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KEPA (v krajevni izgovarjavi tudi Jepa, nemško Mittagskogel) je z 2.143 m nadmorske višine tretja najvišja gora
v Karavankah za Stolom (2.236 m) in Vrtačo (2.181 m). Na naslovni sliki je pogled nanjo s koroške strani od Vrbskega
jezera. Kot večina gora v Karavankah je tudi Kepa s severne (avstrijske) strani prepadna in težko dostopna, medtem
ko je z južne (slovenske) bolj položna. Celotni greben leži na avstrijsko – slovenski meji. Njeno severno strmo spuščajoče se skalnato pobočje daje njen značilni piramidasti izgled. Najzahodnejši vrh Jepca (1.610 m), na kateri se stikajo
tri države: Slovenija, Avstrija in Italija. Greben se preko vmesnega sedla (1.587 m), kjer je nekoč stala planinska koča
Annahütte, navezuje na Koroško Malo Kepo (1.815 m), le-ta pa na osrednji vrh. Z vrha, na katerem je križ (nekoliko
pod vrhom, na avstrijski strani je še eden) in pod njim vpisna knjiga z žigom v skrinjici, se odpira obsežen razgled od
bližnjih Julijskih Alp, preko Karnijskih Alp do Visokih in Nizkih Tur v Avstriji. Z vrha se severovzhodni greben spušča proti
planini Borovščici na avstrijski strani, kjer stoji Bertahütte, edina planinska postojanka v tem delu Karavank. Vzhodni
greben se pa zlagoma spušča preko Dovške Male Kepe (2.077 m; na sliki na levi od glavnega vrha), Gubna (2.035 m)
in Plevelnic (1.979 m) na sedlo Mlinca (1.581 m), od koder se preko Dovške Babe (1.891 m) navezuje na Golico (1.835
m). Dostop na Kepo je bil s slovenske strani ves povojni čas dokaj težak zaradi državne meje. Na vmesnem sedlu med
Jepco in Malo Kepo je bil mednarodni planinski mejni prehod, kar je za tiste, ki so ga uporabili, pomenilo, da se morajo
vračati po isti poti. Z odpravo mejne kontrole v Evropski uniji je ta problem odpadel.
MAREC je letos ves v znamenju postnega časa in priprave na veliko noč. Obhajamo pa poleg godu Marijinega
moža sv. Jožefa (19.) in Gospodovega oznanjena (25.) še nekaj drugih godov: opat in škof Albin (1.); hčerka češkega
kralja Otokarja I. in opatinja klaris v Pragi Neža Praška (2.); nemška cesarica iz 11. stoletja Kunigunda (3.); poljski kraljevič
Kazimir (4.); frančiškanski spokornik Janez Jožef od Križa (5.); kartaginski mučenki iz 5. stoletja Perpetua in Felicita (7.);
ustanovitelj reda usmiljenih bratov Janez od Boga (8.); cerkveni učitelj Gregor iz Nise ter vdova in redovnica Frančiška
Rimska (oba 9.); mučenka Doroteja (12.); nemška kraljica iz 10. stoletja Matilda (Mehtilda) (14.); redemptorist Klemen
Marija Hofbauer (Dvořak), ki je bil na Dunaju duhovni voditelj Friderika Barage; oglejska mučenca Hilarij in Tacijan
(16.); apostol Ircev Patricij (17.); škof in cerkveni učitelj Ciril Jeruzalemski (18.); švicarski puščavnik Nikolaj iz Flüe (21.);
spokornica Katarina Genovska (22.); redovnica Katarina Švedska (24.); škof Rupert Salzburški (27); začetnik karmeličanskega reda Bertold (29.); opat Janez Klimak (30.) in gosposvetski škof Modest (31.).
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2. POSTNA NEDELJA; Albin, šk.; Suitbert,
šk.; Antonina, muč.;
Neža Praška, dev.; Henrik Suzo, red.;
Kunigunda, cesarica;
Kazimir, kraljevič; Placida Viel, red. ust.;
Janez Jožef od Križa, red.;
Fridolin, op.; Koleta Boillet, red.;
Perpetua in Felicita, muč.;
3. POSTNA NEDELJA; Janez od Boga, red.
ust.; Janez Avilski, duh.;
Gregor Niški, šk., c. uč.; Frančiška Rimska,
red.; Katarina Bolonjska, dev.;
Makarij, šk.; Štirideset mučencev iz Sebaste;
Sofronij, patriarh; Evlogij, muč.;
Doroteja, muč.; Engelhard, red.;
Kristina, dev., muč.; Agnel iz Pise, red.;
Matilda, kraljica; Florentina, op.;
4. POSTNA NEDELJA; Klemen Marija
Dvořak (Hofbauer), red.; Longin, muč.;
Hilarij in Tacijan, oglejska muč.;
Patricij, šk.; Jedert (Jerica) Nivelska, op.;
Ciril Jeruzalemski, šk., c. uč.; Anzelm, šk.;
JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE;
Klavdija in tov., muč.; Martin iz Brage, šk.;
Nikolaj iz Flüe, pušč.; Serapion, šk.;
5. POSTNA NEDELJA; Zaharija, pap.;
Metod Dominik Trčka, red., muč.;
Katarina Švedska, red.; Aleksander, muč.;
GOSPODOVO OZNANJENJE;
Ludgar, šk.; Kastul, muč.; Evgenija, muč.;
Didak-Jožef iz Cadiza, red.;
Rupert Salzburški, šk.; Lidija, muč.;
Sikst III., pap.; Milada Praška, dev.;
Bojan, knez, muč.;
CVETNA NEDELJA; Bertold, red. ust.; Ciril,
diakon, muč.; Evstracij Postivec, muč.;
Amadej IX., savojski knez.; Janez Klimak,
op.; Kvirin, muč.;
Modest, gosposvetski šk.; Benjamin, muč.

Sveti Gregor (12.)
je materi kožuh kupil.
Kar sušca zeleni,
se rado posuši.

Če se sušca da orati,
bo treba aprila jokati.

Če je na Jožefovo (19.) lepo,
bo tudi koruza obrodila lepo.

UREDNIK VAM

Letošnji marec je ves v znamenju postnega časa,
saj se zaradi dokaj zgodnje velike noči (5. aprila) končuje že v velikem tednu. Dva pomembnejša marčeva
praznika, sv. Jožef (19.) in Gospodovo Oznanjenje
(25.) bomo letos lahko praznovali nemoteno, saj se
nobenemu ni treba  umakniti kaki postni nedelji, ki
bi imela v bogoslužju prednost pred njim. Kakih posebnih slovesnosti za ta dva praznika ne bo, saj nista
zapovedana, zato bo tudi služba božja v Lemontu
po delavniškem redu. Prva polovica februarja je bila
še hudo zimska, saj so bile nočne temperature kar
krepko pod lediščem, dnevne pa ne kaj dosti nad
njim, če so se sploh povzpele tako “visoko”. Kaj bo z
drugo polovico februarja pa zdaj, ko to pišem, še ni
mogoče reči. Vsekakor pa smemo upati, da se zima
ne bo vlekla kam daleč v koledarsko pomlad.
Konec januarja sem dobil zadnje lanske obračune
za tisk in pošiljanje našega mesečnika in z veseljem
ugotovil, da smo se kar dobro odrezali. Delno je to
zasluga tečaja dolarja, ki je bil glede na evro višji,
kakor v preteklih letih, glavna zasluga pa gre tistim
dobrotnikom med vami, ki so pridno prispevali poleg
naročnine. Vedeti je namreč treba, da letna naročnina $30 pri številu naročnikov, ki se vedno manjša,
stroškov ne more pokriti, kljub temu pa je bil nujni
prispevek iz blagajne naše fundacije nižji kakor prejš
nja leta. Upam, da bo tudi vnaprej tako.
Dobil sem vprašanje, zakaj ne objavljamo pisem
bralcev. Odgovor je preprost: zato, ker jih ni. Gotovo
bi objavil pismo, ki bi povedalo kaj zanimivega, ali
táko, ki bi AM kritiziralo, saj bi bilo mogoče v tem
primeru bodisi razložiti, zakaj je tako, kot je, ali pa bi
kritika prinesla kako idejo za izboljšavo. Očitno pa je,
da naši bralci nimajo kakih pomembnih problemov,
vsaj ne takih, da bi se zanje obračali na AM.
“Spomini” našega starega znanca Janka Mlakarja
gredo h koncu. V maju bomo začeli z novo zgodbo.
Po pravici povem, da se še nisem dokončno odločil,
katero izmed tistih, ki so na razpolago, bi vzel. Upam
pa, da se ne boste dolgočasili ob njej.
Zdravi smo v lemontskem samostanu, Bog bodi
zahvaljen, še kar, pač našim letom primerno. Tudi p.
Atanazij se na Alvernia Manor dobro počuti in je včasih
prav duhovit. Ko je imel nedavno redni pregled pri
zdravniku, je medicinska sestra (nurse) menda hotela preizkusiti koliko je “pri brihti” in ga je vprašala,
kdaj ima rojstni dan. Pa ji je zabelil nazaj: »Jaz sploh
nimam rojstnega dneva. Mama mi je rekla, da sem
prišel iz nebes!« In sta bila zmenjena.
Meseca marca so umrli: p. Marcel Marinshek (5.
marca 1951); br. Antonin Šega (3. marca 1973); p.
Jožef Čagran (28. marca 1988). Naj v miru počivajo!
p. Bernardin

KRIŽ:
totalno zanikanje uspešnosti, slave, kaj šele volje do moči.

A obenem oralo stoletij, veletok Božje moči, upanje onkraj vseh obupov.
Alojz Rebula
2015 – AM – MAREC
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Jean Galot

SVETI JOŽEF
Zelo skopi podatki v evangeliju nam o svetem Jožefu ne
omogočajo, da bi sestavili iz njih sliko njegovega življenja.
Pa bi zato ne smeli govoriti o svetem Jožefu? Ali ne moremo
domnevati, da je imel človek, ki je živel v družbi z Jezusom
in Marijo, izredno dušo? Bilo bi škoda, če ne bi obrnili pozornosti nanj.
Jožef je naš poseben priprošnjik, prvi, ki ga za Marijo
Bog najraje usliši. Zato se je njegovo češčenje vedno bolj
širilo v Cerkvi. Dolgo pa je stal njegov lik v senci; potrebnih
je bilo mnogo stoletij, da so kristjani priznali odlično vlogo
priprošnjika, ki jo ima Jožef, in so mu začeli izkazovati čast,
ki je je vreden. V svoji skromnosti je bil tako skrit v času svojega zemeljskega življenja in evangelij je tako malo govoril
o njem, da se v prvotni Cerkvi sploh niso zmenili zanj. Rekli
bi, da se je potem, ko je skromno stal ob strani ob Jezusu
in Mariji na zemlji, umaknil tudi v zgodovini Cerkve, da bi
ljudje častili Jezusa in nato še njegovo mater. Toda ko so
začeli gledati Jožefa, so bolj in bolj razumeli izredno vred
nost njegove svetosti in izredno vlogo, ki jo ima pri delu
posvečenja sveta.
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P. Vladimir Kos

O JOŽEFU, LJUBLJENEM MOŽU
Vem, njene oči bodo z okna žarele,
kjer skrita nebesa se zemlji odpró,
ko srčne mi strune ji bodo zapele
o Jožefu, ljubljenem možu vseh mož.
Kako ji ob strani je stal in Otroku –
ugrábiti so ga hoteli iz rok ... –
V puščavi ju vodil je k nilskemu toku,
bil ščit v Galileji cesarskih kohort.
Otroka učil je tesarsko umetnost –
živali ljubile so jarem njegov –
in tista njegova nekronana vestnost
v zaslužku in v skrbi za grozd dateljnov!
Vem, njene oči bodo z okna žarele,
kjer skrita nebesa se zemlji odpró,
kjer srčne mi strune ji bodo zapele
o Možu, ki ljubil je s sveto močjo.
Sicer pa mesto, ki ga priznavajo
Jožefu, nikoli ne bo moglo zasenčiti
onega, ki ga morajo kristjani najprej
priznavati Kristusu in nato Mariji. Res
nična pobožnost k sv. Jožefu je tista, ki
podpira občudovanje, kakršno dolgujemo presveti Devici, in brezpogojno
ljubezen, ki jo terja Odrešenik. V nazareški družini si ne moremo zamisliti
tekmovanja, pa ga tudi v češčenju Cerkve ne more biti. Prav tako pa se mora
pobožnost k sv. Jožefu izogniti tudi
vsemu, kar bi zbujalo misel o enakosti
med njim in presveto Devico: prednost
brezmadežnega spočetja, soodrešeništva, vnebovzetja in sredništva vseh
milosti so izključne odlike Matere Božje. Vendar svetemu Jožefu ničesar ne
vzamemo, če pravimo, da nima istega
mesta kot Marija; to pomeni le, da ga
gledamo v popolnosti, ki mu jo je dal
Bog sam in ki je tako zelo visoka.
Jožef, ki je neločljiv od Jezusa in
Marije v nebeški slavi, mora imeti ob
njima mesto tudi v kristjanovem srcu.
Ko ljubimo svetega Jožefa in molimo
k njemu, moremo še prisrčneje živeti
z njima in ju še bolj ljubiti.
MAREC – AM – 2015

NEDELJSKE
MISLI

1. marec
2. postna nedelja
KDO NAS MORE OBSODITI?
Rim 8,31b-34

»Če je Bog z nami, kdo je proti nam,« se vprašuje apostol Pavel v Pismu Rimljanom. Predstavlja si
kristjane kot obtožence pred Božjim sodiščem in se
vprašuje, kdo bi mogel biti tožnik. Bog? Ta nam je
vendar dal svojega Sina; kako bi torej mogel uničiti,
kar je Kristus zaslužil. Satan? Ta je sicer tožnik ljudi
pred Bogom češ da jim ni zaupati; ampak, kako naj
ga “okrog prinese”, ko pa Bog vedno opravičuje in
odpušča? Ostane Kristus. Bi on lahko zahteval smrt
tistih, za katere je sam umrl? Seveda bi, vendar
samo v skrajnem primeru, kadar nekdo sadove vstajenja popolnoma zavestno in premišljeno odkloni, in
to tik po smrti, ko so človeku vse posledice odločitve
popolnoma jasne. Odločitev proti Bogu bi v takem
primeru bila peklenska zavest: »Lahko si gospodar
vsega in ukazuješ vsemu, meni pa ne boš!« Šele taka
zavestna odločitev bi pomenila večno pogubljenje.
Odrešenje je vezano na Kristusovo vstajenje in na
krst, po katerem smo vstajenja deležni z včlanjenjem v Kristusa, ki je Cerkev.

8. marec
3. postna nedelja
OZNANJAMO KRISTUSA KRIŽANEGA
1 Kor 1,22-25
Danes nam je težko razumeti, da je bil Judom križ
v pohujšanje, saj so zahtevali od Mesija znamenje;
poganom pa nespamet, saj so iskali modrost. Povsod
po svetu je danes križ znamenje, če ne že vere, pa
vsaj nečesa častnega. Zadeva pa se bistveno spremeni, če pomislimo na svoje lastne križe, ki jih je
vsako življenje polno. Tam pa nenadoma ravnamo
kakor Judje, ko hočemo od Boga, da dela za nas
čudeže, in hočemo kot pogani uveljaviti svoje s človeško modrostjo. Pri tem pa čisto pozabljamo, da so
naši osebni križi samo delež pri Kristusovem križu.
“Poklicani” smo, da mu preko svojih osebnih križev
sledimo do vstajenja. Pri tem pa je treba vedeti,
da hkrati, ko Bog človeku dopušča križe, daje tudi
moč, da jih more prenašati in da so njegovi osebni
križi ravno tisti, ki so zanj najbolj primerni, pa naj
se zdi to še tako neverjetno. Smisel postnega časa
je v tem, da si kakšen križ tudi sami naložimo, pa
naj se imenuje pokora, post ali pa kako drugače.

15. marec
4. postna nedelja
Z MILOSTJO SMO REŠENI
Ef 2,4-10
Odlomek je stara molitev, ki jo je Pavel sprejel v
svoje Pismo Efežanom. Je naštevanje vsega, kar je
Bog za kristjane naredil. In kaj je Bog zame naredil?
Komu dolgujem svoje bivanje? Kako, da sploh živim?
Zakaj živim tako in ne drugače? Od koga pričakujem
svojo bodočnost? Ali je res vse odvisno od mene in
2015 – AM – MAREC

samo od mene? Ob takih vprašanjih se bomo za
vedeli, kako malo moremo vplivati na tisto, kar v
običajnem življenju imenujemo usoda. Človeka, ki o
tem resno razmišlja, to ne more pripeljati drugam,
kot da v ozadju, v temelju odgovorov na ta vprašanja vidi “nekaj”, na kar sam ne more vplivati. Drugo
vprašanje je seveda, kako ta “nekaj” imenujemo in
si ga predstavljamo. Za nas, kristjane, je jasno, da
je v ozadju vsega tega Bog in v to so usmerjene tudi
naše molitve in prošnje. Jasno pa nam mora biti tudi,
da je treba slediti Kristusovemu zgledu: »Moja hrana
je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal.« In to
se ni ustavilo niti pred trpljenjem in smrtjo.

22. marec
5. postna nedelja
ZAČETNIK VEČNEGA ZVELIČANJA
Heb 5,7-9
Kristus se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine.
Tudi to je eden izmed odgovorov na vprašanje, ki si
ga zastavljamo od njegovega učlovečenja naprej.
Mož pokorščine! In to predvsem v trpljenju, ki je delež človeka, pa si ga ne zna razložiti in postane zanj
slepa ulica, pot v obup. In nihče naj ne reče, češ da
je Jezus vedel, zakaj trpi, mi pa tega ne vemo. Ne,
da ne bi vedeli, nočemo vedeti! Nočemo vedeti,
da je naše trpljenje deležništvo pri Kristusovem, da
je sodelovanje pri odrešenju. Da je odrešenje sicer
zastonjski Božji dar, da pa si ga je treba vseeno pridobiti s sodelovanjem pri Kristusovem trpljenju, saj
to pomeni, da je tudi nam zaupan delež pri odrešenjskem delu za vse človeštvo. Odrešenje ni dar, ki bi
nam padel v naročje, zato je glede trpljenja možno
samo dvoje: sprejeti ga z nekakšnim nihilističnim
“veseljem nad usodo” (Nietzsche!), mrzlo, brezosebno in nedoločeno, ali pa kot Kristus, ki je ubogal
Očeta. Sprejeti trpljenje v pokorščini pomeni, da mu
dajemo nadnaravno vrednost in soodrešujemu svet.

29. marec
cvetna nedelja
PONIŽAL SE JE, ZATO GA JE BOG POVIŠAL
Flp 2,6-11
Kristus se je naučil pokorščine (glej prejšnjo
nedeljo). »Bil je pokoren do smrti na križu.« To pomeni, da se je dal popolnoma v službo drugim, ne
da bi vpraševal, kdo so. Kaj pa mi, ki nosimo njegovo ime? Kdor je resničen kristjan, ne sili kvišku,
saj so pohvale, za katerimi nekateri tako hrepene,
že plačilo za tisto, kar so dobrega naredili. Kristjan
se ozira na majhne in ponižne, da bi služil njim, da
bi jim pomagal izboljšati njihovo materialno in duhovno stanje, tudi če bo to ostalo brez zunanjega in
javnega priznanja. Zastaviti bi si morali neusmiljeno
vprašanje, če smo za bližnje pripravljeni dati tudi
del tistega kar je za nas bistvene važnosti duhovno
in materialno; kot sveti Martin polovico svojega
edinega plašča. Kako? Ne vprašuj! Ni receptov za
tovrstno darovanje. Velja le neizpodbitna izkušnja
stoletij krščanskega življenja, da je namreč ljubezen
iznajdljiva. Samo preko iznajdljive ljubezni se ures
niči, kot se je v Kristusu: »Zato ga je Bog povišal.«
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BRALI SMO...

DUNAJ — Poslovodja Društva Fundraising Austria
je na tiskovni konferenci povedal, da so prebivalci
Avstrije v letu 2013 darovali za dobrodelne namene
več kot 550 milijonov evrov. To je okrog 50 milijonov evrov več kot leta 2012 oziroma več kot kdaj
koli prej. K temu so jih nagnile tudi poplave v Avstriji, na tujem pa zlasti tajfun na Filipinih.
CARACAS — Venezuelski kardinal Jorge Urosa Savina je obsodil preiskovalni postopek zoper ugled
no opozicijsko političarko Mario Corino Machado,
ker zanj ni tehtnih dokazov. Zato ima postopek za
politično preganjanje. Političarki na podlagi elektronskega sporočila, ki naj bi ga prestregla domača
obveščevalna služba, očitajo zaroto in poskus prevrata predsednika Nicolasa Madure.
RIM — Nekdanji predsednik upravnega sveta vatikanske banke IOR Angelo Caloia je zanikal očitke in
obtožbo, da je nepošteno ravnal z denarjem, ko je
bil na vodstvenem mestu te banke, kljub temu pa
je odstopil z mesta predsednika upravnega sveta
milanske stolnice. Pripravljen je odgovoriti na obtožbe. Vatikanski državni tožilec mu, tako kot tudi
nekdanjemu generalnemu direktorju IOR Leliu Scalettiju in še enemu italijanskemu odvetniku, očita,
da so si pri nepojasnjenih poslih z nepremičninami
na nepošten način prilastili 60 milijonov evrov.
BUENOS AIRES — Škof Jorge Eduardo Lozano
(Gualeguaychu) je opozoril na porast kaznivih dejanj v Argentini. Mafija si poskuša s podkupninami in izsiljevanjem podrediti družbene in državne
strukture, povečuje se trgovina z mamili. Gospodarske težave lahko povzročijo podobne izgrede
kot konec lanskega leta. Kupna moč ljudi se zelo
zmanjšuje, čutiti je veliko nezadovoljstvo. Svari
pred vnovičnimi ropanji, do kakršnih je prišlo lani,
ko je bilo v 14 od 23 provinc več kot deset mrtvih.
JOS — Predsednik Nigerijske škofovske konference
nadškof Ignatius Kaigama je pozval k podobnemu
uporu zoper terorizem v Nigeriji, kakor je do njega prišlo v Franciji. Želi si demonstracije narodne
edinosti, ki bi presegala politične, etnične in verske
meje. Vesel je, da so grozljiva divjanja islamistične
milice Boko Haram (samo v mestu Baga po prvih
ocenah govorijo o 2.000 žrtvah) obsodili tudi vodilni predstavniki islama.
MOSKVA — Ruski predsednik Vladimir Putin je priključitev nekdanjega ukrajinskega polotoka Krim k
Ruski federaciji utemeljil, češ da je Krim tako “svet
za Ruse, kot je tempeljska gora v Jeruzalemu za
muslimane in jude”. Poudaril je, da se je kijevski
veliki knez Vladimir dal leta 988 krstiti na Krimu,
potem pa začel pokristjanjevati Ruse. Krim je imel
tudi veliko državotvorno vlogo v ruski zgodovini,
saj je prispeval k nastanku ruskega naroda in države. Predsednikove besede so že naletele na kritiko
pri predstavnikih ukrajinske grkokatoliške Cerkve.
Pomožni škof Bogdan Dziurah je dejal, da noben
»lažni zgodovinski in lažni verski razlog ne more
upravičiti kraje dela ukrajinskega ozemlja.«
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CANBERRA — Svet za socialno pravičnost pri
avstralski škofovski konferenci je ostro kritiziral domačo vlado, ker premalo spoštuje človekove pravice, posebej pravice beguncev. Zadnja zakonodaja
je črtala veliko členov konvencije o beguncih, tudi
mednarodna določila, kako je treba ravnati z iskalci
zatočišča. Namesto da bi poskrbela zanje, avstralska vlada raje veliko troši za zadrževanje beguncev v njihovega dostojanstva nevrednih razmerah.
Samo oskrba iskalcev zatočišča na otokih Manus in
Nauru v Južnem morju jo stane letno več kot milijardo avstralskih dolarjev (650 milijonov evrov).
Slabo je poskrbljeno tudi za domorodce.
RIM — Papež Frančišek je na praznik brezmadež
nega spočetja Device Marije molil pred Marijinim kipom na Španskem trgu, in v nagovoru Rimljane ter
obiskovalce pozval, naj v pripravi na božič “plavajo
proti toku” ter se bolj posvetijo svojim bližnjim.
VATIKAN — Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil, da se je 43 splošnih avdienc papeža Frančiška
v letu 2014 udeležilo okrog 1,2 milijona ljudi; to je
350.000 manj kot leta 2013. Večina obiskovalcev je
prišla v Rim v aprilu (205.000) in maju (195.000),
povprečno jih je bilo pri avdienci 30.000.
LA PAZ — Predsednik Bolivijske škofovske konference nadškof Oscar Aparicio je za dnevnik Los
Tiempos izjavil, da upa, da bo papež Frančišek v
letu 2015 obiskal Bolivijo, Ekvador in Paragvaj, čeprav tega v pogovoru za argentinski La Nacion ni
izrecno omenil. Napovedal je le, da si želi obiskati
tri latinskoameriške države.
VATIKAN — Kongregacija za bogoslužje in zakramente je izdala priročnik za pridiganje. Radio Vatikan
je ob tem na spletni strani zapisal: »Nikoli več dolgo
časnih pridig.« To željo je že v okrožnici “Veselje
evangelija” izrazil papež Frančišek, ko je zapisal, da
je pridiga »preizkusni kamen za presojo bližine in
sposobnosti stika pastirja s svojim ljudstvom.«
NEW DELHI — Times of India je poročal, da je
v Indiji petsto kristjanov prestopilo v hinduizem.
Tega niso naredili prostovoljno, marveč jih je prisilila hindujska nacionalistična organizacija Vishwa
Hindu Parishad, vendar je njen predstavnik to pred
politiki opozicijske kongresne stranke in javnimi občili zanikal. Kristjanom so ob prestopu izročili sliko
Rame in verižico z biseri, imenovano Šivove solze.
ZÜRICH — Nekdanji papeški švicarski gardisti in
njihovi podporniki so začeli zbirati podpise, s katerimi naj bi papeža Frančiška spodbudili, da bo obdržal svojo več kot 500 let staro častno in varovalno
enoto. Širiti so se namreč začeli glasovi, da naj bi jo
ukinil. Pobudnik akcije Švicar Walter Gabriel, nekdanji gardist, je izjavil, da želijo z njo spodbuditi
papeža k izjavi o gardi.
CHICAGO — Upokojeni chicaški nadškof kardinal
Francis George je prekinil zdravljenje zaradi raka,
za katerim boleha že leta. Kot je poročala ameriška
katoliška agencija, mu še nedovoljeno zdravilo ni
pomagalo, kardinal pa je prostovoljno sprejel njegovo preizkušanje. Zdravniki s chicaške univerze
so izjavili, da če ni pomagalo njemu, bodo pa testni
izvidi pomagali drugim bolnikom z rakom.
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TRIPOLIS — Neznanci so pred novim letom v pristaniškem mestu Sirte ugrabili in odvedli v neznano
sedem egiptovskih koptskih delavcev. Poznavalci
menijo, da bi to lahko naredili člani muslimanske
teroristične organizacije Ansar al-Sharia, ki nadzorujejo mesto. Egiptovske oblasti si pri libijskih prizadevajo, da bi zajete delavce izpustili.
VATIKAN — Papež Frančišek je na dan svojega krsta (25. decembra 1936 je bil v Buenos Airesu krščen na ime Jorge Mario) obiskal Sikstinsko kapelo.
V njej je občudoval Michelangelove stvaritve, ki od
oktobra 2014 žarijo v novi osvetlitvi (osvetljuje jih
7.000 svetlobnih diod).
BENETKE — Valdenska duhovnica Caterina Griffante je v pogovoru za spletno stran beneškega patriarhata “Gente Veneta” povedala, da bo kot prvi
od beneških patriarhov v 150-letnem obstoju valdenske župnije v Benetkah 18. januarja v tednu
edinosti kristjanov v njihovi cerkvi pridigal sedanji
patriarh Francesco Moraglia. Papež Frančišek je kot
prvi papež avgusta lani sinodi valdencev namenil
pozdravno besedo.
JERUZALEM — Frančiškanski kustos v Sveti deželi
p. Pierbattista Pizzaballa je pri tradicionalnem novoletnem sprejemu, ki ga je za cerkvene voditelje v
Sveti deželi pripravil novi izraelski predsednik Reuven Rivlin, izrazil upanje, da bo po volitvah in oblikovanju nove vlade napočilo obdobje “novega res
nega dialoga vseh sodelujočih”. Upa tudi na “novo
poglavje” v odnosih med Izraelci in Palestinci.
MÜNCHEN — Kardinal Reinhard Marx je v silvestr
skem nagovoru pozval k večjemu spoštovanju človeškega življenja v tem letu. Posvaril je pred tem,
da bi »čudež življenja in posredovanja življenja
postal proizvodnja življenja.« Življenja namreč »ni
mogoče kupiti, ni naša lastnina, naš proizvod, ki bi
ga izdelovali po naših željah.« Če bi ga ločevali od
srečevanja med možem in ženo v ljubezni in prenašali na “sposojene matere”, bi prestopali “Stvarnikove zakone”.
VATIKAN — V letu 2014 je bilo pri opravljanju
dušnopastirskih nalog po vsem svetu umorjenih 17
duhovnikov, 1 redovnik, 6 redovnic, 1n bogoslovec
in 1 laik. Večina jih je bila umorjenih v napadih nanje oziroma pri ropu predvsem v Latinski Ameriki.
Več kot polovico jih je umrlo nasilne smrti na ameriški celini (14), v Afriki 7, v Aziji 2, v Evropi pa 1.
VATIKAN — V Vatikanu so  leta 2014 zdravstveno
oskrbeli 480 otrok iz siromašnih družin. V ambulanti za otroke sv. Marte so pomagali predvsem priseljencem iz Afrike in Latinske Amerike. Redno je
vanjo prihajalo zaradi zdravstvenih težav 350 otrok
različnih verskih skupnosti. Vatikanska ambulanta
za otroke je za baziliko sv. Petra, vodijo pa jo članice Družbe hčera krščanske ljubezni sv. Vincencija
Pavelskega. Od nje ni daleč do Doma sv. Marte,
v katerem stanuje papež. Ambulanto je leta 1922
ustanovil papež Pij XI., v njej pa otroke zastonj
zdravi 52 zdravnikov in prostovoljnih pomočnikov.
Poleg zdravniške oskrbe jim redovnice delijo tudi
obleko in živila. Papež Frančišek je ambulanto obiskal decembra 2013.
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GÖTTINGEN — Družba za ogrožene narode (GfbV)
11. januarja objavila, da je 70% od 900 civilistov,
ki jih je islamistična teroristična skupina Boko Haram ugrabila od januarja 2014, mladoletnikov. Tudi
večina, ki jih Boko Haram od lanskega poletja vse
bolj uporablja za samomorilske napade, so dekleta,
stara od 15 do 17 let. 10. januarja se je na trgu v
mestu Maiduguri v zvezni državi Borno razstrelila
desetletnica, ob tem pa ubila še 19 ljudi. Otroci in
mladi so posredno največje žrtve Boko Harama, ki
zadnje čase izvaja strahotne napade po nigerijskih
mestih, pri napadu na mesto Gamboru Ngala naj bi
pobil več sto ljudi. 200.000 učencev na severovzhodu države je že mesece brez pouka, ker jim ni mogoče zagotoviti varnosti, šole so porušene, učitelji
pa so pobegnili. Posledice tega bodo po mnenju
predstavnika GfbV Deliusa za Afriko strašne.
PRAGA — Češka javnopravna radijska postaja Radiožurnál se je zaradi temeljitega preoblikovanja
sobotnih oddaj o cerkvenem življenju – v prihodnje bo pozornost predvsem namenjala duhovnim
in etičnim vprašanjem, ne pa Cerkvi kot ustanovi
– odrekla triinpolminutnim komentarjem nadškofa
kardinala Dominika Duke. Kardinal je sprejel odločitev radijske postaje, premišljuje pa o tem, da bi
dajal komentarje za krščanski radio Proglas.
GOMBE — V tem severnonigerijskem mestu se je
prav na novo leto pred evangeličansko cerkvijo razstrelil samomorilec, potem ko so mu preprečili, da
bi vstopil v cerkev. Razen njega ni bilo mrtvih, bilo
pa je veliko laže ranjenih.
MANAGUA — Kardinal Leopoldo Brenes Solorzano
je sandinistično vlado v Nikaragvi v zvezi s protesti zoper gradnjo kanala, podobnega Panamskemu
prekopu, ki bi povezoval Atlantski ocean s Tihim
oceanom, stal pa bi okrog 50 milijard ameriških dolarjev, povabil k pogovoru s kritiki tega projekta.
»Najboljša rešitev težave je dialog,« je poudaril.
BEJRUT — Libanonski minister za socialo Rašid
Derbas je za libanonsko državno tiskovno agencijo
NNA izjavil, da je treba »omejiti valove preganjanja, saj se bo sicer Libanon utopil.« Pri tem je predvsem mislil na več kot 1,1 milijona registriranih beguncev pri njih in na več sto tisoč neregistriranih.
Sam Libanon šteje 4,5 milijona prebivalcev.
BRATISLAVA — Slovaško ministrstvo za kulturo
je na predlog trnavskega nadškofa Jana Oroša benediktinski skupnosti v Komarnu odvzelo pravico
pravne osebe in s tem končalo dolgoletni pravni
spor zaradi obsežnih rodovitnih zemljišč med trnavsko nadškofijo, benediktinci v Komarnu in madžarsko benediktinsko kongregacijo sv. Martina s
sedežem v Pannonhalmi. Vrednost spornih zemljišč
v Klizski Nemi in Travniku na Slovaškem ocenjujejo
na več kot tri milijone evrov.
VATIKAN — Tiskovni predstavnik Svetega sedeža
p. Federico Lombardi je zanikal, da bi papež Frančišek pisno dovolil predsedniku škofovske komisije
za Amazonijo, svojemu prijatelju kardinalu Claudiu
Hummesu, da smejo na tem območju zaradi pomanjkanja duhovnikov delovati v duhovnike posvečeni preizkušeni poročeni možje.
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IGNACIJ KNOBLEHAR
NOVI SODELAVCI – DVE NOVI SMRTNI ŽRTVI
nadaljevanje
Tako je na hitro sklenil življenje mladi, bistri,
delavni misijonar, ki je toliko obetal. Poročilo Marijinega društva za leto 1853/54 je na str. 37 zapisalo
o njem: »Kar se pripoveduje o njegovi delavnosti
in spretnostim se zdi skoraj neverjetno. Vsi Kartumčani so ga ljubili kakor očeta ali brata in so ga
želeli imeti v svoji bližini.« Za trdno je upal, da bo
prej ali slej spet šel pozdravit svoje kraje pod planinami, svojega očeta in mater, svoje mlajše brate
in sestrice, na katere je bil silno navezan; srce mu
je kar vpilo, ko se je poslavljal od njih. Tudi svoje
sosede, prijatelje in bivše predstojnike je zvesto
nosil v svojem plemenitem srcu. Zdaj je pa to srce
za vedno obstalo. Doprinesel je največjo žrtev za
Boga in za mladi misijon.
Avstrijski konzul je ukazal po njegovem pogrebu
misijonsko hišo zapečatiti, kartumske oblasti so jo
pa dale vojaško zastražiti.
Knoblehar in njegovi novi sodelavci so bili v Berberu ob teh dveh poraznih poročilih tako pobiti, da
so tri dni skupaj samo molčali. Dne 18. decembra
so šli s črnimi gojenci na Milharčičev sveži grob. Iz
belega kamna, ki naj bi označeval njegovo nedolžno,
plemenito dušo, so mu postavili precej velik križ.
Solze so jih obilno zalivale, ko so molili zanj; potrto
so se vrnili na ladjo.
Zgodnja Danica je 2. marca naslednjega leta
1854 prinesla poročilo o žalnem opravilu, ki so ga
v župnijski cerkvi na Dobrovi imeli za Milharčičem,
svojim bivšim kaplanom. Zbralo se je dosti ljudi, posebno mladine. Na ljubljanskem škofijstvu je osnutek
poročila ljubljanskemu cesarskemu namestništvu,
da so na Dobrovi razprodajali njegovo zapuščino in
da so 210 goldinarjev, ki so jih dobili zanjo, izročili
Marijinemu društvu, kakor je bil določil v oporoki.
Sredi februarja 1854 se je vračal iz Afrike na
Dunaj zdravnik dr. Jenček in se je ustavil tudi v Ljubljani. Danica je prinesla 22. februarja vest: »Te dni
je šel, gredoč iz Egipta, skozi Ljubljano kartumski
zdravnik g. Jenček, v čigar naročju je umrl rajni g.
Kocjančič. Imel je s seboj mnogotere znamenitosti
rajnega; bile so mu pa ukradene v Kafer Zejatu, med
Kairom in Aleksandrijo, ali pa so se drugače izgubile.
Pravil je, kako zelo priljubljen in spoštovan je bil
‘Abuna Hana’. On je prepričan, da ga je vzela njegova
prevelika delavnost, saj je ob najhujši vročini opravljal s svojimi rokami najtežja dela. Kovček rajnega
misijonarja je shranjen pri kartumskem konzulu v
Kairu. Konzul se bo pa šele spomladi odpravil čez
morje na Dunaj, ker se prej zavoljo mraza ne upa;
boji se namreč, da bi mu nekatere živali ne poginile,
ki jih bo vzel s seboj in ki ne morejo prenesti mraza.«
Kocjančičevi na Črnivcu pri Mošnjah nikoli niso
nič slišali, da bi bil Janez bolan. V vsakem pismu
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so ga zaskrbljeno vpraševali, kako je z njegovim
zdravjem, pa jim je vselej odpisal, da je zdrav in v
svojem poklicu popolnoma zadovoljen. Zdaj so pa
slišali in brali prvo sporočilo, da ga že tri mesece
krije ruša. V pismih jim je navdušeno opisoval misijonski vrt; zdaj pa je tih kotiček na njem postal
njegov zadnji dom. Kdo bi popisal žalost njegove
družine! Vse Mošnje so žalovale za njim. Ob njegovi
smrti ni bilo v kartumski hiši drugega duhovnika; bil
je torej pokopan brez pogrebne maše in obrednih
molitev. Zato so na cvetni teden imeli v župnijski
cerkvi v Mošnjah posmrtno opravilo. Po trikrat mu
je v četrtek, 6. aprila, zvonilo pri župnijski cerkvi in
pri obeh podružnicah: na Otoku in na Brezjah. Drugi
dan, 7. aprila, na dan Žalostne Matere Božje, je bilo
v mošenjski cerkvi mrliško opravilo. Bil je delavnik,
pa je bila cerkev polna. Sedem duhovnikov iz okolice je pelo bilje. Blejski župnik Peharec, ki mu je
pred štirimi leti pridigal na novi maši, je imel zdaj
žalni govor. Začel je z Jezusovimi besedami: »Večje
ljubezni nima nihče, kakor je ta, da kdo dá življenje
za prijatelje« (Jn 15,13). V pridigi je potem obračal
te Jezusove besede na pokojnega. Njegove besede
so kakor balzam lile na krvaveča srca. Radovljiški
dekan je potem pel mašo.
Knoblehar in njegovi novi sodelavci so se v ladijski
kapeli priporočili Materi Božji; potem so odpluli iz
Berbera. Z gojenci in ladjarji je bilo zdaj na dahabíji
70 oseb. Zamorski dečki so se s vojimi nedolžnimii
črnimi obrazi duhovnikom takoj prikupili. Večji so že
znali arabsko in tudi nekaj italijanskega. Do Knobleharja so bili zelo spoštljivi, a tudi zaupni. Med seboj
so si bili dobri tovariši: kar je kdo dobil, je razdelil
tudi med druge. Lepo so peli latinske nabožne pesmi.
Po večerni molitvi je vsak razgrnil dve spalni preprogi
po tleh, kjer je dobil kaj prostora, in zaspal. Manjše
je Knoblehar razmestil v kajuti, da jih ni zeblo.
Na sveti večer so se potniki ustavili ob neki vasi,
da obhajajo božič. Okrasili so kapeli in se oblekli v
lepše obleke. Ladjarji so šli v vas nakupit živila, tudi
nekaj ovc. Tri so izbrali; lastnik pa ni hotel nič vzeti
zanje, ker je slišal, da bodo za Abuno Solimana.
Vaški starešine so ga na plemenitih arabskih konjih
prišli na ladjo pozdravit. Kuharji so dolgo čakali, da
bodo ti gostje odšli; ker se niso ganili, so prinesli
jedi. Možje so se pa hitro usedli k mizi, čeprav jih
nihče ni povabil, in pridno segali z rokami v sklede in
na krožnike. Po večerji so misijonarji zažgali kakšnih
50 raket. Prav takrat je slučajno priletel izpod neba
velik meteor in se v raznih barvah razpršil.
Na ladjo so se usuli roji belkastih mušic, ki so
pogasile vse luči. Moštvo je notranjost ladje zakadilo
s tobakom in neljubi gostje so bili hitro zunaj; cele
kupe so jih pometli.
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SI ŽE KDAJ SLIŠAL?
Glede na vse vice in neumnosti, ki jih pogosto dobivamo, je ta pošta malo drugačna:
Naj te vzpodbudi k razmišljanju.
Hčerko pomembnega Američana so v “Early showu” intervjuvali v zvezi z napadom 11. septembra
in voditeljica jo je vprašala:
»Kako je lahko Bog to dopustil?«
Anne Graham je odgovorila prizadeto in preprič
ljivo. Rekla je:
»Verjamem, da je Bog zaradi tega žalosten,
tako kot smo žalostni mi. Toda že pred mnogimi leti smo rekli Bogu, naj izgine iz naših
šol, naj izgine iz oblasti in iz našega življenja.
Verjamem, da se je tiho in mirno umaknil. Kako
naj pričakujemo od Boga, da nam bo dal svoj
blagoslov in nam zagotovil svoje varstvo, če
smo od Njega zahtevali, naj nas pusti same?”
Glede najnovejših dogodkov – napadov, streljanja
v šolah in tako naprej – mislim, da se je vse skupaj
začelo, ko je  Madeleine Murray O’Hare vložila tožbo
na sodišču, ker ni hotela, da se na naših šolah moli...
… In rekli smo PRAV.
Nato je nekdo rekel, naj se na šolah ne bere Sveto
pismo (Sveto pismo pravi: ne ubijaj, ne kradi, ljubi
svojega bližnjega kakor samega sebe…).
… In rekli smo PRAV.
Potem je dr. Benjamin Spock rekel, da našim otrokom ne smemo dati eno po zadnjici, kadar se grdo
obnašajo, ker bo s tem popačena njihova osebnost
in ogrožena njihova samopodoba (mimogrede: sin
dr. Spocka je naredil samomor...).
Mislili smo si, da strokovnjaki že vedo, o čem
govore.
… In rekli smo PRAV.
Potem je nekdo rekel, naj učitelji in ravnatelji ne
poskušajo disciplinirati naših otrok, če se grdo obnašajo. Šolski administratorji so rekli, naj se učiteljeva
roka ne dotakne nobenega učenca, kajti ne želimo
si slabe reklame in nočemo biti toženi!
(Velikanska razlika je med disciplinirati,
dotakniti, ali pa prisoliti zaušnico, tepsti,
poniževati, brcniti in podobno!)
… In rekli smo PRAV.
Potem je nekdo rekel: »Naj naše hčere napravijo
splav, če si tako želijo in ni jim treba tega povedati
staršem.«
… In rekli smo PRAV.
Potem je rekel modri član šolskega direktorata:
»Ker so fantje fantje in bodo to itak počeli, dajmo
jim kondome, kolikor jih bodo potrebovali. Naj se
zabavajo, kolikor si želijo.«
… In rekli smo PRAV.
Potem je rekel najvišji predstavnik oblasti, ki smo
ga izvolili, da ni pomembno, kaj delamo zasebno,
dokler bo naše delo opravljeno dobro.
In smo se s tem strinjali in rekli, da nam je
popolnoma vseeno, kaj nekdo dela v zaseb2015 – AM – MAREC

nem življenju, pa čeprav je predsednik, le da
imamo delo in da nam gospodarstvo uspeva.
Nato je nekdo rekel: »Tiskajmo časopise s fotografijami nagih žensk saj je to zdravo in normalno
občudovanje ženskega telesa.«
… In rekli smo PRAV.
In potem je nekdo to občudovanje razširil in posnel fotografije nagih otrok in mladostnikov, da bi
jih objavil na internetu.
In rekli smo PRAV, saj imajo vendar pravico
do svobodnega izražanja.
Nato je prišla zabavna industrija in rekla: »Napravimo TV showe in filme, ki prikazujejo vulgarnost, nasilje in pornografijo. Napravimo glasbo, ki
poziva k posilstvu, drogam, umorom, samomoru in
satanizmu.«
In smo rekli, da je to samo zabava, in da
nima škodljivih posledic. Poleg tega pa nihče
tega ne jemlje resno.
In sedaj se sprašujemo, zakaj naši otroci nimajo
vesti in zakaj ne morejo ločiti med dobrim in slabim
in zakaj jim je popolnoma vseeno, če ubijejo tujca,
sošolca ali sebe.
Za vse nas velja:
ŽANJEMO, KAR SEJEMO.
Čudno, kako ljudje enostavno prekolnejo
Boga in ga zavržejo, nato se pa čudijo, zakaj
svet drvi v pekel.
Zanimivo, kako hitro verjamemo, kar piše v
časopisih in dvomimo, kar pravi Sveto pismo.
Z lahkoto pošiljamo vice preko navadne in e-pošte. Kadar pa je govora o Bogu, jih večina dvakrat
premisli, preden pošlje sporočilo naprej.
Nenavadno, kako surove, vulgarne, neokus
ne in obscene zadeve krožijo po internetu,
odprta diskusija o Bogu v šolah in javnosti pa
se zatre.
GRE KOMU NA SMEH?
Preden pošlješ to sporočilo naprej, pomisli še
na vsa grozodejstva, ki jih izvaja tako imenovana
Islamska država. In morebiti prideš tudi ti na vrsto
prej, kot si misliš.
Če boš pošiljal to sporočilo naprej, ga verjetno
ne boš poslal na vse naslove kot običajno, ker nisi
prepričan, kaj si bodo drugi mislili o tebi. Žalostno,
da nas bolj skrbi, kaj si drugi ljudje mislijo o nas,
kot to, kar si Bog misli o nas.
Pošlji to sporočilo dalje, če misliš, da bo kaj
pomagalo. Saj narediti fotokopijo danes ni noben
problem, pa tudi drago ni.
Če ne, pa nanj enostavno pozabi … nihče ne bo
zvedel.
Vendar boš s tem nekomu vzel možnost, da se
zamisli...
POTEM PA SE TUDI NE PRITOŽUJ, V KAKO
TEŽKEM POLOŽAJU JE DANAŠNJI SVET!
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Niko Kuret

SREDPOSTNA SREDA
Sreda po četrti, sredpostni nedelji, se imenuje
sredpostna sreda (letos 18. marca). Ime sámo pove,
da je tedaj sredina posta. Ob zavesti, da je polovica
nekdaj strogega posta mimo, so si ljudje oddahnili,
si post za ta dan olajšali in si privoščili celó nekaj
zabave.
Po vsej Sloveniji je bilo znano, da na sredpostno
sredo “babo žagajo”. V “babi” vidimo poosebljenje
postnega časa, “korizma”, kakor pravijo v dolini Ilirske Bistrice (po italijaskem “Quaresima” iz latinskega
“Quadragesima”). Njo, ki je prinesla pritrgovanja in
zatajevanja, zdaj ljudska razposajenost z veseljem
prežaga, pa s tem pokaže, da je pol posta mimo in
se hkrati maščuje nad neprijetno starko. Dandanes
je “žaganje babe” le šaljiva govorica, potegavščina
za otroke in lahkoverneže.
Panjska končnica:
Babo žagajo

Včasih pa so babo resnično žagali. Ne sicer žive
babe, pač pa slamnato lutko. Poročila nam povedo,
da so to delali v Tržiču, v Mariboru, na Ptuju, v Podčetrtku, v novomeški okolici in v dolini notranjske
Bistrice. Ne sicer zmerom in povsod na sredpostno
sredo, ampak tudi na kak drug dan pod konec zime
in v začetku pomladi. Gorenjski ljudski slikar nam
je ohranil šego na slikani panjski končnici iz leta
1865. Žaganje lutke se je polagoma opustilo. “Babo
žagajo” med burkastim prizorom na pustni torek še
danes v Dobrepoljah.
Toda od Bohnja prek vzhodne polovice Karavank
in njihovih izrastkov tja do zahodnih pobočij Pohorja
sta “babo” nadomestila deska ali hlod z narisano
žensko postavo.V blejski okolici so dali na sredpostno
sredo komu babo žagat. Na desko so jo narisali z
ogljem ali tesarskim svinčnikom in jo podtaknili nekomu, da jo je prežagal. Ker je bila deska obrnjena,
ni vedel, kaj žaga. Potem so se mu smejali. Tudi na
kos papirja so narisali babo in jo prerezali. V Kamni
gorici žagajo babo tako, da gredo v gozd nad vasjo
in zarežejo v bukov hlod obliko ženskega telesa.
Hlod potem prežagajo na dvoje. Tudi v Begunjah
zasmehujejo neprevidneža, ki prežaga desko z narisano babo. V Mežiški dolini – okoli Črne, Javorja,
Jazbine, Tople – so na desko narisano babo imenovali
“Perhtro babo”. Gorje mu, ki se je dal speljati, da
jo je prežagal. Vse leto so se norčevali iz njega, češ
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da je Perhtro babo prežagal. Šega je bila znana tudi
dalje v Šaleški dolini.
Na Koroškem – v Rožu in Podjuni – so žagali babo
drugače. Prek mostu so napeli vrvico in pripeljali na
kraj nekoga, ki se ni zavedal, da je tega dne sredposta sreda. Če jim je ugodil in je vrvico prerezal,
ni ušel splošnemu posmehu. V Borovljah so hodili
fantiči po vasi in nosili v rokah napeto vrvico. Vsakoga so prosili, naj jim jo prereže. Kdor se je vdal, je
moral nekaj plačati. Prav tam so imeli tudi navado,
da si je kdo že nekaj dni pred sredpostno sredo z
obvezo ali trakom ovil zdrav prst ter obvezo ali trak
na koncu pomočil v živalsko kri, kakor da se je res
urezal. Na sredpostno sredo zjutraj ali dopoldne je
prosil nekoga od domačih, naj mu obvezo prereže.
Če se mu je namera posrečila, je moral ukanjeni
nekaj plačati. Na Komelu so imeli navado,
da je nekdo na vsem lepem zinil: »Danes
so pa v Velikovcu nekoga prežagali!« Če
je kdo od navzočih začel spraševati, kako
in kaj, je moral plačati “činž”.
Ostanek nekdanjega žaganja babe-lutke je, če ponekod na Koroškem in celo
v Prekmurju nosi veliko žago po vasi in
grozi, da bo vsakogar prežagal. Posebno
otroci se ga boje.
Mimo teh nekaj primerov pa je skoraj
po vsem Slovenskem znana le “govorica” o
žaganju babe. Namenjena je lahkovernežem, otrokom, domačemu pastirju. Zakaj tisti, ki res
gre gledat, kako tam in tam babo žagajo, navadno
zamudi slastni obed – prijetno spremembo v pritrgovanju strogega štiridesetdnevnega posta – za kar
ga čaka povrhu še škodoželjni posmeh.
Podjunčani gredo vsako sredo v Velikovec na
sejem in po navadi vzemo s seboj tudi otroke. Na
sredpostno sredo morajo ostati doma, češ: »Danes
ostaneš doma, je sredpostna sreda, danes na mostu
babo žagajo!« Podjunčani morajo namreč čez Dravo,
kadar gredo v Velikovec. V Št. Lenartu nad Škofjo
Loko so potegnili lahkoverneža, češ da v Traškem
grabnu žagajo kakšno sitno baburo iz vasi. Okoli
Šentvida so pravili, da žagajo babo na Šmarni gori
in sicer natanko opoldne. Kdor tisti hip na goro pogleda, vidi, kako pade pol babe v Savo. Če pogleda
hipec prej ali pozneje, ne vidi ničesar. Otroke so
pošiljali tudi na tacenski most gledat, kako babo
žagajo. Doma so jim pa medtem pojedli južino. Isto
so naredili na Trebiji v Poljanski dolini, kjer je skuhala
gospodinja prav izdatno z maselnikom zabeljene
žgance. Preden so sedli k mizi, so pregovorili nekoga,
naj gre gledat, kako babo žagajo. Ko se je vrnil, je
bilo kosilo že pospravljeno. Podobno so se zabavali
v Kropi, kjer so naplahtali otroke, da na kamniškem
mostu (se pravi, na mostu, ki vodi v Kamno gorico)
opoldne “babo čez sredo prežagajo”; temu so dodajali hudomušno laž, da se v Kropi kapélski turen
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prav isti dan in isto uro v spodnji bajer prikloni.
Govorice o žaganju babe so bile nadalje znane tudi
na Cerkljanskem, v ljubljanski in kamniški okolici
in v Kamniku (na Malem gradu) samem; tako tudi
okoli Homca, kjer so pravili otrokom pred kosilom,
naj gredo v Kadunčevo gmajno gledat, kako babo
žagajo; dalje v Dobrepoljski dolini in v Beli Krajini.
Na Raki pri Krškem so pravili, da žagajo babo na
kakem mostu natanko ob enajstih, to je v času, ko
je v postu kosilo skuhano. Kdor prej pride na most,
ne vidi ničesar, kdor pride pozneje, je zamudil. Okoli
Laškega so pripovedovali, da žagajo babo v Celju na
mostu. »Če prehitro prideš, si prezgodnji, če malo
pozneje, že zamudiš.« V Dravinjski dolini je bilo tudi
znano, da na sredpostno sredo nekje za vodo babo
žagajo. Staro babo so žagali baje tudi na Roginovem
mostu v Budini pri Ptuju.
V vseh teh primerih naj bi torej babo žagali pri
vodi, na mostu, kar ima svoj davni pomen. Božanstvo zime, ki se navsezadnje skriva tudi v sredpostni
“babi”, pogosto mečejo v vodo – tudi Kurenta ali
Pusta doleti ista usoda.
Sicer pa žagajo babo tudi drugje,
ne ravno pri vodi. Okoli Šentjurja pod
Kumom so pošiljali nevedneža tik pred
zajtrkom v kozolec. Tam je moral stopiti
na enajsto – ponekod pravijo, da na osmo
– lato, od koder bo slišal, kako  Ljubljani
babo žagajo. Drugod je moral v ta namen na skedenj, kjer se je moral trikrat
prekucniti. Drugi so spet pravili, da sliši
žaganje babe v Ljubljani le tisti, ki je na
sredpostno sredo še pred zoro ukradel
tri trske in jih nesel trikrat okoli domače
hiše. Na Krki pri Stično so starši otroke
naplahtali, da bodo videli, kako babo žagajo, če se
ta dan dopoldne postijo in nato gledajo skozi late
v kozolcu. V Knežji njivi pri Ložu le tisti sliši, kako
babo žagajo in kako ječí, ki na sredpostno sredo med
južino zleze pod mizo. Medtem ko napenja ušesa,
mu drugi pojedo štruklje.
V Budini pri Ptuju so žagali babo baje zato, da so
nastregli kri, ki z njo o veliki noči barvajo pisanke.
Tudi v Krškem so jo žagali z istim namenom. S tem
v zvezi je nemara, če so na Gorenjskem kdaj skušali
pregovoriti kako deklo, naj bi šla na sredpostno sredo
ob enajstih dopoldne gledat, kako nekje babo žaga-

jo, češ da bo dobila krvave čevlje. Drugod so spet
pravili, da dobi tisti, ki gleda žaganje babe, rdeče
nogavice. V Zgoši pri Begunjah na Gorenjskem so
na sredpostno sredo večkrat rekli otrokom: »Danes
bomo pa babo žagali. Če boš šel gledat bos, boš rdeče čevlje dobil.« Mislili so pač na premražene noge.
Nekaj čisto svojevrstnega pripovedujejo v Ovsišah pri Podnartu. Če babo žagajo, lete baje iz obeh
polovic rožiči, fige in pomaranče.
Navidez le v rahli zvezi z našim obredjem je
šega, ki nam je izpričana v 19. stoletju za Borovlje.
Na sredpostno sredo so sešili silo obilno preobleko,
v katero je zlezel velik, močan fant. Preobleko so
nabasali s senom, okoli života pa so fantu navezali
svinjske mehurje, polne goveje krvi. Nastali orjak si
je oblekel še nekaj prostornih suknjičev, na obraz pa
si nadel larfo ali pa si ga pomazal s sajami in živalsko krvjo. Tako našemljen je divje tuleč odhlačal po
ulicah in se zaletaval v ljudi. Nazadnje so ga drugi
fantje ukrotili, ga zvezali in vrgli na tla. Hrust je hudo
stokal, mladina pa je vesela skakala okoli njega. Ko

v čebelnjaku
Panjske končnice

se mu je pa iz trebuha ulila kri, je vsevprek tulilo:
»Sredpost smo prerezali!«
Žaganje babe smo prevzeli od svojih laških sosedov. Ne Nemci ne Hrvati ga ne poznajo. Kaže, da
je običaj nastal v renesančni Italiji, v 15. stoletju,
morda kaj prej ali poznaje. V bistvu pomeni odpor
tedanje uživanja željne družbe proti postu. Hkrati
pa se je spojil z nekim starodavnim poljedelskim
obredjem na čast nekemu neznanemu ženskemu
božanstvu. Poglobljena verska vzgoja in omiljena
postna postava sta nekadnjemu običau odbili ost.
Zato bodo še govorice o žaganju babe kmalu izginile.

Ps 69,11:

Če sem v postu izjokal svojo dušo, mi je bilo v sramotenje.
Neh 1,4:

Ko sem slišal te besede, sem se usedel, jokal in žaloval dneve in dneve; postil sem se in molil pred nebeškim Bogom.
Mt 4,2:

Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči, je postal naposled lačen.
Mt 6,16:

Kadar se postite, se ne držite čemerno kakor hinavci; kazijo namreč svoje obraze,
da pokažejo ljudem, kako se postijo.
Lk 2,37:

Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu.
2015 – AM – MAREC
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VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Henri Daniel-Rops

iii. poglavje
BOŽJI MOŽJE

tretji del
LJUDSTVO IN NJEGOV BOG

NAZIRSKA ZAOBLJUBA IN UMIK V PUŠČAVO
Globoka pobožnost in želja dane se približevati nobenemu trurovati se Bogu sta se uresničevali
plu, niti očetovemu, materinemu,
tudi drugače, ne le s pristopom v
bratovemu ali sestrinemu (prim.
stranko farizejev ali v duhovniš
4 Mz 6,3-7). Posvetitev Bogu z
kem poklicu. Številni Izraelci, monaziratom je torej pomenila doški in ženske, so delali zaobljube
ločena vzdrževanja in določene
točno tako, kot počno kristjani še
dejavnosti obredne čistosti. Ta
danes, da bi si pridobili naklonjezanimiva mešanica kaže prastanost ali se zahvalili za neko milost.
ri izvor teh zahtev: tako je bila
Te zaobljube, ki običajno niso bile
Samsonova moč v njegovih laseh,
brez namena doseči neko korist,
ki so bili tudi znamenje njegove
so bile obljube žrtvovanja kake
zvestobe Bogu. Ko mu jih je Dalíla
daritve. Zaobljuba korbán, ki je
porezala, je ostal brez moči (prim.
omenjena v evangeliju (Mr 7,11;
Sod 16,17). V Jezusovem času so
Mt 15,5) je obvezovala darovati
rabini iz Hilelove šole dovoljevali,
templju kak predmet, na primer
da nazir lahko pokoplje mrliča, če
hišo, kar je prepovedovalo rabiti
ta nima nikogar, ki bi to storil po
Samson pobije
jo kot običajno ali darovati drugepredpisu Postave, in da tistega, ki
Filistejce
z oslovsko čeljustjo
mu, celo lastnim staršem, če bi jo
je bil križan ni dovoljeno pustiti na
potrebovali. Bilo pa je dovoljeno
križu čez noč.
“odkupiti obljubo korbána”. Postava je postavila
Zakaj so nazirji delali zaobljube? Da bi si pridopravila za zaobljube, učitelji pa so predvideli vse
bili neko milost, naklonjenost? Morda. Za ohranitev
mogoče primere, ko so ta pravila veljala ali ne: detelesne celovitosti službi Bogu? Brez dvoma tudi
kle, mladoleten fant ali poročena ženska na primer
zato. Včasih pa tudi iz spokornih namenov in pristnih
nista mogla izreči nobene zaobljube brez dovoljenja
duhovnih sklepov. Tako spis Nedarim pripoveduje
družinskega očeta.
ganljivo zgodbo o mladem pastirju čudovite lepote,
Druge zaobljube so pa zadevale predvsem duhovki se je kot Narcis ogledoval v studencu, pa je zano področje. Tisti, ki jih je izrekel, je obljubil prilagočutil, da ga napada strast in »ker ni maral postati
diti svoje obnašanje določenim zahtevam najmanj za
ošaben zaradi mesa, ki mu je usojeno postati črvi
določen čas. Četrta Mojzesova knjiga je predvidela
in ličinke,« je tekel v tempelj, si dal obriti lase in
primer tistega moškega ali ženske, ki »naredi poizrekel svojo zaobljubo.
sebno zaobljubo, nazirsko zaobljubo, in se
posveti Gospodu« (6,2). Dobili so posebno
ime: imenovali so jih nazire. Beseda ima
hebrejsko korenino in pomeni vzdržati se in
se posvetiti. Nazirstvo je bilo v Izraelu zelo
staro – omenja ga že prerok Amos (2,11)
– in je brez dvoma obstajalo v Jezusovem
času, saj je bilo v templju majhno dvorišče
v kotu vélikega preddvora rezerviramo za
nazirce. Posvečen jim je tudi cel spis Miš
ne. Običajno so se nazirci zaobljubljali za
določen čas, najmanj za en mesec, kot so
določali učitelji. Treba je bilo storiti trojno
zaobljubo: vzdržati se vina in vsake opojne pijače, celo vinskega kisa, grozdnega
soka, svežega in suhega grozdja, skratka
vsega, kar je narejeno iz sadov vinske trte,
od nezrelih jagod do tropin; britev ne sme
priti na njegovo glavo, kar pomeni pustiti si
Džebel Qarantal – verjetni kraj Jezusovega posta
rasti lase kot znamenje svetosti; in končno
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Tudi ženske so lahko izrekle trojno nazirsko
zaobljubo: besedilo Četrte Mojzesove knjige je o
tem jasno. Tako se je zgodilo s kraljico Bereniko
leta 66, ko je bivala v Jeruzalemu in je kazalo, da
bo izbruhnil véliki upor. Dala si je ostriči lase, vzdrževala se je vina in veliko molila v
templju, ker je iz neznanega razloga naredila zaobljubo nazirstva.
Verjetno so tudi nekatera mlada
dekleta delala začasno ali dosmrtno
zaobljubo devištva. Odgovor male
Device Marije Gospodovemu angelu
so pogosto razlagali kot znak, da
je bodoča Jezusova mati naredila
nekaj podobnega. Neka krščanska
tradicija, ki so jo posvojili apokrifni
evangeliji, kaže Marijo, posvečeno
Devico, kako živi v templju kot majh
na redovnica pri predenju, tkanju in
vezenju liturgičnih oblačil.
Možje in žene so se lahko posluževali še neke druge dejavnosti
velike pobožnosti iz globoko duhovnih razlogov, ne da bi izrekli kako
od teh zaobljub. To je bilo umikanje
v puščavo. Beseda puščava pa ne pomeni nujno
nekakšno Saharo ali Petrejsko Arabijo (Petrejska
Arabija je bila provinca, ki je obsegala pas ozemlja
vzhodno od Jordana, Nabatejsko puščavo, Sinajski

polotok in ozek pas na vzhodnem bregu Aqabskega
zaliva; op. ur.), ampak bolj kraj globoke samote,
ugodne za duhovno zbranost. Glede znanih besed
v Lukovem evangeliju: »… se je v puščavi zgodila
Božja beseda Janezu« (Lk 3,2), mnogi sodijo, da
gre bolj za duhovno prazen kraj, kot
pa za resnično puščavo. Skladno z
omembo v evangeliju bi moral umik
v puščavo trajati štirideset dni, brez
dvoma v spomin na Mojzesovih
štirideset dni na Sinaju ali Elijevih
na poti na Horeb. To je bil tudi
čas Jezusovega bivanja v puščavi
pred začetkom njegovega javnega
poslanstva in kraj, kjer naj bi po
izročilu takrat bival, se še danes
imenuje Džebel Qarantal “Gora
Štiridesetih dni”. Kaj so počeli ta
čas? Postili so se, molili in živeli v
Božji navzočnosti. Ta dejavnost je
morala biti precej razširjena. Tudi
sveti Pavel bo po svoji prigodi pred
Damaskom in preden se bo vrgel v
Moderen
apostolat,
odšel v puščavo. So torej
nazir
ta bivanja v puščavi izgledala kot
duhovne obnove v nekem “molitvenem kraju”? Morda; morda pa tudi, da so se v tem primeru povezali
z bivanjem skupine Božjih mož v Izraelu, ki ni bila
podobna nobeni drugi. To so bili eseni.

NAZIRS K A ZAOB LJUBA
4 Mz 6,1-21

Gospod je govoril Mojzesu in rekel: »Govôri Izraelovim sinovom
in jim reci: ›Kadar mož ali žena naredi posebno zaobljubo, nazirsko
zaobljubo, in se posveti Gospodu, naj se zdržuje vina in opojne pijače;
naj ne pije ne vinskega kisa ne kisa iz druge opojne pijače; naj ne pije
nikakršnega soka iz grozdja in naj ne jé ne svežega ne suhega grozdja.
Vse dni svojega nazirstva naj ne jé ničesar, kar je narejeno iz sadov vinske
trte, od nezrelih jagod do tropin.
Noben dan zaobljube njegovega nazirstva naj ne pride britev na
njegovo glavo. Dokler se ne dopolnijo dnevi, za katere se je posvetil
Gospodu, je svet; lase naj si pusti prosto rasti na glavi.
Tiste dni, za katere se je posvetil Gospodu, naj ne hodi k mrliču. Naj
se ne onečisti ne pri očetu ne pri materi, ne pri bratu ne pri sestri, kadar
umrejo, kajti posvečenje njegovega Boga je na njegovi glavi. Vse dni
svojega nazirstva je svet za Gospoda.
Če pa kdo kar nenadoma umre poleg njega in se njegova posvečena
glava onečisti, naj si jo ostriže na dan, ko bo očiščen; ostriže naj si jo
sedmi dan. Osmi dan naj prinese dve grlici ali dva golobčka duhovniku
k vhodu v shodni šotor. Duhovnik naj daruje eno kot daritev za greh in
drugo kot žgalno daritev in tako opravi zanj spravo, ker si je nakopal
greh zaradi mrliča. Potem naj si nazirec isti dan znova posveti glavo.
Gospodu naj zaobljubi dneve svojega nazirstva. Prinese naj enoletno
jagnje za spravno daritev. Prejšnji dnevi pa ne veljajo, ker je onečistil
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svoje nazirstvo.
To je postava za nazirca. Ko se dopolnijo dnevi njegovega nazirstva,
naj ga pripeljejo k vhodu v shodni šotor. Kot svoj dar naj daruje Gospodu
enoletno neoporečno jagnje v žgalno daritev, enoletno neoporečno ja
gnjico v daritev za greh, neoporečnega ovna v mirovno daritev in košaro
nekvašenega kruha iz bele moke, umešene z oljem, nekvašene mlince,
pomazane z oljem, in kar še spada k jedilni daritvi in predpisano pitno
daritev. Duhovnik naj vse to prinese pred Gospoda in opravi nazirčevo
daritev za greh in njegovo žgalno daritev. Ovna naj daruje Gospodu v
mirovno daritev s košaro nekvašenega kruha vred; duhovnik naj daruje
tudi njegovo jedilno in pitno daritev. Nazirec pa naj si pri vhodu v shodni
šotor ostriže posvečeno glavo; potem naj vzame lase svoje posvečene
glave in jih vrže v ogenj, ki gori pod mirovno daritvijo. Potem ko si je ta
ostrigel svoje nazirske lase, naj duhovnik vzame kuhano ovnovo pleče,
nekvašeni kolač in nekvašeni mlinec iz košare in jih položi nazircu v
roke. Nato naj to z obredom primikanja daruje Gospodu; to je svet dar,
ki pripada duhovniku poleg prsi primikanja in poleg stegna vzdigovanja.
Potem sme nazirec spet piti vino.
To je postava za nazirca, ki se zaobljubi, o njegovem daru, ki ga
mora dati Gospodu zaradi svojega nazirstva, poleg tega, kar sicer še
premore. Kakor terja njegova zaobljuba, ki jo je naredil, tako naj stori
po postavi za svoje nazirstvo.«
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zapovedi

P. Anselm Grün

DESET ZAPOVEDI

VODNIK V SVOBODO

PROLOG: JAZ SEM GOSPOD, TVOJ BOG
Preden si natančneje ogledamo deset zapovedi,
moramo razumeti okoliščine, v katerih so nastale.
V Drugi Mojzesovi knjigi sam Bog uvede zapovedi
s stavkom: »Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te
izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti« (2 Mz
20,2). Bog spomni ljudstvo na to, kaj je naredil zanj.
Ni kakršen koli Bog, ki bi želel ljudstvo podjarmiti. V
preteklosti je dobro ravnal z njim. Za ljudstvo je bil
resnično Bog, kot se je razkril Mojzesu: kot Jahvé,
kot »jaz sem, ki sem« [za vas] (2 Mz 3,14).
Ta Bog je videl stisko Izraelcev in se jih je usmilil.
Bog se je Mojzesu predstavil v gorečem grmu takole:
»Dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v
Egiptu, in slišal, kako vpije zaradi priganjačev; da,
poznam njegove bolečine« (2 Mz 3,7).
Jaz sem Gospod,
tvoj Bog

Ko Bog dà ljudstvu za popotnico deset besed kot
navodilo, to ustreza njegovemu odnosu do ljudstva.
Njegove besede izvirajo iz sočutja do njegovega
ljudstva. Ljudi želi osvoboditi biričev, ki jih priganjajo
k največji možni storilnosti in jih izkoriščajo. Deset
besed je izraz Božje skrbi za njegovo ljudstvo, da
bo lahko dobro živelo v deželi svobode, da bosta resnično tekla mleko in med in da bo njegovo življenje
obrodilo sadove.
Ko Mojzes stopi k Bogu na goro, začne Bog svoj
govor, ki potem preide v deset navodil, z naslednjimi
besedami: »Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom
in kako sem vas nosil na orljih perutih in vas pripeljal
k sebi. Zdaj pa, če boste res poslušali moj glas in
izpolnjevali mojo zavezo, mi boste posebna lastnina
izmed vseh ljudstev, kajti moja je vsa zemlja. Vi mi
boste kraljestvo duhovnikov in svet narod« (2 Mz
19,4-6).
Ko premišljujem o tem uvodu k desetim zapove
dim, me posebno ganeta dve stvari. Bog govori ljud
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stvu prijazno. Na orljih perutih ga je odpeljal iz
Egipta in pripeljal v svojo bližino. Ni nastopil samo
kot veliki osvoboditelj za ljudstvo, temveč kot materinski Bog, kot orel, ki svoje mladiče, ki še ne znajo
leteti, ponese v višave, da bi zadihali svobodo in se
sami naučili leteti. To je skrben Bog, ki kot mati skrbi
za svoje otroke. S svojimi desetimi zapovedmi želi
še naprej očetovsko in materinsko skrbeti za svoje
ljudstvo. Zapovedi so tako rekoč kot orlje peruti,
na katere nas Bog vzame, da bi nas vedno znova
odnesel iz dežele suženjstva v deželo svobode.
Obstajajo tudi poti, da izkusimo njegovo bližino. V
zapovedih doživi Izrael Božjo bližino. Psalmist moli:
»Odpri mi oči, da bom gledal čudovita dela tvoje
postave. Jaz sem tujec na zemlji, ne skrivaj pred
menoj svojih zapovedi. Moja duša kipi v
hrepenenju po tvojih sodbah vsak trenutek« (Ps 119,18-20). Hrepenenje po Božji
bližini je hkrati hrepenenje po njegovih
zapovedih, v katerih Bog govori ljudstvu
in v katerih mu kaže, da mu želi dobro.
Drugi vidik, ki je med premišljevanjem
zbudil mojo pozornost, je priznanje, ki ga
je Bog pridržal za svoje ljudstvo, če bo
poslušalo njegove besede in se ravnalo
po njih. Odlikuje ga kot svojo posebno
lastnino, ki mu je izredno pri srcu. In
svoje ljudstvo postavi za kraljestvo diuhovnikov in za sveto ljudstvo. Ljudstvo je
sveto. Pripada Bogu in je deležno njegove
svetosti. Povzdignjeno je nad svet. Svet
nad ljudstvom nima moči. Preprosto ni
izpostavljeno nasilju tega sveta, njegovim bojem
in njegovi moči, temveč ga Bog posebej varuje. To
ljudstvo je kraljestvo duhovnikov. Vsi Izraelci so
duhovniki, torej posredniki med Bogom in ljudmi.
To ljudstvo ima duhovniško nalogo v primerjavi z
drugimi ljudstvi. S tem, ko se ravna po zapovedih,
deluje zdravilno in zveličavno na ves svet. Duhovniki
so varuhi svetega. In sveto je vselej tudi zdravilno.
Ko se izraelsko ljudstvo ravna po zapovedih, varuje sveto v človeku. To je za človeka zdravilno. Daje
mu zdravje in celovitost in ga varuje pred notranjo in
zunanjo razdvojenostjo. Ko ljudstvo spoštuje zapovedi, ko razume življenje kot nekaj svetega, opravlja
duhovniško delo, ki vpliva na ves svet. Sveti Peter je
prevzel te besede v svojem Prvem pismu, kjer piše:
»Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet
narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike
tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito
luč« (1 Pt 2,9).
Véliko dejanje, ki naj bi ga oznanjali mi, kristjani,
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je odrešitev po Jezusu Kristusu v njegovi smrti in
vstajenju. Toda za to veliko dejanje je potrebno tudi
navodilo, ki nam ga Jezus vedno znova daje, da bi
naše življenje uspelo.
Zame pomeni ta prolog po eni strani, da deset
zapovedi izvira iz skrbi Boga za njegovo ljudstvo. Bog
želi ljudstvu pomagati, da bi ohranilo svojo svobodo
v obljubljeni deželi. Smisel zapovedi je, da ljudstvo
v skupnosti s svojim Bogom lahko biva v svoji deželi
in uživa njena bogastva, ne da bi ga pri
tem zasužnjevalo delo.
Po drugi strani pomeni, da ni prav
smiselno, če deset zapovedi oznanjamo
moralizirajoče. Nasprotno, gre za to,
da v njih odkrijemo pota svobode in to
svobodo živimo tako, da je nalezljiva za
druge. Izrael je ljudstvo duhovnikov. To
velja tudi za nas, kristjane. Če se v svetu,
ki ga vodijo druga merila, ravnamo po
zapovedih, potem to zdravilno učinkuje na
ves svet. Torej nam ni treba gledati drugih
in jim govoriti, da bo konec sveta, če ne
bodo izpolnjevali zapovedi. Zapovedi naj
bi razumeli kot navodila za svobodno in
dostojanstveno življenje nas samih in jih
živeli tako, da ljudje čutijo: táko življenje
uspe. Tako je možno svobodno živeti.
Tako se varuje človekovo dostojanstvo.
Tako je mogoče sožitje ljudstev in posameznikov. Če se skupina ljudi ravna po
Božjih zapovedih, je to duhovniško dejanje za vsa
ljudstva. Je zastopstvo za druge. Njeno spoštovanje
zapovedi bo spremenilo svet. Če svet na enem mestu
postaja svetlejši, se ves nekoliko spremeni. Namesto
da moraliziramo in govorimo o koncu sveta, če se
ne bomo ravnali po zapovedih, bi morali zaupati nalezljivemu učinku drugačnega vedénja. In morali bi
si zaželeti, da bi izpolnjevali zapovedi. Potem bomo
tudi v drugih zbudili veselje do življenja iz zapovedi.
Kot kristjani na deset zapovedi ne moremo gledati drugače kot v duhu Jezusa Kristusa. Jezus se
je v pridigi na gori vedno znova skliceval na deset
zapovedi in na njihovo razlago judovskih pismoukov.
Sam je razlagal zapovedi na njemu svojski način.
Deset zapovedi ne povzdiguje, pač pa jih povzame
v zapoved ljubezni. Ljubezen zapovedi ne odpravi, temveč jih dopolni. »Ne mislite, da sem prišel
razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč
dopolnit sem jih prišel« (Mt 5,17). Jezus vidi deset
zapovedi kot podlago človekovega življenja. Vendar
želi pokazati, kaj je njihov globlji pomen. Želi napotiti

na polnost življenja, ki se skriva v njih.
Predvsem Matej je opisal Jezusa kot novega
učitelja zakonov, ki se v petih vélikih govorih navezuje na pet Mojzesovih knjig in predvsem v govoru
na gori na nov način razlaga Božje zapovedi. Prav
tako, kot je Mojzes Božje zapovedi prejel na gori, tudi
Jezus na gori oznanja novo pravičnost, nov način,
kako lahko živimo iz zaupanja v Boga. A prava gora,
na kateri odmeva njegova pridiga, je gora Golgota,

OČE NAŠ!

na kateri se daruje za nas ljudi. Na gori Golgoti Jezus pokaže, kako se sam ravna po svojih besedah.
Ostane nenasilen. Tam ljubi celo svoje sovražnike.
Na križu se njegova ljubezen izpolni. Tam postane
vidno, da je ljubezen združitev vseh zapovedi.
Prologu iz Stare zaveze »Jaz sem Gospod, tvoj
Bog« v pridigi na gori ustreza očenaš, ki je osnova
za pridigo. V središču vseh zapovedi je izkušnja
Boga kot našega očeta. Kraj, kjer doživimo Boga kot
očeta, je molitev. Molitvi pa mora ustrezati odgovor
v dejanju.
Spoštovanje zapovedi je odgovor, s katerim naj
bi odgovorili na izkušnjo Boga v molitvi. Če odgovorimo, smo modri. Potem ravnamo kot modri mož, ki
je postavil hišo na skali. »Ulila se je ploha, pridrlo je
vodovje in zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo,
in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali« (Mt
7,25). Jezus razume spoštovanje zapovedi podobno
kot Stara zaveza. Kdor se ravna po Božjih zapovedih,
uspe v življenju. Njegova hiša življenja se ne poruši.
Zgrajena je na trdnih temeljih.

MOLITVENI NAMENI
ZA MAREC 2015
Splošni: Da bi znanstveno raziskovanje služilo splošnemu dobremu človeške osebnosti.
Misijonski: Da bi bil vedno bolj priznan značilen doprinos ženske življenju Cerkve.
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papežev verouk

Frančišek

CERKEV JE APOSTOLSKA
Ko molimo Vero, izpovedujemo: «Verujem v eno,
sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.« Ne vem, če
ste kdaj razmislili o pomeni, ki ga ima izraz: “Cerkev
je apostolska”. Če ste kdaj prišli v Rim, ste morda
pomislili na važnost apostolov Petra in Pavla, ki sta
tukaj darovala svoje življenje v pričevanje evangelija.
Izraz pa pomeni več. Izpovedovati, da je Cerkev
apostolska, pomeni poudarjati temeljno vez, ki jo ima
z apostoli, s tisto malo skupino dvanajstih mož, ki jih
je Jezus nekega dne poklical k sebi, ki jih je poklical
po imenu, da bi ostali z njim in da bi jih poslal oznan
jat (prim. Mr 3,13-19). “Apostol” je grška beseda,
ki pomeni “poslani”, “napoteni”. Apostol je oseba, ki
je poslana, ki je napotena nekaj storiti, in apostole
je Jezus izbral, poklical in napotil, naj nadaljujejo
njegovo delo, to je moliti – to je najvažnejše delo
apostolov – in oznanjati evangelij. To je važno, zakaj
ko pomislimo na apostole, bi lahko sklepali, da so se
ukvarjali samo z oznanjevanjem evangelija. Toda v
prvih časih Cerkve ja nastal problem, ker so se morali
apostoli ukvarjati s tolikerimi rečmi. Zato so postavili
diakone, da bi apostolom ostalo več časa za molitev
in oznanjevanje Božje besede. Kadar mislimo na
naslednike apostolov, na škofe s papežem vred, saj
je tudi on škof, se moramo vprašati, če ta naslednik
apostolov najprej moli in potem, če oznanja evangelij:
to pomeni biti apostol in zato je Cerkev apostolska. Če
hočemo vsi mi biti apostoli, kakor bom zdaj razložil,
se moramo vprašati: ali molim za odrešenje sveta?
Ali oznanjam evangelij? To je apostolska Cerkev! To
je temeljna vez, ki jo imamo z apostoli.
Ob tem izhodišču bi rad na kratko poudaril tri pomene pridevnika “apostolska”, ki se prideva Cerkvi.
1. Cerkev je apostolska, ker temelji na pridigan
ju in molitvi apostolov, na oblasti, ki jim jo je dal
Kristus sam. Sveti Pavel piše kristjanom v Efezu:
»Niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani
svetih in domačini pri Bogu. Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov. Vogalni kamen pa je sam
Kristus Jezus« (2,19-20). S tem primerja kristjane
živim kamnom, ki oblikujejo zgradbo, ki je Cerkev,
in ta zgradba temelji na apostolih kakor na stebrih,
kamen, ki pa podpira vse skupaj, je Jezus sam.
Brez Jezusa Cerkve ne more biti! Jezus je temelj
Cerkve, na katerem vse stoji. Apostoli so živeli z
Jezusom, poslušali so njegove besede, deležni so
bili njegovega življenja, predvsem pa so bili priče
njegove smrti in vstajenja. Naša vera, Cerkev, ki jo
hotel Kristus, ne temelji na neki ideji, ne stoji na neki
filozofiji, ampak stoji na Kristusu samem. Cerkev je
kot rastlina, ki je rasla stoletja dolgo, se razvijala,
prinašala sadove, toda njene korenine so dobro zasidrane v Njem in temeljna izkušnja Kristusa, ki so
jo imeli apostoli, od Kristusa izbrani in poslani, sega
do nas. Od tiste rastlinice do današnjih dni: taka je
Cerkev na vsem svetu.
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2. Vprašajmo se: kako se moremo povezati s
tem pričevanjem, kako more priti do nas tisto, kar
so doživeli apostoli z Jezusom, tisto, kar so slišali od
Njega. To je drugi pomen pridevnika “apostolska”.
Katekizem Katoliške Cerkve pravi, da je Cerkev
apostolska, ker »s pomočjo Duha, ki v njej prebiva,
ohranja in naprej izroča nauk, dobri zaklad, zdrave
besede nauka, ki jih je slišala od apostolov« (št.
857). Cerkev ohranja skozi stoletja ta dragoceni
zaklad, ki je Sveto pismo, nauk, zakramenti, služba
pastirjev; tako lahko ostanemo zvesti Kristusu in biti
deležni njegovega lastnega življenja. Je kakor reka,
ki teče skozi zgodovino, se razvija, namaka, toda
voda, ki teče, je vedno tista, ki prihaja iz izvira, izvir
pa je Kristus sam: on je Vstali, on je Živi, njegove
besede ne minejo, ker On ne mine, On živi in je med
nami tukaj, On nas sliši in mi govorimo z Njim, On pa
nas posluša, je v našem srcu. Jezus je z nami, danes! To je lepota Cerkve: navzočnost Jezusa Kristusa
med nami. Ali pomislimo kdaj, kako važen je ta dar,
ki nam ga je dal Kristus, dar Cerkev, kjer ga lahko
srečamo? Ali pomislimo kdaj, da je prav Cerkev tista,
ki na svoji poti skozi stoletja – ne glede na težave,
probleme, slabosti in naše grehe – sporoča pravo
Kristusovo sporočilo? Da nam jamči, da je to, kar
verujemo, zares tisto, kar nam je Kristus povedal?
3. In zadnja misel: Cerkev je apostolska, ker je poslana prinesti evangelij vsemu svetu. V teku zgodovine
se nadaljuje tisto poslanstvo, ki ga je Jezus zaupal
apostolom: »Pojdite torej in naredite vse narode za
moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem
vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do
konca sveta« (Mt 28,19-20). To nam je Jezus naročil
početi! Vztrajam pri tem vidiku misijonskega dela, ker
Kristus vabi vse, naj “gredo” naproti drugim, pošilja
nas, zahteva od nas, da se zmigamo za prinašanje
evangeljskega veselja! Ponovno se vprašajmo: Ali smo
misijonarji s svojo besedo in predvsem s svojim krščanskim življenjem, s svojim pričevanjem? Ali pa smo
kristjani, zaprti v svoje lastno srce, v svoje cerkve,
zakristijski kristjani? To niso očitki, to so vprašanja, ki
si jih moramo zastaviti. Tudi jaz se sprašujem: kakšen
kristjan sem in s kakšnim pričevanjem?
Cerkev ima svoje korenine v nauku apostolov,
pristnih Kristusovih prič, toda gleda v bodočnost in
se trdno zaveda, da je poslana – poslal jo je Jezus
– biti misijonska, nositi Jezusovo ime z molitvijo,
oznanjevanjem in pričevanjem. Cerkev, ki se zapira
sama vase in v preteklost, Cerkev ki gleda samo
mala pravila navad in obnašanja, je Cerkev, ki izdaja
svojo istovetnost! Odkrijmo danes znova vso lepoto
in odgovornost tega, da smo apostolska Cerkev! In
zapomnite si: Cerkev je apostolska, ker molimo – to
je prva naloga – in ker oznanjamo evangelij s svojim
življenjem in svojimi besedami.
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Zmaga Kumer

OD PUSTA V POSTNI ČAS

S pepelnično sredo se v cerkvenem koledarju
konča pustni čas in začne post kot priprava na veliko noč. Nekako do prve svetovne vojske je bil na
Slovenskem to zares čas spokornosti, ko so si ljudje
pritrgovali v hrani, ko nič mesnega ni prišlo na mizo
in so belili samo z maslom. Vriskanje, prešerno petje,
vasovanje, nečimrnost v obleki je veljalo v postu za
nespodobno. Danes kar nimam več občutka, da se
kaj kdaj ne spodobi.
Postna postava je zdaj tudi v Cerkvi olajšana,
saj je strogi post – brezmesni dan s pritrgovanjem
v jedi – samo še na pepelnično sredo in na veliki
petek. Ob drugih petkih naj bi se samo odpovedali
mesnim jedem, sicer pa se v postnem času odrekali
kakšnim priboljškom in prihranek darovali za ljudi v
stiski. Pa bo kdo rekel, da že tako skromno živi in si
redko privošči kaj več kakor najnujnejše. Tisti izredni
izdatek je tako majhen, da z njim ne bo pomagano
nikomur. Drugi se bo izgovarjal, da življenje vsak
dan prinaša kup težav – čemu bi si še sami nalagali
pokoro in se trpinčili? Postni čas je samo tradicija in
nekaj zastarelega...
Pokora ni soznačnica za trpinčenje in postni čas nikakor ni zastarel, samo pravilno ga moramo razumeti.
Sodobno izraženo je to priložnost za trening, ko naj bi

kartuzijan

KAJ MI POMENI POST

Trpljenja nočemo. Bojimo se ga. Zato se ga izogibamo, bežimo pred njim. A neuspešno; ker sta strah
in beg sama trpljenje. Da premagamo strah pred
trpljenjem, pa moramo ustaviti beg in se usmeriti na
trpljenje sámo – moramo ga hoteti. Hoteno trpljenje
dalje mora biti žrtev, se pravi nesebično, kajti če ga
hočem samo zato, da ga zase premagam, še vedno
le bežim, še vedno me žene strah. Vsakdo lahko doživi, da se kaj neprijetnega, ko ga sprejmeš, kadar
se žrtvuješ, more sprevračati v veselje. Zato je na
primer sv.Terezija Avilska mogla vzljubiti trpljenje
in si ga želeti še več. Obstaja pa tudi izkustvo, da
je edina olajšava neke (zelo) boleče situacije v tem,
da se odpoveš iskanju olajšav. Ko postane trpljenje
veselje ali svoja lastna olajšava, se začne kazati, da
trpljenja kot trpljenja pravzaprav ne moremo hoteti,
ker, kadar ga hočemo, ni več trpljenje, kajti sámo
zase je le zanikanje in nič. V ta ne-obstoj trpljenje
nas hoče uvajati post, ki je v tem, da se odrekamo
nečemu prijetnemu ali da si naložino nekaj neprijet
nega. Ker post, četudi sam po sebi neprijeten, uvaja
v končno izginotje neprijetnega sploh, sta dobi posta
v liturgičnem letu pred najvišjima prazniškima časoma, ki predstavljata dovršeno stanje brez trpljenja. Posebno jasno je to v postnem času, ki pelje
najprej k vzoru vsega trpljenja, h križu, potem pa
skozi križ k vstajenju, ki ne pozna več bolečine. A
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vnovič uredili svojo notranjost in iz nje odstranili, kar
kvari, da bi bili zares dobri ljudje. Morda kdo ob vsaki
slabi volji revska na svoje domače in nikoli ne pokaže,
da jih ima rad. Kaj če bi si v postnem času prizadeval
slabo voljo pustiti pred pragom dóma? Prelomiti dano
besedo je včasih pomenilo izgubo časti. Kdo danes še
pomisli, kaj je čast in častno? To so zastareli pojmi!
Spet priložnost, da z vajo v postnem času postaneš
človek, na katerega se je mogoče zanesti. Danes se
vse presoja po denarju, po tem, kolikšno plačo imaš,
ne kaj in koliko narediš, dobro in vestno opraviš. Zato
se dogaja, da je nekaj narejeno površno, samo, da je.
Kdor tako misli, hodi v službo, da bo dočakal pokojnino, ne opravlja pa svojega poklica, svoje življenjske
naloge, naj bo že kakršnakoli. Kaj če bi v postnem
času s tega vidika presodil svoje ravnanje? Nekateri
vse obgodrnjajo in zabavljajo čez vsakogar. Če bi – ne
zaradi treninga, ampak iz tople človeškosti – poskusili
biti z ljudmi okrog sebe iskreno prijazni, bi nemara le
uvideli, da ni vse črno in niso ljudje nemogoči...
Navsezadnje je postni čas priložnost, ko naj bi se
vprašali, kako je z našim krščanstvom. Ali res živimo
v polnosti, vedno in povsod kot kristjani? Zavedajmo se vendar, da svet po našem ravnanju presoja
krščanstvo, ga sprejema ali odklanja...

post je samo uvod. Zato je ambivalenten. Kot zgolj zunanja vaja more biti le
razkazovanje umišljene pobožnosti, ki
»je svoje plačilo že dobila« (prim. Mt
6,16). Lahko postane čista navada in s
tem nič ne proizvaja. Resničen post se
mora stopnjevati, mora zapustiti meje
nadzorovane neprijetnosti, ki bo zmeraj
ostala v območju zunanjosti in navade.
Post je le začetek tega, kar se dovrši v
celostni žrtvi samega sebe Bogu. Ta žrtev
postane sčasoma pripravljena sprejeti
vse možne bolečine do temé vere, do
odsotnosti Boga, ki se pa pokažejo sredi
svojih bolečin kot sprejemljive in s  tem
ničeve. Mislimo samo na malo Terezijo, ki
je rekla, da ji ostane tudi v najhujši temi globok mir.
Ta mir vodi dalje v stvarnost po trpljenju, stvarnost
vstajenja, ki je že zdaj naše v Bogu skrito življenje.
»Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj« (Kol 3,1a). To “kar je zgoraj” pa gotovo ni več
trpljenje – niti tisto, pred katerim bežimo, niti hoteno.
Trpljenje je neodrešenost in zato tudi post še spada k
njej, čeprav je že trpljenje na poti k življenju. »Ali se
morejo svatje postiti, ko je ženin med njimi? Dokler
imajo ženina med seboj, se ne morejo postiti« (Mr
2,19). Pravzaprav: Ali ni tudi zdaj med nami?
79

KAJ SPLOH VEMO
O SVETEM JOŽEFU?

(19. MARCA)

zbral p. Bernardin Sušnik

Sveti Jožef je po pričevanju Nove zaveze Marijin mož in Jezusov krušni oče.
Kot svetnika ga častita katoliška in pravoslavna Cerkev.
Jožef prihaja iz hebrejskega Yosef preko latinskega Iosephus.
Sveti Jožef, Marija in Jezus se skupaj imenujejo Sveta družina.

Krušni oče
Evangeliji in ves krščanski nauk trdijo, da je res
nični Jezusov oče Bog sam: Marija ga je spočela na
čudežen način po posredovanju Svetega Duha, ne da
bi imela zakonske odnose s komerkoli. Jožef je bil o
tem obveščen v sanjah in jo je sprejel kot zakonsko
ženo ter priznal Jezusa kot svojega sina. Zaradi tega
ga tradicija imenuje “krušni oče”, tisti, ki je kot bi
bil pravi oče, skrbel za vse njegove materialne in
duhovne potrebe.

Rod in poklic
Jožefov poklic je omenjen pri Mt 13,55, kjer je
rečeno, da je Jezusov oče “tékton”. Ta izraz navadno
prevajajo kot “tesar”, vendar je to splošna oznaka,
ki se ni nanašala zgolj na tesarsko delo, ampak so
jo uporabljali za delavce, zaposlene pri stavbeni
dejavnosti, pri kateri so se ukvarjali predvsem s
težkim materialom, ki tudi za obdelavo ni bil lahek,
na primer les ali kamen. Prevodu “tesar”, ki ga sprejema večina strokovnjakov, so nekateri hoteli priložiti
tudi posel rezbarja. Nekateri so hoteli vedeti, da ni
imel samo preproste rokodelske delavnice, ampak
prav gradbeno podjetje in da torej ni pripadal kaki
revni družini, vendar za to ni ne le dokazov, ampak
tudi namigov ne.
Med Judi tistega časa so že petletni otroci začeli
z versko vzgojo in učenjem očetovega poklica, torej
smemo brez nevarnosti verjeti, da je tudi Jezus v
svoji mladosti opravljal poklic tesarja. Prvi evangeVajenec in mojster
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list, ki je uporabil za Jezusa naziv “tékton” ob priliki
njegovega obiska v Nazaretu, ko pripominja, da so
se njegovi sovaščani posmehljivo spraševali: »Ali ni
to tisti “tékton”, « (Mr 6,5). Matej je ponovil Markovo
pripoved, pač pa jo je nekoliko spremenil: »Ali ni to
“tektonov” sin?« (Mt 13,55). Jožefov poklic je torej
iz evangelija jasen.
V starih časih so pa latinski cerkveni očetje grški
izraz “tékton” prevajali z “mizar”. Verjetno so pozabili, da v takratnem Izraelu les ni služil samo za pluge
in razno pohištvo, ampak so ga uporabljali kot pravi
in nujno potrebni material za gradnjo kakršnekoli
zgradbe. V resnici so razen lesenih konstrukcij tudi
ravne strehe bile sestavljene iz tramov, ki so jih med
seboj prepletli z vejami, ilovico in steptano zemljo,
saj celo 129. psalm govori o travi, ki raste na strehi.
Po evangeljskih poročilih je Jožef opravljal svoj
poklic v Nazaretu, kjer je živel s svojo družino. Lahko
bi kak čas delal tudi v Kafarnaumu; v podporo tej
misli navajajo odlomek iz Janezovega evangelija, ko
je Jezus pridigal v shodnici v Kafarnaumu, pa nasprotniki godrnjalli nad njim: »Ali ni to Jezus, Jožefov
sin?« (Jn 6,42). To naj bi dokazovali, da so poznali
Jožefa. Nekateri mislijo, da je nekaj časa skupaj z
Jezusom delal v mestu Zippori blizu Nazareta, vendar
za to ni dokazov.
Skratka, poročila o svetem Jožefu so v kanoničnih
evangeliji zelo pičla. O njem govorita Matej in Luka:
pravita, da je bil Jožef potomec kralja Davida in da
je živel v malem mestu Nazaretu.
Poročili dveh evangelistov, ki navajata Jezusov
rodovnik, se razlikujeta celo pri Jožefovem očetu:
Mt 1,16: »Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije,
iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus.
Lk 3,23: »Ko je Jezus začel z delovanjem, je bil
star okrog trideset let. Bil je, kakor so mislili, Jožefov
sin, Jožef pa Élijev.«
Apokrifni evangeliji, posebno Jakobov protoevangelij iz 2. stoletja opisujejo Jožefa kot Davidovega potomca, doma iz Betlehema, ki naj bi se
pred poroko z Marijo poročil z neko ženo, ki mu je
dala sedem otrok, štiri fante (Juda, Jožefa, Jakoba
in Simeona) in dve dekleti (Lizijo in Lidijo). Je pa
hitro ovdovel in moral sam skrbeti za otroke. Na ta
način so apokrifni spisi poskušali razložiti navzočnost
“Jezusovih bratov” v evangelijih (Mt 12,47; Mr 3,32;
Lk 8,20; Jn 7,3). Pravoslavna Cerkev je vsaj delno
sprejela to tradicijo (to dobro pokažejo mozaiki v
cerkvi Presvetega Odrešenika v Kori v Carigradu iz
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5. stoletja), katoliška Cerkev pa poročil v apokrifih
ne priznava in razloži, da je šlo za bratrance ali druge
ožje sorodnike (stara grščina pozna različna izraza
za brate, adelfói, in bratrance, anepsiói, medtem
ko hebrejščina in aramejščina uporabljata za oboje
isto besedo).
Po apokrifni tradiciji naj bi se Jožef že na stara
leta pridružil neoženjenim Davidovim potomcem v
Palestini, ki naj bi jih zbrali skupaj neki glasniki iz
Jeruzalema. Duhovnik Zaharija naj bi namreč ukazal,
naj skličejo vse sinove kraljevega rodu, da bi poiskali
ženina za mlado Marijo, bodočo Jezusovo mater, ki
je bila takrat stara dvanajst let in je devet let živela
v templju. Kandidati naj bi položili pred oltar svoje
palice, Bog naj bi pa potem storil, da ena zacvete
in ta je bil izbrani.
Zaharija naj bi medtem molil v templju, potem
je vrnil palice njihovim lastnikom. Jožefova je imela cvet, iz katerega je prišel golob, ki je zletel na
njegovo glavo. Jožef naj bi se branil zaradi razlike v
starosti, toda duhovnik naj bi ga opozoril, naj se ne
upira božji volji. Takrat je poln strahu božjega vzel
Marijo v varstvo v svojo hišo.
Op. ur.: Iz navedenih zgodbic, ki se bistveno razlikujejo od kratkih in treznih poročil v štirih evangelijih,
je jasno, zakaj katoliška Cerkev odklanja poročila
apokrifnih spisov kot “izmišljene pobožne zgodbe”.

Dvomi spričo Marijine nosečnosti
V evangeliju se poročilo o Jožefu in Mariji začne
z Gospodovim oznanjenjem: »V šestem mesecu je
Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime
Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija«
(Lk 1,26-27).
Jožef je predstavljen kot Davidov potomec, ženin
Marije, ki je imela glavno vlogo v skrivnosti učlovečenja. Po delovanju Svetega Duha je Marija spočela
sina, ki »se bo imenoval Sin Najvišjega« (Lk 1,32).
Angel v potrdilo tega  izrednega dogodka pove, da
tudi sorodnica Elizabeta, čeprav nerodovitna, pričakuje otroka. Marija takoj odide k sorodnici. Ko se
vrne, je v tretjem mesecu in so znamenja nosečnosti
že vidna.
»Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel
osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil«
(Mt 1,19). Mož ni vedel, kako naj se obnaša spričo

»Ne boj se vzeti k sebi Marije...«
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čudežnega materinstva svoje žene: iskal je odgovor
na vznemirljivo vprašanje, predvsem pa je iskal
izhod iz težkega položaja.
Takrat pa se mu je v sanjah prikazal angel, ki mu
je rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi
Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od
Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus
(ime pomeni ‘Gospod, pomagaj!’, ‘Gospod rešuje’,
‘Gospod, reši!’ ali ‘Gospod je rešitev’), kajti on bo
svoje ljudstvo odrešil grehov« (Mt 1,20-21).

Jožef – varuh Marije
in novorojenega Jezusa

Po poročilu Lukovega evangelija je Jožef čez nekaj mesecev skupaj z Marijo potoval iz galilejskega
Nazareta v Betlehem v Judeji zaradi ljudskega štetja
vsega prebivalstva rimskega imperija, za katero se je
moral tudi on prijaviti v kraju, iz katerega je izvirala
njegova rodovina skupaj s svojo ženo. Medtem ko sta
bila v Betlehemu, je nastopil čas poroda »In rodila
je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker
v prenočišču zanju ni bilo prostora« (Lk 2,7).
Op. ur.: Evangelist omenja “ukaz cesarja Avgusta”
o popisovanju, ki naj bi bilo v času, ko je bil Kvirinij
cesarski namestnik v Siriji. Edini vir izven Svetega
pisma, ki omenja to popisovanje, je Jožef Flavij v
”Judovskih starožitnostih”, vendar na podlagi tega
poročila ne moremo natančno določiti letnice tega
dogodka, evangeliji pa drugih časovnih podatkov ne
dajejo. Tako je točna letnica Jezusovega rojstva še
danes neznana.

Tu je bil Jožef priča prvega počeščenja novorojenega, ki so ga na angelov poziv dali pastirji, pozneje
pa tudi modri z Vzhoda, vendar je moralo vmes miniti
že nekaj časa, saj so se medtem iz zasilnega prenočišča preselili v hišo. Evangeljsko poročilo namreč
pravi: »Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo,
njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili«
(Mt 2,11).
V skladu z Mojzesovo Postavo je bilo osmi dan po
rojstvu obrezovanje. Ob tej priliki je Jožef otroku dal
ime Jezus (dati ime je bila očetova pravica in dolž
nost). Štirideset dni po rojstvu sta Jožef in Marija
novorojenca nesla v Jeruzalem v tempelj, da sta ga
tam darovala po predpisih Postave. Ob tej priliki sta
bila priči prerokbe starega Simeona, ki je napovedal
slavno prihodnost otroka, ki bo znamenje nasprotovanja in slave svojega ljudstva. »Ko so izpolnili vse
po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje
mesto Nazaret« poroča Lukov evangelij (2,39).
Ne moremo natančno določiti, kako dolgo je Sveta
Družina ostala v Betlehemu: najmanj štiridest dni
(Lk 2,22: 2,39) in največ dve leti (Mt 2,16), kar
vključuje tudi beg v Egipt, na katerega je bil Jožef
opozorjen v spanju zaradi preganjanje kralja Heroda,
ki se je hotel znebiti tega, »ki se je rodil kot judovski kralj« (Mt 2,2) in je dal pomoriti vse fantiče v
Betlehemu v starosti dveh let in manj. Jožef je po
nedoločenem času v izgnanstvu spet dobil opomin
v sanjah, naj se vrne z družino v Nazaret.
Op. ur.: Kralj Herod, imenovan Herod Véliki, je
umrl leta 4 “pred Kristusom”. To nam daje nek mejnik
glede letnice Jezusovega rojstva. Ker Herod ni mogel
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umreti, preden se je rodil tisti, ki ga je preganjal,
pomeni, da je bil Jezus rojen najmanj leta 4 “pred
Kristusom” – napako je zagrešil Dionizij Mali, ki je
v začetku 6. stoletja preračunaval leto Kristusovega
rojstva – lahko pa že leta 6 “pred Kristusom”.

Na povratku se niso ustavljali v Betlehemu, ki je
takrat spadal pod vladavino Arhelaja, ta pa ni bil nič
manj nevaren kot njegov oče Herod.
Beg v Egipt

“Skrito” življenje v Nazaretu
O naslednjih letih življenja v Nazaretu v Svetem
pismu nimamo podatkov. Samo en dogodek je iz
tega časa opisan v Lukovem evangeliju.
Sveti Jožef je ponovno omenjen, ko je Jezus pri
dvanajstih letih – verjetno o priliki svojega “Bar
Micvah”, uvajanje v versko polnoletnost – poromal
s starši za veliko noč v Jeruzalem in tam ostal, ko
sta se Jožef in Marija vračala, misleč, da je na poti s
prijatelji in znanci ter sta ga nato tri dni iskala, ko sta
ugotovila, da ga med romarji ni. Takrat je omenjen
tudi sveti Jožef, ko je Marija očitala Jezusu: »Otrok,
zakaj si nama tako storil? Tvoj oče in jaz sva te s
tesnobo iskala.« Na to je Jezus odgovoril: »Kako
da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v
tem, kar je mojega Očeta?« (Lk 2,48-49).
Poslej iz Svetega pisma o svetem Jožefu ne izvemo nič več.

Smrt
Po povratku v Nazaret vemo o Jezusu samo, da
»je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu
in pri ljudeh« (Lk 2,52). Ko je Jezus začel svoje javno življenje, je bil sveti Jožef po vsej verjetnosti že
mrtev, saj ga evangeliji nikoli več ne omenjajo. Jezus
je sicer včasih označen kot “Jožefov sin”, vendar to
ne pomeni, da je bil Jožef še živ. Marija je bila pod
križem sama, kar bi se gotovo ne zgodilo, če bi bil
Jožef še živ. Poleg tega Jezus na križu svojo mater
zaupa svojemu učencu Janezu. »In od tiste ure jo
je učenec vzel k sebi« (Jn 19,27), kar ne bi bilo
potrebno, če bi bil Jožef še živ.
Medtem ko kanonični evangeliji ne povedo nič o
Jožefovi smrti, je pa nekaj zgodb v apokrifih. Po apo-

krifu “Zgodba tesarja
Jožefa” naj bi Jožef bil
star 111 let, ko je umrl.
Vedno naj bi bil popolnoma zdrav in delal do
zadnjega dne. Ko naj
bi ga angel obvestil
o bližnji smrti, naj bi
odšel v Jeruzalem, na
povratku pa naj bi ga
udarila smrtna bolezen.
Na smrtni postelji naj
bi ga mučile telesne
in duševne bolečine in
samo Jezus naj bi ga
lahko pomiril. V Marijini navzočnosti naj bi
ga Jezus rešil videnja
Jožefova smrt
smrti in posmrtnega življenja. Njegovo sveto
dušo naj bi vzeli nadangeli in jo odnesli v raj, telo
pa naj bi pokopali z vsemi častmi v navzočnosti vseh
prebivalcev Jeruzalema.
Tudi danes ne vemo, kje je grob svetega Jožefa.
V zapisih romarjev, ki so obiskovali Palestino, je
najti nekaj omemb njegovega groba. Dve od njih
se nanašata na Nazaret in dve drugi na Jeruzalem
v Kedronski dolini. Kakih dokazov o tem pa ni.

Jožefov vstop v nebesa
Nekateri teologi in svetniki so bili prepričani, da je
bil sveti Jožef vzet v nebesa v trenutku Kristusovega
vstajenje. Sveti Frančišek Saleški pravi v enem svojih
govorov: »Niti malo ne smemo dvomiti, da je imel ta
slavni svetnik neskončno zaslug v nebesih, pri Njem,
ki mu je naklanjal prednosti tako daleč, da ga je
dvignil k sebi s telesom in dušo. To potrjuje dejstvo,
da na zemlji nimamo relikvij njegovega telesa. Zdi
se mi, da nihče ne more dvomiti o tej resnici. Kako
bi mogel svetemu Jožefu odkloniti to milost Tisti, ki
mu je bil pokoren vse dni svojega življenja.«
Tudi sveti papež Janez XXIII. je maja 1960, ob
priliki homilije pri razglasitvi za svetnika Gregorija
Barbariga, izrazil previden pristanek na prastaro
“pobožno verovanje”, da sta tako sveti Jožef kot Janez Krstnik skupaj z Jezusom ob vnebohodu odšla v
nebesa. Svetopisemski namig naj bi bil: »Grobovi so
se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je bilo
obujenih. Po njegovi obuditvi so šli iz grobov in prišli
v sveto mesto ter se prikazali mnogim« (Mt 52-53).
Op. ur.: Seveda sta oba navedena in vsi ostali,
ki so tega mnenja, pozabili, da po smrti ni več ne
časa ne prostora, zato tudi nikomur, ki je prej umrl,
ni bilo treba čakati na Kristusovo vstajenje ali vnebohod. Ponovno se je izkazalo, da je v apokrifih na
kupe “pobožnih izmišljotin”, ki nimajo nobene opore
v zgodovinskih dejstvih.

Papež Pij XI. je v okrožnici “Divini Redemptoris” od 19. marca 1937 sv. Jožefa predložil kot zgled in priprošnjika delavcev.
Točno leto dni pozneje, 19. marca 1938 mu je dal naslov “vsemogočnega priprošnjika”.
Praznovanje sv. Jožefa Delavca 1. maja je uvedel na ta dan leta 1955 papež Pij XII.
V Sloveniji je sv. Jožefu posvečenih 80 cerkva.
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Neznani avtor

STUDENČNICA,
KI DAJE ŽIVLJENJE
25. MAREC

V starem izročilu Cerkve je Marija – Mati zdravja
velikokrat povezana prav z dogodkom oznanjenja. Pri oznanjenju Marija sprejme Božjo besedo
tako močno, s tako celostno ljubeznijo, da ta Beseda
postane njeno meso. V Marijinih rokah vidimo rdeč
klobčič, s katerim Marija plete meso za Božjo Besedo.
Vsemogočni Bog se v svoji neizmerni človekoljubni ljubezni zaveže človekovi usodi, postane človek in
vzame nase vso našo resničnost. To naše krhko, z
grehom, se pravi z bolečino in smrtjo zaznamovano
telo je Gospod vzel nase in s tem postal deležen
najbolj bolečih, težkih in temnih razsežnosti vsakega
človeka. Tako je Gospod to najbolj izpostavljeno, s
smrtjo zaznamovano človeško stvarnost prežel s
svojo ljubeznijo, da bi na ta način postala Božja,
sončna in deležna neumrljivosti. Človeško stvarnost
je prepojil z ljubeznijo, ko je prav po svoji človečnosti sebe napravil za popoln dar. Ljubil je in na vse
stvari odgovarjal z ljubeznijo. Tudi zlu in smrti se ni
uprl, ni odgovoril z zlom in z napadalnostjo, ampak
z ljubeznijo in tako v ljubezen “ujel” celo smrt ter
jo s tem uničil. Ljubezen je močnejša od smrti, saj
uniči želo smrti, odvzame ji strup in agresivnost ter
ji s tem spremeni smisel.
Vse, kar človek doživi in kar se mu lahko zgodi,
tudi bolezen z vsemi strahovi, tudi smrt samo, živi
s Kristusom. Kristus je namreč z učlovečenjem
vzpostavil najbolj oseben odnos z vsakim človekom.
Ta odnos zajema celotno, tudi telesno in duševno
stvarnost vsakega človeka.
Marija je Mati zdravja, ker se je v njej Bog združil z našo človeško stvarnostjo. V njej je Bog prejel
telo, s katerim je pozneje občutil vso našo bolečino,
zato lahko mi v našem telesu občutimo vso Njegovo
ljubečo bližino in Življenje.
Druga zelo pogosta podoba za Marijo – Mater
zdravja pa je vezana na vodo. Voda je vir življenja,
je vir očiščenja in zato zdravja. Jezus Kristus je
sam rekel, da reke žive vode tečejo iz osrčja tistega, ki veruje vanj (prim. Jn 7,38). Zato so že stari
kristjani doživljali Kristusa kot oživljajočo vodo, kot
vir življenja, iz katerega lahko vsi zajemamo. V
sirskem izročilu se je prav ta podoba Kristusa kot
žive, ozdravljujoče vode oziroma kot vode, ki daje
življenje, razvila v tesni povezavi s češčenjem Božje
Matere. Sv. Efrem Sirski piše o čudežu Marijinega
telesa, ki mu je kot tančici uspelo zadržati vodo ži-

vljenja – Gospoda Boga. In vse dékle, se pravi vse
žene, ki rojevajo, vendar njihovi otroci potem drug
za drugim umirajo, so povabljene, da zajamejo to
Studenčnico, ki daje življenje.

Kdo je zajel vodo s plaščem? (Pr 30,4)
je vprašal.
Tu je izvir v tančici – Marijinem naročju.
In ve, dékle, prejemate v tančici
kapljo odrešenja iz čaše Odrešenja.
V tančici svetišča je skrita moč.
Moč, ki je noben um nikdar ni vklenil;
dol je prinesel svojo ljubezen,
spustil se je in vel nad to tančico
		
na oltarju sprave.

(sv. Efrem Sirski, Himne o veri 10, 15-16)

V Mariji, ki je zajela Božjo Besedo v svoje telo,
se nam je ta Beseda – Ljubezen približala kot studenec, ki izvira prav na domačem vrtu, čisto blizu
nas, pravzaprav v nas.

SVETI EFREM SIRSKI, diakon in cerkveni učitelj, je bil rojen okrog leta 306 v Nisibisu v Siriji (danes Nusabin, Turčija),
umrl je 9. junija 373 v Edesi (danes Șanliurfa, Turčija). Bil je izredno pesniško nadarjen in je svoje teološko znanje odlično
prelival v pesniške verze, zato je dobil naziv “harfa Svetega Duha). Posebej je znan kot velik častilec Marije.
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NOVI KARDINALI
Papež Frančišek je v konzistoriju 14. februarja
(tokrat drugič od svoje izvolitve marca 2013) za
svoje najožje sodelavce in svetovalce izbral cerkvene
dostojanstvenike z vseh petih celin. Največ – sedem
– jih je iz Evrope, trije so iz Azije, dva iz Oceanije,
pet iz Latinske Amerike, trije iz Afrike. S tem je
papež zajel in hkrati opozoril na vesoljnost Cerkve.
Med 15 nadškofi in škofi, ki bodo postali kardinali
s pravico voliti novega naslednika apostola Petra, so
sledeči pomembni cerkveni možje: nadškof Dominique Mamberti, prefekt vrhovnega sodišča Apostolske signature; nadškof Manuel Jose Macario
do Nascimento Clemente, lizbonski patriarh, Portugalska; nadškof Berhaneyesus Demerew Souraphiel, Adis Abeba, Etiopija; nadškof John Atcherley Dew, Wellington, Nova Zelandija; nadškof
Edoardo Menichelli, Ancona-Osimo, Italija; nadškof Pierre Nyugen Van Nhon, Hanoj, Vietnam;
nadškof Alberto Suarez Inda, Morelia, Mehika;
nadškof Charles Maung Bo (SDB),
Yangon, Mjanmar; nadškof Francis
Xavier Kriengsak Kovithavanij,
Bangkok, Tajska; nadškof Francesco
Montenegro, Agrigento, Italija; nadškof Daniel Fernando Sturla Berhouet, Montevideo, Urugvaj; nadškof
Ricardo Blazquez Perez, Vallodolid,
Španija; škof Jose Luis Lacunza
Maestrojuan, David, Panama; škof
Arlindo Gomes Furtado, Santiago
de Cabo Verde, kapverdski arhipelag;
škof Soane Patita Paini Mafi, Tonga,
otok Tonga.
Tem cerkvenim dostojanstvenikom
bo papež pridružil »pet upokojenih
nadškofov in škofov, ki so se odlikovali
s svojo pastoralno dobrotljivostjo v
službi Svetemu sedežu in Cerkvi«. Ti so: Jose de
Jesus Pimiento Rodriguez, upokojeni nadškof
Manizalesa, Kolumbija, nadškof Luigi De Magistris, upokojeni veliki penitenciar Cerkve, nadškof
Karl-Joseph Rauber, nekdanji apostolski nuncij,
Luis Hector Villalba, upokojeni nadškof Tucumana,
Argentina, in Julio Duarte Langa, upokojeni škof
Xai-Xaija, Mozambik.
Kardinalski zbor bo skupaj z novimi kardinali štel
228 članov. Sedanjim 110 kardinalom s pravico voliti
novega papeža se bo pridružilo 15 novih (niso starejši od 80 let); 103 nimajo več te pravice.
Papež Frančišek je pri imenovanju novih kardinalov vnovič, tokrat še bolj kot pri prvem, poskrbel za
presenečenje. Namesto voditeljev zelo pomembnih
in pomembnih škofij ali uradov in služb v rimski kuriji je med svoje najožje sodelavce izbral nadškofe
in škofe tako rekoč s konca sveta. Na primer škofa
škofije Tonga Soana Patite Painija Mafija, otoške države v Tihem oceanu s komaj 14.000 katoličani, pa
nadškofa iz Santiaga na Kapverdskih otokih Arlinda
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Gomesa Furtada, 600 kilometrov od zahodne afriške
obale, ali škofa Joseja Luisa Lacunzo Maestrojuana
iz skoraj neznanega provincialnega mesta David v
Panami.
Na seznamu skorajda ni pomembnih cerkvenih
mož, za katere so opazovalci dogajanj v Vatikanu
predvidevali, da bodo povzdignjeni v kardinale. Papež Frančišek se je glede novih kardinalov v rimski
kuriji omejil na tako rekoč minimalno obveznost:
kardinal bo postal le nadškof Dominique Mamberti,
ki od novembra 2014 vodi najvišje cerkveno sodišče.
Drugi pričakovani kandidati, med njimi arhivar in
bibliotekar svete rimske Cerkve nadškof Jean-Louis
Brugues, bodo ostali brez kardinalskega klobuka, čeprav so ga njegovi predniki na tem mestu po tradiciji
dobivali. Vendar je papež Frančišek že pri svojem
prvem izboru novih kardinalov februarja 2014 očitno
menil, da ta čast ne bi smela biti najvišja prioriteta
voditelja vatikanskega tajnega arhiva in knjižnice.
Tudi v Italiji papež med nove cerkvene kneze ni uvrstil nadškofe v mestih, ki so po tradiciji kardinali (Torino,
Benetke), marveč nadškofa iz tako
imenovane druge vrste: Francesca
Montenegra iz Agrigenta na Siciliji in
Edoarda Menichellija iz Ancone. Nadškof Montenegro je v prvih vrstah,
kadar gre za pomoč beguncem, saj
v njegovo nadškofijo spada tudi otok
Lampedusa, na katerega se zateka toliko
afriških beguncev (julija 2013 ga je obiskal tudi papež), vodi pa tudi komisijo
za priseljence pri Italijanski škofovski
konferenci.
Presenetljivo je tudi, da je papež
med pet najpomembnejših cerkvenih
mož zaradi njihovih posebnih zaslug
za Cerkev uvrstil tudi dolgoletnega diplomatskega
predstavnika Svetega sedeža, Nemca iz Nürnberga
Karla-Josefa Rauberja. Med drugim je bil voditelj
papeške diplomatske akademije ter apostolski nuncij
v Belgiji in Luksemburgu.
Med kardinali tokrat ni uglednih teologov, starejših od 80 let, marveč cerkveni dostojanstveniki, ki
so se odlikovali na dušnopastirskem področju, kot
je poudaril papež.
Posebej pa je opazno, da papež Frančišek ni poklical v kardinalski zbor nobenega nadškofa iz Severne
Amerike (tudi ne filadelfijskega nadškofa Charlesa
Josepha Chaputa, ki bo gostitelj svetovnega dneva
družin v septembru in ga bo obiskal sam papež),
marveč pet škofov z jugovzhoda Azije in iz Oceanije. S tem je pol leta po obisku Južne Koreje vnovič
opozoril, da bo Aziji namenjal posebno pozornost.
Kot posebno znamenje solidarnosti s trpečimi in
pozabljenimi kristjani v Mjanmaru lahko ocenimo
sprejem yangonskega nadškofa Charlesa Maunga
Boa v kardinalski zbor.
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Silvester Čuk

JOŽEF PETKOVŠEK
7. MAREC 1861 – 22. APRIL 1898
Umetnostni zgodovinar France Mesesnel je v svoji knjižici “Jožef Petkovšek, slovenski slikar”
(1940) zapisal: »O slovenskih umetnikih, ki so živeli, ustvarjali in umirali v 19. stoletju, je
naš narod bore malo vedel… Toda tako malo, kot so vedeli o slikarju Jožefu Petkovšku, niso
napisali niti o privandranih slikarjih tujih narodnosti, ki so pri nas za dober kruh opravljali
malo pomembna dela, o smrti tega moža noben slovenski list ni zabeležil najmanjšega podatka… Njegova dela, ki so prišla leta 1908 v roke Rihardu Jakopiču, ko je pripravljal retrospektivno razstavo slovenske umetnosti, so tedaj prvič doživela posmrtno umetnostno oceno in
so pričala o posebnem razvoju, ki je bil močno različen od umetnostnega tipa Petkovškovih
sodobnikov.« Petkovškova najbolj znana slika je Domà (1889), s katero je izpovedal občutek samote in odtujenosti. Ivan Cankar je podobo mojstrsko opisal v črtici Petkovškov obraz
(1914). Ta slikar, ki ga je »strašni objem umetnosti dušil do obupa« (Cankar), je vreden opisa.

Sin 68-letnege očeta
in 29-letne matere

Ljubezensko razočaranje
in izbruh duševne bolezni

Slikarjev oče Andrej Petkovšek se je rodil leta 1793
Jožef Petkovšek je s prijatelji rad zahajal v gostilna Vrhniki, leta 1819 se je poročil s 24-letno Nežo Veno pri Marjančniku, ki jo je vodila njegova sestrična
har na Verdu. Imela sta pet otrok. Po smrti žene Neže
Ivana. Jožef se je zaljubil v njeno hčerko Ivanko, ki
(1845) se je Andrej leta 1852, ko je bilo Matevžu, najpa se je poročila z drugim, kar ga je močno prizadelo
starejšemu otroku iz prvega zakona, že 32 let, novič
in pospešilo izbruh njegove duševne bolezni. Nekaporočil z dvajsetletno Marijo Stopar, gostaško hčerko.
teri menijo, da je bil dedno obremenjen, da je pa
Iz tega zakona so bili trije otroci: Frančiška, Ivan in
tudi neredno življenje pospeševalo bolezen. Jeseni
Jožef, naš slikar, ki se je rodil 7. marca 1861. Že tri
je odšel v zdravilišče Lipik na Hrvaškem in nekega
leta po njegovem rojstvu je oče umrl in posestvo je
dne “skočil” v Zemun, kjer je srečal sedemnajstletno
prevzel Veharjev Matevž, a je že dve
Marijo Filipescu, ji sledil do doma,
leti zatem umrl tudi on in posestvo
se tam zaročil in se 2. oktobra 1888
je prešlo na polbrata Jožefa. Zaradi
poročil. Poročno potovanje ju je vo
njegove mladoletnosti so gospodarili
dilo po vsej Italiji, vse do Sicilije.
razni varuhi.
Na povratku je v Benetkah dobil
Jožef je obiskoval osnovno šolo
napad bolezni, da sta se morala
najprej na Vrhniki in potem v Idriji
naglo vrniti domov.
z dobrimi spričevali. Na realki v
Jeseni je Petkovšek končal svojo
Ljubljani je slabo napredoval in po
Beneško kuhinjo ter izdelal celopotreh letih je šoli dal slovo. Doma
stavni ženin potret v poročni opravi
se je družil s kmečkimi tovariši in
(sliko je kasneje v bolezenskem
zapravljal čas. Zaradi nenenih manapadu sam uničil). 20. septemterinih opominov je pri osemnajstih
bra 1889 so ga prvikrat odpeljali
leti (1879) kot prostovoljec odšel k
na Studenec, a se je kmalu vrnil
vojakom v Bosno. Vojaščina mu je
začasno zdrav in se vnovič lotil
pomagala do večje samostojnosti.
slikanja. Verjetno je tedaj nastala
Lastni portret
Ko se je leta 1882 vrnil domov,
njegova najbolj znana slika Doma,
se je začel ukvarjati s slikarstvom
na kateri je naslikal domačo izbo na
in znanci so ga napotili k slikarju
vogalu z dvema oknoma, za mizo
Simonu Ogrinu na Vrhniko. Ta je odkril njegov slipa svojo mater, sestro, nečaka in sebe. »Med njimi
karski talen, ga nekoliko poučeval v slikarstvu in ga
ni navidezno nobenega duševnega kontakta, otožni
poslal v Benetke. Že jeseni tega leta ga najdemo v
in obtožujoči pogovor se plete skrivnostno od duše
Münchnu, kjer se je vpisal na slikarsko akademijo.
do duše« (Stane Mikuž).
Spričevala, izdana po prvih dveh semestrih študija,
Zaradi velikih stroškov, ki so jih imeli z njim, je
potrjujejo »veliko marljivost, mnogo zmožnosti ter
Petkovšek sam maja 1889 uvedel delno razprodajo
zelo lep napredek«. Spomladi leta 1884 je odšel v
premoženja ter dela posestva. Takrat je nastal tudi
Pariz, kjer se je v galerijah seznanjal s francoskim
spisek njegovih obstoječih slik, o katerih je varuh
“kmečkim” slikarstvom. Januarja 1885 se je vrnil v
Gregor Maček zapisal, da je »njihova umetniška
München, a zaradi težav z očmi se je kmalu vrnil
vrednost enaka ničli«.
na Verd. Naslednja leta je slikal doma in v okolici.
10. maja 1892 so ga zadnjič odpeljali na Stude2015 – AM – MAREC
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nec. 20. avgusta 1892 so prodali Petkovškovo posestvo in poravnali dolgove, tako da je slikarju ostala
samo domačija. Po šestih letih “ždenja” v bolnišnici
se je njegovo nemirno srce 22. aprila 1898 ustavilo.

Malo ohranjenih slik
dokaz velike umetniške osebnosti
»V zgodovini novejšega slovenskega slikarstva
je Petkovškov pojav menda najzanimivejši,« je zapisal likovni kritik Karel Dobida v svoji oceni knjižice
Franceta Mesesnela Jožef Petkovšek, slovenski slikar
(1940). »Dasi je od vsega njegovega dela ohranjenih
komaj nekaj drobcev, že ti kažejo na nenavadno oblikujočo silo in res svojsko pojmovanje. Za življenje,
ki mu je minevalo med napadi podedovane duševne
bolezni in strastnim prizadevanjem izraziti svoje
umetnostne težnje, je bil Petkovšek doma, ne le med
znanci in sorodniki, temveč tudi v naši uradni javnosti
pravi tujec. Šele pozno po smrti je doživel pravičnejšo
oceno, ki mu je odkazala mesto med najbolj izrazitimi
predhodniki naše slikarske moderne«.
Umetnostni zgodovinar Rajko Ložar je zapisal:
»Poglavitne vrednote Petkovškovega slikarstva ležijo na strani prave človeške in duhovne globine, ki
jo je znal vdihniti svojim delom.« O njegovi najbolj
znani sliki Domà pa pravi, da je »podoba človeške
odtujenosti, za katero je moderni čas prinesel izraz
alienacija«.
Krivdo, da je Petkovšek kot umetnik ostal nepoznan v naši javnosti in da se je ohranilo tako malo

Domà

njegovih slik, so pripisovali slikarju Simonu Ogrinu,
ki naj bi jih slabo ocenil. Dva glavna krivca, da je
tako malo njegovih del prišlo do nas, sta Petkovšek
sam, ki je ob napadih blaznosti svoja dela in to,
kar je začel delati, uničeval; drugi krivec pa je bila
ženska, ki je uničila skoraj vse njegove risbe aktov.
Slikar Jožef Petkovšek nam s svojo osebno tragiko
z vsakim delom posebej zastavlja globoka vprašanja
o mejah človeškega bivanja, o pravici posameznika
do notranje svobode, o pravici do trpljenja in do
lastne vizije sveta.

MO LITEV BO LNIKOV

(KORISTNA TUDI ZA ZDRAVE)

Gospod, prosil sem te moči, da bi v življenju uspel.
			
Ti si me naredil slabotnega, da bi se naučil ubogati.
Prosil sem te zdravja, da bi uresničil velike reči.
			
Prejel sem bolezen, da bi uresničil boljše reči.
Prosil sem te bogastva, da bi bil srečen.
			
Prejel sem uboštvo, da bi postal moder.

Prosil se moči, da bi me ljudje cenili.
			
Prejel sem slabost, da bi izpričal, kako te potrebujem.
Prosil sem te prijateljstva, da ne bi živel sam.
			
Prejel sem srce, da bi ljubil vse brate.

Prosil sem te vseh reči, ki bi razveseljevale moje življenje.
			
Dal si mi življenje, da bi jaz razveseljeval vse stvari.

Nič nimam od tistega, kar sem prosil, a sem prejel vse, kar sem upal.
			
Kljub meni samemu, kljub svojim nejasnim molitvam sem bil uslišan.
Od vseh ljudi sem najbolj obdarjen.
			
Hvala, Gospod.

Ta napis je na bronasti tabli v čakalnici neke bolnišnice v New Yorku.
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TUDI TO JE ISLAM
bližnji vzhod
Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR)
opozarja svet, da je zaradi vojske, ki poteka v Siriji
in se je razširila v Irak, moralo domove zapustiti kar
13,6 milijona ljudi.
»Če zdaj govorimo o milijonu razseljenih ljudi v
zadnjih dveh mesecih ali pa o 500.000 beguncih, ki
so to postali čez noč, se svet preprosto ne odzove,«
opozarja direktor UNHCR-ja za Srednji vzhod in
Afriko Amin Awad.
UNHCR je skupno številko beguncev zaradi konfliktov v Siriji in Iraku dvignil na 13,6 milijona ljudi.
Od tega jih je dobra polovica 7,2 milijona ljudi razseljenih znotraj same Sirije, kjer že tri leta in pol
poteka krvava državljanska vojska, v kateri je do
zdaj umrlo več kot 200 tisoč ljudi. Prejšnja UNHCRjeva uradna številka notranje razseljenih Sircev je
bila 6,5 milijona beguncev.
3,3 milijona Sircev je pobegnilo v tujino, po dober
milijon jih je v Libanonu in Turčiji, v Siriji več kot 600
tisoč ljudi. Znotraj Iraka je 1,9 milijona beguncev,
medtem ko se je v tujino podalo 190 iraških beguncev.

»Druge države po svetu, zlasti evropske in še
naprej bi morale odpreti meje ter deliti begunsko
breme,« poziva Awad. UNHCR poziva države sveta,
da zberejo 40 milijonov evrov, s katerimi bi lahko
oskrbeli in pripravili milijon beguncev na prihajajočo
zimo. Gre za prisilne izseljence v begunskih taboriščih ob sirskih mejah.
V Siriji je bilo v zračnih napadih ZDA in njenih
zaveznic od septembra ubitih najmanj 865 ljudi,
je danes sporočil nevladni “Sirski observatorij za
človekove pravice”. Večinoma gre za islamistične
skrajneže, a med žrtvami je tudi 50 civilistov.
V napadih je bilo ubitih najmanj 746 borcev skrajne Islamske države, poleg tega pa 68 pripadnikov
Fronte Al Nusra, sirske veje teroristične mreže Al
Kaide. Po navedbah observatorija, ki se zanaša na
mrežo informatorjev znotraj Sirije, je med ubitimi
tudi 50 civilistov, od tega osem otrok. Po ocenah
observatorija je število žrtev v vrstah Islamske države precej višje, saj skupina skriva svoje izgube.
(MMC RTV SLO)

nigerija
13-letno nigerijsko dekle je razkrilo, da so se ji
starši hoteli odpovedati ter jo predati militantski skupini Boko Haram za samomorilsko bombno napadalko.
Dekle je na novinarski konferenci, ki jo je organizirala policija, po poročanju BBC razkrilo, da so jo
odpeljali v mesto Kano, kjer sta drugi dve dekleti
detonirali bombi, v katerih so 10. decembra umrli
najmanj štirje ljudje. Omenjeno 13-letnico so policisti aretirali, ko je na telesu še nosila eksploziv.
Ko so jo starši predali radikalnežem, naj bi jo ti
vprašali, ali je sposobna aktivirati bombo. Dekle je

izjavilo, da ne, vendar so ji dopovedovali, da bo šla
v nebesa, če bo to storila. Ko se je še vedno branila,
so ji zagrozili, da jo bodo ustrelili ali vrgli v ječo. Po
grožnjah se je Nigerijka uklonila, vendar je dejala,
da nikoli ni imela namena sprožiti bombe.
Po detonaciji bombe drugega dekleta je bila
13-letnica poškodovana in prepeljana v bolnišnico,
kjer so odkrili eksploziv. Boko Haram je islamistična
skupina, ki v Nigeriji deluje od leta 2009.
Samo letos je v napadih, ki so jih zakrivili islamisti, umrlo okoli 2.000 ljudi. (Agencija Fides)

preganjanje kristjanov

MEDNARODNO
letno umre 100.000 kristjanov zaradi preganjanja
Center za študij Svetovnega krščanstva v Združenih državah sodi, da vsako letu umre okrog 100.000
kristjanov zaradi svoje veroizpovedu, kar pomeni da
umre po eden vsakih pet minut. Nasilje in preganjanje trpijo tudi druge verske manjšine v Iraku, Siriji,
Nigeriji, Kamerunu, Sudanu, Pakistanu, Somaliji in
Egiptu, kjer stari, ženske, moški in njihovi krščanski
otroci žive v stanju popolne negotovosti. Preganjajo
jih iz njihovih hiš, zapirajo jih zaradi namišljenega
bogokletja, divjaško jih pobijajo, zažigajo cerkve
med bogoslužjem. Dekleta ugrabljajo in silijo v
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poroke. Med mnogimi prizadevanji za izboljšanje
položaja in spoštovanje človekovih pravic ter svobode veroizpovedi, sta španska ustanova CitizenGo in
Mednarodna ustanova Novae Terrae (nove pokrajine) začeli gibanje s peticijo za varstvo kristjanov in
drugih verskih manjšin na Bližnjem vzhodu in drugod po svetu, kjer je preganjanje kristjanov stalen
pojav. Peticijo je podpisalo že na stotisoče ljudi. Obe
ustanovi spodbujata evropske državne voditelje, naj
si prizadevajo za svobodo vere in bogoslužja proti
vsakemu preganjanju. (Agencija Fides)
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega trpežnega misijonskega cekarja

USODNI SPOMINI
Najboljše je, da takoj povem, kje sem v tej dogodivščini. Na bregu enega izmed peterih (dejansko jih
je šest, a petica Japoncem menda bolj ugaja) jezer,
ki obdajajo goro Fudži na ravni podnožja. Ni močnega vetra, zato so belomodri valovi komaj zaznavni.
Jezeru je ime (po naše izgovorjeno) Jamanaka; je
elipsaste oblike, okrog 4 km po dolgem in okrog
2 km počez. Tu in tam se obali bližajo gozdovi, ki
privabljajo velike in majhne ptiče. Začetek poletja
je in kar precej ljudi poseda po bregovih. Z raznobarvnimi plahtami pokrivajo večinoma trd pesek. Ob
tej zgodnji uri si komaj kdo upa v sicer mirno vodo.
Najbrž čakajo na divje vroče sonce blizu poldneva,
ki jih bo takorekoč pognalo v vodo.
Blizu mene sedi družina: mama, otrok in starejši
možakar z brado, morda brat materinega moža.
Otrok bi rad v vodo, a se je boji. Na bregu obstane
in milo gleda mamo, ki naj mu pomaga premagati
strah.
»Mačan (priljubljeno otroško moško ime), koraj
žo! Odžičan (po naše “dedek”, pri čemer dejansko
število let ne igra vloge), ti bo pomagal.«
Res se tisti starejši gospod dvigne, zaviha si hlače
in rokave, nadene si opanke in stopi v vodo. Mačana
zgrabi za roko. In Mačan zajoka. Daleč zunaj na jezeru je šel mimo turistični parnik, ki zmeraj povzroči
velike valove, ki se lagodno razširijo po jezeru. In
eden od teh je ta trenutek zadel obrežje in odplaknil
še tisto malo poguma, ki se ga je fantek oklepal.
“Dedek” ga miri in skuša stopiti s fantkom globlje v
vodo, a fantek joka in se upira.
»S to metodo ne bo nič,« si mislim.
Kar hitro se znebim srajce in dolgih hlač – za plavanje sem se bil pripravil že doma – in hitro stopim
v vodo blizu fantka, enkrat, dvakrat zamahnem z
roko, se potopim in takoj z zamahom spet približam
fantku. In še enkrat in še enkrat za hip odplavam
in se takoj spet vrnem v bližino fantka, ki me gleda
z veliki očmi. Vidi, da se z vodo igram. Obrnem se
fantkovi mami in rečem, kar se da vljudno japonsko:
»Smem Mačana učiti plavati?«
Mama je iznenada vstala, a še preden je lahko
ustvarila varnostni zid okrog malčka, se oglasi dedek:
»Lepo prosim, poskusite! Že včeraj ni šlo in ni
šlo...«
Mačan me še zmeraj gleda z velikimi očmi. Primem ga za roko in mu rečem:
»Usediva se!«
Pomagam mu da sede v vodo poleg mene. Dve
tretjini telesa je izven vode. Vodo zagrabim z rokama
in si jo vržem čez glavo. In Mačan me posnema. In
še enkrat in še enkrat in še enkrat. In Mačan čuti, da
je prijetno hladno. In spet je nekje na jezeru švignil
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mimo motorni čoln in njegov val se nama je približal
z zmerno brzino.
»Mačan, glej!« zakličem in zajamem malce večji
val in si ga vržem čez glavo. In Mačan me skuša
posnemati – pomagam, kolikor je pač ostalo od vala,
ki naju je bil zadel. In zdaj se Mačan nasmehne, čeprav je kar nekaj vode zdrknilo menda tudi v usta.
A glavno je, da se vode več ne boji tako kot prej,
da se začenja nanjo navajati.
»Mačan, glej,« rečem, ga pustim sedečega v
vodi, se pred njim potopim – kolikor se to da v plitki
obrežni vodi – in tako zamahnem z rokama, da se
tudi v tej plitki vodi premaknem. Še enkrat in še
enkrat pokažem Mačanu, kako sunem z rokama po
vodi in me voda nosi. Mačan ves čas sedi v vodi in
se je več ne boji, vsaj dokler je z menoj. Dvignem
se iz vode, dvignem Mačana in ga položim v vodo,
a tako, da mu držim telesce, in tako ga nekajkrat
potegnem po vodi in malce pod površino. Fantku
ugaja; posadim ga znova v vodo in ga opozorim na
sunke svojih rok.
Z njegovim drobnim telescem v rokah mu “ko
jatte” (v neke vrste japonski otroško umljivi govorici,
pri čemer je “o” dolg, in dvojni “t” dobro poudarjen)
enostavno rečem:
»Ko jatte,« – in glej, iztegne roki, a ju ne premak
ne. Opogumim ga:
»Oši, oši!«
In ko to napravi, ga pohvalim. Potem ga primem
za roko in mu rečem:
»Dovolj dolgo sva bila v vodi. Greva se spočit.«
On pa kar noče iz vode.
»Zunaj na soncu postaneva močna, da lahko še
bolj plavava.«
Predam ga srečni mami, ki se mi v zahvalo za to
malenkostno pomoč globoko prikloni.
Dedek me povabi na opoldanski prigrizek. Obrnem se k Mačanu ki ga mama pravkar briše z ogrom
no brisačo.
»Malo se ogrejeva, pa bova spet šla plavat, ali
ne?«
Mačan veselo pokima. Dedku odgovorim, da mi
je v veliko čast, da sem bil povabljen k opoldanski
“malici”, a da bom šel še enkrat z Mačanom v vodo,
da se je še bolj privadi. Čez kakih deset minut spet
“trenirava”. Mačan stoji v vodi, jaz pa mu pokažem,
kako me voda nosi, ko z rokama sunem naravnost
predse in potem razširim roke na levo in desno. Spet
vzamem Mačana v roke, on pa me skuša posnemati;
pri tem mu držim telesce, on pa skuša posnemati
gibe mojih rok. Ob vsakem sunku porinem telesce
malce naprej, kar mu silno ugaja in čemur sledi
smehljaj oziroma poskus smehljaja, ker so mu usta
več ali manj v vodi.
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»Zdaj pa h kosilu!« mu rečem in ga hitro spravim
na breg, čeprav bi on raje ostal v vodi. Smehljajoči
se mami pa rečem:
»Mačan bo kmalu znal plavati kakor jaz! A prosim, da v začetku zmeraj kdo stoji zraven Mačana,
dokler se resnično popolnoma ne navadi. Voda ima
svoje trike.«
Medtem je dedek nakupil še nekaj sendvičev in
obljubil, da bomo vsi trije šli uživat sladoled. Misel na
sladoled je Mačana začasno odmaknila od jezera, kar
sta si mama in dedek skrivaj z vsem srcem želela.
Med drugo porcijo breskovega sladoleda mi dedek reče:
»Moje ime je Sugano. Sem advokat po poklicu.
Vi me nenavadno spominjate na nekoga s katoliške
tokijske univerze. Na njej sem doštudiral in po njej
sem postal tudi katoličan.«
Vstanem in mu ponudim roko:
»Veseli me! Zmeraj me veseli, ko se srečam  z
japonskim katoličanom. Ime mi je Kos; ali kot pravimo Father Kos.«
Seževa si v roki. On pa:
»Nedaleč od tukaj imam poletno vilo. Ali vas smem
povabiti na večerjo naslednjo nedeljo zvečer?«
»Iskrena hvala. Rad se odzovem.«
Spet on: »Pridem po vas z avtom. Povejte mi le,
kje živite.«
In tako sem zdaj v njegovi poletni vili. Na zunaj
ni nič posebnega, znotraj pa nudi neprisiljeno udobje
za vsake vrste japonsko sredipoletno vročino. In ta
je včasih tajfunsko divja. Mačan in mama sta bila
odšla domov v Tokio (mamin mož je bil dedkov mlajši
brat, zame je pri dedku pustil zahvalno pismo).
Pri odlični večerji prvovrstnih rib, surovih in praženih, ponujenih v primernem klasičnem zaporedju, smo
bili pri mizi – v zahodnjaški velikosti – gospod Sugano,
njegova žena in njuni prikupni hčerki in seveda jaz. Po
večerji – ne brez mareličnega sladoleda – me gospod
Sugano vpraša, ali bi mu lahko posvetil 30 minut za
razčlenitev problema, ki ga že dolgo muči. Umakneva
se v prijetno hladno sobico, kamor je prodiral vonj črne
kave, ki nama je bila obljubljena po “konferenci”, kot
se je s porednim nasmeškom izrazila gospa Sugano:
»Izvirni espresso, uvožen iz Italije.«

Gospod Sugano mi pokaže angleško knjigo patra
Donalda J. Goergena “Fire of Love” v izdaji Paulist
Press, New York in Mahwah, NJ, 2006. Po slovensko
bi rekli “Ogenj ljubezni”. Podnaslov v angleščini se
glasi: ”Encountering the Holy Spirit”, po naše: “Ko
se srečamo s Svetim Duhom”.
Potem odpre knjigo na strani 121: »Muhammad
je človeško bitje, je človeški prerok ... Muhammad
je prejel svoj preroški poklic, ko mu je bilo 40 let.«
In na isti strani: »Bog kliče, kogar si izbere; in čisto
jasno je, da je Božji Duh deloval v Muhammadu.«
Te stavke si zapišem v izvirniku v svoj notes. In
potem na strani 123:
»Ne moremo zanikati Muhammadovemu življenju
in delu preroškega značaja, čeprav so ga imeli za
preroka predvsem svojega ljudstva; za takšnega se
je tudi sam imel.« In na isti strani: »Toda mi bi morali
videti Muhammada v luči Abrahamovega potomca po
njegovi ženi Hagari in njunem sinu Išmaelu, v vrsti
od Duha maziljenih karizmatikov tja do Izraelovih
sodnikov in do takih, kot so bili Gideon, Debora in
Samson.«
In vpraša me:
»Moramo katoličani imeti Muhammada za preroka?«
Odkimam:
»Za pravega preroka ne. Za reformatorja arabskega mnogoboštva pa ni problema. Imate, prosim,
pri roki Sveto pismo Nove zaveze?«
»En trenutek, prosim!«
In potem se ob pravi, dehteči espresso kavi zamisliva v odprto Sveto pismo, Prvo Janezovo pismo,
4. poglavje:
»Božjega duha spoznavate po tem: vsak duh, ki
prizna, da je Jezus Kristus prišel v mesu, je od Boga;
noben duh, ki Jezusa ne priznava, pa ni od Boga.«
Muhammad je priznaval Jezusa le kot preroka,
nižjega od sebe, ni pa ga priznaval kot resnično
učlovečenega Božjega Sina.
Z gospodom Sugano sva zlahka našla japonsko
besedo za reformatorja: kaikákuša, ki se jasno razlikuje od besede za preroka: jogénša.
Na poti domov so naju spremljale ljubke zvezde
in, seveda, nepremagljivi espresso.

MAVRETANIJA
4% ljudi je sužnjev

sam rojen v družini sužnjev. Obtožba je, da je organiziral nezakonito protisuženjsko manifestacijo.
Leta 2013 so mu Združeni narodi dali nagrado za
“nenasilno borbo proti suženjstvu”, vendar je zadoščalo navadno prerivanje s policijo, da so ga zaprli z
obtožbo “upiranja oblasti”. Uradnih statistik o sodobnem suženjstvu sicer ni, toda nevladna organizacija
“Global Slavery”, ki se bori proti suženjstvu na svetovni ravni, je postavila Mavretanijo na prvo mesto
med državami, kjer vlada suženjstvo. V Mavretaniji
je namreč okrog 155.000 sužnjev, kar je 4% prebivalstva. Biram uživa široko podporo družbe, tako da
je prišel na drugo mesto po številu glasov (8,6%)
kot kandidat v zanjih predsedniškin volitvah 2014.
Začarani krog suženjstva bo mogoče zlomiti samo
z izobrazbo in materialno podporo. (Agencija Fides)

Kadar se v Mavretaniji suženjski materi rodi
otrok, tudi njega čaka ista usoda in nosi s seboj pečat sužnosti vse življenje. Gre za družine pastirjev
in kmetov, ki žive na poljedelskih področjih, in za
domače služabnike v mestih. O tem poroča civilna
organizacija “SOS Sužnji”, ki jo sestavljajo sužnji in
bivši sužnji. Prizadeva si za varstvo človekovega dostojanstva, da bi tako izkoreninila pojav suženjstva,
ki je bilo uradno sicer odpravljeno že leta 1985, je
pa še vedno nekaznovano. Suženjstvo in njegova
nekaznovanost sta v središču razprav v deželi odkar
je bil 15. januarja letos obsojen na dve leti zapora
predsednik “SOS Sužnji” Biram Ould Dah Ould Abeid,
2015 – AM – MAREC
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MALAVI
bolezni med poplavljenci
Lakota, kolera in druge bolezni so nova grožnja
za tisoče poplavljencev v Malaviju in Mozambiku.
Uničenih je na tisoče hektarjev zemljišč, mostov,
cesta, šol in vsakovrstne infrastrukture ter črede
utopljene živine. To je rezultat hudourniških nalivov,
ki že več kot mesec dni tepejo Malavi in Mozambik.
Po poročilu, ki ga je agenciji Fides poslala španska
organizacija “Ayuda en Acción” so v teh dveh afriških
državah poplave prizadele več kot 300.000 ljudi, kaže
pa, da bo število še naraslo. Nevladna organizacija je
zato sprožila kampanjo, s kateri zahteva sodelovanje
državljanov pri razdeljevanju hrane, odej, higienskih
pripomočkov in čistilnih naprav za vodo. Poleg tega
je treba skrbeti za več kot 100 ljudi, ki so izolirani od
okolice in so brez hrane, vode, zdravstvene pomoči
in elektrike. Vsem tem problemom se pridružujejo še
žarišča, kjer se množe moskiti, ki so nosilci malarije
in so zastrupili tudi vodo vodnjakov. (Agencija Fides)

PAKISTAN
nova cerkev
Katoliška skupnost v Pakistanu se veseli posvetit
ve nove cerkve, posvečene sv. Tereziji Benedikti od
sv. Križa (Edith Stein) v Pansari, škofija Faisalabad
v pakistanskem Punjabu. Pred dobrimi tremi leti je
sedanji župnik kupil 4 hektarje (10 akrov) zemljišča
za 104 revne družine ali brezdomce, v glavnem delavce pri pečeh za glino v Punjabu. Ob pomoči itali-

janske škofovske konference so na zemljišču zgradili
bivališča, kjer je našlo dom preko 200 večinoma
krščanskih družin. Cerkev so jo zgradili ob pomoči
papeške organizacije “Pomoč trpeči Cerkvi”. Verniki
so srečni in ponosni ob novi cerkvi. Naslednja stop
nja je pomagati tem družinam, ki živijo kot sužnji
v revščini. Delodajalci so jim vsilili posojila, ki jih
odplačujejo z ubijalskim delom ob najnižjih plačah,
tako da se dolgov ne morejo znebiti. V načrtu je
začeti s poljedelskimi posestvi, kjer si bodo lahko
zaslužili svoj kruh v svobodi in dostojanstvu in svojim
otrokom nudili izobrazbo. (L’Osservatore Romano)

TANZANIJA
tisoči otrok v rudnikih
Na tisoče otrok, včasih starih komaj osem let, dela
v rudnikih zlata v Tanzaniji. Varnostnih ukrepov ni
in so v veliki nevarnosti za zdravje. Nevladna organizacija “Human Rights Watch” je objavila, da »na
tisoče otrok dela v registriranih ali tajnih, večinoma
majhnih rudnikih zlata.« V poročilu, je poudarjeno,
da zaposlovanje nedoletnih »pomeni eno od najhujših izkoriščanj po mednarodnih zakonih o delu, ki
jih je podpisala tudi Tanzanija.« Velika je nevarnost
zastrupitve zaradi velike količine živega srebra, ki
ga uporabljajo pri pridobivanju zlata, ki je prvi vir
tuje valute v tej afriški deželi. Po poročilu Centralne
Banke v Dar es Salaamu je izvoz zlata v prvih šestih
mesecih leta 2013 presegel milijardo in 800 milijonov
dolarjev, kar postavlja Tanzanijo na četrto mesto
med afriškimi ponudniki zlata. (Agencija Misna)

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

BAVBAV PRIVATIZACIJE
Tisti, ki se spoznajo na gospodarstvo, brez dlake na jeziku povedo, da je država najslabši gospodar. Da je to še kako res, je dokaz prav Slovenija,
kjer je še veliko podjetij državna last in propadajo eno za drugim. Vsak propad podjetja pa pomeni povečanje števila brezposelnih, zmanjšanje pritoka
davkov in posledično seveda povečano luknjo v državnem proračunu. Še hujše pa je, da si je večina teh bankrotiranih podjetij nakopala na kupe dolgov,
ki jih imajo pri bankanh, ki so jim posojale denar brez garancije, kar na lepe oči. In ker banke, ki so seveda tudi državna last, s tem zaidejo v izgubo,
vlada enostavno prevrže vse breme tujih dolgov, ki so nastali zaradi nesposobnega ali skorumpiranega državnega vodstva, na davkoplačevalce. Tako
je Slovenija država z najvišjimi davki v Evropi, čeprav dohodki posazmeznikov niso niti od daleč primerljivi z dohodki Avstrijcev ali Nemcev.
Do vsega tega je prišlo po “zaslugi” komunistov, ki so se ob slovenski osamosvojitvi skrili v ozadje in od tam počno vse, kar je mogoče, da se ne bi
nič spremenilo in da bi ohranili svoje privilegije, predvsem mastne, čeprav nezaslužene pokojnine, ki se – menda edini primer na svetu – kar podedujejo
in jih uživajo tisti, ki zanje niso niti s prstom mignili. Za to roparsko bando je seveda ključne važnosti, da država ohrani lastništvo najmočnejših podjetij
in bank, da preko njih lahko še naprej ropajo in napeljujejo denarni tok v svoj žep, saj poskrbijo, da so na vladi lutke, ki ravnajo tako, kot jim iz ozadja
diktirajo. Brez dvoma je bila taka lutka “odstopljena” premierka Alenka Bratušek, pa tudi sedanji predsednik vlade Miro Cerar, ki so ga spravili na vlado
za ceno Janševega zapora. Idejni vodja vsega tega pa je ekonomski “znanstvenik” dr. Jože Mencinger, ki je s svojimi preživelimi teorijami ustvaril “znanstveno podlago” propada slovenskega gospodarstva. Kako je to pravzaprav šlo, je popisala dr. Maja Sunčič v Reporterju pod naslovom “Jože Mencinger
je sovražnik ljudstva” in podnaslovom “Demokratični socializem je zgolj nadaljevanje bankrotiranega nacionalnega interesa z drugimi sredstvi”.
Jože Mencinger je poleg Milana Kučana eden največjih škodljivcev
tranzicije. Kljub nepopravljivi škodi, ki jo je s svojimi prevarami doslej
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povzročil Sloveniji in njenim državljanom, ne počiva. Celo v veselem
decembru se ne more vzdržati škodljivega delovanja, temveč svojo
MAREC – AM – 2015

pogubno doktrino tokrat širi z novo prevaro, in sicer kot prvi podpisani
s peticijo proti privatizaciji, s katero znova podpihuje sovraštvo proti
tujcem. V peticiji se Mencinger pretvarja, da deluje v korist državljanov
Slovenije, čeprav je v resnici kot vedno doslej proti interesom Slovenije
in njenih državljanov. Iz peticije vejejo Mencingerjeve besede, ki jih
lajna že četrt stoletja. Peticija proti privatizaciji se v resnici zavzema
za ohranitev “pravice” izbranih elit in interesnih skupin, da bi še naprej
polnile svoje žepe na račun siromašenja državnega premoženja in tako
delovale v škodo državljanov.
Mencinger je bil vedno proti interesom državljanov. Tako je že na
začetku tranzicije nasprotoval certifikatnemu lastninjenju družbenega
premoženja, čeprav smo tako dobili svoj delež tudi navadni državljani.
Pod pretvezo “stroke”je Mencinger zagovarjal interese rdečih direktorjev,
ko je leta 1990 predlagal, naj se družbeno premoženje razdeli v celoti
prav njim: »Če bi se odločal kot ekonomist, potem bi vso lastnino razdelil
med gospodarstvenike.« Ker Mencingerju ni uspela prevara, da bi si že
takrat vso lastnino pograbili rdeči direktorji, jih je začel javno spodbujati
k oškodovanju družbenega premoženja in h kraji premoženja vseh dr
žavljanov. Leta 1996 je svoj moto proti interesom državljanov Slovenije
javno zapisal v sramotnem stavku: »Če bi bil tudi sam direktor in bi videl,
da mi grozi izgubiti vse, kar imam in za kar sem se trudil desetletja ali
več, bi najbrž tudi sam skušal oškodovati družbeno premoženje.« Men
cingerju seveda ni bilo nikoli mar za državljane, temveč samo za polne
žepe njegovih rdečih direktorjev, za katerimi še danes toči debele solze.
Prevaro je nadaljeval kot oče bankrotiranega nacionalnega interesa.
Boril se je proti tujcem in jih razglašal za glavnega hudiča. Zagovarjal
je koncentracijo kapitala v rokah rdečih direktorjev, beri nacionalnih
šampionov, ki so se zbrali okoli Kučana v Forumu 21. Mencingerjeva
zgrešena doktrina je pripeljala do prezadolženosti podjetij, račun za
to v višini več milijard evrov pa smo dobili državljani s sanacijo bank.
Če gre za “njegove”, to je sploh za izvajalce njegove propadle doktrine
nacionalnega interesa, je pripravljen vse spregledati. Največji dokaz za
to je Bine Kordež, ki ga je Mencinger sprejel z odprtimi rokami v svoji
reviji EIPF, Gospodarska gibanja. To je Mencingerjevo priznanje Kordežu,
še enemu velikemu zagovorniku bankrotiranega nacionalnega interesa,
ki je zaradi menedžerskega prevzema uničil Merkur, nekdaj največjo

trgovsko verigo za tehnično blago, Slovence pa potisnil v trgovine tujih
ponudnikov, ki jih Mencinger tako neskončno sovraži.
Čeprav Mencinger igra velikega levičarja in se brati z Združeno
levico, njegovo propadlo doktrino nacionalnega interesa od nekdaj
zaznamuje eksplozivna mešanica ekonomskega fašizma, ki se kaže
v sovraštvu do tujega kapitala, in incestne ekonomije, ker zagovarja
koncentracijo kapitala v rokah slovenskih izbrancev, njihovo tesno, že
incestuozno prepletenost in onemogočanje vstopanja novih igralcev.
Sam Mencinger je z lastnim zgledom v podjetju Iskraemeco pokazal, da
je z njegovo doktrino preprosto vse narobe. Mencinger je to podjetje kot
dolgoletni nadzornik v obdobju visoke ekonomske rasti spravil v rdeče
številke. Pred stečajem je to podjetje na koncu rešil prav tuji kapital,
proti kateremu se je Mencinger boril vse življenje in trdil, da uničuje
Slovenijo. V resnici jo vseskozi uničuje Mencinger.
Čeprav Mencingerja dominantni mediji še vedno povzdigujejo v
nebo, bi moralo biti že vsakemu povprečnemu državljanu jasno, da je
ekonomski prevarant, ki nima nikoli prav. Zato bi morali samodejno
zavrniti vse njegove prevare in ga nikoli več poslušati. Tako je na primer
jeseni 2008 napačno napovedal, da bodo ZDA bankrotirale do junija
2009, prejšnji teden pa so ZDA dosegle največjo gospodarsko rast v
zadnjih letih. Ker je ljubitelj totalitarnega Putina, ni napovedal bankrota
Rusije, ki pa je res na robu zaradi padajočih cen nafte.
Mencingerja ni ustavila niti osramotitev na letošnjih evropskih
volitvah, ko mu je ljudstvo jasno povedalo, da ga noče. Očitno ga je
to zgolj spodbudilo k novi prevari proti interesom državljanov – k
peticiji proti privatizaciji. Z njo je Mencinger ob koncu leta zlil svoje
bitje in žitje z nazadnjaško, nacionalistično in nedemokratično ideo
logijo demokratičnega socializma, ki jo na vsakem koraku “pumpajo”
dominantni mediji kot edino odrešujočo. Kot so še nedavno “pumpali”
mencingerjanski nacionalni interes, ki je slovenske davkoplačevalce
stal več milijard evrov.
Demokratični socializem je namreč zgolj nadaljevanje bankrotirane
ga nacionalnega interesa z drugimi sredstvi. Zato je treba Mencingerjevo
najnovejšo prevaro s peticijo zavrniti in končno ustaviti tega velikega
sovražnika slovenskega ljudstva.

Kot je razvidno iz prispevka dr. Sunčičeve, se je Mencinger spustil v boj proti privatizaciji. Že iz časov zadnje Janševe vlade obstoja načrt za prodajo
15 pomembnih podjetij najboljšim ponudnikom. Izkušnja vsepovsod po svetu je pokazala, da zasebni lastniki, ki v podjetje vložijo svoj denar, z njim
zelo skrbno gospodarijo, kar seveda koristi tudi državi, ki dobi davke in ljudem, ki imajo zaposlitev. Seveda pa ne bo noben zasebni lastnik kakega
podjetja dovolil, da bi mu diktiral ta ali oni prikriti komunist iz ozadja, kako naj ravna, koga naj zaposli in podobno. Z drugimi besedami: privatizacija
podjetij in bank pomeni zapreti pipo vsem tistim, ki so se desetletja vzdrževali prisesani na državne jasli in živeli na tuj račun, zraven pa kradli in polnili
svoje žepe. Zato je leta 2013 Komisija za preprečevanje korupcije z izmišljeno obtožbo povzročila padec Janševe vlade. Postavili so namesto nje Alenko
Bratušek, pa kaže, da ni hotela plesati, kakor so ji godli in je morala po enem letu oditi tudi ona. Za njo je prišla nova lutka starih komunistov: Miro Cerar.
Pa zgleda, da jim tudi ta ne streže, kot hočejo in skuša uresničiti prodajo 15 podjetij zasebnikom, zato naziv “privatizacija”. Zato je med gospodarji lutk
završalo. Tednik “Mladina” je začel akcijo proti privatizaciji – pod čigavo taktirko, je seveda jasno. Kdo drug kot paradni konj tranzicije Mencinger. Na
svojem blogu jih je pa opisal dr. Vinko Gorenak pod naslovom “Pijavke na Državni proračun in lastnino so proti privatizaciji” takole:
Pijavke so vodni zajedavci, ki se prisesajo na ljudi ali živali in se
hranijo z njihovo krvjo. Pijavke so mi prišle na misel, ko sem pogledal
seznam podpisanih pod “Peticijo proti privatizaciji državnih podjetij” s
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prvopodpisanim Jožetom Mencingerjem.
Poslanci smo peticijo prejeli 18. 12. 2014, takrat jo je podpisalo men
da nad 3.500 podpisnikov, do sedaj že veliko več. Na tistem seznamu,
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ki smo ga prejeli poslanci pa je poleg Jožeta Mencingerja podpisanih
še 120 bolj ali manj znanih posameznikov. Veliko podpisnikov poznam
osebno, mnoge poznam medijsko, le nekaj pa jih ne poznam. Že bežen
pregled vseh imen mi pove troje.
Velika večina podpisnikov je aktivnih ali bivših aktivnih politikov
politične levice ali njenih zagovornikov.
Na seznamu je velika večina ljudi, med njimi profesorjev, ki nikoli
v življenju niso zaslužili niti dinarja, tolarja ali evra na trgu, temveč so
celo življenje nekakšne pijavke na državnem proračunu, pa naj je bil to
tisti v prejšnji ali sedanji državi. Če so tu in tam spisali kako mnenje za
kako državno podjetje, jim je bil to dodatni vir zaslužka.
Na seznamu ni mlajše generacije ljudi, zlasti ne ekonomistov in
pravnikov sploh pa ne tistih, ki so kak izpit ali celo fakulteto naredili
onkraj Karavank.
Tako stanje torej sploh ne preseneča. Ekonomska teorija, ki je stara

že stoletje in več, je na tem področju povsem jasna. Država je daleč
najslabši lastnik premoženja. Privatizacija torej da, toda načrtovana,
dobro pripravljena in premišljena. Zakaj pa gre ljudem v Nemčiji,
Avstriji, Italiji, Franciji in še kje bolje kot pri nas? Ker družbene lastnine
nikoli niso imeli, ker imajo državne lastnine bistveno manj kot mi.
Zakaj so bile Češka, Slovaška, Madžarska, Poljska in še katera država
še do nedavna po gospodarskem razvoju daleč za nami, danes pa nas
dohitevajo in prehitevajo? Tudi zato, ker so nekdanjo družbeno lastnino
že zdavnaj privatizirali in zadržali bistveno manj državne lastnine kot
mi. Proti privatizaciji so torej lahko le pijavke na državnem proračunu.
K njihovim levim političnim strankam ali kvazi neodvisnim institucijam,
ki jih v celoti obvladujejo, pa je iz državnih podjetij napeljana kar cev, da
ne rečem kanal po katerem prihaja toliko denarja, kot ga potrebujejo.
Je pa pri tem nekaj dobrega. Na seznamu ni mladih ljudi, ekonomistov
in pravnikov, ki so se vsaj delno, če ne v celoti, šolali v tujini.

Gašper Blažič je bil v Demokraciji še ostrejši. Kakor “džihadisti” (borci “svete vojske” za islam) na bližnjem vzhodu pobijajo vse, ki ne trobijo z njimi
v isti rog, tako so tudi tisti, ki hočejo še naprej živeti na tuj račun v Sloveniji pripravljeni gospodarsko “umoriti” vse za svojo korist. Zato je članku tudi
dal naslov “Rdeči džihadisti proti privatizaciji deležev v državnih podjetjih”. Podnaslov je ”Varuhi tako imenovanega nacionalnega interesa na nogah,
Luka Mesec pa napoveduje demonstracije”.
Bomo torej Slovenci o napovedani privatizaciji oz. prodaji neka
terih podjetij, kot je Telekom Slovenije, odločali na referendumu? No,
Luka Mesec, frontman Združene levice (ZL), napoveduje posvetovalni
referendum, ki dejansko nima odločujoče moči, saj gre le za nekakšno
uradno javnomnenjsko raziskavo. Prepričan je namreč, da velika večina
Slovencev nasprotuje napovedani razprodaji, ki bi morala biti dejansko
izvedena že zdavnaj, torej na začetku tranzicije. Prav državni kapitalizem
je v resnici kriv za nedokončano tranzicijo in lomastenje starih omrežij
po gospodarstvu, posledično pa tudi za nizko stopnjo blaginje, visoke
davke in nasploh izčrpano Slovenijo.
Kučanov džihad
Pojem t. i. nacionalnega interesa je že pred več kot desetletjem v
slovenski javni diskurz vpeljal kar tedanji predsednik republike Milan
Kučan, saj se je že tedaj, kmalu po letu 2000, govorilo o prodaji državnih
podjetij in bank, pri čemer bi lastniške deleže kupile tuje gospodarske
družbe (kar je razumljivo, saj domačih kupcev ni bilo veliko). Najbolj
znana zgodba o prodaji državnega deleža je bila prodaja Leka koncer
nu Novartis leta 2002, vse bolj odkrito pa se je začelo govoriti tudi o
skorajšnji prodaji Pivovarne Union, za katero se je zanimala belgijska
pivovarska skupina Interbrew. Vendar je v t. i. pivovarski vojni zmagal
Kučanov “nacionalni interes”, ki ga je kasneje močno problematiziral
novoustanovljeni Zbor za republiko. Ljubljanska pivovarna je prišla pod
okrilje svoje neposredne tekmice iz Laškega, zgodba pa je kasneje dobila
nenavadno nadaljevanje s skrivnimi lastništvi, prek katerih je tajkun

Boško Šrot gradil svoj imperij (spomnimo se samo slamnatih podjetij, ki
so bila uradno na naslovu navadnih ljudi, dejansko pa so bile to le vmes
ne izpostave za prikrivanje pravih lastnikov). No, zgodba o Leku se ni
nesrečno končala. Novembra 2012 je časopis Finance zapisal: »Novartis
je pred 10 leti lastnikom Leka − večinski je bila država − namenil 876
milijonov evrov, od takrat pa v družbo, vključno z vlaganji v raziskave
in razvoj, vložil 1,2 milijarde evrov. Lek je v 10 letih v našo proračunsko,
zdravstveno in pokojninsko blagajno vplačal še za 800 milijonov evrov
prispevkov in davkov od dohodkov pravnih oseb. Število zaposlenih so
povečali, njihova plača pa je dvakratnik slovenske povprečne. Ima še kdo
občutek, da je tuji denar škodljiv?« Komentar najbrž ni potreben – razen
morda pripombe, da ni nobenega racionalnega razloga za to, da bi se
morali otepati tujih lastnikov. Pač pa bi se morali bati nadaljevanja stare
prakse, dokapitalizacij državnih bank ter finančnih pomoči podjetjem,
ki so jih malo pred tem izčrpali tranzicijski tajkuni. Prvi od njih so se
pojavili že na začetku devetdesetih let, še pred osamosvojitvijo Slove
nije, ko je liberalna Markovićeva zakonodaja ob začetku lastninjenja
in privatizacije ob dejstvu, da so gospodarstvo v glavnem obvladovali
stari partijski kadri, privedla do prvih zlorab, zaradi česar so privatizacijo
nekateri poimenovali “prihvatizacija”. Ta proces se je po osamosvojitvi
Slovenije zaostril zlasti sredi devetdesetih let, precej tega dogajanja je
pokojni Danilo Slivnik opisal v knjigi “Kučanov klan”. Vsekakor prav ti
zapisi dokazujejo, da prvi tajkuni niso nastali šele v času prve Janševe
vlade, kot nas še vedno prepričuje režimska propaganda

Zgoraj omenjeni Luka Mesec je protagonist stranke Združena levica, ki je nepričakovano prišla v parlament. Zelo upravičeno so mu obesili vzdevek
kaviar-komunist. Še ne tridesetleten je postal poslanec, zavzema se pa za “ideale”, ki so že davno propadli, predvsem za državno lastništvo podjetij, kar
je seveda voda na mlin starih komunistov-gospodarjev političnih lutk. Vzdevek “kaviar-komunist” so mu obesili, ko so prišle na dan nekatere stvari, ki
se z idealno podobo, kakršno sam razširja o sebi, prav malo strinjajo. Gašper Blažič je v Demokraciji napisal o njem članek z naslovom “Kaviar-komunist
Luka Mesec dobil denar nemških skrajnežev”.
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Že oktobra lani smo na našem spletnem portalu poročali o tem, da je
Združena levica dejansko stranka (oz. zveza strank) kaviar-komunistov
ter da je njen frontman Luka Mesec od nemške skrajne levičarske stranke
Die Linke dobil na svoj račun petdeset tisoč evrov.
O tem smo takrat vprašali Luko Mesca, ki pa kljub večkratnim
prošnjam na naša vprašanja ni odgovoril. Vprašali smo ga:
1. Ali so točne informacije, da ste obiskali nemško stranko Die Linke?
Če so, kdaj ste bili pri njih na obisku in kakšen je bil namen obiska?
2. Ali so vam namenili finančno pomoč za volilno kampanjo, in
če, koliko?
3. Ali ste seznanjeni, kdo financira stranko Die Linke?
4. Ali osebno poznate gospo Katjo Kipping in gospoda Bernda
Riexingerja?
Odgovorov tudi do danes nismo prejeli. A kdor molči, devetim
odgovori.
Danes pa so nam viri potrdili, da je informacija o nakazanih petdese
tih tisočih evrih zelo zanesljiva, verjetno pa gre samo za eno od številnih
nakazil iz tujine. Ni še povsem znano, ali so med tistimi, ki financirajo
ZL, tudi morebitni islamski skrajneži, ki sami dobivajo denar tudi iz
nekaterih bogatih arabskih držav, katerih gonilna sila je predvsem nafta.
A naši viri tudi trdijo, da je Mesec očitno “usekan” na denar, medtem
ko neokomunistični botri računajo, da bo prav on tisti “mesija”, ki bo
“reševal” Slovenijo. Navsezadnje s svojim skoraj “nedolžnim” videzom
nagovarja predvsem mlajšo populacijo, ki se je znašla v breznu socialne
izčrpanosti. Toda ker so mlajše generacije volilnih upravičencev v veliki
meri tudi mentalno “poškodovane”, se niti ne sprašujejo dosti po glo
binskih razlogih za zablode slovenske tranzicije, pač pa se naivno lovijo

v mreže, ki jih nastavljajo botri t. i. tranzicijske levice.
Ob tem velja spomniti, da je Luka Mesec v slovenskem javnem
mnenju še dokaj nepopisan list in torej “čist” tudi v moralnem smislu –
seveda le na zunaj. Zato njegovi botri, kot opozarjajo naši viri, računajo
na to, da bo pritegnil za seboj dovolj veliko kritično maso volivcev, da bi
ZL na naslednjih volitvah že lahko prevzela oblast. Spomnimo se samo
na Nemčijo, ki je bila po prvi svetovni vojni ponižana in pahnjena v
veliko gospodarsko ter socialno krizo, kar so Nemci reševali s tem, da so
se oprli na novega “mesijo” – Adolfa Hitlerja. Se lahko kaj podobnega
zgodi tudi v Sloveniji?
No, naši viri ob tem tudi pravijo, da se Luka Mesec dosedaj kot prosti
govornik ni izkazal, saj običajno bere le vnaprej napisane govore, njihov
avtor pa naj bi bil razvpiti ekonomist Jože Mencinger, sicer tudi avtor
razvpite peticije proti privatizaciji. Spomnimo: Mencinger je še vedno
ponosen na to, da je v letih 1990 in 1991 skušal kot podpredsednik
Demosove vlade zavarovati t. i. rdeče direktorje, ko je nasprotoval
Sachsovemu modelu privatizacije s “šok terapijo”. Kot je znano, je
Mencinger malo pred osamosvojitvijo zapustil vlado, vendar je njegova
vizija kasneje vseeno zmagala, čeprav ne povsem. Ko so začeli izdajati
lastniške certifikate, je skušal slovensko javnost prepričevati, da so
ničvreden papir, s čimer so šli mnogi Slovenci na roke starim centrom
moči, ki so tako dobili veliko večjo ekonomsko in družbeno moč. Ob
tem pa so naši viri tudi sporočili, da je zaradi proračunske luknje na
ministrstvih prava panika, saj menda zmanjkuje sredstev celo za osnovni
pisarniški material.
Skratka, sedaj je na vrsti Slovenija – bo spregledala prevaro, ki jo
pooseblja kaviar-komunistična Združena levica?

Peticiji proti privatizaciji, ki jo je začel tednik “Mladina” je čisto normalno sledila nasprotna peticija za privatizacijo. Te ne podpira noben tak ali
drugačen list, kljub temu pa je v enem samem tednu zbrala 8.500 podpisov. O njej je 23. januarja 2015 poročal portal MMC RTV SLO pod naslovom:
“Peticija za privatizacijo v tednu dni zbrala 8.500 podpisov”.
Pobudniki peticije za privatizacijo in depolitizacijo slovenskega
gospodarstva so v enem tednu zbrali 8.500 podpisov. Odslej jih bodo
zbirali na Prešernovem trgu, podporo pa iščejo še pri političnih strankah.
Peticija za privatizacijo se je pred tednom dni postavila ob bok peti
ciji proti privatizaciji, ki jo je pred mesecem dni pripravil ekonomist Jože
Mencinger. »Izjemen odziv nas je presenetil,« je na tiskovni konferenci
dejal Mark Boris Andrijanič iz Akademskega društva Pravnik.
Za peticijo stoji šest organizacij – poleg Pravnika še Mladi za spre
membe, Evropska Slovenija, Svetilnik, IBEX - mladi za svobodno prihod
nost in Misli svobodno. Za akcijo so se odločili spontano, za njimi pa, kot
je dejal Andrijanič, ne stoji nobena politična stranka.
Peticiji so se pridružili številni državljani, ugledni podjetniki in
ekonomisti, kot so Igor Akrapovič, Marjan Batagelj, Egon Zakrajšek,
Janez Šušteršič, Žiga Turk, Rado Pezdir, Igor Masten, Boris Pleskovič in
Sašo Polanec.
Peticijo bo v ponedeljek obravnaval odbor DZ-ja za monetarno poli
tiko in finance. V četrtek zvečer so avtorji peticije za podporo povprašali
tudi politične stranke.
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“Dovolj izkoriščanja državnih podjetij”
Podpisniki menijo, da državno lastništvo preprečuje, da bi se hitreje
otresli gospodarske krize. »Gre za zelo spontano iniciativo predvsem
mladih ljudi, ki nas skrbi za državo,« je dejal Andrijanič. S peticijo želijo
pobudniki dati glas posameznikom, ki imajo dovolj izkoriščanja državnih
podjetij in njihovih dokapitalizacij.
Burger: Za gospodarstvo po sposobnostih
Raziskovalec društva Svetilnik Anže Burger pa je dejal, da je že
dolgo prepričan, da je poleg neustreznega delovanja pravne države prav
državno lastništvo eden izmed največjih zaviralcev razvoja v Sloveniji.
»Privatizacija bo omogočila vzpostavitev normalnega gospodarstva, ki
bo temeljilo na trgu in sposobnosti ljudi, ne pa na političnih povezavah,«
je dejal.
Od državnega lastništva imajo korist le politično-gospodarske elite,
strategija upravljanja državnega premoženja pa ne bi smela biti izgovor
za zaustavitev privatizacije, je dodal Burger.
Štih: Za umik iz podjetij v državni lasti
Peticijo je podpisal tudi nekdanji državni sekretar na ministrstvu
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za finance Tomaž Štih, ki je dejal, da študije dokazujejo, da so državna
podjetja manj dobičkonosna. Po njegovem mnenju ne drži, da Slovenija
potrebuje strategijo in seznam podjetij, iz katerih se bo država umaknila,

temveč bi morali premisliti, zakaj bi katero podjetje sploh obdržali v
državni lasti. »Strategija bi morala predvidevati izstop iz lastništva
večine podjetij,« je poudaril..

Jože Biščak je v Reporterju objavil dober odziv na to peticijo, ki se je stari komunisti boje kot hudič križa. Takole je zapisal pod naslovom “Igra ničelne vsote”.
Pa smo jo dobili. Peticijo ZA privatizacijo. Avtorji nimajo ambicije, da
bi tekmovali z levičarsko PROTI privatizaciji, ampak preprosto pokažejo,
da so prosti trg, zasebna podjetniška pobuda in svobodni posamezniki
učinkovitejši od političnega podjetništva. Medtem ko socialisti rožljajo in
glorificirajo državo, ki bo rešila težave, ter grozijo pred zlobnimi kapita
listi, liberalni pobudniki nagovorijo državljane in ničesar ne obljubljajo.
Celo več. Po njihovo se do blaginje pride z odgovornostjo, poštenjem in
trdim delom. Slovence zato pozivajo, naj se uprejo miselnosti političnega
mešetarjenja, saj težava niso ljudje, ampak je sporni sistem.
To pa je nekaj, česar levičarji nikakor ne razumejo. Izhodiščna zablo
da njihovih marksističnih ekonomistov je prepričanje, da je ekonomija
igra z ničelno vsoto ali zero-sum game. Da gre za igro, kjer vedno nekdo
izgubi, drugi pridobi. Zato ideje iz nekega vzporednega vesolja, da ena
stran pridobiva izključno na račun druge strani. Zato je potrebna močna
in regulirana država, ki bo z prerazporejanjem skrbela, da razlike ne bodo
prevelike. To je nekaj, v kar je najlažje prepričati državljane. Ne, da je za
neuspeh kriv vsak zase, ampak da je za tvoj neuspeh vedno kriv nekdo
drug. Kajti zagotovo je svoje težave najlažje prevaliti na drugega in
misliti, da blaginjo uživajo bogatejši izključno zato, ker izkoriščajo druge.
Vendar, kot je že običajno pri levičarjih, je resnica drugačna.

Prostotržno gospodarstvo temelji na zasebni lastnini in svobodnih
posameznikih, ki se prostovoljno srečujejo na trgu. Prav zato je to igra
s pozitivno vsoto, kjer vsi pridobijo, saj ni nobene prisile. Bi nekaj kupili,
če bi menili, da je vredno manj, kot bi odšteli? Svobodni človek tega ne
bi storil, šel bi drugam. Velja tudi narobe. V reguliranem in državnem
gospodarstvu pa ti ves čas nekdo meri s pištolo v sence, češ to moraš
narediti, saj brani svoje monopole. Zato privatizacija državnih podjetij
ni igra ničelne vsote, kot trdijo podpisniki peticije PROTI privatizaciji,
češ pridobili bodo novi lastniki, izgubili državljani, ampak klasična
kombinacija win-win, pri čemer bodo pridobili tako novi lastniki kot
državljani. Če že zaradi drugega ne, davkoplačevalci ne bodo spet s
subvencijami in dokapitalizacijami do onemoglosti reševali državna
podjetja in banke.
Podnaslov peticije je “za depolitizacijo gospodarstva”. Ljubše bi mi
bilo, ko bi zapisali za deregulacijo. Depolitizacija še ne pomeni dere
gulacije. Politiki se lahko umaknejo, regulacija ostane. In prav številni
zakoni in podzakonski akti, ki jih je v Sloveniji trenutno v veljavi 19.000,
so tisti, ki omogočajo vpletanje države v svobodno pobudo. Zato je
hkrati z depolitizacijo potrebno presekati tudi gordijski vozel regulacije.
Drugače delo ne bo do konca opravljeno.

Zelo dober povzetek je naredil komentator v naslednjem, dokaj dolgem, pa jasnem komentarju.
Bistvo socializma je prerazdeljevanje kapitala. Socialisti jemljejo
produktivnim, pridnim, uspešnim, kreativnim in dajejo neproduktiv
nim, lenim, nesposobnim, zabitim. V takem bolnem, nespodbudnem
okolju se produktivni slej ko prej bodisi preselijo v drugo (normalnejše)
okolje ali pa tudi sami postanejo neproduktivni (»zakaj bi delal za
druge, saj nisem neumen, polovico mi vzame država«). Na drugi strani
se umetno ustvarja čedalje večja armada lenih brezdelnih parazitov
in režimskih hlapcev (javna uprava, udbomafijski lobiji, krivosodje,
sindikati, F21, F571, režimski-kulturniki, kvazi-športniki, kvazi-civilna
gibanja, brezposelni čefurji na socialni podpori v socialnih stanovanjih,
itd...), ki pričakujejo, da jih bo živela država, in so zato seveda zagrizeni
podporniki socialističnega režima, prerazdeljevanja kapitala in “socialne
države”. Ti neproduktivni paraziti imajo od socializma neposredno korist
(redno plačo/rento/stanovanje za nič ali malo dela), korist pa imajo tudi
vladajoči socialisti (komunisti), ki si na ta način (z državnim denarjem)
kupujejo zvesto volilno bazo. Komunisti morajo za vzdrževanje svoje

neproduktivne volilne baze jemati čedalje več denarja produktivnemu
delu gospodarstva, podjetjem, privatnikom, bankam, davkoplače
valcem, poleg tega pa še najemati čedalje večje kredite v tujini. Krog
koristolovstva, socialističnega parazitstva in uničevanja gospodarstva
je tako sklenjen, država pa drvi v neizbežni bankrot, ker je tak sistem
dolgoročno nevzdržen...
S privatizacijo državnih podjetij bi presekali enega od seskov za
vzdrževanje socialistične volilne baze, in to je glavni razlog, zakaj se
udbomafija in njihovi hlapci tako histerično upirajo privatizaciji. Iz istega
razloga (zaradi napovedane privatizacije) bo udbomafija v kratkem zru
šila cmerarjevo vlado in nastavila novo, v kateri bodo izključno skrajno
levi komi-fašistični lunatiki marksizma, ki jim na kraj njihovih zblojenih
zločinskih betic ne bo padlo, da bi izvedli privatizacijo.
Ta socialistično-boljševistični lunatizem se mora nujno ustaviti, sicer
bo Slovenija dokončno zapisana propadu, kot ga je zrežirala murgelska
udbomafija.

Bo torej Cerar izpeljal privatizacijo, kot na veliko obljublja? Kar nekaj obljub je že požrl v svojem polletnem vladanju, pa bo najbrž tudi to. In če je
ne bo, ga bodo pokasirali, kot so Bratuškovo in bo odšel v zgodovino kot predsednik, ki je veliko obljubljal pa nič izpolnil. Ampak murgelska mafija se z
vsakim korakom približuje svojemu grobu. Ne le, da so njeni voditelji zdaj osiveli starci, ki jih je čas povozil; pokopal jih bo predvsem gospodarski poraz.
Žive od ropanja in tatvine, ampak ko je žakelj prazen, tudi izropati in ukrasti ni več kaj. Njihovo ravnanje je krčevito prizadevanje obupanca, ki ne vidi
nobene bodočnosti. Saj je tudi nimajo, ker hočejo živeti v preteklosti.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
“REŽISER”
Da bom moral kot upokojenec eno ali drugo delo
prevzeti, na to sem bil pripravljen, oziroma so me
drugi pripravili. Nikdar mi pa niti v sanjah ni prišlo
na misel, da bom kdaj vodil kongregacijo, pisal in
režiral igre ter celo na odru nastopil. Pa me je vse
to zadelo.
M. Felicita, ki me je uvedla v meščansko šolo, mi
je takoj pri nastopu povedala, da bom moral voditi
tudi “Notranjo kongregacijo”. Tega sem se malce
ustrašil, ker sem bil globoko prepričan, da sem
bolj sposoben za vodstvo kakega cirkusa kakor pa
za voditelja Marijine družbe. Pa me je častita mati
hitro potolažila. Pojasnila mi je, da je vse vodstvo v
tem, da bom imel vsak mesec enkrat shod z verskim
govorom in litanijami. Za kaj takega sem se pa čutil
že sposobnega. Pa ni ostalo pri tem. “Žal” ne smem
zapisati, ker sem zelo vesel, da se je nekdanja “Notranja kongrecija” razvila v močno “Srednješolsko
kongregacijo Brezmadežne pri uršulinkah”, v kateri
se malodane iz vseh srednješolskih dekliških zavodov v Ljubljani zbirajo deklice, ki pa niso zadovoljne
samo z mesečnim shodom s pridigo in litanijami.
Vodstvo kongregacije spada k duhovskemu poklicu, ne tako nujno pa “teater”, katerega sem si z njo
vred naprtil na rame. Deklice rade igrajo. Igre so tudi
nekak vir dohodkov, s katerimi se krijejo stroški, ki
jih ima več ali manj vsako društvo. Zato sem prosil
pri neki priliki m. Ferdinando, ki mi je bila dodeljena
v pomoč, naj nauči kongreganistke kako igro. Častita
mati je sicer kaj postrežljiva gospa, glede igre mi je
pa rekla, da za kaj takega nima časa, in ga res ni
imela. Kljub temu je ona, čeprav nehote, kriva, da
sem se spustil na teatrsko polje.
Deklice iz takratne četrte, ki še ni uživala pravice
javnosti, so mi rekle, naj kar jaz prevzamem režijo.
Ta nasvet sem sprva sprejel kot slab dovtip, pa so mi
zatrjevali, da prav resno mislijo, in so se pri tem tudi
resno držale. Kaj mi je torej kazalo, kakor da sem jih
ubogal. Po dolgem iskanju sem se odločil, da bomo
uprizorili Krekovo “Sveto Lucijo”. Nerodno je bilo le
to, da nastopajo v tej igri večinoma moške osebe.
Pa sem si hitro pomagal. Kmeta sem spremenil v
kmetico, berača pa v beračico, saj je bil Krek takrat
že v večnosti in ni mogel ugovarjati. Za igro samo
ni bilo itak nikake škode, ker so se znale kmetice
še bolj prepirati kakor kmetje, beračica je bila pa
naravnost sijajna.
Toda režija! Da je s tem toliko dela, sitnosti in
jeze, si nisem mislil. Če je samo polovica igralk
manjkala pri skušnji, sem bil lahko zadovoljen, vloge
se pa niso do zadnjega naučile. Kar je bilo skušenih
“umetnic” vmes, so rekle, da je pač taka navada …
»Nikdar več se ne vtaknem v kaj takega,« sem
zatrjeval nekega dne m. Akvini, ko sem moral pri
skušnji igrati tri vloge. »Če noče m. Ferdinanda pre
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vzeti režije, ne bomo nikdar več igrali.«
Akvina je pa v teatrskih zadevah zelo izkušena
mati in mi je rekla, da bom še veselje dobil do režiserstva, če bo igra dobro izpadla. Imela je prav.
“Sveta Lucija” je izborno izpadla. Dr. Klinar, ki je
počastil igro s svojo navzočnostjo, je rekel, da je
pri zadnjem prizoru samo mene še manjkalo, pa se
mu je leto pozneja ta želja izpolnila. Zapadel sem
“teatru” z dušo in telesom. Z dušo, da si izmišljujem
igre, vsako leto po eno; s telesom pa, da tipkam
vloge, režiram in se jezim nad igralkami, ki mi pri
skušnjah najganljivejši prizor spremene v burko.
Po “Sveti Luciji” so me prosile tudi manjše deklice,
da bi jih naučil kako igro. Ker nisem dobil zanje nič
pripravnega, sem jo kar sam spisal. V “Nevidnem
človeku”, ki sem ga bil takrat zagrešil, sem imel v
načrtu vdovo s štirimi otroki. Bilo jih je pa veliko, ki
bi rade nastopile. Zato sem pridal še štiri otroke. Saj
vdova z osmimi otroki ni bila svoje dni taka redkost.
Nerodno je bilo le to, da so bili vsi otroci skoraj iste
starosti, kar se pa na odru, ki veliko prenese, ni prav
nič poznalo. Tudi drugošolka Marija, ki je igrala gospo
Gačnikovo, se je kot “profesorjeva vdova” prav dobro
počutila v svoji mnogoštevilni družini.
Prva večja igra, ki sem jo spisal, je bila “Povest
o izgubljeni Marti”. Pravijo, da se mi je posrečila.
Igrali smo jo večkrat in tudi druge kongregacije so
jo uprizorile, pa navadno brez predigre in poigre. V
tem primeru spremene naslov v “Izgubljeno Marto”.
Igra zahteva veliko oseb,“Marta” pa mora znati plesati in igrati na klavir. Zato je majhni odri ne morejo
uprizoriti.
Za igro mi je dala pobudo četrtošolka Mira. Pri
neki skušnji za ”Lucijo” so se nekatere igralke ozirale
v dvorano, namesto da bi gledale na oder. Radoveden, kaj jih moti, pogledam nazaj in zagledam Miro,
ki se je vrtela kakor vrtavka.
»Kaj zna Mira plesati?« vprašam začuden, da
imam ‘baletko’ v kongregaciji.
»Pa še kako lepo,« mi odvrne Maruška.
Ko smo končali s skušnjo, sem rekel Maruški, naj
sede h klavirju, Miri pa, naj zapleše kakšen ples.
Mislil sem, da se bo pustila prositi, pa se ni. Plesala
je res lepo, pa spodobno, ne da bi bila metala noge
po zraku, kakor delajo baletke. Povedala mi je, da
se je med počitnicami učila pri sestrični, ki je takrat
nastopala kot plesalka v Berlinu. Plese si je pa Mira
kar sama izmišljala.
Preden sem prišel domov, sem že imel tvarino za
igro: naivna deklica, še skoraj otrok, uide zdoma in
postane plesalka. Slednjič se vrne skesana domov
k materi. Miro sem vzel za glavno junakinjo in prav
zanjo spisal vlogo. Tudi vse ostale vloge sem že med
pisanjem razdelil. Zato je vsaka igralka dobila tisto,
ki se je njenemu temperamentu najbolj prilegala.
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Samo za drugo moško vlogo, za profesorja, nisem
mogel dobiti pripravne deklice. Pri skušnjah sem jo
vedno jaz prevzel. Dekleta so bila silno radovedna,
kateri bom zaupal “profesorja”.
Ko so me nekega dne pri skušnji zopet vprašale,
kdo bo igral “profesorja”, se oglasi tretješolka Mija:
»Gospod profesor, kar vi nastopite in nas peljite
na izlet! Potem bomo gotovo dobro igrale, ko smo
bile z vami že večkrat na šolskem izletu. Tako se
bomo najlaže vživele v igro.«
Od tega dne dalje so me igralke vedno naganjale,
naj prevzamem vlogo “profesorja”. Mislim, da so vse
ženske, tudi najboljše, že od Eve sem zapeljivke.
Tudi mene so zapeljale, da sem nastopil na odru,
prvič pri glavni skušnji, h kateri smo povabili uršulinke. Upal sem, da bo to moj prvi in zadnji nastop na
“deskah, ki pomenijo svet”. Pričakoval sem namreč,
da bo med “materami” in “sestrami” velika nevolja
zaradi mojega nastopa. Pa ni bila. Nasmejale so se
do solz, ko so videle v prvem dejanju, kako sem
vneto in navdušeno kazal izletnicam gore, medtem
ko so deklice hitele jesti na žive in mrtve. Ko sem se
pa naslednji večer prikazal na odru, me je sprejelo
občinstvo z veselim smehom in ploskali so, da se
gotovo slišalo ven na Nunsko ulico.
“Povest o izgubljeni Marti” smo potem še večkrat
igrali. Tuidi gostovat sem šel s svojo “igralsko družino” v Maribor in Kranj. Povsod so žele igralke, zlasti
“Marta” in “Piramidoli” veliko priznanja. V Kranju
so prenočevale pri šolskih sestrah. Dijake so tako
navdušile, da so jim prišli pod okno pet. Ker pa niso
vedeli, kje spe, so v zmoti zapeli podoknico sestram.
Pa tudi jaz sem se zmotil, ker sem mislil, da se nad
mojim nastopom ni nihče pohujšal.
V nekem lepem kraju na Gorenjskem je prišla zelo
pametna in pobožna gospodična župnika interpelirat
zaradi mojega  nastopa.
»Brala sem v ‘Gorenjcu’, da je gospod Mlakar
nastopil na odru, ko so dekleta iz Ljubljane igrala
v Kranju. To se ne spodobi zanj. Mislim, da je že
zadosti star, da bi to lahko sam vedel. Vsekakor
bi pa morala ta stvar priti na višje mesto. Treba je
povedati škofu, da ga posvari.«
Župnik ni o tem nič vedel in ji je rekel, da bo o
priliki v Kranju povprašal. Pri kranjskem dekanu in
drugih duhovnikih, ki so blil pri igri, je pa zvedel, da
se niso nad mojim nastopom nič pohujšali.
»Saj sta igro oba gospoda škofa videla, ljubljanski
in lavantinski,« je rekel gospod dekan, »pa je bila
obema všeč. Če bi kak drug duhovnik nastopil v igri,
bi se nam zdelo skoraj gotovo čudno, pri Mlakarju
se nam pa ni. Deklice so tako naravno igrale, kakor
bi bile res z njim na izletu.«
Ko je župnik povedal “interpelantinji”, kaj je zvedel v Kranju, ji je kar sapo zaprlo. Nato je pa rekla:
»No, vidim, da tudi na višjem mestu ni za to
pravega razumevanja.«
Jaz sem si pa njene besede o “starosti” in “spodobnosti” tako k srcu vzel, da več ne nastopam.
Pišem pa igre še vedno, jih učim in režiram.
Stari Rimljani so menili, da kogar bogovi sovražijo, ga narede za vzgojitelja. To so pa trdili le zato,
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ker takrat še ni bilo kongregacij, raznih podmladkov,
prosvet in društev, ki prirejajo igre, sicer bi bili gotovo prišli do spoznanja, da postanje tisti, ki padejo
pri bogovih v nemilost – režiserji.
Kako je na mešanih odrih, to je na takih, na katerih igrajo fantje in dekleta, ne vem; bo pa menda
prav tako kakor na mojem, kjer nastopajo samo
deklice, to pa tudi v moških vlogah. Dijakinje na
splošno rade igrajo, le dvoje jim posebno ne diši:
skušnje in učenje vlog. Zato je treba veliko potrpljenja, da človek ne vrže puške v koruzo. Ker so moje
igralke raztresene po vsej Ljubljani in celo po okolici
ter hodijo na razne zavode v šolo, jih morem zbrati za
skušnjo samo ob sobotah popoldne. In kako “redno”
prihajajo! Navadno moram jaz prevzeti kar tretjino,
včasih pa celo polovico vlog. Svojo odsotnost pa vse
opravičijo. Vzroki, ki jih zadržuejo, so najrazličnejši:
naloge, zobozdravnik, teta, ki je prišla na obisk,
mama, s katero je morala na pogreb, itd. Samo dveh
vzrokov še ni nobena navedla: da se je poročila ali
da je umrla. Najhujša pa je ta nerodno okoliščina,
da do zadnjega ne vem, če bodo vse prišle igrat.
Ko smo nekoč igrali “Izgubljeno Marto”, mi pošlje
Ela, ki je nastopala v vlogi Piramidolija, “razveseljivo”
vest, da je “zadržana”. Bilo je to ob štirih popoldne,
ob sedmih je bila pa napovedana igra. Takrat sem
spoznal, kako je pri srcu ravnatelju, če postane
primadona histerična in noče nastopiti v operi, ki
je razprodana. Na srečo se spomnim, da nekateri
režiserji nadomestijo vloge, katerih ne morejo zasesti, s pismi. Hitro sedem in spišem toliko pisem,
kolikorkrat je imel Piramidoli nastopiti. Medtem je
prišla “Marta”. Ko ji povem, da je Piramidoli ne bo
obiskal, marveč samo pisal, je bil takoj ogenj v
strehi. Izjavila je odločno, da brez Piramidolija ne
nastopi. Zastonj je bilo vse prigovarjanje in slednjič
se je spustila celo v jok. Mahoma se ji obraz razjasni.
»Gospod profesor, kar vi igrajte Piramidolija, saj
znate vlogo!«
Kadarkoli sem v šoli pripovedoval, kako je Eva
zapeljala Adama, sem se vselej sam pri sebi čudil, da
je bil Adam tako slab. Sedaj se ne čudim več. Treba
je bilo le nekaj grenkih solza in sladkih prošenj, pa
sem že šel k Podkrajšku po brke in mastiks. Ko sem
se pa vračal in premišljeval, kateri kánon cerkvenega
prava me bo zadel, če bom javno nastopil na odru
kot plesni učitelj, dobim nepričakovano sporočilo, da
je pri Eli ovira padla in da bo nastopila.
Pred vsako predstavo me cel teden skrbi, da ne
bi kaka igralka zbolela, kar se pa skoraj redno zgodi.
Ko smo igrali “Roksano”, je Vlasta, ki je imela naslovno vlogo, nenadoma zbolela. Sicer je obljubila,
da bo do predstave ozdravela, mene je pa le dva
tedna skrbelo, če bo besedo držala. Pri skušnji niso
bile nikdar vse, vedno jih je nekaj manjkalo. Takrat
je bilo, ko sem jim rekel:
»Zapomnite si, dekleta! Če boste dobro igrale,
bom vesel, Če jo boste pa polomile, tudi ne bom
hud, ker bo potem z našimi igrami pri kraju in bom
tako rešen teatra.«
Pa je niso polomile. Ko so na koncu videle mrtvo
Roksano ležati ob Marijinem kipu, so bile tako ganjeMAREC – AM – 2015

ne, da so točile prave solze. Igro smo teden pozneje
ponovili, pa tudi takrat ni šlo brez težav. Joža, ki je
igrala “profesorico”, je dan poprej sporočila, da ji je
teta umrla in da mora na pogreb.
Pri “Najlepšem plačilu” sem bil v še večji zadregi.
Igrali smo ga ob priliki blagoslovitve družbene zastave. Povabljenega je bilo veliko odličnega občinstva.
Zbolela mi je pa Ivica, ki je igrala navihanega Doreta.
V nedeljo dopoldne sem jo vprašal po telefonu, če
bo prišla igrat. Njena mama mi je odgovorila, da
ima sicer še vročino in da jo glava boli, da pa kljub
temu pride. Naj bom torej brez skrbi!
Seveda, brez skrbi naj bom! Kaj pa, če se ji med
dnevom vročina poveča? In kako naj igra smešno
vlogo z glavobolom? Te misli so me do začetka predstave vznemirjale.
Ivica je prišla o pravem času, se oblekla, našminkala in sedla k peči, ki sem jo nalašč zanjo dal
zakuriti. Bili smo namreč že v majniku. Mene je še
vedno skrbelo, kako bo z njeno vlogo.
»Ivica, ali boš mogla igrati Doreta, ki sediš tu
kakor kup nesreče?«
»Bodite brez skrbi, gospod profesor! Na odru ne
bom imela časa misliti na vročino in glavobol.«
In igrala je imenitno. Prav nič se ji ni poznalo,
da ima čez osemintrideset stopinj vročine, glavo
pa težko kot svinec. Komaj je pa izginila za kulise,
se je kar opotekla in se stisnila k peči. Kljub vsem
stopinjam jo je tresel mraz. Skrbelo me je pa potem
še ves teden, če ne bo kakih zlih posledic. Hvala
Bogu, da jih ni bilo.
Nikdar pa še nisem bil v takih škripcih, kakor v
letu 1939, tiste dni pred praznikom Brezmadežne, ko
je bila moja “teatrska družina” določena, da zaključi
kongregacijsko slovesnost z “Magdino žrtvijo”.
Pri generalki, pri kateri smo morali polovico igre
izpustiti, ker se je večini igralk mudilo domov, sem
deklice opominjal, naj pazijo, da ne bodo zbolele.
»Lepo vas prosim, dekleta,« sem jim polagal na
srce, »vsaj do sobote bodite zdrave. Po predstavi pa
lahko zbolite in si po mili volji izberete kakršnokoli
bolezen, od angine noter do kolere, samo da ste na
praznik zdrave.«
V torek popoldne sem nesel Bredi, ki je imela
najdaljšo vlogo, letake, da bi jih delila dopoldne
pri akademiji. In s tem so se začele moje stiske.
Prejšnji dan se je prehladila in dobila angino. Imela
je okrog vratu debelo ruto, rdeče grlo, na rdečem
ozadu na vsaki strani po dve beli piki in vročino. Bil
sem neprijetno presenečen. Breda je namreč edina,
ki mi je še iz prvih časov mojega odrskega delovanja
ostala zvesta. Pri skušnjah nikdar ne manjka, vloge
se vselej točno nauči in še nikdar ni bila pred igro
bolna. Sedaj mi je pa še ona začela, pa kar z angino!
Breda je opazila moje neprijetno presenečenje in
me je skušala potolažiti, da bo do petka gotovo zdrava.
»Sedaj grgram hipermangan in pijem lipov čaj,«
je rekla, »in pike bodo izginile.«
Jaz hipermanganu posebno ne zaupam, zato sem
ji priporočil vroče kozje mleko, čigar zdravilno moč
poznam iz lastne izkušnje. Ko sem pred leti lezel
skozi Pitztalska vrata, sem dobil mahoma angino,

da sem komaj požiral. Moj tovariš Bogovič mi je
pogledal v usta ter me hitro “potolažil”.
»Pazi, Janko! Zadnji teden, ko sem bil v Mariboru,
je nek fant dobil v ponedeljek prav tako rdeče grlo,
kakor ga imaš ti, v petek je bil pa že pogreb.«
Po tej tolažbi sem v Brunšviški koči celo popoldne
grgral vroče kozje mleko in drugo jutro sem že šel
na Wildspitze. Da nisem prišel gor, pa ni bilo krivo
rdeče grlo, marveč Bogovič, ki ni hotel s soncem vred
vstati. Prigovarjal sem torej Bredi, naj pusti hipermangan in se  loti kozjega mleka. Nato sem pa odšel
s težkim srcem. Kje naj bi dobil drugo “Vero”, če bi
kozje mleko ne pomagalo. Moral bi igro odpovedati.
V četrtek sem v “Slovencu” najprej pogledal mrt
vaška naznanila. (Spomnil sem se tistega fanta v
Mariboru, ki je dobil v ponedeljek rdeče grlo in je bil
potem v petek že pogreb.) Hvala Bogu, kar odleglo
mi je, ko nisem našel Brede med umrlimi. Potem
sem šel na uršulinsko gimnazijo pogledat, če so vse
moje “umetnice”, kar jih hodi tam v šolo, zdrave.
Storil sem prav, da sem šel. Tilka (profesorica
Hrenova) je izgubila glas, ker je na Miklavžev večer
preveč pridno vlačila pogubljene duše s telesi vred
v pekel, namesto da bi se sama v njem grela; Zina
(Magda) je bila na tem, da ga bo izgubila. Ko smo se
posvetovali, kako bi prva glas nazaj dobila, druga ga
pa ohranila, pride Cveta (Silva) povedat, da Fanika
ne bo mogla nastopiti kot Tjaša, ker ima angino.
Takoj sem se obrnil in šel na Gosposvetsko cesto,
kjer sem dobil bolnico v postelji. Imela je rdeče grlo,
na vsaki strani po tri pike, vročine pa nič koliko.
Obljubila mi je, da bo drugi dan gotovo zdrava. Jaz
sem ji nasvetoval vroče kozje mleko in ves obupan
odšel. Če bi kozje mleko odpovedalo, potem … Niti
misliti si nisem upal.
Ko sem se vrnil v uršulinski samostan, mi je
sporočila m. Krizostoma po m. Piji, da zoper rdeče
grlo zelo pomagajo anakot-tablete. Jaz sicer najbolj
zaupam kozjemu mleku. Toda v sili se utopljenec
prime vsake bilke. Zato sem kupil anakot-tablete
in jih nesel na Gosposvetsko cesto, potem sem pa
šel domov. Prišel sem ravno prav, da sem zvedel
po telefonu, da Blanka ne more igrati Nade, ker je
kontumacirana. Seveda zoper kotumac pa ni leka;
tudi kozje mleko in anakot-tablete ne pomagajo tu
nič. Zato sem se zopet vrnil v samostan in poiskal
med gojenkami drugo “Nado”. Tretješolka Milena je
rada sprejela vlogo in obljubila, da se je bo naučila.
Lizi, po domače Šaci, sem pa za vsak primer poveril
vlogo Tjaše, če bi Faniki kozje mleko ne pomagalo.
Bredi je pomagalo, o tem sem bil prepričan, ker bi
mi sicer gotovo poslala sporočilo da ne bo mogla
nastopiti. Zvečer sem spravil še šolske klopi na
frančiškanski oder in šel potem sicer precej zbit, pa
vendar nekoliko potolažen domov.
Naslednji večer je bilo točno uro pred začetkom
predstave zbranih v garderobi vseh enaindvajset
igralk. Fanika je prišla sicer z vročino, prišla je pa
le. Igra je uspela. Nadi je mladina pri odprti sceni
ploskala, ko je brala profesorjem levite, ko je pa
Magda izdihnila in Vera presunljivo zajokala, se je
marsikatero oko orosilo.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2015
KRIŽEV POT v postnem času bo ob nedeljah ob 1:30 popoldne, razen 8. marca. Takrat je v domu mesečno kosilo, zato bo križev pot ob 2:30.
Na CVETNO NEDELJO, 29. MARCA – Ob 11:00 dopoldne bo blagoslov butaric in zelenja pred kulturnim
centrom. Sledi procesija v cerkev in sv. maša, med katero bo slovesno branje pasijona.
V MAJU bodo ŠMARNICE ob nedeljah ob 1:30 popoldne: šmarnično premišljevanje, pete litanije Matere
božje in blagoslov z Najsvetejšim. Na materinski dan, 10. maja, šmarnic ne bo.
NEDELJA, 7. JUNIJA – TELOVO – Sv. maša bo ob 11:00 dopoldne pri lurški votlini. Po maši bo procesija
z blagoslovom z Najsvetejšim pri štirih oltarjih.
NEDELJA, 21. JUNIJA – Romanje društva Prekmurje in očetovski dan. Sv. maša bo pri lurški votlini
ob 11:00 in pete litanije Matere Božje takoj po maši. Sledi piknik na hribu.
NEDELJA, 28. JUNIJA – Slovenski športni klub iz Lemonta organizira tekmovanje s Slovenci iz Kanade
v soboto in nedeljo. V nedeljo ob 11:00 dopoldne bo sv. maša pri votlini, sledi piknik na hribu. Ta nedelja
bo tudi  slovensko-ameriški dan ob praznikih državnosti Slovenije (25. junija) in neodvisnosti Združenih
držav Amerike (4. julija).
NEDELJA, 19. JULIJA – Romanje Slovenske ženske zveze. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne,
po maši pete litanije Matere Božje. Sledi piknik na hribu.
NEDELJA, 26. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne.
Po maši pete litanije Matere Božje z blagoslovom. Nato piknik na hribu.
NEDELJA. 9. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškega-kulturnega centra
v Lemontu s sv. mašo ob 11:00 dopoldne. Po maši in petih litanijah bo piknik na hribu.
NEDELJA, 30. AVGUSTA – samostanski “Medeni piknik”. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne, po
maši pete litanije Matere Božje, oboje pri lurški votlini. Pikniško kosilo bo na hribu.
VES NOVEMBER je vsak dan ena sv. maša za vse pokojne, ki nam jih priporočite, spominjamo se jih tudi
v skupnih in zasebnih molitvah.
Spremembe bomo pravočasno objavili.

Prof. VINKO LIPOVEC – STOLETNIK
Naš dolgoletni naročnik prof.
Vinko Lipovec je bil rojen 22. januarja 1915 v Spodnjih Jaršah pri
Domžalah. Po osnovni šoli je končal
v Ljubljani gimnazijo in diplomiral
na univerzi iz zgodovine in zemljepisa. Po šoli za rezervne oficirje v
bosanskem Goraždu je v Ljubljani
delal v uredništvu Slovenca in poučeval na prvi državni gimnaziji v
Vegovi ulici. Leta 1944 ga je gestapo zaprl in odvlekel v Dachau. Po
osvoboditvi je v Münchnu skupaj
z dachauskima  sozapornikoma p.
Benom Korbičem in p. Klavdijem
Okornom pomagal pri ustanavljanju

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $80: F. Stopar; $70: F. Kosir; $50: M. Martincic (MI); $30: I. Matic; CAD22: J. Kastelic; $20: M. Michals, I.
Cenkar; $15: J. Percic $10: S. Tivadar, A. Cupar.
ZA CERKEV: $70: M. Simcic; $20: M. Michals; $10: A. Cupar,
I. Matic.
V spomin +Francke Lavriša $25: K. Arko.
ZA SAMOSTAN: $15: H. Percic; $10: F. Stopar, A. Cupar.
ZA LUČKE: $10: F. Kosir; $6: M. Michals, M. Koncan.

slovenskega verskega in socialnega
središča za vse Slovence v ameriški
coni in izdajal časopis Slovenija.
Nato se je naselil v Clevelandu, kjer
je leta 1950 začel urejati Ameriško
domovino, kar je delal skoraj trideset let. Tudi po upokojitvi je ostal
dejaven v številniih organizacijah
med clevelandskimi Slovenci. V
času slovenske pomladi je organiziral zbiranje finančnih sredstev za
stranke Demosa. Še lani je 99-leten
obiskal svojo staro domovino.
Želimo mu, da bi v zdravju in
zadovoljstvu preživel leta, ki mu jih
bo Gospod še naklonil.

JANUAR 2015
ZA MISIJONE: $100: M. Michals; $50:I. Cenkar.
DAR LISTU AM: $500: N. N.; $45: M. Kosir; $40: dr. J. Gorsic;
CAD30: I. Polajnar; CAD26: J. Kastelic; $10: A. Malensek, A.
Cupar, H. Percic, S. Tivadar, I. Matic. $4: M. Koncan; CAD3: M.
Sevsek.
V spomin +Francke Lavriša $25: F. & L. Cepon.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

