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VELIKA PONCA (2.274 m) je najvišji vrh grebena, ki se od Jalovca proti severu dviga nad Planico, ki je brez dvoma 
najbolj znana dolina v Julijskih Alpah, saj je po smučarskih skokih znana tudi mednarodno. Vstop v Planico je iz Rateč, 
zadnjega gorenjskega naselja pred italijansko mejo, ki poteka prav po grebenu, katerega najvišji vrh je Ponca. Ponce 
so pravzaprav štiri: poleg imenovane Velike, ki ji pravijo tudi Visoka Rateška Ponca, je še 2.265 m visoka Zadnja Ponca, 
2.228 visoka Srednja Ponca in 1.844 m visoka Mala Ponca. Nenavadno ime Ponca je okrajšava besede “poldnica”, kar 
naj bi pomenilo “opoldanski vrh”. Nisem pa mogel ugotoviti, od kod to ime izhaja. Kot obmejna gora ima seveda tudi 
italijansko ime Ponza, kar pa ni nič drugega, kot po italijanskem pravopisu zapisano slovensko ime, pomena pa v 
italijanščini nima nobenega. Na pobočju nad travniki Tamarja, zadnjega dela Planice, je prvi izvir Save Dolinke, ki se 
potem izgubi v pesku in pride znova na dan med Ratečami in Podkorenom v jezercu z imenom Zelenci (drugi izvir 
Save je slap Savica, ki kot Bohinjka teče skozi Bohinjsko jezero in se pod Radovljico združi z Dolinko). Na italijanski 
strani Ponce sta pa Belopeški jezeri, iz katerih voda odteka v Ziljico, po njej pa na Koroško v Ziljo in v Dravo.

APRIL začenjamo letos z veliko sredo in svetim tridnevjem: veliki četrtek, veliki petek in velika sobota. Veliki četrtek 
(2.) je spomin Kristusove zadnje večerje in ustanovitve zakramenta evharistije, veliki petek (3.) je spomin njegovega 
trpljenja in smrti (ta dan je strogi post: zdržek od mesa za vse, ki so dopolnili 14 let in pritrganje v jedi za tiste, ki so 
izpolnili 21 let in še niso začeli 60. leta), na veliko soboto (4.) pa se z večernimi obredi začne velikonočna vigilija s 
spominom Kristusovega vstajenja. Velikonočna nedelja (5.) je naš največji praznik v letu, ki ga praznujemo do bele 
nedelje (12.), ki je po odloku sv. Janeza Pavla II. tudi nedelja božjega usmiljenja. Še opozorilo na cerkveno zapoved, 
ki pravi: Spovej se svojih grehov vsaj enkrat v leti in vsaj v velikonočnem času prejmi Sveto Rešnje Telo. Za to je čas 
od pepelnice do sv. Petra in Pavla (29. junija).

Nekaj aprilskih godov: redovni ustanovitelj Frančišek Paolski (2.); škof in cerkveni učitelj Izidor Seviljski (4.); redovni 
ustanovitelj Janez Krstnik de la Salle (7.); krakovski škof in mučenec Stanislav (11.); redovnik in misijonar na Havajih 
Damijan DeVeuster (15.); redovnica Bernardka Lurška (16.), ki se ji je v Lurdu leta 1858 prikazovala Marija; kapucinski 
brat Konrad iz Parzhama (21.); mučenec in zavetnik Ljubljane Jurij ter tovariš sv. Frančiška Egidij (oba 23.); kapucinski 
pridigar in mučenec v času protestantizma Fidelis iz Sigmaringena (24.); apostolski učenec in evangelist Marko (25.); 
cerkvena učiteljica Katarina Sienska (29.) in redovni ustanovitelj Jožef Cottolengo (31.).
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Je mar Kristus rekel: Jaz sem noč sveta? Je evangelij veselo ali žalostno oznanilo?
Je pred nami kupček mrhovine ali vstajenje?

Alojz Rebula

Slana v aprilu je bolj nevarna
kakor poleti toča in suša soparna.

Mokrota v aprilu,
pridelkov obilo.

Sončen je april in suh, 
bo maj za lepo vreme gluh.

Če je na Jurija (23.) lepo,
vina dosti bo.

SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI
ŽELIMO VSEM BRALCEM IN PRIJATELJEM

VESELO ALELUJO!

APRIL – MALI TRAVEN
		1	 S	 Hugo	Grenobelski,	šk.;	Venancij,	šk.,	muč.;
		2	 Č	 VELIKI	ČETRTEK;	Frančišek	Paolski,	red.	ust.;
		3	 P	 VELIKI	PETEK;	Rihard	Chichestrski,	šk.;
		4	 S	 VELIKA	SOBOTA;	Izidor	Seviljski,	šk.,	c.	uč.;

  5 N VELIKONOČNA NEDELJA
    GOSPODOVEGA VSTAJENJA; 
		6	 P	 Viljem,	op.;	Marcelin,	muč.;
		7	 T	 Janez	Krstnik	de	la	Salle,	red.	ust.;
		8	 S	 Dionizij,	šk.;	Julija	Billiart,	red.	ust.;
		9	 Č	 Marija	Kleopova,	svetopisemska	žena;					

Tomaž	Tolentinski,	muč.;	Valtruda,	red.;
	10	 P	 Ezekiel,	prerok;	Magdalena	Canossa,	red.;
11	S	 Stanislav,	šk.,	muč.;	Gema	Galgani,	dev.;

 12 N 2. VELIKONOČNA (BELA) NEDELJA,
   NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA;
	13	 P	 Martin	I.,	pap.,	muč.;	Hermenegild,	muč.;
	14	 T	 Valerijan	in	tov.,	muč.;	Lidvina,	dev.;
	15	S	 Damijan	DeVeuster,	red.,	misijonar;
	16	Č	 Bernardka	Lurška,	red.;	Paternij,	šk.;
17	 P	 Robert,	op.;	Maks	Jožef	Metzger,	duh.;
	18	S	 Apolonij,	muč.;	Jakob	Oldi,	spok.;

 19 N 3. VELIKONOČNA NEDELJA;
	 	 	 Leon	IX.,	pap.;	Ema,	red.;	Dionizij,	muč.;
	20	 P	 Hilda,	dev.;	Neža	iz	Montepulciana,	dev.;
	21	 T	 Anzelm,	šk.,	c.	uč.;	Konrad	iz	Parzhama,	

red.;	Simeon	Barsabejski,	šk.,	muč.;	
	22	S	 Frančišek	iz	Fabriana,	red.;	
	23	Č	 Jurij,	muč.;	Egidij	Asiški,	red.;
	24	 P	 Fidelis	iz	Sigmaringena,	red.,	muč.;;
	25	S	 Marko,	evangelist;	Ermin,	šk.;	muč.;

 26 N 4. VELIKONOČNA NEDELJA;
	27	 P	 Hozana	Kotorska,	dev.;	Cita,	dev.;
	28	 T	 Peter	Chanel,	duh.,	muč.;	Ludvik	M.	Gri-

gnon,	red.	ust.;	Vital,	muč.;	Valerija,	muč.;	
Lukezij,	tretjerednik;

	29	S	 Katarina	Sienska,	c.	uč.;	Peter	Veronski,	
muč.;	Hugo	Veliki,	op.;	Robert	iz	Citeauxa,	
red.	ust.;

	30	Č	 Pij	V.,	pap.;	Jožef	Cottolengo,	red.	ust.;	
Jakob,	diakon,	muč.

UREDNIK VAM

Prav	 rad	 bi	 vam	 poleg	 gornjega	 velikonočnega	
voščila	napisal	še	kaj	lepega,	pa	je	ravno	nasprotno.	
Letošnja	zima	mi	je,	vsaj	kar	zadeva	naš	mesečnik,	
prinesla	samo	jezo.	Ko	to	pišem,	smo	že	v	marcu,	
vendar	vsaj	pri	nas	v	Združenih	državah	ni	nobenega	
sledu	o	februarski	številki	AM,	ki	je	prišla	na	pošto	
v	New	York	22. januarja,	niti	o	marčevi.	Ne	vem,	
kako	je	v	Kanadi,	verjetno	boljše,	ker	še	nisem	dobil	
nobene	pritožbe	od	tam.	Drugod	po	svetu	so	obe	že	
davno	dobili,	celo	tam	“down	under”	v	Avstraliji.	Vsaka	
številka	odide	iz	Ljubljane	pravočasno	in	jasno	je,	da	
se	vse	zatakne	na	pošti	v	New	Yorku,	kjer	bi	morali	po-
samezne	izvode	posredovati	po	redni	poti	naročnikom.	
Tega	pa	ne	delajo.	To	se	popolnoma	vklap	lja	v	podobo	
ameriške	pošte,	ki	–	menda	edina	na	svetu	–	deluje	
z	milijardno	izgubo	in	katere	usluge	so	iz	meseca	v	
mesec	slabše	in	dražje.	Pošta	se	obnaša	kot	država	
v	državi,	počenja	kar	hoče	in	ne	odgovarja	nikomur.	
Žal	ima	monopol	–	nimamo	nobene	možnosti	izbrati	
kako	drugo	pot.	Seveda	obstoja	UPS	in	FedEx,	ki	sta	
obe	kar	zanesljivi,	ampak	tudi	veliko	dražji,	tako	da	
ne	prideta	v	poštev	za	naše	potrebe.	Tako	smo	na	
milost	in	nemilost	prepuščeni	dobri	ali	slabi	volji	ti-
stih,	ki	se	zavedajo,	da	jim	nihče	nič	ne	more,	ker	je	
vsaka	pritožba	ocenjena	kot	“politically	incorrect”	in	
zavrnjena.	Zakaj	je	tako,	je	razlog	na	dlani.
Vsaka	številka	AM	je	prav	taka,	kot	v	tisku,	pra-

vočasno	na	internetu.	Njen	internetni	naslov	imate	
na	drugi	strani	platnic.	Vem	pa,	da	veliko,	če	ne	celo	
večina	naročnikov	nima	računalnika	in	interneta,	tako	
da	jim	ta	možnost	ni	dostopna.	Toda	če	bodo	stvari	
tekle	naprej	tako,	kot	potekajo	zadnje	mesece,	bo	
treba	tiskano	AM	enostavno	ukiniti,	saj	nima	smisla,	
da	bi	plačevali	tiskarno	in	poštnino	zato,	da	bi	poslane	
izvode	potem	v	New	Yorku	metali	proč.	In	ne	mislite,	
da	se	to	še	ni	zgodilo:	zgodilo	se	je	z	arhivskimi	izvodi	
novembra	2011.	V	New	York	so	dospeli	pravilno	zapa-
kirani	po	mednarodnih	predpisih	v	vrečo,	na	njej	pa	
karton	z	mojim	naslovom.	Tam	so	karton	odtrgali	in	mi	
ga	poslali,	vrečo	z	arhivskimi	izvodi	so	pa	vrgli	proč.
Če	 ima	kdo	od	vas	kako	zvezo	s	kakim	članom	

kongresa	ali	kake	druge	inštitucije	v	Washingtonu,	naj	
ga	poskusi	pridobiti,	da	bi	pritožbo	sprožil	na	pravem	
mestu.	 Jaz	 te	možnosti	 nimam	 in	 tudi	 ne	poznam	
nikogar,	ki	bi	jo	imel.

Rojstni dan ima	aprila	župnik	pri	sv.	Cirilu	v	New	
Yorku	p. Krizolog Cimerman (10.	aprila	1947).

Umrl je	aprila	p. Klemen Lattyak (11.	aprila	1965).	
Gospod	mu	daj	večni	mir! p. Bernardin
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Velika noč, katere spomin obhajamo, je za-
četek odrešenja za vse, začenši od prvega člo-
veka, ki je v vseh deležen zveličanja in novega 
življenja.

Nepopolne in časne stvari, kakor tudi podobe 
in znamenja večnih stvari, so imela nekoč nalo-
go, da vsaj v nejasnih obrisih prikažejo resnico, ki 
se v naših dneh dopolnjuje. Resnična stvarnost 
je sedaj tukaj pred nami, zato se mora podoba 
umakniti. Nekako tako, kakor kadar pride kralj: 
nihče ne pušča vnemar živega kralja, da bi se 
klanjal njegovi podobi.

Iz tega je čisto jasno, kako je podoba majhna 
v primeri z živo stvarnostjo. Podoba spominja na 
kratko življenjsko dobo judovskih prvorojencev, 
stvarnost pa na večno življenje vseh ljudi.

Uiti smrti za malo časa ni kaj posebnega za 
tistega, ki mu je usojeno, da bo moral kmalu 
potem umreti. A gotovo je nekaj zelo velikega 
ubežati smrti za vselej, kakor se je nam zgodilo 
po Kristusu, ki se je daroval za nas kot naše ve-
likonočno Jagnje.

Že ime današnjega praznika nam kaže nje-
govo izredno pomembnost, če ga le pravilno prevedemo. Hebrejska beseda »pasha« pomeni »mimohod«, 
kajti angel, ki je moril prvorojence, je šel mimo hebrejskih hiš. Angel pokončevalec gre v resnici tudi mimo 

nas, ne da bi se nas dotaknil, kajti Kristus nas je obudil k 
večnemu življenju.

Velika noč – ko so bili rešeni prvorojenci – je veljala 
za začetek leta. Kaj to pomeni na skrivnostni ravni? Da 
je prava velikonočna žrtev tudi za nas začetek večnega 
življenja. Leto pa je podoba sveta, ker je kakor kolo, ki se 
neprestano vrti in nima nikjer konca.

Kristus, oče prihodnjega veka, je bil darovan za nas. 
S tem je tako rekoč razveljavil naše preteklo življenje in 
nam omogočil, da zaživimo novo življenje. Po prerojenju 
v krstni vodi smo namreč postali deležni njegove smrti 
in njegovega vstajenja.

Kdorkoli torej ve, da je bilo velikonočno Jagnje darova-
no za njegovo rešenje, naj ima za začetek svojega življenja 
oni trenutek, ko se je Kristus zanj daroval. Naj prizna, da 
je bila ta žrtev zanj storjena. Naj se zaveda in naj skuša 
razumeti, da sta mu bila življenje in milost kupljena za 
ceno take žrtve.

Kdor je torej o vsem tem poučen, naj bret odlašanja 
začne živeti po novem in naj se več ne vrača k prejšnjemu 
življenju, ki se je zdaj končalo. Kajti kateri smo grehu umrli, 
kako bi še živeli v njem?

P. Vladimir Kos

APRILSKI HIMNUS VSTALEMU IZ GROBA
Morjé, ki nas objemaš, poj z valovi:
Ubit na križu je iz groba vstal!
Goré v oblakih, pojte nam z vrhovi:
obljubil je in príšel je iz skal!

Gozdovi bukev, hrastov, smrek in borov,
šumite, da začuje vas ves svet:
v nedeljo, še pred pomladansko zoro,
je vstal od mrtvih, novih src Poet.

Ravnine, tundre pampe, polja, njive:
zavriskajte, da Božji Sin živi!
Da Luč objela je grobove sive,
črepinje src, izvótlenih oči.

Je vas preklel, o krivci zlobne smrti?
Od mrtvih Vstali ljubi vse kot prej.
Še zmeraj grozdi smo na živi Trti
in on Heroj resničnih epopej!

VELIKONOČNA HOMILIJA
STARODAVNEGA PISATELJA

DUHOVNA VELIKA NOČ

»Vstal je, ni ga tukaj!«
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NEDELJSKE
5. april
velikonočna nedelja
S KRISTUSOM V NOVO ŽIVLJENJE
1 Kor 5,6b-8
Opozorilo	 Korinčanom	 in	 nam:	 ne	 obhajajmo	

praznika	s	kvasom	hudobije	in	malopridnosti,	ampak	
opresniki	čistosti	in	resnice.	Velika	noč	ni	navaden	
praznik,	ampak	Praznik!	Zato	ga	je	treba	praznovati	
odgovorno.	Tako,	da	 se	v	 življenju	 kaj	 spremeni!	
Tako,	da	trdni	sklepi	ne	bodo	tlak	v	pogubljenje,	am-
pak	izpolnjeni	in	uresničeni.	Saj	poznamo	pregovor,	
da	je	z	dobrimi,	pa	neizpolnjenimi	sklepi	tlakovana	
pot	v	pekel.	Kaj	bi	se	sramovali	postati	boljši!	Kaj	
bi	nam	bilo	nerodno,	če	v	svojem	življenju	nekaj	
spremenimo!	Revolucija	 ljubezni	 in	dobrega,	ki	 jo	
tako	zelo	potrebujemo,	se	začne	pri	samem	sebi.	To	
je	edina	revolucija,	ki	ni	krvava,	ki	vedno	uspe	in	ki	
ne	žre	svojih	otrok,	kot	se	to	dogaja	z	vsemi	drugimi	
revolucijami.	Kdor	 tega	ne	verjame,	naj	primerja	
revolucijo	 ljubezni,	 ki	 jo	 je	 izvedel	 sv.	 Frančišek	
Asiški	z	revolucijami,	ki	so	si	sledile	samo	v	zadnjih	
stoletjih	tja	do	komunistične	v	našem	narodu,	o	ka-
teri	priča	več	kot	600	grobišč,	ki	so	jih	komunistični	
morilci	prikrivali.	Zakaj	bi	ne	bili	taki	revolucionarji	
kot	sv.	Frančišek?	Drugače	bo	tudi	za	nas	vse	veljal	
očitek	 iz	pesnitve	Ericha	Kästnerja:	Ljudje lekcije 
niso razumeli. Še posebno malo mi kristjani, kljub 
sklenjenim rokam. Zastonj si jih ljubil, za prazen nič 
si umrl in vse je ostalo kot prej.
12. april
2. velikonočna (bela) nedelja
KAR JE IZ BOGA PREMAGA SVET
1 Jn 5,1-6
»V	tem	je	božja	ljubezen,	da	spolnjujemo	njegove	

zapovedi.«	Zapovedi	pa	se	nanašajo	na	Boga	(prve	
tri)	in	na	bližnjega	(ostalih	sedem).	In	te	zadevajo	
skupnost	vseh	ljudi	dobre	volje	preko	meja	krščan-
ske	veroizpovedi.	To	velja	tudi	za	tiste,	ki	navidez	
zadevajo	 samo	 posameznika,	 na	 primer	 šesta	 in	
deveta.	Vsak	prestopek,	tudi	če	je	čisto	skriven,	ima	
svojo	 družbeno	 razsežnost	 in	 škoduje	 vsej	 skup-
nosti.	Kljub	vsem	strahotam,	ki	jih	ljudje	zganjajo	
med	 seboj,	 pa	 le	 ne	 gre	 pozabiti	 da	 narede	 tudi	
marsikaj	dobrega.	Včasih	je	prav	presentljivo,	kako	
hitro	in	mnogoštevilno	se	ljudje	odzovejo	na	kako	
prošnjo	za	prostovoljen	dar.	Želja,	da	bi	se	utrdila	
pravičnost,	mir	in	usmiljenje,	se	sicer	velikokrat	le	
delno	izpolni,	vendar	pa	taka	izpolnitev	pomeni	rast	
v	Božjem	Duhu.	Kjer	se	uresničuje	kaj	dobrega,	tam	
se	uresničuje	kraljestvo,	za	katerega	prihod	prosimo	
v	očenašu.	Včasih	moramo	priznati,	da	jih	ni	malo,	ki	
ne	verujejo	in	ne	vedo	skoraj	nič	o	Jezusu,	pa	mnogo	
bolje	uresničujejo	bratsko	ljubezen	in	se	znajo	bolj	
žrtvovati	kot	mi.	Torej	vedno	znova	ugotovitev,	da	
sam	vpis	v	krstno	knjigo	ne	zadošča:	potrebna	so	
dejanja	 ljubezni.	 »Ne	 pojde	 v	 nebeško	 kraljestvo	
vsak,	kdor	mi	pravi:	‘Gospod,	Gospod,’	ampak	kdor	
uresničuje	voljo	mojega	Očeta,	ki	je	v	nebesih.«

19. april
3. velikonočna nedelja
KRISTUS JE SPRAVA ZA GREHE
1 Jn 2,1-5a
Drži,	da	smo	vsi	grešniki.	Drži	pa	tudi:	»Ako	se	pa	

kdo	pregreši,	imamo	zagovornika	pri	Očetu,	Jezusa	
Kristusa,	 Pravičnega.«	 Res	 je,	 da	 Kristus	 od	 nas	
zahteva,	naj	bomo	popolni,	kakor	je	popoln	njegov	
nebeški	Oče,	res	pa	je	tudi,	da	je	Kristus	dobro	vedel,	
da	je	do	popolnosti	grapasta	pot,	na	kateri	človek	
nič	kolikokrat	pade,	drugače	pač	ne	bi	dal	aposto-
lom	pravice:	»Katerim	boste	grehe	odpustili,	so	jim	
odpuščeni...«	Biti	grešnik	torej	ni	usodno;	usodno	
je,	kadar	človek	svoje	grešnosti	niti	sebi	noče	pri-
znati.	Taki	so	vedno	bili,	vendar	vse	kaže,	da	njihovo	
število	 v	 naših	 časih	 skokoma	narašča.	 Če	 samo	
pogledamo,	koliko	je	kršitev	človekovih	pravic	celo	
v	državah,	ki	se	imajo	za	razvite	in	zviška	gledajo	
na	tako	imenovani	“tretji	svet”,	potem	je	jasno	da	
jih	Janezovo	pismo	z	vso	pravico	trdo	obsodi:	»Kdor	
pravi:	‘Poznam	ga,’	pa	njegovih	zapovedi	ne	spolnju-
je,	je	lažnik	in	v	njem	ni	resnice.«	Prišli	smo	že	tako	
daleč,	da	celi	politični	in	ekonomski	sistemi	temeljijo	
na	laži.	Potem	ni	čudno,	da	pride	do	ekonomske	in	
moralne	krize,	ki	smo	ji	priča.	Pot	zapovedi	ljubezni	
ima	naslednje	stopnje:	opazovati	–	spoznati	–	biti	
kritičen	do	sebe	(priznati	grešnost).	Na	koncu	te	poti	
stoji	ljubezen	do	Boga,	ki	pa	spet	postane	gonilna	
sila	spolnjevanja	zapovedi.	In	tako	je	krog	sklenjen,	
človek	pa	odgovarja	na	Božji	nagovor.
26. april
4. velikonočna nedelja
GLEDALI BOMO BOGA
1 Jn 3,1-2
»Zdaj	smo	Božji	otroci	in	se	še	ni	pokazalo,	kaj	

bomo.«	Zakaj	ne?	Zato,	ker	prava	ljubezen	hoče	ved-
no	“nekaj	več”.	Vsako	novo	izkustvo	ljubezni	zbudi	
željo	po	še	globlji	polnosti.	Zato	je	jasno,	da	je	samo	
tisti,	 ki	 je	 že	 izkusil,	da	 je	darovanje	 in	 zvestoba	
drugim	tista	ljubezen,	ki	bo	nekoč	tako	brezmejna,	
da	bo	ljudi	naredila	podobne	Bogu,	zmožen	želji	po	
ljubezni	slediti	tako	dolgo,	dokler	ne	bo	izpolnjena.	
Samo	tisti,	ki	ne	presoja	tako,	kot	presoja	“svet”,	čuti	
v	sebi	željo	po	vedno	večji	ljubezni	do	Boga,	ki	se	iz-
kazuje	v	dejanju.	Samo	tisti,	ki	presenečen	ugotovi,	
da	je	bil	ljubljen	še	preden	je	bil	sam	sposoben	ljubiti,	
spozna,	da	je	vsakršno	napredovanje	v	ljubezni	do	
drugih	istočasno	deležnost	Božje	ljubezni.	In	prav	
to	je	eno	izmed	temeljnih	sporočil	razodetja:	da	je	
namreč	Bog	svet	in	vsakega	posameznika	ustvaril	
iz	ljubezni	in	da	je	vsakogar	ljubil	že	prej,	preden	je	
človek	sam	mogel	spoznati	to	Božjo	ljubezen	in	nanjo	
odgovoriti	z	enakimi	dejanji	ljubezni.	To	pa	pomeni,	
da	ljubezen	ni	nekaj,	v	kar	bi	se	dalo	vstopiti	in	tam	
stalno	ostati,	ni	neko	stalno	stanje,	ampak	je	nekaj	
podobnega	kot	porivanje	voza	v	hrib:	ali	ga	stalno	
rineš	navzgor,	ali	pa	bo	začel	drseti	navzdol.	Tako	je	
z	ljubeznijo:	v	njej	je	treba	neprestano	rasti	in	dozo-
revati.	Treba	je	iskati	nove	oblike,	ki	bodo	dale	nove	
izkušnje.	Če	tega	ni,	je	ljubezen	le	prazna	beseda.
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BRALI 
JERUZALEM —	V	Sveti	deželi	 je	bilo	od	9.	do	15.	
januarja	 na	 obisku	 15	 predstavnikov	 škofovskih	
konferenc	iz	enajstih	držav.	To	je	že	petnajsti	obisk	
mednarod	nega	 zastopstva	 katoliških	 škofov,	 glavni	
namen	pa	je	pokazati	solidarnost	s	kristjani	v	Izraelu	
in	Palestini	in	pomagati	najbolj	ogroženim	med	njimi.
DUNAJ —	Nadškofija	Dunaj,	dunajska	stolna	žup-
nija	in	Avstrijska	škofovska	konferenca	so	70.	rojst-
ni	dan	nadškofa	kardinala	Christopha	Schönborna	
23.	januarja	počastile	z	dobrodelnim	koncertom	v	
stolnici	sv.	Štefana.	Izkupiček	so	namenile	Karitas	
Dunaj	in	centru	Petruška	za	otroke	v	Moldaviji.
VATIKAN —	Papež	Frančišek	je	pomožnega	škofa	
z	Malte	Charlesa	Scicluno	 imenoval	za	predsedni-
ka	na	novo	ustanovljenega	odbora	pri	Kongregaciji	
za	nauk	vere,	ki	bo	skrbel	za	hitrejše	preiskovanje	
primerov	 zlorab	 in	drugih	hudih	prestopkov.	Škof	
Scicluna	je	bil	v	letih	od	2002	do	2012	glavni	vati-
kanski	preiskovalec	v	primerih	zlorab	in	je	največji	
strokovnjak	za	to	področje.	
ALEPPO —	Nadškof	Antoine	Audo	in	bagdadski	po-
možni	 škof	 Schlemon	Warduni	 ugotavljata,	 da	 je	
Zahod	prepozno	odgovoril	na	napredovanje	Islam-
ske	države.	Če	bi	Evropa	in	Amerika	posredovali	na	
začetku	ofenzive	IS,	bi	lahko	zaustavili	džihadiste.
LJUBLJANA — Konec	 januarja	 je	bilo	na	Zavodu	
za	zaposlovanje	prijavljenih	124.297	brezposelnih	
oseb,	kar	je	4%	več	kot	decembra	lani.	V	celot	nem	
lanskem	letu	se	je	sicer	število	ljudi,	vpisanih	v	evi-
denco	brezposelnih,	okrepilo	 le	trikrat	–	januarja,	
oktobra	in	decembra.	Obenem	je	sveža	brezposel-
nost	za	4,3	odstotka	nižja	kot	januarja	2014,	ko	je	
dosegala	skoraj	130.000.
LJUBLJANA — 26.	 februarja	 2015	 je	 v	 92.	 letu	
umrl	stolni	kanonik	dr.	Ivan	Merlak,	ki	je	bil	v	letih	
1951-1957	osebni	tajnik	škofa	Vovka.	Stolni	kano-
nik	je	postal	leta	1965,	pri	Družini	pa	je	bil	glavni	
urednik	 v	 letih	 1965-1971,	 odgovorni	 urednik	 od	
1971-1985,	upravnik	pa	od	1965-1980.	Kot	ured-
nik	je	imel	devet	sodnih	kazenskih	postopkov,	ki	jih	
je	označil	za	zadnje	stalinistične	procese	v	Sloveni-
ji.	Kot	postulator	je	uspešno	opravil	škofijski	proces	
za	beatifikacijo	škofa	Vovka.
WASHINGTON — V	Washingtonu	so	začeli	ureja-
ti	muzej	Biblije.	Ta	naj	bi	vrata	za	obiskovalce	od-
prl	novembra	2017,	v	njem	pa	bo	na	ogled	več	kot	
40.000	eksponatov,	med	njimi	fragmenti	mrtvomor-
skih	rokopisov	in	razne	redke	edicije	Biblije.	Muzej	
se	bo	razprostiral	na	okoli	40.000	kvadratnih	metrih	
površine,	uredili	pa	ga	bodo	v	nekdanjem	skladišču	
v	 središču	Washingtona	v	bližini	 drugih	prestižnih	
nacionalnih	muzejev.	Muzej	bo	prvi	na	svetu,	ki	bo	
posvečen	 izključno	 Bibliji,	 v	 njem	 pa	 bodo	 gostili	
tudi	občasne	razstave.	Vrata	muzeja	bodo	odprta	za	
raziskovalce	in	študente	z	vsega	sveta.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	mednarodno	skup-
nost	pozval,	naj	pomaga	prebivalcem	vzhodnoafriške	
države	Malavi,	ki	so	jo	prizadele	poplave.	Umrlo	je	
več	kot	dvesto	ljudi,	desettisoči	so	ostali	brez	doma.	

BAGDAD/DAMASK — V	 Iraku	 in	Siriji	 so	 islam-
ski	 teroristi	 zagrešili	 več	napadov	na	kristjane.	V	
Ninivah	so	ustrelili	44-letnega	duhovnika	Mortezo	
Ablahada,	ker	sorodniki	niso	pravočasno	zbrali	zah-
tevane	odkupnine.	V	Mosulu	so	umorili	več	univer-
zitetnih	profesorjev,	ker	se	ne	strinjajo	z	ravnanjem	
IS.	V	Homsu	so	podtaknili	eksploziv,	v	eksploziji	je	
umrlo	15	oseb,	več	kot	50	je	bilo	ranjenih.
VATIKAN — Generalni	 tajnik	 škofovske	 sinode	
kardinal	Lorenzo	Baldisseri	je	napovedal,	da	bodo	
delovni	osnutek	za	oktobrsko	sinodo	o	družini	obja-
vili	v	juniju.	Vprašalnik	za	njegovo	pripravo	s	sklep-
nim	dokumentom	 lanske	 izredne	sinode	o	družini	
v	Vatikanu	so	škofovskim	konferencam	poslali	de-
cembra	2014.	Odgovore	pričakujejo	do	15.	aprila.
ABU DHABI — Apostolski	vikar	Savdske	Arabije	s	
sedežem	v	omenjenem	mestu,	škof	Paul	Hinder,	je	
umrlega	savdskega	kralja	Abdulaha	bin	Abdulaziza	
ocenil	kot	previdnega	reformatorja.	Bil	je	pobudnik	
dunajskega	središča	za	dialog	KAICIID,	poimeno-
vanega	po	njem,	kot	prvi	savdski	kralj	se	je	srečal	
s	papežem	(novembra	2007	z	Benediktom	XVI.).	
VATIKAN — Kongregacija	za	zadeve	svetnikov	je	
priznala	mučeniško	smrt	20	žrtvam	španske	držav-
ljanske	 vojske	 in	 južnoafriškemu	 katehistu	 Tshi-
mangadzu	Samuelu	Benedictu	Daswi	(1946–1990),	
ki	so	ga	ljudje	potolkli,	ker	se	je	uprl	krajevnemu	
zdravilcu	 in	 njegovim	 čarovniškim	 obredom.	 Med	
novimi	blaženimi	bo	tudi	14	španskih	trapistov,	ki	so	
jih	leta	1936	umorili	iz	sovraštva	do	katoliške	vere.
MÜNCHEN/WASHINGTON — Kardinal	 Reinhard	
Marx	 je	 v	 pogovoru	 za	 ameriško	 jezuitsko	 revijo	
America	izjavil,	da	mora	reforma	katoliške	Cerkve	
priti	od	zgoraj	in	ne	od	spodaj.	Največja	ovira	zanjo	
je	pomanjkljiva	zavest	o	potrebnih	spremembah	pri	
delu	cerkvenega	vodstva.	Tudi	stopnišče	se	čisti	od	
vrhnje	stopnice	navzdol,	meni	münchenski	nadškof.
JERUZALEM/LINZ — Jeruzalemski	latinski	patri-
arh	Fouad	Twal	je	v	pogovoru	za	linški	cerkveni	list	
izjavil,	da	bo	na	Bližnjem	vzhodu	zavladal	mir	le	te-
daj,	če	bodo	rešene	napetosti	med	Izraelom	in	Pa-
lestino.	»Svet	vedno	odločneje	zahteva	pravičnost	
do	Palestincev	 in	priznanje	njihove	države,	dovolj	
mu	je	prezira	izraelskih	voditeljev.«
RIAD — List	Saudi	Gazette	poroča,	da	je	bil	prvi	
obsojenec	pod	novim	savdskim	kraljem	Salmanom	
učitelj,	ki	je	od	leta	2006	ugrabljal	dekleta,	jih	silil	
piti	alkohol	in	gledati	pornografijo,	13	jih	je	tudi	po-
silil.	Zadnja	žrtev	ga	je	prepoznala,	njegova	družina	
pa	je	izjavila,	da	je	nedolžen.	Učitelja	so	usmrtili,	
ker	kazensko	pravo	Savdske	Arabije	odmerja	takš-
no	 kazen	 pri	 posilstvih,	 umoru,	 odpadu	 od	 vere,	
oboroženem	ropu	in	trgovini	z	mamili.
VATIKAN — Papeški	 ceremonier	Guido	Marini	 je	
29.	januarja	v	pogovoru	za	Radio	Vatikan	pojasnil,	
da	palijev	(znamenja	posebne	zvestobe	in	poveza-
nosti	metropolitov	z	rimskim	škofom)	odslej	novim	
metropolitom	ne	bo	več	nadeval	papež	osebno	na	
praznik	apostolov	Petra	in	Pavla,	marveč	bo	to	pri	
posebni	slovesnosti	v	nadškofiji	naredil	apostolski	
nuncij.	To	velja	tudi	za	novega	ljubljanskega	nad-
škofa	metropolita	mons.	Stanislava	Zoreta.
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VATIKAN — Papež	 Frančišek	 je	 1.	 februarja	 po	
opoldanski	molitvi	z	verniki	na	Trgu	sv.	Petra	na-
povedal,	da	bo	6.	junija	obiskal	Sarajevo.	Ta	obisk	
bo	za	papeža	Frančiška	vnovična	priložnost,	da	se	
spomni	 začetka	 prve	 svetovne	 vojske	 leta	 1914,	
ki	 jo	 je	 spodbudil	 atentat	na	avstrijskega	presto-
lonaslednika	Ferdinanda	prav	v	mestu	ob	Miljacki,	
obenem	pa	številnih	žrtev	državljanske	vojske	v	le-
tih	od	1992	do	1995,	ko	so	prebivalci	obleganega	
mesta	veliko	pretrpeli.	Tedaj	je	bilo	Sarajevo	sim-
bol	 sovražnosti,	 po	 koncu	 vojne	 pa	 poskusov,	 da	
bi	 dosegli	 spravo	med	 srbskim,	muslimanskim	 in	
hrvaškim	prebivalstvom	v	mestu	in	vsej	BiH.
MOSKVA — Ruski	 pravoslavni	 patriarh	 Kiril	 I.	 je	
pohvalil	preudarno	držo	Svetega	sedeža	do	ukra-
jinskega	 spora.	 Ceni,	 da	 se	 Sveti	 sedež	 izogiba	
“enostranskim	stališčem”	in	poziva	k	mirovnim	po-
gajanjem.	Tudi	sicer	je	v	odnosih	med	rusko	pravo-
slavno	Cerkvijo	in	rimokatoliško	Cerkvijo	pozitivno	
ozračje.	Obe	branita	“tradicionalne	krščanske	vred-
note”.	Oboji	nasprotujejo	sekularizaciji,	 zapostav-
ljanju	kristjanov	in	razbijanjem	družin.	
MOSUL — Informativna	agencija	asirskih	kristja-
nov	v	 izgonu	Aina	poroča,	da	milice	Islamske	dr-
žave	 v	 tem	 severnoiraškem	mestu	 na	 tržnici	 kot	
“plen”	prodajajo	imetje	kristjanov;	tisto,	kar	so	na-
ropali	v	njihovih	hišah	in	cerkvah.	
SALZBURG — Nadškofija	v	 tem	avstrijskem	me-
stu	je	prenovila	svojo	spletno	stran.	Nadškof	Franz	
Lackner	je	to	dejanje	utemeljil:	»Sodobna	spletna	
stran	 je	 pomemben	 prispevek	 pri	 oznanjevanju	
evangelija.	Cerkev	mora	 imeti	danes	široko	med-
mrežno	 ponudbo	 in	 izkoriščati	 razpoložljiva	 sred-
stva,	 da	 bi	 ljudem	 omogočila,	 da	 bi	 se	 približa-
li	 Bogu.«	Novost	 so	 velike	 slike,	 odgovarjanje	na	
vprašanja,	ki	ljudi	zanimajo;	“tema	tedna”,	poročila	
iz	 lista	“Rupertusblatt”	 in	drugo.	Dostopne	so	na:	
www.kirchen.net.
BONN — V	 Nemčiji	 se	 stranka	 CDU	 in	 katoliška	
Cerkev	razhajata	v	pogledu	na	to,	kako	ravnati	z	
begunci,	 ki	 v	 stiski	 potrkajo	 na	 cerkvena	 vrata.	
Krščanskodemokratski	politiki	menijo,	da	 je	 treba	
spoštovati	 državna	določila	 in	 ne	 “ločeno	 cerkve-
no	pravo”,	tiskovni	predstavnik	Nemške	škofovske	
konference	Matthias	Kopp	pa,	da	je	treba	upošte-
vati	tudi	posebne	primere,	saj	sicer	lahko	pride	do	
dramatičnih	posledic.	Po	pretehtani	odločitvi	 to	 le	
pripomore	k	uveljavitvi	človekovih	pravic	in	nikakor	
ni	neupoštevanje	zakonskih	določil.
RIM — Predsednik	Komisije	za	življenje	in	družino	
pri	Italijanski	škofovski	konferenci,	škof	Enrico	Sol-
mi,	je	to,	da	je	rimski	parlament	dovolil	registracijo	
istospolnih	partnerstev,	ocenil	kot	“atentat	na	za-
kon”	in	“nevarnost	za	družino”.	
MÜNCHEN — Mosulski	siropravoslavni	metropolit	
Mosa	Alšamani	 je	ob	obisku	v	bavarski	prestolni-
ci	 opozoril,	 da	 preganjani	 kristjani	 v	 Iraku	 nujno	
potrebujejo	pomoč.	V	 samostan	Mor	Mattei	 se	 je	
zateklo	več	tisoč	družin,	za	njihovo	preskrbo	vsak	
mesec	porabijo	20.000	ameriških	dolarjev.	V	Nini-
vah	skoraj	ni	več	kristjanov,	tudi	od	drugod	v	Iraku	
se	stalno	izseljujejo,	vsak	dan	okoli	30	družin.

VATIKAN — Predsednik	Papeškega	sveta	za	kul-
turo	 kardinal	 Gianfranco	 Ravasi	 je	 napovedal,	 da	
bodo	imele	ženske	v	prihodnje	pomembnejšo	vlogo	
v	tem	svetu.	Zanje	načrtuje	ustanovitev	ženskega	
posvetovalnega	organa,	članice	pa	bodo	razpravlja-
le	o	za	žene	še	posebej	žgočih	vprašanjih.	Podobne	
skupine	strokovnjakov	podpirajo	omenjeni	papeški	
svet	že	na	drugih	področjih.
WASHINGTON — Tiskovni	predstavnik	spodnjega	
doma	ameriškega	kongresa	John	Boehner	je	potrdil	
napoved	 Svetega	 sedeža,	 da	 bo	 papež	 Frančišek	
24.	septembra	govoril	pred	obema	domoma	ame-
riškega	kongresa	v	Washingtonu.	To	bo	naredil	kot	
prvi	voditelj	katoliške	Cerkve.	Poleg	tega	bo	govoril	
na	 sedežu	 Združenih	 narodov	 v	 New	 Yorku,	 kjer	
se	bo	22.	septembra	začela	jubilejna	70.	generalna	
skupščina,	na	katero	bodo	prišli	predsedniki	držav	
in	vlad	z	vsega	sveta.	O	čem	bo	govoril	in	se	pogo-
varjal	ob	obisku	v	ZDA,	še	ni	znano.
BONN — V	Ellwangnu	je	nekaj	tednov	po	90.	rojst-
nem	dnevu	umrl	duhovnik	Sieger	Köder,	v	domovi-
ni	in	tujini	znan	predvsem	kot	slikar.	Svoj	slikarski	
talent	 je	uporabljal,	 da	 je	 “s	 slikami	pridigal”.	Za	
duhovništvo	se	je	odločil	pri	40	letih,	prej	je	bil	uči-
telj	umetnosti	in	angleščine.	V	Ellwangnu	so	maja	
2011	odprli	muzej	s	60	njegovimi	deli.	Sebe	je	imel	
za	človeka,	“ki	ne	zna	govoriti,	zmore	pa	slikati”	in	
s	tem	slaviti	Boga.
VATIKAN — Papež	 Frančišek	 je	 ob	 sklepu	 ple-
narnega	 zasedanja	 Papeškega	 sveta	 za	 kulturo	 z	
naslovom	Kultura ženske — enakost in razlika de-
jal,	da	morajo	imeti	ženske	pomembnejšo	vlogo	v	
Cerkvi.	 »Ženske	 se	 ne	 smejo	 počutiti	 kot	 gostje,	
marveč	polnovredne	udeleženke	pri	družbenem	in	
cerkvenem	življenju,«	je	poudaril,	obenem	pa	do-
dal,	da	je	Cerkev	ženskega	spola.	
MÜNCHEN — Nadškofija	München-Freising	 se	 je	
pri	mašah	spomnila	tudi	žrtev	nacizma	v	Dachauu	
in	drugod.	Med	njimi	tudi	duhovnika	Josefa	Grim-
ma,	ki	je	malo	pred	prihodom	ameriških	čet	v	zvo-
nik	župnijske	cerkve	v	Göttingenu	obesil	bavarsko	
zastavo,	da	bi	rešil	ta	kraj.	Dan	zatem	–	28.	aprila	
1945	–	so	ga	nacisti	ustrelili	s	še	dvema	Bavarce-
ma.	Vsi	so	bili	simpatizerji	bavarskega	odporniške-
ga	gibanja.
NEW YORK — Nadškof	kardinal	Timothy	Dolan	je	
za	 dnevnik	 Daily	 News	 napovedal,	 da	 se	 bo	 uprl	
morebitnemu	uzakonjenju	zdravniške	pomoči	umi-
rajočim	(evtanaziji)	v	svoji	ameriški	zvezni	državi.	
Zanjo	se	zavzema	demokratski	senator	Brad	Hoyl-
man,	nasprotuje	pa	mu	medverska	koalicija	kato-
ličanov,	 evangeličanov,	 mormonov,	 grško-pravo-
slavnih	vernikov	in	pravovernih	judov.	
MANILA — List	Inquirer	je	poročal,	da	naj	bi	islam-
ska	teroristična	skupina	Jemaah	Islamiyah	s	pomo-
čjo	malezijskih	teroristov	načrtovala	atentat	na	pa-
peža	Frančiška	med	njegovim	obiskom	na	Filipinih.	
To	naj	bi	naredili	med	njegovo	vožnjo	po	Manili,	je	
povedal	nekdanji	poveljnik	filipinskih	posebnih	enot	
SAF	Getulio	Napenas.	Predstavnik	filipinske	vlade	
je	že	zanikal	možnost	tega	napada,	označil	jo	je	za	
le	malo	verjetno.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
NOVI SODELAVCI – DVE NOVI SMRTNI ŽRTVI

nadaljevanje

Ob	pol	polnoči	so	duhovniki	začeli	moliti	 jutra-
njice,	nato	je	Knoblehar	imel	polnočnico.	Zjutraj	so	
maševali	drugi	duhovniki,	drug	za	drugim,	ker	 je	
bil	v	kapelici	en	sam	oltar.	Dopoldne	je	bila	še	ena	
slovesna	maša.	Potem	so	spet	prišli	vaški	možje.	
Knoblehar	jim	je	kazal	šolske	slike	iz	Svetega	pisma	
in	naravoslovja.	Peljal	 jih	je	tudi	v	kapelico.	Slika	
prečiste	Device	jih	je	globoko	ganila	–	enega	tako,	
da	je	naglas	zaihtel.
Na	Štefanji	dan	so	se	odpeljali	dalje.	Zavozili	so	

med	visoke	gore,	dočim	je	bila	prej	ob	Nilu	sama	
planjava.	Spotoma	so	šli	gledat	piramide	v	Méroe,	
uro	hoda	od	reke.

29.	decembra	so	iz	daljave	zapazili	stolp	mošeje	
v	 Kartumu,	 kmalu	 nato	 pa	 stek	 obeh	Nilov.	Novi	
avstrijski	konzul	dr.	Heuglin,	zavodski	vrtnar	Hruška	
in	zdravnik	dr.	Jenček	so	se	jim	s	čolnom	pripeljali	
naproti.	Opoldne	so	obstali	ob	misijonskem	vrtu.	Več	
veljakov	in	drugih	meščanov	jih	je	prišlo	pozdravit.	
Ko	 so	 odpečatili	 izpraznjeno	misijonsko	 hišo,	 je	
dvajset	mož	vojaške	straže	odšlo.
Bili	so	na	cilju.	Veselje	jim	je	pa	še	vedno	kalila	

misel	na	umrla	misijonarja.	Pokleknili	so	na	vrtu	ob	
Kocjančičevem	grobu	in	skupno	molili.
Ko	 je	 Lap	 stopil	 v	 Kocjančičevo	 sobo	 in	 gledal	

njegove	knjige	in	raznovrstno	orodje,	so	ga	oblile	
solze.	Prinašal	mu	je	pozdrave	od	prijateljev,	pa	mu	
jih	ni	mogel	izročiti.
Vrli	Tirolec	Jožef	Gostner	je	pisal:	»Mnogi	v	Evropi	

bodo	mislili,	da	nas	je	smrt	teh	dveh	mladih	Kristuso-
vih	borcev	zelo	oplašila.	Pa	vam	lahko	zagotovim,	da	
nas	ni.	Naj	pride,	kar	hoče:	prav	tako	malo	se	damo	
ostrašiti,	kakor	hraber	vojak,	če	njegov	predhodnik	
pade	 v	 bitki.	 Evrope	nismo	 zapustili,	 ker	 se	 nam	
je	življenje	priskutilo.	Dobro	smo	se	dali	poučiti	o	
tisočerih	življenjskih	nevarnostih.	Trdno	smo	se	pa	
odločili,	za	plemeniti	in	dobri	namen,	ki	ga	imamo	
pri	 našem	misijonu,	Gospodu	 vsak	 trenutek	 spet	
vrniti	 življenje,	ki	nam	ga	 je	dal«	(Letno	poročilo	

Marijinega	društva	1853/54,	str.	37).
Z	novimi	prebivalci	je	Knoblehar	napolnil	vse	sobe	

in	kotičke	misijonske	hiše;	pa	jih	je	še	nekaj	moralo	
stanovati	na	vrtu	pod	šotorom.	Nekaj	pa	jih	je	vzel	
k	sebi	na	ladjo.	Velik	del	stvari,	ki	so	jih	pripeljali	
iz	Evrope,	je	bil	zložen	brez	strehe	na	vrtu.	Rajni	
Kocj	ančič	še	ni	bil	mogel	po	dolgih	pripravah	začeti	z	
zidanjem.	Misijonska	hiša	je	tudi	te	nove	stanovalce	
do	kraja	razočarala.
Pobožnega,	zelo	zmožnega	in	delovnega	Gostner-

ja	je	Knoblehar	prvotno	namenil	za	Gondokoro.	Za-
voljo	Kocjančičeve	smrti	ga	je	pa	obdržal	v	Kartumu	
in	postavil	za	svojega	namestnika,	ki	naj	na	postaji	

vodi	 duhovno	 življenje,	 kakor	
ga	je	ranjki	Milharčič,	in	gospo-
darstvo,	kakor	ga	je	Kocjančič.	
Za	pomoč	pri	gospodarstvu	mu	
je	dodelil	učitelja	Danningerja,	
ki	se	je	že	dobro	naučil	arabsko.
Hansal	je	že	četrti	dan	po	pri-

hodu	šel	med	gojence,	čeravno	
ni	 znal	 nič	 arabščine.	 Brali	 in	
pisali	so	italijansko	in	nekoliko	
peli.	Poslušali	so	njegove	gosli.	
Na	 slavnostnih	 prireditvah	 je	
moral	vselej	nastopiti	z	njimi.
Tudi	Klančnika,	vseznalca	z	

Dovjega,	je	Knoblehar	obdržal	
v	Kartumu.	Poprijeti	je	znal	za	vsa	dela.	Popravljal	
je	 vozove,	 izdeloval	 kolesa,	 kuhal	 apno,	 delal	 in	
žgal	opeko	in	tudi	vrtnaril.	Knoblehar	mu	je	pozneje	
izrekel	lepo	priznanje,	»da	si	je	zraven	neomade-
ževanega,	 pobožnega	 in	 spodbudnega	 življenja	
pridobil	 obilo	 zaslug	 za	 afriški	misijon	 in	 da	 je	 z	
njim	popolnoma	zadovoljen«	(Zgodnja	Danica,	20.	
januarja	1859).
Svoje	doživljaje	na	potovanju	in	svoje	življenje	v	

Kartumu	je	Jakob	Šašelj	pozneje,	leta	1863,	popisal	
v	nemščini	in	ponazoril	s	slikami	v	celi	knjigi,	ki	pa	
je	ostala	v	rokopisu	in	je	zdaj	nekje	na	Hrvaškem.	
Vezana	je	v	usnje	in	ima	zlato	obrezo,	na	platnicah	
pa	napis:	“Podobe	z	Vzhoda,	dobljene	med	potova-
njem	proti	Egiptu,	Nubiji	in	Sudanu	v	letih	1853	in	
1854”.	Knjiga	ima	uvod	in	143	strani.	Pisana	je	neki	
s	krasno	pisavo.	Leta	1864	je	bila	odlikovana	na	za-
grebški	razstavi,	leta	1896	pa	v	Budimpešti.	Treba	
bi	jo	bilo	poiskati	in	s	slikami	vred	v	celoti	objaviti.
Za	misijonske	obrtnike,	kar	jih	ni	znalo	brati	in	

pisati,	je	Šašelj	pisal	pisma	domačim,	kakor	ga	je	bil	
naprosil	Knoblehar	in	kakor	tudi	sam	nekje	omenja.
Tudi	 nekateri	 drugi	 Knobleharjevi	 sodelavci	 so	

v	 svojem	 jeziku	 opisali	 svoja	 potovanja	 in	 svoje	
življenje	na	misijonskih	postajah.	Rokopisi	pa	niso	
bili	nikjer	objavljeni.

Nubijske piramide v Meroe
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Poleg	pasijonskih	procesij	(obravnavali smo jih 
v lanski velikonočni številki, op. ur.)	je	poznala	slo-
venska	baročna	dramatika	tudi	pasijonske igre. V 
Kranju	so	jo	igrali	6.	aprila	1670	na	Glavnem	trgu.	
Njeno	nemško	besedilo	je	našel	E.	Costa	leta	1837,	
pozneje	pa	je	bilo	menda	prodano	carski	knjižnici	
v	nekdanjem	Petrogradu.	Ali	so	ta	pasijon	igrali	še	
kdaj	pozneje,	ne	vemo.	Pač	pa	se	je	ohranil	drug	
rokopis	neke	pasijonske	igre	iz	Kranja	z	letnico	1771.	
Hrani	ga	NUK	(Narodna in univerzitetna knjižnica) v 
Ljubljani.	Ali	gre	za	isto	besedilo,	ni	mogoče	dognati.

Pasijonske	igre	so	bile	doma	tudi	na	slovenskem 
Koroškem.	Menijo,	da	so	celo	od	ondod	prišle	k	
nam.	Zelo	znana	je	bila	pasijonska	igra	v	Železni 
Kapli,	 katere	 besedilo	 se	 nam	 je	 ohranilo.	Našel	
ga	je	kapelski	dekan	in	koroški	kulturni	zgodovinar	
Štefan	 Singer	 leta	 1899.	 Kapelsko	 “Komedijo	 od	
Kristusovega	Terplinja”	–	takšen	je	njen	naslov	–	so	
igrali	vselej	na	veliki	četrtek	podnevi	in	zvečer,	zadnji	
del	pa	še	na	velikonočni	ponedeljek.	Prirejala	jo	je	
posebna	postna	bratovščina.
Prvi	del	pasijona	so	igrali	na	posebnem	odru	na	

spodnjem	 koncu	 trga	 pri	 po	 domače	Duneju.	 Še	
konec	19.	stoletja	so	hranili	pri	hiši	ostanke	kulis.	
Najprej	je	nastopil	napovednik,	pozval	gledalce,	naj	
pobožno	sledijo	igri	in	jim	povedal,	kaj	bodo	videli.	
Nato	so	si	na	odru	sledili	prizori	od	zadnje	večerje	
do	smrtne	obsodbe	pred	Pilatom.	Videti	je	bilo,	kako	
se	po	večerji	Judež	splazi	h	Kajfežu	in	dobi	trideset	
srebrnikov	za	svojega	Učenika,	kako	se	Jezus	poslav-
lja	od	svoj	Matere,	kako	pride	Jezus	s	svojimi	učenci	
na	Oljsko	goro,	kako	ga	ujamejo	in	odvlečejo	pred	
Ano	in	pred	Kajfo,	kako	ga	Pilat	zaslišuje,	kako	ga	
bičajo	in	s	trnjem	kronajo	in	kako	ga	Pilat	naposled	
obsodi	na	smrt.	Pri	Kajfi	so	dali	Jezusu	verigo	okoli	
vratu,	po	bičanju	pa	so	ga	zaprli	v	ječo.	Na	veliko-
nočni	ponedeljek	se	je	igra	nadaljevala	s	križevim	

potom,	ki	se	je	vil	po	trgu	do	cerkve	Marije	v	Trnju	
zunaj	trga.	Tam	je	bilo	križanje.	Po	končani	igri	je	
bila	v	cerkvi	pobožnost,	med	njo	so	Kristusa	in	oba	
razbojnika	rešili	s	križev.	Igro	so	na	novo	uprizorili	
leta	1937,	toda	na	odru	v	dvorani.
Nekaj	prav	posebnega	je	bila	pasijonska	igra	v	

Loki pri Zidanem mostu.	Tudi	ta	je	bila	otrok	svo-
jega	časa	–	igrali	so	jo	do	leta	1790.	Po	svojčas	še	
živem	krajevnem	izročilu	nam	jo	je	opisal	mariborski	
umetnostni	zgodovinar	Avguštin	Stegenšek.	Besedilo	
ni	ohranjeno.	V	spomin	na	igro	se	breg	nad	vasjo,	
kjer	je	bilo	včasih	sejmišče,	še	danes	imenuje	Kal-
varija.	Svoje	dni	so	tam	zares	stali	trije	križi	kakor	
še	danes	v	Celju.	Loška	Kalvarija	je	nastala	v	prvi	
polovici	18.	stoletja.	Pasijon	je	bil	sprva	“spoštljiva	
in	 resnobna	 igra”,	 pozneje	pa	 je	bila	 “bolj	 šaljiva	
in	 igravci	vinjeni”.	Zato	sta	 jo	župnik	J.	M.	Bizjak	
(1784-1806)	in	graščak	Apfalterer,	čigar	last	je	bil	
grič,	prepovedala.	Očetje	starih	mož,	ki	so	živeli	v	
času,	ko	 je	nastal	Stegenškov	opis	 (1912),	so	še	
videli,	 “kako	 je	 bil	 na	 Veliki	 petek	 eden	martran	
kakor	Kristus”.

Vaščani	 so	 si	 vloge	 razdelili	 sami.	 Apostole	 so	
igrali	fantje,	Judež	je	bil	zadnji	čas	neki	godec.	Da	
bi	bili	videti	bolj	“judovski”,	so	oblekli	suknje	naro-
be.	Rekvizite	–	križ,	vrvi,	trnov	venec	–	so	shranili	
v	zidani	kleti	za	Kalvarijo.
Na	veliki	četrtek	zvečer	so	se	fantje	zbrali	k	“zad-

nji	večerji”	v	gostilni.	Judež	se	je	zmuznil	ven	in	je	šel	
h	graščaku,	kjer	je	dobil	nekaj	denarja,	da	bi	Kristusa	
izdal.	Ko	so	Kristusa	ujeli,	so	ga	čez	noč	zaprli	v	ječo.	
Drugo	 jutro	pa	 so	možje	 in	 fantje	vzeli	 Jezusa	 iz	
zapora	in	ga	z	velikim	hrupom	gnali	zvezanega	pred	
Kajfo	–	bil	je	to	vaški	“rihtar”	na	hišni	številki	7	–	ter	
ga	tožili	raznih	reči.	Rihtar	je	poklical	štiri	“sodiče”,	
ki	so	Kristusa	obsodili	na	smrt	na	križu.	Od	Kajfa	so	
gnali	Kristusa	k	Pilatu	–	bil	je	to	grajski	“šribar”	–,	
ki	je	obsodbo	potrdil.	Od	tam	so	obsojenca	peljali	
pred	župnijsko	cerkev,	kjer	so	ga	do	pasu	slekli,	ga	
posadili	na	stol,	mu	trnovo	krono	privezali	na	glavo,	

Niko Kuret

PASIJONSKE IGRE

Loka pri Zidanem mostu

Železna Kapla – Marija v Trnju
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mu	zavezali	oči	in	ga	zasramovali.	Slednjič	so	mu	
naložili	križ	in	dva	moža	sta	mu	šla	ob	straneh	ter	
ga	vsak	na	svojo	stran	“miksala”	(mikastila).	Med	
potjo	je	Kristus	nalašč	padel,	judje	pa	so	vpili	in	ga	
tepli.	Prisilili	so	tudi	Simona,	da	mu	je	pomagal	križ	
nesti.	Apostoli	Peter,	Janez	in	drugi	pa	so	od	strani	
gledali.	Tako	so	prišli	na	Kalvarijo,	kjer	so	stali	trije	
leseni	križi	s	podobami.	Tukaj	so	privezali	Kristusa	
na	križ	in	ga	postavili	pokonci	ter	deblo	zasadili	v	
jamo,	ki	je	bila	pred	srednjim	pravim	križem.	Zbralo	
se	je	silno	veliko	ljudi,	vsa	fara	in	ves	Razbor	sta	bila	
navzoča	in	tudi	mnogo	Kranjcev	od	onstran	Save.
Ko	je	na	Kalvariji	minilo,	so	šli	gledalci	v	cerkev,	

kjer	so	duhovniki	peli	“strašnice”	(jutranjice),	otroci	
pa	so	ob	koncu	“klopotali”.	Ko	so	ljudje	s	Kalvarije	
odšli	v	cerkev,	so	Kristusa	odvezali	in	ga	izpustili.	
Pokopali	ga	niso.	Proti	večeru	pa	so	se	zbrali	igralci	v	
gostilni	in	zapili	denar,	ki	ga	je	dobil	Judež	za	izdajo	
od	graščaka.	O	pol	desetih	pa	so	morali	že	domov,	
ker	je	bila	to	po	oblastvenem	predpisu	zapovedana	
ura	za	zapiranje	gostiln.
Pasijonsko	igro	so	imeli	tudi	v	Marija Gradcu	pri	

Laškem.	Poročilo	Ignacija	Orožna	o	tem	je	kratko.	
Do	konca	18.	stoletja	–	podobno	kakor	v	Loki	–	so	jo	
igrali	vsako	leto	v	postnem	času.	Prikazovali	so	križev	
pot.	Sprevod	se	je	pomikal	z	godbo	od	Laškega	do	
Marija	Gradca,	kjer	so	uprizorili	križanje.	Zatem	je	
bila	slovesna	služba	božja	s	pridigo.
V	številnih	slovenskih	križevih potih	so	mno-

ge	 likovne	 skupine	 po	 kapelicah	 očiten	 posnetek	
prizorov	 iz	 pasijonskih	 iger.	 Saj	 se	 le-te	 navadno	
tesno	naslanjajo	na	križev	pot	in	ga	ponazarjajo	v	
živi,	neposredni	obliki.	Na	to	je	opozoril	že	Avguštin	
Stegenšek,	ko	je	kot	primer	omenil	čudoviti	križev	
pot	v	Šmarju	pri	Jelšah.	»Podobe	šmarškega	pota	
trpljenja	so	kakor	vzporedno	razvrščene	ilustracije	
kmečkega	pasijona.«	Po	njih	je	sklepal,	da	so	pasi-
jon	morda	kdaj	uprizarjali	tudi	v	Šmarju	pri	Jelšah.	
Isto	bi	moglo	veljati	za	Celje	(Kalvarija	ob	vznožju	
Jožefovega	hriba)	in	še	za	marsikateri	naš	križev	pot	
s	kapelicami	in	plastičnimi	skupinami	v	njih.	Poročil	
o	tem	za	zdaj	še	nismo	našli.

Edini	spomin	se	je	ohranil,	se	zdi,	v	Železnikih na 
Gorenjskem.	Pred	letom	1900	so	otroci	po	končanem	
“ropotanju”	pri	cerkvi	na	veliki	četrtek	–	pa	tudi	že	na	
veliko	sredo	–	zgrabili	kakega	tovariša	in	mu	naložili	
križ.	Vlekli	so	ga	in	pehali,	da		je	spotoma	večkrat	

padel.	Sprevod	je	šel	proti	koncu	vasi.	Ob	vsakem	
znamenju	so	se	ustavili,	svoje	raglje	v	obliki	velikih	
križev	naslonili	na	zemljo	in	zavrteli	vretena.	Rekli	
so,	da	“Boga	strašijo”.	Na	koncu	vasi	so	“Jezusa”,	
ki	je	moral	nesti	križ,	na	križ	tudi	navezali	 in	križ	
zasadili	v	jamo.	Potem	so	ob	njem	dlje	časa	vpili:	
»Križaj	ga,	križaj	ga!«	Nato	so	ga	spet	odvezali	in	se	
razšli.	Otroško	izročilo	je	zmedlo	vrstni	red	nekdanje	
opuščene	igre	in	ga	poenostavilo,	kot	otroška	šega	
pa	ta	okrnjeni	ostanek	priča	o	pozabljeni	predstavi	
izza	več	kot	dveh	stoletij.
Medtem	 ko	 so	 na	Koroškem	kresijski	 uradi	 še	

leta	1802	izrečno	prepovedovali	pasijonske	igre,	ki	
jih	 je	na	ozemlju	stare	 lavantinske	škofije	že	 leta	
1770	prepovedal	škof	Auersperg,	se	je	“Komödia od 
celiga grenkiga terplenja ino smerti Jezusa Kristusa 
našiga ljubiga Gospuda...”	 izpod	 peresa	 “Andreja	
Drabosnjaka,	eniga	paura	v	Korantane”	pojavila	v	
času	(1818)	ko	je	strogost	že	pojenjala.

Andrej Schuster, po domače Drabosnjak,	koroški	
kmet-poet,	zaslužni	“bukovnik”,	doma	s	Kostanja 
nad Vrbskim jezerom,	je	priredil	ali	napisal	svoje	
pasijonsko	besedilo	za	svoje	kostanjske	rojake,	ki	
so	ga	igrali	prvi	leta	1826,	eno	leto	po	njegovi	smrti.
Drabosnjak	je	svoj	Pasijon	razdelil	na	tri	dele,	ki	

družijo	v	celoto	tri	različna	prizorišča:	vse	dogodke	
od	smrtne	obsodbe	pokaže	na	odru,	križev	pot	je	
resničen	sprevod	igralcev	in	gledalcev	do	griča	nad	
vasjo,	 ki	 je	 predstavljal	 Kalvarijo,	 na	 griču	 pa	 se	
predstava	konča	s	križanjem	in	snemanjem	s	križa.	
Pred	Pasijonom	so	igrali	do	zadnjega	še	predigro	o	
dobrem	pastirju	in	izgubljeni	ovci	–	s	pastirjem	je	
mišljen	Kristus,	z	ovco	pa	človeška	duša.
Drabosnjak	je	še	kar	dobro	mojstroval	verze	v	

svojem	domačem	kostanjskem	narečju.	Oder,	kjer	
so	igrali	njegov	Pasijon,	stoji	še	danes.	Podoben	je	
leseni	šupi,	kjer	je	spredaj	prizorišče,	zadaj	pa	gar-
deroba	za	igralce.	Prizorišče	je	imelo	“zagrinjalo”	in	
dve	vrsti	kulis:	na	eni	so	bile	naslikane	palme,	na	
drugi	pa	stebri.	Ta	preprosta	gledališka	stavba,	ki	ji	
pravijo	“pinja”	(iz nemškega Bühne),	stoji	na	polož-
nem	bregu	Gledalci	so	stali	ali	sedeli	kar	na	trati,	
ki	se	vzdiguje,	tako	da	so	vsi	zložno	videli	na	oder.
Pred	drugo	svetovno	vojsko	so	igrali	Drabosnja-

kov	Pasijon	na	Kostanjah	spet	 leta	1935.	Nemški	
pritisk	na	tako	izpostavljeno	točko,	kot	so	Kostanje,	
pa	je	bil	leta	1936	že	tolikšen,	da	so	morali	domačini	

Kostanje nad Vrbskim jezerom

Železniki
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po	prizadevanju	zagrizenega	učitelja	tedaj	nastopiti	
z	nemškim	besedilom.	S	tem	je	bilo	konec	nad	sto-
letnega	izročila	slovenskih	predstav	na	Kostanjah.
Niso	pa	igrali	samo	v	Drabosnjakovem	domačem	

kraju.	Med	koroškimi	Slovenci	živi	spomin	na	igralsko	
družbo	iz	Štebna,	ki	je	igrala	na	Škocjanski	gori	pri	
Bekštajnu.	Štebenski	igralci	so	tudi	gostovali.	Spomi-
njajo	so	jih	v	Bistrici	na	Zilji,	v	Žabnicah	v	Kanalski	
dolini,	v	Št.	Jakobu	v	Rožu.	Tretja	družba,	ki	je	igrala	
Drabosnjakov	Pasijon,	je	nastala	v	Tmari	vesi	pri	Lipi	
nad	Vrbo.	Tudi	ti	igralci	so	gostovali.	Nastopali	so	v	
Goričah	pri	Borovljah,	v	Podkloštru,	v	Čačah	v	Ziljski	
dolini.	Vsaka	taka	družba	je	štela	okoli	35	igralcev;	
nekateri	so	igrali	po	dve	vlogi.
Tako	pasijonske	procesije	kakor	pasijonske	igre	

je	treba	ocenjevati	z	drugačnimi	merili	kakor	umet-
niško	gledališče.	Vsaka	taka	prireditev	je	bila	zgolj	
pobožna	šega.	Temu	namenu	se	je	podrejalo	vse,	
kar	je	bilo	z	njo	v	zvezi.	Ustvarjal	je	tudi	preprosti	
človek.	Njegova	 duševnost,	 njegovo	 čustvovanje,	
njegov	način	gledanja	in	izražanja	odseva	iz	besedila,	
iz	načina	uprizoritve,	iz	njegovega	vedenja	pri	pred-
stavah.		Civilizacija	je	že	v	začetku	20.	stoletja	načela	
prvotno	vzdušje	pri	pasijonskih	predstavah.	Ko	so	
naložili	Kristusu	križ	na	rame	in	se	je	začel	pomikati	
sprevod	na	grič	Kalvarijo,	je	po	starem	stotnik	za-
klical:	»Kristjane,	dejte	kvobuče	dov	noj	požinjejte,	
kaj	je	Krišteš	za	nas	trpov!«	Moški	so	se	odkrili	in	

vsi	gledalci	so	začeli	moliti	rožni	venec.	Pozneje	se	
je	že	malokateri	odkril.	Pred	prvo	svetovno	vojsko	
je	star	mož	nekoč	potožil	Francu	Kotniku:	»Čudno,	
ljudje	ne	vejo	več,	kaj	nam	igra	predstvalja;	smejijo	
se	in	imajo	klobuke	na	glavi!«
Po	skoraj	50	letih	je	doživel	Drabosnjakov	Pasi-

jon	leta	1982	ponovno	uprizoritev.	Igrali	so	ga	na	
binkoštno	soboto	in	nedeljo,	29.	in	30.	maja.	Pred-
stavi	sta	bili	na	nekdanjem	farovškem	skednju	pri	
podružnici	Zgornja	vas,	na	prostem.	Kalvarija	je	bil	
spet	kostanjski	grič.	Besedilo	je	bilo	precej	sčrtano	
in	predstava	modernizirana.	Nastopilo	 je	okoli	60	
igralcev	domačega	kulturnega	društva	in	okoličanov.	
Pri	 nedeljski	 predstavi	 je	 bilo	 nad	 500	 gledalcev.	
Prireditev	 je	bila	predvsem	manifestacija	domače	
kulture	in	slovenske	besede.
Za	konec	naj	omenimo	še	primer	iz	docela	druge	

slovenske	 pokrajine.	 V	slovenski Istri	 (Hrušica,	
Klanec)	so	si	včasih	ponazarjali	Kristusovo	trpljenje	v	
tesni	zvezi	s	cerkvenim	bogoslužjem.	Peli	so	pasijon	
v	cerkvi	v	domačem	jeziku.	Eden	izmed	duhovnikov	
je	predstavljal	evangelista	in	je	stal	na	prižnici,	dru-
gi,	navadno	župnik,	ki	je	predstavljal	Kristusa,	je	bil	
pred	oltarjem.	Judovsko	množico,	duhovnike	in	Pilata	
je	predstavljal	cerkveni	zbor	na	“labadúrju”,	cerkve-
nem	koru.	Takšnemu	pasijonu	sem	prisostvoval	leta	
1964	tudi	v	Goriških	Brdih	(Medani).

V	pripovedih	o	Jezusovem	trpjenju	so	precejšnje	
razlike	med	evangeliji,	 predvsem	med	Markovim,	
na	katerem	temeljita	tudi	Matejev	in	Lukov,	in	Ja-
nezovim.	Po	Marku	je	Jezus	umrl	15.	nisana	(prvega	
meseca	v	judovskem	koledarju),	po	Janezu	pa	dan	
poprej,	14.	nisana.	Delno	se	da	to	razliko	razložiti	s	
tem,	da	stari	pisatelji	niso	upoštevali	arhivskih	doku-
mentov	(če	so	ti	sploh	obstojali)	in	uradnih	beležk.	
So	pa	še	drugi	razlogi	za	to	razliko.
Po	poročilu	evangelijev	je	bila	Jezusova	smrt	ob	

prazniku	velike	noči,	hebrejske	Pesah	(mimohod),	ki	
je	bila	spomin	ne	izhod	Izraelcev	iz	Egipta,	popisan	
v	2.	Mojzesovi	knjigi.	Praznik	je	imel	dan	priprave	s	
pashalno	večerjo	in	Pesah	sám.	Na	dan	priprave	so	
Judje	nesli	v	tempelj	za	daritev	jagnje	(bolj	pogosto	
so	ga	kar	kupili	tam),	potem	so	se	vrnili	domov	in	
pripravili	večerjo,	polno	simbolov	(jagnjetovo	meso,	
grenka	zelišča	v	spomin	na	egiptovsko	sužnost,	ne-
kvašen	kruh	v	spomin	na	naglico	izhoda	iz	Egipta	in	
več	obrednih	čaš	vina).	Ko	se	je	ob	sončnem	zahodu	
začel	praznik,	so	jedli	pashalno	večerjo.

Marko	jasno	pravi,	da	so	bile	priprave	na	zadnjo	
večerjo	dan	pred	Pesah	(14,12-16)	in	da	so	se	zbrali	
k	pashalni	večerji	zvečer,	ko	se	je	že	začel	Pesah 
(14,17-18);	po	judovskem	koledarju	se	je	namreč	
nov	dan	začel	s	sončnim	zahodom.	Janez	pa	enako	
jasno	pravi,	da	je	bila	večerja	pred	praznikom	Pesah 
(13,1),	prava	pashalna	večerja	pa	naj	bi	bila	pozneje,	
saj	so	apostoli	mislili,	da	je	naročil	Judu	Iškariotu,	
naj	kupi,	kar	potrebujejo	za	praznik	(13,19).	Janez	

O DNEVU JEZUSOVE SMRTI
pove	tudi,	da	tisti,	ki	so	privedli	Jezusa	pred	Pilata,	
niso	hoteli	vstopiti	v	pretorij,	da	ne	bi	postali	obre-
dno	nečisti	in	bi	smeli	jesti	pashalno	jagnje	(18,28).	
In	izrecno	pravi,	da	je	to	bil	dan	pripravljanja,	okoli	
šeste	ure,	ko	je	Pilat	privedel	Jezusa	pred	Jude	že	
po	bičanju	in	jim	ga	na	njihovo	zahtevo	izročil,	naj	
ga	križajo	(19,14).
Ta	razlika	ima	teološki	pomen.	Pri	Marku	Jezus	

večerja	s	svojimi	učenci	pashalno	večerjo	na	večer	
pred	smrtjo	in	med	njo	ustanovi	evharistijo.	Pri	Jane-
zu	pa	je	Jezus	izenačen	z	Božjim	Jagnjetom	in	umre	
na	križu	medtem,	ko	v	templju	darujejo	pashalna	
jagnjeta.	Zadnja	večerja	pri	Janezu	torej	ni	pashalna	
večerja,	kot	je	označena	pri	Marku.
Vprašanje	je,	katera	pripoved	je	zgodovinsko	toč-

na.	Tisti,	ki	zagovarjajo	Janezovo	različico,	gradijo	
na	običaju,	da	na	velike	judovske	praznike	sodišča	
niso	delovala	in	smrtnih	obsodb	niso	izvrševali.	Tisti,	
ki	zagovarjajo	Markovo	različico,	pa	sodijo,	da	je	v	
Markov	evangelij,	ki	je	starejši,	bolj	prost	poznejših	
teoloških	argumentov.
Različne	so	tudi	pripovedi	glede	razbojnikov,	ki	sta	

bila	križana	z	Jezusom.	V	Matejevem	in	Markovem	
evangeliju	sta	ga	zmerjala	oba,	medtem	ko	pri	Luku	
eden	od	njih	pokaže	svojo	spokornost.	Tudi	Jezusove	
zadnje	besede	so	različne.	Pri	Mateju	in	Marku	so	
povzete	po	21.	psalmu:	»Moj	Bog,	moj	Bog,	zakaj	
si	me	zapustil?«,	pri	Luku	pravi:	»Oče,	v	tvoje	roke	
izročam	svojega	duha,«	medtem	ko	Janez	navaja	
kot	zadnje	besede:	»Izpolnjeno	je.«
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VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Henri Daniel-Rops
tretji del

LJUDSTVO IN NJEGOV BOG
iii. poglavje
BOŽJI MOŽJE

MRTVOMORSKI MENIHI
Jožef	Flavij	in	Filon	Aleksandrijski	sta	oba	govo-

rila,	in	to	ne	brez	navdušenja,	o	skupini	pobožnih	
Judov	 posebne	 vrste	 in	 Rimljan	 Plinij	 Starejši	 je	
tem	Judom	izkazal	čast	tako,	da	jim	je	posvetil	dolg	
odstavek	5.	poglavja	svoje	Historiae naturalis, pa 
naj	je	svoje	informacije	dobil	od	Filona,	ali	pa	jih	je	
nabral	sam	v	Palestini.	Vedelo	se	je	torej,	da	je	imela	
ta	skupina,	ta	“tretja	judovska	filozofska	šola”,	kot	
jo	je	označil	Jožef	–	prvi	dve	sta	bili	saducejska	in	
farizejska	–	svoje	ozemeljsko	središče	na	področju	
Én	Gedija	blizu	Mrtvega	morja	in	da	so	tam	živeli	
v	molitveni	skupnosti	“brez	ženske,	brez	ljubezni,	
brez	denarja,	v	družbi	palmovcev”	možje,	ki	so	bili	
pokorni	zelo	strogi	disciplini,	ki	so	sprejemali	novince	
pod	zelo	strogimi	pogoji	in	se	niso	zanimali	za	nič	
drugega	kot	za	Božje	stvari.

Naši	pisci	so	jih	označevali	z	različnimi	imeni.	Es-
saioí,	Esejci,	je	zapisal	Filon,	ki	je	v	tem	izrazu	videl	
soznačnico	za	Hosioí,	Zgledni;	Essenoí,	Eseni,	jim	je	
rekel	Jožef		in	jezikoslovci	ugibajo,	ali	je	beseda	prišla	
iz esah,	stranka,	ali	od	hasid, hasidim,	pobožni,	pri	
čemer	pa	hasidim	niso	bili	nič	drugega	kot	predniki	
farizejev.	Obdržal	se	je	naziv	Eseni;	po	Frideriku	II.	
in	Voltairu	ga	je	sprejel	Renan.	Vendar	pa	ni	bilo	kaj	
prida	znanega	o	teh,	ki	so	označeni	s	tem	imenom.
Vse	se	je	pa	spremenilo	po	letu	1947,	ko	so	Eseni	

postali	daleč	najbolj	slavna	skupina,	klan	ali	sekta	
judovske	skupnosti.	Spomladi	tistega	leta	je	beduin	
iz	rodu	Ta’amires	pri	iskanju	izgubljene	kozice	–	či-
sto	po	evangeljsko	–	slučajno	zalezel	v	eno	izmed	
mnogih	votlin	v	skalnati	steni	nad	Mrtvim	morjem,	
v	votlino	po	imenu	Ain	Feška.	Bil	je	kaj	presenečen,	
ko	je	našel	vrče,	enajst	po	številu,	nekatere	razbi-
te,	nekatere	cele.	Še	bolj	je	bil	pa	presenečen,	ko	

je	ugotovil,	da	so	v	teh	vrčih	v	blago	zaviti	kožnati	
zvitki,	na	katerih	je	bilo	videti	nerazumljivo	pisavo.	
Kupili	so	jih	starinarji	in	jih	preprodali	raznim	stran-
kam.	Po	tako	zamotanih	pogajanjih,	da	bi	jih	lahko	
primerjali	policijskemu	romanu,	se	je	izkazalo,	da	so	
ti	zvitki	izjemnega	znanstvenega	pomena.	Šlo	je	za	
pravo	versko	knjižnico,	v	kateri	so	bili	prastari	izvodi	
nekaterih	svetopisemskih	knjig,	pa	tudi	del,	ki	jih	
seznam	knjig	Stare	zaveze	ne	pozna.	Sistematična	
preiskava	vseh	votlin	v	skalni	steni,	ki	so	jo	izpeljali	
leta	1951,	je	potrdila	izjemen	pomen	odkritij.	Že	leta	
1948	se	je	pojavila	podmena,	da	gre	za	knjižnico,	
ki	je	pripadala	Esenom.
Na	ozki	planoti,	ki	jo	sekajo	grde	grape	in	leži	med	

vznožjem	skalne	stene	in	gladino	mrke	vode,	bolj	
natančno	na	obronku	med	dvema	dolinama,	je	ležal	
kup	razvalin,	že	dolgo	znanih	pod	 imenom	Hirbet	
Qumrân,	po	katerem	so	samo	površno	brskali.	Bili	
so	prepričani,	da	gre	za	majhno,	nezanimivo	rimsko	
utrdbo.	Skrbnejša	izkopavanja	leta	1951	pa	so	pod	
krajem	rimske	straže	odkrila	skupino	upoštevanja	
vrednih	zgradb,	od	katerih	je	bila	ena	velika	37	x	
30	metrov,	v	drugi	je	bila	še	5	metrov	dolga	pisalna	
miza,	v	drugih	pa	so	bila	vidne	shrambe	in	delavni-
ce,	posebno	lončarska	delavnica	s	pečjo	za	žganje	
gline.	Našli	so	tudi	velike	bazene.	Že	opis	tega	kom-
pleksa	je	navdihoval	misel	na	nekakšen	samostan,	
na	nekakšno	molitveno	skupnost.	Da	je	bil	Qumrân	
samostan	so	nehali	dvomiti,	ko	so	odkrili	pokopališče	
s	kakimi	tisoč	grobovi	s	skrbno	poravnanimi	okostji.	
Samo	po	sebi	se	je	to	povezalo	s	skupnostjo	v	Én	
Gediju,	o	kateri	sta	govorila	Filon	in	Jožef.		Danes	le	
redki	dvomijo,	da	so	senzacionalna	odkritja	na	obali	
Mrtvega	morja	delo	esenske	roke.

Votline
v

skalovju

Bivališča Esenov
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Zanimanje	za	te	najdbe	je	bilo	v	resnici	veliko.	
Lahko	bi	rekli,	da	je	presegalo	Champollionovo	raz-
vozlanje	hieroglifov	ali	Schliemannovo	odkritje	Troje.	
Mrtvomorski	rokopisi	obsegajo	izvode	večih	sveto-
pisemskih	knjig,	ki	ne	morejo	biti	poznejši	od	leta	
68	po	Kr.	in	prinašajo,	kot	bomo	videli,	informacije	
velike	vrednosti	za	študij	besedila.	Poleg	tega	od-
krivajo	do	tedaj	neznane	prvine	judovske	literature,	
od	katerih	so	nekatere	zelo	blizu	svetopisemskim,	
recimo	nekateri	psalmi,	druge	pa	popolnoma	drugač-
ne.	Dodajmo	še	nekatera	že	znana	besedila,	ki	so	se	
zdela	tuja	judovski	tradiciji,	pa	so	zdaj	dobila	svoje	
logično	mesto,	na	primer	Damaščanski dokument, 
katerega	odlomke	so	našli	že	leta	1896	v	“genizi”,	
ropotarnici	rokopisov,	sinagoge	Ben	Ezra	v	Starem	
Kairu.	Predvsem	so	pa	odkritja	omogočila	obnoviti	
zgodovino	 Esenov,	 opisati	 njihov	 način	 življenja,	
odkriti	njihovo	lastno	duhovnost	in	določiti	njihovo	
vlogo	v	judovski	skupnosti.
Okrog	 leta	150	pr.	Kr.,	ko	 je	postalo	 jasno,	da	

je	 odpor	 proti	 helenizmu,	 ki	 je	
dvignil	 izvoljeno	 ljudstvo	 proti	
Selevkidom,	 izgubil	 pečat	 svete	
vojske	in	ko	so	hazmonejski	veli-
koduhovniški	kralji	drseli	v	kom-
promisarstvo,	se	neznano	število	
hasidim,	pobožnih,	ni	zadovoljilo	
zgolj	 z	 doktrinalnim,	 skoraj	 pa-
sivnim	nasprotovanjem,	v	katero	
so	se	umaknili	farizeji.	Odločili	so	
se	pretrgati	vse	vezi	z	režimom	in	
se	vrniti	“v	puščavo”,	kar	pomeni	
k	 svetim	 izraelskim	 izvorom.	 Ta	
go	reča	elita,	ki	so	jo	v	začetku	se-
stavljali	duhovniki,	“sinovi	Cadoka,	
varuhi	 zaveze”,	 se	 je	 sklicevala	
na	skrivnostno	osebnost,	 imeno-
vano	 “Učitelj	 pra	vičnosti”.	 “Božji	
izvoljenci”,	ki	so	se	zatekli	v	samoto	Mrtvega	morja,	
so	posvetili	svoje	življenje	študiju	in	izpolnjevanju	
Božje	Postave.	Samo	po	sebi	je	razumljivo,	da	je	že	
samo	njihov	obstoj	obsojal	tempeljsko	duhovščino	in	
njegovo	vodstvo.	Ob	času,	ki	ga	ni	mogoče	določiti,	
je	izbruhnila	celo	kriza	med	uradnim	judovstvom	in	
esenskimi	menihi:	“Učitelja	pravičnosti”	so	usmrtili	
–	morda	za	časa	Janeza	Hirkana,	morda	pozneje	–	
in	člani	skupine	so	se	zatekli	v	Damask.	V	Qumrân	
so	se	vrnili,	ko	se	jim	zaradi	rimske	okupacije	pod	
Pompejem	leta	63	pr.	Kr.	ni	bilo	več	treba	bati	sov-
ražnikov.	Vsega	skupaj	so	morali	prebivati	tam	kakih	
130	let	do	časa,	ko	so	ob	judovskem	uporu	v	letih	
66-70	po	Kr.	–	 točno	spomladi	 leta	68	–	Galci	 in	
Germani	izvedli	na	področju	Mrtvega	morja	straho-
vito	čiščenje.	Samostan	je	bil	delno	razrušen	in	so	
ga	kasneje	zasedli	vojaki,	menihi	so	pa	zbežali	ali	
bili	pomorjeni.	So	pa	pravočasno	poskrili	po	votli-
nah	skalne	stene	svoj	najdragocenejši	zaklad,	svoje	
svete	knjige.	V	času,	ko	je	Jezus	na	zemlji	oznanjal	
svoj	nauk,	so	bili	Eseni	vsekakor	v	Qumrânu	in	brez	
dvoma	tudi	drugje.
Eseni	so	se	dosledno	držali	proč	od	ostalega	iz-

voljenega	 ljudstva	 in	so	bili	popolnoma	brezbrižni	

za	 politične	 zadeve.	 Izoblikovali	 so	 samostansko	
skupnost,	ki	ni	hotela	nič	vedeti	o	zunanjem	svetu.	
Qumrân	je	bil	zelo	verjetno	“matična	hiša”	te	vrste	
verskega	reda,	bili	so	pa	tudi	v	drugih	krajih	Palestine	
in	morda	tudi	izven	nje.	To	so	bile	manjše	skupine,	
vendar	 najmanj	 deset	mož	 –	 deset	 je	 potrebno	
število	 za	 ustanovitev	 sinagoge	 –	 pod	 vodstvom	
duhovnika.
Vstop	v	“Skupnost”	–	ta	izraz	so	rabili	Eseni	sami	–	

je	sledil	izpraševanju	in	dvojnemu	času	preizkušnje,	
najprej	eno	leto,	potem	dve.	Novi	član	je	prepustil	
vso	 svojo	 lastnino	Skupnosti,	 prisegel	 pokorščino	
“Pravilu	in	predstojnikom”	in	izjavil	“ločiti	se	od	ljudi	
greha”	in	živeti	v	resnici,	pravičnosti	in	ljubezni.	Ko	
je	bil	sprejet	kot	član,	je	moral	opravljati	umivanja	
večkrat	na	dan,	nositi	obleko	iz	belega	platna,	jesti	
samo	zelenjavo,	izpolnjevati	zahteve	obredne	čistosti	
pa	še	bolj	natančno	kot	farizeji,	morda	celo	govoriti	
hebrejsko,	ne	aramejsko	in	končno	zakopavati	svoje	
iz	loč	ke.	Predvsem	pa	se	je	mo	ral	udeleževati	obrokov	

skupaj	z	vsemi	brati	ter	moliti	z	
njimi	ob	rednih	urah	in	na	svete	
praznike.
Razdeljeni	so	bili	na	tri	vrste:	

duhovnike,	levite	in	laike.	Esenske	
skupnosti	 je	 vodil	 predstojnik,	
mebagger,	pod	njim	je	bil	Osrednji	
svet,	neke	vrste	kapitelj	dvanaj-
stih	članov,	ki	je	poznal	vse	važne	
zadeve,	še	posebej	sankcije	proti	
tistim	članom,	ki	so	se	pregrešili	
proti	pravilu.	“Učitelj	pravičnosti”	
je	bil	vrhovni	predstojnik.	Ženske	
niso	bile	dovoljene	–	“pri	Esenih	ni	
porodov”	–	so	pa	bile	po	vsej	ver-
jetnosti	ženske	skupnosti,	ki	so	se	
držale	istega	pravila:	v		Qumrânu	
so	našli	ženska	okostja.

Otroci	prosilcev	za	vstop	so	bili	sprejeti	in	so	bili	
deležni	posebne	vzgoje.	Zunaj	pravih	skupnosti	so	
bili	po	vsej	verjetnosti	puščavniki,	ki	so	v	askezi	šli	
še	dalje,	kakor	je	na	gori	Atos	v	Grčiji	še	danes	videti	
puščavnike,	ki	ostajajo	do	smrti	v	 jamah	nedaleč	
od	kenobitskega	samostana.	 Jožef	Flavij	govori	 o	
enem	 izmed	 njih,	 Banusu,	 ki	 »je	 živel	 v	 puščavi	
oblečen	 v	 predpasnik	 iz	 drevesne	 skorje	 in	 se	 je	
hranil	s	sadeži.«	Sveti	Janez	Krstnik,	na	katerega	
takoj	pomislimo	ob	tem	opisu,	in	katerega	področje	
apostolata	je	bila	plitvina	Bethabara	na	spodnjem	
toku	Jordana,	komaj	par	ur	hoje	od	Qumrâna,	 je	
bil	morda	eden	od	 teh	esenskih	posebnežev.	Bolj	
oddaljeni	od	Mrtvega	morja	so	bili	gotovo	tudi	sim-
patizerji,	neka	vrsta	esenskih	“tretjerednikov”,	ki	so	
živeli	v	svetu	po	pravilu,	kolikor	je	bilo	to	mogoče.	
Zdi	se,	da	so	sekto	“terapevtov”	v	Egiptu,	na	kateri	
namiguje	Filon,	oblikovali	posnemovalci	esenstva	ali	
celo	njegovi	pridruženci.
Esenska	duhovnost	je	bila	globoka.	Poznamo	jo	

iz	nekaterih	knjig,	ki	so	bile	najdene	med	rokopisi.	
Tako	Pravilo Skupnosti	ali	Priročnik discipline	določa	
predvsem,	česa	se	morajo	držati	 skupine;	Psalmi 
nove zaveze,	nenavadna	in	čudovita	Vojska Sinov 

Rokopisi so bili v vrčih
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luči in Sinov teme	in	komentarji	nekaterih	odlomkov	
Svetega	pisma,	predvsem	prerokov	Habakuka	in	Mi-
heja,	razodevajo	nauk	Skupnosti.	Drži	se	najstrožje-
ga	Mojzesovega	nauka:	za	iskanje	Boga	je	samo	eno	
sredstvo,	“Postava”.	Bog	je	poklical	člane	Skupnosti	
k	popolnemu	 izpolnjevanju	Postave	v	moči	 “Nove	
zaveze”,	ki	je	milost.	Naloga	Sinov	luči	je	torej	boriti	
se	proti	zlu,	proti	tistim,	ki	širijo	zlo,	Sinovom	teme,	
saj	se	ta	dva	nasprotna	duhova	od	vedno	polaščata	
zaradi	greha	pokvarjenega	človeštva.	Duša	je	zanje	
neumrljiva,	ker	je	obstojala	pred	telesom	in	se	po	
smrti	vrne	tja,	od	koder	je	prišla.	Na	koncu	časov	
bo	 izrečena	Poslednja	 sodba,	 ljudje	 pogube	bodo	
uničeni,	izbrani	–	predvsem	zvesti	Skupnosti	–	pa	
bodo	deležni	Božje	slave.
Težko	je	ugotoviti	točen	pomen,	ki	so	ga	Eseni	

imeli	v	judovskem	verskem	življenju.	Zelo	majhen,	
pravijo	nekateri;	upoštevanja	vreden,	pravijo	drugi.	
Razvili	so	se	v	značilno	judovskem	okolju,	v	okolju	
duhovnikov,	ki	so	se	imeli	za	varuhe	resničnih	izra-
elskih	tradicij.	Je	pa	jasno,	da	ni	nič	manj	vsrkalo	
nejudovske	verske	elemente.	Jožef	je	dejal,	da	je	na	
esenstvo	vplival	pitagorizem	in	nauk	o	“dveh	duho-
vih”,	ki	je	pa	točno	nauk	iranskega	dualizma,	borbe	
boga	 Dobrega	 Ormuzda	
proti	bogu	Zla	Ahrimanu.
Odklanjali	 so	 velik	 del	

duhovniškega	 sistema	 in	
uradnih	obredov,	predvsem	
krvave	daritve	in	se	omeje-
vali	na	darovanje	moke.	Za	
velike	praznike	so	pošiljali	
zastopnike	 v	 tempelj,	 ki	
so	 se	 pa	 očitno	 držali	 ob	
strani,	verjetno	na	malem	
dvoru,	ki	je	bil	rezerviran	za	
“čiste”,	 za	nazirce.	Njihov	
način	življenja	je	bil	brez	dvoma	nasproten	načelom	
judovstva.	»Treba	se	je	držati	zemeljskih	potov,«	je	
bilo	eno	izmed	rabinskih	načel,	ki	ga	pogosto	navaja	
Talmud.	Eseni	se	niso	držali	zemeljskih	potov,	niso	se	
udeleževali	skupne	usode	svojega	ljudstva.	Zase	so	
bili	prepričani,	da	so	edini	pravi	Izrael,	Izrael	milosti.	
Ta	temeljna	misel	je	prekinila	z	judovsko	tradicijo,	
v	 kateri	 je	 bilo	 bistveno,	 da	 se	 vsak	 njen	 vernik	
zveliča.	“Učitelj	resnice”	je	bil	brez	dvoma	ena	od	
velikih	verskih	osebnosti	v	človeški	zgodovini	in	nauk	
Esenov	eden	najbolj	vzvišenih,	kar	jih	je	bilo	rojenih	
v	judovski	misli.	Vendar	pa	se	lahko	vprašamo,	ali	so	
ti	izoliranci,	ti	samotneži,	sploh	mogli	imeti	globok	
vpliv	na	svoje	sodobnike	in	na	usodo	sveta.
Razen	če	…	Ne	bi	bilo	mogoče	molčati	o	podmeni,	

da	so	bili	Eseni	kot	najbolj	važna	verska	skupina,	ki	
je	imela	prihodnost,	če	bodo	besedila	in	dejstva	to	
potrdila.	Niso	bili	morda	Eseni	kristjani	pred	krščan-
stvom?	Ali	pa	niso	bili	morda	kristjani	neka	različica	
Esenov?	Že	v	18.	stoletju	je	Friderik	II.	izjavil,	da	
se	s	tem	strinja	in	pozneje	je	Renan	opisal	krščan-
stvo	kot	“esenstvo,	ki	je	uspelo”.	Po	odkritju	votlin	
in	Qumrâna	se	ta	podmena	spet	pogosto	pojavlja	
in	se	včasih	prelevi	kar	v	neovrgljivo	trditev.	Učitelj	
pravičnosti	naj	bi	bil	Jezusov	predhodnik,	razen	če	

ni	bil	Jezus	kar	sam	“Učitelj	pravičnosti”,	ki	so	ga	
duhovniki	usmrtili	tako,	kot	njegovega	predhodnika.
Ta	 podmena	 temelji	 predvsem	 na	 podobnosti	

besedil,	o	kateri	se	nikomur	niti	ne	sanja,	da	bi	jo	
zanikal.	Ko	je	sveti	Janez	Krstnik	zaklical:	»Jaz	sem	
glas	vpijočega	v	puščavi,«	je	s	tem	navedel	Izaija,	
ki	je	bil	dobro	znan	Esenom.	Na	samih	Kristusovih	
ustnicah	najdemo	izjave,	ki	zvenijo	čisto	po	esensko,	
na	primer	“Nova	zaveza”	ali	“Otroci	Luči”.	V	evangelj-
skih	besedilih,	predvsem	v	Janezovem	evangeliju,	
se	stvariteljska	Beseda	povezuje	z	mislijo	Disciplin-
skega priročnika,	o	Bogu,	ki	prikliče	svet	iz	nič.	Pri	
svetem	Pavlu	 je	najti	dobesedne	esenske	stavke,	
kot	je	pokazal	biblicist	kardinal	Daniélou.	Celo	nauk	
o	 dualizmu	 se	 najde	 pokristjanjen	 v	 dveh	 spisih	
prve	Cerkve,	v	Didahé	(Nauk	dvanajstih	apostolov)	
in Barnabovem pismu	 (da	o	svetem	Avguštinu	 in	
pozneje	o	Ignaciju	Loyolskem	niti	ne	govorimo).	V	
prid	te	podmene	bi	lahko	govorili	še	drugi	razlogi.	
Tako	 Janez	Krstnik	kot	 Jezus	 se	nikoli	 nista	 lotila	
Esenov,	bila	sta	pa	ostra	do	farizejev	in	saducejev.	
Še	 več:	 evangelisti	 jih	 sploh	 ne	 navajajo,	 kakor	
da	so	njihovi,	kakor	da	govore	v	njihovem	imenu.	
Končno	so	Eseni	v	razburkanih	časih	v	letih	66	do	

70	po	Kr.	popolnoma	izginili	
iz	zgodovinskega	odra.	So	
morda	 preprosto	 postali	
kristjani?	 Zvesti	 kristjani,	
ali	pa	morda	krivoverci	ebi	o-
niti,		–	proti	njim	se	je	boril	
sveti	Irenej	–	ki	so	se	sami	
imenovali	 “uboge”	 in	 so	
vse	razlagali	z	borbo	“dveh	
Božjih	strank”,	Kristusa	in	
hudiča.
V	 resnici	 je	 ta	 podme-

na	 nevzdržna.	 Tepe	 se	 z	
izvestnostjo.	Esenstvo	je	v	bistvu	duhovniška	sku-
pnost,	ki	so	jo	ustvarili	in	jo	vodijo	duhovniki.	Nič	
nima	opraviti	z	vélikim	ljudskim	gibanjem,	ki	je	bilo	
krščanstvo	od	vsega	začetka	in	vedno	bolj	in	bolj.	
Esenstvo	temelji	na	strogem	izpolnjevanju	Postave:	
tako	strogo	in	drobnjakarsko	je	v	izpolnjevanju	Po-
stave,	da	se	zdi	kot	nadgradnja	farizejstva.
Kak	Esen	se	nikoli	ne	bi	mogel	strinjati	z	Jezusom	

glede	praznovanja	sobote	ali	glede	pravil	o	obredni	
čistosti.	Esenstvo	je	pričakovalo	Mesija,	toda	duhov-
niškega	Mesija,	Aronovega	Mesija,	velikega	duhov-
nika,	ki	bo	svet:	krščanski	pojem	Mesija	je	pravo	
nasprotje	 tega.	 Kristusova	 Cerkev,	 odprta	 vsem,	
celo	nečistim	in	grešnikom,	Cerkev,	ki	koristi	“Nove	
zaveze”	ne	omejuje	na	majhno	skupino	redovnikov	
in	simpatizerjev,	ampak	jo	daje	na	razpolago	vsem	
ljudem	dobre	volje,	je	pravo	nasprotje	te	vase	za-
prte	sekte.
Esenstvo	je	torej	je	torej	povezava	med	judov-

stvom	in	krščanstvom,	ni	pa	edina.	So	tudi	druge,	
kar	je	normalno,	saj	je	bil	Jezus	rojen	kot	Jud,	je	
živel	kot	Jud,	je	govoril	kot	Jud.	Toda	nobeden	od	teh	
jasnih	znakov	povezave	ne	prevlada	nad	dejstvom	
dokončne	spremembe,	ki	je	dozorela	z	Jezusovim	
prihodom	na	svet.

Rokopisni zvitek
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➧

zapovedi

P. Anselm Grün

DESET ZAPOVEDI
VODNIK V SVOBODO

I .  NE IMEJ DRUGIH BOGOV POLEG MENE
BOG JE TU (1)

Prvo	 zapoved	 je	 Bog	 govoril	 ljudem,	 ki	 so	 bili	
prepričani,	da	obstaja	več	bogov,	da	poleg	Jahveja	
obstajajo	še	bogovi	Egipčanov,	Kanaancev	in	Jebu-
sejcev.	Za	Grka	je	bilo	na	primer	samo	po	sebi	razum-
ljivo,	da	je	v	Rimu	daroval	tudi	rimskim	bogovom.	
Toda	v	primerjavi	s	to	raznolikostjo	bogov	izraelski	
Bog	vztraja	pri	tem,	da	je	edini	Bog.	Zase	zahteva	
izključnost.	To	nam	je	danes	tuje.	Vendar	v	tem	tiči	
posebna	moč.	Kdor	je	kdaj	slišal	klic	muslimana	”Al-
lah akbar –	Bog	je	en	sam”,	čuti,	kakšna	moč	izhaja	
iz	tega.	To	je	prepričanje,	da	obstaja	en	sam	Bog	
in	da	mora	biti	vse	moje	mišljenje	in	premišljanje	
usmerjeno	k	temu	enemu	in	edinemu	Bogu.	
To	človeka	vodi	v	enotnost.	Varuje	ga	
pred	poljubnostjo,	pred	razdvoje-
nostjo.	Napravi	ga	celega.
Seveda	pa	 lahko	postane	

poziv Allah akbar	tudi	bojni	
krik,	da	bi	pobili	ljudi	druge	
vere.	Zato	 je	 izključnost	
Boga	 vedno	dvopomen-
ska.	Lahko	jo	zlorabimo	
za	 to,	 da	 se	 postavi-
mo	 nad	 druge.	Walter	
Fürst	 upravičeno	 trdi,	
da	 potrebujemo	 oboje:	
zahtevo	 po	 izključnosti	
in	strpnost:	»Bistvo	vere	
je,	da	se	zahteva	pravica	
do	absolutnosti.«
Če	 vera	 ne	 zahteva	 ab-

solutnosti,	 se	 odpove	 sama	
sebi.	 Zahteva	 po	 absolutnosti	
pomeni	 predvsem,	 da	 me	 Bog		
zahteva	absolutno,	da	se	 temu	Bogu	
nočem	 izogniti,	 temveč	 ga	 priznavam	 kot	
edinega	gospodarja	 svojega	 življenja.	Ne	pomeni	
pa,	da	postavljam	sebe	nad	druge.	Zato	je	potreben	
nasprotni	pol:	verska	svoboda	 in	strpnost.	S	tem	
izpovedujem,	da	je	edini	Bog,	ki	ga	častim,	pomem-
ben	tudi	za	druge.	To	je	isti	Bog.	Samo	predstave	o	
Bogu	so	različne.	Vem	tudi,	da	predstave	niso	Bog,	
temveč	napotki	k	Bogu.	Bog	oziroma	Božje	je	vedno	
drugačno,	drugačno	od	tistega,	kar	si	predstavljajo	
Judje,	kristjani,	muslimani	in	hindujci.	Bog	presega	
vse	naše	predstave.	Lastno	pa	mu	je	to,	da	zahteva	
izključnost	in	to,	da	razen	njega	ne	častimo	nobenih	
drugih	bogov.
Prva	zapoved	naj	bi	Izraelcem	varovala	svobodo,	

v	katero	je	Jahve	povedel	svoje	ljudstvo.	Čaščenje	

drugih	bogov	povzroča	odvisnost.	Izrael	je	v	svoji	
zgodovini	vedno	znova	doživljal,	da	se	je	sam	za-
sužnjil,	ko	je	slavil	tudi	kanaanske	bogove,	ko	je	na	
svojih	gričih	častil	boga	vremena	in	neba.	Tedaj	je	
bilo	treba	postaviti	kipe	in	izvajati	zapletene	obrede.	
In	drugi	bogovi,	ki	so	jih	častili,	so	vodili	k	notranji	
razklanosti.	Nazadnje	je	postal	človek	od	njih	odvi-
sen.	Želel	se	je	zavarovati	na	vse	strani	in	zadovoljiti	
vse	bogove.	A	to	je	pripeljalo	v	odvisnost	in	prisilo,	
da	je	treba	pomiriti	vse	mogoče	bogove.
Izraelskega	Boga	ni	bilo	treba	pomirjati.	Ta	Bog	
je	hotel	biti	priznan	kot	edini	Bog,	ki	naj	bi	se	mu	

Izraelci	posvečali	z	vsem	srcem.	Prizna-
vanje	edinega	Boga	je	pripeljalo	do	
tega,	da	je	Izrael	ohranil	svojo	is-
tovetnost	v	svetu,	v	katerem	so	
bila	druga	ljudstva	močnejša.	
Vera	v	edinega	Boga	je	dala	
ljudstvu	v	Palestini	moč,	ki	
jo	je	svet	občudoval.

Toda	 kaj	 pomeni	 za-
poved	za	nas	danes?	Naši	
današnji	 bogovi	 se	 ne	
imenujejo	Baal	ali	Astar-
ta,	temveč	uspeh	ali	ime-
tje,	 bogastvo	 ali	 ugled.	
Če	Bog	ni	središče	našega	
življenja,	se	nas	polastijo	
drugi	bogovi.	Potem	je	po-
membno,	 kaj	 drugi	mislijo	
o	nas.	Odvisni	postanemo	od	

njihovega	mnenja,	od	njihovega	
soglašanja,	 od	njihove	naklonje-

nosti.
Ali	pa	postanemo	odvisni	od	nasvetov.	

Če	se	bomo	držali	te	ali	one	diete,	se	bomo	
bolje	počutili.	Če	se	bomo	ukvarjali	s	športom,	bo	
dobro	 za	 zdravje.	 Danes	 nam	 številne	 revije	 in	
priročniki	 ponujejo	 vedno	 nove	 nasvete,	 ki	 nam	
obljubljajo	 srečo.	 Vendar	 opažam,	 da	 veliko	 ljudi	
zaradi	tega	ni	srečnejših,	temveč	se	na	nov	način	
zasužnjujejo.	Ko	je	Bog	središče	mojega	življenja,	
tudi	sam	pridem	v	svoje	središče.	Ko	Bogu	dopustim,	
da	je	Bog,	resnično	postanem	človek.	Bog	je	porok	
resnične	svobode.	Maliki	vedno	težijo	k	temu,	da	bi	
ljudi	zasužnjili.
V	današnjem	času	številni	kristjani	iščejo	duhovne	

poti	tudi	v	drugih	verstvih.	Je	to	kršitev	prve	zapo-
vedi?	V	tem	primeru	ne	smemo	razmišljati	preozko.	
Katoliška	 Cerkev	 se	 je	 na	 Drugem	 vatikanskem	
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cerkvenem	zboru	o	drugih	verstvih	izrekla	takole:	
»Katoliška	Cerkev	ne	zameta	ničesar	od	tistega,	kar	
je	v	teh	verstvih	resničnega	in	svetega.	Z	odkrito-
srčno	spoštljivostjo	gleda	na	one	načine	delovanja	
in	življenja,	na	ona	pravila	in	nauke,	ki	se	sicer	v	
mnogočem	 razlikujejo	 od	 tistega,	 česar	 se	 sama	
drži	 in	 uči,	 a	 neredko	odsevajo	 žarek	Resnice,	 ki	
razsvetljuje	vse	ljudi«	(Izjava o razmerju Cerkve do 
nekrščanskih verstev,	2).
Božja	presežnost,	po	kateri	hrepenijo	hindujci,	

budisti	in	muslimani,	navsezadnje	ustreza	svetemu	
v	krščanskem	smislu.	Govorimo	le	o	različnih	pred-
stavah	Božje	presežnosti.	Dialog	z	drugimi	verstvi	
je	danes	nujen	za	mir	na	svetu.	Vendar	pa	dialog	
ne	pomeni	popolnega	mešanja	vseh	verskih	poti.	
To	namreč	ne	vodi	v	uspelo	 življenje.	Nasprotno,	
ljudje	brez	korenin,	ljudje,	ki	nimajo	več	trdnih	tal	
pod	nogami,	pogosto	obtiče.
Fulbert	Steffensky	poroča	o	študentu	teologije,	

ki	je	zamudil	njegov	seminar,	ker	je	bil	pred	tem	pri	
svojem	mojstru	v	indijski	potilnici.	Oditi	pa	je	moral	
prej,	da	ne	bi	zamudil	seminarja	o	islamski	mistiki	
sufijev.	 Steffensky	 pravi:	 »V	 globalnem	 svetu,	 v	
katerem	se	srečujemo	z	najrazličnejšimi	kulisami	in	
drobci	verovanj,	se	upravičeno	lahko	vprašamo,	kje	
smo	pravzaprav	doma.«
Potrebujemo	versko	 identiteto,	pripadnost,	no-

tranjo	jasnost	o	tem,	kam	spadamo.	Kdor	je	verski	
brezdomec	 in	 povsod	 išče,	 si	 sicer	 sestavi	 lastno	
versko	hišo,	vendar	ta	navadno	ni	trdna.	V	njej	se	
ne	more	počutiti	domače.	Grof	Dürckheim,	ki	sem	

ga	v	sedemdesetih	letih	pogosto	obiskoval	in	ki	se	je	
kot	kristjan	intenzivno	ukvarjal	z	zensko1)	meditacijo,	
je	trdil,	da	si	z	drugimi	verstvi	lahko	v	dialogu	le,	
če	si	prepričan	v	lastno	pripadnost,	če	imaš	jasne	
temelje.	Sicer	sanjariš	o	mnogih	poteh,	razdvojen	si	
in	na	koncu	ne	veš,	kam	spadaš.	In	drevo	življenja	
se	ne	bo	nikoli	ukoreninilo.	Brez	korenin	pa	naše	
drevo	ne	more	obroditi	sadov.
Danes	 je	 pomemben	 dialog	 z	 drugimi	 verstvi,	

pri	katerem	se	zavedamo	svoje	pripadnosti	in	je	ne	
tajimo,	pri	katerem	smo	hvaležni	za	svoje	krščanske	
korenine	in	za	bogastvo,	ki	nam	ga	ponuja	lastna	
verska	zgodovina.	Vendar	ni	pomembna	le	ozkost	
in	zaverovanost	v	svoj	prav.	Odločilno	je,	v	kakšno	
izkušnjo	nas	vodi	lastna	vera.	Ko	govorimo	o	svojih	
izkušnjah,	 spoznamo,	 da	 tudi	 hindujci,	 budisti	 in	
muslimani	v	svojih	molitvah	in	meditacijah	doživljajo	
podobne	izkušnje.	Lahko	jih	spoštujemo,	iz	njih	se	
lahko	učimo	 in	nam	 lahko	pomenijo	 izziv.	Vendar	
jih	 razlagamo	 iz	 svojega	 krščanskega	 sobesedila.	
To	nam	daje	jasnost.
Obenem	 nam	 dialog	 z	 drugimi	 verstvi	 odpira	

oči	za	veličino	Boga.	Bog	je	večji	od	vseh	verstev.	
Presega	 naše	mišljenje	 in	 predstave.	 Zato	 dialog	
navsezadnje	pripelje	do	skrivnosti	povsem	drugega	
Boga,	enega	in	edinega	Boga,	ki	je	nad	vsemi	in	je	
tu	za	vse.
--------------------------------------------------

1)	Zen	je	budistična	šola,	ki	se	je	razvila	v	6.	sto-
letju	na	Kitajskem	in	se	preko	Vietnama	in	Koreje	
razširila	na	Japonsko;	op. ur.

se nadaljuje

Pred	kratkim	sem	se	kolegici	igralki	pustil	zaple-
sti	v	debato	o	Cerkvi	in	politiki,	pa	o	duhovnikih	in	
aferah,	pa	o	vernikih	in	Kristusu…Veselo	sva	“smu-
čala”	od	teme	k	temi,	odkrito	sem	hvalil	in	grajal,	
kar	je	bilo	hvale	ali	graje	vredno	in	na	koncu	me	je	
vprašala,	kako	da	svojemu	zdravemu	razmišljanju	
navkljub	(njene	besede)	še	vedno	vztrajam	v	Cerkvi	
in	na	ta	način	podpiram	in	zagovarjam	tudi	to	kar	
je	v	Cerkvi	slabega.
Zato,	ljubica,	zato,	ker	moja	pripadnost	Cerkvi	ni	

kot	članstvo	v	kakem	društvu,	ali	stranki	ali	Partiji,	in	
se	izpišeš	in	vrneš	knjižico,	ko	se	naveličaš	ali	premis-
liš	ali	ne	strinjaš.	Jaz	nisem	član	Cerkve,	ampak	sem	
njen	člen.	Pripadam	ji	po	nevidnem	in	neizbrisnem	
znamenju	krsta,	zakramenta.	Zakramenta,	ki	je	svet,	
kot	že	ime	samo	pove.	In,	da,	“včlenila”	sta	me	oče	in	
mati,	brez	moje	vednosti,	brez	mojega	pristanka.	Ta	
ista	oče	in	mati,	ki	sta	me	prav	tako	brez	mojega	pri-
voljenja	učila	hoditi,	govoriti,	brati,	ki	sta	me	vzgojila,	
ki	sta	me	nenazadnje	brez	mojega	soglasja	spočela	

Gregor Čušin

NISEM ČLAN, SEM ČLEN
in	mi	dala	življenje,	za	kar	sem	jima	hvaležen.	Ne	
le	za	to	slednje,	ampak	za	“cel	paket”.	Saj,	če	vidiš	
slabo	gledališko	predstavo,	če	gledaš	kolege,	kako	
“šmirajo”,	če	je	slabo	zrežirano,	saj	te	je	sram,	saj	si	
jezen,	ampak:	Boš	zato	pustil	svoj	poklic?	Boš	nehal	
igrati?	Prav	nasprotno.	Še	bolj	se	trudiš,	še	več	daš	
od	sebe,	da	nadomestiš	“primankljaj”.
Pa	se	ne	razburjam	zaradi	tistih,	ki	mislijo,	da	lah-

ko	vrnejo	svoje	“članstvo”,	ampak	zaradi	nas,	črede,	
nedeljnikov,	ki	mislimo,	da	“članstvo”	zadostuje.	Ko	
prebiram	pisma	bralcev,	vse	bolj	spoznavam,	da	so	
plašnice		grozovitejše	od	slepote.	A		Bog	ni	birokrat.	
Ne	zanimata	ga	članstvo	in	članarina:	»Ne	vem	od	
kod	ste?	Pred	teboj	smo	jedli	in	pili	in	po	naših	uli-
cah	si	učil.	Ne	vem	od	kod	ste.	Pojdite	proč	izpred	
mene	vsi,	ki	delate	krivico.	Prišli	bodo	od	vzhoda	in	
zahoda,	od	severa	in	juga	in	bodo	sedli	za	mizo	v	
Božjem	kraljestvu.«	(Lk	13,	27-29)
Bog	ve	kdo	vse	bo	v	Božjem	kraljestvu	skupaj	

sedel	za	mizo?

Splošni:	Da	bi	se	ljudje	naučili	spoštovati	stvarstvo	in	ga	varovati	kot	Božji	dar.
Misijonski:	Da	bi	preganjani	kristjani	čutili	tolažilno	navzočnost	vstalega	Gospoda	in	solidarnost	vse	Cerkve.
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Ta	teden	je	teden	veselja:	praznujemo	Jezusovo	
vstajenje.	To	je	pravo,	globoko	veselje,	ki	 temelji	
na	gotovosti,	da	vstali	Kristus	več	ne	umrje,	ampak	
je	živ	in	deluje	v	Cerkvi	in	v	svetu.	Ta	gotovost	živi	
v	 srcu	 vernih	 od	 tistega	 velikonočnega	 jutra,	 ko	
so	žene	šle	h	grobu	in	sta	jima	angela	rekla:	»Kaj	
iščete	živega	med	mrtvimi?«	(Lk	24,5).	“Kaj	iščete	
živega	med	mrtvimi?”.	Te	besede	so	mejni	kamen	
v	zgodovini,	so	pa	tudi	“kamen	spotike”,	če	se	ne	
odpremo	veselemu	oznanilu,	 če	mislimo,	da	nam	
mrtvi	Jezus	dela	manj	napotja	kot	živi!	Nasprotno	pa,	
kolikokrat	čutimo	na	svoji	dnevni	poti	potrebo,	da	bi	

slišali:	»Kaj	iščete	živega	med	mrtvimi?«	Kolikokrat	
iščemo	življenje	med	mrtvimi	stvarmi,	med	stvarmi,	
ki	ne	morejo	dati	življenja,	med	stvarmi,	ki	danes	
so,	jutri	jih	pa	ne	bo	več,	med	stvarmi,	ki	minejo	…	
»Kaj	iščete	živega	med	mrtvimi?«
Potrebujemo	jih,	kadar	se	zapremo	v	kakršnokoli	

obliko	sebičnosti	in	zadovoljnost	s	samim	seboj;	ka-
dar	pustimo,	da	nas	zapeljejo	pozemeljske	moči	in	
stvari	tega	sveta	in	istočasno	pozabimo	na	Boga	in	na	
bližnjega;	kadar	položimo	svoje	upanje	v	posvetne	
nečimrnosti,	v	denar,	v	uspeh.	Takrat	nam	Božja	be-
seda	pravi:	»Kaj	iščete	živega	med	mrtvimi?«	Zakaj	
iščeš	tam?	Tista	stvar	ti	ne	more	dati	življenja.	Morda	
te	bo	razveseljevala	minuto,	dan,	teden,	mesec	…	in	
potem?	»Kaj	iščete	živega	med	mrtvimi?«	Ta	stavek	
mora	stopiti	v	naše	srce,	moramo	ga	ponavljati.	Ko	
pridemo	danes	domov,	ga	izrecimo	v	tišini	iz	srca	in	

se	vprašajmo:	zakaj	v	življenju	iščem	živega	med	
mrtvimi?	Dobro	nam	bo	storilo.
Biti	odprti	Jezusu	ni	 lahko.	Ni	gotovo,	ali	bomo	

sprejeli	življenje	Vstalega	in	njegovo	navzočnost	med	
nami.	Evangelij	 nam	poroča	o	 različnih	 reakcijah:	
apostola	Tomaža,	Marije	iz	Mágdale,	dveh	učencev	
v	Emavsu:	dobro	se	je	primerjati	z	njimi.	Tomaž	je	
poln	 pogojne	 vere	 in	 hoče	 gotovost,	 rane;	Marija	
Magdalena	joka,	ga	vidi,	pa	ga	ne	spozna	in	se	zave,	
da	je	Jezus	šele,	ko	jo	pokliče	po	imenu;	učenca	v	
Emavsu,	potrta	in	premagana,	prideta	do	srečanja	z	
Jezusom,	ko	pustita,	da	ju	spremlja	tisti	skrivnostni	

popotnik.	 Vsakdo	 po	 drugačni	 poti!	
Živega	so	 iskali	med	mrtvimi	 in	sam	
Gospod	jih	je	spravil	na	pravo	pot.	In	
kaj	počnem	jaz?	Po	kakšni	poti	grem,	
da	 bi	 srečal	 živega	Kristusa?	On	 bo	
vedno	blizu	nas,	da	bo	popravljal	našo	
smer,	če	se	bomo	zmotili.
»Kaj	iščete	živega	med	mrtvimi?«	

To	vprašanje	nam	pomaga	premagati	
skušnjavo,	da	bi	gledali	nazaj,	na	tisto,	
kar	je	bilo	včeraj,	in	nas	sili	naprej	v	
bodočnost.	Jezus	ni	v	grobu,	vstal	je!	
On	 je	 Živi,	 Tisti,	 ki	 vedno	 obnavlja	
svoje	telo,	ki	je	Cerkev	in	ji	da	stopati	
k	 njemu	 samemu.	 “Včeraj”	 Jezusov	
grob,	je	grob	Cerkve,	grob	resnice	in	
pravičnosti;	 “danes”	 je	 večno	 vsta-
jenje,	proti	kateremu	nas	vodi	Sveti	
Duh,	ki	nam	daje	polno	svobodo.
Gornje	 vprašanje	 je	 danes	 zasta-

vljeno	 tudi	 nam.	 Zakaj	 iščeš	 živega	
med	mrtvimi,	ti,	ki	se	zapiraš	sam	vase,	
ko	si	padel;	ti,	ki	nimaš	več	moči,	da	bi	
molil;	ti,	ki	so	te	zapustili	prijatelji	in	

morda	 tudi	Bog?	Zakaj	 iščeš	živega	med	mrtvimi	
ti,	ki	si	izgubil	upanje,	ki	se	počutiš	ujetega	v	svoje	
grehe?	Zakaj	iščeš	živega	med	mrtvimi	ti,	ki	si	želiš	
lepote,	duhovne	popolnosti,	pravičnosti,	miru?
Treba	nam	je	slišati	in	eden	drugemu	ponavljati	

opomin	angelov.	Ta	opomin:	»Kaj	iščete	živega	med	
mrtvimi«	nam	pomaga	zapustiti	naš	ozki	prostor	ža-
losti	in	nam	odpira	obzorja	veselja	in	upanja.	Tistega	
upanja,	ki	odmika	kamne	od	vhodov	v	grobove	in	
daje	pogum	onanjati	veseli	oznanilo,	ki	je	zmožno	
ustvariti	 novo	 življenje	 za	 druge.	 Ponavljajmo	 ta	
stavek	angelov,	da	ga	bomo	imeli	v	srcu	in	v	spomi-
nu,	potem	pa	naj	vsak	tiho	odgovarja:	»Kaj	iščete	
živega	med	mrtvimi?«	Glejte,	bratje	in	sestre,	On	
živi,	je	z	nami!	Ne	hodimo	za	tistimi	grobovi,	ki	ti	
danes	nekaj	obljubljajo,	potem	pa	ne	dajo	nič.	On	
živi!	Ne	iščimo	živega	med	mrtvimi!

papežev verouk
Frančišek

»KAJ IŠČETE ŽIVEGA
MED MRTVIMI?«
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Silvano Fausti

ČEMU TA POTRATA?
MR 14,1-11

BESEDILO

1Bilo je dva dni pred pasho in praznikom nekvašenega kruha. Veliki duhovniki in pismouki so 
iskali način, da bi ga z zvijačo prijeli in usmrtili. 2Govorili pa so: »Samo na praznik ne, da ne bo 
nemira med ljudstvom.« 3Ko je bil v Betaniji, v hiši Simona Gobavca in je sedèl pri mizi, je prišla 
žena z alabastrno posodico dragocenega dišavnega olja iz pristne narde. Strla je posodico in 
ga izlila na njegovo glavo. 4Nekateri pa so bili pri sebi nejevolji in so govorili: »Čemu ta potrata 
olja? 5Saj bi ga lahko prodali za več kot tristo denarjev in denar dali ubogim!« In jezili so se nanjo. 
6Jezus pa je rekel: »Pustite jo! Kaj ji delate težave? Dobro delo mi je storila. 7Uboge imate namreč 
vedno med seboj, in kadar hočete, jim lahko dobro storite, mene pa nimate vedno. 8Kar je mo-
gla, je storila: vnaprej mi je pomazilila telo za pogreb. 9Resnično, povem vem: Kjer koli po svetu 
bo oznanjen evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila, njej v spomin.« 10Tedaj je 
Juda Iškarijot, eden izmed dvanajsterih, šel k vélikim duhovnikom, da bi jim ga izročil. 11Ko so 
za to slišali, so se razveselili in obljubili, da mu bodo dali denar. Iskal je torej način, kako bi jim

ga ob priložnosti izročil.

SPOROČILO V SOBESEDILU
»Čemu	ta	potrata?«	Te	besede,	namenjene	ženi,	

lepo	izražajo	moje	občutje	Gospodovega	trpljenja:	
čemu	ta	potrata	ljubezni?	Ali	se	ne	bi	mogel	malo	
prihraniti?
Kdor	 dojame	 to	 preobilico,	 vstopi	 v	 skrivnost	

Boga.	S	tem	rahločutnim	prizorom	se	Marko	dotakne	
središčne	pripovedi	naše	vere.
V	celem	evangeliju	je	dejanje	te	žene	edino,	ki	

Jezusu	ugaja	in	ki	ga	brez	pridržkov	odobrava.	Samo	
on	razume	njo	in	samo	ona	razume	njega.	To,	kar	
je	ona	storila,	se	imenuje	“lepo	delo”,	“evangelij”.
Zarota	(v.	1-2)	in	izdajstvo	(v.	10-11)	tvorita	mra-

čen	okvir,	ki	je	nasprotje	svetlobi	slike,	in	nakazujeta	
položaj	tistih,	ki	niso	na	strani	žene.
Jezus	je	bil	ob	krstu	razglašen	za	Mesijo	(Mr	1,9	

sl.)	in	Peter	ga	je	kot	takega	prepoznal	po	pomnožitvi	
kruha	(Mr	8,29).	Tu	pa	je,	medtem	ko	odhaja	na	križ,	
posvečen	od	žene.	Njeno	dejanje	je	popolna	uresni-
čitev	evangelija:	»Gospod	je	ustvaril	nekaj	novega	
v	deželi:	žena	obdaja	moža«	(Jer	31,22).	Nevesta	
končno	odgovori	 na	 ljubezen	 ženina,	 ki	 jo	 ljubi	 z	
večno	ljubeznijo	(Jer	31,3).	Vzajemnost	ljubez	ni	med	
človekom	in	Bogom	je	cilj	vsega	stvarstva.
Pripoved	je	dragocena	posoda,	iz	katere	se	širi	

vonj	mnogih	skrivnosti.	Ženino	maziljenje	namreč	
posvečuje	Jezusa	ne	le	kot	Mesijo,	ampak	tudi	kot	
preroka,	duhovnika,	oltar	in	žrtev,	ki	so	jih	prav	tako	
posvečevali	z	oljem.	In	tu	nam	razodene	tudi,	kaj	
je	vera:	priznati	ubogega	in	umirajočega	Jezusa	za	
svojega	Odrešenika	in	Gospoda	in	ljubiti	ga	z	vsem	
srcem.
Poleg	tega	je	to,	kar	je	storila	ta	žena,	podoba	tega,	

kar	bo	storil	Jezus	na	križu:	posoda	njegovega	telesa	
bo	razbita	in	po	vsej	zemlji	se	bo	razširil	Božji	vonj.
Če	povzamemo:	v	tej	ženi	je	predstavljena	res-

ničnost	vsega	človeštva,	Božje	neveste,	ki	srečuje	
resničnost	Boga,	ženina	človeštva.
Glavno	vlogo	v	 tem	odlomku	odigra	dišava,	 ki	

izhaja	 iz	 srečanja	 in	vse	oplaja	 in	objema.	Kakor	

ljubezen,	tako	tudi	dišava	po	svoji	naravi	ne	more,	da	
se	ne	bi	darovala.	Vsem	nevidna	in	vsem	dojemljiva,	
zaznavna	tudi	v	temi:	prijetnost	bližine,	ki	nam	je	
ljuba,	radost	navzočnosti,	ki	pretrga	osamljenost.
V	hebrejščini	je	dišava	shemen.	Spomni	nas	na	

shem	(=	ime),	ki	nakazuje	navzočnost	Boga	med	
ljudmi.	Bog	je	namreč	ljubezen	in	radost,	ki	ne	more,	
da	 se	ne	bi	 posredovala	 in	 podarila.	Njegov	vonj	
se	bo	razširil	prav	s	križa,	kjer	bodo	njegovo	ime	
spoznali	in	slavili	tudi	najbolj	oddaljeni	(Mr	15,39).	
V	Visoki	pesmi	se	Bog	(ki	ni	nikoli	omenjen,	razen	v	
8,6)	imenuje	“imenitno	olje”	(Vp	1,3).	Je	namreč	lju-
bezen,	ki	ljubi	in	je	navzoča	povsod,	kjer	je	ljubljena.
Jezus	razume	ženino	dejanje	tudi	kot	zmago	nad	

smrtjo	in	napoved	vstajenja:	mazili	ga,	preden	umre,	
sluteč,	da	dišava	ne	prekriva	vonja	po	smrti,	ampak	
se	daruje	živemu.	Ljubezen	je	namreč	močnejša	od	
smrti	(Vp	8,6).
Odlomek	 sloni	 na	dveh skupinah ljudi. Na eni 

strani	imamo	vélike	duhovnike,	pismouke,	Judo	in	
vse	ostale;	na	drugi	pa	Jezusa,	ki	je	sam	z	ženo,	in	
ženo,	ki	je	v	tišini	in	sama	z	njim.
Kot	 posledica	 tega	 sta	 v	 odlomku	dve skupini 

besed.	Na	eni	strani:	zvijača,	prijeti,	usmrtiti,	ne-
mir,	prodati,	denar,	kupiti,	jeziti	se,	delati	težave;	
na	 drugi	 strani	 pa:	 alabstrna	 posodica,	 dišavno	
olje,	pristna	narda,	streti,	izliti,	potrata,	dati,	dobro	
delati,	 lepo	delo,	evangelij.	S	prvo	skupino	besed	
lahko	zapišemo	vso	človeško	zgodovino,	z	drugo	pa	
Božjo	in	Jezusovo.
Dve	skupini	ljudi	in	besed	izražata	dve nasprotni 

si ekonomiji.	Na	eni	stranije	ekonomija	sebičnosti,	
ki	si	prilašča,	kupuje,	prodaja	z	denarjem,	računa	
in	ubija,	se	jezi	in	dela	težave.	To	je	ekonomija	člo-
veka.	Na	drugi	strani	pa	je	ljubezen,	ki	daje	zastonj	
in	noro	zapravlja.	To	je	ekonomija	Boga.
Vse	to	postaja	očitno	v	dveh vonjih,	ki	si	sledita:	

smrad	 v	 hiši	 Simona	Gobavca	 se	 umakne	 vonju	
življenja.
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v. 1 Bilo je dva dni pred pasho in praznikom 
nekvašenega kruha.	Prvič	(v	Markovem	evange-
liju,	o.	p.)	je	omenjen	velik	judovski	praznik,	ki	se	
začne	z	 jagnjetovo	večerjo	 in	se	raztegne	na	ves	
teden,	ko	se	jé	samo	nekvašen	kruh.	To	je	spomin	
na	izhod	iz	egiptovske	sužnosti,	na	obljubo	novega	
sveta.	Po	Markovi	kronologiji	se	to	dogaja	v	sredo,	
v	četrtem	od	osmih	dni,	v	katerih	je	potekal	sklep	
njegovega	 evangelija.	 Pasha	 pade	 na	 šesti	 dan,	
na	petek	–	dan	stvarjenja	človeka	–	in	se	ujame	z	
Jezusovo	smrtjo.	Njegov	križ	je	namreč	dokončna	
osvoboditev	suženjstva	malikov	(spoznali	bomo,	kdo	
je	Bog)	in	stvarjenjem	novega	človeka.

Véliki duhovniki in pismouki.	Skupaj	s	stare-
šinami	so	avtorji	pasijona.	So	kakor	tri	maske	zla	in	
predstavljajo	strukturo	sveta	v	treh	poželenjih:	želja	
po	 imetju,	po	moči	 in	po	videzu.	Ta	trojni	pohlep	
oddaljuje	človeka,	ki	se	je	oddaljil	od	Boga,	tudi	od	
stvari,	od	ljudi	in	od	sebe	samega.
Starešine	 tukaj	 niso	 omenjeni;	 njihovo	 vlogo	

odlično	odigrajo	učenci,	ki	preračunavajo	dar	oziro-
ma	ga	izročijo	v	zameno	za	denar.

da bi ga z zvijačo.	Kdor	si	prilašča,	vedno	vara,	
toda	vara	tudi	sebe	oziroma	je	prevaran.	Misleč,	da	
si	bo	pridobil	dobrino,	si	povzroči	največje	zlo:	izgubi	
svojo	bogopodobnost.

prijeli.	To	je	ključna	beseda	pasijona	in	 izraža	
radikalno	človekovo	zlo.	Človek	nujno	“jemlje”,	ker	
je	otrok;	bitje,	ki	prejema	vse,	kar	ima	in	kar	je.	Če	
prejema	kot	dar,	ostaja	v	življenju,	združen	z	Oče-
tom,	ki	se	mu	zahvaljuje,	in	z	brati,	s	katerimi	deli,	
kar	je	prejel.	Če	pa	si	“prilašča”,	se	loči	od	Očeta	in	
od	bratov.	Adamov	greh	in	greh	vsakega	človeka	je,	
da	je	ukradel	dar.	Odrešenje	Boga	pa	je	v	tem,	da	
podarja,	kar	je	bilo	ukradeno.
Sin,	popolni	Očetov	dar,	ki	je	postal	posest,	bo	

usmrčen.
in usmrtili.	Smrt	 je	 konec	vsake	posesti.	Kot	

bomo	videli,	bodo	sredstva	smrti	denar,	poljubi,	meč	
in	koli	(Mr	14,11.43	sl.).	Običajna	igra	človeka,	ki	–	
ne	da	bi	vedel	–	izigra	samega	sebe.

v. 2 Samo na praznik ne.	In	vendar	bo	primeren	
čas	ravno	praznik.	Mi	namreč	s	posestjo	ubijamo	dar	
življenja;	Toda	njegova	smrt	bo	brezpogojen	dar,	
počelo	novega	veselja.

da ne bo nemira med ljudstvom.	 Ljudstvo,	
ki	mu	je	bilo	doslej	naklonjeno	(Mr	12,37),	bo	ob	
ugodnem	trenutku	hrumelo,	da	bi	ga	obsodilo	(Mr	
15,11-14).

v. 3 Ko je bil v Betaniji.	Tod	prihaja	in	odhaja	
v	zadnjih	dneh,	ki	jih	je	preživel	v	Jeruzalemu.	To	
je	postalo	njegovo	bivališče:	pomeni	namreč	»hiša	
uboštva,	stiske«	(Mr	11,11-12).

V hiši Simona Gobavca.	Na	začetku	svojega	
delovanja	je	Jezus	ozdravil	gobavca	(Mr	1,40	sl.).	
Podoben	prizor	je	opisana	pri	Luku	v	hiši	Simona-fa-
rizeja	(Lk	7,36	sl.).	Simon	Gobavec	in	Simon-farizej	

sta	kot	ena	sama	oseba.	Ali	ni	greh	farizeja,	ki	se	
ne	čuti	ljubljen	in	ne	ljubi,	kakor	gobavost,	ki	nače-
nja	srce	in	zažira	meso?	V	njegovo	hišo,	obteženo	
s	smrtjo,	zdaj	vstopa	Gospod	življenja.	Dal	nam	bo	
svojo	dišavo	in	v	zameno	dobil	naš	smrad.

in je sedel pri mizi.	Jezus	udobno	leži	pri	naši	
mizi;	vse	deli	z	nami,	da	bi	mi	vse	delili	z	njim.

je prišla žena.	Iz	Janezovega	evangelija	vemo,	
da	je	to	Marija,	Martina	in	Lazarjeva	sestra	(Jn	12,1	
sl.).	To	je	tista,	ki	stori,	kar	je	edino	potrebno,	ko	
izbere	dobri	del,	ki	ji	ne	bo	odvzet	(Lk	10,42).	Marko	
molči	glede	njenega	imena,	tako	tudi	Luka	v	podob-
nem	prizoru,	kjer	je	predstvljena	kot	prostitutka,	ki	
končno	postane	nevesta	(Lk	7,36).

z alabastrno posodico.	 S	 tem	 je	mišljena	
posoda,	 ki	 vsebuje	 dišavo.	 Dragocena	 je,	 kot	 je	
dragoceno	 Jezusovo	 telo,	 v	 katerem	biva	 polnost	
božanstva	(Kol	2,9).

dragocenega.	 Poudarjena	 je	 dragocenost	 di-
šave.

dišavnega olja.	Visoka	pesem	(Vp	1,3)	pravi,	
da	je	ženinovo	ime	(shem)	“imenitno	olje”,	dišava	
(shemen).	To	je	resnično	ime	Boga,	ki	je	ljubezen	in	
dar	za	vse.	Na	križu	bo	dragocena	posoda	razbita	in	
njena	vsebina	se	bo	razlila	in	prepojila	vso	zemljo.

iz pristne narde.	Narda	je	zelo	dragocena	ori-
entalska	dišava.	Beseda	“pristen”	v	grščini	(pistikós) 
spominja	na	besedo	“vera”	(pístis)	in	pomeni:	spo-
soben	vzbuditi	vero,	čist.	Ta	razlita	dišava	bo	nujno	
vzbudila	vero	v	Gospoda,	ki	bo	končno	prepoznan	
v	svoji	pristnosti.

Strla je posodico.	Ali	ni	dovolj	odpreti	posodo?	
Potrebna	je	potrata,	da	gre	za	ljubezen.	Samo	če	
se	stre,	se	izlije	vse,	kajti	njegova	mera	je:	ne	imeti	
druge	mere	razen	celotnosti.

in ga izlila na njegovo glavo. Vse se zgodi 
v	 tišini.	Po	njegovi	glavi	se	 razlije	olje	veselja,	ki	
ga	posvečuje	v	kralja,	preroka,	duhovnika,	oltar	in	
žrtev.	In	njemu	je	všeč	lepota	nevestinega	dejanja	
(Ps	45,8.12).	Gobavčeva	hiša	se	napolni	z	vonjem.	
Kakor	posoda,	tako	bo	tudi	njegovo	telo	strto;	ka-
kor	dišavno	olje,	tako	bo	tudi	njegova	kri	prelita	za	
mnoge	(v.	24).

v. 4 Nekateri pa so bili nejevoljni.	Marko	ne	
pove,	kdo	so.	Med	temi	nekaterimi,	 je	vsakdo	 iz-
med	nas,	ki	ga	tolika	ljubezen	spravlja	v	neudoben	
položaj.

Čemu ta potrata?	To	se	vsakdo	od	nas	sprašu-
je	pred	Jezusovim	križem.	Ali	ne	bi	bila	dovolj	ena	
sama	kapljica,	da	bi	umila	ves	svet?	Samo	tisti,	ki	to	
razume,	je	sposoben	odgovoriti	na	zahtevo,	ki	jo	je	
Jezus	postavil	bogatemu	mladeniču,	in	tako	izpolniti	
zapoved	ljubezni	(Mr	10,21;	12,29	sl.)	ter	vstopiti	
v	nebeško	kraljestvo.	To	je	namreč	vzajemnost	lju-
bezni	med	človekom	in	Bogom.

v. 5 Saj bi ga lahko prodali.	 Kupovanje	 in	
prodajanje	je	del	ekonomije	posesti.	Kdor	računa,	

Jezus	zaključuje	svojo	pot.	Potem	ko	je	dal	vse,	
kar	ima,	je	prišel	čas,	ko	bo	dal	to,	kar	je:	na	križu	
se	bo	strla	posoda	in	iz	nje	bo	prišla	dišava.

Učenec	je	tisti,	ki	postane	kakor	ta	žena.	To	bo	
mogoče	samo	po	trpljenju	in	vstajenju,	kot	odgovor	
na	Gospodovo	ljubezen.

BRANJE BESEDILA



APRIL – AM – 2015114

je	 še	 vedno	 v	 sebičnosti	 in	 v	 smrti.	 Ljubezen	 ne	
pozna	računanja.

tristo denarjev.	To	je	plača	za	tristo	delovnih	
dni;	trud	in	življenje	enega	leta!

in denar dali ubogim.	Kdor	misli,	da	je	ljube-
zen	do	Gospoda	odtrgana	bratom,	je	kakor	tisti,	ki	
misli,	da	je	voda	iz	izvira	odvzeta	svetu.	Poleg	tega	
miloščina	 iz	 preobilja	 ne	 rešuje	 revščine,	 temveč	
jo	ravno	ohranja,	s	tem	da	ji	dodaja	še	odvisnost.	
Samo	 podaritev	 Vsega	 je	 začetek	 novega	 sveta	
(prim.	Mr	12,44).

v. 6 In jezili so se.	 Jezus	 je	bil	 jezen	zaradi	
gobavca	(Mr	1,43),	mi	pa	zaradi	dišave.	Njega	jezi	
zlo,	nas	pa	dobro.	In	sposobni	smo	to	celo	utemeljiti	
s	plemenitostjo	in	religioznostjo.

Pustite jo.	Jezus	jo	brani	in	jo	popolnoma	potrdi.	
Ona	je	zrcalo	tega,	kar	je	storil	on	in	kar	želi,	da	se	
naučimo	delati	tudi	mi.

Kaj ji delate težave?	Notranji	nemir,	ki	ga	obču-
timo	spričo	njegove	ljubezni,	zvračamo	nanjo.	Hoteli	
bi	spremeniti	njo	namesto	sebe	samih.

Dobro delo.	 Dobro	 je	 samo	 to,	 kar	 pride	 iz	
Božjih	 rok,	 česar	 se	 zlo	 še	 ni	 dotaknilo	 (1	 Mz	
1,4.12.18.21.31).	 V	 ženi	 odseva	 izvorna	 lepota	
stvarjenja	sveta	 in	človeka	po	Božji	podobi.	To	je	
začetek	novega	stvarjenja.

mi je storila.	Cilj	dobrega	dela	je	oseba	Gospoda	
Jezusa:	je	oseben	odgovor	ljubezni	njemu,	ki	je	s	
tem,	da	je	šel	na	križ,	naredil	dobro	delo	v	pravem	
pomenu	besede.

v. 7 Uboge imate namreč vedno med seboj. 
»In	glejte:	jaz	sem	z	vami	vse	dni	do	konca	sveta,«	
pravi	on,	ki	se	je	poistovetil	z	ubogimi	in	se	oblekel	
v	njihovo	mesto	(Mt	28,20;	25,35	sl.).	Naš	odgo-
vor	ljubezni	njemu,	ki	je	postal	izmed	vseh	zadnji	
in	vsem	služabnik	(Mr	9,35);	10,45),	je	izvir	tega,	
kar	bomo	storili	 zanje.	 To	ne	bo	miloščina,	 ki	 jih	
ponižuje,	ampak	ljubezen,	ki	nas	dviga	k	njihovemu	
dostojanstvu,	ki	je	dostojanstvo	Gospoda	samega.

v. 8 Kar je mogla, je storila.	Je	kot	vdova,	ki	da	
vse,	kar	ima,	vse	svoje	življenje	(Mr	12,44).	Ljube-
zen	se	ne	meni	za	malo	ali	veliko:	pozna	le	vse.	Kar	

je	nemogoče	pravičnemu,	ki	računa,	je	podarjeno	
ubogi	vdovi	in	grešnici	(prim.	Lk	7,36	sl.).

Vnaprej mi je pomazilila telo za pogreb. To se 
dogaja	dva	dni	pred	pogrebom.	Dva	dni	po	pogrebu	
pa	ga	bodo	zaman	skušali	maziliti.	“Kupljene”	dišave	
ne	bodo	potrebne	(Mr	16,1).	Vnaprejšnje	maziljenje	
Jezus	tolmači	kot	napoved	svojega	vstajenja.	Ženi-
no	dišavno	olje	bo	ostalo	na	njegovem	križanem	in	
poveličanem	telesu.	Kjer	je	ljubezen,	ki	da	vse,	je	
smrt	že	premagana.

v. 9 Kjer koli po svetu bo oznanjen evange-
lij. Evangelij	je	spomin	(pripoved)	»Jezusa	Kristusa,	
Božjega	Sina«	(Mr	1,1).

bodo pripovedovali tudi to, kar je ona stori-
la, njej v spomin.	Evangelij	postane	spomin	(pripo-
ved)	te	žene.	Torej	obstaja	istovetnost	med	Jezusom	
in	ženo.	S	pomočjo	ljubezni	postaneta	namreč	ženin	
in	nevesta	eno	samo	meso.	Ta	žena	je	živi	evangelij,	
blag	Kristusov	vonj,	ki	se	razliva	na	ves	svet,	pravzor	
tistih,	ki	so	prejeli	življenje	(2	Kol	2,14).

v. 10 Tedaj je Juda Iškarijot.	Ženino	dejanje	
je	kot	Kristusov	križ,	sodba	Boga,	ki	razlikuje.	Kdor	
ni	z	njo,	ki	je	z	Jezusom,	je	proti	njej	–	privrženec	
Jude	in	vseh,	ki	so	proti	Jezusu.

da bi jim ga izročil.	Tu	se	začenja	pripoved	o	
dragoceni	posodi,	njegovem	telesu,	ki	je	izročeno	v	
roke	grešnikov.

v. 11 so se razveselili.	Tudi	 zlo	pozna	svoje	
veselje.	Vendar	je	to	veselje	varljivo	in	obstaja	le	
kot	neizpolnjena	obljuba.	Vedno	mu	namreč	sledi	
grenkoba	in	zmeda.

in obljubili, da mu bodo dali denar.	Denar	je	
običajno	sredstvo	za	kupovanje/prodajanje	in	izroča-
nje	tega,	česar	se	kdo	želi	polastiti.	Tristo	denarjev	
je	 vrednost	 podarjene	 dišave;	 za	 trideset	 šeklov	
srebra	–	ceno	sužnja	(Mt	26,15;	2	Mz	21,32)	–	je	
prodan	Božji	dar.

Iskal je torej način, kako bi jim ga ob prilož
nosti izročil.	Priložnost	za	 izročitev	Jezusa	bo,	v	
nasprotju	s	pričakovanjem	vélikih	duhovnikov,	prav	
ob	velikonočnem	prazniku.	Kajti	naša	pasha	je	on,	
ki	je	žrtvovan	za	nas	(1	Kor	5,7).

VAJA
1. Vstopim v molitev kot običajno.

2. Zberem se, tako da si prestavljam hišo Simona Gobavca,
kjer Jezus sedi pri mizi skupaj s svojimi.

3. Prosim Gospoda, kar želim:
razumeti, čemu žênina in njegova potrata.

4. Kolikor mi prinaša sadove poslušam gledam in opazujem ljudi:
kdo so, kaj govorijo, kaj delajo.

Poleg tega lahko natančno upoštevam dve skupini ljudi in besed,
ki izražajo dve logiki in dve ekonomiji:

ljubezen in življenje; preračunljivost in smrt.
Lahko tudi prepoznam dva vonja:

vonj gobavosti in vonj dišavnega olja.
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Ko	sem	bil	otrok,	sem	rad	ogledoval	podobe	kri-
ževega	pota	po	mračnih	cerkvenih	stenah.	V	osam-
ljenem	hramu,	hladnem	in	tihem,	v	ozračju,	ki	je	
še	vse	dišalo	po	jutranji	maši,	molitvah	in	kadilu,	so	
podobe	oživele,	stopile	so	iz	okvirov	in	so	govorile	
naglas.	Njih	povesti	so	bile	polne	žalosti	 in	hkrati	
polne	tolažbe.	Iz	daljnih	krajev	so	bile	in	iz	davnih	
časov,	pa	vendar	so	bile	tako	žive	in	resnične	pred	
menoj,	kakor	bi	ne	moga	biti	nobena	zgodba,	ki	bi	
se	vršila	ob	belem	dnevu,	telesno	in	šumno	vpričo	
mojih	oči.	Gledal	sem	oblačila,	kakor	jih	ljudje	takrat,	
za	mojih	otroških	let,	niso	več	nosili,	halje	in	jopiče	
bele,	rdeče,	pisane,	s	trakovi	in	pentljami	našarjene;	
ali	vendar	se	mi	ta	oblačila	niso	zdela	prav	nič	tuja	
in	neznana,	temveč	čisto	domača,	kakor	da	bi	jih	

srečaval	na	cesti	vsako	uro.	Videl	sem	obraze	divje,	
zagorele,	krivonose,	žehteče	brezsrčnost,	zlobo	in	
sovraštvo,	pa	se	jih	nisem	bal,	mi	nikakor	niso	bili	
razbojniki	iz	Jutrove	dežele,	ki	so	prišli	žalit	in	ubijat,	
kar	je	bilo	ljubega	mojemu	srcu.	Zdelo	se	mi	je,	da	
sodijo	poleg,	h	Kristusu	in	Materi	Božji,	kakor	sence	
poleg	luči,	in	da	bi	te	silne	povesti	ne	bilo	brez	njih.	
Razločil	sem	glasove,	nikoli	zaslišane,	iz	brezna	vpi-
joče,	krik	in	vrišč,	zasmeh	in	zmerjanje	in	jok	žensk	
iz	Jeruzalema;	nobene	besede	nisem	razumel,	ali	
vse	sem	občutil	in	presunile	so	mi	dušo.	Tako	sem	
hodil	v	svetem	mraku	od	postaje	do	postaje	ter	sem	
gledal	in	poslušal	živo	zgodbo,	ki	mi	je	bila	zmerom	
draga	in	zmerom	strašna.
Sredi	med	zagorelimi,	kričečimi	obrazi	se	je	tiho	

svetilo	 lice	 njega,	 ki	 je	 nesel	 težki	 križ.	 Takrat	 še	
nisem	videl	 njegove	 lepe	 brade,	 od	 krvi	 in	 prahu	
oskrunjene,	nisem	še	ugledal	njegovih	velikih,	mirnih,	
svetlih	oči,	ki	so	vse	spoznale	 in	vse	vedele.	Mislil	

sem,	da	je	majhen,	ubog	otrok,	ki	so	mu	bili	brez	
usmiljenja	naložili	breme,	devetkrat	večje	od	nje-
ga;	saj	je	omagoval	pod	njim	celo	močni	Simon	iz	
Cirene.	Bos	je	bil	otrok,	ki	je	nosil	križ,	in	tudi	nog	
njegovih,	teh	sirotnih,	prej	tako	belih,	se	je	držala	
strjena	kri.	Roke	so	objemale	strašni	les	in	rokavi	
rdeče	halje	so	se	vili	nazaj	prav	do	komolcev,	da	so	
se	svetile	v	soncu	čiste	otroške	lakti;	in	še	na	teh	
čistih	lakteh	so	cvetele	rdeče	kaplje	kakor	mak	na	
polju.	Na	glavi	je	nosil	venec,	iz	trnja	spleten,	izpod	
katerega	je	kakor	iz	stoterih	kanglic	brez	milosti	lila	
bolečina	na	čelo,	na	lica	in	na	oči,	da	se	je	zasenčila	
njih	nebeška	luč,	in	celo	na	ustnice,	te	med	vsemi	
vekomaj	blagoslovljene.
Med	štirinajstimi	podobami,	ki	 so	se	vrstile	po	

mrzlih	stenah	v	mraku	in	tišini	ter	se	pri-
jazno	in	odkritosrčno	pogovarjale	z	menoj,	
kadar	sem	bil	z	njimi	sam,	je	bila	mojemu	
srcu	najbližja	četrta	postaja,	tista,	kjer	sreča	
Jezus	svojo	žalostno	mater.
Tudi	ona,	Mati	Božja,	je	imela	čisto	otro-

ški	obraz.	Droben	je	bil,	zelo	ozek	in	bel	in	
dvoje	 velikih	 oči	 je	 sijalo	 iz	 njega,	 dvoje	
globokih	 jezer,	 v	 katerih	 se	 je	 trepetaje	
ogledovalo	visoko	sonce.	Oblečena	je	bila	
v	 dolgo	 sinjo	 haljo,	 prepasano	 s	 širokim	
temnomodrim	pasom,	in	sinjina	je	odseva-
la	na	licih,	da	so	bila	še	bolj	nežna	in	bolj	
bleda.	Na	neki	podobi	v	stari	vaški	cerkvi	
je	imela	srce	presunjeno	s	sedmerimi	meči	
in,	ko	je	stopila	iz	okvira,	so	se	narahlo	za-
zibali	in	stresli	teh	mečev	jekleni	ročniki,	ki	
so	imeli	obliko	križa,	in	kaplja	krvi	je	kanila	
iz	srca.
Ta	ozki,	beli	obraz	je	pričal	brez	solz	in	

brez	besed.	»Čigava	bolečina	 je	večja	od	
moje?«	Ob	poti	je	stala,	ko	je	prišel	mimo.	
Prišel	je	mimo	silen	oblak,	ki	se	je	vzdignil	

do	nebes	in	jih	zatemnil.	Ta	oblak	je	bil	rdeč	prah,	
kri	je	vpila	do	nebes.	In	vse	je	utonilo	v	njem,	vse	je	
izginilo,	ničesar	več	ni	bilo,	on	sam	je	bil,	prav	sam	v	
tem	neizmernem	krvavem	oblaku.	Otrok	je	bil,	ki	je	
objemal	težki	križ.	Omahoval	je	pod	njim,	opotekal	
se	in	padal,	da	se	je	zasolzil	kamen,	ko	je	poljubil	
njegovo	čelo.	Tako	je	šel	v	neusmiljeno	smrt.	Kakor	
seže	bela	roka	v	noč,	je	segel	njen	pogled	do	njega,	
se	je	iz	jezera	njenih	oči	prelilo	sonce	v	sonce.	»Sin	
moj,	ti	ljubi	otrok	moj!«	Komaj	je	videl	to	roko,	to	
lice,	te	oči,	komaj	je	slišal	ta	glas,	ni	bilo	trpljenja	
več,	ne	trnovega	venca	več,	ne	križa	več.	Visok	in	
lep,	brez	krvi	in	brez	ponižanja	je	stopil	k	nji,	da	bi	jo	
potolažil;	ker	njena	bolečina	je	bila	večja	od	njegove.
Zdaj,	v	tem	strašnem	času,	ga	vidim	živega	tik	

pred	seboj,	vidim	ga	tisočkrat	in	sto	tisočkrat.	Njo	
vidim,	žalostno	mater,	tudi	njo	tisočkrat	in	sto	tisoč-
krat.	Človek	gre	na	Golgoto,	da	bo	trpel	in	umrl	in	
da	bo	vstal	poveličan.

Ivan Cankar

ČETRTA POSTAJA
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Pred	nekaj	leti	je	bil	v	naselju	Borova	vas,	kjer	ži-
vim,	nasproti	mojega	okna	na	sosednjem	bloku	grafit	
Droga je naša hrana.	Ker	me	je	stiska	in	bolečina	mla-
dih	vznemirjala,	sem	o	tem	napisal	članek	“Iz	dežele	
smrti	v	deželo	ljubezni”.	Iz	tega	grafita	(križa	smrti)	
sem	skušal	najti	pozitivno	govorico,	ki	sem	jo	zaslišal	
v	izreku	Mladi so lačni ljubezni	in	sem	pripravil	z	mla-
dimi	večer	ljubezenske	poezije.	Pred	dobrim	letom	je	
nekdo	grafit	izbrisal.	Morda	se	je	skrivoma	sprehodil	
Kristus,	izbrisal	križ	smrti	in	nam	dal	upanje	Ljubezni.
Popoldne	sem	tekel	na	Pekrsko	gorco	–	morda	

sem	bil	podoben	Pavlovemu	svetopisemskemu	teka-
ču:	»Tečem	proti	ciljo	po	nagrado«	(Flp	3,14)	–	ker	
me	je	vznemirjalo	vprašanje	Kaj	mi	pomeni	Jezu-
sovo	vstajenje?	in	mi	porajalo	vrsto	vprašanj,	več	
vprašanj	kot	odgovorov.	Nekako	sem	slutil,	da	bom	
odgovor	našel	v	teku	proti	Pekrski	gorci.	Že	pri	prvi	
kapeli	križevega	pota	se	mi	je	začel	odpirati	odgovor:	
mlad,	zaljubljen	par	 je	sedel	na	 robu	kapele	 in	v	
ozadju	so	bili	trije	križi	(tri	postaje	križevega	pota).	
Morda	bi	se	kdo	zgražal	nad	mladino,	toda	meni	sta	
dala	prvi	odgovor:	skozi	križ	in	trpljenje	do	ljubezni.	
Na	vrhu	Pekrske	gorce	je	cerkvica;	na	njenem	pra-
gu	(cerkvena	vrata	so	bila	zaprta)	in	okrog	nje	so	
sedeli	mladi	–	polni	spomladanske	ljubezni.	»Ljubi,	
ljubimo	se	med	seboj,	ker	je	ljubezen	od	Boga	in	
ker	je	vsak,	ki	ljubi,	iz	Boga	rojen	in	Boga	pozna...	
Božja	ljubezen	do	nas	pa	se	je	razodela	v	tem,	da	
je	Bog	poslal	v	svet	svojega	edinorojenega	Sina,	da	
bi	živeli	po	njem«	(1	Jn	4,7-9).	Jezusovo	vstajenje	

Mirko Nidorfer, profesor, višji bibliotekar

KAJ MI POMENI

JEZUSOVO VSTAJENJE
me	nagovarja	k	ljubezni.	Jezus	ne	bi	vstal	in	Bog	ga	
ne	bi	obudil	k	novemu	življenju	zato,	da	bi	človeku	
dokazal,	da	je	močnejši	od	njega,	ampak	nam	je	z	
vstajenjem	ponudil	pot	 ljubezni.	»Mi	 ljubimo,	ker	
nas	je	on	prvi	vzljubil«	(1	Jn	4,19).
Ta	dogodek	Jezusovega	vstajenja,	ta	dar,	ta	milost	

me	nagovarja,	da	dam	odgovor	v	hoji	za	Jezusom	
Kristuom.	»Ne	živim	več	jaz,	ampak	Kristus	živi	v	
meni«	(Gal	2,20).	Božja	metoda	v	osebi	Jezusa	Kri-
stusa	–	ta	pot	je	vabljiva,	a	po	svoje	tudi	zahtevna,	
ker	 zahteva	mojo	 osebno	 odločitev.	 Na	 njej	 sem	
lahko	velikokrat	sam,	mnogi	me	ne	sprejmejo,	ker	
vzamem	hojo	za	Kristusom	zares.
Včeraj	 sem	bil	 z	 družino	 na	 Laškem	pasijonu,	

ki	nas	je	skušal	nagovoriti	v	hoji	za	Kristusom	od	
mrtva	škega	plesa	do	norosti	Kristusovega	križa	in	
novega	občestva	v	binkoštnem	dotiku	Duha	v	govo-
rici	ljubezni.	Tudi	človeški	in	angelski	jezik	so	nični,	
če	nimam	ljubezni	(prim.	1	Kor	13,1-13).	Hvala	vam,	
mladi,	za	ta	dar	pričevanja	vere.
Sedaj	vem,	da	bom	z	Jezusovim	vstajenjem	stopil	

na	pot	tudi	jaz.	Stopil	na	pot	iskalca	in	spraševalca	
zavestnega	kristjana,	dokler	ne	prispem	k	binkošt-
nemu	studencu	božje	ljubezni,	k	občestvu,	ki	lomi	
kruh	in	moli	(prim.	Apd	2,42).
Noč	je	zagrnila	mojo	Borovo	vas,	ki	v	tišini	čaka,	

da	se	bo	skoznjo	sprehodil	Jezus	Kristus.	Morda	ga	
bo	celo	kdo	nagovoril.
Zjutraj	bom	ženi	skuhal	čaj	in	ji	ob	branju	Svetega	

pisma	pripovedoval	o	srečanju	z	Jezusom	Kristusom.

Gotovo	je	velikonočno	veselje	kristjanov	vse	od	
začetka	Cerkve	potrebovalo	 tudi	 glasbo,	da	 se	 je	
lahko	izrazilo.	Neki	vzklik,	ki	se	ne	le	govori,	temveč	
rajši	poje,	je	postal	posebna	značilnost	velikonoč-
nega	 bogoslužja	 Cerkve.	 Ta	 vzklik	 je	 starejši	 kot	
Cerkev.	 Spada	 k	 tistemu	 duhovnemu	 zakladu,	 ki	
je	skupna	last	krščanstva	in	judovstva,	in	se	glasi	
“aleluja”	ali	v	hebrejski	jezikovni	obliki	“hallelujah”.	
V	slovenskem	prevodu	pomeni	 ta	beseda	“slavite	
Gospoda”.
Ne	 prošnja,	 temveč	 nenamerno	 slavljenje	 in	

zahvaljevanje	je	najvišji	izraz	ljubezni	do	Boga.	To	
slavljenje	je	odgovor	na	doživetje	Božje	 lepote	 in	
dobrote.
Kot	velikonočna	hvalnica	je	aleluja	zahvala	krist-

janov	za	trpljenje,	smrti	in	vstajenje	Jezusa	Kristu	sa	
in	 za	 poslanje	Svetega	Duha	 kot	 sad	 ljubeče	 sa-
mopodaritve	Božjega	Sina.	Ne	le	za	veliko	noč	in	v	
velikonočnem	času	se	v	liturgiji	Cerkve	poje	ale	lu	ja,	

toda	v	tem	času	se	sliši	posebno	pogosto.	V	postnem	
času,	 v	 šitiridesetih	 dneh	 priprave	 na	 veliko	 noč	
utih	ne,	na	velikonočno	vigilijo	pa	se	spet	slovesno	
oglasi,	ko	jo	duhovnik	trikrat	zaporedoma	zapoje,	
verno	občestvo	pa	jo	ponovi.
Srednjeveški	nemški	teolog	Rupert	von	Deutz	je	

vzklik	aleluja	imenoval	“kapljo	radosti	nebes”.	S	tem	
je	hotel	opozoriti	na	nebeško	bogoslužje,	v	katerem	
se	Bogu	prinaša	večna	hvalnica.	O	tej	nebeški	liturgiji	
Sveto	pismo	večkrat	govori.	Na	primer	v	poročilu	o	
poklicanju	Izaija	za	preroka	(Iz	6,1-13)	in	v	zadnji	
knjigi	nove	zaveze,	Razodetju,	kjer	je	govor	o	ne-
nehno	pretakajoči	se	hvalnici	Bogu	v	nebesih	(Raz	
4,8-11).
Živeti,	ljubiti	in	hvaliti	–	to	so	besede,	ki	so	sorod-

ne	ne	le	po	svojem	zvenu,	temveč	po	svoji	vsebini.	
Z	vidika	svetopisemske	vere	se	življenje	dopolnjuje	
v	ljubezni	in	ljubezen	v	hvali.	Pesem	aleluja	je	krona	
te	hvale.

Egon Kapellari

VELIKA NOČ – PRAZNIK ŽIVLJENJA
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Po	volji	 svetega	 Janeza	Pavla	 II.	 se	druga	ve-
likonočna	 nedelja	 (bela	 nedelja)	 imenuje	 nedelja	
Božjega	Usmiljenja.	 Z	 ustanovitvijo	 praznika	 leta	
2000	je	papež	hotel	izpolniti	voljo	Jezusa	samega.	
Poljska	redovnica,	danes	sveta	Favstina	Kowalska	je	
22.	februarja	1931	doživela	videnje,	v	katerem	se	ji	
je	prikazal	Jezus	oblečen	v	belo	z	dvignjeno	desnico	
za	blagoslov	in	levico	na	prsih.	Iz	njega	sta	izhajala	
dva	velika	žarka,	eden	rdeč	in	eden	svetloplav.	Ob	tej	
priliki	je	Jezus	zahteval,	naj	poskrbi	za	sliko	po	tem	
zgledu	in	izrazil	željo,	da	bi	bila	ta	slika	spoštovana	
po	vsem	svetu,	posebej	na	nedeljo,	ki	se	je	takrat	
imenovala	prva	po	veliki	noči.	
Ta	nedelja	naj	postane	praznik	
Usmiljenja.	Temu	prikazanju	
so	sledila	še	druga.
Jezus	je	razložil,	zakaj	hoče	

ustanovitev	 tega	 praznika:	
»Duše	 se	 pogubljajo	 kljub	
mojemu	bridkemu	trpljenju.«	
Jezus	 hoče,	 da	 bi	 preko	 za-
upanja	 v	 njegovo	 ljubezen	
prišel	do	vsakega	človeka	sad	
njegove	 smrti	 in	 vstajenja,	
od	rešenje,	ki	ga	pogosto	ne	
sprejmejo	iz	strahu	ali	nezau-
panja.	To	je	pot,	ki	jo	je	izbral,	
da	bi	pokazal	svojo	ljubezen	v	
teh	naših	časih,	ki	je	prepro-
sta	kot	podoba;	podoba,	ki	jo	
on	 sam	 imenuje	 »posoda,	 s	
katero	morajo	ljudje	prihajati	
zajemat	milosti	iz	vira	usmi-
ljenja.«	Jezus	 je	 rekel	sestri	
Favstini:	»Grešnik	naj	se	ne	
boji	priti	k	meni.	Nezaupanje	
duš	mi	trga	srce.	Še	bolj	me	
boli	nezaupanje	izbranih	duš.	
Kljub	moji	neizčrpni	 ljubezni	
ne	 zaupajo	 vame.	Niti	moja	
smrt	jim	ni	bila	dovolj.«
Zaradi	 tega	 je	Jezus	hotel,	naj	bo	pod	podobo	

napis:	“Jezus,	zaupam	vate!”
Naš	greh	ni	ovira,	da	se	ne	bi	vrgli	v	Božje	naročje.
Revščina	 in	 usmiljenje	 se	 srečujeta	 v	 objemu	

kot	pri	dobrem	Samarijanu,	ki	je	dvignil	človeka	iz	
cestnega	prahu.	Usmiljena	ljubezen	se	sklanja	nad	
rane	in	nad	slabost	naše	revščine.	Kot	je	Samarijan	
vlil	olje	in	vino	na	rane	umirajočega,	tako	Jezusovo	
Srce	preliva	za	nas	kri	in	vodo	svojega	Božjega	ži-
vljenja,	življenja,	ki	ga	je	za	nas	dal	na	križu.	Voda	
odveze	nas	umiva	grehov	v	zakramentu	sprave	in	
kri	nas	v	zakramentu	evharistije	hrani	in	daje	moč	
za	zmago	nad	zlom.	Ta	možnost	je	dana	vsem,	tudi	
najšibkejšim.	Šibkost	ni	ovira	za	svetost,	nasprotno,	
po	besedah	svetega	Pavla	je	človek	močan,	kadar	

je	slaboten,	saj	zmore	vse	v	njem,	ki	mu	daje	moč.
Ob	nedeljah	nas	Jezus	čaka	pri	maši	kot	je	čakal	

Tomaža	v	dvorani	zadnje	večerje:	z	našimi	dvomi,	
našimi	strahovi,	da	bi	nam	pokazal	svoje	prebode-
no	Srce:	»Položi	svoj	prst	sem	in	poglej	moje	roke!	
Daj	svojo	roko	in	jo	položi	v	mojo	stran	in	ne	bodi	
neveren,	ampak	veren.«	Čudovito	je	moralo	biti,	kar	
je	občutil	sveti	Tomaž	pri	tem	dotiku,	ob	katerem	
se	je	prepustil	zaupanju	svojega	srca:	»Moj	Gospod	
in	moj	Bog!«	To	je	dar,	ki	ga	Jezus	daje	na	praznik	
usmiljenja,	da	bi	bili	vsi	utrjeni	v	veri	in	zaupanju	
vanj.	Cerkev	podeljuje	popolni	odpustek	tistim,	ki	

so	se	spovedali	in	bili	pri	ob-
hajilu,	da	bi	bil	dar	čim	večji.
Sveti	Janez	Pavel	II.	je	od-

šel	v	Očetovo	hišo	prav	na	ve-
čer	pred	praznikom	Usmilje-
nja.	Od	svoje	mladosti	je	imel	
za	dragocen	zaklad	sporočilo,	
razodeto	sestri	Favstini,	zato	
je	drugo	velikonočno	nedeljo	
razsvetlil	z	odsevom	Usmilje-
nja,	ki	se	blešči	v	Jezusovem	
srcu.	Zadnje	besede,	ki	jih	je	
sveti	 Janez	 Pavel	 II.	 zapisal	
za	nas,	so	bile	tiste,	ki	jih	je	
nameraval	na	to	nedeljo	pre-
brati	pri	opoldanskem	Ange-
lovem	češčenju,	pa	jih	je	na	
dan	po	njegovi	smrti	na	Trgu	
sv.	Petra	prebral	kardinal	So-
dano.	Zapustil	jih	je	kot	svojo	
duhovno	oporoko:
Dragi	bratje	in	sestre!	Tu	di	

danes	 odmeva	 vesela	 veli-
konočna	 Aleluja.	 Današnji	
Janezov	 evangelij	 poudarja,	
da	se	je	Vstali	na	večer	tistega	
dne	prikazal	apostolom	in	jim	
pokazal	 roke	 in	 stran,	 to	 je	
znamenja	trpljenja,	ki	so	ne-

izbrisno	vtisnjena	v	njegovo	telo	tudi	po	vstajenju.	Te	
slavne	rane,	ki	jih	je	dal	v	dotik	nevernemu	Tomažu,	
razodevajo	usmiljenje	Boga,	ki	je	svet	tako	ljubil,	da	
je	zanj	dal	svojega	edinorojenega	Sina.	Ta	skrivnost	
ljubezni	je	v	središču	bogoslužja	bele	nedelje,	ki	je	
posvečena	češčenju	Božjega	Usmiljenja.	Človeštvu,	
ki	se	zdi,	da	je	včasih	izgubljeno	in	da	mu	vlada	moč	
zla,	sebičnosti	in	strahu,	vstali	Gospod	daje	dar	svoje	
ljubezni,	ki	odpušča,	omogoča	spravo	in	spet	odpira	
dušo	upanju.	To	je	ljubezen,	ki	spreobrača	srca	in	da-
ruje	mir.	Kako	zelo	je	svet	potreben	razumevanja	in	
sprejemanja	Božjega	Usmiljenja!	Gospod,	ki	s	svojo	
smrtjo	in	vstajenjem	razodevaš	Očetovo	ljubezen,	
verujemo	vate	in	ti	danes	z	zaupanjem	ponavljamo:	
Jezus,	upam	vate,	usmili	se	mene	in	vsega	sveta!

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
BELA NEDELJA

12. APRIL 2015
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Rodil	se	je	26.	februarja	1888	v	vasici	Podgora,	
župnija	Dol	pri	Ljubljani.	V	gimnazijskih	letih	je	bil	
gojenec	 škofijskega	 zavoda	 Alojzijevišče,	 kjer	 je	
zdaj	teološka	fakulteta.	Državno	klasično	gimnazijo	
je	končal	z	maturo	leta	1908.	Odločil	se	je	za	bogo-
slovni	študij	v	ljubljanskem	semenišču.	Škof	Anton	
Bonaventura	Jeglič	ga	je	za	duhovnika	posvetil	15.	
julija	1912.	Moja	mama	(Angela	Grčar),	ki	je	bila	
takrat	 učiteljica	 v	 Komendi,	mi	 je	 pripovedovala,	
da	je	bila	na	njegovi	novi	maši,	poznanstvo	pa	sta	
ohranila	tudi	pozneje,	ko	sem	bil	v	letih	1939–1941	
njegov	gojenec	v	Zavodu	sv.	Stanislava	v	Šentvidu	
nad	Ljubljano.
Kaplanoval	 je	najprej	v	Postojni,	v	 letih	1914–

1916	 je	bil	 vzgojni	 prefekt	 v	 šentviškem	zavodu,	
nato	kaplan	v	Predosljah	in	od	1926	
v	 Naklem.	 V	 uršulinskem	 zavodu	
v	Škofji	Loki	je	bil	nato	do	l.	1936	
duhovni	voditelj	in	katehet	na	uršu-
linski	meščanski	 šoli	 in	 učiteljišču.	
Škof	 dr.	 Gregorij	 Rožman	 ga	 je	 l.	
1936	imenoval	za	župnika	v	Naklem,	
hkrati	pa	tudi	za	stolnega	kanonika	v	
Ljubljani.	Že	l.	1939	se	je	spet	selil,	
tokrat	nazaj	v	Škofove	zavode,	kjer	
je	bil	glavni	vzgojni	vodja	do	nemške	
okupacije	l.	1941.	To	službo	je	kot	
begunec	nadaljeval	v	Baragovem	se-
menišču	za	Bežigradom	v	Ljubljani,	
dokler	ni	nova	oblast	po	letu	1945	
zavoda	ukinila.	Takrat	je	postal	stolni	
župnik	v	Ljubljani	(1945–1947).	Ko	
je	 postal	 dekan	 stolnega	 kapitlja,	
je	dobil	pravico,	da	sme	maševati	po	pontifikalnem	
(škofovskem)	obredu	in	pri	tem	nositi	tudi	mitro.	Že	
od	l.	1939	je	bil	nadzornik	veroučiteljev	na	srednjih	
šolah,	po	l.	1945	pa	je	kot	arhidiakon	usmerjal	pa-
storalno	delo	v	ljubljanskih	župnijah.
Že	leta	1947	je	bil	prvič	zaprt	in	obsojen	na	dve	

leti	zapora,	vendar	je	bil	novembra	izpuščen,	febru-
arja	1948	so	ga	spet	zaprli	in	obsodili	na	štiri	leta,	
na	svobodo	pa	so	ga	pa	izpustili	novembra	1949.	
Tretjič	je	bil,	že	kot	stolni	dekan,	zaprt	junija	1954,	
izpuščen	pa	aprila	1955.	S	temi	postopki	so	pred-
vsem	ovirali	njegovo	pridigarsko	službo	v	stolnici,	
saj	so	njegove	pogumno	in	duhovito	izrečene	besede	
privabljale	množice.	Težko	si	predstavljamo,	kako	
so	takrat	brez	ojačevanja	pridigarji	mogli	napolniti	s	
svojim	glasom	nabito	polno	stolnico.	To	je	sicer	brez	
težav	zmogel	npr.	škof	Vovk,	Šimenc	pa	je	imel	šibak	
glas,	vendar	zelo	razločno	izgovarjavo.
Pridige	 si	 je	 zapisoval	 na	majhne	 listke,	 nekaj	

je	celo	ohranjenih.	Morda	bodo	kdaj	vsaj	nekatere	
natisnili	v	Šimenčevem	berilu.
Omeniti	 je	 treba	 tudi	 njegovo	 pastoralno	 skrb	

za	bolnike	in	ostarele,	ki	jih	je,	sam	veliko	bolan,	
zavzeto	obiskoval	in	jim	prinašal	božje	odpuščanje	
v	zakramentu	spovedi	in	maziljenja,	pa	seveda	ev-
haristični	kruh	za	večno	življenje.	Samo	Bog	pozna	
obseg	tega	njegovega	dela,	ki	pa	ga	hvaležno	ome-
nja	pismo	iz	Celja	ob	peti	obletnici	njegove	smrti:	
»Vse	življenje	slabotno,	od	bolezni	prizadeto	telo	je	
podleglo	raku	v	času,	ko	bi	vas	še	tako	zelo	potre-
bovali,	potrebovali	vaših	nasvetov,	vaše	dobrote	in	
plemenitosti,	vašega	smehljaja,	predvsem	pa	vašega	
poguma.	Nikoli	niste	klonili,	nobena	situacija	ni	bila	
za	vas	pretežka,	vse	ste	storili	ob	vsakem	času,	na	

vsakem	kraju,	za	vsakega	/…/	Ostala	
je	praznina	/…/	bolniki	v	bolnišnici,	
zlasti	 vaši	 sotrpini	 na	 onkološkem	
oddelku	 so	 zajokali.	 Prijatelja,	 ki	
jim	 je	 tolikokrat	 prinesel	 božjega	
Prijatelja,	ki	jih	je	razumel	do	dna,	
saj	je	v	svojem	telesu	z	njimi	enako	
trpel,	ni	bilo	več.	Mnogim	je	vaša	iz-
najdljivost,	skromnost	in	brezmejno	
poznanje	človeške	duše,	ki	se	vsaj	
pred	smrtjo	želi	razbremeniti,	vrnilo	
dušni	mir.«
V	prvem	spominskem	članku	 je	

bilo	poudarjeno	Šimenčevo	uredni-
ško	in	pisateljsko	delo	pri	mesečniku	
Bogoljub,	ki	ga	je	urejal,	sprva	kot	
sourednik	 (1936–1942).	 Številni	
vsebinsko	prodorni	uvodniki	bi	 za-

služili	ponatis	vsaj	v	izboru,	tu	naj	bo	objavljen	del	
uvodnika	v	decembrsko	številko	leta	1936.
Najbrž	 se	 je	kakemu	pobožnemu	bralcu	zdelo,	

da	pisec	pretirava,	danes	pa	se	nam	zdi	kar	pre-
roški.	Že	naslov	je	izzivajoč:	“Kako smo pomagali 
komunistom”.

»Če	hočemo	biti	pravi	Kristusovi	učenci,	se	mo-
ramo	skrbno	varovati,	da	bi	kdaj	resnico	kakorkoli	
potvarjali.	Potvarjali	pa	bi	 jo	že,	če	bi	 jo	strastno	
branili,	zakaj	nobena	strast	ni	čista	resnica.	Potvar-
jali	bi	jo	tudi,	če	bi	v	zmoti	videli	samo	temo,	zakaj	
nihče	se	zmote	ne	oklepa	zato	ker	je	tema,	ampak	
zato,	ker	ji	je	primešano	vsaj	perišče	(=	prgišče)	luči.
Tudi	komunizem	ni	stoodstotna	zmota,	tudi	ko-

munizem	ni	sama	čista	tema.	Tudi	komunizmu	so	
primešana	zlata	zrnca	resnice.	Nihče	ni	tega	tako	
globokoumno,	prepričevalno	razložil	kakor	ruski	kr-
ščanski	modroslovec	Berdjajev.	Mož	odločno	odkla-
nja	Marksov	nauk,	odklanja	ga	pa	s	pravično	roko,	

naša kultura
Marijan Smolik

JOSIP ŠIMENC
ZNAMENIT PRIDIGAR IN UREDNIK

26. FEBRUAR 1888 – 19. APRIL 1965
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vedoč,	da	hudih	duhov	nikakor	ni	mogoče	izganjati	
z	Belcebubom,	očetom	laži.
Če	smo	tudi	mi	‘posvečeni	z	resnico’,	bomo	pošte-

no	in	brez	strahu	priznali,	da	smo	tudi	mi	pomagali	
ustvarjati	 komunizem,	 ali	 bolje	 rečeno:	delali	 zanj	
razpoloženje.	Ko	so	gradili	trdnjavo	marksizma	ali	leni-
nizma,	smo	mi	radovedno	gledali,	ali	celo	malto	nosili.
Na	socialnem	zborovanju	francoskih	katoličanov	

letos	 v	Versaillu	 je	ugotovil	modroslovec	Maritain	
nelaskavo	resnico:	‘Če	bi	toliko	katoličanov	ne	bilo	
tako	strašno	brezbrižnih	za	to,	kar	uče	papeži,	bi	
bilo	obličje	zemlje	že	spremenjeno.’	/…/
Če	 smo	 iskreni,	 moramo	 priznati,	 da	 je	 po	

materializ	mu	zastrupljeno	ozračje	tudi	v	našo	dušo	
dihnilo	kužne	klice.	Jezus	je	dejal:	‘Ne	morete	služiti	
Bogu	in	mamonu’.	Zadnjih	sto	let	se	je	krščanskemu	
svetu	zdela	ta	Učenikova	beseda	nekoliko	pretirana,	
ne	več	sodobna,	ne	več	soglašajoča	z	moderno	tehni-

ko,	s	skoro	poduhovljenim	kreditnim	gospodarstvom,	
z	bajno	razvito	svetsko	omiko.
Zato	 je	 krščanski	 človek	 zadnje	 dobe	 poskusil	

služiti	hkrati	dvema	gospodoma,	Bogu	za	nebesa	in	
mamonu	za	zemljo.	/…/
Ko	 se	 zdaj	 borimo	 proti	 tej	 zablodi,	mora	 biti	

naše	bojevanje	iskreno	in	taktično.	Ne	mislimo,	da	
je	rešitev	v	tem,	če	kakor	Nemci	na	Pariz	v	svetovni	
vojski,	 streljamo	na	Sovjetijo	 z	42-centimetrskim	
kalibrom,	 ali	 če	 celo	 uporabljamo	 strupene	 pline	
pretiravanja	in	podtikanja.	Rajši	najprej	zavzemimo	
najbližjo	trdnjavico.	Okrog	svojega	srca	skopljimo	
strelske	jarke	in	položimo	žične	ovire	proti	sebičnosti,	
pohlepu	in	oboževanju	materije.«
Zdi	se	mi,	da	si	tudi	toliko	let	pozneje,	odkar	so	

bile	zapisane	te	besede,	lahko	izprašamo	vest,	ali	
vedno	prav	delamo	in	govorimo.
Umrl	je	v	Ljubljani	19.	aprila	1965.

Kanonika	Šimenca	sem	dobro	poznal,	saj	je	bil	v	
času	mojega	službovanja	v	Šiški	arhidiakon	mesta	
Ljubljane	in	ga	nisem	srečaval	samo	na	uradnih	kon-
ferencah,	ampak	tudi	zasebno.	Zaradi	svojih	zaslug	
je	bil	odlikovan	z	naslovom	“apostolski	protonotar”	
in	 je	 kot	 tak	 smel	 po	 starem	pravu	 nositi	mitro.	
Kot	pridigar	je	bil	izjemno	duhovit	in	si	je	večkrat	
privoščil	tudi	kake	dokaj	strupene	pripombe	glede	
“ljudske	oblasti”.	Seveda	so	ga	ne	enkrat	obsodili	in	
za	nekaj	časa	zaprli.	Pred	odhodom	v	zapor	se	je	na	
prižnici	od	ljudi	poslovil	in	povedal,	da	gre	v	zapor,	
ker	je	rekel	to	in	to.	In	je	po	vrsti	še	enkrat	točno	
naštel	vse	tisto,	kar	so	mu	očitali.	Ko	se	je	vrnil	iz	
zapora	se	je	pa	spet	opravičil	za	svojo	odsotnost	in	
povedal,	da	je	bil	zaprt,	ker	je	rekel	to	in	to.	In	je	še	
enkrat	ponovil	inkriminirane	besede.	Tako	je	“ljudska	
oblast”	dosegla,	da	so	ljudje	strupene	pripombe	na	
njen	račun	slišali	trikrat	namesto	enkrat.	Šimenc	je	
pri	tem	imel	svojo	zabavo,	ljudje	v	cerkvi	pa	tudi.
V	 tistih	 časih	 so	 se	 znali	 tudi	 visoki	 cerkveni	

dostojanstveniki	dobro	pošaliti	–	ne	vem,	če	je	še	
zdaj	 tako.	 Po	 stari	 navadi	 je	 bil	 Šimenc	 vedno	 v	
spremstvu	škofa	Vovka,	ko	je	za	žegnanje	prišel	čez	
Tromostovje	in	imel	v	naši	cerkvi	pontifikalno	mašo.	

urednikov dodatek
Seveda	so	bili	vsi	gostje	tudi	na	kosilu	s	samostan-
sko	družino.	V	začetku	je	škof	Vovk	čisto	na	kratko	
odgovoril	 pozdravnemu	nagovoru	našega	župnika	
p.	Angelika,	nato	je	pa	predal	besedo	Šimencu,	ki	
je	v	svojem	nagovoru	povedal	marsikatero	duhovito	
in	šaljivo,	pri	tem	pa	obračal	v	roki	majhen	listek,	
kakor	da	ima	na	njem	beležke	(verjetno	je	bil	listek	
prazen).	 Naš	 kuhar	 br.	 Julijan	 se	 je	 za	 to	 priliko	
vedno	posebno	potrudil	in	tako	je	nekega	leta	dal	
na	mizo	kot	glavno	jed	pečene	piščance	(v	50.	letih	
prejšnjega	stoletja	je	to	bilo	nekaj	izrednega,	kar	
smo	prav	redko	dobili	na	mizo).	Šimenc	je	vzel	na	
svoj	krožnik,	kar	je	bilo	pač	na	vrsti,	in	tako	mu	je	
pripadel	zadnji	konec	piščanca,	ki	je	veljal	za	najbolj-
ši	kos	in	se	je	po	domače	imenoval	“škofija”.	In	tako	
se	je	Šimenc,	ki	je	sedel	poleg	škofa,	pobahal	škofu	
Vovku:	»Poglej,	jaz	imam	pa	škofijo.«	Vovk	mu	je	
pa	zabelil	nazaj	glasno,	kot	je	imel	navado,	da	smo	
vsi	slišali:	»Škofijo	imam	jaz,	ti	imaš	pa	kurjo	rit.«	
Seveda	je	vsa	obednica	bruhnila	v	smeh.
Nalašč	sem	to	popisal,	da	ne	bi	kdo	mislil,	da	so	

bili	ti	ljudje	kaki	mrzli	resneži.	Kljub	častem	in	skr-
bem	pa	tudi	preganjanjem,	so	bili	ljude	iz	mesa	in	
kosti,	ki	so	se	znali	tudi	pošteno	pošaliti	in	nasmejati.

Ko smo že pri šalah na račun cerkvenih dostojanstvenikov, pa še ena, za katero bi Italijani 
rekli: “Če ni res, je pa dobro izmišljeno”.

ČE SI REKEL “A”, RECI ŠE “B”

Vsako	leto	tik	pred	veliko	nočjo	je	prišel	v	Vatikan	
k	papežu	glavni	rimski	rabin	in	mu	ponudi	prastaro	
ovojnico.	Papež	jo	je	vzel,	zmajal	z	glavo	in	mu	jo	
vrnil.	In	to	se	je	ponavljalo	celih	2.000	let,	čeprav	
razen	papeža	in	rabina	nihče	ni	vedel	za	to.	Potem	
se	pa	zgodi	da	sta	nekega	leta	tik	pred	veliko	nočjo	
nova	oba,	papež	in	rabin.	Ko	rabin	ponudi	papežu	ti-
sto	staro	ovojnico,	kakor	ga	je	poučil	njegov	prednik	
v	službi,	jo	papež	vzame,	kakor	ga	je	poučil	njegov	
prednik,	in	jo	vrne	rabinu.	Vendar	pa	reče:

»Tale	obred	se	mi	zdi	čuden.	Ne	razumem,	kakšen	
pomen	ima.	Kaj	je	v	tej	ovojnici?«
Toda	rabin	odgovori:
»Zlomek	naj	me	vzame,	če	vem.	Tudi	jaz	sem	nov.	

Ampak	dosti	je	tega.	Odpriva	ovojnico,	pa	poglejva,	
kaj	je	notri.«
Papež	po	daljšem	razmišljanju	sprejme	predlog	in	

skupaj	počasi	in	previdno	odpreta	prastaro	ovojnico	
in	bereta	list,	ki	je	bil	v	njej.
Bil	je	račun	za	Jezusovo	zadnjo	večerjo.



APRIL – AM – 2015120

V	Keniji	je	bilo	v	napadu	v	kamnolomu	ubitih	36	
delavcev.	Islamski	skrajneži	so	od	muslimanov	ločili	
kristjane	in	jih	ubili.
Napad	se	je	zgodil	blizu	mesta	Mandera	na	skraj-

nem	severovzhodu	države	ob	meji	z	Etiopijo	in	So-
malijo.	Kamnolom	je	od	Mandere	oddaljen	približno	
15	kilometrov.	Predtem	je	bil	v	sosednjem	okrožju	
v	 lokalu,	 kamor	 zahajajo	 večinoma	nemuslimani,	
ubit	en	človek.
Odgovornost	za	napad	je	prevzela	skrajna	soma-

lijska	skupina	Al	Šabab	in	sporočila,	da	je	ubila	40	
“kenijskih	križarjev”,	čeprav	kenijske	oblasti	navajajo	
nižjo	številko.
Po	 poročanju	 očividcev	 je	 okoli	 20	 skrajnežev	

napadlo	delavce	v	kamnolomu	nekaj	čez	polnoč,	ko	
so	ti	spali	v	svojih	šotorih.	Njihova	tarča	so	bili	po	
besedah	krajevnega	policijskega	načelnika	nemusli-
manski	delavci.	Vsi	so	bili	ustreljeni	v	glavo	razen	
štirih,	ki	so	bili	obglavljeni.
Pripadniki	skrajne	islamske	skupine	Al	Šabab	iz	

sosednje	Somalije	so	teden	dni	poprej	na	istem	ob-
močju	na	podoben	način	ubili	28	ljudi,	ko	so	ugrabili	
avtobus	in	ločili	od	muslimanov		nemuslimane	ter	
jih	ustrelili.

islam

KENIJA
pokol kristjanov v kamnolomu

Sirija	 je	 na	 Bižnjem	 vzhodu	 edinstvena	 zaradi	
obilja	in	različnosti	zgodovinskih	in	arheoloških	prič.	
Od	veličastnih	grobov	iz	sumerskih	časov	do	silnih	
križarskih	gradov,	od	resnobnih	bizantinskih	katedral	
do	mošej	Omajadov,	od	hetitskih	templjev	iz	črnega	
bazalta	do	belega	marmorja	rimskih	stebrišč	–	Sirija	
hrani	obilne	in	jasne	sledove	kaleidoskopa	kultur,	ki	
so	se	razvile	na	njenem	ozemlju	od	kamene	dobe	do	
modernega	časa.	Od	tu	so	se	pojavili	vojskovodje	in	
dinastije,	ki	so	zaznamovale	zgodovino,	kakor	kralji	
iz	Eble,	Selevk	Veliki,	Dioklecijan,	Saladin.
Predvsem	pa	Sirija	že	štirinajst	stoletij	pomeni	

zgled	mirnega	sožitja	 raznih	veroizpovedi,	ki	 žive	
v	deželi.	Medverski,	pa	tudi	ekumenski	dialog	ni	bil	
prekinjen	od	samega	začetka.	Če	je	Palestina	dežela,	
kjer	je	bil	rojen	Jezus,	je	bila	Sirija	zibelka	prvega	
krščanstva	s	svetim	Pavlom	na	poti	v	Damask,	zi-
belka	samostanskega	življenja	s	svetim	Simeonom	
Stilitom	 in	 svetim	 Romanom	Melodom.	 V	mestu	
Maalula	še	vedno	govore	aramejsko,	ki	je	Jezusov	
jezik.	Ena	poleg	druge	stojita	mošeja	in	cerkev,	ali	
bolje,	cerkve:	od	melkitske	do	pravoslavne,	od	sirske	
do	armenske.	Vse	to	je	pa	zdaj	v	nevarnosti,	da	bo	
za	vedno	izginilo.

Zaradi	 dogodka	 je	 svoj	 odstop	 že	 podal	 vodja	
policije	David	Kimaya,	ob	tem	pa	je	kenijski	predse-
dnik	Uhuru	Kenyatta	odstavil	še	notranjega	ministra	
Josepha	Oleja	 Lenkuja.	 Predsednik	 je	 ob	 tem	 za	
varnostne	zadeve	pooblastil	državnega	sekretarja	
na	notranjem	ministrstvu	Josepha	Nkaisserija.
Al	Šabab	je	okrepil	napade	na	Kenijo	po	letu	2011,	

potem	ko	je	ta	v	sosednjo	Somalijo	poslala	svoje	
vojake	 v	 sklopu	 afriških	 sil	 v	 boj	 proti	 islamskim	
skrajnežem.	Ob	prevzemu	odgovornosti	za	tokrat-
ni	napad	je	sporočil,	da	gre	za	kaznovanje	Kenije	
zaradi	njenega	sodelovanja	v	boju	proti	islamskim	
upornikom	v	Somaliji.
Kritiki	očitajo	Kenyatti,	da	je	naredil	premalo	za	

varnost	 državljanov	 po	 odmevnem	 napadu	 pred	
letom	dni,	ko	so	pripadniki	Al	Šababa	napadli	naku-
povalno	središče	v	Nairobiju	in	ubili	več	kot	60	ljudi.
Nasprotniki	oblasti	so	tudi	prepričani,	da	kenijska	

vojaška	navzočnost	v	Somaliji	ni	povečala	varnosti	
doma,	 zato	 zahtevajo	 umik	 kenijskih	 vojakov,	 a	
očitno	 namerava	 vlada	 ubrati	 obratno	 pot,	 saj	 je	
danes	napovedala,	da	bo	svojo	vojno	proti	terorizmu	
še	okrepila.	»To	je	vojna.	Vojna,	v	kateri	moramo	
zmagati	skupaj,«	je	poudaril	Kenyatta.	(MMC)

Rosella Fabiani

SEZNAM RAZVALIN
razstava o opustošenju Sirije

Po	štirih	letih	spopadov,	ki	mučijo	Sirijo,	je	več	
kot	 tretjina	 kristjanov	–	naslednikov	apostolov	 in	
vzhodnih	cerkvenih	očetov	–	zapustilo	deželo.	Če	
bodo	izginili,	bodo	izginile	korenine	Cerkve	in	zapad-
ne	civilizacije.	Toda	vojno	nasilje	sili	tudi	ponovno	
napisati	zgodovinske	priročnike.	Skoraj	tristo	krajev	
sirske	kulturne	dediščene	je	prizadel	spopad,	ki	so	
ga	lani	začeli	džihadisti	“Islamske	države”.
Opustošenje	so	fotografirali	sateliti	in	jih	je	kon-

troliral	Unitar	(United	Nations	Institute	for	Training	
and	Research):	grško-rimske	razvaline	Palmire,	Du-
ra-Europosa	na	Evfratu	in	v	Bosri,	bizantinska	mesta	
v	severni	Siriji,	omajadska	mošeja	in	mestna	utrdba	
Alepa,	Krak	de	Chevaliers	so	nekateri	spomeniki,	ki	
ji	bodo	prihodnje	generacije	lahko	občudovale	samo	
na	fotografijah,	kakršni	so	bili	pred	štirimi	leti.
Fotografska	 razstava	 v	 Rimu	 pri	 baziliki	 Santa	

Maria	in	Cosmedin,	grško-melkitski	katoliški	cerkvi,	
ki	jo	je	oskrbela	sirska	skupnost	v	Italiji	v	sodelo-
vanju	s	Prostovoljnim	evropskim	združenjem	in	pod	
pokroviteljstvom	 sirskega	ministrstva	 za	 turizem,	
dokumentira	uničenje,	ki	ga	je	besnost	musliman-
skega	terorizma	povzročila	na	zgodovinskih	krajih	
in	dediščini	človeštva.
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Razstava	prikazuje	fotografije	krajev	pred	začet-
kom	vojske	in	po	njem.	Podobe	Alepa	kažejo	sive	
jame	in	gore	razvalin	okrog	slavne	mestne	utrdbe.	
Hude	poškodbe	je	utrpela	tudi	omajadska	mošeja,	
ki	je	izgubila	celo	minaret	iz	11.	stoletja.	Fotografije	

Palmire	 in	Dura-Europosa	kažejo	znake	obširnega	
plenjenja,	ozemlje	pa	je	polno	nezakonitih	izkopa-
vanj.	Mošeje	al-Omari	v	Bosri	iz	6.	stoletja,	ki	je	bila	
najstarejša	mošeja	na	svetu	s	prastarim	islamskim	
minaretom,	danes	ni	več.	(L‘Osservatore Romano)

V	provinci	Aceh	–	edini	v	Indoneziji,	kjer	je	v	velja-
vi	šarija,	muslimanska	zakonodaja	–	je	prepovedano	
praznovati	novo	 leto.	Tako	je	dva	dni	pred	novim	
letom	odločila	županja	Illiza	Sa’aduddin	Džamal	in	
razložila,	da	je	muslimanom	prepovedano	praznovati	
novo	leto,	ker	ne	sovpada	z	islamskim	koledarjem.	
Nemudoma	so	jo	podprle	oblasti	v	vsej	provinci.
Dodala	je,	da	praznovanje	novega	leta	»ni	verski	

dogodek,	ampak	samo	posvetna	reč,	ko	se	ljudje	s	
praznovanjem	veselijo	prehoda	v	nov	dan.	Gostin-
ski	lokali	morajo	ostati	zaprti.«	Iz	istih	razlogov	je	
prepovedala	tudi	vsako	versko	dejavnost.
Policija	 je	dobila	nalog,	naj	zapleni	vse,	kar	 je	

potrebno	 za	 umetni	 ogenj	 in	 ves	 ostali	material	

preganjanje kristjanov
Mathias Hariyadi

INDONEZIJA
oblasti prepovedujejo praznovanje novega leta

za	praznovanaje.	Razlog:	»Vse,	kar	 je	vezano	na	
praznovanje	 novega	 leta,	 je	 nasprotno	 islamski	
kulturi.	Nemuslimanski	državljani	morajo	pokazati	
spoštovanje.«
Indonezija	je	najštevilnejša	muslimanska	drža-

va	na	svetu	in	je	pogosto	kraj	napadov	ali	dejanj	
nestrpnosti	do	manjšin,	kot	so	kristjani,	ahmadski	
muslimani	ali	druge	vere.	V	provinci	Aceh	–	edini	v	
vsem	otočju	–	velja	muslimanska	zakonodaja	(šari-
ja)	kot	posledica	mirovnega	dogovora	med	osrednjo	
vlado	in	Gibanjem	za	osvoboditev	Aceha.	Šarija	tudi	
v	mnogih	drugih	področjih	(na	primer	v	Bekasi	in	
Bogor	na	zahodni	Javi)	postaja	vedno	bolj	nasilna	in	
skrajna	oblika	islama.	(Agencija AsiaNews)

Resnično	prijateljstvo	je	dragoceno,	a	včasih	na-
enkrat	nekaj	zahteva,	da	lahko	ostane	tista	čudovita	
vez	med	srci,	ki	jo	celo	Sveto	pismo	hvali.
Moj	 japonski	 prijatelj	 doktor	M.	 se	 je	 udeležil	

zdravniškega	kongresa	v	Tokiu	sredi	poletja.	Vsak,	
kdor	opazi	ti	dve	besedi	–	“poletje”	in	“Tokio”	–	sku-
paj,	po	navadi	začuti	neke	vrste	vročino:	šele	zvečer	
okoli	 enajstih	 začne	 pihati	 veter	 z	morja	 in	 divja	
vročina	malo	popusti,	a	veter	sam	je	–	topel.	...	Da	
vsaj	malo	nadiha	svež	zrak,	me	doktor	pride	obiskat	
v	Jamanáka	(po	naše	pisano,	z	lahnim	naglasom	na	
predzadnjem	“a”),	kjer	imam	na	razpolago	za	svoje	
delo	staro	japonsko	hišo.	Ta	zdrži	potres,	zdrži	tajfun,	
do	miši	pa	je	predobrega	srca	...
Doktor	je	občudoval	jezero,	kakih	deset	mintu	od-

daljeno	od	hiše,	borove	gozdove	naokrog,	ne	preveč	
vroč	zrak	pod	bori,	ne	preveč	ropota	na	edini	glavni	
cesti,	in	od	časa	do	časa	–	odvisno	od	kraja,	kjer	si	
–	pogled	na	veličastno	goro	Fudži.	Doktor	je	bil	ne	
le	očaran,	ampak	takorekoč	začaran:	hotel	je	vedeti,	
ali	je	mogoče	najeti	–	ne	preveč	drago	–	hišico	za	
najbolj	vroči	mesec	poletja;	 le	 tako	veliko,	da	bo	
dovolj	udobna	za	pet	ljudi:	z	ženo	imata	dve	hčeri	
in	enega	sina.	Tako	zaupno	mi	je	postavil	vprašanje,	
da	sem	mu	moral	takoj	svetovati,	da	greva	v	bližnje	

mestece,	kjer	imajo	urad	za	tovrstne	probleme.
Kot	kirurg	dobro	zasluži,	in	vendar	so	ga	cene,	ki	

so	mu	jih	ponudili,	pustile	–	kljub	vročini	–	hladnega.	
Nazadnje	se	prijazni	uslužbenec	spomni	hišice	na	
vrhu	enega	izmed	gričev	prav	na	drugi	strani	jezera	
Jamanáka:
»Lahko	jo	najamete	za	smešno	ceno,	ker	je	nihče	

ne	mara.«
»Kaj	je	v	tako	slaben	stanju?«
»Nasprotno;	lepo	je	opremljena,	a	v	njej	–	straši.«
Doktor	se	nasmehne:
»Jaz	 in	moja	družina	 smo	kristjani;	ne	bojimo	

se	takozvanih	strahov.	Ali	 lahko	najamem	to	hišo	
za	drugo	leto.	Sem	zdravnik	in	moram	za	počitnice	
kar	dosti	urediti,	da	bolnikom	ne	zmanjka	posebno	
nujne	pomoči.«
Uslužbenec	je	kar	žarel	od	zadovoljstva.	Zdravni-

ku	je	izročil	ključe	in	zadovoljen	je	bil	z	eno	tretjino	
najemnine	 in	 da	 lahko	 hišo	 odpove,	 če	mu	 stvar	
kakorkoli	ne	ugaja.	Proti	majhni	odškodnini	mu	bo	
vrnjena	tudi	vsota,	ki	jo	je	plačal	vnaprej.	Doktor	
je	bil	zadovoljen.	Povabi	me	na	 imenitno	kosilo	v	
mestnem	hotelu	in	vedel	je,	da	imam	rad	italijanski	
espresso	ter	francoski	liker	...	In	ko	si	s	tema	dvema	
krasotama	nazdraviva,	se	pravi,	izpijeva,	se	skloni	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega trpežnega misijonskega cekarja

V TEJ HIŠI STRAŠI
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zaupno	k	meni	in	mi	reče:
»Prošnjo	imam.	Tukaj	imate	ključe	in	nekaj	dni	

preživite	v	hiši.	In	tukaj	je	moja	čisto	osebna	tele-
fonska	številka.	Če	je	s	hišo	vse	v	redu,	mi	sporočite	
po	telefonu	le	“OK”.	Če	je	bolje,	da	je	ne	najamem,	
recite	“No	go”.«
Kako	bi	mogel	tako	dobremu	prijatelju	odreči?
Drugi	dan	–	še	zdaj	se	ga	spominjam	–	se	z	avto-

busom	odpeljem	na	drugo	stran	jezera.	Začudim	se:	
široka	pot	vodi	na	grič.	Toda	čez	nekaj	časa	zavije	
proč	od	smeri	na	grič.	Neke	vrste	zarastla	steza	je	
edina	pot	navzgor.	Po	včerajšnji	razlagi	vodi	do	hiše	
še	ena	pot,	dovolj	široka	tudi	za	avto,	a	z	druge	strani	
po	vrhu	gričev,	ki	obdajajo	jezero.	Toda	v	vsakem	
primeru	je	hiša	skrita	za	gostimi	drevesi	in	visokim	
grmičevjem;	treba	jo	je	najti.
In	jo	najdem,	potem	ko	so	me	grmi	in	veje	za-

dosti	opraskali.	Ključavnice	so	kakor	sveže	z	oljem	
namazane,	tako	lepo	delujejo.	Zavese	na	oknih	so	
lepe,	čeprav	malce	zaprašene.	Pozabil	sem	omeniti,	
da	sem	nosil	s	seboj	jestvine	za	tri	dni.	Vsaj	eno	noč	
sem	hotel	prebiti	v	hiši.	Tega,	kar	sledi,	ne	natipkam	
zlahka	...	a	mene	je	začelo	biti	strah.	Zdi	se	mi,	da	
slišim	svoje	srce,	tako	tiho	je.	Nikdar	se	še	nisem	
srečal	s	strahovi.	Iz	prijazne	trgovine	ob	jezeru	sem	
si	sposodil	najostrejši	nož,	skoraj	neke	vrste	bodalo	
–	za	vsak	primer.	Hiša	ima	kuhinjo,	veliko	sprejem-
nico	in	spalnico.	Ozke	stopnice	vodijo	v	neke	vrste	
podstrešje,	kjer	pa	ni	bilo	drugega	na	tleh	kot	stari	
japonski	časopisi.	Moderen	radio	in	staromodna	ura	
krasita	sprejemnico,	televizije	pa	ni	nikjer.
Hočem	si	ogledati	svet	okoli	hiše.	Skoraj	bi	bil	

pozabil	 omeniti	 kopalnico	 v	 napol	 zahodnjaškem,	
napol	japonskem	stilu.	Neke	vrste	vrt	je	obdajal	hišo	
pod	gozdom	borov,	tako	da	ni	bilo	zlahka	opaziti	hiše	
s	poti	k	njej.	Za	grmičastim	vrtom	in	za	bori	pa	se	
je	okrog	in	okrog	gosto	z	bori	poraščen	svet	strmo	
spuščal	navzdol.	Vrnem	se	v	hišo	in	se	spomnim	na	
možnost	kleti.
In	se	spomnim	hiše	v	londonskem	okraju,	kjer	je	

tudi	strašilo.	A	nek	Amerikanec	se	je	ojunačil	in	najel	
vilo.	Še	isto	noč	je	čul	divje	krike,	vstal	je	iz	poste-
lje,	vzel	v	roko	pištolo	in	šel	preiskovat	klet.	Ničesar	
ni	našel,	a	kriki	so	utihnili.	Ko	se	vrne	v	spalnico,	
začno	spet	odmevati	kriki	iz	kleti.	Nekaj	mora	biti	v	
tisti	kleti,	a	ne	more	kopati	v	tla	brez	orodja.	Ali	je	
ostalo	noč	prespal,	ne	vem.	Zjutraj	naroči	delavce,	
ki	razkopljejo	klet	in	najdejo	–	truplo	umorjenega	
moškega,	dejansko	–	kot	se	je	izkazlo	–	skrivnostno	
izginulega	pred	nekaj	leti.
Večer	se	še	ni	začel.	Iščem	klet.	Ni	je.	Morda	pa	

vodi	vanjo	pot	iz	kuhinje?	Odkrijem	lepo	maskirana	
vratca	v	ozadju	kuhinje.	Malce	ozko	stopnišče	udob-
no	razsvetljuje	žarnica	na	vrhu	stopnic.
Se	 vam	 zdi,	 da	 stvar	 opisujem	 hladnokrvno?	

Potem	se	dodobra	motite.	Ves	čas	me	je	strah,	ki	
mi	narekuje	previdno	gibanje,	prisluškovanje,	dotik	
stvari	 šele	po	premisleku.	Še	bolj	 kot	na	 ljubega	
angela	varuha	se	zanašam	na	gosta	v	srcu,	Svetega	
Duha.	Ker	smo	svobodni	ljudje,	seveda	čutim	tudi	
strah,	a	ne	tako	močno,	da	bi	mi	onemogočal	delova-
nje	telesa	in	čutil	in	seveda	možganov.	Ko	omenjam	

možgane,	se	moram	nasmehniti:	o	strahovih	samih	
nisem	 imel	 pojma.	 So	 to	 padli	 angeli?	 Je	 to	 duh	
skrivaj	umorjenega	človeka?	So	to	poganski	duhovi	
božanstev,	ki	jih	častijo	v	hramih	in	templjih?
Klet	 je	bila	zaprašena,	a	razmeroma	čista	 in	–	

prazna.	Najbrž	je	služila	za	tekoče	potrebe	kuhinje,	
ki	je	bila	premajhna	za	shrambo	bolj	trpežnih	stvari.	
Hladilnik	v	kuhinji	je	bil	menda	le	za	jajca,	maslo,	
ribe	ali	meso	...
Zvečeri	 se.	 Nekaj	malega	 zaužijem.	 Lepo	 od	

strahu,	da	mi	je	skrčil	želodec	in	bom	morda	malce	
shujšal,	kar	si	zmeraj	želim	in	komaj	kdaj	dejansko	
uresničim.	Zaprem	vse,	kar	se	da	zapreti.	Ob	osmih	
zvečer	poslušam	radio,	ki	podrobno	popisuje	poplave	
v	Nagasakiju	in	Hiróšimi.	Z	molitvijo	jim	lahko	poma-
gam.	Potem	me	prešine	misel:	duhovi,	pravijo,	radi	
prihajajo	na	obisko	ponoči,	menda	najraje	opolnoči.	
Legel	bom	spat;	naj	me	oni	zbudijo.	Oblečem	se	in	
ležem	na	udobno	posteljo,	zahodnjaško	izdelano.	Na	
omarico	ob	njej	položim	bodalo	in	veliko	avtomatično	
svetilko.	Truden	sem,	zlahka	zadremam.
Kaj	me	zdrami?	Praskanje	po	oknu.	Dovolj	ostro,	

da	prodre	skozi	zaveso	na	oknu.	Splazim	se	k	zavesi	
in	jo	počasi,	počasi	odrivam.	In	se	zagledam	v	šest	
–	ne	morem	reči	neljubkih	–	oči	lisice	in	njenih	dveh	
mladičev.	Vsi	vedo,	da	nekje	v	bližini	jezera	živi	lisica,	
ki	se	od	časa	do	časa	tudi	oglaša	s	tipičnim	rezkim	
glasom.	Saj	bi	ji	dal	kaj	jesti,	a	bojim	se	odpreti	okno.	
Podnevi	bom	pod	oknom	v	travi	pustil	nekaj	zanjo	
in	njena	ljubka	mladiča.	Ni	več	praskanja	po	oknu.
Spet	ležem	oblečen	na	posteljo.	Ne	morem	ta-

koj	zaspati.	Spomnim	se,	da	so	me	sosedje	pred	
kratkim	svarili	pred	merjaščevo	samico,	ki	da	hodi	
okrog	ponoči	s	kopico	svojih	mladičev	iskat	hrano.	
Posebno	nevaren	pa	da	je	medved,	ki	prihaja	iskat	
hrano	s	polotoških	gozdov.	Pravijo,	da	se	boji	ognja.	
V	kuhinji	sem	bil	odkril	dovolj	starih	papirjev,	ki	mi	
lahko	služijo	za	neke	vrste	gorečo	baklo,	ki	medvedu	
ne	bo	všeč	...
Ne	vem,	ali	sem	potem	zadremal	ali	sem	zaspal.	

Krasno	poletno	sonce	mi	kaže	sledove	lisičje	družine	
pod	oknom	v	travi.	Vse	ostalo	se		zdi	nedotaknjeno,	
mirno,	poletno	dremajoče.
Proti	večeru	se	vrnem	z	nekaj	več	jestvinami	in	

s	svežimi	baterijami	za	svetilko.	Še	enkrat	preiščem	
klet	in	iščem	sledove	medveda	okoli	hiše	v	smeri	se-
stopa	v	dolino.	Še	nocoj	in	jutri,	potem	bom	sporočil	
prijatelju	“OK”.	Spet	ležem	oblečen	na	posteljo,	pri-
pravljen	kot	prejšnji	večer.	Pot	z	griča	dol	k	jezeru	in	
spet	nazaj	me	je	dovolj	utrudila,	da	sem	res	zaspal.
In	potem	se	je	zgodilo!	Še	danes	ne	vem,	ob	ka-

teri	nočni	uri.	Kriki,	smejanje,	rjovenje,	vzdihi,	neke	
vrste	jok,	spet	vzdihi,	in	vse	se	počasi	stopnjuje	v	
tuljenje;	kakor	da	se	bliža	hiši,	ker	je	tuljenje	vedno	
močnejše	in	močnejše.	Zdi	se,	da	prihaja	iz	–	kleti	
...	Splazim	se	v	kuhinjo,	močneje	kot	prej	udarja	iz	
kleti	in	zdi	se	mi,	da	se	vratca	v	klet	tresejo,	kot	da	
jih	bo	vsak	čas	razgnalo.	Na	tistih	koščkih	poguma,	
kolikor	ga	je	še	ostalo	v	meni	si	rečem:
»Videl	jih	bom	–	zdaj	ali	nikoli!«
Pritisnem	na	stikalo	ob	stopnicah	v	klet,	vratca	se	

odpro,	luč	zabliska	–	in	vse	utihne.	S	svetilko	v	levi	
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in	bodalom	v	desni	trem	po	stopnicah.	Nikogar	ni.	
A	v	steni	na	nasprotni	strani	moli	iz	zidu	nekakšen	
naprstnik,	prav	blizu	stropa.	Takšno	stvar	sem	bil	
videl	pri	zvočnikih,	ki	so	prenašali	CD-je	v	dvorano,	
a	se	sami	niso	hoteli	izpostaviti	občinstvu.	Kdorkoli	
je	za	temi	“strahovi”,	je	v	naglici	pozabil	odstraniti	
ta	“naprstnik”,	ker	sem	prehitro	stopil	v	klet;	najbrž	
je	računal	–	ali	so	računali	–	s	strahom,	ki	navadno	
človeka	paralizira.
Drugo	jutro	sem	bil	spet	lačen.	In	normalno	ra-

doveden.	Napotim	se	na	policijsko	postajo,	pa	ne	
peš,	ker	je	predaleč.	Eden	izmed	policistov	je	moj	
prijatelj;	večkrat	sem	mu	bil	pomagal	pri	prevajanju	
(dandanes	so	japonski	policisti	zares	vešči	anglešči-
ne,	vsaj	tisti,	bolj	“zgoraj”).	Prijazno	me	sprejme;	
vse	mu	povem	in	pokažem	“naprstnik”.	Pozorno	me	
posluša	in	mi	reče:
»To	me	 spominja	 govorice,	 ki	 sem	 jo	 bil	 slišal	

pred,	recimo,	pol	leta:	da	se	je	neko	filmsko	pod-
jetje	pogajalo	za	to	hišo	z	njenim	lastnikom,	ki	pa	

je	zahteval	 skoraj	milijardo	za	 to	hišo.	Lastnik	 je	
nenadoma	umrl	in	potem	se	je	začela	širiti	govorica	
o	hiši,	v	kateri	straši.	Odslej	bo	s	posebnimi	ljudmi	
opazoval	to	hišo	in	kar	se	okoli	nje	plete.	Ali	smem	
vsaj	za	nekaj	časa	obdržati	“naprstnik”?	In	res	is-
krena	hvala	za	vso	informacijo!	Saj	veste:	lastnik	je	
nenadoma	umrl	...«
Zazrl	se	mi	je	v	oči	in	čutil	sem,	da	se	lahko	nanj	

zanesem.	A	vprašam:
»Ali	naj	svetujem	prijatelju	zdravniku,	da	pride	

letovat?«
»Na	 vsak	 način.	Mi	 ne	 bomo	 preveč	 daleč	 od	

hriba.«
In	 niso	 bili!	 Moj	 prijatelj	 zdravnik	 je	 prebil	 z	

družino	troje	prijetnih	počitnic	v	zadovoljstvo	vseh	
sodelujočeih.
Opravičujem	 se	 za	 tako	 dolgo	 poročilo,	 a	 ne	

morem	nehati,	ne	da	bi	omenil	tisto	poletno	jutro,	
ko	sem	odprl	vrata	in	se	srečal	–	ne	z	medvedom,	
ampak	z	jelenom.

Pravijo, da človek ni nikdar tako nizko, da ne bi mogel pasti še niže. Morebiti to ne drži v vsakdanjem življenju, kjer takrat, ko si na tleh, res ne moreš 
pasti še niže. Vsekakor pa drži v politični etiki in v državnem gospodarstvu. Najprej smo se po osamosvojitvi Slovenije morali prepričati, da so se spet 
spravili nazaj v sedlo vsi tisti, ki so že poprej vladali, torej komunisti. Če že ne odkrito, pa vsaj iz ozadja. In če se je v začetku samo namigovalo, da neko 
tako ozadje obstoja, sčasoma ne prihaja samo do gotovosti, da to drži, ampak se že brez obotavljanja kar pojavljajo imena s Kučanom na čelu. Res je 

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

ROPARJEM SVETI MESEC

SIRIJA
krščanske vasi napadene
Nadškof	 Jacques	Behnan	Hindo,	 ordinarij	 siro-

-katoliške	arhieparhije	Hassaké-Nisibi,	je	za	agencijo	
Fides	potrdil,	da	so	džihadisti	Islamske	države	v	noči	
od	nedelje	na	ponedeljek	(22.-23.	februarja)	sprožili	
obširen	napad	na	krščanske	vasi	vzdolž	reke	Habut	v	
severovzhodni	sirski	provinci	Jazira.	Nadškof	poroča:	
»Džihadisti	so	se	polastili	vasi	na	zapadni	obali	reke	
Habur,	prebivalce	iz	22	vasi	na	vzhodni	obali	pa	so	
bili	evakuirani	in	več	kot	tisoč	asirskih	in	kaldejskih	
družin	je	pobegnilo	proti	večjim	središčem	Hassaké,	
Qamišli,	Dirbesiye	in	Ras	al-Ayn.	Do	včeraj	je	bilo	
samo	v	Hassaké	več	kot	950	novih	beguncev.«
Džihadisti	so	do	zdaj	ubili	štiri	kristjane	iz	asirske	

obrambne	čete,	ki	se	je	pridružila	kurdskim	bata-
ljonom	proti	 četnikom	 Islamske	 države.	 Islamisti	
so	umorili	 tudi	 	mladega	krščanskega	civilista.	Po	
nadškofovem	mnenju	so	džihadisti	napadli	obmo-
čje	Haburja,	da	bi	si	pridobili	nova	pota	za	beg	v	
zameno	za	poraz	 in	 izgubo	ozemlja	pri	Kobane	in	
okrog	trdnjave	Raka.	Po	nadškofovem	mnenju	neka-
teri	protinapadi,	ki	so	jih	napovedale	nekatere	tuje	
države	spričo	vojaške	dejavnosti	Islamske	države,	
potrjujejo	hudo	odgovornost	Zapada	za	spopade,	ki	
uničujejo	Bižnji	vzhod.	»S	svojo	pogubno	politiko,«	

razlaga	nadškof,	»so	predvsem	Francozi	in	Ameri-
kanci	 s	 svojimi	 krajevnimi	 zavezniki	 pomagali	 pri	
rasti	 Islamske	države.	Zdaj	vztrajajo	v	 isti	zmoti,	
delajo	smešne	strateške	napade	kot	je	naznanilo	v	
medijih	o	‘spomladanski	kampanji’	za	osvoboditev	
Mosula	 in	 trdovratno	 vztrajajo	 pri	 nepomembnih	
napadih,	namesto	da	bi	spoznali,	da	je	pomoč	dži-
hadističim	skupinam,	pripeljala	do	tega	kaosa	in	nas	
porinila	nazaj	za	200	let.«	(Agencija Fides)

SUDAN
otroci brez doma

Sudansko	združenje	za	otroke	brez	doma	poroča,	
da	živi	na	cestah	Kartuma	okrog	700.000	otrok.	Ve-
čina	jih	je	iz	Darfurja,	Južnega	Kordofana	in	področja	
Modrega	Nila.	 Njihove	 družine	 so	 pobegnile	 pred	
nevarnostjo	v	glavno	mesto.	Združenje	obtožuje	su-
danske	oblasti,	da	se	ne	brigajo	za	otroke	in	predlaga	
organiziranje	centrov	za	varstvo	otrok.	Zahteva	tudi,	
naj	razne	organizacije	oskrbe	psihološko,	socialno	
in	materialno	pomoč.	Kriminalne	bande		zlorabljajo	
mnoge	otroke	ceste	za	beračenje	in	za	trgovanje	s	
človeškimi	organi.	Število	brezdomnih	otrok	v	državi	
hitro	raste.	Ministrstvo	dela	na	izboljšanju	tega	uni-
čujočega	položaja	katerem	živi	več	kot	10	milijonov	
sudanskih	otrok.	(Agencija Fides)
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Po deželi se plazi pošast privatizacije, če parafraziramo najljubšega 
misleca naših številnih “naprednih intelektualcev”.

Mnogo politikov, mnenjskih voditeljev in drugih namreč na vsakem 
koraku svari pred prodajo državnega premoženja kot tako rekoč največjo 
mogočo nesrečo, ki naj bi pahnila slovensko ljudstvo v bedo in ponižanje. 
Vendar se pri tem zastavlja vprašanje, koga privatizacija teh podjetij – še 
posebej, če jih bodo kupili tujci – dejansko ogroža? 

Ali drugače, komu je v interesu ohranjanje obstoječega socialno-
-ekonomskega modela, katerega zgrešenost je kriza dodobra razgalila?

Mit o boljšem upravljanju državnih podjetij
Nasprotniki privatizacije trdijo, da pri državnih podjetjih, ki večino-

ma dosegajo slabe poslovne rezultate, ni težava v lastništvu, ampak v 
načinu upravljanja. Tako naj po njihovem ta podjetja še naprej ostanejo 
v lasti državi, samo “bolje jih je treba upravljati”. Treba je zgolj na vo-
dilne položaje postaviti visoko etične strokovnjake, ki ne bodo odvisni 
od politike in z njo poveznih skupin. Kot da politični vpliv na poslovne 
odločitve podjetij ni tesno povezan z državnim lastništvom.

Takšne ideje o boljšem upravljanju državnih podjetij močno spomi-

V začetku se je ta banda zadovoljila še z bolj ali manj prikrito krajo, s katero so si polnili žepe na račun davkoplačevalcev. Potem se je pa izkazala 
stara resnica, da je namreč država najslabši gospodar. Tatovi so se najprej začeli polaščati denarja preko zajetnih bančnih kreditov, dolgove pa so “po-
ravnavali” s tako imenovano dokapitalizacijo, kar pomeni da so bančne kredite morali vrniti državljani v obliki davkov. Izkazalo se je pa, da nenasitnost 
te bande ne pozna meja. Kako so začeli kar odkrito ropati, ste lahko prebrali v Nežmahovem komentarju.

Evropski uniji končno ni vseeno, če ena izmed njenih članic slabo gospodari, saj se to v neki fazi pozna vsem. Zato je začela pritiskati s tem, kar vsak 
pošten ekonomist ve: s privatizacijo podjetij in bank, kar pomeni njihovo prodajo. To seveda ne pomeni, da bi ta podjetja in banke nehali obstojati, 
pač pa bi novi lastniki vložili vanje potrebna sredstva, da bi lahko vnaprej gospodarili z dobičkom. To pa pomeni, da se politika in predvsem roparska 
banda iz ozadja v njihovo poslovanje ne bo več mogla vtikati. Posledica bi bila, da bi njihovi roparski pohodi naleteli na neprehodno obzidje. Zato so 
dvignili vrišč in krik proti privatizaciji, kar je popisal dr. Matevž Tomšič na Siolu pod naslovom “Kdo se boji privatizacije”.

V parlamentu se je dogodil doslej nezamisljivi prizor: osrednji 
veljaki Nove Slovenije, Združene levice, SD in SDS so spregovorili v isti 
govorici. Matej Tonin, Luka Mesec, Andrej Šircelj in Matjaž Han, ki jih 
med seboj ne druži nič razen poslanskega mandata, so izrekali eden 
za drugim najostrejšo kritiko nad načinom, kako sta prejšnja vlada in 
“Banka Slovenije” izvedli bančno dokapitalizacijo. Rabota, o kateri je ta 
rubrika pisala že pred meseci, je zdaj dominantna topika. Deset tisoče 
državljanov, ki so nekoč kupili bančne delnice in obveznice, je bilo na 
prvi mah razlaščenih. Po drugi strani pa so tajkuni in Zorani Jankovići, 
ki so si od bank izposodili debele milijone, a jih niso vrnili, bili na drugi 
mah rešeni svojih dolgov. Njihov osebni dolg odtlej znaša nič, medtem 
pa je njihov realni dolg prevzela “Slaba banka” in z njo vsi državljani.

Rop pri belem dnevu, a viden je postal šele zdaj. Poprej ga je prekri-
val nebulozni besednjak finančnih operacij: sanacija, dokapitalizacija, 
razlastitev lastnikov podrejenih obveznic, prenos slabih terjatev na 
“Slabo banko” etc.

A kako je sploh deloval ta mehanizem? Ena najbolj vratolomnih po-
litičnih rabot je bila izpeljana v imenu reševanja države in gospodarstva. 
Vsebine in argumenti transakcij so bili izpeljani daleč od oči strokovne in 
splošne javnosti v formi tajnosti bančnih podatkov. Preprosto, o fatalni 
usodi države je odločila peščica.

Vendar ta primer sploh ni osamljen. Zdaj so kriminalisti med tajno 
preiskavo aretirali cenilca “Slabe banke”, ki je od lastnika podjetja dobil 
podkupnino, da mu ugodno oceni vrednost njegove nepremičnine. 

Obče vprašanje, ki se tu pojavlja, je na dlani: koliko podkupnin je doslej 
neopazno steklo v žepe cenilcev? Seveda bi tu lahko pledirali na etičnost 
dela, toda korupcija ima za svoj predpogoj netransparentnost. Če enemu 
človeku, ki se imenuje cenilec, daš ekskluzivno moč, da on osebno odlo-
ča, kolikšno vrednost imajo ocenjevana podjetja in nepremičnine, boš 
avtomatično sprožil korupcijsko verigo. Še zlasti, kadar ni strahu pred 
kaznovanjem. In res: koliko cenilcev sedi po zaporih, ker so zlorabljali 
svoj položaj? Prakse, kjer posameznik arbitrarno odloča o milijonih, so 
same po sebi leglo korupcije.

Etični kodeks sodnikov in tožilcev je obenem projekt, ki ga je lansiral 
pravosodni minister Goran Klemenčič. Pozabimo zdaj na podrobnosti 
in se postavimo v čas. Naj bodo sodniki in tožilci zavezani etiki od 
pojutrišnjem naprej, ali pa je etika njihov nujni atribut, ki so mu bili 
zavezani že doslej? Tu kajpak ne gre za lovljenje čarovnic, vendar pa bi 
od ministra justice pričakovali dosledno zavezanost pravosodni etiki. 
Po osamosvojitvi je bil namreč sprejet zakon, ki je mandat sodnikom 
in tožilcem končal v primerih, če so poprej s svojim pravosodnim delom 
kršili človekove pravice. Vendar osnova za to niti ni ideološka ocena, 
temveč nazorna dejstva sodb, ko so ustavni in vrhovni sodniki razve-
ljavili posamične sodbe zaradi kršenja človekovih pravic in svoboščin. In 
seznam ni ravno pičel – na njem najdemo celo nekaj vrhovnih sodnikov. 
So morebiti sami odložili pravosodne toge, jim je vzel mandat sodni ali 
tožilski svet???

Nič od nič. In tudi od ministra Klemenčiča nič.

pa tudi, da po vseh teh desetletjih zlorab niti prikrivajo ne več. Kaj pravzaprav hočejo, je zdaj jasno: nobenih sprememb. To, da je Janševa vlada uspela 
Slovenijo spraviti v Evropsko unijo in v evrsko območje, je ogrozilo njihov finančni obstoj, zato se od takrat naprej z vsemi sredstvi upirajo kakršnim koli 
spremembam bodisi v politiki, bodisi v gospodarstvu. In po njihovih smernicah in ukazih so to izpolnjevale vlade Pahorja, Bratuškove in zdaj Cerarjeva. 
Da ob takem načinu ni prostora za kako etiko ali poslovno moralo, je več kot jasno. Zadnje čase se je pa dogodila prav neverjetna stvar: v parlamentu 
so stopili skupaj tisti, ki so bili do sedaj dosledno na različnih stališčih. To je pod naslovom “Ko bi zgodovina izbrala drugo pot” komentiral dr. Bernard 
Nežmah v Mladini (objavljamo samo tisti del komentarja, ki se nanaša na Slovenijo).
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Luka Mesec rad jaha na tujih uspehih. Najprej počaka, da mu drugi 
pripravijo teren, nakar vkoraka in se kiti s tujim perjem. Med vstajniki 
je bil Mesec povsem nepomemben, vendar je vidne vstajnike, zlasti 
Uroša Lubeja, povsem izrinil in si prisvojil vstajništvo. Pri promociji idej 
demokratičnega socializma so ledino orali drugi, zlasti Rok Kogej, ki 
ga je Mesec prav tako potisnil v ozadje in postal lider Združene levice. 
Lani mu je med kampanjo za evropske volitve teren pripravila Violeta 
Tomić, ki jo je Mesec med kampanjo za državnozborske volitve potisnil v 
ozadje in pobral vso smetano za vstop ZL v parlament. Podobno zgodbo 
smo videli v zadnjih mesecih v zvezi s peticijo proti privatizaciji: peticijo 
je pripravil Jože Mencinger, Mesec je podpisan šele na 1881. mestu, 
vendar se po medijih prodaja kot glavni razlagalec te peticije. Zato ni 

presenetljivo, da želi Mesec unovčiti uspeh Ciprasove Sirize, dominantni 
mediji pa ga že predstavljajo kot slovenskega Ciprasa in ZL napovedujejo 
zmago na naslednjih volitvah.

Čeprav so mu dominantni mediji lani pomagali v parlament in 
ga poslej nenehno kujejo v nebo, sta Mesec in njegova ZL daleč od 
nedavnega uspeha Sirize. ZL se kljub medijskemu napihovanju uvr-
šča komaj na četrto mesto javnomnenjskih lestvic, njeni odstotki so 
daleč od zavidljivih ali prepričljivih. Mesec se je tako vživel v vlogo 
levičarskega mesije, da si domišlja, da bo postal novi Cipras, če se bo s 
svojimi strankarskimi kolegi nenehno zaletaval v Janšo in SDS. Pri tem 
spregleda, da sta resnični in največji problem zanj in njegovo ZL Cerar in 
SMC. Prav Cerar je na lanskih volitvah Meščevi ZL speljal večino glasov 

V strahu pred privatizacijo je roparska komunistična banda poleg ekonomista (?) Jožeta Mencingerja, ki v posmeh zdravi pameti še vedno dela 
propagando za preživelo ekonomsko teorijo, ki se je že v gospodarstvu izkazala kot popolnoma zgrešena, potegnila iz naftalina tako imenovano “Zdru-
ženo levico”, kjer so ostanki propadlih komunističnih strank, predvsem LDS in Golobičeve Zares. Da bi prikrili njihovo neslavno zgodovino, so ji na čelo 
spravili še ne tridesetletnega človeka, ki sliši na ime Luka Mesec. Kolikšen je njegov politični “domet” kaže dejstvo, da je moral kandidirati v Trbovljah, 
saj v domačih Železnikih, kjer ga poznajo, nikoli ne bi dobil dovolj glasov. In ta zdaj pridno kot papagaj ponavlja in razglaša obrabljene floskule, ki 
mu jih sugerira Mencinger, kateremu tako nihče več ne verjame. In ker je lepo število volilcev tako naivnih, da verjamejo, da bo nek nov obraz prinesel 
“politično pomlad”, roparska banda računa, da bo potegnil za seboj vso to množico. O tem je v Reporterju napisala dr. Maja Sunčič komentar pod 
naslovom “Ustavite političnega skrajneža Luko Mesca”.

njajo na poskuse reformiranja samoupravnega socializma. Tudi tedaj so 
se na vse pretege trudili izboljšati delovanje sistema, ga napraviti bolj 
učinkovitega (predvsem v ekonomskem smislu). Vendar številne konfe-
rence, kongresi, deklaracije, resolucije itd. niso prinesle nobenih rezultatov, 
saj se niso lotile jedra težave, ki je izhajal iz ustroja sistema, v katerem je 
politika in s tem vladajoča partijska elita obvladovala celotno družbo. 

Ključna značilnost sodobne družbe je njena funkcionalna diferen-
ciranost, ki predpostavlja avtonomijo različnih družbenih področij, ki 
delujejo na podlagi lastnih principov. To pomeni, da je ekonomska logika 
drugačna od politične, zato ekonomije ni mogoče usmerjati s političnimi 
sredstvi (o čemer najbolje priča kolaps realsocialističnih ekonomij). A 
dokler so podjetja v rokah države, bodo tisti, ki jih vodijo, zasledovali 
tudi ali predvsem politične cilje. Seveda obstajajo primeri podjetij v 
državni lasti, ki uspešno poslujejo, vendar so to izjeme, ki potrjujejo 
pravilo. Večina raziskav (najnovejša je tista, ki so jo opravili Polona 
Domadenik in sodelavci) dokazuje, da so državna podjetja v splošnem 
občutno manj produktivna od zasebnih. Sploh to velja za okolja, kot je 
slovensko, z močno etatistično tradicijo in razbohotenim klientelizmom.

Še ena nenaključna medijska gonja
Kljub temu skušajo nekateri za vsako ceno preprečiti privatizacijo 

strateško pomembnih podjetij. Tako izkoristijo vsako priložnost za 
to, da bi javno mnenje naščuvali zoper njo. Mar je naključje, da se je 
medijski pogrom zoper guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca 
zaradi domnevnih nepravilnosti, povezanih z izbrisom t. i. podrejenih 
obveznic slovenskih bank, začel zgolj kakšen teden dni po tem, ko se 
je v intervjuju za poslovni dnevnik Finance odločno zavzel za popolno 
privatizacijo državnih podjetij – tudi bank na čelu z NLB? 

Omenjeni izbris se je namreč zgodil pred več kot letom dni in 
njegovi problematični vidiki so bili že tedaj poznani. Pri tem gre za 

pravno zelo zapleteno stvar, kar priča dejstvo, da je ustavno sodišče 
sklenilo, da pred presojo tega dejanja zaprosi za mnenje Evropsko 
sodišče v Luksemburgu. Kljub temu so dominantni mediji in velik del 
politike zagnali silovit vik in krik, češ kakšne zlorabe naj bi se zgodile, 
in zahtevali guvernerjev odstop (ali še kaj več) ter revizijo tedanjih 
postopkov, povezanih z ustanavljanjem Družbe za upravljanje terjatev 
bank (po domače slabe banke).

Glede na to, da je šlo pri domnevnih zlorabah bolj kot ne za for-
malistične nerodnosti, ki po svoji teži nikakor ne upravičujejo nastale 
medijske gonje, je očitno, da razlastitev “podrejencev” pri vsej stvari ni 
ključna težava. Gre za to, da se postavi pod vprašaj ustanovitev slabe 
banke in prenos slabih terjatev nanjo, kar bi lahko privedlo do ustavitve 
privatizacije. V isti kontekst spadajo napadi na vodstvo te ustanove, ki 
ga v večini tvorijo tuji strokovnjaki zaradi visokih plač (ki po evropskih 
merilih niso čisto nič posebnega). Glavna težava je v tem, da je odločanje 
v rokah “nenaših”.

Rente za izbrance
Boj za pravice imetnikov podrejenih obveznic je tako še ena od 

krink, pod katero se poskuša ustaviti proces spremembe lastništva 
določenih podjetij. Gre za podjetja, ki so vsa ta leta služila kot malo-
dane neizčrpen vir rent za politične izbrance, predvsem tiste iz kroga 
tranzicijske levice. Ta si je na ta način vzdrževala širok krog podpornikov 
na ključnih področjih. 

Prav zanimivo bi bilo videti seznam raznoraznih svetovalnih, 
sponzorskih in podobnih pogodb, ki se jih je sklepalo v teh podjetjih. 
Le koliko mnenjskih voditeljev, kulturnikov, civilnodružbenih aktivistov 
itd. se financira na ta način? Zelo verjetno je, da bi se z novimi lastniki 
finančne pipice nepovratno zaprle. S tem pa bi se nepovratno začela 
razkrajati klientelistična omrežja, ki dušijo slovensko družbo.
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Cerar je medijsko najbolj zaščiten slovenski premier po padcu tota-
litarizma. Nekaterim medijem se je že tako omračil um, da so ga začeli 
enačiti z Janezom Drnovškom. Na Cerarjevem primeru vidimo, da so bolj 
ali manj vsi mediji popolnoma kapitulirali pred njim in ne izpolnjujejo 
niti osnovnega poslanstva, to je nadzora oblasti. S Cerarjem ravnajo 
kot v rokavicah. O njem skopo poročajo, če pa že, potem se medseboj 
stepejo, kdo ga bo bolj hvalil. Da se morda ne bi kdo vprašal, zakaj nihče 
ne razpravlja o Cerarju in njegovi vladi, nam vsak teden perejo možgane 
z novo prenapeto temo: od Bavčarja, snežnih zametov, zblojenih razprav 
o metodologiji ECB do železnega repertoarja o Patrii. Samo da ne bi 
opazili, da je Cerar povsem nesposoben premier.

Cerar doslej ni naredil ničesar omembe vrednega, ampak zgolj 
nadaljuje s tistim, kar je kot “vstajnik” prej napadal in rušil. Njegov način 
delovanja je tak: najprej je rušil tistega, ki je imel predloge, nakar je 
prišel na oblast in nadaljeval z izvajanjem idej in predlogov tistega, ki ga 
je zrušil. Vse pomembne ukrepe, ki jih izvaja njegova vlada, je v bistvu 
prevzel od druge Janševe vlade, ki jih je nadaljevala že vlada Bratuškove, 
danes pa jih Cerarjeva. Cerarjevo izprijenost smo lahko videli, ko se je 

z ministrom Mramorjem čudil, da je opozicija podprla vladni predlog 
fiskalnega pravila. Saj je ravno opozicijska SDS zasnovala to fiskalno 
pravilo, Cerar pa mu je leta 2012 skupaj z vstajniki nasprotoval, danes 
pa to prisvojeno idejo prodaja kot lastni uspeh!?

Enako velja za privatizacijo. Pred volitvami je Cerar nabiral volilne 
glasove s populističnim nasprotovanjem privatizaciji. Danes nastopa 
kot prvoborec privatizacije, saj drugim očita prikrite interese za na-
sprotovanje privatizaciji. Zakaj je torej še lani nasprotoval »vsesplošni 
razprodaji državnega premoženja«? Pred volitvami je bil vnet borec 
proti privatizaciji Telekoma, zaradi česar je strmoglavila borzna cena 
te družbe. Tudi zaradi njegovega nasprotovanja je Bratuškova pred 
lanskimi volitvami ustavila privatizacijo. Danes je jasno, da je Cerar 
tisti, ki vseskozi igra umazano igro: privatizaciji je naprotoval, da bi 
prišel na oblast, danes jo zagovarja, da bi se ohranil na oblasti. Mediji 
o tem molčijo, Cerar pa še naprej blesti na javnomnenjskih lestvicah 
kljub svoji dvoličnosti.

Podobno velja tudi glede njegovega odnosa do slovenskih zavez 
Bruslju. Pred volitvami je v vstajniškem slogu nasprotoval »nekritičnemu 

nezadovoljnih volivcev, ki vedno znova prebegnejo k temu ali onemu 
»novemu obrazu«.

Po volitvah je Cerar glede večine točk, v katerih se je pred volitvami 
ujemal z Meščevo ZL (privatizacija, varčevanje, zaveze Bruslju itd.), 
obrnil ploščo, vendar SMC kljub temu ohranja veliko prednost pred ZL. 
Med drugim tudi zato, ker so v Sloveniji ekonomske in socialne razmere 
bistveno boljše kot v Grčiji, s katero bi Mesec zlagano rad izenačil Slo-
venijo. Drugi problem za Mesca je dejstvo, da je Cerar v dominantnih 
medijih najbolj zaščiten premier doslej. In tretjič, Cerar uporablja Mescu 
konkurenčno populistično retoriko: oba za krizo krivita pohlep, napuh 
in plenilske elite.

Ker je Mesec kljub medijskemu pranju možganov daleč od Cipraso-
vega triumfa, lahko razumemo histerični odziv dominantnih medijev in 
Mesca ob pojavu konkurenčne peticije, peticije za privatizacijo. Najbolj 
jih je zmotilo in zabolelo, ko so videli, da bo konkurenčna peticija kljub 
skoraj popolni cenzuri v dominantnih medijih kmalu dosegla podobno 
število podpisnikov ali pa ga celo presegla. Delo je šlo prejšnji teden v 
svoji navijaški vnemi celo tako daleč, da je postavilo zavajajoče anketno 
vprašanje – katera peticija vam je bližje? Seveda je bila anketiranim 
bližja tista proti, o kateri vsak dan poslušajo ovacije. Če javnost že kaj 
izve o nasprotni peticiji, potem je to v negativnem pomenu, češ, kaj 
pa bo še ena peticija? Saj je dovolj ena. V Sloveniji lahko obstaja samo 
ena resnica, ena razlaga, ena peticija in ena volja ljudstva. Pač tista, ki 
jo določijo dominantni mediji skupaj s svojimi političnimi ljubljenčki. 
Vse drugo je treba razglasiti za sovražni govor.

Čeprav je prav Mesec s svojo ZL tisti, ki z izjavami v slogu nacio-
nalističnih skrajnežev vsak dan podpihuje sovraštvo, zlasti do tujcev, 

Nemčije in fantomskih roparjev iz tujine. Zaradi popolne sprege z 
dominantnimi mediji, ki mu pomagajo pri podpihovanju sovraštva, si 
je Mesec že začel domišljati, da je lahko tisti, ki bo določil, kateri tujci 
so dobri in kateri slabi, katere manjšine imajo lahko pravice in katere 
ne. Njegove protidemokratične in diskriminatorne metode, s katerimi 
želi ločiti svoje medijske kritike od tistih medijev, ki strumno korakajo 
njemu v prid, so se pokazale prejšnji teden, ko je zahteval zaščito iz-
branih novinarjev dominantnih medijev pred kazenskim pregonom. S 
tem je le potrdil, da zanj javni interes na področju medijev pomeni zgolj 
zaščito ideologije, ki jo zastopa. Zato je zahteval celo sklic izredne seje 
dveh odborov DZ, medtem ko ga niti malo ne skrbi pregon novinarjev 
na splošno, predvsem tistih, ki si drznejo kaj kritičnega poročati ali 
izraziti o njem ali njegovi stranki. Sploh ga ne moti kazenski pregon 
sodelavcev Reporterja, saj ga ni niti najmanj zmotilo, da njegov stran-
karski kompanjon Branimir Štrukelj kazensko preganja Jožeta Biščaka.

Z vzponom Mesca in ZL Slovenija vedno bolj tone v medijsko kameno 
dobo, kot smo jo poznali v svinčenih časih jugototalitarizma. Mediji ne 
opravljajo niti svoje osnovne funkcije informiranja javnosti, kaj šele da 
bi predstavili kritične poglede o ekstremističnih političnih idejah, ki jih 
širi Mesec. Še več: drugačna mnenja bodo po novem ne samo utišali 
ali diskreditirali, temveč jih označili za sovražni govor in podpirali celo 
kazenski pregon drugačnih mnenj. Skupaj z Mescem podpihujejo so-
vraštvo do tujcev, poveličujejo krajo v obliki odpisa dolgov in Slovenijo 
potiskajo v državo političnega ekstremizma in uličnega populizma.

V Sloveniji se od padca komunizma na vse mogoče načine ustavlja 
desnico. Napočil je čas, da se v dobro prihodnosti države, demokracije 
in blaginje vseh prebivalcev ustavi političnega skrajneža Luko Mesca!

Človek bi se pri vsem tem upravičeno vprašal: In kaj počne vlada? Zakaj ne poseže vmes? Cerar je pred izvolitvijo veliko obljubljal, vendar je do zdaj 
vse obljube požrl. Razen novih mednarodnih dolgov njegova vlada ni naredila nič. Ob vsem njegovem sklicevanju na etiko, bi pričakovali, da bo vsaj 
etična načela če že ne uveljavil, pa vsaj skušal uveljavljati. Pa tudi tu – nič. Mislim, da ga je kar prav ocenila dr. Maja Sunčič v Reporterju s komentarjem 
“Miro Cerar je povsem nesposoben premier”.
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Upajmo, da bo to eksplozivno gradivo razneslo tiste, ki jim je namenjeno, da nam ne bo treba čakati na Alzheimerja ali starostno demenco, da jih 
bosta pospravila. Vlada, ki ji ne bodo več metali polena pod noge, bo lahko pospravila še vse tiste pijavke, ki pod raznimi naslovi, od borcev dalje, vise 
prisesani na državni proračun. Kar naj se gredo svoje organizacije, vendar naj jih financirajo iz lastnih sredstev – če jih imajo. Če jih pa nimajo, naj 
razglase bankrot in se razidejo. Za njimi ne bomo potočili nobene solze.

Zadnji teden v januarju 2015 so mediji zelo podrobno poročali o 
slovesnosti ob 70. obletnici osvoboditve taborišča Auschwitz, precej 
manj (ali skoraj nič) pa o četrtem svetovnem forumu o holokavstu, 
ki je kot dvodnevna konferenca potekal v Pragi. Če se bodo uresničile 
obljube večine evropskih politikov, ki so sodelovali na srečanju, bodo 
evropski in nacionalni parlamenti kmalu sprejemali Evropski nacionalni 
statut za spodbujanje strpnosti, ki je bil predstavljen že septembra 2013.

To bodo pospešili tudi zato, ker Judje v Evropi opozarjajo pred novim 
eksodusom, še zlasti po islamističnem terorističnem napadu na judovsko 
trgovino v Franciji, ko se je iz Evrope v Izrael izselilo več kot tisoč Judov. V 
statutu bo posebej poudarjen antisemitizem, za Slovenijo pa je pomem-
ben zato, ker bo enkrat za vselej obračunal s komunizmom. Kakršnokoli 
njegovo poveličevanje ali propagiranje bo kaznivo dejanje, iz javnosti bo 
treba umakniti vse totalitarne simbole. O komunizmu bo sicer dovoljeno 
razpravljati, bo pa kazniva podpora tej ideologiji v javnih nastopih.

Evropski svet je pred leti že obsodil množično kratenje človekovih 
pravic, ki jih imajo na vesti totalitarni komunistični režimi, kakršen je 
bil pred osamosvojitvijo v Jugoslaviji oziroma Sloveniji, zdaj pa naj se 
poveličevanje totalitarnih ideologij (komunizma, nacionalsocializma, 
fašizma) in antisemitizma ter odobravanje ksenofobije kaznuje. Status 
vključuje tudi prepoved nošenja burke, pohabljanje ženskih spolnih 

organov, prisilne poroke in poligamijo, kot kaznivo dejanje uvaja tudi 
»javno obrekovanje etničnih, kulturnih in verskih skupin« in zaničevanje 
homoseksualcev. Izobraževanje o strpnosti pa bo moralo biti obvezno v 
programih od osnovne šole do univerze ter za vojsko in policijo, javne 
nacionalne radio in televizijske postaje pa bodo morale določen odstotek 
programa posvetiti spodbujanju strpnosti.

Besedilo je nastajalo v okviru Evropskega sveta za strpnost in spra-
vo (ECTR), katerega član je, ironično, tudi Milan Kučan, vendar je kot 
nekdanji komunist v manjšini, glavno besedo ima tako ali tako posebna 
skupina ekspertov, ki jo sestavljajo Izraelec Yoram Dinstein z univerze v 
Tel Avivu, strokovnjak za vojne zločine, Nemec Rudiger Wolfrum, direktor 
inštituta Maxa Plancka, Estonec Rein Mullerson, ki predava na ugledni 
londonski Kraljevi univerzi, švicarski profesor Daniel Thurer in sodnik 
italijanskega vrhovnega sodišča Ugo Genesio.

Skupina strokovnjakov je po poročanju angleškega časopisa Guar-
dian trenutno na turneji po državah Evropske unije, kjer ugotavlja 
razpoloženje v parlamentih in išče njihovo soglasje, saj bodo morali 
statut ratificirati vse članice. Strokovnjaki že opozarjajo, da bodo težko 
prišli do soglasja, saj je na primer vprašanja pravic gejev, zanikanja 
holokavsta ali poveličevanja totalitarnih režimov od države do države 
različno urejena. Zato gre za politično zelo eksplozivno gradivo.

V življenju so nepredvidene stvari nekaj vsakdanjega. Morebiti se slovenski roparski komunistični bandi pripravlja druga past, v katero se bodo 
končno ujeli, past ki je bolj političnega kot gospodarskega značaja. Opisal jo je v Reporterju Jože Biščak pod naslovom “Bo EU dokončno obračunala s 
komunizmom?”

udinjanju velikim državam« in »prenapenjanju varčevanja prebivalstva«. 
Konec varčevalne politike je napovedal z besedami: »Toda Evropi in svetu 
se ne bomo prikupili tako, da bomo vseskozi le pridni in servilni izvrše-
valci njenih navodil.« Z vstajniki je tulil v isti rog tudi proti zmanjšanju 
proračunskega primanjkljaja pod tri odstotke BDP. Danes trdi nasprotno, 
da gre za zavezo nas samih, ne pa popuščanje Bruslju. Češ da se Slovenija 
mora držati svojih obvez, sicer nam nihče ne bo verjel in zaupal. Pri tem je 
najhuje, da je prav Cerar zaradi svojega obrata glede ključnih reformnih 
vprašanj zgled neverodostojnosti, vendar mu zaradi zaščite v medijih 
javnomnenjska podpora celo raste. Ker ga preprosto nihče ne razkrinka.

Skrivnost Cerarjevega uspeha je tudi v tem, da vseskozi govori tisto, 
kar mnogi volivci radi slišijo, sploh če gre za izmišljene avtostereotipe. 
Slovenci radi poslušajo o sebi, da so pridni, varčni in dobri gospodarji, 
še raje poslušajo o plenilskih elitah in drugih zlikovcih, na katere skupaj 
s Cerarjem prevalijo krivdo za krizo. Za vse težave je kriv pohlep drugih 
in kar je še poceni moralističnih puhlic. Še raje poslušajo moraliziranje 
o napakah drugega, sploh če kakor Cerar tudi sami bolehajo od teh 
pomanjkljivosti. Zanimivo je, kako Cerar, ki se v javnosti prodaja kot 
krotko jagnje, zbesni, ko ga kdo čisto malo razkrinka. Tiste, ki razkrijejo 
njegove laži, ožigosa za lažnivce, kot je rekel za Reporter, ki ga je ujel 

na laži. Ko bi bila edina!
Cerarjeva v nebo bijoča dvoličnost se kaže tudi v odnosu do KPK. 

Naredil je kariero, ko je januarja 2013 po poročilu KPK zahteval takojšen 
odstop Janše in Jankovića. Čeprav sta se oba pritožila, Cerar ni poznal 
pardona, saj se je tako znebil dveh največjih političnih tekmecev in se 
pozneje sam zavihtel na premierski stolček. Na premierski funkciji Cerar 
ravna povsem drugače, ko gre za preiskavo KPK o njem. Ko so novice 
o preiskavi zoper njega pricurljale v javnost, je KPK takoj napadel, da 
v njegovem primeru ni strokovna in poročilo že vnaprej diskreditiral.

Čeprav je Cerar povsem votel in brez kakršnihkoli idej o reformah, ga 
dominantni mediji že od začetka politične kariere vse do danes kujejo v 
zvezde in ga zdaj, kot smo omenili, enačijo celo z Drnovškom. Dejansko 
je Cerar svetlobna leta stran od Drnovška, pod katerim so izpeljali vsaj 
nekaj pomembnih reform, pod Cerarjem pa se doslej niso spomnili niti 
ene same. Kaj šele, da bi kakšno izvedli. Da bi Cerar vendarle pokazal, 
da nekaj “dela”, smo izvedeli, da načrtuje v kratkem dve “reformi”: 
spremembo imena njegove stranke SMC, baje pa se namerava še tretjič 
poročiti. Tu se seveda Cerarjeve “reforme” končajo in zazija neskončna 
praznina. Takrat spoznamo, da je Cerar povsem nesposoben premier, ki 
mu ne gre nič od rok, razen prisvajanja tujih idej in zavajanja volivcev.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
PREDAVATELJ

Poleg	režiserske	“službe”	opravljam	tudi	preda-
vateljsko.	Prvo	sem	si	naprtil	sam,	drugo	mi	je	pa	
naložila	P(rosvetna)	Z(veza).	Predaval	sem	tu	in	tam	
že	takrat,	ko	sem	bil	še	aktiven.	Komaj	pa	sem	bil	
upokojen,	so	me	takoj	vzeli	v	odbor	PZ	s	tem	na-
menom,	da	bom	po	društvih	predaval.	In	tako	hodil	
sedaj	 razširjat	prosveto,	samo	tega	ne	vprašajte,	
kakšno.	Pristavek	na	vabilo	za	predavanje	“Prosimo	
pa	kaj	takega,	da	se	bodo	ljudje	smejali”,	je	postal	
že	tako	običajen,	da	ga	berem	med	vrsticami,	če	ni	
zapisan.	Kakor	na	odru,	 sem	 tudi	na	predavanjih	
doživel	marsikatero	“prijetnost”.
Nekega	dne	pridem	v	večji	kraj	precej	visoko	gori	

na	Gorenjskem.	Ko	potrkam	pri	gospodu,	ki	me	je	
naročil	pri	PZ,	me	pogleda	s	takim	izrazom	na	obra-
zu,	kakor	bi	hotel	reči:	»Kaj	pa	je	tebe	treba	bilo?«
»Prišel	 sem	predavat,«	 skušam	opravičiti	 svoj	

nepričakovani	prihod.
»Predavat?	Saj	danes	nimamo	predavanja.«
»Pa	mi	je	tajnik	Zor	rekel	…«
»Zor?	Aha,	sedaj	sem	se	pa	spomnil.	Pa	jaz	sem	

mu	le	rekel,	da	bi	radi	videli,	da	bi	prišli	enkrat	tudi	
k	nam	predavat.	Za	dan	se	pa	še	nisem	odločil.«
Čez	nekaj	 tednov	se	 je	pa	gospod	odločil.	Bilo	

je	tako	mraz,	da	je	kar	škripalo,	ko	sem	stopal	po	
cesti	 proti	 vasi,	 kjer	 stoji	 poleg	 cerkve	 prostoren	
“Prosvetni	dom”.	Na	Stolu	je	divjal	vihar	ter	čakal	
ugodne	 prilike,	 da	 bi	 padel	 v	 dolino.	Mraz	 je	 kar	
rezal	in	čeprav	sem	bolj	odporne	narave,	nisem	čez	
četrt	ure	čutil	nobenega	ušesa.	Ko	stopim	v	sobo,	v	
katero	sem	prišel	že	enkrat	nepoklican,	sem	zagledal	
isti	začudeni	obraz.	V	hipu	se	je	pa	njegov	lastnik	
prijel	za	glavo.
»Saj	res,	danes	imamo	predavanje,	pa	sem	čisto	

pozabil	na	to.	No,	bom	pa	hitro	poslal	kakšenga	fanta	
po	soseščini;	nekaj	jih	bo	že	prišlo.«
In	nekaj	jih	je	res	prišlo,	da	so	se	kar	izgubili	v	

ledenomrzli	dvorani.	Bilo	je	tako	mraz,	da	sem	se	
čudil,	da	mi	niso	besede	kar	sproti	zmrzovale	in	pa-
dale	kot	ledeni	kosci	na	tla.	Kaj	so	odnesli	poslušalci	
s	tega	predavanja,	ne	vem.	Kar	se	pa	mene	tiče,	
sem	potem	dober	teden	pil	lipov	čaj.
Neke	deževne	nedelje	popoldne	sem	stopil	v	Sv.	

Joštu	z	vlaka.	Poleg	dežnika	in	aktovke	z	diapozitivi	
sem	imel	s	seboj	tudi	skioptikon.	Nekaj	časa	sem	
čakal	pod	odprtim	dežnikom,	če	bo	kdo	od	kod	prišel,	
da	bi	mi	vsaj	skioptikon	nesel,	pa	ga	ni	bilo.	Zato	za-
prem,	vdan	v	svojo	mokro	usodo,	dežnik,	ga	stisnem	
pod	pazduho,	primem	z	desnico	skioptikon,	z	levico	
aktovko,	v	kateri	sem	imel	célo	Palestino	in	še	nekaj	
sredozemskih	otokov	povrhu,	ter	odcapljam	po	bla-
tni	cesti	proti	dolini,	kamor	mi	je	pokazal	železniški	
čuvaj.	Meni	je	bila	namreč	do	takrat	še	popolnoma	
neznana.	Ko	sem	prišel	na	cilj,	me	je	čakalo	v	dvo-
rani	že	vse	polno	ljudi,	na	pragu	pod	varno	streho	

me	je	pa	pozdravil	eden	od	društvenih	odbornikov.
»Pa	ste	precej	mokri,«	je	omenil	modro,	kakor	bi	

jaz	tega	ne	vedel.
Ko	sem	šel	nekoč	v	Groblje	predavat,	je	tudi	lilo,	

da	je	bilo	veselje,	pa	le	za	tiste,	ki	so	bili	pod	streho,	
zame	pa	ne.	Prišel	sem	tja	moker	kot	miš,	pa	ravno	
prav,	da	sem	videl	še	nekaj	zimskega	veselja,	ki	so	
ga	kazali	na	platnu.
»Kaj	vam	niso	povedali	v	pisarni	PZ,	da	smo	pre-

davanje	preložili,	ker	imamo	danes	kinopredstavo?«	
mi	je	rekel	nek	gospod	in	me	sočutno	gledal,	kako	
sem	iz	“škricev”	ožemal	vodo.	Pozneje	sem	zvedel,	
da	so	mi	v	PZ	poslali	pismo	po	nekem	“brihtnem”	
fantku,	 ki	 ga	 je	menda	 oddal	 na	 “zračno”	 pošto.	
Prejel	ga	nisem	nikdar.
Seveda	so	taki	in	podobni	primeri	izjeme,	ki	pa	so	

zame	neprijetne,	čeprav	so	redke,	in	mi	včasih	grene	
“prosvetno	delo”,	zlasti	še,	če	ga	moram	zalivati	z	
obilnim	lipovcem.
Diapozitive	nosim	vedno	s	seboj	v	aktovki	kakor	

potnik	vzorce	blaga,	ki	ga	ponuja.	Sicer	se	najde	tu	
in	tam	kak	vljuden	prosvetni	član,	ki	se	ponudi,	da	
bi	mi	prevzel	to,	kadar	dežuje,	res	neprijetno	breme,	
pa	sem	še	vselej	brez	diapozitivov	predaval,	če	sem	
mu	jih	zaupal.
Neko	nedeljo	sem	imel	dvoje	različnih	predavanj:	

popoldne	v	Žabnici,	zvečer	v	Škofji	Loki.	Ker	sem	
se	Ločanom	smilil,	če	bi	moral	celo	Palestino	s	Sre-
dozemskim	morjem	vred	s	seboj	nositi,	so	naročili	
nekemu	gospodu,	 ki	 je	 imel	 opravke	 v	 Ljubljani,	
naj	prevzame	v	PZ	za	Škofjo	Loko	namenjene	dia-
pozitive.
V	nedeljo	grem	najprej	v	Žabnico.	Potrebne	slike	

sem	imel	s	seboj,	pa	jih	nisem	mogel	rabiti,	ker	so	
si	Žabničani	od	Ločanov	izposodili	skioptikon	brez	
okvirjev.	Na	srečo	sem	lahko	udaril	pri	opisovanju	
Svete	dežele	na	božjepotno	struno	in	je	bilo	tako	
predavanje	tudi	brez	slik	še	kolikor	toliko	prebavljivo.
Zvečer	sva	se	odpeljala	skioptikon	in	jaz	v	Škofjo	

Loko.	Ko	sem	povedal	gospodu	župniku,	da	sem	mo-
ral	v	Žabnici	predavati	brez	slik,	je	menil,	da	je	bilo	
za	Žabničane	tudi	tako	predavanje	zadosti	dobro.
»Seveda,«	je	še	pristavil,	»pri	nas	v	Loki	bi	bilo	

pa	predavanje	brez	diapozitivov	nemogoče.«
»Pa	res,«	sem	se	spomnil	jaz,	»kje	so	pa	diapo-

zitivi	o	Sredozemskem	morju?	Rad	bi	pogledal,	če	
mi	jih	ni	kdo	kaj	zmešal.«
Gospod	župnik	se	je	telefonično	zvezal	z	društve-

nim	tajnikom	in	kmalu	sem	zvedel	v	svoje	ne	majh-
no	začudenje,	da	sem	diapozitive	s	seboj	prinesel,	
čeprav	so	 takrat	 ležali	 lepo	pripravljeni	na	mizi	v	
“Prosvetni	zvezi”	v	Ljubljani	in	čakali,	kdaj	se	jih	bo	
kdo	usmilil	in	odnesel	v	Loko.
Ker	sem	prav	poprej	slišal,	da	bi	se	Škofjeločani	

ne	zadovoljili	s	predavanjem	brez	slik,	sem	se	hotel	



odpeljati	s	prvim	vlakom	domov.	Toda	gospod	župnik	
je	nenadoma	spremenil	svoje	mnenje	in	me	je	sle-
dnjič	prerpičal,	da	bo	predavanje	brez	diapozitivov	
tudi	za	Loko	“zadosti	dobri”.	Pripomnim	pa,	da	bi	
bil	rajši	videl,	da	bi	gospod	župnik	ostal	pri	svojem	
prvem	mnenju,	ker	se	mi	zdi	nekam	neprijetno,	če	
moram	predavati	in	opisovati	kraje,	katerih	ne	mo-
rem	pokazati	na	platnu.
Še	neprijetnejše	pa	je,	če	te	otvoritelj	ali,	kakor	

nekateri	slovničarji	zahtevajo,	“odpiratelj”	prosve-
tnega	večera	predstavi	občinstvu	kot	notoričnega	
lažnivca.	Prosim,	tudi	to	se	mi	je	zgodilo.
Neki	 “prosvetar”	me	 je	 povabil,	 naj	 pridem	 v	

njegovo	društvo	predavat	o	svojem	potovanju	v	Pa-
lestino.	Preden	sem	začel,	je	stopil	na	oder	in	rekel:
»Dragi	 poslušalci!	 Profesor	Mlakar	 iz	 Ljubljane	

vam	bo	predaval,	kako	je	romal	v	Sveto	deželo.	Po-
vem	pa	vam,	da	rad	laže.	Zato	mu	ne	smete	dosti	
verjeti.«
Jaz	veliko	prenesem,	kar	mi	“podplat	je	koža	čez	

in	čez	postala”.	Toda	ta	se	mi	je	le	nekoliko	predebela	
zdela.	Verjamem,	gospod	je	hotel	biti	dovtipen,	pa	
je	za	kaj	takega	preneroden.	Zato	so	ljudje	njegov	
opomin	resno	vzeli.	Niti	eden	se	ni	zasmejal.	Če	pa	
že	moj	sošolec	in	duhovnik	tako	slabo	o	meni	sodi,	
potem	ni	 čudno,	da	se	dobe	 ljudje,	ki	mislijo,	da	
“jih”	pri	predavanju	kar	iz	rokava	stresam	in	si	“jih”	
sproti	izmišljujem.
Nekoč	sem	v	Prosvetni	zvezi	predaval	o	Dolomitih.	

Ker	govorim	vedno	prosto,	brez	rokopisa,	sem	se	
zelo	trudil,	da	sem	se	naučil	težka	ladinska	imena	
kakor:	Porta	sora	al	forn,	Val	Travernanzes.	Val	di	
Antruilles,	Ciampedie	in	druge.	Tisto	dopoldne	mi	pa	

pravi	v	šoli	med	odmorom	tretješolka	Majda:
»Sinoči	sem	bila	pa	pri	vašem	predavanju.«
»No,	ali	so	ti	bile	slike	všeč?«
»Da,	ampak	 imena	ste	si	pa	gotovo	kar	sproti	

izmišljevali.«
Jaz	ji	nisem	zameril,	ker	sem	vedel,	da	to	natol-

cevanje	ni	zraslo	na	njenem	zelniku.	Pozneje	sem	
se	 tudi	 o	 tem	prepričal.	 Ko	 sem	nekemu	 znancu	
povedal,	kako	me	je	dekletce	obsodilo,	se	ni	prav	
nič	začudil.
»Tako	vam	je	rekla?	Saj	to	ni	nič	hudega.	Ko	smo	

šli	od	predavanja,	smo	se	vsi	menili	o	tem,	da	ste	si	
imena	sproti	izmišljevali.	Kdo	bi	si	pa	mislil,	da	ste	
si	mogli	toliko	tako	čudnih	imen	zapomniti?«
Če	bi	bil	maščevalen,	bi	 enkrat	nalašč	 sestavil	

tako	predavanje,	v	katerem	bi	si	ne	izmislil	samo	
imen,	marveč	tudi	gore	…
Pa,	moj	Bog,	kam	sem	zašel!	Saj	so	to	“doživetja”	

v	sedanjosti	in	ne	spadajo	v	“spomine”,	po	katerih	
bi	moral	brskati	v	daljni	preteklosti.	Vidim,	da	sem	
z	njimi	že	pri	kraju.
Moj	sošolec	Wester	je	zapisal	v	“Planinski	Vestnik”,	

da	sem	“upokojenec	brez	pokoja”.	Zadel	je	v	črno.
V	 Ljubljani	 je	 precej	 upokojencev.	 Nekatere	

poznam,	ki	so	prav	tako	brez	pokoja	kakor	jaz.	So	
pa	tudi	taki,	ki	nimajo	večje	skrbi	kakor	to,	kako	bi	
pregnali	tistih	štiriindvajset	prostih	ur,	ki	jih	imajo	
vsak	dan	na	razpolago.	Kako	jih	preganjajo,	mi	je	
najbolje	označil	neki	sošolec,	ki	sem	ga	srečal	kmalu	
potem,	ko	sem	bil	upokojen.
»Vse	bi	še	bilo,«	mi	je	potožil,	»če	bi	le	ne	bil	dan	

tako	salamensko	dolg.«
Meni	ni,	ker	sem	pač	“upokojenec	brez	pokoja”.

Ko	so	“Spomini”	še	izhajali	v	“Mentorju”,	me	je	
nekega	dne	na	poti	iz	šole	srečal	gospod,	ki	ga	zelo	
spoštujem	in	cenim.
»Gospod	profesor,	v	s	svojimi	 ‘Spomini’	pohuj-

šujete	mladino!«
Te	besede	je	govoril	pol	resno	pol	v	šali.	Ker	sem	

o	tem	že	nekaj	slišal,	sem	takoj	vedel,	kam	je	meril.	
Mladino	se	najprej	s	tem	“pohujšal”,	ker	sem	opisal,	
kako	smo	ga	pri	nekaterih	profesorjih	“lomili”.
Zdi	 se	mi,	 da	 je	 gospod	malce	 prehudo	 sodil.	

Prepričan	sem,	da	mladina,	ki	je	brala	“Spomine”,	
ni	prav	nič	manj	disciplinirana	od	one,	ki	jih	ni.	Ako	
je	 pa	 študent	 znal	 brati	med	 vrsticami,	 je	 lahko	
spoznal,	da	se	“lomljenje”	v	šoli	maščuje	nad	tistim,	
ki	ga	“lomi”.
Z	opisom	svoje	sedmošolske	ljubezni	sem	se	tudi	

po	mnenju	nekaterih	pedagogov	pregrešil.	Moj	Bog,	
saj	je	vendar	nisem	priporočal!	Mislim	pa,	da	bi	za	
napredek	 in	 nravnost	 dijaških	 zaljubljencev	 vseh	
treh	spolov	ne	bilo	prav	nič	napak,	če	bi	v	ljubezni	
mene	posnemali	…

»Kako	ste	mogli	po	tem	članku	(‘Po	Prešernovih	
stopinjah’)	stopiti	pred	svoje	učenke?«	je	poizvedo-
val	skrbno	nek	starejši	vzgojitelj.
Prav	lahko	sem	stopil,	ker	nismo	ne	moje	učenke	

ne	jaz	med	uro	mislili	na	oni	članek.	Pozneje	enkrat	
so	me	pač	pri	prostem	razgovoru	izven	šolske	ure	
nekatere	 radovednice	 vprašale,	 kako	 se	 je	 Vera	
pisala.	Videl	sem	pa,	da	zaradi	tiste	“ljubezni”	moj	
ugled	pri	mojih	gimnazijkah	ni	prav	nič	trpel.
Da	 sem	popisal	 življenje	 v	 semenišču,	mi	 tudi	

nekateri	zamerijo,	češ	da	si	tega	nihče	pred	menoj	ni	
upal	storiti.	Vem,	in	tudi	jaz	sem	se	dolgo	obotavljal,	
pa	 so	me	 slednjič	 drugi	 pregovorili.	 Povedal	 sem	
mladini,	pa	tudi	odraslim,	da	nismo	bogoslovci	držali	
v	eni	roki	mrtvaške	glave,	v	drugi	pa	biča,	marveč	da	
smo	užili	veliko	nedolžnega	veselja,	pa	tudi	molili	in	
se	pridno	učili.	Upam,	da	z	razkritjem	semeniškega	
življenja	nisem	v	nobeni	mladi	duši	zatrl	poklica	za	
duhovski	stan.	Sicer	pa,	če	sem	res	kaj	zagrešil	v	
svojih	“Spominih”,	parce	mihi	Domine,	quia	scripsi!	
Odpusti	mi,	Gospod,	ker	sem	pisal!

S tem se končajo Mlakarjevi “Spomini”. Medtem ko so izhajali v “Ave Maria”, je minila 
leta 2013 60-letnica njegove smrti. Seveda “Spomini” in zgodbe o Trebušniku, ki so bile 
objavljene v preteklih letih, niso vse, kar je Mlakar napisal. Morebiti bo prilika objaviti še 

kakega od njegovih planinskih spisov.
Z letošnjo majsko številko začenjamo novo zgodbo – kakšno, boste pa že videli.

l                    l                    l



ROMANJA IN POBOŽNOSTI 

ZA SVETE MAŠE: $800:	C.	Grajciar;	$600:	N.	N.;	$90:	C.	Ker-
mavner;	$50:	S.	Vidmar,	K.	Zajec;	CAD	44:	R.		Stele;	$40:	C.	
Burjes,	M.	 Holjevac;	 $30:	M.	 Lacijan	 (za	+	 Francko	 Lavrisa);	
$20:	J.	Grah,	B.	Remec	M.	Wylie;	$10:	V.	Škof,	A.	Cupar.
ZA CERKEV: CAD130:	K.	Kolenko;	$100:	M.	Kostelec;	$40:	K.	
Zajec;	$20:	J.	Grah,	C.	Grajciar;	$10:	V.	Skof;	CAD8:	R.	Stele;	
$5:	M.	Breszach.
ZA SAMOSTAN: $70:	C.	Grajciar;	$50:	S.	Vidmar;	$10:	A.	Cu-
par,	F.	Osredkar.
V	spomin	+	Francke	Lavrisa	$30:	K.	Zajec.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20:	C.	Grajciar.
ZA LUČKE: $20:	C.	Grajciar;	CAD16:	R.	Stele;	$10.	S.	Vidmar.
ZA MISIJONE: $70:	V.	Jursinic;	$50:	S.	Vidmar;	$20:	C.	Grajciar.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $20.	C.	Grajciar.
DAR LISTU AM: $400:	N.	N.	$50:	K.	Zajec;	$40:	C.	Kermavner;	
$30:	F.	Dimnik,	C.	Burjes;	$20:	C.	Grajciar;	$10:	S.	Vidmar.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI FEBRUAR 2015

Apostolski	nuncij	v	Ljubljani	je	7.	februarja	2015	
razglasil	 imenovanje	 dr.	 Franca	
Šuštarja	 za	 novega	 ljubljanskega	
pomožnega	škofa.
Novi	 škof	 se	 je	 rodil	 27.	 apri-

la	 1959	 v	 Ljubljani,	 doma	 je	 pa	 v	
Homcu	pri	Kamniku.	Izobraževal	se	
je	na	domači	osnovni	šoli,	na	škofij-
ski	gimnaziji	v	Vipavi	in	na	Teološki	
fakulteti	v	Ljubljani.	V	duhovnika	je	
bil	posvečen	29.	junija	1985	–	istega	
dne	kot	nadškof	in	metropolit	Stane	
Zore.	 Podiplomski	 študij	 je	 opravil	
na	papeški	univerzi	Gregoriani	v	Rimu,	kjer	je	leta	

Dr. FRANC ŠUŠTAR
pomožni škof

1990	doktoriral.	Po	vrnitvi	je	bil	najprej	kaplan	v	lju-
bljanskih	župnijah	Moste	in	Fužine,	
nato	 rektor	 bogoslovnega	 semeni-
šča	 (1991-1997),	 potem	 žup	nik	 in	
dekan	 v	Grosupljem	 (1997-2005),	
nato	stolni	župnik	v	Ljubljani	(2005-
2007),	po	tem	pa	spet	rektor	bogo-
slovnega	 semenišča	 (2007-2015),	
kjer	 ga	 je	 doletelo	 imenovanje	 za	
pomožnega	škofa.	Njegovo	škofovsko	
geslo	je:	“Gospod	je	blizu”.	Škofovsko	
posvečenje	je	prejel	v	ljubljanski	stol-
nici	15.	marca	2015.	Ljubljana	ima	

zdaj	dva	pomožna	škofa:	dr.	Jamnika	in	dr.	Šuštarja

V	soboto,	14.	marca	2015	 je	apostolski	nuncij		
razglasil,	 da	 je	 papež	 Frančišek	 za	 novega	mari-
borskega	nadškofa	imenoval	jezuita	p.	
Alojza	Cvikla.
Alojz	Cvikl	se	je	rodil	19.	junija	1955	

v	Celju	v	župniji	Nova	Cerkev.	Po	maturi	
leta	 1974	 je	 jeseni	 vstopil	 v	 noviciat	
Družbe	 Jezusove	 (jezuitov).	 Teološki	
študij	je	začel	leta	1977	na	ljubljanski	
teološki	fakulteti,	končal	pa	leta	1980	
v	Rimu	na	papeški	univerzi	Gregoriani.	
V	duhovnika	je	bil	posvečen	3.	julija	

1983.	Po		kaplanski	službi	v	ljubljanskih	
Dravljah	je	naredil	magisterij	na	fakul-
teti	Lumen	Vitae	v	Bruslju.	Leta	1990	je	bil	imenovan	
za	župnika	v	Dravljah.	15.	avgusta	1993	je	v	Padovi	

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.

P. ALOJZ CVIKL DJ
mariborski nadškof in metropolit

naredil	slovesne	zaobljube	in	bil	imenovan	za	prvega	
ravnatelja	Jegličevega	dijaškega	doma	v	Zavodu	sv.	

Stanislava	v	Šentvidu	in	za	profesorja	
verouka	na	Škofijski	klasični	gimnaziji.
V	 letih	 1995-2001	 je	 bil	 provincial	

slovenskih	jezuitov	in	predsednik	Kon-
ference	 redovnih	 skupnosti	Slovenije.	
Bil	je	tudi	član	raznih	komisij,	dejavno	
je	sodeloval	tudi	pri	pripravi	sinode	in	
obeh	obiskov	papeža	Janeza	Pavla	II.
Leta	 2001	 je	 postal	 rektor	 pape-

škega	kolegija	Russicum	v	Rimu,	ki	so	
ga	v	obdobju	njegove	službe	temeljito	
prenovili.

Novembra	2010	je	sprejel	začasno	službo	eko-
noma	z	nalogo	reševati	finance	mariborske	škofije.


