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PERIČNIK je slap in potok v Triglavskem narodnem parku. Iz visoke doline nad skalno steno pada v ledeniško
dolino Vrata, kjer se izliva v potok Bistrico. Vrata so naša najbolj znana in verjetno najbolj priljubljena alpska dolina, ki
se končuje pod široko Triglavsko severno steno, kjer je Aljažev dom in do koder je mogoče priti z avtom. Peričnik pa
je približno na pol pota med Mojstrano in koncem doline. Iz doline vidimo od Peričnika samo dolnji slap, ki pada 52
metrov globoko preko skalnate stene. Ker je skalnata stena, preko katere pada Peričnik, zgoraj precej izbočena, se je
mogoče sprehoditi za slapom in si ga ogledati od zadaj, kar je svetovna redkost. Je pa nad njim še zgornji, 16-metrski
slap, ki je prav tako čudovit, vendar manj obiskan. Iz doline Vrata ga lahko vidi, kdor izpod dolnjega slapa stopi na
nasprotni breg potoka Bistrice in se povzpne nekaj deset metrov navzgor po melišču. Posebno doživetje je Peričnik
pozimi, ko zamrzne in je stena pokrita z neštevilnimi ledenimi stebri in svečami. Takrat je na njem včasih mogoče
videti kakega navdušenca modernega športa plezanja po navpičnih ledenih stenah. Peričnik je zaščiten kot naravna
znamenitost, saj je bilo v preteklosti kar nekaj idej o izrabi moči njegove vode za pridobivanje električne energije. Slap
je pri svojem “rezanju” stene večkrat spreminjal pot. Ob pozornem pogledu na njegov vrh lahko opazimo žlebove v
steni, preko katerih je padal. V tridesetih letih dvajsetega stoletja se je struga nad spodnjim Peričnikom zamašila in
nekaj časa je Peričnik tekel kot dvopramenski slap. Danes se to zgodi le ob najhujših nalivih.
MAJ je posvečen Materi Božji; v njeno čast obhajamo šmarnice. Letos sta zaradi zgodnje velike noči maja tudi
dva praznika: vnebohod, ki ga Slovenija praznuje v četrtek, 14. maja, Amerika pa v nedeljo 17. maja, ter binkošti,
ki padejo na 24. maj in tako izrinejo obvezni god Marije Pomagaj, ko je žegnanje na slovenskih in ameriških Brezjah
(Lemontu). Z binkoštnim praznikom se konča velikonočni čas, ko je prevladovala bela liturgična barva, in se začne
čas med letom, ko prevladuje zelena liturgična barva. Še nekaj godov: Jožef Delavec (1.); aleksandrijski patriarh Atanazij (2.); apostola Filip in Jakob (3.); mučenec in zavetnik pred požari Florijan (4.); mladinski svetnik Dominik Savio (6.);
“ledeni možje” mučenec Pankracij (12.); ter škofa Servacij (13.) in Bonifacij (14); isti dan je izven Slovenije tudi apostol
Matija. Sledi mučenka Zofija (15.), ki je po tradiciji “mokra” (deževna); dva duhovnika in mučenca Čeh Janez Nepomuk
in Poljak Andrej Bobola (16.); frančiškanski brat Pashal Bajlonski (17.); frančiškanski pridigar Bernardin Sienski (20.); škof
v Emoni (rimski Ljubljani) Maksim (29.) in rešiteljica Francije Ivana Orleanska (30.). Marijini godovi so: Marija Mati Cerkve
in Marija Pomagaj (oba 24.) ter Marijino obiskanje (31.).
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GOSPODOV VNEBOHOD (v Sloveniji);
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BINKOŠTNA NEDELJA; Marija Pomočnica; Socerb (Servul) Tržaški, muč.;
Beda Častitljivi, duh., c. uč.; Urban I.,
pap.; Gregor VII., pap.;
Filip Neri, duh.; Lambert de Vence, šk.;
Alojzij Grozde, muč.; Julij, muč.;
Marija Ana de Paredes, dev.; Just, muč.;
Maksim Emonski, šk., muč.; Maksimin, šk.;
Ivana Orleanska, dev.;
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SVETA TROJICA; Obiskanje Device Marije.
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Kadar pride mesec maj,
vpraša, če je v kašči kaj.
Če je majnika lepo,
je dobro za kruh in seno.
Maja mora biti tri dni mrzlo,
če ni na začetku, je ob koncu tako.
Če se Urbanu (25.) sonce zahoče,
bo tudi poletje suho in vroče.

UREDNIK VAM
Kot je videti, se je s prejšnjo, aprilsko številko
našega mesečnika njegova zimska “epopeja” končala
(epopeja pomeni najprej pesnitev o junaških dejanjih,
v prenesenem pomenu pa vrsto junaških dejanj sa
mih). Upajmo, da se kaj takega ne bo več ponovilo.
Tako kot je prišla aprilska številka, bi lahko prišla
vsaka, če … Vsekakor iz Ljubljane odhaja vedno v
pravem času.
Velikonočni prazniki so mimo, lep del veliko
nočnega časa tudi. Praznovali smo jih “po navadi”, kot
so včasih rekli. Končno je pretekli mesec tudi Maribor
prišel na svoj račun s posvetitvijo novega nadškofa
Alojzija Cvikla na 4. velikonočno nedeljo, 26. aprila.
Na svoj račun je prišla mariborska nadškofija seveda
samo osebno; kako bodo izplavali iz finančne polomije, je pa čisto drugo vprašanje. Slovenija, ki je tako
dobila pri svojih šestih škofijah (Ljubljana, Maribor,
Koper, Novo mesto, Celje, Murska sobota) v razdobju
petih mesecev kar tri nove škofe (ljubljanskega in
mariborskega nadškofa ter ljubljanskega pomožnega
škofa), je glede na svojo majhnost dokajšna izjema
v svetovnem merilu.
Majske šmarnice, to tradicionalno slovensko po
božnost, praznujemo med izseljenci, kolikor je pač
mogoče. V Lemontu jih imamo vsako nedeljo.
V Lemontu smo se končno priključili na mestni
vodovod. Kljub temu, da gre glavna vodovodna cev
prav preko našega ozemlja in je bilo treba novo cev
potegniti samo od nje do hiše, je bil to velik izdatek:
kakih 90.000 dolarjev. Je pač kup raznih ustanov in
nadzornikov, ki so poskrbeli, da so zakoni oblikovani
tako, da tudi oni pristavijo svoj lonček, čeprav večina
ne naredi drugega, kot podpiše nek papir. Ampak
svoje podpise pač drago cenijo. Sicer je bil pa za ta
vodovod že zadnji čas, saj je dosedanja napeljava
delala vedno bolj muhasto. Upajmo, da bo sedaj dalj
časa v redu.
Ker bom večino meseca junija zdoma, prosim tiste,
ki bi ta čas poslali kakršne koli dopise, naj računajo
z zamudo pri odgovoru. Naj se pač namažejo s potr
pljenjem, ki je “božja mast” (samo revež tisti, ki se
z njo maže).
Rojstni dan praznuje v maju p. Metod Ogorevc
(9. maja 1965).
Godujeta maja: p. Atanazij Lovrenčič (2. maja)
in p. Bernardin Sušnik (20. maja).
Umrli so maja: p. Tadej Trpin (7. maja 1989);
p. Kornelij Petrič (8. maja 1925); p. Benigen Snoj
(10. maja 1942); p. Janez Kapistran Ferlin (11.
maja 1954); p. Rafael Stragisher (11. maja 1998);
p. Salezij Glavnik (25. maja 1966 pri Sv. Trojici v
Slovenskih goricah); br. Timotej Daničič (26. maja
1995) in br. Viktorin Perc (26. maja 1919). Gospod
jim daj večni mir!
p. Bernardin

Vsak dan reci: »Veliki neznani Nekaj, daj mi, da bom človek!«
Kdor tako moli, pride s časom do tega, da mu Nekaj neha biti Nekaj in postane Nekdo.

Alojz Rebula
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sv. Hilarij, škof
( + ok. 367 )

OČETOV DAR V KRISTUSU

O sveti Trojici, 2. knj., 1,33.35

Gospod je zapovedal krščevati v imenu Očeta in Sina
in Svetega Duha. To pomeni, da je katehumen krščen, ker
P. Vladimir Kos
izpoveduje vero v Stvarnika, v Odrešenika in v Dar.
MAJSKI SONET SVETEMU DUHU
Stvarnik vseh je eden. Eden je namreč Bog Oče, iz katerega je vse. Eden je tudi Edinorojeni, naš Gospod Jezus
Tej pesmi bi ne smel sonet nadeti ...
Kristus, po katerem je vse. In eden je Sveti Duh, ki je dan
Morda bi jo kdo elegijo zval.
vsem kot Dar.
In vendar Sina Božjega opeti
Vse je urejeno po svojih krepostih in zaslugah: ena
je radost, saj te On je k nam poslal.
oblast, iz katere izhaja vse, eno sinovstvo, po katerem je
Še zmeraj bi prebival v sredi naši
vse nastalo, in en dar, ki daje popolno upanje.
prav v srcu, dasi komaj sluti dar.
Ničesar ne boš našel, kar bi manjkalo tej neskončni
In da bilo bi bolj kot v sveti maši:
popolnosti. V območju presvete Trojice, v Očetu, Sinu in
cel dan, vso noč razsvetljujoč oltar.
Svetem Duhu je vse najpopolnejše: neskončnost v večnosti,
O, Sveti Duh, kar sram me je to peti.
razodevanje v podobi, uživanje v daru.
Kot da ni res, da Božji Sin te dal je
Kakšna pa je njegova naloga v nas, poslušajmo Gospoda
za gosta, ki si v nas želi živeti!
samega. Takole pravi: Še mnogo vam imam povedati, a zdaj
bi še ne mogli nositi. Za vas je dobro, da grem. Če grem, vam
In ko si v nas, vse neizmerne dalje
bom poslal Tolažnika. In spet: Prosil bom Očeta in vam bo dal
so kot poti do doma, gor od tal,
ki nanje smo, ah, kolikrat pripeti ...
drugega Tolažnika, da ostane pri vas vekomaj, Duha resnice.
On vas bo vodil k popolni resnici; ne bo namreč govoril sam od
sebe, temveč bo govoril, kar bo slišal, in bo oznanjal prihodnje reči. On bo poveličal mene, ker bo jemal iz mojega.
Poleg tolikih drugih obljub so te omenjene, da bi nam nekako odprle pot k umevanju visokih reči. Razodevajo voljo darovalca, pa tudi naravo in način samega daru.
Naša omejenost namreč ni zmožna razumeti niti
Očeta niti Sina. Zato dar Svetega Duha vzpostavlja
neki stik med nami in Bogom in tako razsvetljuje našo
vero v težavni resnici božjega učlovečenja.
Duha prejemamo torej zaradi spoznanja. Človeški
čuti bi bili brez koristi za telo, če bi ne bilo dražljajev,
ki jih spodbude k delovanju. Oči ne koristijo nič, če ni
luči ali dneva. Ušesa ne morejo izvrševati svoje naloge,
če ni besed ali zvoka. Nos bi ne vedel čemu je, če bi ne
izhajali razni vonji iz stvari. Vzrok za takšno stanje ni v
tem, ker bi čuti ne imeli naravnih zmožnosti, marveč
ker so za njihovo delovanje potrebne še druge prvine.
Na podoben način ima človeška duša sicer tudi brez
daru Svetega Duha naravno zmožnost spoznati Boga,
toda manjkala bi ji luč, da bi ga res spoznala.
Dar, ki je v Kristusu, pa je ves dan vsem. Na razpolago nam je in daje se nam v takšni meri, v kakršni
ga hočemo sprejeti. Prebival bo v nas v tisti meri, v
kakršni ga bo vsak hotel zaslužiti.
Ta dar ostane z nami do konca sveta. Je tolažba v
našem pričakovanju, je zagotovilo prihodnjega upanja, ko se bodo uresničili njegovi darovi, je luč našega
srca in sijaj naših duš.
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NEDELJSKE
MISLI

3. maj
5. velikonočna nedelja
VERUJ IN LJUBI
1 Jn 3,18-24

Taka je torej grenka resnica, ki jo odraža Prvo
Janezovo pismo: ljubezen so sicer poveličevali, toda
kar se je v resnici dogajalo, je bilo pa čisto nekaj
drugega. Ponižali so jo na stopnjo zapovedi, ali, še
slabše, prepovedi – prav tako kot mi. Kdor spolnjuje
zapovedi velja za dobrega kristjana in bo šel v nebesa. Taka vera, ločena od Odrešenikove ljubezni,
ima za posledico občutek pritiska in prisile. Nauk
Janezovega pisma je, da človek ne sme trpeti zaradi
razlike med “takšen bi lahko bil” in “takšen sem”.
To je velikokrat problem ljudi, ki se zavedajo svoje
odgovornosti pred Bogom in so morebiti do sebe
še preveč kritični. Tak občutek krivde lahko zavede
v nasprotje, da človek potem vse skupaj pusti, naj
teče, kakor hoče. Prav tako se človek ne sme vdajati
malodušju zaradi svoje ponovne in ponovne krivde,
saj se mora zavedati, da je za to dan dar zakramenta
sprave. Zaupati mora, da je kljub vsem svojim napakam sprejet; upa, ker ga je Kristus rešil bremena
obsodbe samega sebe.

10. maj
6. velikonočna nedelja
BOG JE LJUBEZEN
1 Jn 4,7-10
Trditev Prvega Janezovega pisma: »Kdor ne ljubi,
Boga ne pozna« ima večno veljavo. Komur se to zdi
čudno, naj se spomni otroka: svoje starše najprej
ljubi, šele potem jih počasi spoznava. Odtod tudi
običaj katoliške Cerkve, da krščuje otroke; v zavesti, da Bog otroka ljubi, preden je ta sposoben to
ljubezen spoznati in zavestno nanjo odgovoriti. In
vsi vemo, kako usodno je za človeka, če ni sposoben
navezati stikov s svojo okolico. Ta zmožnost pa se
začne buditi že v najzgodnejšem otroštvu in jo je
treba skrbno razvijati, saj so človeški stiki možni
samo tam, kjer jih navdihuje zaupanje. Isto velja
za poznejšo navezavo stikov z Bogom. Nikakor ni
nesmiselno učiti otroka moliti, čeprav še ni sposoben razumeti pojma Boga. Še bolj nujno pa mu je
pokazati, kje se nehajo meje človeške moči in se je
treba zanesti zgolj na Boga, pa naj si ga otrok kar
predstavlja čisto po svoje. Ta pojem bo razčistilo
odraščanje in vzgoja.

17. maj
Gospodov vnebohod
POLNA DORASLOST V KRISTUSU
Ef 4,1-13
Apostol od Efežanov zahteva ponižnost, krotkost,
predvsem pa ljubezen. To so namreč čednosti, na
katerih je Jezus utrdil svoje gospostvo nad svetom
in ga zedinil v skupnosti vseh, ki so deležni istega
vira odrešenja. Ta vir odrešenja po opisu apostola
sestavljajo trije elementi: 1. Duh, ki oživlja Kristuso2015 – AM – MAJ

vo skrivnostno telo, in upanje, ki ga vzbuja; 2. vstali
Gospod, vera, ki jo izpoveduje in krst, ki nas naredi
deležne te vere; 3. Oče, ki je nad vsemi, za vse in
v vseh. Ta trojna delitev spominja na Sveto Trojico
in v resnici je skrivnost edinosti v skupnem življenju
Božjih Oseb. Apostol vzame iz psalma podobo Boga,
ki na sionski višini deli dobrote svojemu ljudstvu.
Uresničenje tega psalma vidi v Kristusovem vnebohodu in pokaže, kako Kristus zasipa z darovi svojo
Cerkev. Ob tem posebej poudari sestavo Cerkve: v
njej so oznanjevalci, preroki, pastirji in učitelji, vendar vsi z istim ciljem: da bi gradili Kristusovo telo,
dokler ne bi vsi prišli do spoznanja Božjega Sina.

24. maj
binkoštna nedelja
SADOVI DUHA
Gal 5,16-23
Binkoštni odlomek iz Pisma Galačanom primerja
sadove življenja “po mesu” s sadovi življenja “po
duhu”. “Meso” pomeni pot, ki jo človek izbere v skrbi,
da bo sam sebi zadosten, ne da bi računal na osebno
pomoč Boga, ki prihaja po Svetem Duhu. Apostol
tudi našteva ta “dela mesa”: »nečistovanje, razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštvo, prepirljivost,
ljubosumnost, jeza, častihlepnost, razprtije, strankarstvo, nevoščljivost, pijančevanja, žretja in kar je
še takega.« Prav tako pa našteva sadove življenja
“po Duhu”: »ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost,
blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje.« Svobodo v Duhu je nemogoče pomešati  
kakim drugim načinom življenja. Resnična svoboda
je tam, kjer je vstajenje. V bistvu gre torej za to, da
se človek izvije iz miselnosti, da je sredstvp gotovega
zveličanja zgolj pripadnost krščanstvu. Kristus uči
človeka, naj se premišljeno znebi vse te gotovosti,
in ga vabi k nepredvidljivemu srečanju z Bogom v
dogodkih in v bližnjih.

31. maj
Sveta Trojica
PREJELI SMO POSINOVLJENJE
Rim 8,14-17
Mlade krščanske skupnosti so se zavedale svobode
in neodvisnosti od sveta, obenem pa so krčevito
pričakovale bližnji konec sveta in drugi Kristusov
prihod. Apostol jih opozarja, v čem je njihova
svoboda: v Božjem posinovljenju. Posinovljenje ima
pravni prizvok: noben pravni sistem ne daje možnosti
izsiliti posinovljenje, pa tudi ne možnosti posinovljenje
preklicati. Kar je enkrat storjeno, je storjeno. Odnos
posinovitelja in posinovljenca je nepreklicen – tudi pri
Bogu, ki nas je s krstom posinovil. Klic “Abbà, Oče”
je v Pismu Rimljanom namig na Gospodovo molitev
očenaš. Posinovljenje pomeni: Sveta Trojica je odprta
in verni ljudje se ne samo morejo, ampak celo morajo
vključiti v njeno življenje. Zato Pavel ne govori le o
enem sinu, ampak o mnogih sinovih; ne o “otrocih
Boga”, ampak o odraslih in zrelih ljudeh, ki imajo
Boga za očeta. In to smo tudi mi, sinovi po krstu, ki
je nepreklicen, kot je nepreklicno tudi posinovljenje,
ki smo ga s krstom prejeli.
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BRALI SMO...

VATIKAN — Novi poveljnik papeške švicarske garde
Christoph Graf (papež Frančišek ga je 7. februarja
imenoval za 35. poveljnika 110 mož te osebne
varovalne enote) je zanikal govorice, da jo sedanji
papež namerava razpustiti. Ravno nasprotno: papež
je pokazal veliko zanimanje za svojo osebno gardo
in niti malo ne razmišlja o njeni razpustitvi
BRUSELJ — Poročilo Karitas Evrope od 19. februarja
pove, da revščina ali družbena izključenost grozita
vsakemu četrtemu Evropejcu. Leta 2013 (za to
leto so podatki) je zaradi njiju trpelo skoraj 123
milijonov prebivalcev stare celine. Najhuje so bili
prizadeti Romuni (40,4% prebivalcev), nato Grki
(35,1% prebivalcev). Stiska zelo pesti mlajše od
18 let. Tudi tukaj prednjačita Romunija in Grčija.
Vzrok zanjo pri mladih je v glavnem brezposelnost.
VATIKAN — Papež Frančišek se je članom italijan
ske obalne straže pri sprejemu njenih predstavnikov zahvalil za reševanje življenj beguncev. Po podatkih organizacije za begunce pri ZN (UNHCR) so
samo do 13. februarja rešili iz morja okrog 3.800
beguncev. Od začetka februarja se je na otok Lampedusa ali na obale Sicilije zateklo več kot 7.600
beguncev, kar presega število lanskega februarja.
MOSKVA — Vodja oddelka za odnose do družbe
pri Ruski pravoslavni cerkvi, nadduhovnik Vsevolod
Čaplin je upravljavce raketnih sistemov na območ
ju, kjer je strmoglavilo malezijsko potniško letalo
z 298 potniki na krovu, pozval, naj povedo “vso
resnico o tem, kar so naredili in videli”. Enako velja
za posadko ukrajinskega vojaškega letala, ki naj bi
letela v bližini omenjenega potniškega letala.
VATIKAN — Papež Frančišek je pri sprejemu predstavnikov Reformirane cerkve na Škotskem pohvalil
nove oblike sodelovanja pri ekumenskem dialogu in
napredek pri ekumenskih prizadevanjih pri Škotih.
Odnos med krščanskimi verami v tej deželi potrjuje, da kristjane več stvari povezuje, kot pa ločuje.
Treba je premagovati stare predsodke.
ASUNCION — Paragvajski dnevnik Ultima Hora
je potrdil, da bo papež Frančišek julija obiskal Pa
ragvaj; med drugim božjepotno središče Caacupe.
Poleg Paragvaja naj bi papež obiskal še Bolivijo in
Ekvador. Priprave so se že začele
RIM — Predsednik papeške komisije za zaščito
otrok, kardinal Sean Patrick O’Malley je 16. februarja
posvetil novo središče za zaščito otrok pred spolnimi zlorabami pri papeški univerzi Gregoriana. Prej
je imelo svoj sedež v Münchnu. V Rim so ga prenesli, da bi njegovemu delovanju dali še večji mednarodni poudarek.
FREETOWN — Misijonar v Sierri Leone p. Maurizio
Boa je za Radio Vatikan povedal, da so se v glavnem
mestu vnovič pojavili primeri okuženja z ebolo.
Novica je povzročila pravi šok pri ljudeh, udarila je
kot “strela z jasnega”. Zaradi vnovičnega izbruha
bolezni je vlada razglasila najmanj tritedensko
karanteno za 700 stanovanj v Freetownu, šole pa
naj bi ostale zaprte še naprej.
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VATIKAN — Na pobudo papeškega miloščinarja
nadškofa Konrada Krajewskega sta začela dva rimska frizerja v frizerskem salonu pod Berninijevimi
kolonadami zastonj striči brezdomce. Opremo za
salon so podarili rimski brivci in frizerji. Obiskovalcev salona je veliko.
DUNAJ — Deželni referent za Bližnji vzhod, p.
Andrzej Halemba, je povedal, da je katoliška
dobrodelna ustanova Cerkev v stiski namenila 2,3
milijona evrov takojšnje pomoči kristjanom v sirskih
mestih Aleppo, Homs in Damask. Pomagali jim
bodo s pošiljkami živil in zdravil pa tudi denarjem
za plačilo najemnin in energetskih virov.
RIM — Rimski Hrvati in drugi udeleženci so se v
hrvaški cerkvi “San Girolamo” slovesno spomnili bl.
kardinala Alojzija Stepinca ob 55. obletnici njegove
smrti (Hrvati se ga pri bogoslužju spominjajo 10.
februarja). Maševal je prefekt Kongregacije za
nauk vere kardinal Gerhard Ludwig Müller.
HAVANA — Kubanski škof Jorge Enrique Serpa Perez je napovedal, da bodo še letos začeli v mestu
Sandino na jugozahodu Kube zidati novo cerkev. To
bo prva nova bogoslužna stavba na “sladkornem
otoku” po več kot 50 letih, v njej pa bo prostor za
250 vernikov. Stroške zidave v višini 50.000 ameriš
kih dolarjev bo v glavnem plačala španska župnija
sv. Lovrenca v Tampi na Floridi.
BONN — Nemška ekumenska zvezna delovna skupnost Azil v Cerkvi poroča, da je v tej državi 226
cerkvenih zatočišč, v katerih je našlo zavetje vsaj
411 ljudi v veliki stiski. To je 13% več, kot jih je bilo
januarja. Od začetka lanskega leta se je tovrstna pomoč povečalo za 500%.
AVILA — Krajevni škof je 21. februarja javno prosil za
odpuščanje grehov, zagrešenih v Cerkvi. To je naredil
pri procesiji od samostana sv. Jožefa bosonogih kar
meličank, iz katerega je sv. Terezija začela v 16.
stoletju uresničevati reforme svojega reda, do romar
ske župnijske cerkve sv. Petra.
WASHINGTON — Catholic News Service poroča,
da so prireditelji letošnjega svetovnega srečanja
družin od 22. do 25. septembra v Filadelfiji zbrali
že več kot 30 milijonov dolarjev za kritje stroškov.
Celotne stroške ocenjujejo na 45 milijonov evrov.
Domači nadškof Charles Chaput je poudaril, da darovi zasebnih darovalcev izpričujejo “čudovito velikodušnost in velik optimizem” pred srečanjem.
DRESDEN — Škof Heiner Koch se je v pogovoru za
Nordwest Zeitung zavzel za to, da bi Cerkev našla
“drugačen jezik glede homoseksualnosti”. Opozoril
je, da je “boleče predstavljati homoseksualnost kot
greh”. Za prave rešitve predlaga sožitje ljudi v krajih,
kjer živijo, in v župnijah, pogovor in izmenjavo mnenj
namesto “tez v časopisih”. “Duhovna in telesna lju
bezen se pokrivata”, ljudje pa tega žal ne znajo uskla
diti, najprej pa prav razumeti.
RIAD — Egiptovski list Ahram Online poroča, da
je rektor ugledne muslimanske univerze Al-Azhar
Ahmed el-Tayeb predlagal reformo pouka islama. Ta
je potrebna zaradi nereda prepričanj, kaj je prav in
kaj ne v islamu. Če ne bo te spremembe, potem ni
upanja, da bo islamska skupnost dosegla enotnost.
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NEW DELHI — Nadškof John Barwa (CuttackBhubaneswar) je v Tiangii blagoslovil pomnik, ki
so ga postavili v spomin na 70 indijskih kristjanov,
ki so v zvezni deželi Orissa umrli, ko so leta 2008
izbruhnili neredi hindujskih skrajnežev, povzročil
pa jih je umor hindujskega svamija Saraswatija.
Čeprav so odgovornost za umor prevzeli maoistični
uporniki, so se hindujci znesli nad kristjani.
MOSKVA/ŽENEVA — Agencija Interfax je poročala,
da je ruski zunanji minister Sergej Lavrov na
spomladanski seji Sveta za človekove pravice pri ZN
v Ženevi potožil nad preganjanjem Moskvi zveste
pravoslavne Cerkve v Ukrajini. Dejal je: »Trije
pravoslavni duhovniki so bili umorjeni, številni drugi
so, potem ko so jim skrajneži grozili, pobegnili v
Rusijo.« Ameriški zunanji minister John Kerry pa je
Rusom očital najhujše kršitve človekovih pravic na
Rusiji priključenem Krimu in vzhodni Ukrajini.
VATIKAN — Sveti sedež je 3. marca na spletni
strani objavil pravila za delovanje sveta za gospodarstvo in tajništva za gospodarstvo ter delovanje
generalnega revizorja. Veljati so začela 1. marca,
odobril pa jih je papež Frančišek.
MÜNCHEN/ABUJA — Nigerijski glasbenik Keziah
Jones je za Süddeutsche Zeitung izjavil, da je v
njegovi domovini “podobno nevarno kot v New Yorku, če človek ve, kaj dela in dopušča”. Teroristična
organizacija Boko Haram je po njegovem “odgovor
eliti na oblasti”. Tudi od predsedniških volitev 28. marca si ne obeta sprememb, ker ne zaupa nigerijskim
strankam; želi si okrepitve civilne družbe.
VATIKAN — Papež Frančišek je pri avdienci za škofe
s severa Afrike (Libije, Maroka, Alžirije in Tunizije)
ob njihovem obisku “grobov apostolov” izrazil
občudovanje nad škofom iz Tripolija Giovannijem
Innocenzom Martinellijem, ki se ni udeležil avdience
in obiska “ad limina apostolorum”, ker želi ostati v
Libiji. Te države ne bo zapustil, dokler bo tam še en
sam samcat kristjan, je izjavil škof Martinelli.
LVOV — Nadškof Mieczyslaw Mokrzycki je ob obi
sku sedeža dobrodelne ustanove Cerkev v stiski v
Königsteinu povedal, da v lvovski nadškofiji poma
gajo številnim domačim ljudem v stiski in na deset
tisoče ljudem, ki so sem pribežali z območja Donecka. Razdeljujejo jim živila in zdravila. Pri pomoči ne gledajo na to, katere vere je kdo.
DUNAJ — V nadškofijskem dvorcu so 5. marca
ob 110. rojstnem dnevu kardinala Franza Königa
(1905–2004) predstavili knjigo z nenavadnim naslovom König–Kaiser–Kardinal (Kralj–Cesar–Kardinal), posvečeno nekdanjemu dunajskemu nadškofu. Knjiga prinaša več kot 50 pogovorov z uglednimi
osebnostmi o kardinalu Königu, temelji pa na dokumentarnem gradivu o tem dolgoletnem dunajskem
nadškofu in graditelju ekumenskih mostov.
ŽENEVA — Stalni predstavnik Svetega sedeža pri
ZN v tem mestu nadškof Silvano Tomasi je očital
ZDA in Rusiji, da le leporečita o zaščiti preganjanih
kristjanov v Siriji in v Iraku, nista pa naredili
“nobenih konkretnih korakov”. Vsakdo pa ve, da
bo le “mednarodni poseg vnovič prinesel varnost in
red” v omenjeni državi.
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BAGDAD — Župljani stolne župnije sv. Jožefa
v Bagdadu kljub stalni nevarnosti terorističnih
napadov muslimanskih skrajnežev javno izpričujejo
svojo vero z udeležbo pri petkovem križevem potu.
Otroci pod varstvom policije nosijo križ in skrinjico
s prošnjami vernikov z vsega sveta za sobrate v
Iraku in drugih državah in območjih na Bližnjem
vzhodu, ki jih ogrožajo skrajneži Islamske države.
Po križevem potu jim mašuje argentinski duhovnik
Luis Montes, ki ima križev pot za pomembno
znamenje krščanske pripadnosti in izpovedovanja
vere v Jezusa Kristusa.
GLASGOW — 10. marca je Škotska praznovala
400-letnico mučeništva jezuita Johna Ogilvieja,
prvega svetnika po reformi. Iz sovraštva do vere
so ga umorili leta 1615, za svetnika je bil razglašen
leta 1976.
MOSUL — Džihadisti Islamske države so poškodo
vali le fasado starodavnega samostana sv. Gregorja,
niso ga pa uničili.
WEST CONSHOHOCKEN — Ustanovitelj skupnosti
Barka kanadski filozof Jean Vanier bo prejel nagrado
Templeton, ki jo vsako leto podeljuje istoimenska
fundacija za izjemne dosežke v medverskem
dialogu in človekoljubnih projektih.
VATIKAN — 13. in 14. marca je v vsej Cerkvi stekla
molitvena pobuda 24 ur za Gospoda. Njeno geslo
je bilo: “Bog, ki je bogat v usmiljenju”. V središču
nove evangelizacije je zakrament sprave. V Cerkvi
na Slovenskem so to pobudo vpletli v zadnja dva
dneva radijskega misijona v tednu po tihi nedelji.
BOGOTA — Za Sirijo posledice zaradi krize s številnimi priseljenci najbolj trpi Kolumbija. Šest milijonov ljudi je namreč moralo zapustiti domove zaradi
spopada med državnimi in revolucionarnimi silami,
ki se vleče že več kot pol stoletja.
RIM — 12. marca je bilo v Papeškem vzhodnem
inštitutu v Rimu srečanje z naslovom: Metz
Yeghérn. Te armenske besede označujejo genocid
nad njihovim narodom, izvršen leta 1915.
BOLOGNA — V pripravi na sinodo o družini so na
papeški univerzi sv. Križa pripravili posvet, ki naj bi
jih po besedah nadškofa kardinala Carla Caffarra
“vrnil k resničnemu življenju” in jim pomagal znova
odkriti lepoto zakonske zveze in družine.
VATIKAN — Na praznik sv. Jožefa je papež Frančišek v telefonskem pogovoru Benediktu XVI. izrekel
najboljša voščila za god, saj je njegovo krstno ime
Joseph. Benedikt XVI. pa je čestital svetemu očetu
ob drugi obletnici papeževanja.
RIM — Prof. José Martinez Gazquez z univerze v
Barceloni je imel 25. marca na papeški univerzi
Antonianum javno predavanje z naslovom: Koran
med arabščino in latinščino: od leta 1143 do komentarjev in znanstvenih prevodov.
TAIZÉ — 12. maja bo minilo sto let od rojstva
brata Rogerja Schutza. V pripravi na ta dogodek
ekumenska skupnost iz Taizéja vabi na pot “k novi
solidarnosti”. Predvsem naj bi meseca marca in
aprila v molitvi razmišljali naslednje: “H komu naj
gremo, da bi živeli novo spodbudo k solidarnosti v
sedanjih razmerah”?
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
MISIJONSKO DELO V LETU 1854
NOVA MISIJONSKA POSTAJA SVETI KRIŽ
Ko je Knoblehar vpeljaval v Kartumu nove misijonarje in pomočnike v njihovo delo, je imel nekaj
zelo mučnih mesecev. Takoj po prihodu v Kartum
je zbolel za grižo mladi italijanski duhovnik Anton
Lastenaro, ki je bil z Janezom Beltrame prišel za njimi
iz veronskega zavoda. Umrl je na svetih Treh kraljev dan, 6. januarja 1854. V Kartum je prišel torej
samo umret; samo devet dni je tam živel. Skrbno
se je bil pripravil za misijonsko delo. Poleg materinščine – italijanščine je dobro znal tudi francosko,
angleško in arabsko. Zdaj je pa vse svoje misijonsko
navdušenje in vse svoje znanje vzel s seboj v grob.
Kakšen udarec, kakšna škoda!
Za mrzlico in možganskim vnetjem je zbolel italijanski zidar Janez Petralli, ki ga je bil Knoblehar s
tremi drugimi najel v Aleksandriji. V nekaj dneh je
tudi on umrl. Torej spet dva nova grobova.
Tudi nekaj drugih obrtnikov je napadla mrzlica.
Kar jih je ostalo zdravih, so bili zaposleni z nego bolnikov in niso mogli opravljati svojega dela. Skrb za
bolnike je imel po Jenčkovem odhodu vladni zdravnik
dr. Penney. Tisto leto je mnogo Kartumčanov pobrala
mrzlica. Razpasla se je tam tudi zaradi velikih poplav
Nila v minulem letu.
Andrej Hruška, ki je tako vzorno uredil zelenjadni
in sadni vrt, se je v začetku leta 1854 poslovil in se
vrnil na Dunaj. Za prebivalce misijonske hiše je storil
mnogo dobrega. Njegovo pripovedovanje na Dunaju
pa pač ni moglo buditi navdušenja za misijon.
Kovača Antona Knavsa so pa preslepili nakupovalci slonove kosti, da je pustil delo v misijonu in
šel po kupčiji. Kmalu nato je pa umrl ob Belem Nilu,
nedaleč od nove misijonske postojanke Sveti Križ.
Prve vtise iz Kartuma je Šašelj zapisal v pismu
10. januarja 1854:
»Tukajšnja misijonska hiša je veliko poslopje,
pa zidano iz blata. Nastanili so nas po dva in dva v
sobe ki so pa kakor kakšni zapori. Šli smo pogledat
po vrtu. Gotovo je malo vrtov v Evropi, kakršna sta
tukajšnja dva. V njih je mnogo zanimivih dreves in
vinskih trt, ki delajo gosto senco. Vse lepo zelení,
cvete in je polno sadja, ko pri vas vse pokriva sneg.
Jemo vsak dan sveže smokve, grozdje, banane,
granatna jabolka, pa tudi pečenke in dobre solate
nam ne manjka. Ko bo ta ali oni bral, kako dobro
tukaj živimo, si bo morda želel priti semkaj. Pa ga
bo veselje kmalu minilo, ko bo slišal, kako nezdrav
je tukaj zrak in kako hudo gospodari mrzlica. Človek
je tukaj kmalu živ in mrtev.
Jaz sem, Bog bodi zahvaljen prav zdrav. Zadovo
ljen pa nisem popolnoma, ker mnogo tega ni res,
kar so nam v Ljubljani napovedovali, in kar je o Afriki pisala Zgodnja Danica. O dobrem je bilo mnogo
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pisanega, o slabem pa nič.
Vsak dan je tukaj dosti maš. Toda le malo se
nam zjutraj ljubi iti, ker je od sile komarjev, ki nam
ponoči ne pustijo prav nič spati in šele proti jutru
izginejo, da nekoliko zaspimo. Podnevi delamo. Jaz
sem dobil najlepšo delavnico, svetlo in prostorno,
mizarji pa le majhno in temno.
Drugi dan po prihodu v Kartum smo prejeli pošto
od doma. O, kakšno veselje! Več tisoč milj daleč, na
drugem delu sveta, in dobiti pošto od dragih staršev,
bratov in znancev, pisano 22. oktobra! Zelo, zelo sem
bil vesel, ko sem bral. Prosim Vas, ljuba mati, ki mi
pišete, da ste bolni in večkrat v skrbeh zavoljo mene:
pomislite na uboge sužnje, na njih matere in očete,
ki imajo prav tako srce in občutijo prav tako žalost
kakor mi, kristjan. Ljudje, ki nimajo duše, odvažajo
zamorce vsevprek: otroke, fante, dekleta, očete in
matere. Člani družine se potem nikoli več ne vidijo
in drug o drugem več ne slišijo. Mi se bomo, če Bog
da, še videli na tem svetu, na drugem svetu bomo
pa ostali zmerom skupaj.«
Jeran ga je bil prosil za nekaj slik. Pa mu v tem
pismu odgovarja, da zdaj ne utegne risati, ima preveč dela; čez šest tednov bo poslal slike njemu in
svojim staršem. – Tako Šašelj.
Knoblehar jih je priganjal, da naj pohitijo z zidavo
stanovanjske hiše, ki naj bi bila izpeljana v obliki
četverokota okoli srednjega dvorišča. Enega izmed
italijanskih zidarjev je določil, da bo žgal opeko. Poskusi naj na zemljišču, ki leži četrt ure od mesta in
ki so ga za deset let vzeli v najem. Druga dva zidarja
je poslal z delavci preko reke v kamnolom, od koder
je bil dal že Kocjančič napeljati mnogo skal. Bile so
zelo trde, a so se dale lepo klesati. Nek nov kamnolom je dajal posebno lepe kose in so jih že kar tam
obdelovali v kocke. Kamen za apno je pa bilo treba
dovažati zelo daleč. Nekaj malega so ga odkrili tudi v
bližini. Celo mohamedanske oblasti so izražale željo,
da bi naj bila kamnita stavba čimprej dograjena, da
bo mestu v okras in v spodbudo za nove stavbe.
Šola je štela 25 črnih dečkov. Vodil jo je Haller.
Učil je v njej tudi Beltrame, zlasti italijanščino.
Pisal je: »Učitelju je v veliko zadoščenje, če more
izgubljeno ovčico pripeljati h Kristusovi čredi. Z
veseljem gleda malega črnca, kako dviga svoje črne
ročice k svojemu Odrešeniku, ko poklekne kot Božji
otrok h križu, ali ko sliši iz njegovih ust hvalo Bogu, o
katerem prej ni nič vedel. In táko obilno zadoščenje
smo imeli pri skušnjah na koncu šolskega leta. Lepo
je bilo videti dečke, ki so prišli nekaj mesecev prej
nagi in divji v misijonsko hišo, zdaj so pa bili od
nog do glave oblečeni in so v arabščini, ki ni njihov
materni jezik, prosto in veselo govorili o Bogu.«
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Niko Kuret

fantovski prazniki

FLORJANOVO
4. VELIKI TRAVEN
Kuretove raziskave o pomenu godu sv. Florjana
smo objavili že v majski številki leta 2008, o po
stavljanju mlajev in drugih fantovskih praznovanjih
ob tej priliki pa v letih 2009, 2010, 2011 in 2014.
Obdelani so bili običaji na Gorenjskem, Dolenjskem
in Štajerskem ter na slovenskem in avstrijskem delu
Koroške ter severnem delu Štajerske. Nadaljujemo
z opisom običajev v panonskem območju.
Del panonskega območja je ne “Frjanovo” obhajal
obred sprejemanja novincev v fantovsko družbo. Ta
obred opravljajo drugod rajši o pustu ali – redkeje
– ob kakšni drugi priložnosti.
Pisatelj Ignac Koprivc nam je opisal Florjanovo
nekje v Slovenskih goricah. Zvečer, ko se znoči, se
zbero pred vaško kapelo najprej mladi fantje, ki
naj bi bili nocoj sprejeti v fantovsko družbo. Vsi so
se morali naučiti peti “florjanovco”. Starejši pridejo
pozneje, jih precenijo in sklenejo, kateri bo sprejet,
kateri ne. Nato odidejo po vasi. Vrstni red hiš, pred
katerimi se ustavljajo, je že od nekdaj določen. Postavijo se, kakor je navada – prvi glas na sredo, drugi
na desno, basisti na levo. In začno. Prav kitica je
običajni pozdrav, druga nam že znani opomin zastran
mačka, ki je kradel v shrambi, nato se nadaljuje:
Dragi oča, ljuba mati,
slišta naše pesmi glas
od svetnika pomočnika
no od svetga Flórjana.
So ga zgrabli, v ogenj vrgli,
da se peče mu telo.
Tudi strašno so ga tepli
no odsekali glavó.
Lübi oča, lüba mati,
da bi darovali kaj –
mi mo vzeli, kaj te dali,
če do jajca ali meso.
Tak ostante, srečni bote
zdaj v imenu Jezusa,
Jožefa ino Marije
in pa svetga Flórjana!
Ko odpojo, stopi najstarejši k oknu, se prime
za križe in spregovori s svečanim glasom: »Dobro
večer no sveti Frjan! Zdaj je priša en jajčov cigan.
Bog vam požegnaj vinske gore no žitno polje, meni
pa pernodvajsti jajc gre.«
Če se nihče ne oglasi, zapojo drugo pesem:
Veseli majnik se nam bliža,
hitro čas naprej hiti.
Svet Flórjan iz paradiža
svoj god obhajati želi.
2015 – AM – MAJ

Njemu v čast smo cerkev stavli,
türna pa še nimamo.
Nocoj bi radi vküper spravli,
milodare prosimo.
Jajca, maslo in denarje
radi vzamemo za dar.
Še žganice iz omare
ne zavržemo nikar.
Če kaj boste darovali,
dajte iz dobrega srca.
Jutri bomo praznovali
god Florjána svetega.
Vsi k proslavi radi prite,
naj se Flórjan počasti,
in v molitvi ga prosite,
da vam hiša ne zgori.
Zdaj pa zdravi vi ostante,
mi podamo se od vas.
Na nas pa si spomin ohrante
zdaj ino na večni čas!
Fant ponovi svoj nagovor. Zdaj se oglasi tudi gospodinja v hramu. Tiho pride k oknu, stisne voščilcu
v roko par jajc, klobaso ali nekaj drobiža in pevci
gredo dalje.
Tako hodijo od hiše do hiše. Ko pridejo do konca,
posedejo za vasjo na trato pa pregledajo in preštejejo nabrane darove. Sto jajc določijo za cvrtje, drugo
neso k trgovcu, ki kljub pozni uri vstane in odkupi,
kar mu ponudijo. Nazadnje še sam nekaj primakne
za florjanovce.
Fantje krenejo k določeni hiši, navadno takšni,
kjer so doma dekleta. Tu sedejo v “prikletu” (veži)
za veliko mizo, dekleta pa jim spražijo cvrtje. Najstarejši pohvali novince, da so se dobro odrezali. »Zdaj
pa polôži vsak izmed vas, novinci, dvajset dinarjev
za krst. Na binkoštni ponedeljek pa lahko pridete
s svojimi deklinami k Rolu. Zdaj ste z nami eno.«
(20 dinarjev iz leta 1939 je približno $90 današnje
veljave, op. ur.)
Sodelovanje pri florjanovskem koledovanju in
udeležba pri gostiji s cvrtjem zadošča tukaj – hkrati
s plačilom določenega zneska – za sprejem v fantovsko družbo.
V ljutomerski okolici pa je ta obred že prava
slavnost, ki ohranja zvezo s kurjenjem po hišah in
se obhaja na Florjanovo nedeljo.
V soboto pred Florjanovim so se fantje zbrali na
vasi, da bi se pomenili, kako bodo izvedli jutrišnjo
slovesnost. Iz svoje srede so izvolili štiri fante, ki jim
je vodja velel nekako takole: »Vi štirje pojdete jutri
zjutraj k maši. Ko pridete domov, si vidva vzemita
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košarico pa hodita po prošnji. Jaz bom še pobral peneze pri tistih, ki še niso dali svojega deleža. Vidva
pa po obedu kar brž pripravita konja. Jaz pridem tja,
da se odpeljemo po vino.
Tako so tudi naredili. Od hiše do hiše so šli nabirat
sir, vrhnje (smetano), jajca, moko zabelo, meso,
klobase in druge dobrote. Nabrane stvari so spravili
v hiši, kjer so drugi že pripravljali prostor za večerno
veselico. Ko so vas obrali, so šli k dekletom prosit
jih, da bi jim prišle pripravljat večerjo – pêč, cvret
in kuhat. To so opravili pred poldnem. Po obedu so
se odpravili drugi trije po vino. Navadno so kupili
ogrsko vino, ker je bilo domače predrago. Medtem je
v hiši, kjer naj bi bila zvečer veselica, vse zaživelo.
Kuharice so se vrtele po kuhinji in izbi, mlajši fant
je so pripravljali mize in klopi. Tudi godec se je že
pokazal. Dekleta so krasila sobo. Iz šipka so pletle
vence za novince, za fante, ki so izpolnili šestnajsto
leto in jih bodo odrasli fantje nocoj sprejeli v svojo
sredo. Mračilo se je že, ko so pripeljali vino. Fantje
so sod brž “skótali” z voza in ga postavili v “priklet”
(vežo), ga “dali na pipo” in pokusili.
V kuhinji je bila tačas večerja že pripravljena. V
hiši je zagorela luč, mize so bile obložene z jedjo in
pijačo. Najstarejši izmed fantov je začel razvrščati
udeležence. Ponekod (Babinci) so sedeli fantje pri
eni mizi, dekleta pri drugi). Drugod (Noršinci) so
sedeli mešano. Vodja je razporedil fante po starosti
in določil navadno vsakemu za par tisto dekle, ki si
ga je fant sam izvolil. Po skupni molitvi se je začela
večerja. Eden izmed fantov je natakal, da nikomur
ni zmanjkalo pijače. Ko je bilo vseh dobrot dosti,
so spet molili, nato pa je sledil sprejem novincev v
fantovsko družbo.
Najstarejši izmed fantov, “čêhov”, je prijel kupico v roko in spregovoril. Takole se je glasil njegov
nagovor v narečju:
»Dečki! Vi ste gnes prvokrat na Frjanovem. Zato,
da smete ponoči priti na ves med čehe, bote zaj
kronani. Jaz pa van poven, kak se morete obnašati:
1. Po sončnem zahodi ne sme nobeden s klobükon
na glavi na ves priti, more imeti kapo.
2. Kaj bode se med čehi gučalo, toga ne smete
nikdar dale praviti.
3. Na vesi med čehi pa tüdi vsak sam za se se
spodobno obnašajte. Grde praske delati in razbijati
ne smete.
4. Med potjoj ne smete komu kakšne škode de
lati, koga dražiti ali zasmehavati.
5. Če greste v drügo vas, se morete s tistimi čehi
prijazno pogovarjati, pa če drügi čehi v našo ves
pridejo, jih ne smete za norca imeti.
6. Dobro ime domačih čehov in puc morete pr
sakšoj priliki zagovarjati.
7. Doma starišon peneze ali kaj drüga krasti in
po nepotrebnem po krčmah hoditi, toga nikdar ne
smete.
8. Če bi se keri čeh ali kera puca z domače vesi
namenila preveč slabo oženiti, morete to braniti in
razdirati, kelko le mogoče.
9. Če bi k soldakon odišli, pa pridete nazaj domu,
ne smete nikdar domačih puc pa čehov za norca
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imeti, pa proti jin preveč štimani biti.
10. Starih lüdi ne smete za norca imeti, ali se ž
jimi prepirati.
Če boste vse to včinili, kaj van jaz zaj pravin,
te de vas vse rado melo; pa bote tüdi posod meli
počtenje.
Ko je končal, je vsem napil, muzikant pa je zaigral
veselo, poskočno vižo. Dekleta so prinesla v hišo
pripravljene vence iz zelenega šipka. V Noršincih je
bila dekle tista, ki je potisnila svojemu sosedu novincu venec na glavo, v Babincih je to opravil eden
izmed fantov. Oba sta poskrbela, da je novinec občutil šipkove bodice na glavi ... Drug fant je natočil
kupico in kronanec je vstal in napil vsem zbrnim
fantom in dekletom. Vsi skupaj so zapeli: »Prelepo
ime (France), Bog te naj živi ...« Takšen obred je bil
zaporedoma pri vsakem novaku.

Novinci so si že pred venčanjem izvolili kuma.
Ko je bil obred končan, je kum vstal in spregovoril.
Opominjal je novince, da morajo biti pridni, zvesti
tovariši in skrbni vaški branitelji. Kronanci so obljubili, da bodo in da hočejo biti. K temu so še enkrat
pili na dobro zdravje. Godec za pečjo je zdaj nategnil
meh. V hipu so mize in klopi razmaknili in že so se
zavrteli pari po prostrani izbi.
Po starem so šla dekleta kmalu domov, fantje pa
so še posedeli. Še preden pa se je kateri od gostov
poslovil, so znosili ovenčane “bidre”, pogače, na
mizo. Najlepšega so postavili pred “prednika” ali pred
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tistega, ki je kronancem “pridigoval”. Tisto dekle,
ki je bilo po mnenju zbranih najbliže možitvi ali pa
jo je določil prednik, je morala prerezati enega od
bidrov v znamenje, da se bo skoro ločila od samske
družbe. Lahko pa so to čast podelili tudi kakemu
drugemu dekletu.
V Noršincih je trajal ples do belega dne. Naslednje
jutro okoli devete ure so prihajali fantje spet gledat
in poskušat, ali pipa kaj “škrta”. Tudi ostanke je bilo
treba pospraviti. Zato se je zabava nadaljevala.
Tako je vzhodna Slovenija pridružila zanjo značilni
šegi še obred sprejemanja v fantovsko družbo.
V ljudskem spominu živi danes sv. Florjan takšen,
kakršnega kažejo podobe na stenah, v znamenjih
in oltarjih: kot zavetnik pred ognjem – na tem in
na onem svetu.
Takega se spominjajo v vsakdanji molitvi, takega
ne pozabljajo na božjih potih. Zlasti na Štajerskem je
bila navada, poroča M. Turnšek, da so zapeli romarji
pri poslovilni pesmi še kitico v čast sv. Florjanu:
Šesti štük smo odzvonili,
svetga Frjana počastili:
vari nas ognja večnega
ino tüdi časnega.
Vari nas, lübi svet Frjan
da ne bode ogenj prižgan
za düšo no telo!
Sprosi nam sveto nebo!
Iz takšnega duha tudi razumemo druge pobožne
šege, tako – postavim – tisto v Zilji (Žužaliče), ko
stopa pri vsaki hiši vsa družina na Florjanovo okoli
domačije in moli pri tem rožni venec v čast sv. Florjanu, da bi jo varoval ognja in drugih nezgod. Ali
tisto v Rožu (Št. Jakob), ko se zvečer pred Florjanovim po večni luči zbero vaška dekleta v kaki hiši,
nato pa se razvrstijo v sprevod ter gredo okrog in
okrog vasi in molijo rožni venec, “da bi sv. Florjan
obvaroval vas požara”.
Čisto naravno je naposled, da so si gasilci – prido-

bitev 19. stoletja – izvolili sv. Florjana za zavetnika.
Njegova podoba se je blestela na marsikaterem
gasilskem domu, na njegov god ali na Florjanovo
nedeljo pa so imeli gasilci marsikje skupno mašo,
nato pa slovesnost z veselico, ki je bila – s svojimi
dobrimi in slabimi stranmi – tudi že tem, da postane
del izročila.
Omeniti je vredno, da imajo na Gornjem Seniku
v Porabju staro zavarovalno skupnost zoper požar,
ki sega baje še v 18. stoletje. Na Florjanovo po maši
se gospodarji, člani skupnosti, zberejo v gostilni,
kjer vsak vplača svoj letni delež. Zavaruje lahko
vso škodo, polovico ali “frtav” (četrtino). Od plačila
3 forintov dobi enega župnik za mašo, enega pa
“zvonár”, da zvoni (“s tremi zvonami”), kadar grozi
huda ura ali če kje zagori. Če kdo pogori, dá vsaka
hiša enega delavca in eno “ritonjo” (škop) slame.
Ker pa danes streh več ne krijejo s slamo, plača
vsak namesto “ritonje” 20 forintov. Tako si pogorelec lahko s skupno pomočjo spet postavi domačijo.
Začetek majnika je še močno nevaren zaradi pozebe. Zato v Ribniški dolini  hudomušno pravijo, da
”sveti Florjan češplje trese”; lahko se namreč zgodi,
da v teh dneh slana popali cvetoče drevje.
Ponekod začno na Florjanovo saditi fižol, tako
v ljubljanski okolici (Utik, Polje) in v Suhi Krajini.
Drugod povedo izkušnje, da na Florjanovo sajeni
fižol rad pozebe (Sv. Križ ob Krki). Na Krembergu v
Slovenskih goricah na Florjanovo radi tikve (buče)
sadijo.
Vremenski pregovori Florjanovega godu govorijo
o požarih in suši. Na Dolenjskem (Raka) in v Slovenskih goricah so prepričani, da bo mnogo požarov, če
na Florjanovo “sonce na jasnem vzide” ali če je na
Florjanovo jasno. Na Koroškem in na Gorenjskem
pa si spet ne želijo dežja, ker da bo potem pritisnila
suša. Kolikor na sv. Florjana dan dež trave porosi,
toliko je poleti od suše zgori (Cerklje pri Kranju).
Če na ta dan dež gre, ga vse leto manjka (Leše na
Koroškem).

LEGENDA O TRPLJENJU SV. FLORJANA
Kristjane so preganjali v času vladanja cesarjev
Dioklecijana in Maximusa. V tem času je bil na obalnem področju Noricuma za namestnika Aquilinus, ki
je po prihodu v Lauriacum (Lorch) z veliko vnemo
začel “lov” na kristjane. Štirideset jih je ujel in jih po
dolgem mučenju vrgel v temnico. Ko je za to slišal
Florjan, ki je bil v tem času upokojeni glavni častnik
v mestu Cetiumu (danes Zeiselmaur), je pohitel v
Lauriacum (Lorch, vzhodno od Linza v Avstriji) in sam
priznal, da je kristjan. Namestnik je od njega zahteval, da žrtvuje darila rimskim bogovom, kar pa je
Florjan odklonil. V svojem prepričanju so ga mučili
in se na koncu odločili, da ga z mlinskim kamnom
okrog vratu z mostu vržejo v reko Enns.
Človek, ki ga je porinil v reko, je oslepel, reka pa
se je ustrašila tega dejanja in ga je izvrgla na skalo,
kjer ga je pričel varovati orel z razprostrtimi krili v
obliki križa. Pojavil se je tudi svetnik, ki je neki ženi
pokazal, da tam leži truplo. Ženska je vpregla vole
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in se odpeljala z vozom do reke in truplo naložila.
V strahu pred neverniki ga je pokrila s slamo in z
vejami. Vprežene živali so bile žejne in utrujene od
vleke in niso mogle več vleči voza dalje do mesta
pokopa. Na prošnjo ženice je iz zemlje na površje
prodrl studenec, iz katerega še danes teče voda;
napojene živali so truplo odpeljale do mesta, ki ga je
svetnik pokazal ženi. Zaradi vse večjega preganjanja
kristjanov so ga pokopali hitro in skrivaj. Po tem
pokopu so se na tem mestu pričeli dogajati čudeži;
iz ljudi so bili tukaj odgnani zli duhovi in vsak bolan
kristjan je na tem mestu občutil olajšanje svojih
težav. Zaprti kristjani pa so umrli v temnici.
Opisani dogodek se je zgodil 4. maja 304. Zaradi
tega je 4. maj god svetega Florjana.
Na Florjanovem grobu je nastala kasneje znana
avguštinska opatija St. Florian bei Linz, v kateri
je kot organist deloval skladatelj Anton Bruckner
(1824-1896)
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VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Henri Daniel-Rops

tretji del
LJUDSTVO IN NJEGOV BOG

iv. poglavje
IZRAELOVA VERA
IN MESIJEV PRIHOD

PRVA OD VSEH ZAPOVEDI

Tak je bil položaj judovskega verskega življenja
v trenutku, ko je bil na tem, da ga zamaje Jezusov
prihod na svet. Ostane še pogledati, kaj je bilo to
versko življenje samo na sebi, kako so ga torej živele
duše. Pa tudi kakšni problemi so se postavljali Judom
1. stoletja in določali nove drže, saj se vsaka vera
razvija skupaj z družbo, v katero se je vključila in se
ji rod za rodom postavljajo novi problemi.
Ob tem se spominjamo evangeljskega pogovora.  »Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?«
vprašuje eden od farizejev Jezusa. In ta mu odgovarja z navedkom vrstice, s katero se začenja Šǝmà,
vsakdanja molitev: »Poslušaj, Izrael, Gospod, naš
Bog, je edini Gospod« (Mr 12,28-29). Navedek, ki ga
nato v komentarju čudovito razvije. Odgovor je bil
primeren: noben Jud ne bi mogel dati drugačnega.
Skoraj v istem času piše apokrifno Aristejevo pis
mo: »Začetek pouka je, da je Bog en sam.« Popolno,
nepopustljivo enoboštvo, ki je zavračalo vsako,
tudi najmanjšo senco malikovalstva, je bilo temelj
Izraelove vere: končno je vsa vera izvirala iz tega
osnovnega načela: »Bog je en sam.«

Jahvé 		

Jisraèl

Šǝmà

ehád

Jahvé		

Elohénu

Vsaka vrsta se bere z desne na levo:
Poslušaj Izrael Gospod (je)
naš Bog Gospod (je) edini

To enoboštvo je bilo v začetku nove dobe tako
močno zakoreninjeno v zavestih, da je Judita izjavila
pred starešinami obleganega mesta, preden se je
lotila drznega pohoda, ki ga je tvegala h Holofernu:
»Zakaj v sedanjem rodu in današnji dan med nami
ni rodu ne družine, ne kraja ne mesta, ki bi častilo
z rokami narejene bogove« (Jdt 8,18). Rabini so to
poudarjali ob vsaki priliki. »Obsodba malikovanja,«
je rekel eden od njih, »presega po važnosti vse zapovedi Postave.« Drugi je rekel: »Malikovalstvo, ki
jemlje s tilnikov Božji jarem, istočasno zanika vse
zapovedi.« Pri tem načelu noben Jud ni imel pravice
popuščati. Spis Sanhedrin dopušča možnost krše138

nja izrečnih zapovedi Postave v smrtni nevarnosti,
v nobenem primeru pa popuščanje malikovalstvu.
Malo pozneje bodo pripovedovali o veličastni smrti
mučenca rabija Akibe, ki so ga mučili z železnimi
kavlji. Ko je čutil, da prihaja zadnji trenutek, je recitiral Šǝmà in zategnil zadnjo besedo ehád, edini,
dokler ni izdihnil.
Ali so bili vsi Judje
pripravljeni junaško pričevati in posnemati makabejske brate, ki so raje
umrli, kot da bi le za
malenkost popustili malikovanju? Vse kaže, da
so bili primeri javne nezvestobe zelo redki celo
med bogatimi in finimi
krogi, kjer je bila morala
več kot tričetrt poganska.
Ko je šlo za vero v enega
Boga, sta znala prevzeti
Rabi Akiba
svoje odgovornosti tudi
kaka Berenika ali kak
Herod Agripa in sta Rimu govorila odkrito. Dovolj je
bil ljudstvu namigniti na strašilo malikovalstva, pa se
je že uresničil izraz svete groze, kot na primer proti
Herodu Velikemu, ko je na tempeljsko pročelje dal
obesiti zlatega orla, ali proti Pilatu, ko so njegove
čete vkorakale v Jeruzalem z znamenji na razvitih
praporih. Judje so se zavedali, da je biti ljudstvo
enega Boga njihova izvirnost, njihov vzrok bivanja
tako daleč, da so učitelji učili: »Kdorkoli zavrača
malikovalstvo, ga je treba imeti za Juda.« Celo pogani kot Juvenal, Tacit in Plinij, so jim izkazali čast
in so jih imeli za brezverce, ko so videli, kako malo
jim je bilo do božanstev v njihovih raznih svetiščih
vseh bogov.
V tega edinega, nevidnega in nematerialnega
Boga, ki je bil istočasno Stvarnik, Gospodar sveta,
Vsemogočni, Vsevedni, Jud ni veroval zaradi duhovnega razmišljanja ali logičnega sklepanja, ampak v
moči razodetja. “Bog filozofov in učenjakov”, o katerem govori Pascal, je bil zanj nekaj nepojmljivega.
Bog je bil zanj tako močno očiten, kot živo bitje ali
predmet, ki se ga je mogoče dotakniti. Tako Stara
zaveza kot apokrifi in evangeiji so polni trditev, ki
potrjujejo to gospodovalno vero, za katero je nauk
o enoboštvu tako jasen, da nikomur niti na misel
ni prišlo, da bi ga bilo treba dokazovati. Večni je
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tam, navzoč povsod, v središču templja v praznem
najsvetejšem, se pa kaže tudi v naravi, ki je njegovo delo in “podnožje njegovih nog”, kot tudi v srcu
pravičnega človeka, ki veruje vanj. Ne priznavati to
razvidnost, je bilo – Sveto pismo to večkrat ponovi – dobesedno nabal, norost. To ne pomeni, da ni
bilo pokvarjenih ljudi, ki so se obnašali, kakor da
Boga ni, toda ateizma kot dogmatičnega zanikanja
ni izpovedoval nihče, vsaj nikjer ni besedila, ki bi to
potrjevalo.
Vsemu tistemu neskončnemu seznamu zapovedi
in pravil, ki so ozko omejevala judovsko življenje,
daje resnični smisel ta izredna misel o nekem povsod
navzočem Bogu, ki se uveljavlja kor najbolj neovrgljiva razvidnost. V nekem posvečenem bivanju je
vse sveto, ker je vse pokorno Bogu. In, da si izposodimo eno najlepših ugotovitev Leona Bloya: »Vse,
kar se dogodi, je vredno oboževanja.« Prepustiti se
Bogu in Previdnosti, kar tako pogosto uči evangelij,
je bilo tudi eno od osnovnih načel rabinskega učenja
tako daleč, da je reči o kom “To je človek vere”, pomenilo, da je v vsakih okoliščinah polagal vse svoje
zaupanje v Boga. Nasprotni izraz “maloverni” tako v
Talmudu kot v evangeliju ožigosa tiste, ki jih preveč
skrbi za jutrišnji dan. Slavna hebrejska beseda, ki
jo kristjani vsak dan avtomatično ponavljajo, amen,
je izražala hkrati dejanje vere in dejane podreditve
Bogu in njegovim načrtom. Ali ne odgovarjata temu
pomenu dva prevoda te besede, ki ju kristjani razumejo danes: “Tako bodi” na koncu molitve in v
Kristusovem nagovoru: “resnično, povem vam”.

Kaže, da je globoka in iskrena pobožnost navdihovala zelo številne izraelske duše: pravila so trdno
določala okvirje življenja, vendar niso nasilno ovirala
duhovnega zanosa. Da so molili trikrat na dan, da so
pogosto obiskovali tempelj, da so se redno postili ni
bila samo pokorščina predpisom Postave. Dovolj je
odpreti evanglij, pa ugotovimo neprestano navzočnost molitve. Jezus se je večkrat umaknil v samoto,
da bi molil; učenci so ga prosili: »Gospod, nauči
nas moliti!« in iz Marijinih ustnic je prišla čudovita
molitev spričo skrivnosti, ki je spremenila njeno
življenje… Judovski apokrifi o poslednjih časih in
talmudski spisi nam ne dajejo manj dokazov te splošnosti molitve. »Sveti, Edini,« so pravili rabini, »želi
sprejemati molitve pravičnih.« Modro so dodajali:
»Celo tisti, ki se čuti nevrednega in grešnika, mora
moliti.« In še: »Celo tisti, ki se čuti neuslišanega,
mora še moliti.« Zakaj »molitev je več kot daritve,
je celo več kot dobra dela.«
Molitev je lahko bila prosilna – in je pogosto
tudi bila. Molili so, da bi prejeli od Boga in njegove Previdnosti čisto otipljive milosti, ozdravljenja,
uspehe, varstvo na potovanju in drugo. Vendar pa
je Pirké Aboth, nauk Očetov, rekel: »Ne bodite kot
služabniki, ki vedno pričakujejo napitnino! Služite
Gospodu zastonj!« Najbolj globoka molitev Izraela,
tista, ki najbolje izraža vero brez vsake prošnje,
je brez dvoma tista, ki je prihajala brez konca na
ustnice svetih in modrih: »Hvaljena bodi Gospodova
slava!« in ki jo je povzel Kristus: »Ne meni, Gospod,
ampak samo tebi gre slava.«

5. MOJZESOVA KNJIGA 6,1–25
In to je zapoved z zakoni in odloki, o katerih je Gospod, vaš
Bog, zapovedal, naj vas jih učim, da bi jih izpolnjevali v deželi,
v katero greste, da jo vzamete v last; da se boš bal Gospoda,
svojega Boga, in vse dni svojega življenja izpolnjeval vse njegove
zakone in zapovedi, ki ti jih dajem: ti, tvoj sin in sin tvojega sina,
da se podaljšajo tvoji dnevi. Poslušaj jih, Izrael, in jih vestno
izpolnjuj, da ti bo dobro in da se zelo pomnožite v deželi, v kateri
se cedita mleko in med, kakor ti je obljubil Gospod, tvoj Bog.
Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod je edini!
Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z
vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v
tvojem srcu. Ponavljaj jih svojim sinovom in govôri o njih, ko
bivaš v svoji hiši in ko hodiš po poti, ko legaš in ko vstajaš!
Priveži si jih za znamenje na roko in naj ti bodo za čelni nakit
med očmi! Napiši jih na hišne podboje in na mestna vrata!
Ko te Gospod, tvoj Bog, pripelje v deželo, za katero je
prisegel vašim očetom Abrahamu, Izaku in Jakobu, da ti jo bo
dal – velika in lepa mesta, ki jih nisi sezidal, hiše, polne vsega
dobrega, ki jih nisi napolnil, izkopane vodnjake, ki jih nisi izkopal, vinograde in oljke, ki jih nisi zasadil –, ko boš jedel in se
nasitil, tedaj se varuj, da ne pozabiš Gospoda, ki te je izpeljal
iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti! Gospoda, svojega Boga,
se boj, njemu služi in pri njegovem imenu prisegaj! Ne hodite
2015 – AM – MAJ

za drugimi bogovi izmed bogov ljudstev, ki so okoli vas – kajti
Gospod, tvoj Bog, v tvoji sredi je ljubosumen Bog –, da se ne
vname jeza Gospoda, tvojega Boga, proti tebi in da te ne iztrebi
s površja zemlje!
Ne preizkušajte Gospoda, svojega Boga, kakor ste ga preizkušali v Masi. Vestno izpolnjujte zapovedi Gospoda, svojega
Boga, in njegove predpise in zakone, ki ti jih je zapovedal. Delaj,
kar je prav in dobro v Gospodovih očeh, da ti bo dobro in da
prideš in vzameš v last lepo deželo, ki jo je Gospod s prisego
obljubil tvojim očetom, ko bo pred teboj pregnal vse tvoje sovražnike, kakor je obljubil Gospod.
Ko te bo jutri tvoj sin vprašal in rekel: »Kaj pomenijo ti
predpisi, zakoni in odloki, ki vam jih je zapovedal Gospod, naš
Bog?« tedaj reci svojemu sinu: »Bili smo faraonovi sužnji v
Egiptu, Gospod pa nas je z močno roko izpeljal iz Egipta. Gospod
je v Egiptu pred našimi očmi delal velika in strašna znamenja
in čudeže proti faraonu in vsej njegovi hiši. Nas pa je izpeljal od
tam, da bi nas pripeljal in nam dal deželo, ki jo je s prisego obljubil
našim očetom. In Gospod nam je zapovedal, naj izpolnjujemo
vse te zakone in se bojimo Gospoda, svojega Boga, da nam bo
vse dni dobro in da nas ohrani pri življenju, kakor je danes. Za
nas bo pravičnost, če bomo vestno izpolnjevali vso to zapoved
pred Gospodom, svojim Bogom, kakor nam je zapovedal.«
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zapovedi

P. Anselm Grün

DESET ZAPOVEDI

VODNIK V SVOBODO

I. NE IMEJ DRUGIH BOGOV POLEG MENE
BOG JE TU (2)
Bog nas želi z navodilom, naj nimamo tujih
bogov, obvarovati pred tem, da bi zapadli v nove
odvisnosti. Če Bog ni središče našega življenja, v
izpraznjeni prostor Boga vdre tisoč malikov. Potem
nas zasužnjijo misli, ali imajo drugi ljudje več kot
mi, ali so inteligentnejši od nas, ali so videti boljši
od nas. Potem postanemo odvisni od malikov razis
kav javnega mnenja. Opredeljujemo se po njihovi
lestvici priljubljenosti. To ni svobodno in dostojanstveno življenje. Nenehno živimo v strahu, kaj si
drugi mislijo o nas.
Na enak način lahko postane malik varnost, prav
tako uspeh, napredek, moč, ugodje. Vitus Seibel
takole opisuje tuje bogove: »To so pogosto reči, razmere človeškega življenja, strukture, ki so same po
sebi dobre in pomembne
in vredne prizadevanja,
ki so pomembne za to, da
človeško življenje uspe.
Če le ostanejo na svojem
mestu, če se ne uveljavijo absolutno, če ostanejo
relativne in se nanašajo
na nekaj drugega, kar je
pomembnejše. Toda te
reči, pogoji, te strukture
si rade prilastijo več, kot
jim pripada. Mislim na
moč, ki jo hočejo imeti
nad mano, na pravico, da
lahko z mano razpolagajo, da se z mano družijo,
da se postavijo na mesto mojega Boga in nastopajo
kot moji bogovi.«
Maliki po svoji naravi težijo k temu, da bi me
ulovili. Nenadoma se znajdem v začaranem krogu,
iz katerega ne znam več izstopiti. Sla po moči me
tako obvladuje, da se je ne morem več osvoboditi.
Svarilo, naj poleg edinega Boga nimamo tujih bogov,
je zato uvajanje v svobodo. Če pripadam Bogu, sem
prost prisile, da moram pripadati določenim ljudem
ali skupinam, ki danes odločajo. Bog, ki ga je doživel
Izrael, je v bistvu Bog, ki vodi v svobodo. Nasprotno
pa maliki zasužnjujejo. Namen prve zapovedi je torej
varovanje naše svobode.
V Novi zavezi je Jezus prevzel prvo zapoved, a jo
je razvil v zapoved ljubezni. Na vprašanje učitelja Postave, katera zapoved je v Postavi najpomembnejša,
je Jezus odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga,
z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To
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je največja in prva zapoved« (Mt 22,37-38). Jezus
se s temi besedami navezuje na razlago prve zapovedi v Peti Mojzesovi knjigi. Po tej zapovedi naj bi
vsak Izraelec vsak dan izpovedal: »Poslušaj Izrael:
Gospod je naš Bog, Gospod je edini!« (5 Mz 6,4).
Ker se Bog izkaže kot edini za Izrael, naj bi tudi
samo njega ljubili in sicer z nedeljenim srcem.
“Edini” v tem primeru ne izvira iz jezika premoči ali
izključnosti, pač pa iz jezika ljubezni. Georg Braulik
komentira to mesto z besedami: »‘Edini’ je namreč
topos jezika ljubezni ... Samo kot izraelski Bog je
Jahve ‘edini’.« Boga naj bi imeli v svojem srcu, v
svoji duši in v svojem mišljenju kot edinega Boga. S
srcem naj se ne bi navezovali na ničevosti tega sveta.
Ljubiti Boga zame pomeni, da vsa hrepenenja svojega srca, vse slutnje svoje duše in vse svoje misli
vedno znova pripeljem do
konca. In ta konec je navsezadnje Bog. Vse hrepenenje srca teži k Bogu.
Vse slutnje moje duše se
nanašajo na enega in edinega Boga. In vse misli, ki
jih izpeljem do konca, pristanejo pri Bogu. V vsaki
veliki ljubezni smo vedno
že odprti za Boga. Vsako
upanje presega ta svet, ko
se
nadaljuje v Bogu.
Pot v svobodo
Ljubiti Boga z vsem
srcem ne pomeni, da sov
ražimo svet in ljudi. Nasprotno, Jezus razume Božjo
ljubezen tako, da se ta izraža v ljubezni do bližnjega.
Zato prvi zapovedi doda drugo: »Druga pa je njej
podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega
sebe« (Mt 22,39).
Boga ljubimo v bližnjem. V vsakem človeškem
obrazu nam zažari Božje obličje. In Boga ljubimo,
ko ljubimo sami sebe, ko dobro ravnamo s sabo, ko
ljubimo v sebi Božje bitje. Kdor zaničuje sebe, zaničuje tudi Boga, ki ga je ustvaril. Jezus torej razlaga
prvo zapoved tako, da postavi na glavo predstavo
o Bogu, ki so jo gojili tedaj in jo gojijo danes mnogi
pobožnjakarji. To, ali ljubim Boga ali ga ne ljubim,
se kaže v ljubezni do bližnjega in do samega sebe.
To je najmočnejši zagovor človekove svobode.
Boga ne smemo zlorabiti za to, da zasužnjimo
sami sebe. Tudi ga ne smemo uporabiti kot bojni
krik, da bi si podjarmili druge ljudi. Nasprotno, čaMAJ – AM – 2015

ščenje enega in edinega Boga je porok za človekovo
svobodo. Kajti ljubezen do Boga z vsem srcem zahteva tudi ljubezen do njegovih bitij. Bog je porok za
spoštovanje bitij. Jamči za njihovo svobodo. Kdor
uniči povezavo med Božjo ljubeznijo in ljubeznijo
do bližnjega, ta – tako pravi Jezus – ne razume,
kaj pomeni prva zapoved. Preti mu nevarnost, da
Boga spremeni v malika in s tem malikuje samega
sebe. Čaščenje Boga kot edinega Boga vodi v novo
razmerje, ki drugemu jamči svobodo in ki tudi mene
notranje osvobaja vseh zasužnjenj, v katera bi me
svet lahko zapeljal.
Pozitivno sporočilo prve zapovedi je: Bog je tu. Bog
je prava resničnost tvojega življenja. Če v svojem živ
ljenju dopustiš navzočnost Boga, se ti življenje uredi,
rešen si vseh malikov, ki bi te zasužnjili. Računaj na
Boga. Bog ni bleda resničnost, temveč mogočna in
močna, vse obsegajoča in vse določujoča stvarnost. V
Stari zavezi Bog pravi o sebi: »[...] kajti jaz, Gospod,
tvoj Bog, sem ljubosumen Bog [...]« (2 Mz 20,5).
Bog se zavzema za nas. Skrbi za nas. Ljubi nas.
Zato ne moremo preprosto iti mimo njega. Ljubili
naj bi ga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem svojim
mišljenjem. Privrženi naj bi mu bili nedeljeno. Svojega srca naj ne bi delili, ga dali nekaj Bogu, sicer pa
se navezovali na druge stvari. Seveda lahko ljubimo
tudi ljudi in dober kozarec vina. Toda noben človek
in nobeno vino in nobeno imetje ne sme postati

Drago in Sara Jerebic

MALIKOVANJE

Malikovanje, idololatrija, pomeni čaščenje podobe (gr. eídōlon
– podoba; latreía – čaščenje) in je največji greh v Svetem pismu.
To je tako, kakor da bi se osredotočili na prst, ki kaže na neki
objekt, namesto na objekt, v katerega je ta prst usmerjen.
Namen kazanja s prstom pa je seveda, da pokažemo objekt,
ne prsta. To primerjavo lahko uporabimo pri religiji: prst so
zunanja pravila, obredi, molitveni obrazci, objekt pa je notranje
doživljanje, misli in hrepenenje po povezanostiz Bogom.
Razlagalci pravijo, da bi moral biti v Genezi in pri prerokih
večji poudarek na zvestobi Izraelcev do Boga kakor pa na sami
opredelitvi za monoteizem. To, da Izraelci ne bi smeli imeti
drugih bogov in naj bi častili samo enega Boga, naj ne bi bilo
definirano zgolj kot monoteizem, ampak predvsem kot zvestoba
med dvema, med Bogom in ljudstvom. Zato je v tem kontekstu
malikovanje razumljeno kot nezvestoba, kot prekršitev odnosa,
zamenjava drugega z nekom tretjim, to pa je dejansko največja
rana in bolečina v odnosu, ker je poškodovan ne samo človek,
ampak prav odnos.
Nevarnost pri večini religij je prevelik poudarek na zunanjih obredih oziroma zapovedih. Ponavadi je namen zunanjih
zapovedi in obredov, pomagati človeku, da bi laže uglasil svoje
notranjost, svoj razum in svoje srce na bistvene stvari. Zgled
napačnega razumevanja religioznosti je, če nekdo reče, da je
religiozen (recimo jud, kristjan), in s tem misli na to, da opravlja
vse eksternalije. Če je človekov glavni cilj, da opravi predpisano
število del in zmoli toliko in toliko molitvenih obrazcev, je lahko
učinek teh eksternalij točno nasproten od želenega – njegov
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konkurenca Bogu in zavzeti Božjega mesta v srcu.
Če je Bog tu in če vse, kar se nam dogaja, prihaja od Boga, smemo z vsem srcem ljubiti človeka
in stvari. V nas ne zavzamejo mesta, ki ga ima Bog.
Ob sebi nimamo drugih bogov, temveč živimo to
resničnost kot resničnost, ki jo je ustvaril in nam jo
podaril Bog.
Bog je tu – to pomeni tudi: prvenstvo Boga v
svojem življenju vzamem resno. Boga postavljam
na prvo mesto. To lahko razume le, kdor je tako
kakor Izraelci doživel globoko izkušnjo Boga. Mojzes
je na Božje povelje popeljal ljudstvo na goro Sinaj.
Nihče se ni smel povzepti na goro, razen Mojzesa.
»Ko je tretji dan nastalo jutro, je začelo grmeti in
se bliskati, težak oblak je pokrival goro in rog je
močno zadonel. Vztrepetalo je vse ljudstvo, ki je
bilo v šotorišču« (2 Mz 19,16).
V grmenju in bliskanju je ljudstvo zaslutilo moč in
veličino Boga. Ta Bog ni bil nenevaren Bog, temveč
Bog, ki se je človeku zalezel v kosti, pred katerim se
je vse treslo in vse trepetalo. Le tisti, komur se je
razkril v srcu, kogar se je dotaknil v globini duše, bo
razumel prvo zapoved kot pot v svobodo. Ohranjala
naj bi ga budnega, tako da Boga, ki ga je srečal, ne
bo nikdar pozabil, temveč se bo vedno zavedal: Bog
je tu. Če je to moja najgoblja resničnost, se moje
življenje uredi, zadiham in čutim, da sem osvobojen
vseh malikov tega sveta.

razum in srce odvračajo od bistvenega in mu morda celo onemogočajo, da bi bil resničen, pristen oziroma avtentičen. To pa je
najbolj vidna posledica malikovanja. Malikovalec je manj pristen
in resničen kakor pa pravi notranji vernik; natanko to Kristus
izrecno kritizira pri svojih rojakih, pri farizejih (Mt 23,27).
Za judovstvo in islam obstaja največja skušnjava glede
malikovanja: prevelika osredotočenost na zunanja dejanja (kdaj
in kaj se sme jesti, kdaj se je treba ustaviti in iti k molitvi, kdaj
se smejo družiti), njihov cilj je izpolnitev dejanja, ne pa dobro
človeka samega (Mt 23,27). Pri krščanstvu ta nevarnost
obstaja glede morebitne prevelike osredotočenosti na doktrino
oziroma pravi nauk. Protestanti na primer poudarjajo, da je
resnico mogoče najti samo v Svetem pismu (sola Scriptura),
in tako je sedaj v Združenih državah Amerike že prek 350
različnih protestantskih cerkva. Ob tem se upravičeno postavi
vprašanje, ali so naredili iz tega gesla oziroma doktrine idol. So
s tem res prava podoba resnice, ki jo uči Sveto pismo?
Kot primer avtentične religije, za katero pravi, da jo najbolje
povzemajo besede »v meni in med mano in tabo«, omeni Jezusa,
ki ga na svoj način priznavajo vse tri monoteistične religije (judovstvo, islam in krščanstvo), in poudari tisto, kar je pomembno:
ne toliko, kaj pride v človeka (eksternalije), ampak kaj pride
iz njega (Mr 7,15). Ne naredijo človek dobrega zgolj zunanje
stvari, ampak njegovo notranje hotenje in potem dejanja, ki
iz tega sledijo. Enako velja tudi za odvisnosti: zadovoljstva ne
prinašajo zunanje stvari, ampak je treba poiskati notranji vir
zadovoljstva ...
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Frančišek

OBČESTVO
SVETNIKOV
Danes vam želim govoriti o izjemni resnici naše
vere, to je o “občestvu svetnikov”. Katekizem katoliške Cerkve nas spominja, da je pod tem izrazom
razumeti dve stvarnosti: občestvo pri svetih rečeh in
občestvo med svetimi osebami (št. 948). Ostajam pri
drugem pomenu: gre za eno najbolj tolažljivih resnic
naše vere, saj nas spominja, da nismo sami, ampak
da je skupna deležnost življenja med vsemi tistimi,
ki pripadajo Kristusu. Občestvo se rodi iz vere; v
resnici se izraz “sveti” nanaša na tiste, ki verujejo v
Gospoda Jezusa in so po krstu vraščeni vanj in v Cerkvi. Zaradi tega so se prvi
kristjani imenovali “sveti”
(prim. Apd 9.13.32.41; Rim
8,27; 1 Kor 6,1).
Janezov evangelij izpri
čuje, da je Jezus pred svo
jim trpljenjem prosil Očeta
za občestvo med učenci s
temi besedami: »Da bi bili
vsi eno, kakor si ti, Oče, v
meni in jaz v tebi, da bi bili
tudi oni v naju, da bo svet
veroval, da si me ti poslal«
(17,1). Cerkev je v svoji
globinski resničnosti v občetvu z Bogom, v domačnosti z Bogom, v skupnosti
ljubezni s Kristusom in z
Očetom v Svetem Duhu,
kar se nadaljuje v bratskem občestvu. Ta odnos
med Jezusom in Očetom
je “zgled” vezi med nami,
kristjani: če smo tesno
vključeni v ta “zgled”, v to
žareče ognjišče ljubezni,
potem lahko zares posta
nemo eno samo srce in
ena sama duša, ker Božja ljubezen sežge vso
našo sebičnost, naše predsodke, naše notranje in
zunanje razdeljenosti. Božja ljubezen sežge tudi
naše grehe.
Če smo zakoreninjeni v viru Ljubezni, ki je Bog,
potem se uresniči tudi obraten proces: izkušnja bratskega občestva me od bratov v Bogu vodi k občestvu
z Bogom. Občestvo med nami nas vodi v občestvo
z Bogom, nas vodi k tej poveavi z Bogom, ki je naš
Oče. To je drugi vidik občestva svetnikov, ki bi ga
rad poudaril: naša vera potrebuje posebno v težkih
trenutkih podporo drugih. Če smo združeni, vera
postane močna. Kako lepo je podpirati eden drugega
v tveganjih vere! To govorim, ker je nagnjenost k
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zapiranju v zasebnost okužila tudi versko območje,
tako da je velikokrat težko prositi za duhovno pomoč
tiste, ki so z nami sodeležni krščanskega izkustva.
Kdo izmed nas ni izkusil negotovosti, zmedenosti
in celo dvomov na poti vere? Vsi, tudi jaz smo šli
skozi to: to je del hoje po veri, je del našega življenja. Temu se ne smemo čuditi, saj smo človeška
bitja, zaznamovana s krhkostjo in omejitvami. Vsi
smo krhki, vsi imamo svoje meje. Vendar je treba
v takih težkih trenutkih zaupati v Božjo pomoč po
otroški molitvi, istočano pa je važno zbrati pogum
in ponižnost, da se odpremo drugim, da prosimo za
pomoč, da nam ponudijo
roko. Kolikokrat smo to
napravili in nam je potem
uspelo izmotati se iz problema in znova najti Boga!
V tem občestvu – občestvo
pomeni biti deležni skupaj
– smo velika družina, v kateri si vsi člani medsebojno pomagajo in podpirajo.
Tako pridemo še do dru
gega vidika: občestvo svet
nikov gre preko zemeljskega življenja, gre preko
smrti in traja vedno. Ta
edinost med nami gre v
onostranstvo in se nadaljuje v drugem življenju; je
duhovna edinost, ki izhaja
iz krsta in je smrt ne more
zdrobiti, ampak je po vstalem Kristusu določena,
da najde svojo polnost
v večnem življenju. Med
tistimi, ki so še romarji na
tem svetu – med nami –
in onimi, ki so že prestopili prag smrti in vstopili v
večnost, je globoka in neuničljiva vez. Vsi krščeni,
tukaj in v večnosti, z vsemi blaženimi vred, so člani
ene same velike družine. To občestvo med nebom
in zemljo se uresničuje predvsem v prosilni molitvi.
Dragi prijatelji, ta lepota je naša! Je resničnost
nas vseh, ki nas dela brate, ki nas spemlja na poti
življenja in nam daje doseči novo življenje v nebesih.
Hodîmo po tej poti z zaupanjem, z veseljem. Kristjan
mora biti vesel v zavesti, da ima toliko krščenih
bratov, ki korakajo z njim; da ima podporo tolikih
bratov in sester, ki gredo po isti poti v nebesa; da
ima tudi pomoč bratov in sester, ki so v nebesih in
prosijo Jezusa za nas. Veselo po tej poti naprej!
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Gianmarco Paris

POGLED NA NEBO
IN POGLED NA ZEMLJO
GOSPODOV VNEBOHOD

Mnogi od nas so že vstopili v kako cerkev v gotskem slogu, kjer se zdi, da je vsa arhitektura taka, da
nas vodi navzgor. Sili nas, da dvignemo svoj pogled
do tja, kjer se navpične linije združujejo v šiljaste
kupole in okrasne stolpiče. Ljudje, ki so ustvarili te
cerkve, so imeli močan verski čut, ki sam od sebe
sili navzgor, proti kraju, ki je drugačen od zemlje.
Religiozni jezik mnogih kultur (tudi hebrejsko – krščanske) vidi zemljo kot prostor človeka, nebo pa
kot prostor prihranjen Bogu. Vemo, da gre za simbolično izražanje (saj geografsko nebo ni prostor,
prihranjen Bogu), je pa učinkovito: zemlja je snov,
iz katere smo narejeni ljudje in v zemljo se vračamo, ko umremo; nebo (zrak, veter) pa so božanski
prilastki. Zemlja je težka in pri miru, veter je lahek
in premičen. Iz aviona lahko vidimo skozi okence,
v kaj se skrči veliko mesto, kadar ga gledamo od
zgoraj, z neba: zdi se, da vse naše skrbi in prizadevanja izgubijo smisel v očeh, ki gledajo stvari “od
zgoraj”. Zdi se, da te kratke uvodne misli pomagajo
“vstopiti” v praznik Jezusovega vnebohoda.
Svetopisemski odlomki o Jezusovem vnebohodu
veliko omenjajo nebo, kamor je bil Jezus povzdignjen
in posajen na prestol na Očetovi desnici. Naše razmiš
ljanje mora izhajati iz izkušnje zadnjega srečanja z
vstalim Kristusom, ki so nam jo posredovali učenci:
konec Markovega evangelija in začetek Apostolskih
del pripovedujeta o zadnjih trenutkih Jezusove
navzočnosti med učenci in o koncu njegove vidne
navzočnosti na zemlji.
Marko nam opisuje zadnje srečanje, ko Jezus
nalaga apostolom poslanstvo, naj posredujejo evangelij vsemu človeštvu in označi zunanja znamenja
oblasti, ki spremljajo to poslanstvo. Po končanih
navodilih je bil Jezus dvignjen v nebo in je sedel na
Božjo desnico, apostoli pa začenjajo poslanstvo in
Jezus uresničuje znamenja, ki jih je obljubil (tako
pokaže svojo duhovno navzočnost ob njih). Luka
v začetku drugega dela svojega spisa (Apostolska
dela) pokaže isti dogodek, vendar s svojega vidika.
Jezusovo zgodovinsko življenje je na kratko opisano
v dveh delih: od začetka do smrti na križu in po
vstajenju, ko se prikazuje apostolom štirideset dni
in jim govori o Božjem kraljestvu ter jim obljubi dar
Svetega Duha. Tudi po vstajenju mora Jezus poprav
ljati zamisel učencev o neki politični obnovitvi, ki
naj bi jo izvedel učitelj, ter jih pozvati naj počakajo
na Svetega Duha, ki jih bo naredil sposobne pričevati za Vstalega po vsej zemlji. Ko je to rekel, se
je dvignil navzgor in oblak ga je skril. Dve nebeški
prikazni se pojavita in naznanita apostolom končni
Jezusov prihod.
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Način, kako Luka (in podobno Marko) pripoveduje
o Jezusovem vnebohodu, je odvisen od svetopisemskih zgledov Elija in Daniela: Luka uporablja podobo
(prehod iz zemlje v nebo, gibanje navzgor), katerega
pomen je treba razumeti. Vnebohod je ena izmed
razsežnosti vélike velikonočne skrivnosti: izraža
konec Jezusove vidne navzočnosti med ljudmi, govori o skrivnosti Boga, ki presega naše sposobnosti
razumevanje in predstavljanja.
Pavel v Pismu Efežanom uporablja drugačen jezik
za izražanje iste skrivnosti: Boga prosi za dar navdihnjene modrosti, ki omogoči razumeti skrivnost
Kristusa; prosi za dar razsvetljenja, ki omogoči dojeti
upanje in prihodnjo dediščino, ki je obljubljena kristjanom, pa tudi razumeti moč, ki jo je Bog pokazal
v Kristusu, ko ga je obudil in ga posadil na svojo
desnico, kar je nad vsako drugo obstoječo oblastjo.
Globok pomen vnebohoda (kakor tudi vstajenja) je
povišanje Jezusa: ker je uresničil nalogo, ki mu jo je
Bog zaupal, je Jezus močnejši od vsake druge oblasti
in je popolnoma osvobodil človeštvo od sužnosti, ko
je odprl pot do polne skupnosti z Bogom. Poslanje
Svetega Duha bo zaznamovalo gotovost, da je ta
pot popolnoma odprta.
Ko enkrat razumemo vrednost vnebohoda v
Jezusovi zgodovini (ne samo kot vesel zaključek,
ampak kot izpolnitev načrta ljubezni), potem lahko
razumemo tudi “človeško plat” tega praznika: Jezus
se vrača k Očetu in nosi na Božjo desnico našo človeškost. Če je Bog od vekomaj ustvaril človeka po
svoji podobi, ima zdaj ob pogledu na Jezusa vedno
pred očmi naše trpeče človeštvo, ki je podvrženo
grehu. Ko gleda svojega Boga Sina je kakor “prisiljen”, da nas nikdar ne pozabi, da vsak trenutek
pomaga našim slabostim.
Drug vidik praznika vnebohoda je začetek poslanstva. Čeprav se začne z darom Svetega Duha,
so zadnje besede Jezusa, ki se dviga k Očetu tiste,
ki pošiljajo učence k oznanjevanju evangelija: lahko
bi rekli, da je zdaj, ko Jezusa ni več na zemlji, njegova navzočnost povečana zaradi življenja njegovih
učencev, Cerkve. In končno skrivnost vnebohoda
spominja, da se bo Jezus, ki sedi na Očetovi desnici,
nekega dne vrnil: življenje sveta in vsakega kristjana je objeta med prvi in zadnji, dokončni Jezusov
prihod. Pričakovanja pa ni dovoljeno čakati kot prilepljeni in zijati v nebo, ampak je treba uresničevati
na zemlji poslanstvo, ki ga je Jezus zapustil svojim.
Pogled v nebo nam pomaga, da se spomnimo:
polna skupnost z Bogom. Pogled na zemljo: izpolnjevati Kristusovo poslanstvo nam omogoča hoditi dan
za dnem proti cilju, kamor je šel Jezus pred nami.
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Šmarnice

Tone Smerkolj

O MARIJA, MOJE ŽELJE
Prva kitica te pesmi hoče povedati,
kako lepo je človeku,
ki se spomni na Božjo Mater. Slišal sem
o mladem možu, ki
je imel navado, da si
je velikokrat brundal
prav to kitico: O Mari
ja, moje želje! Ljudje
v vasi so mu kar dali
ime O Marija, moje
želje! »Glej, tamle
gre pa O Marija, moje
želje!«
Mi ne bomo toliko
krat ponavljali te pes
mi, pač pa bi bilo prav,
da bi v sebi doživeli
nekaj drugega: prav
je, da z ljubeznijo do
Marije nekoliko “pretiravamo”, da na primer
goreče obhajamo prav
šmarnice z namenom,
da bi v nas zrasla ljubezen do Marije. Če
bomo to zavestno delali, zavestno o njej poslušali, premišljevali, jo
prosili, se zna zgoditi, da se bodo na nas
izpolnile preroške besede nemškega pisatelja, filozofa in zgodovinarja Reinholda
Schneiderja, da bo kmalu prišel čas, ko v
Cerkvi ne bo več ljudi, ki ne bi bili izrazito
marijansko usmerjeni.
In kaj na bi pomenilo biti “marijansko
usmerjen”? Prav to, kar je hotel pesnik
položiti v to prvo kitico naše pesmi: biti
blizu Mariji, zavedati se, da Marija ni daleč, da hoče za naše življenje veliko pomeniti. Kadar je srce žalostno, se je treba
spomniti nanjo in v dušo pride, kot pravi
pesem, sveta radost in vese
lje. Marija
nam je zelo blizu s svojimi materinskimi
skrbmi, bolečinami in žalostjo. Ob njej se
tudi mi učimo bolečino in žalost sprejeti in
darovati. Žalost, ki je z Marijo sprejeta in darovana, se spremeni v sveto radost in veselje.
To pa zna napraviti, kdor je marijansko usmerjen.
Mislim na pesnika Antona Namreta, ki je to pesem
objavil pred sto petdesetimi leti. Bil je duhovnik,
umrl je kot župnik v Šmartnem pod Šmarno goro.
Seveda je bil čas, v katerem je pesem napisal, precej
drugačen od današnjega, vendar ne smemo pozabiti, da je bilo to že petnajst let po revolucijskem
letu 1848. Sicer je pa tako, da so ljudje vedno imeli

O Marija, moje želje,
kadar spomnim se na te,
sveta radost in veselje
pride v žalostno srce.
Ti deliš veselje, mir,
blage milosti si vir.
Ko na zemlji si zaspala
v Bogu srečno in mirnó,
si v nebesih zasijala,
a ne vidi te oko.
A pri tebi so želje,
k tebi koprni srce.
Tebe v rajskih zdaj višavah
sveti angeli slave,
meni v zemeljskih težavah
bridko pa medli srce.
Naj do tvojih kdaj višin
pride solzne zemlje sin.
Vodi, vodi, srečno vodi
čolnič nam življenja ti;
v zadnji uri z nami bodi,
da se duša ne zgubi.
Tákrat, ljuba Mati, daj
trudnim potnikom svoj raj.
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dovolj križev in težav. Zgodovina pove, da so bila
prav takrat leta velike lakote in gospodarske stiske.
Ljudje so bili zmeraj taki, da so hoteli lepo živeti,
biti brez skrbi, težav in strahov. V tem smo si verni
in neverni zelo edini. Toda lov za življenje spremlja
vedno temna senca: strah pred neozdravljivo bolez
nijo, pred atomskim uničenjem, pred smrtjo. Tako
kot je rekel papež bl. Pavel VI.: »Današnje ljudi
premetava med drznim pričakovanjem zemeljske
sreče in zaskrbljujočim preplahom pred nesrečo,
kateri – kakor se zdi – moderna družba drvi naproti.«
Da bi nam premišljevanje o Mariji pomagalo žalost,
tesnobo in strah spremeniti v sveto radost in veselje,
prav ob misli na Marijo, ob misli na njen zgled, ob
milosti, ki nam jo je pripravljena podeliti.
Druga kitica pripoveduje o Mariji, ki je zaspala
v Bogu srečno in mirnó. Včasih smo rekli, da se je
potem »v nebesa podala,« zdaj pojemo lepše: si v
nebesih zasijala.
Marijo prosim za milost in tudi vam svetujem,
da prosite, da bi imeli živo predstavo, kaj pomeni:
si v nebesih zasijala. Naj nam Bog odpustil, ker si
dejansko – morda si tega niti ne priznamo – nebesa
predstavljamo kot “večni dolgčas”. Kakšno krivico
delamo s tem Bogu, ki je polnost življenja in življenje sámo!
Ko je Bog v jutru stvarjenja
izgovoril svoj “bodi”, je majhen
žarek življenja iz njega obsijal
našo zemljo. Kakšno moč je
imel ta Božji žarek! Kako se
je razbohotilo življenje, ki ga
na zemlji občudujemo! Kako
je to življenje obljudilo celo
vodo, kako je dobilo peruti in se dvignilo v zrak!
Občudujemo to življenje,
ki ga srečujemo vsega čudovitega na vsakem koraku. Pa
je dejansko to življenje ubogo,
minljivo, umrljivo, kapljica v
primeri z oceanom neminljivega
življenja, ki je Bog. V tem Bogu je
Marija zasijala, v lepoti osebnosti,
telesa in duše.
Ali smo se že kdaj iskreno razveselili sreče, ki jo uživa Vnebovzeta?
Vemo, da ni umrla od bolezni. Marijino srce
je prenehalo utripati od prevelikega koprnenja po
tistem, po čemer mi najbrž premalo koprnimo. Seveda govorimo in prepevamo: A pri tebi so željé, k
tebi koprni srce, toda vprašanje je, koliko je to res.
Marija pa je vedela, kaj je Bog, kaj je Jezus. Njeno
srce je hrepenelo po združitvi z njim. V nekem trenutku je bilo tako prepolno tega koprnenja, da je
prenehalo utripati.
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Sprejemamo versko resnico, da Marijino telo ni
strohnelo v grobu in je bilo poveličano. Če se nekoliko zamislimo nad tem, kar so o Mariji povedali karizmatiki, ki so videli nekaj njene lepote ob videnjih,
na primer Bernardka v Lurdu ali Lucija v Fatimi ali
še kdo drug, si laže predstavimo lepoto tega telesa,
vso lepoto Marijine duše in se veselimo sreče, ki še
ni bila dana nobenemu drugemu človeku.
Vnebovzeta Marija je postala Kraljica angelov in
svetnikov. Tretja kitica primerja Marijo, ki v rajskih
zdaj višavah sveti angeli slave, bednemu zemljanu
v zemeljskih težavah bridko pa medli srce. Dejansko
je to prošnja iz podzavesti, pa bi bilo prav, da bi se
kdaj pa kdaj tudi zavestno dvigala iz naše duše: Naj
do tvojih kdaj višin pride solzne zemlje sin!
Morda Anton Namre ni bil velik pesnik, toda v svoji
pesmi je izrazil veliko življenjsko modrost. Posebno

bi bilo prav, da bi doživeli četrto kitico. Tam Marijo
prosimo: Vodi, vodi, srečno vodi, čolnič nam življenja
ti. Vsi si želimo biti v življenju srečni. To je normalno.
Toda kako velik razloček je med človekom, ki zaupa
samo v ta svet, in tistim, ki ve, da ga najlepše še
čaka, ki zaupa v lepoto tistega življenja in prosi: V
zadnji uri z nami bodi, da se duša ne zgubi. Tákrat,
ljuba Mati, daj trudnim potnikom svoj raj! Ko se čedalje močneje oglaša starost, takega človeka to ne
napolnjuje s strahom in žalostjo, še manj z obupom.
Zaveda se tistega, kar ga uči ta pesem: Potnik sem,
ni čudno, če sem utrujen. Proti cilju grem. Zdaj se še
ni pokazala čudovita dežela, ki mi je zagotovljena.
Najlepše me še čaka. Tista sreča, ki jo uživa Jezus,
ki jo uživa njegova Mati. Da bi nam tudi majske
šmarnice pomagale živeti to najglobljo življenjsko
modrost! To prosímo našo majniško Kraljico.

BINKOŠTI
24. MAJ

Originalno grško ime tega praznika je pentekosté
(hēméra), kar pomeni “petdeseti (dan)”. To je praz
nik hebrejske tradicije, kjer je pomenil praznik zahvale. Kristjani pa praznujemo prihod Svetega duha,
dar vstalega Kristusa in rojstvo Cerkve. Praznujemo
ga na petdeseti dan po veliki noči, ker pomeni, da
je na nedeljo, datum pa je odvisen od velike noči.
V hebrejski tradiciji so binkošti eden od treh
praznikov, ki jih označuje romanje v Jeruzalem. Izvor se
nanaša na šavut, kar pomeni
dobesedno “tedni”, ki so ga
praznovali sedem tednov po
pashi, šteti pa so začeli na
drugi dan pashe, 16. nizana.
Hebrejsko praznovanje je bilo
vezano na prve pridelke in na
razodetje Boga na Sinaju, kje
je Bog dal izraelskemu ljudstvu Postavo. Z darovanjem
snopa ječmena na ta dan se
je začel čas žetve. V templju
so darovali dva hleba kvašenega kruha ali moko iz novega žita. Kvašen kruh ni smel
biti položen na oltar, zato so
ga samo “dvignili”. En hleb
je šel velikemu duhovniku,
drugega so si pa razdelili duhovniki v templju. Darovali so
tudi dvoje enoletnih jagnjet
kot mirovni dar, kozliča kot zadostilni dar, v žgalno
daritev pa sedem jagnjet ali eno tele in dva ovna.
Praznik je bil tudi priložnost za vesela praznovanja v
družbi. Iz Apostolskih del vidimo, da je tudi ta dan,
ne le na pasho, prišlo v Jeruzalem veliko Judov od
vsepovsod.
V skupini Jezusovih učencev so po pripovedovanju
Apostolskih del (2,1-11) binkošti izgubile hebrejski
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pomen in so označevale prihod Svetega duha, ki je
prišel kot nova Postava, od Boga darovana vernikom in kot rojstvo Cerkve, ki je imela svoj začetek
v jeruzalemski Cerkvi.
Prihod Svetega Duha je bil napovedan v Lukovem
in Janezovem evangeliju (Lk 24,49; Jn 14,16-17:
15,26; 16,7), medtem ko Markov in Matejev evangelij o tem ne povesta nič. Opis dogodka je samo
v Apostolskih delih. Nekateri
elementi v tem opisu spominjajo na staro zavezo: grom,
ogenj in posebno veter, ki
pomeni Božjo moč. Nekaj
novega je pa pridiganje apostolov v mnogih jezikih, kar
pomeni, da je Jezusovo oznanilo namenjeno vsem ljudem,
ne samo Hebrejcem.
Binkošti so postale del bo
goslužnega koledarja in se
imenujejo tudi “praznik Sve
tega Duha”. Z njim se končuje
velikonočni čas. Ne praznuje
ga samo katoliška Cerkev,
ampak tudi pravoslavna in
protestantske Cerkve. Da binkošti izhajajo iz apostolskih
časov, potrjuje sv. Irenej (ok.
120/40-202). Za čas Tertulijana (ok. 160-ok. 220) je bil
že trdno oblikovan. Romanje
Eterije v letih 381-384 potrjuje, da so binkošti tisti
čas praznovali v Jeruzalemu.
V preteklosti so na predvečer binkošti krščevali
tiste katehumene, ki niso mogli biti krščeni na veliko
soboto, zato so bili obredi binkoštne vigilije podobni
obredom velikonočne vigilije.
Binkoštni dogodek je bil tudi hvaležna snov za
mnoge slikarje v zgodovini umetnosti.
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Silvester Čuk

MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV

Francoski vojskovodja Napoleon Bonaparte, ki se
je kasneje oklical za cesarja, si je hotel podvreči vso
Evropo. Leta 1797 je zasedel papeško državo, leto
kasneje je ukazal papeža Pija VI., osemdesetletnega starčka, zapreti in ga vlačiti iz ene ječe v drugo,
dokler ni po dvajsetih mesecih umrl. Papeštvu so že
napovedovali konec za vedno. Kljub vsem oviram je
bil na konklavu v Benetkah izvoljen papež Pij VII.
Kmalu je bil tudi on odveden v Francijo. Pet let je
bil zaprt v gradu Fontainbelau pri Parizu, kjer je bil
odtrgan od sveta in od vodstva Cerkve. Toda papež
jetnik se je z zaupanjem zatekel k Materi božji in po
nekom iz ujetništva sporočil svojo željo, naj bi zanj
in za vso Cerkev molili vsi kristjani. Leta 1814 je
nepričakovano nastopil popoln preobrat: Napoleon
je bil odstavljen in leto zatem poslan v pregnanstvo, papež Pij VII. pa se je mogel 24. maja 1814
slovesno vrniti v Rim. Na poti iz Francije v Italijo je
slovesno kronal Marijino milostno podobo v Savoni.
Rešitev iz ujetništva je pripisoval Materi Božji, zato
je odredil, naj se vsako leto 24. maja obhaja god
Marije Pomočnice kristjanov.
Kot Pomočnico kristjanov so nebeško Mater Marijo
častili že davno prej. Z velikim zaupanjem so se k
njej zatekali v času, ko so muslimanski Turki grozili
krščanski Evropi. Po zmagi krščanskega ladjevja nad
turškim v bitki pri Lepantu 7. oktobra 1571 je papež
Pij V. uvedel praznik Rožnovenske Matere božje, v lavretanske litanije pa so uvrstili vzklik:
»Pomoč kristjanov, prosi za nas!« Marijini priprošnji so pripisovali tudi zmago kristjanov nad
Turki pred Dunajem 12. septembra 1683, ko je
Dunaj rešil poljski kralj Jan Sobieski. Dvanajsti
september je postal praznik Marijinega imena,
v zvezi s tem se je še bolj razširila pobožnost
do Marije Pomočnice. Velik apostol Marije
Pomočnice je bil sv. Janez Bosco, ustanovitelj
salezijancev in (skupaj s sv. Marijo Mazarello)
družbe Hčera Marije Pomočnice. Njej na čast
je v Torinu postavil veličastno baziliko. Ko je
začel graditi, je bil čisto brez denarja, vendar
je zaupal v Marijino pomoč: »Marija hoče to
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cerkev, bo že sama skrbela za kritje stroškov!«
Med Slovenci se je češčenje Marija Pomočnice globoko zakoreninilo po zaslugi osrednjega slovenskega
romarskega svetišča – Marije Pomagaj na Brezjah.
Za kapelo Marije Pomagaj, ki jo je dal ob cerkvici
sv. Vida, podružnici mošenjske župnije, leta 1800
postaviti župnik dr. Urban Ažbe, je slikar Leopold
Layer iz zaobljube, ker je bil po Marijini priprošnji
rešen iz ječe, leta 1814 (v letu Napoleonovega
padca in rešitve papeža Pija VII.) naslikal izredno
ganljivo podobo Marije Pomagaj. V letih 1889-1900
je na Brezja zrasla nova, veličastna Marijina cerkev, ki jo je pomagal graditi ves slovenski narod. 5.
oktobra 1988 je dobila častni naslov bazilike in je
bila pridružena baziliki sv. Marije Snežne (S. Maria
Maggiore) v Rimu. Takratni ljubljanski nadškof in
metropolit dr. Franc Rode je 1. januarja 2000 ragla
sil božjepotno romarsko svetišče Marije Pomagaj
na Brezjah za slovensko Marijino narodno svetišče.
Slovesno bogoslužje in razglasitev je opravil skupaj
z mariborskim škofom dr. Francem Krambergerjem,
koprskim škofom Metodom Pirihom ter pomožnimi
škofi Jožetom Kvasom, dr. Jožefom Smejem in Alojzom Uranom. Na tem milostnem kraju je Bog po
Marijini materinski priprošnji vernim ljudem podelil
nešteto dobrot in milosti. Kolikeri so se na Brezjah
po dolgih letih spet približali prestolu usmiljenja in
zaslišali besede: »Zaupaj, sin, zaupaj, hči, odpuščeni
so ti tvoji grehi!« Pravo in zdravo Marijino češčenje
vedno vodi k Jezusu.
Naslov “Pomočnica kristjanov” hoče označiti Marijo kot pomočnico in oporo celotnega občestva kristjanov, celotne Cerkve. Marija nam hoče pomagati
zlasti v tem, da bi se v svojem življenju resnično
»dajali voditi božjemu Duhu«, kakor naroča apostol
Pavel, da se ne bi prilagajali miselnosti tega sveta,
ampak bi prenavljali svojega duha, da bi tako lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu
všečno in popolno; da bi bili po zgledu prvih kristjanov enega srca in enega duha,da bi ostali v resnici
in bi v ljubezni in v vsakem pogledu rasli vanj, ki je
glava, Kristus.
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P. Tadej Strehovec

EVTANAZIRAJMO EVTANAZIJO
Sredi januarja 2015 so nekateri mediji poročali o
dejanju evtanazije v eni izmed ljubljanskih klinik ter
ob tem odkrito zahtevali razpravo o “pravici do smrti”
hudo bolnih v Sloveniji. V nacionalnih in komercialnih
medijih so ob tem zvesto navajali podatke iz držav,
v katerih imajo uzakonjeno evtanazijo, in skoraj
zavidali tamkajšnjim bolnikom, ki naj bi že imeli
pravico do usmrtitve v zdravstvenih ustanovah. Ob
tem so prezrli številne razloge, zakaj je usmrtitev na
zahtevo zgolj besedna igra, ki temelji na domnevnem
sočutju in medijski manipulaciji prebivalstva.
Zagovorniki usmrtitve bolnikov se namreč v svojih
zahtevah po razpravah vedno sklicujejo na dva všečna argumenta: da je evtanazija zasebno dejanje in
da naj bi imel vsak bolnik pravico do dostojanstvene
smrti na zahtevo. Podrobnejši pogled v ta dva argumenta razkriva, da ne zdržita razumskega kriterija.
Evtanazija in pomoč pri samomoru ni nikoli zasebno
dejanje bolnika, saj ti dve dejanji vedno vključujeta
druge ljudi (zdravnike, zdravstveno osebje, pravnike
itd.). Obenem pa zagovorniki usmrtitve na zahtevo
delijo bolnike na tiste z dostojanstvom in “bolnike
brez dostojanstva” ter ob tem navajajo, da naj bi
bili med slednjimi takšni npr. inkontinentni in komatozni bolniki, ki ne morejo hoditi in skrbeti zase.
Če bi takšno sprevrženo logiko sprejeli, bi lahko
razglasili vse hudo duševno bolne ter vse dojenčke
za “nedostojanstvene” in bi jih evtanazirali, saj niso
sposobni govora in samostojnega življenja. Ob tem
zagovorniki evtanazije pozabljajo, da so zdravniki
ljudje, ki so zavezani Hipokratovi tradiciji, in da jih
v primeru evtanazije ni mogoče bremeniti z “etičnim
bremenom”, kot pravi dr. Jože Balažic.
Raziskava, narejena pod vodstvom Kenneth
Chambaere, govori, da je v Belgiji 32% bolnikov
evtanaziranih brez njihovega soglasja. Raziskovalec Tinne Smets pa dokazuje, da belgijski zdravniki prikrijejo 53 % opravljenih evtanazij in jih ne
sporočijo državnim oblastem. V vseh teh primerih
gre dejansko za legalno dopuščene umore, ki jih
zdravniki in medicinske sestre izvedejo na svojo
željo oz. popustijo pod pritiski svojcev, država pa
jih “tolerira”. Ob nedavnih razpravah v Slovenji se
lahko vprašamo, v kakšni državi želimo živeti? Ali
bo to država, v kateri bomo z evtanazijo krčili izdatke za upokojence in bolnike? Ali bomo popustili
zahtevam nekaterih “strokovnjakov” po razpravi in

s široko razpravo (ki je drugo ime za normalizacijo)
odprli vrata evtanaziji dementnih, duševno bolnih,
depresivnih, dojenčkov in zapornikov, kot je to že
realnost v Beneluksu? Prepričan sem, da ni nobene
potrebe, da sledimo tamkajšnjim socialnim eksperimentom, ki sprevračajo sočutje in za seboj puščajo
trupla nedolžnih bolnikov. Primerneje je, da sledimo
tako parlamentarni skupščini Sveta Evrope, ki je leta
2012 sprejela resolucijo (št. 1859/2012) in v kateri
zahteva prepoved evtanazije, kot tudi Evropskemu
sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, ki je
leta 2011 v sodbi Haas v. Švica odločilo, da ne obstaja pravica do evtanazije in da države niso dolžne
zagotavljati pomoči pri samomoru. Del slovenske
politike in medijev kljub jasnim stališčem evropskih
institucij odkrito simpatizira z evtanazijo v upanju,
da bodo s tem zmanjšali izdatke za bolnike in upokojence, prav tako pa vzpostavili družbeni položaj,
v katerem se bodo bolni bali svojih otrok in svojcev
in bodo bežali iz zdravstvenih ustanov v bolnikom
“prijazne države”. Takšen krasni svet slovenskih
evtanazistov je potrebno zavrniti in ob tem podpreti
stališča slovenske zdravniške stroke, ki je pretekli
teden enoglasno zavrnila ideje po legalizaciji evtanazije in samomora s pomočjo. Predsednik Zdravniške zbornice Slovenije primarij Andrej Možina
je izpostavil, da je evtanazija “lažni humanizem”
in jo zato zavračajo. Ob tem pa so izrazili podporo
paliativnemu zdravljenju in pravici vsakega bolnika
do vnaprej izražene volje, v kateri izrazi želje glede
zdravljenja v terminalnem obdobju.
Kvaliteta družbe se ne meri po tem, kako pogosto
se ljudje v njej odločajo za evtanazijo oz. samomor, temveč po tem, kako je v njej poskrbljeno za
najbolj šibke in nemočne. Papež Frančišek je lani
novembra v nagovoru italijanskim zdravnikom jasno
opozoril na “lažno sočutje” v primeru evtanazije ter
jo razglasil za “igranje z življenjem” ter “greh proti
Bogu”. Zagovornike evtanazije pa je razglasil za
del “kulture odmetavanja”, v kateri bolni in ostareli
nimajo mesta. Frančišek zato zdravnike in vse ljudi
poziva, naj varujejo svetost človeškega življenja in
ljubeče skrbijo za bolne in ostarele. V tem smislu je
zato vsak zavezan h konkretnemu delovanju: to je k
evtanaziji evtanazijskih pobud, prebujenju sočutja in
k podpiranju celostne paliativne oskrbe bolnikov, pa
naj bo to v naših družinah ali pa v slovenski družbi.

kaj je pravzaprav evtanazija
“Evtanazija” pomeni medicinsko pospeševanje umiranja ali medicinsko pomoč pri samomoru. Evtanazija pomeni, da nekdo (po navadi zdravnik) pomaga umreti nekomu drugemu s smrtonosno injekcijo ali s
strupom, ali preprosto tako, da izklopi naprave, ki ohranjajo pri življenju bolnika.

MOLITVENI NAMENI ZA MAJ

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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Lojze Gosar

ALI RES ZA POLITIKO
VELJA DRUGAČNA MORALA?
premišljevanje o moralnih načelih v politiki
Komu bi se morda zdelo, da krščanstvo razen
dobrodelnih dejavnosti nima kaj nuditi sodobnemu
svetu. Da se kaže predvsem v osebnem odnosu do
Boga, da je daleč od zemeljske stvarnosti in da je le
stvar zasebnega življenja. Verujemo pa, da Bog vedno
deluje v svetu. Če se odločimo zanj, bodo naše življenje, družba in torej tudi politika bistveno drugačni.
Morala je že po svoji naravi samo ena. Kako je
potem mogoče, da se je uveljavilo mišljenje, kot
da velja za politiko posebna morala? Ali to pomeni,
da se politika lahko postavi nad moralna načela, ki
veljajo za vse ljudi? Če temu pritrdimo, je politika
sama na sebi nekaj nemoralnega. Toda politika že v
svojem začetku ni bila tako razumljena. Izraz politika
izvira iz grške besede “pólis”, kar pomeni “mesto”. Že
Aristotel se je zavzemal, da bi beseda politika dobila
svoj pravi pomen. Pravi: »Cilj politike je delovati v
dobro državljanov. Blaginjo si želimo tudi, ko gre za
eno osebo, je pa veliko lepša in bolj božja, če gre za
narod ali mesto.« Ta Aristotelova misel se popolnoma
ujema s socialnim naukom Cerkve. Tudi ta zahteva,
da moramo svoje koristi uveljavljati tako, da hkrati
prispevamo tudi k splošni blaginji.
Pri vseh političnih vprašanjih je treba upoštevati
tudi etiko. Etika loči med dobrim in slabim in kaže,
kako naj bi ravnali v splošno korist.
Suverenost najprej pripada državljanom. Zato se
začenja politični postopek, ki pelje do izvolitve predstavnikov, prav pri njih. Če je nastala prava politična
skupnost, bodo ti izbrani ob trezni presoji osebnosti
kandidatov in njihovih političnih programov.
Politik mora biti odločen delovati v splošno korist,
ne sme pa svojega delovanja podrejati osebnim interesom. Ali je prav vstopiti v politiko, da bi zastopali
interese določene skupine ali stranke? Seveda, saj je
naloga politika prav v tem, da zna videti, kako naj bi
posebni interes, ki ga on predstavlja, prispeval tudi k
splošni blaginji. Bilo bi pa zelo nepravilno, če bi branil
interese, zaradi katerih bi bile prizadete upravičene
pravice drugih. Politik mora poznati sistem in pravila
političnega delovanja ter naloge in sredstva, ki so mu
bila z izvolitvijo dodeljena.
Nujna je zvestoba tistim, ki so ga izvolil, in svoji
politični skupini nasploh. Dostikrat namreč politiki

zaradi navezanosti na svoj politični uspeh delajo proti
interesom svojih volilcev.
Do političnih nasprotnikov pa je potrebno predvsem spoštljivo ravnanje, verodostojnost in upoštevanje njihovih utemeljenih razlogov.
Kot za posameznika velja morala tudi za stranko.
Posebni interesi morajo biti vključeni v splošno dobro. Če neka politična skupina pride na oblast, s tem
prevzema javno funkcijo in mora vladati v korist vseh
državljanov, ne glede na strankarsko pripadnost. To
velja ne samo na ravni države ampak tudi v občini,
saj morajo župan in člani občinskega sveta delovati
v korist vseh prebivalcev.
V primeru, da zavezništvo (koalicija) od stranke
terja moralno neopravičljive odločitve, stranka zaradi
zvestobe morali takih odločitev ne more podpreti. Če
pa moramo vnaprej računati na take zahteve, postane
sklepanje zavezništva vprašljivo, saj lahko vodi tudi
do moralno nesprejemljivih kompromisov. Mejo smiselnosti oziroma upravičenosti sklepanja zavezništva
pa določata predvsem modrost in zvestoba morali. Pri
tem je zelo važno, da se lahko na nekoga (politika)
ali na skupino (stranko) kot celoto zanesemo tudi v
kočljivih okoliščinah.
Tudi demokratično izvoljena oblast lahko zaide v
oportunistično politiko in zato postaja nezmožna za
dosledno ravnanje. Za doslednost v politiki ni dovolj
samo odločenost ravnati skladno s krščanskimi načeli,
saj marsikdaj ne gre samo za odločanje o nedvoumno dobrem ali slabem. Takrat je namreč odločitev
jasna. Lahko se zgodi, da kljub dobremu namenu
posameznik naredi nepopravljive napake. Verni pa
vemo, da nismo prepuščeni svoji negotovosti in da
je z nami Bog. Tisti, ki so odločeni v politiki ravnati
po božji volji, naj bi v zaupanju v Jezusove besede:
»Kjer sta dva ali trije v mojem imenu, sem jaz med
njimi«, skupaj iskali pravih rešitev.
Dobro, ki naj bi ga zagotavljala politika, se ne
razlikuje od tistega, ki ga vsakdo skuša uresničevati
v osebnem življenju. Razlika je le, da je to skupno
dobro še veliko večje. Videli smo, da to za politično
še posebej velja. Na koncu se lahko vprašamo, koliko
se vsega tega zavedamo in koliko se po tem v politiki
ravnamo.

Srečanje zgodovine in politike se ponavadi slabo konča za zgodovino.
V političnih cirkusih z velikim uspehom nastopajo požiralci obljub.
Kadar politikom teče voda v grlo so najbolj zgovorni.
Amnezija je bolezen blagajnikov in politikov, ki se po naključju znajdejo pred sodiščem.
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ANDREJ ŠUSTER DRABOSNJAK
6. MAJ 1768 – 22. DECEMBER 1825
»Prosim vse vkupa moje perjatle noj perjatelce, katerim jas te moje rajme
zaputim, da posieg mau mejte enu vsmilano serce prueti Jezusu noj Mariji
noj Jožefu noj prueti sakateromi sromaki, kateri bo vas za kej prosov. Storite
po vašej premožnosti inu skažite anu doro serce prueti sačomi, zakaj vsi smo
bratri noj sestre.«
Tako je v predgovoru k svoji “Pastirski igri” zapisal koroški bukovnik Andrej Šuster
Drabósnjak. »Mislim, da je to eden najlepših in najpretresljivejših pozivov h krščan
ski ljubezni do bližnjega, porojeni iz iskrene pobožnosti, in priča o Drabosnjakovem
globokem socialnem čutu,« sodi raziskovalec naše ljudske dramatike dr. Niko Kuret.

»En poredni paur u Korotane«
Pred kakega pol stoletja še niso vedeli datuma
Drabosnjakove smrti, tudi danes ne vemo prav veliko
o njegovi osebnosti. Najbolj temeljito se je z Drabosnjakom ukvarjal koroški narodopisec in literarni
zgodovinar France Kotnik v Koledarju Mohorjeve
družbe iz Celja za leto 1950 je objavil zapis “Pri
Zvrhnjem Drabosnjaku”, v katerem oriše življenjsko
pot tega zanimivega moža.
Rodil se je 6. maja 1768 na samotni kmetiji Pri
Zvrhnjem Drabosnjaku nad Vrbo na Koroškem, ki
takrat še ni bila letovišče ob jezeru, ampak preprosta
slovenska vas. Med tremi sestrami in dvema bratoma
je bi Andrej najmlajši. Po vsej verjetnosti je hodil v
šolo, ker je znal pisati slovensko in nemško. Ko je bil
star petindvajset let, se je poročil (1793). V zakonu
se mu je rodilo enajst otrok in starša sta z veliko
družino imela precej skrbi, zlasti mati Neža, ker je
oče Andrej često zahajal z doma k prijateljem in v
gostilno. Bil je zelo družaben človek, velik šaljivec,
zato je bil v družbi priljubljen. Ob nedeljah in praznikih so k njemu prihajali ljudje, da jim je “prerokoval”
iz kart in dlani. Ženskam je zlagal “rajme” (pesmice),
možem pa je (brez uspeha) pomagal kopati zaklade.
Kostanje – Drabosnjakov muzej

Tedaj so bili težki časi Napoleonovih vojsk in
Drabosnjakova Koroška je bila od 1809 do 1814
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pod Francozi. Ljudstvo je moralo
francoske vojake zalagati z živežem. Posledica tega je bila lakota, ki so se ji pridružile še razne
bolezni, tako da se je število prebivalstva zelo skrčilo. »Ane hude cajte smo doživeli
mi,« je potožil Drabosnjak. Kmetovanju se je posvečal
le delno, pomagal si je s tiskom in razpečevanjem
svojih in tujih knjig, ki pa so mu jih zaradi njegovih
revolucionanih idej zaplenili. Ob koncu življenja si
ni več opomogel iz gmotnih težav: še pred letom
1824 je Drabosnjakovina prišla na boben. Andrej je
postal gostač v mlinu, kjer je iskal tolažbo v branju
Svetega pisma, premišljevanju Kristusovega trpljenja in Marijine žalosti. Umrl je 22. decembra 1825
na Umbaru, na domu svojega prvorojenca Gregorja.

»Mož, ki je pesmi iz zemlje oral«
Tako je Drabosnjaka označil pesnik Oton Župančič. Ta mož je neutrudno pisal “rajme” razne vsebine.
Pesmi je zlagal kar med svojim delom in jih sproti
zapisoval. »Ko je oral, so se mu v brazdah pletli
verzi,« pove France Kotnik, »in ko je izoral brazdo
in z volički prišel na ozare, si jih je zapisal.« Menda je imel svinčnik obešen na oralu, za klobukom
pa nekaj papirja. Postal je eden najpomembnejših
bukovnikov, kakor so na Koroškem imenovali redke
pismene ljudi, ki so se ukvarjali s knjigo in pisanjem
živega jezika. Pravi bukovniki niso samo zbirali in
prepisovali, ampak tudi sami pisali, prirejali in prevajali spise in knjige iz drugih jezikov. Najbolj so jih
mikali misticistični, celo praznoverni spisi, spisi s
področja praktične ljudske medicine ter razni zagovori (“žegni”), ki so se širili s prepisi.
Na vsa ta področja sega Drabosnjakovo pisanje.
Nekaj svojih del je izdal v tisku, povečini so se širila
med ljudstvom v rokopisih. Svoje “rajme” je izdal
v knjigi Svovenji OBACE (= ABC), sodeč po jeziku,
pred letom 1811. Drabosnjak je pisal v bohoričici v
nekoliko požlahtnjenem narečju svojega rojstnega
kraja, v svojih poznejših delih pa se že približuje
knjižnemu jeziku. V knjigi njegovih pesmi, ki se je
izgubila, je bilo 406 poučnih in satiričnih verzov. Pred
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letom 1811 je izšel tudi njegov Zber petih različnih
in evangeljske prilike.
V predgovoru (Na moje prijatale) k igri o izgupesnitev; Ena lepa zelu nova latania od tah hudah
bljenjem sinu je Drabosnjak napisal
žien, Očitna spued za piance, Pesem
besede, ki se Kuretu zdijo vodilo njeod napitah bratrov, Rajmi od mli
govega dela: » Jes to komedijo knism
nariov. Kot bukovnik je prevedel in
naredov da bi kratek čas meli / Al
priredil nekatere nemške “ljudske”
pa da bi čest od ludi želeli / Vso čest
knjige. V usnje vezani rokopis iz Sveč
bomo mi Bogu dali / In te eksempel
na Koroškem vsebuje naslednja Dra
ludem za pobolšanje nali.« Predstabosnjakova dela: Prerokovanje od tega
vo Pasijona, ki jo je Drabosnjak sam
Ebekšuštarja, Unteršberg al bukeli od
pripravljal, ne pa dočakal, je imel za
Matjaža, Ena liepa historia od te liepe
“andoht” – pobožnost. »Kateri ima
Magdalene. V Študijski knjižnici v Rav
to za en smeh / Ta pade noter v te
nah na Koroškem imajo trdo vezan
narveči greh.«
molitvenik, v katerem so združeni roko
Naštete igre, posebno Pasijon,
pisni prepisi treh Drabosnjakovih “buso
Kostanjčani igrali od leta 1826 ,
kvic”, ki imajo te naslove: Molitoune
ko
je
bila prvič postavljena na oder,
bukvice za sakidanje potrebe, Bukvice
v
rednih
presledkih več kot sto let,
svetega križa ali od Kristusovega ter
navadno
pa
dve leti zaporedoma, po
plenja, Bukvice od Andreja Drabosn
Nagrobnik
večkrat
v
postnem
času, zadnjič leta
jaka, tu je eniga paura u Korotane.
1935. Nastopali so ne samo v Kostanjah, ampak
Drabosnjakove igre so “andohti”
tudi drugod na Koroškem in s tem veliko pripomoAndrej Šuster Drabosnjak si je največje zasluge
gli k ohranitvi slovenščine. Ponovno so Pasijon v
pridobil na področju slovenske ljudske dramatike na
Kostanjah pripravili leta 1982, nato pa leta 1990 v
Koroškem. Prevedel ali priredil je več iger: Božično,
narečni obdelavi Herte Lausegger. Pri tej izvedbi, ki
pastirsko-trikraljevsko igro (pred 1814), Pasijonsko
jo je režiral Franci Končan iz Ljubljane, je nastopilo
igro (1818), ki ji je dal naslov Komedija od celiga
41 igralcev pa še pevci iz raznih koroških krajev.
grenkiga terplenja ino smerti Jezusa Kristusa našiga
Vse tri Drabosnjakove igre so izšle v priredbah za
lubiga Gospuda. Igro od zgubleniga sina. Ljudsko
sodobni oder in za radio: pripravila sta jih Bruno
izročilo ima v spominu še tri druge Drabosnjakove
Hartman in Niko Kuret. Božično-trikraljevsko pa
igre, ki pa so se izgubile, in so znane samo po vsestirsko igro v Kuretovi priredbi z naslovom Ta sveti
bini, ki je pri vseh treh svetopisemska: o egiptodan, veseli dan je o božiču 1966 zaigralo Slovensko
gledališče v Trstu.
vskem Jožefu, o Amanu in Esteri, o bogatem možu

SLOVENSKI MEDIJI IN RESNICA
OB NEKI SLOVENSKI TELEVIZIJSKI ODDAJI
V torek, 10. marca 2015 je bilo na RTV SLO3
soočenje nasprotnikov temeljnih otrokovih pravic
in pravic staršev ter zagovornikov istih pravic. Soočenje je pokazalo neverjetno neprofesionalnost in
zlonamernost RTV Slovenija. Razmerje vabljenih v
omenjeno oddajo je bilo kar 3:1 v korist nasprot
nikov otrokovih pravic in pravic staršev, skrajno nekorektna je bila tudi voditeljica oddaje. Zagovornica
pravic Metka Zevnik je bila kljub temu odlična!
Koalicija “Za otroke gre!” je večkrat poudarila
svoje začudenje, zakaj se zagovorniki sprememb
družinske zakonodaje ne upajo soočiti z njimi. Zdaj
je vendarle prišlo do soočenja. Ampak kakšnega? V
oddajo so bili povabljeni trije nasprotniki temeljnih
otrokovih pravic in pravic staršev ter samo Metka
Zevnik kot edina zagovornica. Poleg tega se je izredno pristransko, z vpadanjem v besedo in ne dodeljevanjem besede gospe Metki Zevnik, vedla tudi
voditeljica oddaje Katarina Golob. Rezultat: Koalicija
“Za otroke gre!” je imela v oddaji manj kot 25% časa
za predstavitev svojih stališč. Neuravnoteženost in
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pristranskost oddaje je bila tolikšna, da je gospa
Metka Zevnik v nekem trenutku lahko zgolj nemočno
izrekla naslednje pretresljive besede: »Upam, da ne
bom kot prvi kristjani v areni.«
V vsaki resnični demokraciji bi vodstvo medijske
hiše voditeljico, ki se v oddaji drzne obnašati tako
sprevrženo, nemudoma odpustilo. Ker na RTV SLO
o tem ni niti govora, smo si lahko na jasnem, koliko
je temu mediju za resnico. Zaupati jim je mogoče
samo pri napovedi časa. Vse druge novice pa očitno
prirejajo v korist določenim političnim skupinam – vsi
vemo, katerim. Takemu obveščanju je mogoče reči
edino zavajanje, ali po domače: laganje. In če smo
odkriti: to ni edini medij, ki si kaj takega privošči.
Nekaj podobnega se je zgodilo, ko se je pred parlamentom v Ljubljani zbralo okrog 8.000 ljudi, da bi
poslancem pokazali, da se s spremembo družinskega
zakonika ne strinjajo. Mediji so o tem molčali, razen
ene od RTV, kjer so navedli število protestnikov:
okrog 400. Če to ni laž, potem definicija laži v Slovarju slovenskega jezika ne drži več.
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islam

Aleš Žužek

TO JE DRŽAVA,
KI SE PRIPRAVLJA
NA KONEC SVETA

članek je bil objavljen na spletni strani Siol.net

Kako uničiti zloglasno Islamsko državo? Bo potrebna kopenska invazija ali bo zadostovala politika
počasnega puščanja krvi džihadistom z letalskimi
napadi ter podporo Kurdom in iraškim šiitom?
Islamska država, ki jo vodi samooklicani kalif
Abu Bakr Al Bagdadi, nadzoruje ozemlje, ki je večje
od Velike Britanije in na katerem živi osem milijonov ljudi. Kljub letalskim napadom še vedno izvaja
usmrtitve ter množične pomore kristjanov, šiitov in
sunitskih “odpadnikov”.

Islamska država in zgodnji islam
iz sedmega stoletja
Kot piše kanadski novinar Graeme Wood v ameriški reviji The Atlantic, je treba za učinkovit spopad
z Islamsko državo vedeti, kaj sploh je Islamska država in kateri so njeni cilji. Po njegovem mnenju je
napačna razlaga, da je Islamska država neislamska.
Kot ugotavlja, džihadisti Islamske države v resnici
želijo civilizacijo vrniti v okvire sedmega stoletja,
v čas zgodnjega islama preroka Mohameda, in ne
uporabljajo vere le kot nekakšno krinko za dosego
političnih ciljev, kot so nekateri menili za nekdanjega
vodjo teroristične organizacije Al Kaida Osamo bin
Ladna.

Islamska država oživlja
križanje in suženjstvo
»Dejstvo je, da je Islamska država res islamska.
Zelo islamska. Res je, da privablja psihopate in
pustolovce, nabrane večinoma iz odrinjenega prebivalstva Bližnjega vzhoda in Evrope. Toda vera, ki
jo pridigajo njihovi najbolj goreči privrženci, izhaja
iz dosledne in celo učene razlage islama,« je prepričan Wood.
Kot poudarja poznavalec islama Bernard Haykel,
se džihadisti Islamske države držijo pravil zgodnjega
islama glede vojskovanja proti sovražniku: to vključuje tudi križanje in obglavljanje nasprotnikov ter
zasužnjevanje njihovih otrok in žensk.

Težnja po poboju
na stotine milijonov ljudi
Eno od ideoloških jeder Islamske države je tudi
vprašanje odpada od islama oziroma izobčenje iz
islama (takfiri doktrina). Kazen za odpad od islama
(sem štejejo od prodaje alkohola in drog do britja
brade) je namreč smrt. Kot odpadnike od islama džihadisti Islamske države, ki so suniti, vidijo tudi šiite.
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Torej je po njihovi ideologiji treba pobiti vseh
200 milijonov šiitov, kar bi bil – če bi jim uspelo
– največji genocid na svetu do zdaj. Kako resno
džihadisti jemljejo takfiri doktrino, kažejo razprave,
kaj naj storijo z jazidi (kurdsko versko ločino, ki si
je izposodila prvine islama): ali naj jih vse pobijejo,
ker so odpadniki od islama, ali naj jih kot pogane le
dodelijo džihadistom za sužnje (seveda po tem, ko
pobijejo tiste, ki se jim upirajo)?
Naloga kalifa je vodenje osvajalnih vojn proti
nemuslimanom
Islamska država je torej država, ki hoče svet
“očistiti” s pobojem velikega števila ljudi. Zaradi zaprtosti Islamske države pred svetom ni znana prava
razsežnost pobojev. Toda glede na informacije, ki
se pojavljajo na internetu, se posamične usmrtitve
dogajajo vsak dan, množični pomori pa na nekaj
tednov.
Bistveni pogoj za obstoj Islamske države je vodenje vojne oziroma džihada. Glavna naloga kalifa
je prav vodenje osvajalnih vojn. Kalifat se mora
namreč nenehoma ozemeljsko širiti in osvajati tuje,
nemuslimanske dežele.

Vsako leto vsaj en džihad
Kalif ne sme upoštevati trajnosti meja ali sklepati
trajnih mirovnih sporazumov. Mogoč je le začasen
mir, pa še ta ne sme veljati za vse sovražnike hkrati.
Kalif mora namreč sprožiti vsaj en džihad na leto
proti nevernikom. Priznanje meja bi bil za Islamsko
državo namreč ideološki samomor.
Islamska država prav tako ne sme na primer
poslati veleposlanika v OZN, ker bi bilo to upoštevanje avtoritete zunaj Alaha. Prepovedane so tudi
demokratične volitve za izbiro kalifa.

Kako bo mesija pred koncem sveta
popeljal džihadiste k zmagi
Džihadizem Islamske države je tudi milenarističen
– pripravlja se namreč na apokalipso oziroma konec
sveta. Džihadisti so prepričani, da se bo v Dabiku,
ki leži v bližini mesta Alep v Siriji, zgodil velik spopad med zahodnimi armadami (tako imenovanimi
križarji) in Islamsko državo.
Ko bodo džihadisti zmagali, se bo začelo odštevanje do konca sveta. Še pred tem bodo, tako so
prepričani, osvojili vse ozemlje do Bosporja (nekateri pravijo, da ves svet), bili nato v protiofenzivi
nevernikov potisnjeni v Jeruzalem, dokler ne bodo
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pred koncem sveta dokončno zmagali pod vodstvom
mesije oziroma Mahdija.

Kopenski napad na osrčje
Islamske države?

države z letalskimi napadi ter podpora Kurdom in
šiitom na tleh, da ti zaustavijo širjenje Islamske
države oziroma jo počasi ozemeljsko krčijo.

Počasna smrt Islamske države?

Kot meni Wood, bi bil zato kopenski napad na
Islamsko državo napaka, saj bi le udejanjil njihove
mite o odločilnem spopadu z zahodnimi državami.
Prav tako Kurdi in iraški šiiti niso sposobni zasesti
vsega območja v Iraku in Siriji, ki ga naseljujejo
arabski suniti.
Boljša izbira sta počasno spodjedanje Islamske

Vsak mesec, ko se Islamska država ne bo ozemeljsko širila, bo vse manj osvajalna država v
slogu preroka Mohameda in vse bolj še en spodletel bližnjevzhodni režim, ki ljudem ne more dati
obljubljene blaginje, je prepričan Wood. In s tem
bo džihadistično-apokaliptično ideologija Islamske
države na vse bolj majavih nogah.

preganjanje kristjanov

Manuel Nin

NA LASTNI KOŽI

preganjanje asirskih in kaldejskih kristjanov

Poročilo je objavil L’Osservatore Romano
Novice, ki prihajajo iz Bližnjega vzhoda o nasilju
in ugrabljanju tolikih kristjanov sirske tradicije, predvsem asircev in kaldejcev, popolno uničenje njihovih
cerkva, hiš in življenj, nas nagibljejo k molitvi za te
naše brate, k jokanju z njimi in k izpovedovanju vere
z njimi. In seveda razkrivati ta sramotna dejstva na
Bližnjem vzhodu in na tolikih drugih krajih zemlje,
obenem pa se zgražati nad ravnodušnostjo Zahoda.
Ob branju teh novic ni mogoče pozabiti na eno
najbolj častitljivih tradicij kristjanov sirskega jezika,
to je sirsko-orientalske: tistih kristjanov, ki v svojih molitvah nebeškemu Očetu pravijo “abbà”, ki v
svojem upanju kličejo “marán athà” Gospodu, katerega povratek v slavi pričakujejo. V drugi polovici 4.
stoletja je ta tradicija, izločena iz meja imperija, v
svojo nesrečo ločena od bratske skupnosti z drugimi
krščanskimi Cerkvami, vendar je po koncilu v Efezu
leta 431 ostala zvesta svoji prastari izpovedi vere,
ki je zakoreninjena v tisti Antiohiji, kjer so imeli
kristjani največjo čast, da so jih prve imenovali po
njem, ki je bil križan.
V misijonarskem duhu so siro-orientalski kristjani
prišli do Indije, Kitajske in Mongolije. V zadnjih dveh
deželah je njihova skupnost cvetela do srednjega
veka. V 13. stoletju so  Bagdadu izvolili za patriarha
enega izmed svojih škofov, ki je izhajal iz Mongolije.
Te Cerkve danes na Kitajskem in v Mongoliji ni več.
Ostaja prav malo sledi in kaka arheološka najdba –
sicer pa le spomin na kristjane, ki so bili znani pod
imenom nestorijanci. V Indijo pa jih je po izročilu
pripeljalo pridiganje apostola Tomaža in so ustanovili
Cerkve, ki še danes cvetijo in so močne v svojem
izpovedovanju vere in oznanjevanju Evangelija.
Ti kristjani, združeni v asirski in kaldejski Cerkvi,
so uporabljali in uporabljajo sirski jezik kot liturgični
jezik, pri obhajanju svetih skrivnosti pa uporabljajo
eno izmed najbolj pradavnih evharističnih molitev, ki
je znana pod imenom Addai in Mari, ki je pripovedi
o ustanovitvi evharistije niso prenesle. Te krščanske
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Cerkve pa so obhajale in še obhajajo evharistijo s
klicanjem Svetega Duha za posvetitev kruha in vina,
ki postane Gospodovo telo in kri. Tako so zvesti teološki in liturgični tradiciji, ki jih privede nazaj k veri
apostolov in to v trenutek, ko je Gospod dal svojim
učencem svoje telo in kri, da bi ju prenesli v vse
Cerkve raztresene od vzhoda do zahoda.
Asirski in kaldejski kristjani na severu Sirije in
Iraka danes nimajo več svojih cerkva, kjer bi obhajali dejanja vere in poslušali Besedo, nimajo več hiš,
kjer bi stanovali v deželi, ki je bila njihova skoraj
dvatisoč let. Cerkve in samostani prastare arhitekture z ikonami še izpred ikonoklazma, ki je raztrgal
bizantinski svet, so bile in so pričevanje krščanstva,
ki je ponosno na svojo drugačnost. Asirske in kaldejske kristjane, ki so bili preganjani že v začetku
20. stoletja hkrati z armenskimi in siro-antiohijskimi kristjani, in ki so iskali zatočišče na zahodu in
onstran oceana, danes znova oblegajo, ugrabljajo
in preganjajo. So živi mučenci, kakor da bi na svoji
koži imeli zapisane Odrešenikove besede učencem:
to je moje telo in moja kri.
Za te krščanske brate se je spet dvignil papežev
glas, spodbujen od »dramatičnih novic o nasilju,
ugrabitvah ljudi in preganjanju kristjanov in drugih
skupin, ki prihajajo iz Sirije in Iraka.« Papež Frančišek hoče tako »zagotoviti tistim, ki so v takem
položaju, da jih ne pozabljamo, ampak smo jim blizu
in vztrajno molimo, da bi prišlo čim prej do konca
te neznosne surovosti, katere žrtve so.« In prosi,
»da bi si vsi glede na svoje možnosti prizadevali za
olajšanje trpljenja teh, ki so v preizkušnji, in to pogosto zaradi vere, ki jo izpovedujejo.« Zakaj asirski
in kaldejski kristjani imajo besede svojega in našega
Odrešenika – vzemite in jejte, vzemite in pijte, to je
moje telo, to je moja kri.
Te besede niso samo izročilo, niso zapisane samo
v knjigah, ampak v njihovem življenju in v njihovem
pričevanju prav do mučeništva.
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega zares starega misijonskega cekarja

SKORAJ TAKO
KAKOR V ČASIH
STARE ZAVEZE
Stojim pred obzidjem iz belih kamnov in črnih
vogalnih robov. Še enkrat pogledam v angleščini
napisano povabilo in na drugi strani naslov. Ta se
ujema z besedami in številkami nad hišnim poštnim
nabiralnikom. Pritisnem na elektronsko škatlo nad
vhodom. In glasu v škatli pritrdim, da sem misijonar
in da sem bil povabljen po družini W. Nakar se odpro
vrata, nad katerimi krasijo vhod zelene veje (vsaj
meni) neznanega drevesa. Za esplanado z glavnim
poslopjem opazim še dve lepi stavbi v ozadju. Pri
vratih me čaka gospa, ki jo takoj spoznam po opisu,
ki mi ga je zaupala družina W. Gospejino srednjevisoko postavo je obvladoval plemenit, otožen obraz,
ki ga tudi smehljaj ni mogel spremeniti. Seveda
sem si bil sezul čevlje, preden sem stopil na mehke
preproge, ki so naju vodile v notranjost.
Gospa se opravičuje, da mi bo sama postregla
s čajem. Obe služkinji, ki sta družini na razpolago,
sta morali po nujnih opravkih v mesto. Trije otroci
– deček in dve deklici – so vsi v šoli. Opraviči se,
da me za nekaj trenutkov pusti samega v naslonjaču. Udoben je in tako postavljen, da lahko uživam
pogled na drevesa zunaj, ki so tako visoka kot je
visoko samo okno. Z obeh strani okna se spuščata
zavesi kakor dva neslišna slapova. Oproščan se, da
se tako okorno izražam; upam, da besede dajo vsaj
malo slutiti, kako okusno je opremljena ta bogata
hiša! Naj – mimogrede ali “mimosede” – omenim,
da so me dostikrat notranjosti bogatih hiš iznenadile
z neokusno natrpanostjo bogatih stvari, združenih v
enem samem prostoru brez čuta za lepoto.
Čaj je čudovit tako po okusu kot po barvi. In to
gospe priznam. Gospa se čisto rahlo nasmehne:
»Uganite, odkod je,« me rahlo smehljaje povabi.
Jaz, ki še slovenskih planinskih čajev ne znam
pravilno razlikovati ... Kot da se hočem še enkrat
prepričati o pravi naravi čaja, ga počasi srknem,
počasi in radovedno. Sram me je reči, da nimam
pojma o tako dobri stvari. Gospa najbrž ugane mojo
zadrego in reče:
»Iz francoske Polinezije je.« In nadaljuje: »Moj
mož je diplomat in vladni posli ga vodijo v razne tuje
dežele. En trenutek, prosim,« se opraviči, odhiti v
kuhinjo in se vrne z rahlo se svetikajočo vrečko, ki
mi jo izroči. Prazna je, a čudovit vonj se je še zmeraj
drži. Vrnem jo ji z besedami:
»Iskrena hvala – zares čaj za diplomate ...«
Še enkrat odide, najbrž v kuhinjo, in se vrne z
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vrčem in s skodelico zase. Usede se meni nasproti.
Zdaj šele opazim, da je pred njo na mizici bela kuverta. Da mi jo:
»To je za vaše sirote.«
Rahlo se skloni naprej in komaj opazno se ji na
vratu zasveti križec. Kristjana? Kot da ugane mojo
skrito vprašalno misel, skoraj neslišno izreče:
»Spomnite se me pri sveti maši.«
»Z veseljem,« odgovorim, »ne le, da se vas
spomnim, hvaležen darujem celo sveto mašo za vas.
Ali si jo želite na kak poseben dan?«
Odkima. »Darujte jo zame.«
In nekaj kakor solza se ji zasveti pod trepalnicami, a jo kot prava Japonka takoj odrine s prstom
in – kakor da se ni nič zgodilo – dvigne glavo in se
zazre vame:
»V tretji hiši, ki ste jo gotovo opazili pri vstopu,
živi moj mož – z drugo ženo. Pripeljal jo je iz enega
svojih potovanj.«
Začuden rečem: »Ali ne morete proč od njega?«
»Dokler živim tukaj, mene in posebno najine
otroke obdaja moževo ime in socialni položaj in njegovo bogastvo. Če se umaknem, izgubijo posebno
otroci njim tako ugoden socialni položaj. Jaz sem na
revščino navajena.«
Čaj v skodelici me nič več ne privlači. Dvignem
se z naslonjača, se priklonim in rečem:
»Vsak dan se vas bom spominjal pri Bogu. In v
Njegovem imenu hvala, da tako pogumno nosite križ,
tudi za vse nas na Japonskem. Nekoč se bo spremenil v Kristusov blagoslov vam in vašim otrokom.
In tudi njemu ...«
Zunaj obzidja se iz radovednosti podam na pot
okrog. Na nasprotni strani obzidja opazim še en
vhod. In prav zdaj se pred njim ustavi eleganten
avtomobil. Iz njega izstopita moški in ženska, ki je
tudi na daljavo eksotično lepa in eksotično oblečena.
Umaknem se v senco dreves ob pločniku. Še nekaj
ljudi se ustavi na pločniku blizu mene. Da ne vzbudim sumljive pozornosti, potegnem iz aktovke – dar
mojega brata v Sloveniji, ki me zmeraj spremlja –
knjigo oguljenih platnic. In ko se tisti elegantni, dolgi
avto pelje prav mimo nas, nam je vsem jasno, da ni
to ne taksi ne osebni avtomobil.
Jaz še malce listam po knjigi in vanjo vtaknem
tisto belo kuverto. Le sonce, ki mi mežika skozi veje,
ve, kaj je v njej.
A sonce zna molčati.
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LAOS
trije novomašniki
»Leto 2015 je leto blagoslova za malo laoško
Cerkev. V vikariatu Luang Prabang bodo posvečeni
trije duhovniki, kar je znamenje velikega upanja,«
je naznanil tamkajšnji apostolski vikar. Za delo z
2.600 verniki v šestih župnijah ima 67-letni apostolski vikar samo enega duhovnika. Trije diakoni,
ki bodo posvečeni v duhovnike, imajo krstna imena
treh velikih svetnikov. Pavel, Avguštin in Mihael. Maš
niško posvečenje je napovedano v decembru. Poleg
domačega apostolskega vikarja so se že marca zbrali
še trije ostali apostolski vikarji v Laosu in določili
podrobnosti glede posvečenja. Trije novomašniki so
študirali v semenišču v Savanakhetu, eden pa tudi
leto dni na Filipinih. Za posvečenje bodo povabili tudi
apostolskega nuncija, ki pokriva Laos iz Bangkoka,
pa tudi druge škofe iste konference. V Laosu je med
6 milijoni prebivalcev, ki so v glavnem budisti  okrog
45.000 katoličanov. Ta čas so v Laosu štirje apostolski
vikariati (pripravljalna oblika bodočih škofij), ki imajo
skupno 14 duhovnikov. (Agencija Fides)

SIRIJA
milijoni otrok brez šole
Po štirih letih vojske v Siriji je najmanj 5 milijonov
razseljenih otrok in 2 nadaljnja milijona tistih, ki so
zbežali v tujino. Po oceni Združenih narodov je umrlo
najmanj 10.000 otrok, mnogo je pa ostalo sirot.
Več kot 2 milijona otrok ne hodi redno v šolo bodisi
zaradi nevarnosti, bodisi da so bile šolske zgradbe
porušene, bodisi da jih uporabljajo za bivališča razseljencev. Pomanjkanje šol ustvarja nevarnost, da
otroke začnejo zlorabljati zločinske bande. V enem

od poročil je brati, da je vpis v šole padel za polovico. Število ljudi, ki nujno potrebujejo pomoč, se
je v enem letu podvojilo in okrog 4 milijone ljudi se
je zateklo v sosednje dežele, predvidevajo pa, da
jih bo do konca leta 2015 več kot 4 milijone in pol.
(Agencija Fides)

ANGOLA
bogatija in revščina
Država obupnih nasprotij. V mnogih občinah ni
šol, manjkajo mreže proti komarjev, stranišča in
kopalnice. Edini izviri vode so onesnaženi potoki,
do katerih je treba včasih cele ure peš. Na cestah
je srečevati otroke-žive okostnjake, ki jih je sama
kost in luskinasta koža in jim izpadajo lasje, vse
zaradi podhranjenosti. To je istočasno država na
drugem mestu po količini načrpane nafte, bogata z
diamanti, kjer živijo mnogi milijarderji in kjer otroci
umirajo zaradi lakote in bolezni. Angola je na prvem
mestu po številu otrok, ki umro mlajši od 5 let:
na vsakih šest umre eden. Zaradi podhranjenosti
ima četrtina angolskih najstnikov rahitis ali pa so
ovirani v razvoju. Na vsakih 35 nosečih žensk je
ena ob porodu v smrtni nevarnosti. Samo 40-50%
prebivalcem ima dostop do higienskih naprav.
(Agencija Fides)

MAROKO
šole zaprte zaradi poplav
Zaradi poplav je zaprtih 622 šol in stotisoč otrok
nima pouka. Poplave so uničile ceste, mostove
in razne napeljave. Registriranih je tudi okrog 50
mrtvih in neznano število pogrešanih v porušenih
stavbah ali pa jih je odvlekla voda. (Agencija Fides)

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

BO OTROK
IGRAČKA BREZ PRAVIC?
Včasih so uredniki tožili, da jim manjka materiala za njihove publikacije in so se morali zatekati k raznim mašilom, da so napolnili svoje strani.
Meni se dogaja ravna nasprotno, še posebno pri tej rubriki, ki sem ji dal posmehljivo ime “za narodov blagor”. Posmehljivo zato, ker je v narekovajih, saj
v tej rubriki, ki bi ji po domače lahko rekli kar “šimfarija”, razčlenjujem stvari, ki niso narodu v blagor, ampak njemu v škodo. In to je velika večina vse
politike in gospodarstva od slovenske osamsvojitve naprej. Ko sem omenil “šimfarijo”, moram v svoj zagovor – če je sploh potreben – povedati naslednjo
zgodbo. Bilo je v tistih časih, ko so župniki morali pridige pisati in brati, ker je dunajska vlada zahtevala, da morajo škofje nadzorovati, kaj duhovniki
pridigajo. In tako je škof na vizitaciji prebiral tudi župnikove osnutke za pridige, ki jih je mož pisal nemško. Na nekem mestu so bile tri pike, zraven pa
pripomba: »Hier wird geschimpft.« (Tukaj se bo “šimfalo”). Škof jo je prečrtal in zraven pripisal: »Hier wird studiert!« (Tukaj se bo študiralo). Imel je
prav: običajno je kritiziranje (“šimfanje”) upravičeno, kadar kritik pove kako boljšo rešitev. No, meni je pri moji “šimfariji” ni treba pripovedovati: vse,
kar bi bilo etično, moralno, politično in v vseh ozirih pravilno pove že zdrava pamet, zraven pa še nauk Cerkve. Tam, kjer zdrave pameti ni in gre samo
za zlorabo “naroda” v korist določene skupine (kdo je v tej skupini dobro vemo) je pa pripovedovati boljše rešitve isto, kot bi vodo v rešetu nosil. Tako je
pri tej “šimfariji” poleg informacije, kaj se v Sloveniji dogaja, še nekaj zabave zraven, roparje odvajati ropati je pa brezupno delo.
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Pisatelj Alojz Rebula je v svojem romanu “Nokturno za Primorsko”, ki je izšel pri celjski Mohorjevi družbi leta 2004 zapisal zanimiv odstavek, ki ga
je uvedel z besedami: Lekcija teologije zgodovine pri župniku Josephu Stiefenhoferju v Klinachu über Schwabmünchen:
»Pravijo: rasna teorija, razredni boj, moč kapitala ... Pa je treba
reči samo: satan. Neverjetno, kako smo pozabili na drugega akterja v
zgodovini za Bogom, padlega angela, soakterja v naši krvi in dušah, v
politiki in ekonomiji, v umetnosti in znanosti. Je imenovan knez, knez
tega sveta, zaradi lepšega? Ne, ker je knez. Knez, ker sedi v gumbnih
sobah politike in v uredništvih časopisov, v kapitalskih družbah in
framasonskih ložah. Knez ne samo po svoji moči, ampak tudi po svoji
inteligenci in svoji fantaziji, saj je odpadli nadangel, z nadangelsko
inteligenco in fantazijo. V svojem protibožjem boju je tem zagrizenejši,
čimbolj se izteka čas njegovega kneževanja. Čemu, če ve, da je njegov
boj brezupen? Ker to zahteva njegova nespremenljiva bit, ki je sovraštvo,
čeprav noro sovraštvo brez upa zmage ...
Kaj konj je ta jezdec že zajahal v teh dvajsetih krščanskih stoletjih!
Krvavega konja rimskih preganjanj, miselnega konja grških herezij,

divjega konja barbarskih vpadov, kulturnega konja renesančne pogani
zacije, steklega konja luternastva, naprednega konja francoske revolucije,
napihnjenega konja hegeljanstva, rasnega konja nacionalsocializma. Ko
je najbolj krvavi od vseh konj na tleh, bo zajahal drugega, komunizem.
Ko se bo tudi ta zrušil pod njim, bo mar odnehal? Kje, njegova konjušnica
še zdaleč ni izpraznjena. Brez dvoma bo zajahal kakega novega konja
in za njim spet drugega, dokler se ne bo oglasil nad njim božji: »Stoj!«
A dotlej ne pričakujmo miru ne v svetu ne v Cerkvi. Konji se bodo tudi
menjavali, enkrat težki in grobi kopitarji, drugič spet športno lahki in
elegantni dirkači, a na njih bo vedno v stremenih on. Včasih bodo to
čudno mešane živali, v nogah sama sloka eleganca, a v trupu gora
težkih lomečih kosti. Vsekakor padlemu nadangelu domislekov ne bo
zmanjkalo. Vsestransko se bo izživljal do glasu trobente ...«

Ko človek iz zgodovinske oddaljenosti gleda preteklost slovenskega naroda v zadnjih desetletjih, se ob grozotah, ki jih je zagrešil komunizem ne
more spoprijazniti, da je tu na delu zgolj človeška zloba. Ta obsedenost z oblastjo, ki ji je bilo vseeno za narod, za gospodarstvo, skratka, za človeka
ne more biti enostavno pripisana človekovi slabosti, ali, kot smo včasih rekli, nagnjenju k hudemu. To nagnjenje je zgolj rodovitna njiva, katere se je
polastil tisti, o katerem je pisal Rebula. Če upoštevamo ta vidik, nam bo jasno, da je njegovo delovanje tudi v Sloveniji po osamosvojitvi še kako živo
in vsaj na videz uspešno. Seveda izgublja v borbi s časom, saj ve, da dokončno uspeti ne more – v tem je ravno njegovo prekletstvo, da bojuje ta svoj
brez upanja v zmago.
Večkrat sem že omenil to drsenje Slovenije vedno niže in niže, ki se je začelo skoraj nemudoma po osamosvojitvi, ko je komunistom uspelo uničiti
Demos in spraviti za predsednika republike Kučana. Da je po dveh in pol desetletjih še vedno mogoče imeti na ključnih mestih v sodstvu “bivše” komuniste
in javne kršitelje človekovih pravic, jasno kaže, koga se ta peklenski jezdec poslužuje za uresničevanje svojih načrtov. Že večkrat se nam je zdelo, da niže
kot smo, sploh ne moremo pasti. In vendar se še vedno najdejo globlji prepadi. Pod Pahorjevo vlado smo bili prepričani, da je s strahotnim zadolževanjem nemogoče pasti še niže. Bratuškova je dokazala, da to vsekakor gre. Toda tudi ko je ta sramotno odnehala, se je izkazalo, da je Slovenija dobila
vlado, ki se širokousti z etiko in moralo, zraven pa brez sramu podira vsa etična in moralna načela (glej pretekle številke AM, posebno komentarje dr.
Maje Sunčič). Z novim družinskim zakonikom pa je Slovenija doživela napad na svoj lastni obstoj. Ne le, da hoče izenačiti klasično družino očeta matere
in otrok, ki je utemeljena že v Svetem pismu, s homoseksualnimi in lezbičnimi pari. Hoče jim celo dati pravico posvajati otroke. Otroke pa podvreči že
od začetka šole prepričevanju, da tudi človekov spol ni nič drugega, kot svobodno izbrana odločitev, ki jo človek lahko spreminja kakor hoče. Naj ne
bo več očeta in matere, ampak “starš1” in “starš2”, starši pa tudi nimajo nobene pravice več, da bi po svoje vzgajali otroke, ker mora to početi šola po
načelih in smernicah države. Pomislek, kaj bo z vzgojo otrok v takih skupnostih, enostavno odrinejo s trditvijo, da bodo deležni enake vzgoje in skrbi
kot v klasični družini. Kako je pa v resnici s to rečjo, je ugotovil Karlo Smodiš, ki je objavil v Družini članek z naslovom “Ovržen mit o enakovrednosti”.
»Otroci v istospolnih skupnostih imajo pogosteje duševne probleme
in depresijo,« je ugotovil svetovno znani raziskovalec in znanstvena
avtoriteta na področju preučevanja družin dr. Mark Regnerus z University
of Texas. Z eno najobširnejših študij, ki temelji na reprezentativnem
vzorcu ankete, je leta 2012 dokazal, da so otroci, ki živijo v istospolnih
skupnostih, v bistveno slabšem položaju v primerjavi z otroki v družinah
z mamo in očetom. Posebej skrb zbujajoča je ugotovitev, da je bil le
majhen odstotek otrok, ki so živeli pri istospolnem paru, sposoben
razviti zgolj heteroseksualno nagnjenost.
Ugotovitve raziskave
V raziskavi so ugotovili, da je večina otrok v homoseksualnih in
lezbičnih skupnostih temnopoltih oz. špansko govorečih.
Homoseksualne družine so bile 4-krat pogosteje deležne socialne
pomoči in so otroci živeli v revščini. Prav tako so bili starši 3,5-krat
pogosteje nezaposleni.
2015 – AM – MAJ

Otroci, ki živijo zlasti v lezbičnih skupnostih, imajo večje tveganje
za kriminalno in asocialno vedenje.
Šokanten je podatek, da otroci v homoseksualnih in lezbičnih
skupnostih 3-krat pogosteje doživijo izkušnjo spolnega nasilja.
Za otroke, ki živijo z istospolnim parom, obstaja 300% večja verjetnost, da bodo okuženi s spolno prenosljivimi boleznimi.
Zanje obstaja 150% večje tveganje za zlorabo drog (marihuane) in
nadpovprečno uporabljajo tobak.
Pogosteje imajo duševne probleme, posebno depresijo, ter večjo
potrebo po strokovni psihološki podpori.
Otroci, ki živijo z lezbičnim parom, se pogosteje soočajo z ločitvijo
in razpadom skupnosti.
Najboljša možnost je družina z očetom in mamo
Dr. Mark Regnerus je dokazal znano dejstvo: otroci so najbolj srečni
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in uspešni v družini očeta in mame. Stališča slovenskih zvez (društev)
psihologov in terapevtov so zato pristranska in nestrokovna, ko trdijo,
da so otroci v homoseksualnih skupnostih enaki ali celo boljši kot otroci
v heteroseksualnih skupnostih. Raziskava je bila mogoča šele sedaj, ker
je šele sedaj bilo mogoče zbrati dovolj odgovorov otrok, ki so živeli ali
živijo z istospolnim parom.
Z raziskavo je Regnerus ovrgel tudi raziskave Ameriške psihološke
zveze o otrocih v istospolnih skupnostih. Psihološke študije je posebej
razčlenil in raziskal Loren Marks, izsledke je objavil v ameriški znanstveni
reviji Social Science Research, in ugotovil, da je Ameriška psihološka
zveza, ko je utemeljila svoje sporno ideološko stališče, da se otroci
v istospolnih zvezah razvijajo enako kot v družini očeta in matere,
rezultate ali celo same raziskave priredila. Namenoma so zamolčali
študije, ki dokazujejo negativne vplive na otrocih.

Že leta 1996 je bila objavljena študija Sotiriusa Sarantakosa, v kateri
je primerjal otroke iz heteroseksualnih, istospolnih, zunajzakonskih in
enostarševskih družin. Ob tem je ugotovil, da imajo otroci, ki živijo z
mamo in očetom, boljši učni uspeh kot otroci iz istospolnih skupnosti.
Omenjeni raziskovalec je leta 2000 objavil knjigo »Same-sex couples«
pri založbi Harvard University Press, v kateri je jasno zapisal, da je
pri otrocih v istospolnih družinah večje tveganje za zasvojenost z
alkoholom, mamili, za zgodnjo spolno aktivnost in kriminal kot pri
otrocih v heteroseksualnih družinah.
Z dejstvom, da je družina z očetom in mamo najboljša skupnost za
otroke, se strinjata tudi znana modna oblikovalca Dolce in Gabana. S
tem sta se zamerila gejevskemu lobiju, ki ju bojkotira. Podprlo pa ju je
šest otrok iz ZDA, ki so živeli z istospolnim parom in menijo, da otrok
sodi v družino mame in očeta.

Že od časa, ko so se začeli poskusi uveljaviti novi družinski zakonik, ki v bistvu uničuje družino, je koalicija “Za otroke gre” opozarjala na nevarnosti,
ki jih ti poskusi prinašajo. Nasilnost tako imenovane Združene levice (v njej so tri skupine, od katerih nobena ne bi sama prišla v parlament), ki ima
samo 6 poslancev, hoče pa po vsej sili uveljaviti prevlado manjšine nad večino, je dosegla, da je bil zakon v parlamentu potrjen. Koalicija “Za otroke
gre” je nemudoma začela zbirati podpise za referendum o tem zakonu, kar je popisal dr. p. Tadej Strehovec v Družini pod naslovom “Vedno na strani
družine in otrok”.
V ponedeljek, 23. marca 2015, so družinske organizacije, združene v
Koalicijo Za otroke gre!, začele zbirati podpise za razpis referenduma
o spremembah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
To je logični odziv na potek sprejemanja spremembe temeljnega
družinskega zakona, ki so ga koalicijski poslanci potrdili po hitrem
postopku, brez javne razprave in navkljub referendumu iz leta 2012, na
katerem so državljani zavrnili podoben zakon. Predlagana redefinicija
zakonske zveze kot skupnost dveh oseb se na prvi pogled zdi minimalna
sprememba, natančnejše branje pa pokaže, da se z redefinicijo zakonske
zveze odpirajo vrata plazu različnih posledic, ki se raztezajo od posvojitev
otrok v skupnosti oseb istega spola do sprememb šolskih programov
in diskriminacije ter odpuščanja uslužbencev, ki se pri svojem delu ne
bodo strinjali s to novo državno ideologijo.
Katoličani smo ob tem socialnem projektu slovenske politične levice
pred izzivom: ali “kapitulirati” in v imenu lastnega udobja sprejeti to
“kolonizacijo družine”, kot jo imenuje papež Frančišek, ali pa uporabiti
tisto, kar nam daje naša ustava – pravico do demokratičnega odločanja,
to je do referenduma. Zgled Jezusa Kristusa nas spodbuja, da ne smemo
biti ravnodušni do države, v kateri živimo. Jezus se v evangelijih na
krivice in diktaturo političnih elit ni odzval s pobegom v samoto in
samougodje, temveč se jim je pogumno zoperstavil z besedo in smrtjo
na križu. Zato se Jezusovo in umiranje vsakega izmed nas v letošnjem
postnem času kaže kot spodbuda, da se zavzamemo za družino in
s svojim aktivnim delovanjem zavrnemo t. i. teorijo spola, ki jo je
papež Frančišek na nedavnem srečanju z mladimi v Neaplju označil za
“napako človeškega razuma”. Omenjena napaka razuma in zmeda, ki jo
vzpostavlja, je novo sekularno verovanje in lahko celo krščanska herezija,
ki temelji na zavračanju prve Mojzesove knjige, ki govori o tem, da je Bog
ustvaril človeka kot moškega in žensko. Namesto tega novodobna elita
prek politike in medijev vsiljuje ideje o tem, naj ljudje sami izbiramo in
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spreminjamo svoj spol, spolno usmerjenost ter vstopamo v ideološko
motivirane življenjske sloge. Obenem pa namenoma relativizirajo in
zavračajo lik očeta, preko katerega se v krščanstvu razodeva božja
ljubezen. Kdor nima izkustva očeta, ima oteženo ali celo onemogočeno
izkustvo Boga Očeta. Zato je erozija družine, materinstva in očetovstva
za kristjane vedno vprašanje vere, antropologije in teologije. Katoličani
v Sloveniji in svetu se ob tem soočamo tudi z ozadjem te ideologije oz.
herezije spola, ki se prek individualizma kaže v atomizaciji in privatizaciji
egoističnih in narcističnih državljanov, ki zavračajo Boga, družino
in otroke. S promoviranjem takšnega individualizma elite zavestno
ustvarjajo svet brez otrok in prihodnosti.
Drugi izziv, s katerim se soočamo, je vedno močnejši proces t. i.
etatizacije ali podržavljenja družinskega življenja, ki se od 19. stoletja
dalje kaže v državnem privzemanju socialne funkcije družine in dosega
vrh v prisvajanju “pravice”, da država ukinja naravne odnose in uvaja nova
razmerja zakonskega in družinskega življenja. Vrh takšnega razmišljanja
so sporne ideje, da so otroci last države in ne staršev, kar se še posebej
kaže na področju šolstva in vzgoje. Tretji izziv za katoličane pa je t. i.
transhumanizem, ki na osnovi Prometejeve paradigme želi ustvariti
novo družbo s pomočjo novih družbenih ideologij in tehnologij kot npr.
teorija spola, z vzpostavljanjem marksističnega razrednega spopada
med moškimi in ženskami, radikalnim feminizmom, nadomestnim
materinstvom, umetno oploditvijo za zdrave ljudi itd.
Ne glede na razmere, v katerih smo danes kristjani, smo povabljeni,
da v ta “krasni svet” – to je svet zmede in manipulacij – vnašamo
Ljubezen, ki se razodeva v resnici. Zato je dolžnost vse Cerkve, z verniki,
duhovniki in redovniki vred, da jasno spregovorimo o ideologiji, ki
zavrača družino in otroke, ter na ta način vnašamo v ta svet Ljubezen,
ki je dala življenje za resnico. Ob tem je pomembno, da se zavedamo,
da so prizadevanja za družino del naše vere, saj je Jezus imel tako očeta
kot mamo ter slavil poroko moža in žene v galilejski Kani. Prav tako pa
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je pomembno poslanstvo, da so vse družine, vsi očetje in matere ter
otroci vedno znamenje za ta svet, ki ob njih odkriva ljubezen in Boga.
Ob vseh prizadevanjih za družino je ključnega pomena, da ostanemo
mirni in pokončni kristjani. Ne glede na žalitve, predsodke in etikete, ki
jih na naš račun izrekajo zagovorniki socialnih družinskih eksperimentov,

izkoristimo to družbeno dogajanje za poglobitev našega duhovnega
življenja, utrjevanje družinskih vezi in družbenega delovanja. Del
slednjega pa je tudi podpora družinskim organizacijam in oddaja
podpisa za referendum. Naj bo to v tem času pred veliko nočjo merilo
naše vere in ljubezni do Boga in bližnjega.

Zanimiv komentar, ki osvetljuje ne le nauk Cerkve, ampak tudi nasilno ravnanje njegovih nasprotnikov, je v Ognjišču objavil Božo Rustja pod
naslovom “Nova kolonizacija ali kaj ima papež Frančišek s poroko istospolnih”.
Slovenskim kristjanom so v zadnjem času tisti, ki sicer ne spoštujejo
papeža, večkrat dali za zgled papeža Frančiška. Brez dvoma je sedanji
papež vreden posnemanja v svoji evangeljski drži. Vreden pa je
posnemanja tudi tam, kjer bi ga morali posnemati – v odnosu do
istospolno usmerjenih oseb. Res je, da si sedanji papež prizadeva za
spoštovanje vsakega človeka, a to nikakor ne pomeni, da izenačuje
zakon in istospolne skupnosti. Pred dobrimi štirimi leti je kardinal Jorge
Mario Bergoglio (papež Frančišek), tedaj buenosaireški nadškof, napisal
pismo dr. Justu Carbajalesu, predsedniku sveta za laike v argentinski
škofovski konferenci. V Argentini so tedaj sprejemali zakon, ki bi pravno
izenačil istospolne skupnosti in zakonsko zvezo med možem in ženo.
Prišlo je do številnih demonstracij proti temu zakonskemu predlogu.
Pred eno od takih manifestacij, ki jo je organiziral omenjeni urad
škofovske konference, je kardinal Bergoglio napisal pismo podpore.
To pismo prikazuje papeža kot razumevajočega človeka velike širine, a
tudi velikega zagovornika družine, ki temelji na zakonu med možem in
ženo. Nekaj odlomkov iz tega pisma: »… Ta pobuda ni uperjena proti
nikomur, ker res ne želimo soditi tistih, ki mislijo ali čutijo drugače kot
mi … vendar nedvoumno mislimo, da ne moremo imeti za enako tisto,
kar je različno, in da je pri sožitju v družbi nujno sprejemati razlike.
Zakon je temelj družine in je družbena celica, ki je pred katerimkoli
zakonodajalcem in je celo pred samo Cerkvijo. Iz tega izhaja, da bi
sprejetje takega zakona, o katerem govorimo, pomenilo resnično
veliko antropološko nazadovanje. Ne! Zakon enega moža in žene ni
isto kot skupnost dveh oseb istega spola. Dobro razlikovati ne pomeni
diskriminirati, ampak ravno nasprotno – pomeni spoštovati … V času,
ko se tako poudarja vrednoto kulturne in družbene različnosti, je zares
protislovno minimalizirati temeljno človeško različnost. Oče in mati nista
isto. Ne moremo učiti prihodnjih rodov, da je pripravljati projekt družine,
ki jo razumemo kot zavezo trajne zveze med enim možem in eno ženo,
popolnoma enaka bivanju z osebo istega spola. Skrbno pazimo, da se
nam ne zgodi, da bi s tem, ko vztrajamo pri priznavanju pravic, ki jih
zahtevajo odrasli, ne pustili ob strani prvenstveno pravico otrok, da
računajo na vzorec očeta in matere, da imajo očeta in mamo – kajti
otroci morajo imeti prednost pred vsemi drugimi.«
Da naštete papeževe besede niso nekakšna posebnost, dokazuje
še en primer:
Vatikanista Andera Toroinelli in Giacomo Galeazzi sta poročala,
kako je papež ostro obsodil teorijo spola v knjigi Taka ekonomija ubija
(Questa economia uccide), ki je v izhajanju . Ko se je papež vračal z obiska
s Filipinov, je obsodil prizadevanje, da države v razvoju kolonizirajo
s teorijo spola. Stvar je utemeljena, saj nekatere mednarodne
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humanitarne organizacije pogojujejo pomoč revnim državam s tem, da
poučujejo teorijo spola v šolah ali na tečajih. In omenjena časnikarja sta
v enem od pogovorov o novi knjigi potrdila, da papež Frančišek vztraja
pri obsodbi teorije spola. Papež kritizira teorijo, ki hoče zabrisati naravne
razlike med možem in ženo. Sveti oče naj bi to primerjal z genskim
manipuliranjem, jedrskim orožjem in tiransko politiko, Herodovo
protičloveškostjo v starem Jeruzalemu in politiko Hitlerja in Mussolinija.
Težke besede, a nikakor ne neosnovane.
Ko je pred leti katoliška novinarka posredovala podatke o vzgoji
v istospolnih družinah, jo je novinarsko častno razsodišče obsodilo
in sprožilo javni linč, češ da je potvarjala raziskave. Ali lahko sedaj
pričakujemo, da bo novinarsko častno razsodišče z enako ostrino
obtožilo tiste novinarje, ki so potvarjali papeževa sporočila?
V zadnjem času se tudi v svetovnem merilu srečujemo z veliko
nestrpnostjo gejevskih aktivistov, ki z vso vehemenco obsodijo tiste, ki
se ne strinjajo z njimi. Znan je nedavni primer stilistov Domenica Dolce
in Stefana Gabbana. Čeprav homoseksualca sta se zavzela za to, da bi
otroci rasli v družinah z materjo in očetom. Zanju je vloga matere in
družine ključnega pomena. »Nič otrok kemije, z ‘najetimi’ maternicami
… Življenje ima naravno pot in obstajajo stvari, ki jih nikakor ne smemo
spreminjati,« to je le eden od stavkov, s katerimi sta šokirala javnost.
»Družina ni modni trend, ki se spreminja glede na zadnje smernice.«
Na te njune izjave se je ostro odzval Britanski glasbenik Elton John,
homoseksualec, ki je poročen in ima dva otroka z nadomestno materjo.
Še več, pozval je na bojkot kreacij znanega modnega para. In to samo
zato, ker sta se izrekla v korist klasične družine, družine z materjo in
očetom. Skratka, ker sta povedala svoje mnenje, ki je drugačno od
mnenja nestrpnih aktivistov. In Elton John ni edini, ki se je tako ostro
odzval. To je očiten dokaz, kaj se nam tudi v Sloveniji obeta s sprejetjem
novega zakona. Kdor bo samo dejal, da je zanj vzor družine tista z
materjo in očetom, bo doživel javni linč. Lahko bo ob službo, če bo to
zagovarjal v javnosti ali v šoli. Imeli bomo novo diktaturo! Diktaturo,
ki ne bo dopuščala drugačnega mišljenja ali ga bo strogo kaznovala.
Dokazov za to imamo dovolj. Enega sem pravkar navedel.
Ali mi lahko kdo od zagovornikov novega zakona zagotovi, da bo
učitelj v šoli lahko dejal, da je zanj idealna družine taka z očetom in
materjo? Je kdo, ki mi lahko zagotavlja, da bo lahko matičar uporabil
ugovor vesti in ne bo poročil istospolnega para? Bodo lahko starši
zahtevali, da njegovemu otroku ne bo treba poslušati teorije spola v
šoli? Ali nam lahko zagotovijo nevtralno šolo, tako, kjer ne bodo vsiljevali
teorije spola? Dokler mi ne morejo zagotoviti takšne svobode mišljenja,
bom skupaj s papežem Frančiškom proti novemu družinskemu zakonu.
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Podporniki novele zakona o družini seveda dobro vedo, da bi na referendumu propadli, saj je koaliciji “Za otroke gre” v štirih dneh uspelo izbrati
preko 40.000 podpisov za referendum, da o prejšnji akciji za podporo razpisa, v kateri so dobili mimogrede 80.000 podpisov niti ne govorimo. Zato je
militantna Združena lista ob podpori Zavezništva Alenke Bratušek in vladnih strank vložila na Državni zbor predlog, naj referendum prepove, češ da je
protiustaven. Ta je referendum res prepovedal. In naprej? O tem poroča Marjeta Debevec na Radiu Ognjišče:
Koalicija ”Za otroke gre!” je v štirih dneh zbrala rekordno število
sicer 48.146 podpisov v podporo referendumu o zakonu o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih. V koaliciji so sicer do zadnjega upali, da
državni zbor ne bo podlegel radikalizmu Združene levice in ne bo sprejel
njihovega predloga o prepovedi referenduma. Prepričani so namreč, da
gre za protiustaven in nezakonit sklep državnega zbora, ki meče slabo
luč na slovenski demokratični in pravni red.
Sinočnja odločitev državnega zbora pomeni klofuto vsem držav
ljankam in državljanom, ki so oddali svoj podpis za razpis referenduma
ter vsem, ki spoštujejo temeljne pravice otrok, staršev in starih staršev,
so zapisali v izjavi za javnost. Prepoved referenduma je dodaten,
nedopusten udarec slovenski demokraciji potem, ko je državni zbor
preprečil demokratično razpravo s skrajšanim postopkom sprejemanja
sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. S to
odločitvijo so poslanci zavestno odvzeli del temeljnih državljanskih
pravic, ki jih državljanom zagotavlja Ustava Republike Slovenije.
»V imenu koalicije očitam tej vladi, da zaničljivo govori o 48.146
državljankah in državljanih oz. ter še 85.000, ki so dali pobudo za
referendum,« je povedala Metka Zevnik in pri tem omenila besede
državne sekretarke, ki se je spraševala, ali ljudje, ki so dali pobudo in jo
podpisali, sploh vedo, kaj so podpisali. »Tako je pohodila kompetence
vseh teh ljudi,« meni. Pobudo so po njenih besedah podpisali vsi
spektri poklicev od doktorjev do kmetov. »Morali bi delati s srcem,« je
še komentirala delo poslancev.
V Koaliciji “Za otroke gre!” obenem prosijo vse, ki podpirajo njihova

prizadevanja, da se tudi v teh časih, ko so s strani večine v državnem
zboru grobo poteptana njihova temeljna čustva in občutek pravičnosti,
vzdržijo vseh dejanj, ki bi pomenila kakršnokoli nespoštovanje in
nestrpnost. V teh dneh smo namreč na več krajih zbiranja podpisov
beležili incidente, ki so izražali sovražnost do podpornikov družine
očeta, matere in otrok. V Novi gorici je na primer skupina lezbijk med
norčevanjem iz prostovoljcev koalicije podrla stojnico, raztresla papirje
in strgala zastavo. Na Viču pa so posamezniki oskrunili zidove cerkve.
Tudi v Ljubljani je bilo delo prostovoljcev ovirano, označeni pa so bili
za homofobe. »Obžalujemo, da se stanje v Sloveniji radikalizira, da je
čedalje več nestrpnosti. Mi želimo, da bi bila tudi razprava, ki bo sledila,
v okviru referendumske kampanje strpna, kulturna dostojanstvena. Mi
taki bomo in upamo, da bodo tudi nasprotniki pravic otrok, staršev in
starih staršev taki,« je povedal sovoditelj koalicije Za otroke gre Aleš
Primc. In kako komentirajo rekordno število – več kot 48 tisoč zbranih
podpisov v štirih dneh? »Jaz mislim, da ta številka, zbrana v tako kratkem
času, pove, da Slovenci nismo razdeljeni ob tem vprašanju, ampak, da
nas je ta zakon poenotil.«
V Koaliciji “Za otroke gre!” upajo tudi, da ustavno sodišče ne bo
podleglo radikalizmu Združene levice in bo o tej zadevi odločilo v skladu
z ustavo ter mednarodnimi dokumenti o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. »Mi imamo izjemno visoko pravno skupino, ki
nam bo pripravila ustavni spor, tako da verjamem, da bo to vrhunsko
pripravljeno pravno besedilo.«
Zbrane podpise pa bodo v parlament vložili, ko bo znana odločitev
ustavnega sodišča.

Kam lahko pripelje taka sprevržnost v definiciji zakona, če njegove posledice razvijemo do skrajnosti, je popisal eden izmed bralcev na Časnik.si:
Po dokončni uveljavitvi novele družinskega zakona bi lahko npr.
redovniške skupnosti brez posebnih ovir posvajale sirote in jih čudovito
vzgajale, morda celo v nove duhovne poklice, saj končno velja enaka
pravica za vse. Takšne skupnosti bi bile čudovita okolja za vzgojo dobrih
ljudi, s Cerkvijo bi se pa že nekako “poglihali”.
Po tej noveli je vse relativno, celo spol, nič ni absolutno, sveto – a
svoboda mora biti (skoraj) absolutna, tudi silno napredno je, če verjameš
v to. Z relativiziranjem napadajo to, kar je sveto nam, poglejmo, kaj
se zgodi, če relativiziramo do skrajnosti. Zakaj se sme država sploh
vmešavati v odnose med ljudmi in to v 21. stoletju? Kaj državo briga,
s kom živim? To bi bil šele napredni referendum, kjer bi sprejeli, da
se država sploh ne umešava v medčloveške odnose. Dandanes bi to

podpisal skoraj vsakdo in tak referendum bi kar gotovo uspel. Nastala
bi ogromna zmeda na tem področju in država bi slej ko prej spoznala, da
ima velik problem, nered, v Cerkvi pa bi poroka ostala sveta kot doslej,
kar je nam sveto, bi ostalo nedotaknjeno.
Potem so tu naši aduti, naše prednosti, ki bi jih lahko izkoristili
v svoj prid. En takih je obvezna civilna poroka ob cerkveni poroki.
Odlično izhodišče za pogajanja, saj tu Cerkev (ki predstavlja del ljudi, ki
nasprotujejo noveli zakona) dela državi uslugo, saj si država želi urejati
odnose med ljudmi, že zaradi obdavčitve ipd. Ta predpogoj civilne
poroke bi (lahko tudi po tihem) ukinili in ker večini vernih (kakor tudi
nevernih) civilna poroka nič ne pomeni, bi imela država naenkrat vojsko
“samohranilcev”, ki bi jih imela država na grbi.

”Knez” na komunističnem konju, ki ga je opisal Rebula, si lahko mane roke ob lahkem plenu, ki ga ima v teh “izbrancih” murgelske mafije. Vendar
nestrpnost in nasilje, v katere rine te svoje lakaje kaže, da so zabredli v časovno stisko, zaradi katere delajo vedno več neumnosti. Če človek pomisli na
vse mogoče kolobocije, ki bi se znale izcimiti iz te novele, potem je jasno, da so vsi, z Luko Mesecem na čelu, ne samo za luno, ampak so si sami nadeli
vrv na vrat. In če bodo zabingljali na njej, jih ne bomo prav nič objokovali – škode za njimi ne bo nobene, kvečjemu korist. Vodilnim mafijcem pa tako
občutno pripeva drsa in ni več daleč čas, ko bodo dobri le še za krematorij.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROVEM
Ime avtorja nam ni neznano. Bil je koroški duhov
nik, rojen 1. septembra 1870 v Bačah. Pred prvo
vojsko je bil župnik na Peravi, ki je danes predmestje
Beljaka, med vojsko konfiniran na Jezerskem, po prvi
vojski pa župnik v Borovljah pod Karavankami. Pred
plebiscitom, ki naj bi odločil, ali bo Koroška ostala v
Avstriji, ali pa se bo pridružila matični Sloveniji, je
veliko delal za Slovence. Bil je izvedenec za Koroško
na mirovni konferenci v Parizu in član plebiscitne
komisije. Zato mu po plebiscitu, ki je izpadel v ko
rist Avstrije, ni ostalo drugega, kot da se umakne. Že
preko 50-leten je odšel v Ameriko, kjer je bil v letih
1921-1946 župnik v Leadville, Colorado, župniji, ki leži
tako visoko, kot Triglav v Sloveniji. Pokoj je preživljal
pri slovenskem župniku Vitalu Vodušku v San Franci
scu, kjer je umrl leta 11. marca 1973, star 102 leti.
Naši ljudje so od nekdaj radi romali na “Jutro
vo”, kot so včasih rekli. Navadno je bilo romanje v
Sveto deželo povezano z obiskom Egipta. Slovenski
frančiškani smo bili z Egiptom še posebno povezani,
saj smo dolga desetletja oskrbovali postojanki za
slovenske delavke v Aleksandriji in Kairu. Med temi
misijonarji je bil p. Adolf Čadež, ki ga poznamo po
njegovih “Spominih iz misijonskega življenja” in p.
Benigen Snoj, ki je deloval pozneje v Ameriki in bil
tudi kustos (v tistih časih komisar) slovenske fran
čiškanske kustodije. Še po drugi vojski je deloval v
Egiptu slovenski frančiškan p. Kerubin Begelj, ki je
pred vojsko nekaj časa delal tudi v Ameriki. Torej
povezav dosti.
Tudi Trunk je v začetku 20. stoletja potoval na
“Jutrovo”. Glavni vzrok je bilo zdravstveno stanje,
zaradi katerega so mu nasvetovali nekaj mesecev

bivanja v Egiptu. Tako je ubral klasično pot: Egipt
in Palestina.
Delno je Trunk svoje bivanje v Egiptu popisal že
v Mohorjevem koledarju leta 1908 pod naslovom
Kahira – prebivalci in življenje. V tem spisu
obravnava samo glavno mesto Egipta, za katero
uporablja arabsko obliko imena. Nekaj let pozneje,
leta 1911, pa je pri Mohorjevi družbi v Celovcu izdal
celoten potopis v samostojni knjigi pod naslovom Na
Jutrovem s podnaslovom: Potopisne črtice iz Svete
dežele. Zanimivo pa je, da nikjer ne navede letnice
potovanja, ampak samo datume. Vsekakor je moralo
biti pred letom 1908. Takrat je bila Palestina pod
Turčijo, kjer je še vedno vladal sultan v Carigradu.
Danes, ko potujemo z avioni in se je svet zmanj
šal ter razdalje skrajšale, bo njegov opis Egipta
in posebej Kahire ter Svete dežele iz začetka 20.
stoletja toliko bolj zanimiv. Sicer pa pravijo, da se
večina teh orientalskih posebnosti v Kahiri še vedno
najde, če seveda človek ne čepi samo v svojem za
hodnjaškem hotelu, kamor ga je vtaknila turistična
agencija. Neznanje arabščine ni problem – Arabci so
znani okretneži in kjer zavohajo, da bi se dalo kaj
zaslužiti, se hitro sporazumejo v vseh glavnih jezikih.
Za objavo v Ave Maria sem združil obe originalni
Trunkovi objavi: tisto v Mohorjevem koledarju in
tisto v samostojni knjigi. Seveda sem se pri tem
držal edinega logičnega reda, namreč časovnega.
Pa dajmo besedo Trunku in njegovim duhovitim
opisom. Njegov nekoliko starinski jezik sem pustil
praktično nedotaknjen, razen tam, kjer ga je bilo
zaradi razumevanja neobhodno potrebno nekoliko
posodobiti.
P. Bernardin

ČEZ MORJE
od 7. do 12. SVEČANA

OD DOMA

dne 7. svečana

Oj hišica očetova,
Bog živi te!
Zdaj se ločiti morava,
Bog živi te!
Na Jutrovo proti vzhodu se obrača naše oko, kako
bi nas ne vleklo tja tudi srce? Kolikokrat sem sanjal
že v mladosti o deželah sonca, o krajih, kjer ni snega,
kjer vlada večna pomlad! Ali od sanj do resnice je
dolga pot; pa tudi dolge poti je enkrat konec in kar
hipoma se mi je ponudila priložnost res iti tja – na
Jutrovo – kamor me je vleklo že v mladosti.
Na Koroškem in Gorenjskem je naletaval sneg.
Naši drugače tako lepi gorski velikani so zaviti v sivo
meglo, da ni videti njih sinjih vrhov. Preko bele Ljubljane drdra hlapon čez razriti in od vetra obriti Kras.
Željno čakam, da zagledam morje z višave. Res,
globoko doli se razprostira v nepregledno daljavo.
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Kmalu boš moj novi dom za nekaj dni, ti, čudovito
morje, ki ločiš in vežeš tudi mili moj slovenski dom
z obalami sončne Afrike, z bregovi Svete dežele,
kamor je namenjena moja pot.
Trst, dne 8. svečana

V Trstu razsaja čez noč burja, a jutro je mirno;
sonce sije prav pomladansko. Kako bo žarelo tam
doli za morjem!
Hitro je vse potrebno urejeno. Še je čas za
sprehod po živahnem tržaškem bregu, sredi gozda
nemirnih jadrnic, med orjaškimi parniki. A nič me
ne zanima to hrupno vrvenje in drvenje. Moje oko
je obrnjeno tja v prosto luko.
Sredi rahlih valov se ziblje hitri parnik “Semiramis”. Ponosna je videti kakor babilonska kraljica, katere ime nosi. S sestrskima “Habsburg” in
“Kleopatra” oskrbuje promet med Trstom in deželo
faraonov. Danes je vrsta na njej. Samozavestna se
dviga visoko nad morsko površino; pogled na vitka
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jambora vzbuja zaupanje; njen elegantni stas priča,
da nas bo hitro odnesla od morja do morja.
Neprestano rožljajo parni žerjavi, zaboj gre za
zabojem v notranje prostore. A je še cela vrsta obloženih ladij in z brega vozijo parniki potnikov trume.
Kam spraviti to blago, kje odkazati prostora tolikemu številu ljudi? Nestrpno čakam, da pride vrsta
tudi name, bojim se skoraj, da bi ne dobil prostora.
“Semiramis” pa ima prostora dosti; za premog,
katerega žrejo njeni stroji, za blago, ki ga pošilja
Evropa Afriki, za prtljago, katere so nakopičene cele
gore, za živila, ki jih potrebujejo prebivalci morske
palače in ne nazadnje prostora dovolj v svojih finih
dvoranah za popotnike, tudi kotiček zame. To je hrup
na vseh koncih in krajih! Od samega pričakovanja
mi močno bije srce.
Končno nas zapusti zadnja ladja, vse je spravljeno. Stopnice se dvignejo, pretrgana je vez s suhim,
morje je sedaj naš svet.
V pomladanskem svitu se topijo mestne palače,
žarijo prijazne gorice, in tam nad njimi pozdravlja
ponosni Triglav.
Votel pok zadoni iz trdnjave. V stolpih cerkva se
oglase zvonovi k angelskemu pozdravu. Iz dna duše
mi vzkipi molitev:
O svetla morska zvezda,
ko val visoko vstaja,
ko grom neviht razsaja,
ti krmiš čolnič moj!
“Semiramis” postaja nemirna, vedno gostejši dim
se vali iz ogromnega dimnika, nevoljna se skuša
otresti železnih spon, ki jo drže vklenjeno. Začujejo
se kratka laška povelja, težke verige rožljajo, sidro
se dviga. Počasi in težko začnejo dihati njena železna
prsa, srce ji bije, da se trese njeno orjaško telo. Z
neznansko silo se zavrti vijak, voda se peni, kljun
si reže cesto med valovi, ponosna kraljica je sredi
morja. Suha zemlja se pomika nazaj, vedno bolj se
širi morje. Dolgo gledam nazaj na Trst in njegovo
krasno okolico, končno se pogrezne vse v morske
valove. Zbogom dom, zbogom Evropa, na tuje gre
moja pot, Afrika je moj cilj.
Okrepila za bolehno telo grem iskat v sončne
dežele, ob novih vtisih se bo poživil tudi duh in
ne nazadnje vera na onih mestih, ki so bila priča
največjih skrivnosti sveta. Jutrovo, sončne dežele,
sprejmite me; Jeruzalem, sveti kraj, domovina vseh
krščanskih duš, iz daljave vam pošiljam čez morje
svoj prvi iskreni pozdrav.

NA MORJU
Jadramo sredi morja. Nekaj časa smo še videli
obrežje ali kak otok, zdaj je zginilo vse v mokri grob.
Le tu pa tam se prikaže na obzorju kaka jadrnica ali
pa črna proga dima kakega parnika. Naša kraljeva
“Semiramis” je orehova lupina na tem neizmernem
morju. Nehote mi pride v spomin ona narodna:
Barčica po morju plava,
––––
o le naprej, o le naprej,
do brezkončnih krajev mej!
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Zadosti smo se nagledali morja, poglejmo se še
med seboj. V drugem razredu ni preveč potnikov.
Pri obedu sedim poleg švicarskega majorja, ki je
nekako naš starosta. Vsako leto gre na potovanje.
Naša modra Adrija in sončna Afrika sta mu najljubši. Morske bolezni še ni skusil. Mož je resen, govori
malo, po veri je protestant.
Na desni je debel Dunajčan, tovarnar in veletrgovec s čevlji. Danes se vozi v Aleksandrijo tretjikrat.
Kmalu mi je naklonjen prav po očetovsko; vedno me
povprašuje, kako se počutim. Z njim se največkrat
pogovarjava o političnih in verskih rečeh. Nekoč pokaže celi družbi zlato podobico Matere božje iz Maria
Zell. Piše se Blaschke, njegove soproga je Čehinja.
Tretji na desno je Žid iz Holandije, agent, a jako
fin človek. Govori le o trgovini in denarju. Zna vse
moderne jezike. Poleg njega je Saksonec Rothhardt,
ki potuje z večjo družbo; on je edini v drugem, vsi
drugi so v prvem razredu.
Nasproti sedita dva Slovana. Karel Mazura je višji
uradnik češke prometne banke; vitez Stepinsky pa
zasebnik iz Lvova. Oba gresta v Egipt iskat zdravja;
prvi je bled ko zid, a vesel. V kadilnici tvorimo mi
trije slovansko družbo.
Pri drugi mizi obedujeta dva ladijska oficirja in še
nekaj oseb. Med temi je tudi nek Slovenec, saj bere
slovenski časopis. Dasi nas sliši v kadilnici govoriti
češko, poljsko in slovensko, ne zine niti besedice.
Pač pa govori goriško nemščino! Morda mu ni bila
všeč črna suknja, ki pa ni odvračala niti protestanta
niti Žida!
Na oni strani obednice obedujejo služabniki in
služkinje visoke gospode, ki se vozi v prvem razredu.
Tudi resen Arabec sedi tam; menda pilot iz Aleksandrije, ki zaradi viharja ni mogel zapustiti ladje. Poleg
njega je zamorec, služabnik kneza Lichtensteina, ki
je tudi na ladji. Oba imata rdeče tarbuše na glavi.
V prvem razredu je vse zasedeno. S posameznimi
potniki se nisem seznanil, pač pa od drugih zvedel
nekaj imen.
Take prijetne družbe na poznejših potovanjih
nikoli nisem imel. Srce se kmalu pridruži srcu, saj
nas veže skupni ladjin dom. Od vseh vetrov smo,
ali tudi se čutimo kot ena družina.
Med smehom in v prijetnem pogovoru bežijo ure.
Prvi dan se nagne, večer se bliža.

SONČNI ZATON
»Gospod župnik,« mi veli dobrosrčni Dunajčan,
»pridite gledat.« Vse drvi na ono stran, kjer zahaja
sonce. Sončni zaton na morju! Kdo že ni bral o tej
krasoti!
Temnordeča sončna obla se hitro bliža morju.
Zgubila je svojo blestečo moč, lahko zreš vanjo.
Čudovito! Njena oblika postaja vedno bolj podolgasta, zdaj se dotakne morske ravni. Veličastno žari
večerno nebo, v bujnih barvah se zalesketa morje.
Zlata, biserna cesta nas veže s soncem, valovi so goli
diamanti, zamaknjeni gledamo ta prizor, kakršnega
suho ne pozna. Sveti večerni mir nas obdaja. Nihče
si ne upa prekiniti te tišine. Le srce naše morske
kraljice bije venomer, češ: »Vi se čudite, a jaz sem
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vajena veličastnih prizorov na morju.«
Posamezni zapuščajo krov; jaz ostanem in zmolim
svojo večerno molitev.

VIHAR
Kaj je to? Tam od dalmatinske strani se začnejo
kopičiti oblaki, svetel blisk šviga skozi nje, začuje se
votel grom. V jamborih se oglasi rezek piš, nehote
se zavijemo tesneje v površnike, večina pa zapusti
krov. Iz piša postane veter, iz vetra vihar. Velikanska
godba se začne. A kjer je godba, tam mora biti tudi
ples. In plesati so pričeli morski valovi, vedno več jih
je, vedno silovitejša so njih krdela, vedno hitrejši je
njih ples. Vihar in morje se združita; ni jima treba
ukazovati, sama ob sebi zapojeta pesem:
Buči, buči, morje Adrijansko!...
Krdela plesalcev, valovi, so se jela vedno huje
zaletavati v našo “Semiramis”. Spočetka se ni dosti
zmenila zanje, a vedno več jih je, vedno drznejši
njih naval; z mirom je kmalu proč, postaja nervozna,
morska godba je tudi ponosni kraljici zmedla glavo.
Plesati začne tisti redni in vendar tako strašno neredni ples, kateremu podleže, razen najmočnejših, vse.
Morska godba, ladjin ples privabita nad nas ono
bolezen, ki sicer ni smrtna, ampak le morska, a
spravi človeka telesno in duševno prav blizu smrti.
Zastonj hodimo na krov darovat morskim bogovom,
zaman tožimo in oddajamo morju strašno bol, ki
nam jo je povzročilo. Celo noč se čuje stok ljudi, piš
viharja, grom valov, bučanje morja.
petek, dne 9. svečana

Čez dan je vreme nekoliko boljše. Počasi mine
vajo ure; najboljši čas, da si malo ogledamo naš
dom. Varno gremo od stopnic do stopnic, od
dvorane do dvorane, od stroja do stroja. Kakšna
umetnost je tak parnik, kakšen čudež človeškega
duha! Vse je natanko preračunano, vsak prostor
izrabljen. Stoletja so človeka izučila, da je ustvaril
ta umotvor, ki ima prostora za silne tovore blaga, za
stotine ljudi, za mogočne stroje; kaj vse se vidi med
temi železnimi stenami! Tu so okusno opravljene
dvorane, žamet in svila kamor pogledaš, kamor
se usedeš; potem elegantne jedilnice, vse fino in
čedno, kakor v najboljšem hotelu; lične kabine in
spalnice; prostori, kjer so shranjena živila; prostori
za moštvo, za mornarje; z mogočnimi oklepi obdane
strojnice; skladišča za premog, za tovorno blago...
Koliko stotov teže je tukaj nakopičenih! A kar je še
bolj čudovito – ves ta ogromni dom, te neznanske
tovore ženejo štiri železne peruti, gnane od vodne
pare; majhen pritisk zadostuje in velikan se zasuče,
kamor krmar hoče. V ladji, v parniku je vkovan
človeški um, poveljniku je ta hiša prava oseba.
Zvonček kliče k južini, pa nič se nam ne ljubi;
želodec se brani hrane. Nekateri gospodje pokusijo,
a hitro ima zopet morje, kar je bilo ravno šele na
krožniku.
Okoli treh popoldne dospemo v staro mesto Brindisi. Zeleni nasadi nas spominjajo na boljše dežele.
V kakih treh urah smo zopet sredi morja. Rahel dež
začne naletavati, valovi rastejo, da se pene njih
grebeni. S krova gledamo celo vrsto svetilnikov na

laškem obrežju, polagoma pa zgine luč in temni breg.
V morski ožini pri Otrantu se objemata Jadransko
in Jonsko morje. Kako pretresa našo ladjo ta objem!
“Semiramis” se ne ziblje samo naprej in nazaj, ampak začne tudi stokati; mogočni valovi pretresajo
nje osrčje, da škriplje železno tramovje. Na krovu
ni več obstanka, na pol mrtvi se uležemo na klopi v
kadilnici, jedilnici, da bi tako z “podolgem” premagali
morsko bolezen. A te morske pošasti ne prežene nič,
tudi postelja ne, saj končno človek ne ve, ali stoji
na glavi ali na nogah. Z dobro voljo se pa premaga
vse, tudi noč na viharnem morju.

JONSKI OTOKI – GRČIJA
sobota, dne 10. svečana

Težko pričakujemo dan. Od kapitana smo zvedeli
že dan poprej, da bo “Semiramis” plula zaradi viharja sredi otokov in ne, kakor navadno, po odprtem
morju.
Navsezgodaj sem že na krovu. Od grškega podnebja ne čutim ničesar. Na nebu se kopičijo temni
oblaki, čez krov brije oster veter in morje buči kakor
zbesnelo.
Na levi se prikaže temno gorovje. Hrvatski mor
narji ravno čedijo krov. Vprašam enega, ki mi odgovori, da je to otok Levkas. Vedno bolj se mu bližamo.
Lepo se vidi rt Ducato, s katerega je bojda skočila
v morje Sapfo – zaradi nesrečne ljubezni.
Z gospodom Mazuro greva na kljun ladje. Med
silnim bučanjem reže ladja morske valove, da pada
voda peneč se na levo in desno. Tu mi je najbolj všeč.
Zdaj nas dvigne val kvišku, zdaj se pogrezamo, da
zmanjkuje sape. Zavijemo v kanal med otokoma
Itaka in Kefalonija.
Dospeli smo v zavetje, “Semiramis” pluje dosti
mirneje in lahko opazujemo divni svet na otokih. V
kamniti breg se zaletavajo morski valovi, da je breg
ogrnjen z belim vencem njihovih pen. Vrhovi gora
so zaviti v temne oblake. Morje je mestoma zeleno-modro, mestoma kaže barve črnega vina. Dasi
naletava dež, je svet videti prelestno lep.
Ob bregu so pasovi zelenih trat. Po strminah se
razprostirajo oljke, češnje, mandeljni; vse je v najlepšem cvetu. Sredi vitkih cipres stojijo posamezni
domovi, na višavah pa mnogo mlinov na veter. Otoka
sta gorata, kakor ju opisuje Homer. Proti vrhovom
se gozdovi umaknejo in grmičje ponehava, videti je
golo skalovje, kraški svet.
To  je dom junaka Odiseja. Kolikokrat so romale
sem moje misli, ko smo na šolskih klopeh prebirali
Homerjevo Odisejo! Ne morem se nagledati zelenega sveta.
Le prehitro smo mimo Itake. Nič manj lepa Kefalonija je videti še dalj časa. Oblak se malo pretrga in
med meglami se zasvetlika sneženi vrh gore Enos.
Zopet smo sredi ljutih morskih valov, ki nas naskakujejo z vso silo. Na krov se vsuje drobna toča,
da moramo zbežati. Kako lepo bi bilo tu, če bi sijalo
sonce!
V par urah dospemo do drugega otoka, ki se
na zapadu polagoma dviga iz morja. To je “rožica
Jonskega morja”, otok Zant ali Zakint (Zákinthos
= Xantes, op. ur.).

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2015
V MAJU bodo ŠMARNICE ob nedeljah ob 1:30 popoldne: šmarnično premišljevanje, pete litanije Matere
božje in blagoslov z Najsvetejšim. Na materinski dan, 10. maja, šmarnic ne bo.
NEDELJA, 7. JUNIJA – TELOVO – Sv. maša bo ob 11:00 dopoldne pri lurški votlini. Po maši bo procesija
z blagoslovom z Najsvetejšim pri štirih oltarjih.
NEDELJA, 21. JUNIJA – Romanje društva Prekmurje in očetovski dan. Sv. maša bo pri lurški votlini
ob 11:00 in pete litanije Matere Božje takoj po maši. Sledi piknik na hribu.
NEDELJA, 28. JUNIJA – Slovenski športni klub iz Lemonta organizira tekmovanje s Slovenci iz Kanade
v soboto in nedeljo. V nedeljo ob 11:00 dopoldne bo sv. maša pri votlini, sledi piknik na hribu. Ta nedelja
bo tudi  slovensko-ameriški dan ob praznikih državnosti Slovenije (25. junija) in neodvisnosti Združenih
držav Amerike (4. julija).
NEDELJA, 19. JULIJA – Romanje Slovenske ženske zveze. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne,
po maši pete litanije Matere Božje. Sledi piknik na hribu.
NEDELJA, 26. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne.
Po maši pete litanije Matere Božje z blagoslovom. Nato piknik na hribu.
NEDELJA. 9. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškega-kulturnega centra
v Lemontu s sv. mašo ob 11:00 dopoldne. Po maši in petih litanijah bo piknik na hribu.
NEDELJA, 30. AVGUSTA – samostanski “Medeni piknik”. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne, po
maši pete litanije Matere Božje, oboje pri lurški votlini. Pikniško kosilo bo na hribu.
VES NOVEMBER je vsak dan ena sv. maša za vse pokojne, ki nam jih priporočite, spominjamo se jih tudi
v skupnih in zasebnih molitvah.
Spremembe bomo pravočasno objavili.
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V Sloveniji imamo trenutno sedem cerkva,
ki imajo častni naslov bazilike:
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1 Marija Pomagaj na Brezjah,
2 Marijino vnebovzetje na Sveti Gori,
3 Lurška Marija v Brestanici,
4 Marijino obiskanje v Petrovčah,
5 Žalostna Mati Božja v Stični,
6 Mati Usmiljenja v Mariboru,
7 Marija Zavetnica na Ptujski gori.

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $100: J. Gerzel, A. Govednik; $60: M.
Zupancic; $50: F. Petrich, M. Ilc, M. Holjevac, S.  Avsenek; $20:
I. Cenkar, D. Androjna, M. Stefancic; $10: Dr. V. Mersol.
V spomin + Julije Gustin: M. Lacijan $30.
ZA CERKEV: $50: Dr. V. Mersol, M. Kosir.
ZA LUČKE: $20: A. Govednik; $6: M. Stefancic.
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Gerzel; $170: R. Kolaric; €20: M. Volpi; $20: M. Stefancic; $10:
D. Kranjc.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

ZA MISIJONE: $20: A. Govednik; $15: Dr. V. Mersol.

NAŠI RAJNI:

ZA BARAGOVO ZVEZO: $50: D. Kranjc; $25: Dr. V. Mersol.

MILKA MENCHAK, South Milwaukee, WI

DAR LISTU AM: $20,000: iz zapuščine R. Safosnik; $400: J.

