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PLANJAVA (2.394 m) je najvišja in najbolj mogočna gora vzhodnega dela Kamniško-Savinjskih Alp. Na zahodu se 
njeno prepadno ostenje dviga nad Kamniškim sedlom, proti vzhodu pa se z vrha izteka dolg greben proti Škarjam. 
Na severu pada strma skoraj 1.000 m visoka stena v Kot ali sklep Logarske doline, južno pobočje pa se s skalnega dela 
pod vrhom spušča prek strmih travnih vesin in gladkih skalnih skokov v Repov kot. Njeno mogočnost lahko človek 
najbolje oceni, ko v Ljubljani koraka po Dunajski cesti skozi Bežigrad proti Ježici in jo ima točno pred seboj. Uradno se 
je kot prvi turist je leta 1793 povzpel na Planjavo grof Franz Hohenwart skupaj z domačinom Sprunkom iz Kamniške 
Bistrice. Pred njima so bili prav gotovo na vrhu že domači lovci, saj lov v tistih časih ni bil tako omejen, kot je danes. 
Dr. Frischauf je bil prvič na Planjavi leta 1878. Danes je gora med najbolj obiskanimi v Kamniško-Savinjskih Alpah.

Dr. Johannes Frischauf (1837-1924) je bil univerzitetni profesor matematike v Gradcu, njegovo glavno delo pa je 
bilo posvečeno kartografiji slovenskih Alp, zlasti Kamniško-Savinjskih. Sodeloval je s slovenskimi planinci in zavračal 
germanizatorska prizadevanja nemške planinske organizacije. Zelo je skrbel tudi za postavljanje planinskih koč, ki so 
nudile skromna prenočišča in hrano ter s tem pospeševal alpinizem. V Savinjskih Alpah je postavil tri koče. Po njem 
se imenuje dom na Okrešlju, ki leži na štajerski strani pod Kamniškim sedlom nad sklepom Logarske doline.

JUNIJ letos označujeta zadnja dva premakljiva spomladanska praznika, ki se ravnata po veliki noči. To sta Sveto 
Rešnje Telo in Kri, ki je letos na prvo nedeljo v juniju (4.) in Srce Jezusovo, ki je na petek, 12. junija.

Nekaj junijskih godov: mučenec Justin (1.), ki je pisec prvega spisa v obrambo Cerkve; ugandski mučenci Karel 
Lwanga in tovariši ter papež Janez XXIII. (vsi 3.); redovni ustanovitelj Frančišek Caracciolo (4.); škof in apostol Nemčije 
Bonifacij (5.); diakon in verski pesnik Efrem Sirski ter mučenca Primož in Felicijan (vsi 9.); apostolski sodelavec Barnaba 
(11.); frančiškan in cerkveni učitelj Anton Padovanski (13.); jezuitski bogoslovec in zavetnik mladine Alojzij Gonzaga 
(21.); mučenca za vero v času angleškega protestantizma Janez Fisher in Tomaž More (22.); apostol jetnikov in njihov 
zavetnik Jožef Cafasso (23.); rojstvo Janeza Krstnika – kres, “ko se dan obes‘ ” (24.); koroška kneginja Ema Krška, škof in 
cerkveni učitelj Ciril Aleksandrijski ter mučenec Alojzij Grozdè (vsi 27.); škof in mučenec Irenej, ki zaradi svojega spisa 
“Proti krivim veram” šteje med cerkvene očete (28.) ter prvaka apostolov Peter in Pavel (29.), ko slovenski škofje po 
tradiciji že vse od konca druge svetovne vojske posvečujejo novomašnike. Ko zaključujemo redakcijo te številke, še 
ni znano število novomašnikov, sodeč po letošnjem Naslovniku Cerkve na Slovenskem pa naj bi jih bilo okrog 10.
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Bog ni hotel napraviti iz človeka samo soustvarjalca,
iz njega je hotel napraviti tudi soodreševalca.

Kristus celo ni hotel dotrpeti svojega odrešenja do kraja,
da bi tako dal kristjanu možnost, da ga dopolni.

Alojz Rebula

Če rožnika toplo dežuje,
kašče in uljnjake napoveduje.

Ako na Medarda (8.) dežuje,
štirideset dni še naletuje.

Če je megla na dan Vida (15.),
je pšenica malo prida.

Če sta Peter in Pavel (29.) jasna,
bo letina krasna.

JUNIJ – ROŽNIK
		1	 P	 Justin,	muč.;	Konrad	iz	Trierja,	šk.,	muč.;
		2	 T	 Peter	in	Marcelin	in	Erazem,	muč.;
	3	 S	 Karel	Lwanga	in	tov.	ugandski	muč.;	Janez	

XXIII.,	pap.;	Peter	Martyr	Sanz,	šk.,	muč.;
		4	 Č	 Frančišek	Caracciolo,	red.	ust.;
		5	 P	 PRVI	PETEK;	Bonifacij,	šk.,	muč.;
  6 S PRVA	SOBOTA; Bertrand	Oglejski,	šk.;

  7 N SV. REŠNJE TELO IN KRI;
		8	 P	 Medard,	šk.;	Viljem,	šk.;	Severin,	šk.;
		9	 T	 Efrem	Sirski,	diakon.,	c.	uč.;	Primož	in
	 	 	 Felicijan,	muč.;	Kolumban,	op.;
	10	S	 Bogumil,	šk.;	Janez	Dominici,	šk.;
	11	Č	 Barnaba,	sodelavec	apostolov;	Fortunat,	

muč.,	Janez	Gonzales,	red.;
	12	 P	 Janez	Fakundski,	red.;	Adelhajda,	dev.;
 13 S Anton	Padovanski,	red.,	c.	uč.;

 14 N 11. NAVADNA NEDELJA;	Elizej,	prerok;
	15	 P	 Vid,	muč.;	Germana	Cousin,	dev.;
	16	 T	 Gvido	Kortonski,	red.;	Beno,	šk.;
	17	S	 Gregor	Barbarigo,	šk.;	Jan	Jenštejn,	šk.;
	18	Č	 Marko	in	Marcelijan,	muč.;	Amand,	šk.;
	19	 P	 Romuald,	op.;	Gervazij	in	Protazij,	muč.;	

Nazarij,	šk.;	Julijana	Falconieri,	red.;
	20	S	 Mihelina	Malatesta,	spok.;	Silverij	I.,	pap.;

 21 N 12. NAVADNA NEDELJA; Alojzij	Gonzaga,	
red.;	Evzebij,	šk.,	muč.;	Alban,	muč.;

	22	 P	 Janez	Fisher	in	Tomaž	More,	muč.;
	23	 T	 Jožef	Cafasso,	duh.;	Zenon,	muč.;
	24	S	 ROJSTVO	JANEZA	KRSTNIKA;	kres;
	25	Č	 Eleonora,	kraljica;	Doroteja	(Rotija),	dev.;
	26	 P	 Vigilij	(Stojan),	šk.;	Pelagij,	muč.;
	27	S	 Ciril	Aleksandrijski,	šk.,	c.	uč.;	Hema	(Ema)	

Krška,	kneginja;	Ladislav	Ogrski,	kralj;

 28 N 13. NAVADNA NEDELJA; Irenej,	šk.,	muč.;
	29	 P	 PETER	IN	PAVEL,	ap.;	Marcel,	muč.;
	30	 T	 Prvi	rimski	mučenci;	Emilijana,	muč.

UREDNIK VAM
Za	nami	je	mesec	maj	s	svojimi	praznovanji:	šmar-

nicami	ob	nedeljah,	materinskim	dnevom	(10.	maja),	
vnebohodom	 (14.	 oziroma	17.	maja)	 in	 binkoštmi	
(24.	maja),	ki	so	letos	“izrinili”	god	Marije	Pomagaj	–	
brezjansko	in	lemontsko	žegnanje.	Za	začetek	maja	
smo	načrtovali	“zbor”	vseh	slovenskih	frančiškanov,	
ki	delujemo	v	Združenih	državah,	pa	ni	šlo,	saj	je	bil	
p.	Bernard	iz	Johnstowna	zadržan	zaradi	neke	birme.
Konec	aprila	 je	začel	delovati	novi	priključek	na	

mestni	 vodovod	 v	 našem	 lemontskem	 samostanu.	
Treba	je	bilo	še	nekaj	dodatnih	notranjih	del,	saj	je	
marsikatera	cev	po	hiši	že	zrela	“za	penzion”.	Problem	
je	v	tem,	da	ne	moreš	ugotoviti,	katera	bo	najprej	
rekla,	da	je	dovolj,	ampak	je	treba	čakati,	da	začne	
puščati.	Da	bi	pa	zamenjali	vse,	lahko	samo	sanjamo.	
Ampak	prej	ali	slej	se	bo	treba	spopasti	tudi	s	tem	in	
še	z	električno	napeljavo,	če	naj	hiša	normalno	deluje.
Skozi	okno	imam	dober	pregled	proti	Romarskemu	

domu	in	vidim,	da	je	ob	petkih	popoldne,	sobotah	in	
delno	tudi	nedeljah	tam	kar	precej	avtomobilov,	torej	
prihaja	kar	precej	skupin	(med	njimi	prav	številne)	za	
duhovne	obnove	in	podobna	srečanja.	P.	Blaž,	ki	ga	
upravlja,	ima	kar	precej	dela,	se	pa	lahko	tudi	umakne	
tja,	če	hoče	imeti	mir.	Jaz	mu	pravim,	da	ima	tam	
svoj	“tusculum”	(Tusculum,	danes	Tuscolo,	je	kraj	v	
vinorodnih	gričih	 južno	od	Rima	(Castelli	Romani),	
kjer	so	imeli	bogati	Rimljani	svoje	počitniške	vile).
Na	zadnjo	nedeljo	v	aprilu	(26.)	je	bil	v	Mariboru	

posvečen	novi	mariborski	nadškof	in	metropolit,	jezuit	
p.	Alojzij	Cvikl.	Ob	tem	mi	je	prišo	na	misel,	da	imamo	
Slovenci	po	čudnem	spletu	okoliščin	verjetno	največje	
število	živih	škofov	glede	na	število	katoličanov.	Kar	
poglejmo.	Najprej	aktivni:	v	Ljubljani	nadškof	Zore	in	
pomožna	škofa	Jamnik	in	Šuštar	(so	trije).	V	Mariboru	
nadškof	Cvikl	(so	že	štirje).	V	Kopru	škof	Bizjak	(jih	je	
pet).	V	Celju	škof	Lipovšek	(jih	je	že	šest).	V	Novem	
mestu	škof	Glavan	(jih	je	že	sedem).	V	Murski	Sobo-
ti	škof	Štumpf	(jih	je	osem).	Zdaj	pa	še	upokojeni:	
ljubljanska	Uran	in	Stres	(jih	je	deset),	mariborska	
Kramberger	 in	 pomožni	 Smej	 (jih	 je	 dvanajst)	 in	
koprski	Pirih	–	torej	skupno	trinajst.	Saj	ne,	da	bi	to	
kaj	posebno	vplivalo	na	življenje	Cerkve	v	Sloveniji,	
zanimivo	je	pa	le.
Kot	sem	že	opozoril,	bom	junija	zdoma,	torej	bodo	

zamude	pri	odgovorih	na	vaša	pisma.
Rojstni dan	 praznujeta	 v	 juniju	 p. Bernardin 

Sušnik	(19.	 junija	1935)	 in	p. Blaž Chemazar	(23.	
junija	1928).

Umrla	sta	v	juniju:	p. Benedikt Hoge	(17.	junija	
1983)	in	p. Alfonz Ferenc	(23.	junija	1954).
Gospod	naj	jima	da	večni	mir! p. Bernardin
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P. Vladimir Kos

ŠE DANES, JUNIJA
Če ti srcé z ljubeznijo ne bije,
nikar ne beri tople pesmi te!
V njej Jezusa Srcé kot sonce sije,
in skozenj kri z boljo človeka spe.

Srcé to Božje ljubi, vse ureja
z ljubeznijo modrosti brez mejà.
Naš svet mu je kot nekdaj Galileja –
»Prosíte, trkajte!« še zdaj velja.

In vsak, kdor išče, zmeraj najde nekaj.
In vsak, kdor trka, vrata si odpre.
In vsak, kdor prosi ni nikdar brez leka.
Še danes to je Jezusa Srcé.

In včasih kdo prav vse dobi, kar prosi.
Še večja je modrost: ne nehati!
Dragulji mavrice so skriti v rosi,
a sonce skrije jih. Za nas jih ni.

sv. Avguštin, škof
( 354-430 )

V SEBI UPODOBITE KRISTUSA

Bodite kakor jaz, pravi apostol Pavel. Po rodu sem sicer 
Jud, a vse posvetne stvari presojam z duhovnega vidika 
in jih zavračam. Ker sem tudi jaz kakor vi, namreč človek. 
Nato jih prilično opozori, naj pomislijo, kako jih ljubi, da 
ga ne bi imeli za sovražnika. Pravi namreč: Bratje, prosim 
vas, nič žalega mi niste storili. Kakor bi hotel reči: Nikar ne 
mislite, da vam hočem storiti kaj žalega.

Da bi si ga predstavljali kot očeta, jim povrh še reče 
Otročiči moji, in nadaljuje: za katere zopet trpim porodne 
bolečine, dokler se v vas ne upodobi Kristus. Te besede pa je 
izrekel bolj v  imenu matere Cerkve, saj tudi drugje pravi: 
Nastopili smo sredi vas milo, kakor neguje mati svoje otroke.

Kristus se upodablja v verniku po veri v notranjem člo-
veku; v človeku, ki je poklican v svobodo milosti; človeku 
krotkega in ponižnega srca, ki se ne baha z zaslugami za 
dela, ki niso nič, ampak pripisuje svoje zasluge Božjemu 
daru. Takega najmanjšega istoveti s seboj tisti, ki je rekel: 
Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, 
ste meni storili. Kristusa namreč upodobi tisti, ki prevzame 
Kristusovo podobo; Kristusovo podobo pa prevzame, 
kdor je v duhovni ljubezni Kristusu vdan.

Tako se zgodi, 
da tisti, ki ga posnema, postane drugi Kristus, kolikor seveda to 
njegove zmožosti dopuščajo. Janez pravi: Kdor pravi, da v njem 

ostane, mora tudi sam tako živeti, kakor je on živel.
Ker matere človeka spočnejo, da bi mu dale podobo, 

in ker že upodobljenega v mukah rodijo, da bi potem 
rastel, nas morda preseneti, ko reče: Za katere zopet trpim 

porodne bolečine, dokler se v vas ne upodobi Kristus; 
razen če izraz porodne bolečine vzamemo v po-
menu, da jih je v tesnobi in zaskrbljenosti rodil, da 

bi potem rasli v Kristusu. V tem pomenu, ko vidi, kako 
so v nevarnosti, da bi bili zapeljani, zopet trpi po-

rodne bolečine. Taka bojazen zanje in tak strah, 
ki ga imenuje nekakšno materinsko trpljenje, 

bo trajalo tako dolgo, dokler vsi ne dospejo do 
mere polne starosti Kristusove, da jih ne bo vsak veter 
nauka zanašal.

Torej ne zaradi začetka verovanja, saj so za vero 
že rojeni, ampak zaradi močnejše in popolnejše vere 

pravi: Za vas zopet trpim porodne bolečine, dokler se v vas ne 
upodobi Kristus. To težavno materinstvo opisuje z drugimi 
besedami tudi na drugem mestu, ko pravi: Zraven tega, 

kar me povrhu zadene, imam vsakdanji opravek, skrb za vse cerkve. 
Kdo je slaboten, in bi jaz ne bil slaboten? Kdo se pohujšuje in bi mene 

ne peklo?

Iz razprave o Pismu Galačanom 37.38
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NEDELJSKE
7. junij
SV. REŠNJE TELO IN KRI
KRISTUSOVA KRI NAS OČIŠČUJE
Heb 9,11-15
Pismo	Hebrejcim	vidi	v	templju	in	starozaveznem	

bogoslužju	podobe	nebeških	resničnosti.	Te	pa	najde	
v	novozaveznem	velikem	duhovniku	Jezusu	Kristusu	
in	njegovi	daritvi	na	križu.	Ta	veliki	duhovnik	je	sam	
očistil	našo	vest	od	mrtvih	del.	Kaj	 je	 torej	vest?	
Pač	ne	samo	nekakšen	človekov	moralni	organ	ali	
ponotranjen	socialni	zakon.	Tudi	ni	tista	točka	v	člo-
veku,	kjer	se	naravnost	razodeva	Božja	volja,	ki	bi	
človeku	narekovala,	kaj	mu	je	v	določenih	življenj-
skih	okoliščinah	storiti.	Vest	je	tista	osnovna	stopnja	
človekove	 zavesti,	 ki	 pod	 vplivom	 vere	 človeka	
podvrže	preiskavi,	ki	jo	mora	izvršiti	in	dopolniti	on	
sam	in	seveda	zanjo	prevzeti	vse	posledice.	Mora	
pa	biti	vest	pravilno	oblikovana	in	ji	je	treba	znati	
prisluhniti,	za	kar	mora	predvsem	poskrbeti	v	letih	
odraščanja	vzgoja,	v	odraslih	letih	pa	skrb,	da	vesti	
ne	zamorimo.	Na	razpolago	je	dano,	ali	človek	vesti	
prisluhne,	ali	pa	se	naredi	gluhega	in	jo	presliši.	Kaj	
ima	to	opraviti	z	evharistijo?	Skladno	s	pobudami	
liturgične	obnove	danes	ljudje	množično	pristopajo	
k	sv.	obhajilu,	tako	da	ni	izključena	nevarnost,	da	
so	mnogi	pozabili,	kar	je	apostol	zapisal	nekje	dru-
gje,	in	sicer	v	Prvem	pismu	Korinčanom:	»Naj	torej	
vsak	sebe	presodi	in	tako	jé	od	tega	kruha	in	pije	iz	
keliha,«	sicer	»jé	in	pije	svojo	obsodbo«	(11,18-29).
14. junij
11. navadna nedelja
PRIZADEVAJMO SI BITI BOGU VŠEČ
2 Kor 5,6-10
Čeprav	Pavel	v	tem	odlomku	govori	o	“izselitvi	iz	

telesa”,	kar	pomeni	človekovo	smrt,	nima	namena,	
da	bi	razpravljal	o	poslednjih	rečeh.	Njegovo	pisa-
nje	je	osredotočeno	na	trenutno	bivanje	na	zemlji.	
Pogled	v	prihodnost	mu	daje	krščansko	upanje,	ki	ni	
beg	iz	resničnosti.	Seveda	si	Pavel	želi	“biti	z	Gospo-
dom”,	toda	zdaj	ga	zaposluje	in	sili	delati	tisto,	kar	
mu	Gospod	zaupa.	Zato	je	pripravljen	nadaljevati	s	
svojim	težkim	služenjem	ljudem.	Tako	se	mora	tudi	
kristjan	neprestano	spraševati,	kaj	Gospod	pričakuje	
od	njega	v	trenutnem	položaju.	V	luči	sodbe,	ki	pride	
po	smrti,	zemeljsko	življenje	in	zvesto	izpolnjevanje	
njegovih	 nalog	 zadobita	 povsem	 novo	 vrednost.	
Kristjan	lahko	tudi	z	zaupanjem	gleda	na	sodbo	in	
upa,	da	bo	takrat	med	sodnikom	in	sojenim	vladala	
ljubezen	in	da	te	ljubezni	ne	bo	pokrila	sramota.	To	
nam	potrjujejo	tudi	izkušnje	tistih,	ki	so	že	prestopili	
prag	smrti,	pa	so	se	vrnili.	Sodba,	do	katere	so	prišli,	
preden	so	bili	vrnjeni	nazaj,	je	bila	v	bistvu	preiskava	
lastnega	življenja,	pri	kateri	mu	je	Božja	navzočnost	
pomagala	ne	z	očitki,	ampak	s	prijaznostjo	spomniti	
se	tudi	najmanjših	podrobnosti	življenja.	Poleg	tega	
nas	pa	Pavlovo	sporočilo	Korinčanom	opozarja	tudi,	
da	težave	v	veri	niso	nič	posebnega,	ampak	nekaj	
naravnega,	zato	se	ne	smemo	pustiti	prestrašiti.

21. junij
12. navadna nedelja
VSE JE NOVO V KRISTUSU
2 Kor 5,14-17
Krščanstvo	je	staro	dvatisoč	 let	–	 in	kakšen	je	

rezultat?	To,	 da	 so	 cerkve	vedno	bolj	 prazne,	 to,	
da	vedno	manj	 ljudi	 jemlje	zares	svojo	vero,	 češ	
saj	duhovniki	ponavljajo	vedno	isto.	To	je	sicer	res,	
ampak	kaj	bi	vendar	hoteli?	Da	gremo	po	zgledu	po-
trošniškega	sveta,	ki	hoče	vedno	z	novimi	(in	vedno	
bolj	neumnimi	in	zoprnimi)	reklamami	obesiti	kupcu	
vsemogoče	neumnosti,	ki	jih	nikoli	ne	bo	rabil?	Naj	
si	izmišljujemo	nove	nauke,	ki	bodo	dovoljevali	vse;	
naj	odpravimo	greh	in	kazen	zanj?	Pavel	je	odločno	
nastopil	proti	temu,	da	se	človek	kar	mirno	vda	v	
usodo,	češ	saj	vse	skupaj	nič	ne	zaleže.	Apostol	tega	
ni	poznal:	kljub	neuspehom	je	oznanjal	naprej.	Nam	
je	potrebno	nekaj	drugega:	zavreči	vse	predsodke	
proti	veri,	biti	kritičen	do	sebe,	biti	pozoren	do	dru-
gih:	vse	to	pa	je	ljubezen.	In	naša	življenjska	naloga	
je:	vaditi	se	v	ljubezni.	Ena	od	oblik	ljubezni	je	tudi	
nastopati	zoper	zlo,	kjer	koli	naletimo	nanj,	posebno	
pa	še	v	politiki.	Kajti	staro	katekizemsko	pravilo	nam	
pove,	da	tisti,	k	h	grehu	molči,	ravno	tako	greši.	Ni	
nobenega	izgovora,	češ	da	moja	beseda	nič	ne	za-
leže.	To	je	izgovor	tistih,	ki	jim	je	odveč	vsak	napor,	
posebno	če	je	povezan	s	kakim	tveganjem.	Zaleže,	
ker	ne	bo	osamljena,	zaleže,	ker	bo	morebiti	prav	
ona	tista	kaplja,	ki	prelije	kozarec	in	povzroči	po-
plavo	–	kritično	gledanje	samega	sebe.
28. junij
13. navadna nedelja
PO DOBROTI SMO VSI ENAKI
2 Kor 8,7.9.13-15
Nedeljski	odlomek	je	po	vsej	verjetnosti	zaključek	

Drugega	pisma	Korinčanom.	Nadaljevanje	pa	je	pov-
zetek	enega	starejših	pisem,	ki	se	nam	ni	ohranilo.	
Pavel	v	zaključku	kot	običajno	dodaja	praktična	pri-
poročila	med	njimi	tudi	nabirko,	ki	naj	bi	jo	naredili	za	
kristjane	v	Jeruzalemu.	Kot	priporočilo	Pavel	navaja	
dva	razloga.	Najprej	je	posnemanje	Jezusa	Kristusa,	
ki	je	delal	dobro,	ne	da	bi	vpraševal	po	prejemniku.	
Drugi	razlog	pa	je	skrb	za	to,	da	bi	bili	v	Cerkvi	Judje	
in	Grki	enaki,	kar	je	bilo	zelo	pomembno,	saj	so	se	
Grki	radi	povzdigovali	nad	Jude	tako	zaradi	politične	
moči	kot	tudi	zaradi	izobrazbe.	Podobno	je	danes.	
Pri	pomoči,	ki	jo	tako	imenovani	Zahod	daje	revnim	
in	 nerazvitim	 narodom,	 je	 pogostokrat	 prisotna	
neke	vrste	zaničljivost	ali	vsaj	pomilovanje,	če	že	ne	
očitek,	da	podpiramo	lenuhe,	ki	se	jim	ne	da	delati.	
Morebiti	je	v	določenih	primerih	to	celo	res,	vendar	
tega	ne	gre	posploševati.	Da	hočejo	tisti,	ki	dajejo,	
tudi	vedeti,	da	bo	dar	res	porabljen	za	to,	za	kar	je	
dan,	ne	pa	za	bogatenje	posameznikov	je	prav.	Je	
pa	ravno	to	problem	podpiranja	tako	imenovanega	
Tretjega	 sveta.	 Verjetno	 je	 najhujši	 zgled	 v	 tem	
Severna	Koreja,	kjer	razdeljevanja	pomoči	ne	puste	
kontrolirati	nikomur,	ker	ga	večinoma	pokradejo	vla-
da	in	visoki	oficirji,	deloma	tudi	vojska,	ljudje	pa	še	
vedno	umirajo	od	lakote.	Vsi	ostali	očitki,	s	katerimi	
pogosto	spremljamo	darove,	so	pa	odveč.
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BRALI 
MADRID — “Vsako	življenje	je	pomembno”	je	bilo	
geslo	shoda	okoli	štiridesetih	združenj	in	španskih	
škofij	v	soboto,	14.	marca,	ki	je	želel	zaščititi	pravi-
ce	nosečih	žena	in	otrok	pred	rojstvom.	
TUNIS — Vatikanski	državni	tajnik	Pietro	Parolin	je	
teroristični	napad	19.	marca	na	muzej	v	tem	me-
stu,	v	katerem	so	bili	med	enaindvajsetimi	žrtvami	
tudi	štirje	italijanski	državljani,	označil	za	kruto	in	
nečloveško	dejanje,	ki	ga	resnično	ni	moč	razumeti	
in	ga	moramo	najostreje	obsoditi.	»Upati	moramo,	
da	ne	bo	več	prihajalo	do	nasilja	v	imenu	Boga.«	
BRAZZAVILLE — Od	 nedelje,	 22.	marca,	 pa	 do	
22.	novembra,	praznika	Kristusa,	Kralja	vesoljstva,	
bo	v	vseh	škofijah	in	župnijah	v	Kongu	“kampanja	
molitve”	za	mir,	spravo	 in	pravičnost.	Pripravljajo	
slavja,	češčenje,	dneve	posta	in	posebne	molitve.
ODESA — Beguncem,	 ki	 prihajajo	 brez	 vsega	 z	
vzhoda	 Ukrajine,	 kjer	 se	 nadaljujejo	 boji,	 poma-
gajo	tudi	misijonarji	salezijanci.	Dajejo	jim	hrano,	
obleko,	vse	za	osebno	higieno,	pomagajo	jim	naj-
ti	 stanovanje	 in	 delo.	Odkar	 se	 je	 začel	 program	
pomoči	njihovim	družinam,	 je	več	kot	 tristo	oseb	
našlo	zaposlitev	 in	začelo	novo	življenje,	žalostno	
pa	je,	da	potrebuje	delo	več	kot	osem	tisoč	oseb.	
NEAPELJ — Prvič	v	zgodovini	 je	kri	sv.	Januarija	
postala	tekoča	v	rokah	papeža.	Čudež,	ki	se	zgodi	
samo	trikrat	v	letu,	je	bil	viden	v	soboto,	21.	mar-
ca,	popoldne,	med	srečanjem	papeža	Frančiška	z	
duhovniki	v	tamkajšnji	stolnici.
MILANO — Od	1.	maja	do	31.	oktobra	bo	v	Milanu	
odprta	 svetovna	 razstava	 s	 temo	Nahranimo pla-
net: energija za življenje.	Za	cerkveni	del	svetovne	
razstave	so	odgovorni	Papeški	svet	za	kulturo,	Ita-
lijanska	škofovska	konferenca	in	milanska	nadško-
fija.	Prehranjevanje	v	vseh	pogledih	pomeni	člove-
ško	in	duhovno	rast,	odnose	in	solidarnost,	pomoč	
in	oskrbo,	delo	in	razvoj.
VATIKAN — 18.	marca	 je	 papež	 Frančišek	 poo-
blastil	 prefekta	Kongregacije	 za	 zadeve	 svetnikov	
kard.	 Amata,	 da	 razglasi	 odloke	 za	 priznanje	 ju-
naških	kreposti	sedmim	božjim	služabnikom,	med	
njimi	Petru	Barbariću,	 jezuitu-novincu	 iz	Bosne	 in	
Hercegovine,	ter	čudež	na	priprošnjo	blaženih	za-
koncev	Martin,	staršev	sv.	Terezije	iz	Lisieuxa.
BANGUI —	Nadškofu	Dieudonneju	Nzapalaingi	so	
ob	obisku	s	predstavniki	Karitas	v	vasi	Gbangou	v	
Centralnoafriški	republiki,	v	kateri	divja	državljan-
ska	vojna	in	je	odgovornim	zanjo	očital	zločine	zo-
per	človečnost,	zagrozili	s	smrtjo.	Bil	je	pretresen,	
da	je	naletel	na	ljudi,	ki	živijo	po	živalsko.
DUNAJ —	 Statistični	 podatki	 o	 Cerkvi	 v	 Avstriji	
kažejo,	da	se	število	izstopov	iz	Cerkve	zmanjšuje	
na	zahodu	države	in	Zgornjem	Avstrijskem,	drugje	
pa	ostaja	na	enaki	ravni	oziroma	se	rahlo	poveču-
je.	Zvezna	dežela	Štajerska	(škofija	Gradec)	pa	je	
na	vrhu	po	vnovičnih	vstopih	v	Cerkev:	1.295	leta	
2013	in	1.371	leta	2014.	Škofija	namenja	večjo	pa-
storalno	pozornost	osebnemu	verskemu	življenju	in	
družbenim	dejavnostim	katoličanov.

VATIKAN —	Papež	Frančišek	 je	za	novega	pred-
stavnika	 Svetega	 sedeža	 pri	 organizacijah	 ZN	 na	
Dunaju	imenoval	poljskega	diplomata	prelata	Janu-
sza	Urbanczyka,	dosedanjega	sodelavca	(svetnika	
nunciature)	 stalnega	 opazovalca	 Svetega	 sedeža	
pri	ZN	v	New	Yorku.
MAIDUGURI —	Škof	Oliver	Dashe	Doeme	je	zara-
di	divjanja	skrajnežev	islamistične	teroristične	sku-
pine	Boko	Haram	na	severovzhodu	Nigerije	pozval	
Zahod,	naj	tja	pošlje	svoje	enote,	da	bodo	ustavile	
to	morijo.	Domača	vojska	tega	ni	sposobna	zara-
di	korupcije,	povezanosti	z	Boko	Haram	in	drugih	
razlogov.	Zadnji	teroristični	napadi	so	pokazali,	da	
je	Boko	Haram	nevaren	tudi	drugim	državam,	saj	
novači	borce	tudi	v	Nigru,	Čadu,	Kamerunu	in	Libiji.
VATIKAN —	 Italijan	 Tommaso	 Di	 Ruzza,	 name-
stnik	 direktorja	 vatikanskih	 nadzornih	 finančnih	
oblasti	(AIF)	Švicarja	Reneja	Brülharta	(ta	je	postal	
novembra	lani	predsednik),	je	bil	povzdignjen	v	di-
rektorja	AIF,	ki	si	prizadeva	za	ravnanje	po	medna-
rodnih	merilih	pri	vatikanskih	finančnih	zadevah	in	
za	preglednost	poslovanja.
ST. PÖLTEN —	Profesor	na	Dunajski	univerzi	Krems	
Ernst	Fürlinger	je	ob	50.	obletnici	objave	izjave	dru-
gega	vatikanskega	koncila	o	odnosu	katoliške	Cer-
kve	do	nekrščanskih	verstev	“Nostra	Aetate”	dejal,	
da	je	treba	po	terorističnih	napadih	v	Parizu	okre-
piti	dialog	z	muslimani,	ne	pa	ga	prekiniti.	Tako	je	
menil	tudi	papež	Janez	Pavel	II.	po	terorističnih	na-
padih	v	New	Yorku	in	drugod	v	ZDA.
VATIKAN —	Udeležencem	konference	Papeškega	
inštituta	za	arabske	in	islamske	študije	v	Vatikanu	
je	papež	Frančišek	priporočil,	da	je	najboljša	zašči-
ta	proti	vsaki	obliki	nasilija	izobrazba,	ki	je	odprta	
do	sočloveka	in	razlike	sprejema	kot	bogastvo.
DUBLIN —	Irsko	ministrstvo	za	šolstvo	je	odločilo,	
da	smejo	križi	ostati	na	stenah	katoliških	šol	(ve-
liko	večino	jih	upravlja	Cerkev),	priporočilo	pa	je,	
da	naj	 tam	v	prihodnje	najdejo	 svoje	mesto	 tudi	
znamenja	 drugih	 ver,	 da	 se	 nekatoliški	 oziroma	
neverujoči	učenci	ne	bodo	čutili	zapostavljene.	Pri	
pouku	je	prav,	da	upoštevajo	praznike	drugih	ver,	
govorijo	o	njih.
VATIKAN —	Predsednik	Papeškega	sveta	za	edi-
nost	kristjanov	kardinal	Kurt	Koch	je	v	prispevku	za	
medmrežni	projekt	“2017	skupaj	na	poti”	povabil	k	
“nadaljnji	 pojasnitvi	 razumevanja	Cerkve”	pri	 ka-
toličanih	in	evangeličanih	v	ekumenskem	dialogu.	
BERLIN —	 Evangeličanski	 pastor,	 rabin	 in	 imam	
v	 tem	 nemškem	mestu	 načrtujejo	 pod	 eno	 stre-
ho	cerkev,	sinagogo	in	mošejo.	V	njej	naj	bi	bili,	v	
skladu	 s	 tremi	 enobožnimi	 verami	 (krščanstvom,	
judovstvom	in	islamom),	ločeni	prostori	za	molitev,	
skupni	prostor	pa	za	srečanja.
DAKAR —	Generalni	tajnik	Karitas	v	Senegalu	Tine	
Ambroise	 je	 za	 Kathpress	 povedal,	 da	 prebivalce	
Sahela	že	tretjič	v	nekaj	letih	ogroža	lakota.	Samo	
v	 Senegalu	 650.000	 ljudem,	med	 njimi	 tudi	 šte-
vilnim	otrokom,	grozi	pomanjkanje.	Že	od	začetka	
maja	 imajo	mnoge	 družine	 komaj	 še	 kaj	 živeža.	
Najhuje	je	otrokom,	doječim	materam	in	nosečni-
cam.	V	državi	je	podhranjenih	22%	ljudi.
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BUENOS AIRES —	 Zvezno	 sodišče	 v	 severnoar-
gentinskem	mestu	 La	 Rioja	 je	 nekdanjega	 gene-
rala	Luciana	Benjamina	Menendeza	in	nekdanjega	
viceadmirala	 Luisa	 Fernanda	 Estrello	 obsodilo	 na	
dosmrtni	zapor,	ker	sta	pred	38	leti	hoté	s	ceste	iz-
rinila	škofa	Enriqueja	Angelellija	in	njegovega	voz-
nika,	škof	je	bil	takoj	mrtev.	Škof	je	bil	znan	kritik	
vojaške	diktature	v	Argentini.
CARACAS —	 Predsednik	 Venezuelske	 škofovske	
konference	nadškof	Diego	Padron	Sanchez	je	opo-
zoril,	da	je	že	čas	za	reforme	v	tej	socialistični	dr-
žavi,	saj	prebivalci	zahtevajo	“spremembe	na	vseh	
področjih”.	Vlado	in	opozicijo	je	pozval,	naj	končata	
spore	ter	politično	in	gospodarsko	krizo	v	državi.
VATIKAN —	 Papež	 Frančišek	 je	 prek	 papeškega	
sveta	 Cor	 Unum	 krščanskim	 beguncem	 iz	 sever-
noiraškega	mesta	Mosul	 namenil	 40.000	dolarjev	
takojšnje	pomoči.	V	pogovoru	s	kaldejskim	patri-
arhom	Louisom	Raphaelom	 I.	Sakom	 jim	 je	 izra-
zil	sočutje	v	hudi	stiski,	sirokatoliškemu	patriarhu	
Ignatiusu	 Josephu	 III.	 Younanu	 pa	 svojo	 ogorče-
nost,	 ker	 teroristična	 skupina	 “Islamska	 država”	
preganja	kristjane	v	Mosulu	in	jih	izganja	iz	njega.
TEGUCIGALPA —	Predsednik	Mednarodne	Karitas	
kardinal	Oscar	Andres	Rodriguez	Maradiaga	je	kriti-
ziral	ameriške	politike	zaradi	njihovega	odklonilne-
ga	stališča	do	otrok	priseljencev	ki	jim	očitajo,	da	
prinašajo	v	ZDA	nove	bolezni.	To	vodi	do	protest	nih	
pohodov	zoper	tujce,	kakršen	je	bil	nazadnje	v	Los	
Angelesu.	Otroci	so	nedolžne	žrtve	neprimernih	ži-
vljenjskih	razmer	in	zaslužijo	spoštovanje	in	podporo.
BONN —	 Deželni	 koordinator	 pomoči	 ogroženim	
ljudem	v	Siriji	je	povedal,	da	je	vedno	teže	poma-
gati	tem	ljudem,	ker	je	teroristična	“Islamska	drža-
va”	vedno	močnejša,	oborožene	skupine	se	menju-
jejo,	razmere	pa	so	za	pomočnike	iz	zahodnih	držav	
vedno	 bolj	 nevarne.	 Zato	 razdeljevanje	 paketov	
pomoči	prevzemajo	sirski	in	turški	pomočniki.	Veli-
ko	stavijo	na	zaupanje,	pripravljenost	pomagati,	je	
koordinator	povedal	ob	obisku	v	Nemčiji.
PARIZ —	Francoska	škofovska	konferenca	je	ob-
sodila	protijudovske	 izgrede	v	Sarcellesu	 severno	
od	Pariza,	v	katerih	so	se	demonstranti	spopadli	s	
policijo,	zažgali	pa	tudi	trgovino	z	judovsko	hrano.	
Na	ta	način	so	protestirali	zoper	judovsko	obstrelje-
vanje	in	napade	na	Gazo.
BERLIN —	Dobrodelna	organizacija	Rešite	otroke	
je	objavila,	da	zaradi	 izraelskih	napadov	na	Gazo	
najbolj	trpijo	otroci;	prav	tako	otroci	v	Izraelu	za-
radi	izstreljenih	raket	Hamasa	iz	Gaze	na	to	državo.	
Med	Palestinci	je	skoraj	tretjina	ranjenih	otrok,	več	
kot	72.000	jih	potrebuje	psihološko	pomoč,	ker	so	
ali	ranjeni,	ali	so	izgubili	družinske	člane	ali	znance,	
ali	pa	so	uničeni	njihovi	domovi.
WIESBADEN —	Tukajšnji	zvezni	statistični	zvezni	
urad	je	objavil,	da	se	je	 leta	2013	v	Nemčiji	 raz-
vezalo	169.833	parov,	kar	 je	5,2%	manj	kot	 leta	
2012.	To	so	v	povprečju	naredili	po	14	 letih	 in	8	
mesecih	 zakona.	 Ločitev	 je	 zahtevalo	 52%	 žena	
oziroma	40%	mož,	v	8	%	pa	sta	si	bila	glede	zah-
teve	edina	oba	zakonca.	Skoraj	polovica	 ločencev	
je	imelo	otroke,	stare	manj	kot	18	let.	

MOSUL —	Predsednik	avtonomne	regije	Kurdistan	
Masud	Barzani	je	preganjanim	kristjanom	v	Iraku	
obljubil	vojaško	zaščito.	Kaldejskemu	patriarhu	Lo-
uisu	Raphaelu	I.	Saku	in	škofom	s	severa	Iraka	je	
zagotovil:	»Umrli	bomo	skupaj	ali	še	naprej	dostoj-
no	živeli.«	Kurdi	so	pripravljeni	sprejeti	kristjane,	
ki	 so	 pobegnili	 iz	Mosula	 pred	 teroristično	 skupi-
no	“Islamska	država”,	ter	zaščititi	njihovo	življenje	
in	domovino	pred	teroristi,	poroča	agencija	Fides,	
sklicujoč	 se	 na	 krajevne	 cerkvene	 vire.	 Kaldejski	
patriarh	 in	 severnoiraški	 škofje	 so	 se	 Kurdom	 že	
zahvalili	za	njihovo	velikodušnost.
JERUZALEM —	Jeruzalemski	pomožni	škof	William	
Shomali	je	vpletene	v	izraelsko-palestinski	spor	po-
zval,	naj	sedejo	za	zeleno	mizo.	Če	se	bodo	valo-
vi	nasilja	nadaljevali	 in	 širili,	 se	bodo	začeli	 krist-
jani	 pospešeno	 izseljevati	 iz	 Svete	 dežele.	Nasilja	
mora	biti	konec,	zavladati	mora	premirje,	prenehati	
je	treba	z	izraelsko	blokado	Gaze.	Izrael	in	Hamas	
morata	prisluhniti	“glasu	razuma”.	Posledice	njune-
ga	 obstreljevanja	 se	močno	 čutijo,	 saj	 se	 je	 zelo	
zmanjšalo	tudi	število	romarjev	in	s	tem	prihodkov.
RIM —	Možakar,	star	30	let,	preoblečen	v	rimskega	
legionarja,	je	med	mašo	vdrl	v	cerkev	sv.	Frančiške	
Rimske	 in	 začel	 razbijati	 balustrado,	 delo	 kiparja	
Giana	Lorenza	Berninija	 (1598–1680).	Ustavili	 so	
ga	policisti,	a	je	povzročil	že	znatno	škodo.	Pozna-
valci	 so	 povedali,	 da	 gre	 za	 človeka,	 ki	 v	 antični	
opravi	pozira	turistom	pri	Koloseju.
VATIKAN —	Visoki	predstavniki	Svetega	sedeža	in	
šiitski	verski	učenjaki	iz	Irana	so	se	na	tridnevnem	
srečanju	zavzeli	za	večje	spoštovanje	verske	svo-
bode.	To	spoštovanje	je	prvi	pogoj	pravičnosti.
ŽENEVA —	Predsednik	Konference	evropskih	cer-
kva,	pravoslavni	metropolit	za	Francijo	Emmanuel	
(Adamikis)	je	opozoril,	da	Evropa	ne	sme	zanikati	
svojih	krščanskih	korenin	ter	da	mora	glas	Cerkve	
spet	močneje	odmevati	v	koncertu	mnenj	te	celi-
ne.	»Potrebujemo	močnejšo	krščansko	Evropo,«	je	
prepričan	metropolit.
MOSKVA —	Patriarh	Ruske	pravoslavne	Cerkve	Ki-
ril	I.	je	v	pogovoru	s	predsednikom	italijanske	vlade	
Mariom	Montijem	pohvalil	sodelovanje	z	rimskoka-
toliško	Cerkvijo.	Dejal	je,	da	so	se	v	zadnjih	letih	
znatno	 izboljšali	 odnosi	med	Cerkvama.	»Pri	 šte-
vilnih	vprašanjih	enako	mislimo,	predvsem	pasto-
ralnih	vprašanjih	o	 življenju	 sodobnega	človeka,«	
je	izjavil	patriarh.	In	dodal,	da	je	ta	tema	tudi	ena	
najpomembnejših	dialoških	tem.
BUDIMPEŠTA —	 Madžarski	 cerkveni	 list	 Magyar	
Kurir	poroča,	da	si	madžarska	krščanskodemokrat-
ska	vlada	prizadeva	okrepiti	stike	z	verskimi	sku-
pnostmi	in	civilnimi	skupinami.	S	tem	namenom	je	
na	polovici	svojega	mandata	pripravila	srečanje	z	
vodilnimi	 predstavniki	 katoliške	 škofovske	 konfe-
rence	in	Evangeličanske	cerkve.
MÜNCHEN —	 Prefekt	Kongregacije	 za	nauk	vere	
kardinal	Gerhard	Ludwig	Müller	 je	v	pogovoru	 za	
Süddeutsche	Zeitung	izjavil,	da	bo	morala	bratov-
ščina	sv.	Pija	X.	(lefebvrovci)	sprejeti	določila	dru-
gega	vatikanskega	cerkvenega	zbora,	če	bodo	ho-
teli	zopet	postati	člani	katoliške	Cerkve.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
MISIJONSKO DELO V LETU 1854

NOVA MISIJONSKA POSTAJA SVETI KRIŽ
»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,	
kako	je	ustvaril	in	odrešil	svet	in	kako	nas	posvečuje.	
Z	veseljem	so	pripovedovali	svetopisemske	zgodbe,	
računali	iz	glave	in	na	tablo.	Še	bolj	nas	je	ganilo,	ko	
so	po	prestani	skušnji	glasno	in	točno	zapeli	latinsko:	
Salve,	 amábilis	 Regína!	 Pozdravljena,	 o	 premila	
Kraljica!	Nekaterim	poslušalcem	so	se	zasolzile	oči.«
Bolj	stvarno	je	pa	o	težavah	v	misijonski	šoli	pisal	

učitelj	Hansal.	Takole	pravi:	»Težko	je	z	otroki,	ki	so	
odrastli	kakor	živali	v	gozdu,	ki	nimajo	drugih	želja,	
kakor	da	so	siti,	in	ki	ne	znajo	drugega,	kakor	spretno	
sukati	orožje	 in	se	pretepati.	Težko	 je	z	otroki,	ki	
Boga	še	niti	po	imenu	ne	poznajo	in	ki	jim	je	vsak	
človek	ali	sovražnik	ali	pa	tujec.	Težko	je	z	otroki,	ki	
ne	upoštevajo	nobene	zapovedi	ali	postave,	ampak	
samo	svojo	 lastno	voljo.	Pri	 takih	otrocih	 je	treba	
toliko	stanovitnosti,	potrpežljivosti,	pazljivosti,	truda	
in	požrtvovalnosti,	da	se	vam	v	Evropi	niti	ne	sanja.	
Pomislite	tudi,	kako	težko	se	učitelj	razumeva	z	otro-
ki,	ki	se	je	njihovega	jezika	komaj	nekoliko	naučil.	
Potem	si	mislite	afrikansko	zaspanost,	ki	je	tolikšna,	
da	bi	človek	ne	verjel.	Če	se	kaj	desetkrat	ponovi:	
vse	zastonj,	takoj	je	pozabljeno.	Predstavljajte	si	tudi	
nerazvito	miselnost	črncev	in	njihovo	silno	nagnjenje	
k	popolni	nedelavnosti.	Šele	potem	morete	nekoliko	
slutiti,	s	kakšnimi	težavami	se	mora	tukajšnji	učitelj	
boriti	in	koliko	se	mora	truditi,	da	vsaj	nekaj	doseže.«
Dečki	so	imeli	tale	dnevni	red:	vstali	so	ob	pol	

šestih,	 potem	so	 se	umili	 in	 oblekli.	Ob	 šestih	 je	
bila	maša,	potem	pa	zajtrk.	Od	sedmih	do	osmih	
so	se	učili	za	šolo.	Od	osmih	do	devetih	so	manjši	
imeli	pouk	arabščine,	večji	pa	verouk;	od	devetih	
do	desetih	so	pa	manjši	imeli	verouk,	večji	pa	arab-
sko	branje	in	pisanje.	Od	desetih	do	enajstih	so	se	
učili	za	popoldne.	Potem	so	imeli	skupno	molitev	v	
kapeli,	nato	pa	prosto.	Štirje	izmed	njih	so	po	vrsti	
šli	pripravit	mizo	za	kosilo,	ki	je	bilo	opoldne.	Potem	
so	bili	prosti.	Ob	pol	dveh	so	se	šli	učit.	Od	dveh	do	
treh	so	se	vsi	vadili	v	italijanskem	pisanju.	Od	treh	
do	 štirih	 so	 imeli	manjši	 italijansko	 čitanje,	 večji	
pa	računstvo.	Od	pol	petih	do	šestih	je	bila	na	vrtu	
vaja	v	petju	in	rožni	venec.	Potem	so	šli	večerjat.	
Kmalu	 po	 večerji	 je	 šla	 vsa	misijonska	družina	 v	
kapelo	k	skupni	večerni	molitvi.	Ko	so	odmolili,	si	je	
vsak	gojenec	prinesel	na	svoj	preprosti	posteljnjak	
(angaréb)	eno	ali	dve	odeji.	V	kratkem	času	je	bilo	
v	vsej	hiši	tako	tiho	kakor	na	pokopališču	opolnoči.	
(Poročilo	Marijinega	društva	1854-1855,	str.	8-9).
Gojencem,	ki	so	jih	krstili,	je	bil	navadno	Hansal	

za	botra.

Za	kartumske	razmere	je	značilno,	kar	je	pisal	
Gostner	15.	marca	1854	odboru	Marijinega	društva	
(Poročilo	1853/1854,	str.	16).
»Pred	nekaj	dnevi	je	tukaj	umrl	starejši	katoličan,	

ki	 je	redno	hodil	v	našo	kapelo.	Zjutraj	smo	dobili	
obvestilo,	 da	 je	 ponoči	 umrl;	 obenem	 smo	 dobili	
opozorilo:	če	ga	nočete	pokopati,	ga	bodo	razkolniški	
Kopti.	Odgovoril	sem,	da	bomo	takoj	prišli,	samo	to	
nam	je	žal,	da	nas	niso	o	njegovi	bolezni	nič	obvestili.	
Odgovorili	so:	umrl	je	nenadoma.	Duhovnik	Beltrame,	
ki	arabsko	že	precej	gladko	govori,	je	hitro	šel	v	tisto	
hišo,	da	bi	spremil	krsto	do	naše	kapele.	Tam	pa	je	
dobil,	kakor	naš	Gospod	pri	Jairovi	hčeri,	nepopisen	
trušč,	kakor	je	pri	mohamedancih	navada.	Mnogo	na	
pol	oblečenih	žensk	si	je	pulilo	lase	in	se	potresalo	s	
pepelom	in	prahom.	Vedle	so	se	kakor	nore	in	tulile	
kakor	 volkulje.	 Tudi	 nekaj	 Koptov,	 duhovnikov	 in	
svetnih	ljudi,	se	je	zbralo.	Ko	so	prinesli	krsto	v	našo	
kapelo,	 smo	 jo	blagoslovili	 in	 spremili	 tri	 četrt	 ure	
daleč	v	puščavo,	da	bi	tam	blagoslovili	tudi	jamo	in	
dokončali	pogrebne	obrede.	Komaj	so	pa	bili	nosilci	
s	 krsto	 zunaj	 vrat,	 je	 spet	 pritekla	 truma	grdih	 in	
umazanih	žensk,	ki	so	gnale	arabski	žalni	krik:	lúu	–	
lúu.	Velel	sem	jim	molčati,	nakar	so	šle	nekoliko	bolj	
zadaj	 za	 sprevodom.	–	Umrli	 zapušča	 tri	 katoliško	
krščene	hčere.	Najstarejša,	ki	ima	15	let,	je	zrastla	
brez	vsakega	pouka	in	je	že	popolnoma	pokvarjena.	
Srednja	 ima	3	 leta,	najmanjša	6	mesecev.	Mati	 te	
najmanjše	hčere	ima	šele	16	let	in	je	mohamedanka,	
ali	bolje	rečeno:	brez	vsake	vere.	Po	tukajšnjih	navadah	
sme	ostati	še	teden	dni	v	hiši	svojega	umrlega	moža,	
potem	pa	mora	iti	z	obema	otrokoma	kamor	hoče.	
Take	žene	se	navadno	predadó	sramotnemu	življenju	
in	zgodaj	pustijo	na	slabo	pot	tudi	svoje	hčere.	Kako	
radi	bi	poskrbeli	za	ti	dve	siroti!	Pa	matere	in	njenih	
otrok	nikako	ne	moremo	vzeti	v	misijonsko	hišo,	ker	
bi	to	bilo	velikansko	pohujšanje.	V	Kartumu	tudi	ni	
katoliške	družine,	ki	bi	se	usmilila	obeh	malih.	Tedaj	
smo	prav	 živo	 občutili,	 kako	potrebne	 so	 tukaj	 za	
žensko	mladino	redovnice.«
Knobleharja	je	skrbelo,	kako	je	z	misijonsko	po-

stajo	v	Gondokoru.	Ves	čas,	odkar	je	prišel	od	tam,	
ni	prejel	nobenih	poročil.	Moral	se	je	torej	peljati	tja.	
Bližal	se	je	čas,	ko	v	Gondokoru	začne	deževati;	zato	
je	 bilo	 treba	 s	 potovanjem	pohiteti.	Gostnerju	 kot	
svojemu	namestniku	 je	dal	 podrobna	navodila.	Za	
odhod	je	določil	6.	februar.	Z	zaskrbljenim	srcem	in	z	
mnogimi	solzami	se	je	poslavljal	od	bolnega	osebja.	
Še	vedno	je	žaloval	zaradi	Milharčičeve,	Kocjančičeve	
in	Lastenarove	smrti;	zato	je	bil	tudi	telesno	oslabljen.	
Oplašiti	pa	se	ni	dal.	Hansalu	je	rekel:	»Le	pogumni	
bodite!	Rad	vas	imam,	misijon	je	zadovoljen	z	vami.	
Mislim,	da	boste	kmalu	zdravi.«
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Na	telovski	praznik	Cerkev	znova	doživlja	skriv-
nost	 velikega	 četrtka	 v	 luči	 vstajenja.	 Tudi	 veliki	
četrtek	 ima	 svojo	 evharistično	 procesijo,	 v	 kateri	
Cerkev	obnavlja	Jezusov	odhod	iz	obednice	zadnje	
večerje	na	Oljsko	goro.	Izraelci	so	obhajali	veliko	
noč	doma	v	krogu	družine.	Tako	so	obnavljali	spomin	
na	prvo	veliko	noč	v	Egiptu	–	na	noč,	ko	jih	je	kri	
velikonočnega	jagnjeta	na	naddurju	in	podbojih	vrat	
varovala	pred	pokončevalcem.	Jezus	gre	to	noč	ven	
in	se	prepusti	rokam	izdajalca,	pokončevalca	in	prav	
s	tem	premaga	noč,	premaga	temo	zla.	Samo	tako	
se	izpolni	dar	evharistije,	ki	je	bila	ustanovljena	pri	
zadnji	večerji.	Jezus	da	v	resnici	svoje	telo	in	svojo	
kri.	Ko	stopi	preko	praga	smrti,	postane	živi	Kruh,	
resnična	mana,	 neizčrpna	 hrana	 za	 vsa	 stoletja.	
Meso	postane	kruh	življenja.

V	 procesiji	 na	 veliki	 četrtek	 Cerkev	 spremlja	
Jezusa	na	Oljsko	goro.	To	je	živo	hrepenenje	Cer-
kve,	ki	moli,	da	bi	bedela	s	Kristusom,	da	ga	ne	bi	
pustila	samega	v	noči	svetà,	v	noči	 izdaje,	v	noči	
nezanimanja	tolikih.	Na	praznik	Svetega	rešnjega	
telesa	se	ponovno	uvrstimo	v	to	procesijo,	vendar	v	
veselju	vstajenja.	Gospod	je	vstal	in	gre	pred	nami.	
V	poročilih	o	vstajenju	je	stavek,	ki	jim	je	skupen	in	
bistven:	angel	namreč	pravi,	da	bo	Gospod	»šel	pred	
vami	v	Galilejo,	tam	ga	boste	videli«	(prim.	Mt	28,7).	
Če	si	to	natančneje	ogledamo,	lahko	rečemo,	da	to	
»iti	pred	vami«	vsebuje	dvojno	smer.	Prva	je	–	kot	
smo	slišali	–	Galileja.	V	Izraelu	so	Galilejo	imeli	za	
vrata	v	poganski	svet.	In	v	resnici	prav	v	Galileji,	
na	gori,	učenci	vidijo	Jezusa,	Gospoda,	ki	jim	pravi:	
»Pojdite…	in	učite	vse	narode«	(Mt	28,19).	Druga	
smer,	v	kateri	gre	Vstali	pred	nami	pa	je	v	Janezo-
vem	evangeliju,	 v	 Jezusovih	 besedah	Magdaleni:	
»Ne	oklepaj	se	me!	Kajti	nisem	šel	še	gor	k	Očetu…«	
(Jn	20,17).	Jezus	gre	pred	nami	k	Očetu,	se	dviga	

na	Božji	višino	in	nas	vabi,	naj	mu	sledimo.	Te	dve	
smeri	Vstalega	si	ne	nasprotujeta,	ampak	obe	skupaj	
kažeta	pot,	po	kateri	je	slediti	Kristusu.	Resnični	cilj	
našega	življenja	je	občestvo	z	Bogom	–	Bog	sam	je	
hiša	z	mnogimi	bivališči	(prim.	Jn	14,2	sl.).	Toda	v	ta	
bivališča	lahko	pridemo	samo,	če	gremo	“v	Galilejo”,	
hodeč	po	svetu	in	noseč	evangelij	vsem	ljudstvom,	
noseč	dar	njegove	ljubezni	ljudem	vseh	časov.	Zato	
se	je	hoja	apostolov	raztegnila	do	»skrajnih	mej	sve-
ta«	(prim.	Apd	1,6	sl.),	zato	sta	sveti	Peter	in	sveti	
Pavel	šla	do	Rima,	mesta,	ki	je	bilo	takrat	svetišče	
znanega	sveta,	resniča	“glava	sveta”.
Procesija	velikega	četrtka	spremlja	Jezusa	v	nje-

govi	samoti	proti	“križevemu	potu”.	Telovska	proce-
sija	pa	simbolično	odgovarja	ukazu	Vstalega:	pred	
vami	pojdem	v	Galilejo.	 Pojdite	do	 skrajnih	meja	

sveta,	ponesite	evangelij	svetu.	Za	vero	je	
evharistija	 brez	 dvoma	 skrivnost	 poveza-
nosti.	Gospod	je	postavil	ta	zakrament	pri	
zadnji	večerji,	kjer	ga	je	obdajala	njegova	
nova	družina,	dvanajst	apostolov,	predpo-
doba	in	napoved	Cerkve	vseh	časov.	Zato	
so	bile	v	bogoslužju	stare	Cerkve	uvodne	
besede	v	delitev	obhajila:	Sancta	sanctis	–	
sveti	dar	je	namenjen	tistim,	ki	so	postali	
sveti.	Na	ta	način	so	odgovarjali	na	opomin,	
ki	 ga	 je	 sveti	 Pavel	 namenil	Korinčanom:	
»Naj	torej	vsak	sebe	presodi	in	tako	jé	od	
tega	kruha	in	pije	iz	keliha«	(1	Kor	11,28).	
V	vsakem	primeru	pa	gre	 ta	povezanost,	
ki	je	Gospodov	najbolj	osebni	dar,	moč	za-
kramenta,	preko	zidov	naših	cerkva.	V	tem	
zakramentu	je	Gospod	vedno	na	poti	proti	
svetu.	Ta	vesoljni	vidik	evharistične	navzoč-
nosti	se	kaže	v	telovski	procesiji.	Kristusa,	

navzočega	 pod	 podobo	 kruha,	 nosimo	 po	 ulicah	
našega	 kraja.	 Njegovi	 dobroti	 zaupamo	 te	 ulice,	
te	hiše	–	naše	vsakdanje	življenje.	Naše	ceste	naj	
bodo	Jezusove	ceste!	Naše	hiše	naj	bodo	hiše	zanj	
in	z	njim!	Naše	vsakdanje	življenje	naj	bo	prežeto	z	
njegovo	navzočnostjo.	Na	ta	način	mu	postavljamo	
pred	oči	trpljenje	bolnih,	osamljenost	mladih	in	sta-
rih,	skušnjave,	strah	–	vse	svoje	življenje.	Procesija	
hoče	biti	velik	in	javen	blagoslov	za	naš	kraj:	Kristus	
osebno	je	Božji	blagoslov	svetu	–	naj	se	na	vse	nas	
iztegne	žarek	njegovega	blagoslova.
Papež	Janez	Pavel	II.	je	Marijo	imenoval	“Evhari-

stična	žena”.	Zares	nas	Marija,	Gospodova	mati,	uči	
kaj	pomeni	stopiti	v	občestvo	s	Kristusom.	Marija	je	
Jezusu	ponudila	svoje	meso	in	svojo	kri	in	je	postala	
živi	šotor	Besede	in	pustila,	da	ji	je	njegova	navzoč-
nost	šla	do	srca	in	duše.	Prosimo	Njo,	našo	sveto	
Mater,	naj	nam	pomaga	odpreti	vedno	bolj	vse	svoje	
bitje	Kristusovi	navzočnosti,	naj	nam	pomaga	slediti	
mu	zvesto,	dan	za	dnem	na	cestah	našega	življenja.

Benedikt XVI.

TELOVO
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
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Sonce	 je	 na	 svoji	 poti	 doseglo	 vrh.	 Čeprav	 se	
astronomsko	to	zgodi	že	prej,	21.	junija,	velja	iz	sta-
rega	izročila	ohranjeni	“kresni	dan”	med	ljudstvom	
za	najdaljši	dan	v	letu.	“O	kresi	se	dan	obesi”.
Kres	 je	 edinstven	 praznik.	 Bogastvo	 njegovih	

šeg	in	obrednih	dejanj,	kolikor	jih	še	poznamo,	nam	
kakor	prerez	zemeljskih	plasti	razodeva	posamezne	
dobe	človekovega	razvoja.
Spoznanje,	da	je	sonce	doseglo	vrh	svoje	navidez-

ne	nebesne	poti	in	da	dan	začenja	spet	pojemati,	
je	 prvotnega	 človeka	 vsako	 leto	 znova	 navdalo	 s	
tesnobo,	s	strahom	za	obstoj.	V	svojem	preprostem	
mišljenju	je	menil,	da	more	čarnimi,	magičnimi	sred-
stvi	Soncu	ohraniti	moč,	mu	jo	pomnožiti.	Takšno	
magično	sredstvo	je	bil	ogenj.

Karkoli	je	danes	kresnih	šeg,	ki	jim	je	v	središču	
ogenj,	vse	izhajajo	prav	iz	najstarejših,	iz	magičnih	
odnosov	človeka	do	narave.	Človek	je	na	kresni	dan	
žgal	 kresove,	prožil	 ognjene	krožce,	 takal	 goreča	
kolesa,	nosil	velike	plamenice,	ker	je	bil	prepričan,	
da	bo	njegov	ogenj	 “pomagal”	Soncu,	ki	 zato	ne	
bo	omagalo	in	shiralo.	Še	v	hujši	stiski	je	počenjal	
podobno	ob	“zimskem	kresu”,	ob	najkrajšem	dnevu,	
ko	je	žgal	na	ognjišču	zajeten	hrastov	panj,	čok,	in	
je	dan	spet	začenjal	rasti.
Magična	moč	 ognja	 naj	 bi	 ne	 pomagala	 samo	

Soncu.	Deležen	je	je	hotel	biti	tudi	človek,	deležna	
naj	bi	je	bila	tudi	njegova	živina.	Tako	so	se	ob	po-
letnih	kresovih	razvila	nekatera	še	danes	ohranjena	
obredja.
Kresni	“sveti”	ogenj	ni	plamenel	samo	iz	grmade	

na	hribu.	Magične	predstave	so	ustvarile	z	ognjem	še	
drugačne	obredne	šege:	spuščanje	ognjenih	koles,	
proženje	gorečih	“šib”	in	tek	s	plamenicami.
V	 indoevropskih	predstavah	 je	 simbol	Sonca	–	

kolo.	Zato	so	marsikje	ob	kresu	spuščali	v	dolino	
ognjena	kolesa.	Treba	je	bilo	“pomagati”	Soncu,	ki	je	
bilo	“obstalo”,	pomagati	mu	z	magičnim	sredstvom	

– in	tako	sredstvo	je	kolo.	O	tej	obredni	šegi	poroča	
Davorin	Terstenjak	že	leta	1869:	»Pri	kresih	še	dan	
današnji	 slovenski	 fantje	 goreča	 kolesa	 potakajo	
iz	brega	...«	Posebej	za	Slovensko	Koroško	govore	
poročila	 iz	 začetka	 19.	 stoletja,	 da	 so	 spuščali	 o	
kresu	“ognjena	kolesca”	(s	slamo	ovita	in	zažgana)	
z	gore	ali	 s	hribov.	 Pred	dobrimi	150	 leti	 nam	 je	
zapisal	Davorin	Terstenjak	pesem,	ki	so	jo	štajerski	
Slovenci	peli	nemara	ob	takanju	kolesa	z	bregov:

Kaj raste brez korenja?
Kamen raste brez korenja.
Kaj cvete brez cveta?
Praprot cvete brez cveta.

Let, kolo, let,
cvet, praprot, cvet,
škrop, dekle, škrop,
hoja, hojsa, hop.

Na	Notranjskem	(Rovte)	so	fantje	spuščali	po	bre-
gu	stara	“križna”	(križevata)	kolesa.	Takšno	kolo	je	
prav	star	domač	izdelek.	Nima	špic,	ampak	samo	po	
dve	navzkrižni	palici	(križe)	in	pesto	v	sredi.	Platišča	
slonijo	kar	na	“križih”.	Križno	ali	križevnato	kolo	ni	
okovano.	Takšna	kolesa	so	nabasali	s	slamo	in	za-
žgali.	–	Poročilo	iz	Poljanske	doline	na	Gorenjskem	
opisuje	kolesa,	kot	so	jih	tam	spuščali	navzol:	leseno	
kolo	so	ovili	s	suhim	protjem	in	ga	v	kresu	zažgali.	
Kotalili	so	ga	nato	po	bregu.	Na	osrednjem	Koroškem	
so	fantje	še	sredi	19.	stoletja	ovili	kolo	s	predivom	
in	suhim	dračjem,	vtaknili	skozenj	drog,	zažgali	in	
zdrveli	s	kolesom	po	strmih	senožetih	navzdol.
Še	okoli	leta	1900	so	plavali	na	kresni	večer	po	

Dravi	od	Beljaka	navzdol	nešteti	ognji	–	zaboji,	sodi,	
slamniki,	napolnjeni	z	oblanci	in	smolo,	ki	so	žareli	v	
temi	in	odsevali	iz	valov.	Goreča	kolesa	so	spuščali	
tudi	drugod	po	vodi.
Prav	posebno	zanimiva	šega	pa	je	proženje	žarečih	

“šib”	v	zrak.	Šega	je	značilna	za	Vzhodne	Alpe	in	jo	
poznajo	Furlani,	alpski	Nemci	 in	zahodni	Slovenci.	
Prvi	nam	je	opisal	to	šego	koroški	rojak	Matija	Majar	
leta	1851.	Zvečer	o	kresu,	kadar	se	mrači,	pripove-
duje	M.	Majar,	gre	vse,	staro	in	mlado,	na	kresišče	
in	zažgo	tam	kres.	Pojo,	možje	vriskajo	in	streljajo,	
dekleta	 in	 žene	 se	pogovarjajo,	 šalijo	 in	 smejejo,	
fantje	mečejo	“šibe”	dečki	tekajo	za	njimi,	jih	pobirajo	
in	jih	skušajo	tudi	sami	metati,	ali	pa	love	kresnice	...
Kaj	so	“šibe”.	Šibe	so	četverooglati	platiči,	deščice,	

iz	bukovega	lesa	“dva	palca	dolge	in	dva	široke”,	z	
luknjo	v	sredi.	Takšno	“šibo”	zasadijo	na	palico	in	
položijo	 v	 kresni	 ogenj,	 da	 se	 užge.	Ne	daleč	 od	
kresa	je	položena	deska;	tako	je	privzdignjena,	kako	
bi	dolgi	klópi	snel	dve	nogi.	Kadar	se	je	“šiba”	na	
palici	vnela,	jo	je	vzel	fant	iz	ognja,	ves	čas	mahal	
z	njo	po	zraku,	da	so	iskre	letele	od	nje	in	udaril	s	
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palico	po	deski.	Goreča	“šiba”	je	odletela	v	visokem	
žarečem	loku	po	zraku.	Više	ko	je	letela,	lepše	je	
bilo.	Tako	so	prožili	“šibe”	drug	za	drugim.	Preden	
pa	je	fant	“šibo”	sprožil,	je	zaklical,	komu	na	čast	
ali	na	zdravje	bo	letela.	»Perva	šiba,«	piše	M.	Majar,	
»se	verže	vsikdar	na	čast	svetnika	domače	cerkve	ali	
na	čast	Janeza	Kerstnika.	Na	Višarji	se	verže	perva	
šiba	‘Na	čast	device	Marije’!	Ostale	šibe	se	mečljejo	
mladenčem	za	zdravje;	običajno	se	pridoda	fantu	
družica	in	tedaj	se	reče,	postavim:	Šiba,	šiba,	tota	
šiba	pojde	na	zdravje	Hribarjevemu	Mihalu	in	Župa-
novej	Micki!	Nekada	se	tudi	kaj	smešnega	pristavi	
–	vendar	nikdar	nič	nespodobnega	...«
To	Majarjevo	poročilo	iz	Ziljske	doline	–	saj	je	bil	

doma	iz	Gorič	in	se	je	podpisoval	“Ziljski”	–	dopol-
njujejo	poročila	iz	poznejših	dob.	Reki	niso	vedno	
tako	spodobni	kakor	v	Majarjevih	časih,	fantje	dadó	
duška	svojemu	razočaranju	v	ljubezni,	okrcajo	va-
ške	napake	in	si	privoščijo	kakega	nepriljubljenega	
vaščana	ali	vaščanko.	Dekleta	v	temi	skrita	poslu-
šajo,	kaj	povedó	in	komu	se	bodo	drugo	jutro	v	vasi	
smejali.	Zamere	ne	sme	biti,	na	kresni	večer	velja	za	
“vaško	kritiko”	popolna	svoboda.	Kakor	v	Majarjevih	
časih	tudi	danes	sprožijo	prvo	“šibo”	–	ali	“šajbo”	–	na	
čast	sv.	Janezu	Krstniku:	
»Šiba,	 šajba,	 let,	 let,	 v	
čast	 svetmu	 Šentjanžu	
prlet!«	 Druga	 “šiba”	 je	
namenjena	 sv.	 Florijanu,	
vse	nadaljnje	veljajo	po-
sameznikom	ali	posame-
znicam	iz	vasi,	največkrat	
so	zbadljivke.	Tako	utegne	
slišati	lahkomiselno	dekle	
na	 svoj	 rovaš	 takle	 rek:	
»Tota	šiba	gre	za	to	in	to	
Mojco,	da	se	njebe	váčua	
po	vseh	stogah	...«	Sve-
tohlinki	 zabrusijo	 takole:	
»Šiba	tej	in	tej	prlet,	da	ne	bo	tku	sveta	kakor	kurja	
peta,	kakr	dosihmav	...«	Hudi	ženi	takole	pokadijo:	
»Šiba	tej	in	tej	let,	da	ne	bo	svojega	dedca	s	pejčnimi	
vilami	okol	šiše	podiva	in	zraven	na	vse	grvo	upiva	...«
Za	metanje	“šib”	je	treba	spretnosti.	Če	“šiba”	leti	

lepo	in	v	pravilnem	loku,	je	prav;	če	pa	slabo,	je	met	
zanič	in	je	samo	za	“pod	klop”.	Če	“šiba”	noče	zleteti	s	
palice,	je	to,	pravijo,	slabo	znamenje:	fant	bo	moral	še	
dolgo	čakati	na	poroko.	Važno	je	tudi,	v	katero	smer	
se	“šiba”	obrne:	tam	si	bosta	morala	fant	ali	dekle,	
katerima	je	namenjena,	iskati	svoj	par.	Če	se	“šiba”	
med	metom	zdrobi,	pomeni	–	po	stari	veri	–	nesrečo	
za	tistega,	ki	jo	je	vrgel.
Na	Brnici	in	v	okolici	narejajo	otroci	šibe	že	nekaj	

dni	pred	kresom.	Tu	so	“šibe”	nažagane	iz	okroglega	
brezovega	debla	v	premeru	kakih	20	cm;	kolesca	so	
debela	1	do	2	cm	in	so	na	sredi	prevrtana,	tako	da	
jih	nanizajo	na	vrvico.	Otroci	si	jih	obesijo	okoli	vratu	
in	pridejo	tako	opravljeni	samozavestno	na	kresišče.	
Tam	odmečejo	“šibe”	polagoma	v	“mali”	kres,	ki	gori	
nalašč	zato	zraven	velikega.	Odrasli	fant	nasadi	nato	
eno	goreče	kolesce	za	drugim	na	leskovo	palico,	jo	
zavrti	 večkrat	 po	 zraku,	 nato	 v	 zamahu	udari	 po	

pripravljeni	deski,	da	zdrkne	goreča	“šiba”	s	palice	
in	se	skotali	po	strmini	navzodl.	V	metanju	“šib”	so	
nekateri	fantje	neverjetno	spretni.	Metanje	se	kon-
ča	šele	pozno	v	noč,	ko	je	“veliki”	kres	že	zdavnaj	
dogorel.	V	Zgornji	Zilji	še	vsako	leto	kresujejo.	Do	
zadnje	vojske	so	prožili	tudi	“šibe”.
Šega	metanja	gorečih	krožcev	je	bila	razširjena	še	

v	Zgornji	Savski	dolini	na	eni	strani,	pa	po	Kanalski	
in	Soški	dolini	na	drugi.	Prav	osamljeno	naletimo	
nanjo	tudi	na	Dolenjskem	v	kočevski	soseščini.
V	Gornji	 Savski	 dolini,	 Kranjski	 gori	 in	 tudi	 v	

Srednjem	vrhu	nad	Rutami	(Gozdom-Martuljkom)	
so	metali	 “šibe-šajbe”	o	kresu,	pa	 tudi	ob	kakšni	
drugi		priložnosti,	zlasti	ob	odhodu	s	planine,	ko	so	
tudi	kurili	kres.	Starejši	fantje	so	nažagali	kolesca	iz	
10	do	12	cm	debelega	macesnovega	debla,	zvrtali	
v	sredini	 luknjo	 in	kolesca	položili	v	ogenj.	Ko	so	
gorela,	so	jih	nasadili	na	primerno	macesnovo	vejo,	
jih	vihteli	po	zraku,	nato	pa	potočili	po	pripravljeni	
deski,	da	so	odletela	visoko	v	zrak	in	 letela	daleč	
stran.	Metali	so	jih	predvsem	v	čast	dekletom	(»Šiba	
šajba,	let,	pa	na	...	prlet!«)	Kaže,	da	je	segala	šega	
na	Gorenjskem	tja	do	Prešernove	Vrbe.
Daljše	poročilo	o	tej	šegi	v	Soški	dolini	dolgujemo	

Furlanu	 Giovanniju	 Lo-
renzoniju.	Ta	poroča	leta	
1930,	da	mečejo	v	Srpeni-
ci	“šibre”.	Vsako	“šibro”	da	
spremlja	 vzklik:	 Ta	 šibra	
jemout	 leti,	 leti	 na	 ...«	
nakar	slede	imena	mladih	
vaških	 parčkov.	 Najprej	
počastijo	“poštene”	zalju-
bljence,	nato	pa	si	privo-
ščijo	 nedovoljene	 zveze	
(“kontrabant”).	Tudi	tukaj	
velja	 svoboda	moralne	
“kritike”,	tako	da	prihaja-
jo	breobzirno	na	dan	vsi	

stari	in	novi	vaški	grehi	...	Šego	omenja	tudi	pesnik	
in	pisatelj	Joža	Lovrenčič,	doma	s	Kreda,	kjer	vtikajo	
v	kresni	ogenj	okrogle	ali	štirioglate	“šibe”.	Mečejo	
jih	v	čast	sv.	Janezu	Krstniku,	farnemu	patronu,	pa	
tudi	vsem	tistim,	ki	jih	imajo	radi.	Naziv	“šibra”	ali	
“šibrca”	je	omejen	na	nekatere	vasi	v	Zgornji	Soški	
dolini	(Srpenica	in	Žaga)	ter	na	območje	zahodno	
od	Kobarida	(Kred,	Robič	in	Potoki).
Že	konec	19.	stoletja	je	opozoril	J.	Navratil,	da	v	

Kobaridu	otroci	zažigajo	pri	“manjšem”	kresu	poleg	
“glavnega”	kresa	kolesca	in	štirioglate	deščice,	»ter	
jih	mečejo	visoko	pod	temno	nebo.«	Imenujejo	jih	
“fagéte”.
V	Kanalski	dolini	je	znana	šega	“šajbanja”	v	dveh	

slovenskih	vaseh	(Lipalja	ves	ali	Depala	ves	in	Žab-
nice)	ter	v	dveh	furlanskih	(Raccolana	in	Pontebba),	
poznajo	jo	pa	tudi	v	Reziji	in	sicer	samo	v	Njivi.	Šibe	
ali	cidole	so	bile	bukove	ali	jesenove.	Lučali	so	jih	z	
roba	za	cerkvijo.	Najprej	so	travo	pokosili	in	zravnali	
tla,	nato	naredili	podstavek,	ki	se	z	njega	prožijo	šibe,	
in	zakurili	kres.	Šibe	so	položili	v	ogenj	in	jih	razžarili.	
Ob	tem	so	opazovali,	kako	vleče	veter.	Medtem	so	
začeli	pokati	možnarji	in	iz	zvonika	so	se	oglasili	zvo-
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novi.	Zdaj	so	začele	leteti	žareče	šibe.	Prva	je	letela	
na	čast	sv.	Janeza,	pogosto	je	imela	obliko	zvezde.	
Šiba	ni	smela	leteti	previsoko,	ker	bi	sicer	navpično	
padla	na	tla.	Morala	je	leteti	skoraj		vodoravno.	Ljudje	
so	znali	presojati,	kateri	lučaj	je	najlepši.	V	izročilu	
je	 živel	 spomin	 na	 posebno	 spretne	 lučavce	 (kot	
mojster	je	dolgo	slovel	neki	Anton	Bobac).	Okrogle	
šibre	so	svoj	čas	prožili	tudi	v	Žabnicah.	Vsak	lučaj	
so	 spremljali	 z	 rekom,	ki	 se	 je	 začenjal:	»Šibera,	
šajbera,	let	za	...«	nakar	je	sledilo	ime	(npr.	»za	N.	
N.,	ki	je	svojo	dečlo	zapustil«	in	podobno).	Šega	je	
bila	tudi	tod	kakor	drugod	nekaka	srenjska	kritika.
Šega	metanja	gorečih	krožcev	ali	platičev	je	torej	

doma	v	Vzhodnih	Alpah.	Furlani	imenujejo	te	krož-
ce	“cidulis”,	Nemci	“Scheiben”	(Scheibenschlagen).	
Očitno	je,	da	so	Slovenci	prevzeli	naziv	od	Nemcev.	
To	se	je	zgodilo	pred.	13.	stoletjem.
Poglavje	zase	je	ta	šega	v	soseščini	nekdanjega	

kočevskega	 jezikovnega	otoka.	 J.	Navratil	 poroča	
leta	1887,	da	zažigajo	in	mečejo	“kresna	kolesca”	
v	Goriči	vasi	pri	Ribnici,	v	Hinjah	pri	Žužemberku	
in	v	Suhorju	v	Beli	Krajini.	Kolesca	»pripravljajo	...	
še	pred	kresom	 iz	bukovega	ali	pa	 jelovega	 lesa.	
Vsako	kolesce,	toliko	kot	kupice	dno,	prevrtano	je	
po	sredini,	tako	da	se	natakne	lehko	na	palico,	ter	
zažene	zažgano	po	deski	(navzgor	položeni)	na	vso	
moč	visoko	pod	nebo,	da	leta	po	zraku	delje	časa	
kakor	zvezda;	–	ali	pa	se	vrže	z	visokega	kraja	(ko-
der	se	kresuje)	proti	dolini.«	Šego	so	prinesli	s	seboj	
nemški	Kočevarji,	ki	so	se	bili	naselili	na	Dolenjskem	
v	14.	stoletju,	a	prevzele	so	jo	od	njih	le	maloštevil-
ne	slovenske	vasi	na	obrobju	njihovega	ozemlja.	Z	
metanjam	kolesc	je	bila	zvezana	tudi	kakšna	prazna	
vera.	Tako	so	v	Goriči	vasi	menili,	da	bo	dobil	fant,	
ki	je	zagnal	kolesca,	nevesto	iz	tiste	smeri,	v	katero	
se	je	kolesce	obrnilo	med	letom.

Kot	 zanimivost	 naj	 še	 dodamo,	 da	 okoli	 Brda	
pri	Šmohorju	v	Ziljski	dolini	ne	mečejo	samo	šib,	
ampak	 tudi	 vence.	 Šibe	 prožijo	 fantje,	 vence	 pa	
mečejo	 dekleta.	 V	 vence	 vpletajo	 drobne	 cvetne	
butare	 (“prajteljne”).	 Šega	 ne	 kaže	 tod	 nobenih	
krščanskih	primesi.	Fant	vrže	prvo	šibo	na	mace-
sen	rekoč:	»Prva	kresna	vrh	mecesna,	ker	bo	moja	
sreča	resna!«
Namesto	 gorečih	 krožcev	 prožijo	 ponekod	 na	

Slovenskem	v	zrak	samo	ogorke	iz	kresnega	ognja.	
Šega	 je	 znana	v	Breginju,	 kjer	 ogorke	 imenujejo	
“zvezdé”	in	jih	je	treba	metati	zelo	daleč.	Ogorke	iz	
kresnega	ognja	so	z	nekim	rekom	metali	v	zrak	na	
Cerkljanskem.	Tudi	drugod	na	Goriškem	so	otroci	
jemali	iz	kresnega	ognja	goreče	“glavnje”,	polena,	
ter	jih	metali	v	zrak.	Povsem	osamljen	je	primer	te	
šege	z	Ljubljanskega	Barja,	kjer	so	metali	fantje	pri	
kresu	ogorke	ognja	v	zrak.
V	Škofji	Loki	so	svoje	dni	pri	kresu	zažigali	brezo-

ve metle	in	jih	goreče	metali	kvišku.	Podobno	šego	
smo	srečali	že	pri	gorenjskem	pustu:	ko	so	v	zgornji	
ljubljanski	okolici	in	po	vsem	bivšem	kamniškem	in	
kranjskem	okraju	“žgali	pusta”,	so	zažigali	in	metali	
kvišku	povesmo	prediva	–	čim	dalje	je	letelo,	tem	
daljši	je	spomladi	zrasel	lan.	Nadaljevanje	te	šege	
je	pač	zažiganje	metel,	ki	pa	niti	ni	tako	osamljeno.	
Na	Notranjskem	 (Dolenje	 jezero)	 so	 ovili	 zvečer	
pred	kresom	dolg	drog	s	slamo,	ki	so	jo	prižgali.	S	
takšno	plamenico	so	šli	iz	vasi	in	z	njo	nekaj	časa	
krožili.	Štajerski	kronist	Matej	Slekovec	 je	poznal	
nekaj	podobnega	na	spodnjem	Ptujskem	polju.	Pred	
Ivanjem	so	fantje	z	gorečo slamo	tekali	med	njivami	
in	prepevali.
Vse	te	različne	šege	z	ognjem	nedvoumno	pričajo	

o	nekdanjih	magičnih	obredjih	v	pomoč	Soncu	in	o	
poznejšem	češčenju	sončnega	božanstva.

Ogenj	 je	 predmet	mnogih	 omemb	 in	 raziskav		
zaradi	svoje	narave,	ki	je	hkrati	razgibana	in	skriv-
nostna,	tiha	in	strašna,	naravna	in	istočasno	neiz-
rekljiva.	Ogenj	 je	 ljubljen	 in	osovražen,	cenjen	 in	
zaničevan:	razsvetljuje	in	ogreva,	oživlja	in	uničuje,	
dela	oblike	vidne,	sam	pa	nima	oblike,	je	na	zemlji,	
vendar	 se	 steguje	k	nebu,	daje	upanje	 in	vzbuja	
strah,	je	veličasten,	ampak	strašen,	mogoče	ga	je	
videti	 in	uporabljati,	ne	pa	opisati	 in	opredeliti.	V	
Svetem	pismu	ima	ogenj	eno	od	osrednjih	mest.	V	
Stari	zavezi	je	Jahvejeva	moč	izražena	s	simbolom	
ognja,	 v	 Novi	 zavezi	 je	 “osebna”	 oznaka	 Božje-
ga	Duha,	 ki	 daje	 življenje	 in	 obnavlja	 stvarstvo.
Svetopisemska	 raba	 “ognja”	 je	motiv	 za	 iskanje	
in	duhovnost.	Zato	ni	čudno,	da	se	je	okrog	tega	
skrivnostnega	 in	 izrednega	 naravnega	 pojava	 iz-
oblikovala	bogata	simbolika,	ki	 ima	pomen	tudi	v	
dušnopastirskem	sporočilu.

BRAT OGENJ
Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju, v katerem nam noč razsvetljuješ;

lep je in vesel in krepak in močan.
(Sončna pesem sv. Frančiška Asiškega; prevod Vital Vodušek)

Tako	v	Stari	kot	v	Novi	zavezi	so	različne	podobe,	
v	katerih	je	ogenj	simbol	Boga:
–	ogenj	izraža	večno	pričakovanje	skrivnosti	Boga,	

ki	ga	ni	mogoče	popolnoma	izraziti:	v	tem	smislu	je	
treba	razumeti	srečanje	Abrama	z	Bogom	(1	Mz	15);
–	daritve	so	povezane	z	ognjem:	Elijev	izziv	Ba-

alovih	duhovnikov	na	Karmelu	(1	Kr	18,38);
–	podoba	ognja	je	uporabljena	za	označevanje	

Božje	sodbe	že	od	zdaj,	predvsem	pa	poslednji	dan,	
Gospodov	 dan	 (Dan	 7,10).	 Tudi	 v	Novi	 zavezi	 je	
ogenj	izraz	eshatološke	kazni	(Mt	5,22;	13.30.42);
–	ogenj,	ki	ga	Jezus	posreduje	človeštvu,	je	nje-

gov	Sveti	Duh:	na	binkošti	se	Sveti	Duh	spusti	na	
prvo	cerkveno	skupnost	v	obliki	ognjenih	jezikov	in	
jo	popolnoma	preobrazi.	Tako	Pavel	uporablja	simbol	
ognja	ko	povezuje	ogenj	in	Duha:	če	je	ogenj	vklesal	
prvo	Postavo	na	Mojzesove	plošče,	zdaj	Sveti	Duha	
piše	Kristusov	zakon	v	srca	kristjanov	(2	Kor	3,3).
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Skozi	zaprašeno	okno	zgodovine	strmim	v	meg-
len	 svet.	 Pred	 očmi	 plava	 pokrajina,	 kjer	 so	 se	
dogajala	 grozodejstva.	 Iz	mračne	 ječe	 prihajajo.	
Plešasti.	Opljuvani	in	ponižani.	Obliti	s	krvjo,	ki	je	
po	mnenju	morilcev	nečista.	Zaradi	porekla	so	jih	
preganjali.	Zaprli	so	jih	v	taborišča,	kjer	ni	sonca,	
ne	duše.	Roke	so	jim	zvezali	na	hrbte.	Tako	so	jih	
obesili	na	vislice,	dokler	niso	od	samih	bolečin	nehali	
dihati.	Viseli	so	nedolžni.	Kri	jim	je	kapljala	z	nosov.	
Padala	je	počasi	in	se	mešala	s	smehom	morilcev,	
ki	so	svoje	sočutje	pokopali	v	evforijo.	Vse,	kar	so	
si	prihranili,	so	bila	okostja.
KJE	SI	BIL,	ČLOVEK?
Vlak	prisopiha	na	postajo.	Počasi	se	s	padalom	

vrnem	nazaj	 v	 zdajšnjost.	Obrazi	mojih	 sošolcev.	
Pred	 nedavnim	 smo	 se	 odločili,	 da	 bi	 si	 ogledali	
preostanke	človeškega	pekla	–	Auschwitz.
Pred	 vhodom	napis:	 “Arbeit	macht	 frei	 –	Delo	

osvobaja”.	 Tako	 so	 prekrili	 zločinstva	 z	 nedeljsko	
obleko.
Veter	se	je	vil	skozi	temačne	ulice,	kakor	da	bi	

hotel	zabrisati	sledove	morilcev.	Brezbrižen	pozdrav	
vodiča.	Obrazi	prizadetosti.	Ne	reci	tega,	ne	govori	
mi	o	prizadetosti!	Barake	še	zdaj	izžarevajo	mrzlo-
to.	V	prvem	poslopju	visijo	slike.	Slike	obrazov,	ki	
ti	narekujejo	zlo.	Vodič	ti	meče	pred	nos	številke	o	
žrtvah.	Bilo	jih	je	–	molči!	Ali	nisi	ti	govoril	o	priza-
detosti?	Ali	ni	mar	vseeno,	koliko	jih	je	bilo?	Dosti	
mi	je,	če	vidim	obraz	enega,	kaj	šele,	če	jih	moram	
pretrpeti	več?
Presekamo	prostor.	Na	levo	steno	so	pribili	sli-

ke	moških,	na	desno	slike	ženskih	obrazov.	Opazil	
sem,	da	so	moški	veliko	bolj	preplašeni,	kakor	da	bi	
že	slutili	prihajajoče	zlo.	Z	ženskih	obrazov	je	vela	
mirnost.	Pričakoval	bi	nasprotno.	Toda	kaj	ve	tujec!	
Tujec,	ki	pride	iz	tuje	dežele	in	tuje	zgodovine.	Ali	
je	sploh	možno,	da	razumemo	ta	zločin?
Kdo	pa	je	sočustvoval	z	morilci?	Tudi	oni	so	imeli	

v	sebi	napeta	čustva.	Če	bi	jih	le	malo	ukrotili,	če	
bi	le	malo	sočustvovali	tudi	z	morilci,	ki	so	v	svoji	
nevednosti	bruhali	emocije,	ali	ne	bi	prišlo	do	bolj	
prijetnega	konca?
Človek	bi	moral	priznati	tudi	morilca	v	sebi.	Tako	

lahko	ublažiš	sovraštvo.
V	naslednjem	poslopju	razstavljajo	kupe	vsakda-

njih	potrebščin	–	obleke,	glavnike,	čevlje.	Obstal	sem	
pri	čevljih	–	zdelo	se	mi	je,	da	vsak	čevelj	pripove-
duje	svojo	zgodovino.	Čudim	se,	kako	imajo	lahko	
čevlji	tak	pomen,	da	jih	kažejo	v	muzejih,	kakor	da	
človek	ne	bi	poznal	čevljev.	Ampak	ti	čevlji	izražajo	

trpljenje	–	so	podobni	križu,	ki	je	dobil	pomen	šele	
z	Jezusovim	trpljenjem.	Tako	so	tudi	ti	čevlji	postali	
zrcalo	zgodovinske	krutosti	šele	s	pogromom	Judov.
Črna	 luknja.	Že	ko	se	ji	bližam,	slišim	globoko	

stokanje.	Majhno	 okno	 ni	 upanje.	 Skozi	 to	 okno	
zrejo	morilci.	Njihov	smeh	se	vlije	v	luknjo.	Na	tleh	
so	trupla.	Trupla,	o	katerih	ne	veš,	ali	je	še	življenje	
v	njih,	ali	ga	je	lakota	izpihnila.	Celica	gladovanja.	
V	te	celice	so	jih	zaprli,	da	bi	tam	hirali	do	smrti.	
Živi	mrliči	so,	njih	okostja	niso	več	telesa,	trupla	so,	
v	vsakem	od	njih	bije	črpalka,	ki	 ji	pravimo	srce.	
Njihova	srca	so	tako	izčrpana	kakor	srca	morilcev.	
Najraje	bi	jim	iztrgali	srca	z	golo	roko,	pribili	bi	jih	na	
stene	v	imenu	nacionalnega	socializma,	dokler	jim	
ne	bi	splesnela.	Zakaj	jim	nihče	ni	trobil	na	ušesa:	
»Ustavi	se,	človek,	saj	imaš	človeka	pred	seboj!«?
Vodič	nas	je	že	peljal	v	hrame	z	luknjami.	Zadu-

šili	so	jim	zrak.	Človek	je	človeku	vzel	dih.	Ali	lahko	
govorimo	o	človeku?	Toliko	zraka	je	na	tej	zemlji,	
da	se	lahko	vsaka	bilka	napoji,	pa	so	ga	jim	iztrgali!	
Zaprli	so	jih	v	“kopalnico”,	kakor	so	se	jim	zlagali.	Še	
morilcem	je	bilo	prehudo,	da	bi	svojim	žrtvam	pljunili	
resnico	v	obraze.	Ko	so	se	stlačili	v	“kopalnico”,	so	
jim	odvzeli	vskdanji	dih.	Meni	nič,	tebi	nič.	Ali	jih	ni	
vendarle	zabolelo	srce?
Ali	 le	 niso	malo	 sočustvovali?	 Ali	 si	 niso	 upali	

priznati	 sočutja?	Nihče	ne	govori	 o	 teh,	ki	 so	bili	
na	strani	morilcev,	a	si	niso	upali	pomagati	žrtvam.
Prispeli	smo	s	svojimi	obrazi	k	vislicam	nekega	

esesovca.	Po	grozodejstvih	so	ga	obesili.	Ali	ni	to	mila	
kazen?	S	tem	so	mu	hitro	zadušili	slabo	vest.	Obesili	
so	esesovca	in	mu	tako	rešili	življenje.	Moji	sošolci	
ne	razumejo,	zakaj	so	morilca	“samo”	obesili.	Jaz	bi	
ga	pustil	živeti.	Kaj	boš	z	morilcem?	Če	ga	obesiš,	
potem	si	se	poslužil	enakega	principa	–	tistega,	ki	
mi	je	storil	zlo,	sem	se	znebil.	Ugodneje	bi	bilo,	če	
bi	ga	naučili	malo	človeškega.
Hodim	po	prostranem	polju	Birkenau.	Tam,	kjer	

bi	se	prej	lahko	kopal	v	blatu,	je	zdaj	travnik.	Plotovi	
in	 lesene	 barake	 so	 povsod,	 kamor	 usmeriš	 oko.	
V	daljavi	 so	 razvaline,	ki	pričajo	o	ponesrečenem	
poskusu	morilcev,	da	bi	odstranili	sledove	zločinov.	
Še	v	soncu	nisem	opazil	tega	žara.	Narava,	ki	poje,	
se	 je	zjokala.	Zjokala	se	 je,	ko	 je	zagledala	naše	
mlade	obraze,	ker	se	je	spomnila	na	krik	pokopanih.	
Na	tračnicah,	ki	so	položene	v	praznino,	hodim	do	
spominskega	mesta.	Kamni	v	spomin	namesto	rož.
Zbudim	se.	Ali	sem	mar	sanjal?	Skozi	umito	zgo-

dovinsko	okno	umaknem	svoj	pogled	nazaj	v	vlak.	
Nisem	sanjal.	Bila	je	gola	resnica.

Tim Wüster

SOČUTJE Z MORILCI
ali

POTOVANJE V AUSCHWITZ

Nam ni treba hoditi v Auschwitz. Imamo Kočevski rog, Teharje, Hudo jamo in še nekaj več kot 600 le 
deloma odkritih grobišč. Tudi morilcev nam ni treba obsojati, saj so večinoma že pred Božjo sodbo.
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Skrajno	krivično	bi	bilo	omejiti	judovsko	vero	v	
Jezusovem	času	na	neko	brezdušno	predpisarstvo.	
Preseneča	nas	namreč	značilnost:	nikoli	niso	imeno-
vali	Boga.	Si	lahko	predstavljamo	kristjana,	ki	ne	bi	
nikoli	rekel	niti	Jezus	niti	Kristus?	Ali	muslimana,	ki	
ne	bi	nikoli	klical	Alaha?	Osebno	ime	tistega	Boga,	
ki	se	je	bil	razodel	Mojzesu	na	Sinaju	je	bilo	Jahvé	
kot	dokaz	njegovega	usmiljenja.	Ker	pa	hebrejska	
pisava	ni	 imela	znakov	za	samoglasnike,	 je	 to	bil	
sveti	tetragram	(=	štiri	črke)	JHVH.	Toda	polagoma,	
po	približno	treh	stoletjih,	se	je	uveljavila	navada,	da	
se	ga	ne	izgovarja.	Najprej	ga	je	zamenjala	beseda	
Adonái,	ki	ga	Septuaginta	(grški	prevod	Stare	zaveze	
iz	2.	stol.	pr.	Kr.)	prevaja	s	Kyrios,	“Gospod”;	pa	tudi	
ta	izraz	so	uporabljali	kaj	redko	in	to	le	v	tradicio-
nalnih	molitvah.	Izogibali	so	se	izrazov	El,	Elohim,	ki	
je	pomenil	Boga	v	1.	Mojzesovi	knjigi.	Najsvetejše	
ime	od	vseh,	Jahvé,	je	bilo	praktično	pridržano	ve-
likemu	duhovniku,	kadar	je	opravljal	slovesnost	v	
templju.	Toda	rabi	Tarfon	je	pripovedoval,	da	se	je	
nekoč	zmuznil	med	duhovnike	
pri	nekem	obredu	in	ko	je	pa-
zljivo	prisluškoval,	je	ugotovil,	
da	ga	je	veliki	duhovnik	“požrl”.	
Šli	so	tako	daleč,	da	je	eden	od	
učiteljev	 Postave	 učil:	 »Kdor	
izreče	to	Ime,	zapade	smrti.«
Kako	so	torej	imenovali	Nje-

ga,	katerega	imena	niso	smeli	
izgovoriti?	 Na	 spravni	 dan	 je	
veliki	duhovnik	rekel:	»O,	Ime, 
grešil	sem	pred	teboj!«	Pogosto	so	zamenjali,	kot	
delamo	 še	 danes,	 Božje	 ime	 z	Nebo:	 »Hvaljeno	
bodi	Nebo!«	Ali:	»Nebo	bodi	z	vami!«	Včasih	so	bila	
poimenovanja	bolj	čudno:	Kraj, Bivanje, Bivališče – 
izraz	Čekina	je	imel	še	posebej	lep	duhoven	pomen,	
nekaj	 podobnega	 kot	Navzočnost.	 Uporabljali	 so	
tudi:	Slava, Veličastvo, Moč. Zelo	pogosto:	Najvišji, 
Edini Sveti, Usmiljeni	in,	se	razume,	Večni.
Vzrok	 tega	načina	 izražanja	 je	brez	dvoma	 ju-

dovska	nepopustljivost	v	veri	v	enega	Boga.	Ali	bi	
moglo	zvesto	ljudstvo	v	vsakdanjem	stiku	s	pogani	
“imenovati”	 svojega	Boga	 kot	 da	 gre	 za	 človeka,	
za	kakega	Jupitra,	kakega	Adonisa,	kakega	Mitro?	
Nič	manj	pa	to	ne	razlaga	spremembe	odnosa	med	
Bogom	in	človekom.	To	je	bilo	daleč	od	stare	rabe:	
Abraham	še	ni	poznal	svetega	Božjega	imena,	toda	
povabil	 je	 na	 zajtrk	 Večnega	 in	 njegova	 angela.	
Mojzes,	kralji	in	preroki	so	imeli	z	njim	presenetljiv	

odnos	iz	obličja	v	obličje.	Tega	zdaj	ni	več.
Za	Jude	je	bila	stvar	vere	vedeti,	da	je	odnose	

Boga	do	človeka	urejala	Zaveza,	pogodba,	sklenje-
na	med	Večnim	in	Abrahamom,	potrjena	na	Sinaju.	
Izrael	 se	 je	 zavedal	 in	 je	 z	 vsemi	 svojimi	močmi	
veroval,	da	kot	od	Boga	izvoljeno	ljudstvo,	od	Njega	
poslano,	da	nosi	plamenico	enoboštva,	uživa	čisto	
posebne	odnose	z	Njim	in	da	desnica	Vsemogočnega	
počiva	na	njegovi	glavi.	V	tem	prepričanju	je	reševal	
navidezno	nasprotstvo	med	dvema	lastnostima,	ki	
ju	je	spoznal	v	Bogu:	nasprotstvo	med	pravičnostjo	
in	usmiljenjem.	Bil	je	Bog	vse	pravičnosti,	Sodnik,	ki	
je	s	svojimi	merili	tehtal	dejanja	ljudi,	toda	istočasno	
je	bil	Bog	usmiljenja	…	Še	sreča,	zakaj	če	bi	vedno	
sodil	po	strogi	pravičnosti,	»Gospod,	kdo	bo	mogel	
obstati,«	je	rekel	psalmist	(130,3).	Ob	pogledu	na	
svojo	zgodovino	je	izvoljeno	ljudstvo	ugotovilo,	da	
Bog	ni	nikoli	do	kraja	izvajal	svoje	pravičnosti,	da	
je	vedno	odpuščal.
Še	vedno	pa	obstaja	problem,	kako	uskladiti	Božji	

strah	 in	 ljubezen,	 strah	 pred	
njegovo	pravičnostjo	in	upanje	
v	 njegovo	usmiljeno	 dobroto.	
Ta	problem	 je	bil	 za	 Jude	Je-
zusovega	časa	toliko	hujši,	da	
so	se	čutili	pod	pritiskom,	pod	
grožnjo,	saj	so	bili	na	najnižji	
točki	svoje	zgodovine.	Prihaja	
do	vtisa,	da	sta	takrat	obstojali	
dve	 struji.	 Ena	 je	 spodbujala	
dušo,	 naj	 se	 približa	 Bogu	 v	

zaupanju,	druga	pa	je	nalagala	spoštljiv	strah.	Obe	
je	zaznati	v	judovski	veri	v	Jezusovem	času,	zato	
je	pogosta	trditev,	da	je	bila	vera	Stare	zaveze	vera	
strahu,	vera	Nove	zaveze	pa	vera	ljubezni	le	prehudo	
poenostavljanje	stvari.
V	moči	zaveze	so	se	Izraelci	vedno	imeli	za	Božje	

otroke,	za	sinove	Jahveja.	Izraz	“Oče	naš”	se	v	Stari	
zavezi	pogosto	pojavlja,	vendar	v	kolektivnem	po-
menu.	Bog	je	Oče	Izraela,	ker	je	on	ustvaril	izraelsko	
ljudstvo,	ga	izbral	in	ga	zasul	z	dobrotami.	Vsi	so	
poznali	velike	krike	zaupanja	v	53.	in	54.	poglavju	
Izaijeve	 knjige.	 Večina	 učiteljev	 je	 ostala	 v	 tem	
prepričanju.	Tako	je	rabi	Zakkai	govoril	o	“oltarnih	
kamnih,	ki	so	bili	temelj	miru	med	Izraelom	in	nje-
govim	Očetom,	ki	je	v	nebesih”.	Razvijal	se	je	pa	
tudi	drug,	bolj	oseben	smisel.	V	Knjigi	modrosti	se	
pravični	“hvali,	da	ima	Boga	za	očeta”	(2,16;	5,5;	
14,3).	Rabi	ben	Četa	je	dokaj	posrečeno	rekel,	“da	

H       V       H       J

Sveti tetragram–štiri črke
(bere se z desne na levo).

To so soglasniki imena Jahvé,
samoglasnikov niso pisali

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Henri Daniel-Rops
tretji del

LJUDSTVO IN NJEGOV BOG
iv. poglavje
IZRAELOVA VERA
IN MESIJEV PRIHOD

SE BOG UMIKA OD ČLOVEKA?
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se	do	Boga	Očeta	ne	gre	ponašati	kot	razvajen	otrok”	
in	rabi	Azarija	je	svetoval	“izpolnjevati	voljo	našega	
Očeta,	ki	 je	v	nebesih”.	Znane	so	celo	 talmudske	
zgodbe,	 kjer	 Bog	 pošilja	 iskat	 svojega	 grešnega	
sina	z	besedami:	»Ali	je	lahko	sina	sram	priti	na-
zaj	k	očetu?«	Lahko	rečemo,	da	je	to	bilo	gibanje,	
ki	je	vodilo	duhove,	naj	se	približajo	Bogu,	naj	ga	
spoznajo	kot	neskončno	dobrega,	naj	bodo	deležni	
njegove	ljubezni,	ki	je	brez	konca	pripravljena	od-
govoriti	na	človekov	klic.	Vendar	ta	usmeritev	ni	bila	
zelo	močna;	malo	je	besedil,	ki	kažejo	nanjo	in	za	
nekatera	od	njih	niti	ni	gotovo,	če	niso	poznejša	od	
krščanstva.	Vendar	je	bil	drug	odnos	važnejši.

To	je	bil	odnos	strahu,	odnos,	ki	je	zaradi	želje	
po	 prevelikem	 spoštovanju	 opuščal	 neizrekljiva	
imena.	Gotovo	je,	da	je	imel	Božji	strah	v	Stari	za-
vezi	upoštevanja	vredno	mesto,	vsekakor	širše	kot	
njegova	ljubezen.	Zelo	znan	pregovor	pravi:	»Strah	
Gospodov	je	začetek	znanja«	(Prg	1,7)	in	psalmist	
je	zaklical:	»Blagor	možu,	ki	se	boji	Gospoda«	(Ps	
112,1).	Brez	dvoma	je	ta	občutek	gospodoval	nad	
judovsko	vero	v	Jezusovem	času.	Pogani,	ki	se	jim	
je	prikupila	judovska	vera	in	so	živeli	po	Postavi,	so	
se	 imenovali	 “bogaboječi”.	V	številnih	apokrifih	 in	
neštevilnih	talmudskih	besedilih	ta	beseda	pomeni	
isto	kot	“pravičen”.	Že	dokaj	pred	Jezusom	Kristusom	
se	je	rabi	Antigon	de	Socco	 lotil	svojih	prijateljev	
in	je	zaključeval	svoje	govore	z	besedami:	»In	naj	
bo	nad	vami	strah	Božji!«	Čeprav	je	nekaj	učiteljev	
učilo,	da	»ljubezen	velja	več	kot	strah,«	vse	kaže,	
da	je	bila	ta	ljubezen	predstavljena	bolj	kot	najvišji	
ideal,	kot	pa	neposredna	stvarnost.	Pismouk,	ki	v	
evangeliju	izjavlja,	da	se	strinja	z	Jezusom,	ko	je	ta	

komentiral	prvo	vseh	zapovedi,	gotovo	ni	bil	izjema	
vendar	bi	večina	učiteljev	ne	komentirala	vrstice	iz	
5.	Mojzesove	knjige	(6,5),	ki	je	del	znane	čudovite	
molitve	Š’ma:	»Ljubi	Gospoda,	svojega	Boga,	z	vsem	
srcem,	z	vso	dušo	in	z	vso	močjo,«	ampak	bi	raje	
rekli:	»Boj	se	Vsemogočnega!«
Kaj	v	dušah	vernih	res	ni	bilo	nobenega	odpora	

proti	temu	oddaljevanju	Boga?	So	znamenja,	ki	ka-
žejo	na	to.	Več	knjig	Stare	zaveze	govori	o	“modro-
sti”	kot	o	izražanju	vere.	Učitelji	so	ostro	reagirali:	
za	njih	je	bila	modrost	isto	kot	Postava,	sveta	Torà	in	
njihovo	izročilo.	Bila	je	pa	tudi	šola,	ki	ni	priznavala,	
da	bi	bila	modrost,	ki	je	mistično	spoznavanje	Boga	

in	zaupljiva	podreditev	njegovi	volji,	
isto	kot	pisano	besedilo	in	formalne	
zapovedi.	Imeli	so	jo	za	nekaj	v	Božji	
naravi.	Knjiga	modrosti,	ki	je	nastala	
v	grščini,	sledi	tej	šoli,	zato	je	strogi	
rabini	 niso	 dovolili	 všteti	 v	 kánon	
(seznam	svetopisemskih	knjig).	Več	
apokrifov	 kaže	 isto	 usmeritev,	 po-
sebno	Henohova knjiga,	ki	pooseblja	
modrost	in	naredi	iz	nje	neke	vrste	
posrednico	med	Večnim	in	ljudmi	in	
dodaja,	da	je	šla	živet	med	angele,	
ker	pač	ni	našla	bivališča	na	zemlji.
V	to	isto	usmeritev	se	je	navezal	

tudi	precejšen	razvoj	verovanja	v	an-
gele.	To	verovanje	spada	že	v	začetke	
izvoljenega	 ljudstva:	spomnimo	se,	
da	 je	 Abraham	 sprejel	 angele,	 ali	
da	se	je	Jožef	bojeval	z	angelom	ob	
plitvini	 reke	 Jaboka.	 Toda	 izjemno	
važnost	 je	 dobila	 v	 ljudski	 veri	 po	
povratku	 iz	 izgnanstva,	morda	 pod	

iranskimi	vplivi.	Apostolska	dela	povedo,	da	so	jo	
nasprotno	 od	 farizejev,	 saduceji	 odklanjali	 (prim.	
Apd	 23,8).	 Jožef	 Flavij	 trdi,	 da	 so	 Eseni	 nauk	 o	
angelih	 imeli	za	skrivnostno	znanost,	ki	 jo	 je	bilo	
prepovedano	razglašati	(O	judovski	vojski	2,8).	V	
apokrifih	in	talmudskih	besedilih	imajo	angeli	zelo	
važen	položaj	in	evangelisti,	posebno	Luka,	jim	vid-
no	pripisujejo	važno	vlogo	in	jih	ozko	povezujejo	s	
čudovitim	dogodkom	učlovečenja.	Ljudje	so	o	njih	
veliko	govorili.	Poskušali	so	razjasniti	njihovo	naravo,	
uredili	so	njihove	vrste,	preštevali	so	njihove	oboro-
žene	vojske.	Pogosto	so	jih	imenovali	“čuvaje”,	ker	
so	varovali	človeški	rod;	vedeli	so	za	njihova	imena:	
Mihael,	Gabriel,	Rafael,	Raguel,	Fanuel,	Sarakiel	…	
In	so	seveda	vedeli,	da	če	obstojajo	dobri,	morajo	
obstojati	tudi	zli,	katerih	poglavar	je	bil	Satan.	Ta	
poteza	njihovega	verovanja	je	značilna	za	judovsko	
versko	življenje:	če	se	Bog	oddaljuje,	so	potrebni	
sredniki.	Tudi	mesijanizem	bo	našel	v	 tem	enega	
od	svojih	virov.

Splošni:	Da	bi	preseljenci	in	begunci	bili	deležni	sprejema	in	spoštovanja	v	deželah,	kamor	se	zatečejo.
Misijonski:	Da	bi	osebno	srečanje	z	Jezusom	vzbudilo	v	mnogih	mladih	željo	darovati	svoje	življenje	v	

duhovništvu	ali	posvečenem	življenju.

MOLITVENI NAMENI ZA JUNIJ 2015

Začetek modrosti je strah Gospodov (Sir 1,14)
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Krščanske	Cerkve	–	razen	reformiranih	Cerkva,	ki	
so	glede	tega	sledile	Kalvinu	–	niso	upoštevale	za-
povedi,	da	si	o	Bogu	ne	smemo	ustvariti	predstave.	
Drugo	zapoved	so	omejile	na	to,	naj	ne	sramotimo	
Božjega	imena.	In	vendar	je	v	Drugi	Mojzesovi	knjigi	
druga	zapoved	opisana	bistveno	obširneje:	»Ne	delaj	
si	rezane	podobe	in	ničesar,	kar	bi	imelo	obliko	tega,	
kar	je	zgoraj	na	nebu,	spodaj	na	zemlji	ali	v	vodah	
pod	 zemljo!	 Ne	 priklanjaj	 se	 jim	 in	 jim	 ne	 služi,	
kajti	jaz,	Gospod,	tvoj	Bog,	sem	ljubosumen	Bog,	
ki	kaznujem krivdo	očetov	na	sinovih	do	tretjega	in	
četrtega	rodu	tistih,	ki	me	sovražijo,	toda	izkazujem	
dobroto	tisočem, tistim,	ki	me	ljubijo	in	izpolnjujejo	
moje	zapovedi.	Ne	izgovarjaj	po	nemarnem	imena	
Gospoda,	svojega	Boga, kajti	Gospod	ne	bo	pustil	
brez	kazni	tistega,	ki	po	nemarnem	izgovarja	nje-
govo	ime!	(2	Mz	20,4-7)
Reformirane	Cerkve	so	naredile	iz	tega	dve	za-

povedi,	tako	da	je	četrta	zapoved	“Spoštuj	očega	
in	mater”	pri	njih	na	petem	mestu.	Zato	pa	deveto	
in	deseto	zapoved	–	skladno	s	formulacijo	v	Drugi	
Mojzesovi	knjigi	–	razumejo	kot	eno	zapoved.
Za	 judovsko	vero	 je	zapoved,	da	si	o	Bogu	ne	

smemo	ustvariti	nobene	predstave	in	da	Boga	nika-
kor	ne	smemo	upodabljati,	osrednja.	In	tudi	za	nas	
kristjane	je	slej	ko	prej	veljavna.	V	okolici	Izraela	je	
bilo	običajno,	da	so	si	ljudje	ustvarili	podobe	o	Bogu.	
Rezljali	so	božje	podobe	in	jih	nosili	s	sabo.	Poklekali	
so	pred	božjo	podobo.	Vendar	so	razsvetljeni	ljudje	
tistega	časa	lahko	razlikovali	med	podobo,	ki	so	jo	
ustvarili	o	Bogu	in	povsem	drugim	Bogom.
Bog	prepoveduje	ljudem,	da	bi	si	ustvarjali	takšne	

podobe.	Boga	kratko	malo	ni	mogoče	upodobiti.	Ne-
upodobljivost	Boga	porodi	globok	občutek	za	to,	da	
z	Bogom	ne	moremo	razpolagati,	da	je	povsem	dru-
gačen.	To	pomeni,	da	o	tem	Bogu	sploh	ne	more	mo	
dvomiti.	Kajti	dvomimo	lahko	le	o	Bogu,	za	katerega	
natanko	vemo,	kakšen	je.	Bog	pa	je	za	Jude	vedno	
nedoumljivo	bitje,	ki	se	izmika	našemu	razumskemu	
pristopu.	Bog	 je	skrivnost,	ki	 jo	 lahko	 le	slutimo.	
Boga	ne	moremo	in	ne	smemo	opredeliti	s	podobo.	
Podobe	so	namreč	vedno	človekovo	delo,	Bog	pa	ni	
človekova	stvaritev,	temveč	Stvarnik	vsega	bivajo-
čega,	in	z	njim	ne	moremo	razpolagati.
V	Vzhodni	Cerkvi	so	v	sedmem	stoletju	močno	

podpihovali	ikonoklazem	(uničevanje	svetih	podob,	
op. ur.).	Nekateri	so	hoteli	ohraniti	svetopisemsko	
prepoved,	drugi	so	utemeljevali,	da	je	Jezus	prava	

podoba	Boga.	Zato	v	ikonah	nikoli	niso	upodabljali	
samega	Boga,	temveč	vedno	le	Božji	odsev	v	Jezusu	
Kristusu	in	v	svetnikih.	Svetniki	niso	Bog,	vendar	nas	
vodijo	k	Bogu.	Vzhodna	Cerkev	se	je	vedno	zavedala,	
da	Boga	ne	moremo	upodobiti	neposredno.	Moremo	
in	smemo	pa	njegov	odsev	upodobiti	v	Jezusu	Kri-
stusu	in	svetnikih.
Podobe	nas	odprejo	za	skrivnost	Boga.	Podobe	

vedno	presegajo	same	sebe	in	kažejo	neupodoblji-
vo.	 Toda	kljub	 temu	 so	 vrata,	 skozi	 katera	 stopa	
Bog	v	našo	dušo.	Podobe	ne	želijo	opredeliti	Boga.	
»Podobe	so	vrata,	ki	pripeljejo	do	drugih	vrat.«	Te	
besede	španskega	slikarja	Antonia	Tápiesa	povedo,	v	
kakšnem	smislu	naj	razumemo	verske	podobe,	ne	da	
bi	nasprotovali	starozavezni	prepovedi	upodabljanja.
V	islamu	je	druga	zapoved	sploh	najpomembnej-

ša.	Zato	islam	ne	pozna	spraševanja	o	pravičnosti	
Boga.	Pobožen	musliman	nikoli	ne	vpraša:	»Kako	
lahko	Bog	to	dopusti?«	Če	postavim	to	vprašanje,	
po	njegovem	pojmovanju	že	kršim	drugo	zapoved.	
O	Bogu	sem	si	ustvaril	neko	predstavo.	S	takšnim	
vprašanjem	 bi	 se	 že	 pregrešil	 nad	 nedoumljivim	
Bogom.
Musliman	razmišlja:	Bog	ne	dela	napak.	To,	kar	se	

mi	dogaja,	je	usoda,	kismet,	nekaj,	kar	je	dodeljeno	
meni.	Beseda	kismet	pomeni	pravzaprav	“odlomlje-
no”.	Bog	mi	odlomi	malo	kruha	in	mi	ga	ponudi.	In	ni	
me	treba	vprašati,	ali	sem	s	tem	zadovoljen.	Sprejeti	
moram,	kar	mi	je	dodelil	Bog.	Takšno	razmišljanje	v	
islamu	vodu	v	globoko	vdanost	Bogu.	Zato	po	islam-
skem	nauku	ne	bi	smelo	biti	samomorov.	Musliman	
se	Bogu	ne	upira,	temveč	se	vda	v	nedoumljivi	Božji	
načrt.	 Samomorilski	 atentatorji	 se	 s	 samomorom	
postavijo	izven	islamske	vere.
Kaj	 nam	druga	 zapoved,	 naj	 si	 ne	 ustvarjamo	

predstav	o	Bogu,	pomeni	danes?	Mar	ne	potrebu-
jemo	predstav	o	Bogu?	Ali	sploh	lahko	govorimo	o	
Bogu,	ne	da	bi	imeli	pri	tem	kako	predstavo?	Po	eni	
strani	 potrebujemo	 predstave.	 Brez	 predstav	 ne	
moremo	o	Bogu	reči	ničesar.	Vendar	bi	morali	ved-
no	vedeti,	a	so	to	le	predstave	in	da	je	Bog	onkraj	
vseh	predstav.	In	morali	bi	se	zavedati	nevarnosti:	
če	si	“izrezljamo”	Božjo	podobo,	ki	za	nas	ne	bo	več	
boleča,	to	pomeni,	da	hočemo	Boga	stlačiti	v	svoj	
način	mišljenja.
Druga	zapoved	naj	nas	vedno	spremlja	kot	sva-

rilo:	pusti	Bogu,	da	je	Bog.	Ne	omejuj	ga	s	svojimi	
predstavami.	Predvsem	pa	ne	izkoriščaj	Boga	zase	

zapovedi

P. Anselm Grün

DESET ZAPOVEDI
VODNIK V SVOBODO

I I .  NE USTVARI SI PREDSTAVE O BOGU
NE SRAMÔTI BOŽJEGA IMENA

SPOŠTUJEM (1)



2015 – AM – JUNIJ 175

zato,	da	bi	 ti	 šlo	bolje,	da	bi	se	dobro	počutil.	 Iz	
Boga	Druge	Mojzesove	knjige	ne	delaj	Boga	dobre-
ga	počutja.	Bog	je	neopisljiv.	Bog	je	stalna	naloga,	
kako	naj	se	osvobodimo	lastnih	predstav	o	Bogu.	
Nagnjeni	smo	k	temu,	da	se	polastimo	Boga,	da	ga	
oblikujemo	po	lastni	predstavi	in	podobi.	Tedaj	si,	
tako	kakor	ljudstva	okoli	Izraela,	rezljamo	malika.
»Povsod	 tam,	kjer	podobe	 in	 imena	Boga	niso	

več	 jezikovni	 poskusi	 in	 približevanja,	 temveč	 jih	
razumemo	kot	dokončne	ugotovitve	in	razlage,	ob-
staja	nevarnost,	da	imamo	malika	namesto	Boga«	
(Steffensky).
V	judovsko	izročilo	prepovedi	upodabljanja	uvr-

ščamo	tudi	filozofa	in	utemeljitelja	“kritične	teori-
je”	 in	frankfurtske	šole,	Maxa	Horkheimerja.	Zanj	
prepoved	upodabljanja	po-
meni,	»da	Boga	ni	mogoče	
upodobiti,	da	pa	je	neupo-
dobljivo	 predmet	 našega	
hrepenenja.«	Naloga	 vere	
je,	da	ohranja	hrepenenje	
po	nečem	povsem	drugem.	
Tako	 obhaja	 obrede	 in	 se	
ravna	 po	 svetih	 besedilih,	
da	 bi	 v	 naši	 družbi,	 ki	 se	
že	li	polastiti	vsega,	zbudila	
hrepenenje	po	nečem	pov-
sem	drugem.	In	s	to	nalogo	
opravlja	 pomembno	 delo	
v	 naši	 družbi	 in	 jo	 varuje	
pred	totalitarnimi	težnjami.	
Z	opozarjanjem	na	neupo-
dobljivo	vera	razbija	priza-
devanje	družbe,	da	bi	 vse	
poimenovala	 in	opisala	 ter	
s	tem	obvladovala.
Prepoved	 upodabljanja	

se	nanaša	tudi	na	naše	go-
vorjenje	o	Bogu.	Danes	ob-
stajajo	 nevarni	 načini	 go-
vorjenja	 o	Bogu.	 Ameriški	
pridigarji,	ki	pridigajo	mno-
žicam,	govorijo	o	Bogu	tako,	
da	manipulirajo	 s	 svojimi	
poslušalci,	Boga	zlorabljajo	
za	to,	da	obljubljajo	vse	mogoče.	Neka	ženska	mi	
je	podarila	značilno	ameriško	knjigo:	Môli in obo-
gáti.	Bog	se	torej	v	tem	primeru	prodaja	v	povsem	
določeni	podobi,	v	podobi	uspešnega	poslovneža,	v	
podobi	borznega	guruja,	ki	ima	vedno	pravi	nasvet.	
Prepoved	upodabljanja	je	vprašanje,	ki	zadeva	naše	
govorjenje	o	Bogu.	Kultivirati	hoče	način,	kako	go-
vorimo	o	Bogu.
Jezus	je	na	starozavezno	prepoved	upodabljanja	

odgovoril	z	Besedami	Filipu	v	Janezovem	evangeliju:	
»Filip,	toliko	časa	sem	med	vami	in	me	nisi	spoznal?	
Kdor	je	videl	mene,	je	videl	Očeta«	(Jn	14,9).	Jezus	
teh	besed	ne	razume	zgolj	v	zunanjem	smislu,	kot	
da	tisti,	ki	vidi	njega,	vidi	očeta,	marveč	pojasni,	
kako	razume	videnje	Očeta:	»Verujte,	da	sem	jaz	v	
Očetu	in	Oče	v	meni»	(Jn	14,11).
Videnje,	o	katerem	govori	Jezus,	je	globlje	vide-

nje.	Za	Jezusa	je	vera	v	nov	način	gledanja.	V	tem	
Jezusu	ne	vidim	podobe,	ki	bi	se	je	lahko	oprijemal.	
Ampak	v	veri	prepoznam,	da	je	Jezus	v	Bogu	in	Bog	
v	Jezusu.	Videnje	torej	ni	zrenje	v	določeno	podobo,	
temveč	odnos.	V	veri	vidim,	da	sta	Bog	in	Jezus	drug	
v	drugem.	V	njegovih	besedah,	v	njegovih	delih,	v	
njegovem	izžarevanju	vidim	nekaj,	kar	je	več	kot	člo-
vek.	V	človeku	Jezusu	prepoznam	nevidnega	Boga.	
To	ni	opredelitev	Boga	s	predstavo	o	Bogu,	temveč	
se	nam	oči	odprejo	za	nevidnega	in	nedoumljivega	
Boga,	ki	pa	se	vendarle	vtiskuje	v	obličje	človeka,	da	
bi	kot	podoba	za	podobami,	kot	podoba	brez	podobe	
zažarel	v	Jezusovem	obličju.
Jezus	 v	Matejevem	 evangeliju,	 v	 katerem	 na	

nov	 način	 razloži	 deset	 zapovedi,	 na	 prepoved	
upodabljanja	 odgovori	 z	
besedami:	»Vse	mi	je	izročil	
moj	Oče	in	nihče	ne	pozna	
Sina,	razen	Očeta,	in	nihče	
ne	pozna	Očeta,	razen	Sina	
in	tistega,	komur	hoče	Sin	
razodeti«	(Mt	1,27).	Jezus	
imenuje	Boga	oče.	Uporabi	
podobo	Boga.	Oče	je	podo-
ba	odnosa.	Kaj	je	oče,	izkusi	
le	tisti,	ki	lahko	doživi	očeta	
kot	nekoga,	ki	ga	podpira,	
kot	nekoga,	h	komu	lahko	
pride	s	svojimi	skrbmi.	Kdor	
vzpostavi	oseben	odnos	do	
Boga,	 ga	 lahko,	 tako	 kako	
Jezus,	 imenuje	oče.	Potem	
ima	 podobo	Boga,	 vendar	
podobo,	ki	ne	omejuje,	tem-
več	ga	odpira	za	Boga.	To	ni	
podoba,	 s	 katero	 se	 pola-
ščam	Boga,	temveč	podoba,	
v	kateri	se	Bogu	zaupam	in	
predam.
Danes	je	nevarno,	da	ne-

kateri	sploh	nimajo	več	pred-
stav	o	Bogu.	Slišijo	o	Bogu,	
a	 si	 ne	morejo	o	njem	nič	
predstavljati.	Bog	 je	postal	
zanje	 prazna	 beseda.	 Po-

trebovali	bi	podobe,	ki	bi	jim	odprle	duha	za	Boga.	
Jezus	 očitno	misli	 na	 takšne	 ljudi,	 ko	 jim	 v	 svoji	
pridigi	predstavi	podobo	Boga.	Med	evangelisti	velja	
Luka	za	slikarja.	Vešč	je	umetnosti,	kako	z	besedami	
narisati	sliko.	V	njegovem	evangeliju	nam	Jezus	slika	
čudovite	podobe	Boga.	Tu	 je	podoba	usmiljenega	
očeta,	ki	objame	 izgubljenega	sina.	Tu	 je	podoba	
sejalca,	ki	svoje	seme	poseje	na	polje	naše	duše,	
podoba	ženske,	ki	išče	v	nas	izgubljeno	drahmo.
Bog	je	opisan	kot	prijatelj,	ki	ponoči	vstane	za	

nas,	da	bi	nam	dal	to,	kar	potrebujemo.	Bog	je	dobri	
pastir,	ki	išče	izgubljeno	ovco,	si	jo	ljubeče	nadene	
na	rame	in	odnese	domov.	Podobe,	ki	nastanejo	v	
odnosu,	nikoli	ne	predpisujejo,	temveč	omogočajo	
globoko	ljubezen	do	ljubljenega.	Tako	govori	Jezus	
o	Bogu	v	jeziku	ljubezni.	To	je	edini	mogoč	jezik,	v	
katerem	lahko	nastanejo	podobe	Boga.



JUNIJ – AM – 2015176

papežev verouk
Frančišek

OBČESTVO
SVETNIKOV

Pri	prejšnji	avdienci	(glej	AM	maj	2015)	sem	go-
voril	o	občestvu	svetnikov	v	pomenu	občestva	svetih	
ljudi,	to	je	nas	vernikov.	To	pot	bi	rad	poglobil	drug	
vidik	 te	 resničnosti.	 Spomnimo	 se	 dveh	 vidikov:	
eden	je	občestvo,	edinost	med	nami,	drugi	je	vidik	
občestva	svetih	reči,	duhovnih	dobrin.	Oba	vidika	sta	
med	seboj	ozko	povezana,	saj	občestvo	kristjanov	
raste	po	udeležbi	duhovnih	dobrin.	V	podrobnostih	
to	pomeni	zakramente,	karizme,	ki	jih	ima	vsakdo	
od	Svetega	Duha	in	ljubezen.
Najprej	občestvo	zakramentov.	Zakramenti	izra-

žajo	in	uresničujejo	dejavno	in	globoko	občestvo	z	
nami,	ker	v	njih	srečujemo	Kristusa	Odrešenika	in	
po	njem	svoje	brate	v	veri.	
Zakramenti	niso	videzi,	niso	
obredi,	 ampak	 Kristusova	
moč.	 Jezus	Kristus	 je	nav-
zoč	 v	 zakramentih.	 Kadar	
obhajamo	evharistijo	Jezus	
živi,	nas	zbira,	nas	naredi	za	
skupnost,	 nam	daje	 slaviti	
Očeta.	Vsakdo	izmed	nas	se		
je	namreč	po	krstu,	birmi	in	
evharistiji	vrasel	v	Kristusa	
in	združil	z	vso	skupnostjo	
vernih.	Če	torej	po	eni	strani	
Cerkev	 “dela”	 zakramente,	
po	 drugi	 strani	 zakramenti	
“delajo”	 Cerkev,	 jo	 grade	
ko	rode	nove	sinove,	jih	pri-
družujejo	svetemu	Božjemu	
ljudstvu	in	utrjujejo	njihovo	
pripadnost.
Vsako	srečanje	s	Kristu-

som,	 ki	 je	 v	 zakramentih,	
nam	daruje	odrešenje,	nas	
vabi,	da	bi	“šli”	in	sporočali	
drugim	odrešenje,	ki	 smo	ga	 lahko	videli,	otipali,	
srečali,	sprejeli,	in	ki	mu	je	res	verjeti,	ker	je	lju-
bezen.	Na	ta	način	nas	zakramenti	spodbujajo	biti	
misijonarji	in	z	apostolskim	prizadevanjem	ponesti	
evangelij	vsepovsod,	tudi	v	najbolj	sovražno	okolje.	
To	 je	 najpristnejši	 sad	 rednega	 zakramentalnega	
življenja,	v	kolikor	je	deležnosti	pri	Božji	pobudi,	ki	
hoče	darovati	odrešenje	vsem.	Milost	zakramentov	
hrani	v	nas	močno	in	veselo	vero,	vero,	ki	zna	biti	
presenečena	ob	Božjih	čudežih	in	se	zna	upreti	mali-
kom	sveta.	Zato	je	važno	prejemati	obhajilo,	važno,	
da	so	otroci	čimprej	krščeni,	da	prejmejo	zakrament	
birme,	saj	so	zakramenti	navzočnost	Jezusa	Kristusa	
v	nas,	navzočnost,	ki	nam	pomaga.	Važno	 je,	da	
pristopimo	k	zakramentu	sprave,	kadar	se	čutimo	
grešnike.	Sem	in	tja	kdo	pravi:	»Strah	me	je,	ker	

me	bo	duhovnik	kaznoval.«	Saj	te	duhovnik	ne	bo	
kaznoval:	kaj	ne	veš,	koga	boš	srečal	v	zakramentu	
sprave?	Srečal	boš	Jezusa,	ki	ti	odpušča.	Jezus	te	
čaka	tam,	to	je	zakrament,	ki	daje	rast	vsej	Cerkvi.
Drugi	vidik	občestva	svetih	reči	je	občestvo	kari-

zem.	Sveti	Duh	deli	vernim	mnoge	darove	in	duhovne	
milosti.	To	bogastvo,	recimo	mu	“fantastično”,	darov	
Svetega	Duha	ima	namen	graditi	Cerkev.	Karizme	–	
malo	težka	beseda	–	so	darovi,	ki	jih	daje	Sveti	Duh,	
sposobnost,	možnost	...	Darovi,	ki	so	podeljeni,	da	
bi	jih	bili	deležni	tudi	drugi,	ne	pa	da	bi	jih	skrivali.	
Niso	dani	le	v	korist	tistega,	ki	jih	sprejme,	ampak	
v	korist	Božjega	ljudstva.	Če	pa	karizma,	eden	od	

teh	darov,	služi	potrjevanju	
samega	sebe,	 je	 treba	po-
dvomiti,	če	gre	res	za	pravo	
karizmo,	oziroma,	če	je	zve-
sto	 doživljena.	 Karizme	 so	
posebni	 darovi,	 ki	 so	 dani	
nekaterim,	da	bi	bili	v	dobro	
mnogim	drugim.	So	sposob-
nosti,	navdihnjenja	in	notra-
nje	spodbude,	ki	se	rode	v	
zavesti	in	izkuš	nji	določenih	
ljudi,	ki	so	pokli	cani,	da	jih	
postavijo	v	službo	občestva.	
Še	 posebej	 koristijo	 ti	 du-
hovni	darovi	svetosti	Cerkve	
on	njenemu	poslanstvu.	Vsi	
smo	jih	dolžni	spoštovati	v	
sebi	in	v	drugih	in	jih	spreje-
mati	kot	koristne	spodbude	
za	navzočnost	Cerkve	in	nje-
nega	rodovitnega	delovanja.	
Sveti	 Pavel	 je	 opominjal:	
»Duha	ne	ugašajte«	(1	Tes	
5,19).	Ne	ugašajmo	Duha,	

ki	nam	daje	te	darove,	to	sposobnost,	te	tako	lepe	
kreposti,	ki	dajejo	rast	Cerkvi.
Kakšna	 je	naša	drža	 spričo	 teh	darov	Svetega	

Duha?	Se	zavedamo,	da	je	Božji	Duh	svoboden	dati	
jih,	komur	hoče?	Jih	imamo	za	duhovno	pomoč,	po	
kateri	Gospod	vzdržuje	našo	vero	 in	utrjuje	naše	
poslanstvo	v	svetu?
Tako	smo	pri	tretjem	vidiku	občestva	svetih	reči,	

to	je	občestva	ljubezni,	edinosti	med	nami,	ki	daje	
ljubezen.	 Ko	 so	 pogani	 opazovali	 prve	 kristjane,	
so	govorili:	kako	se	ljubijo,	kako	se	imajo	radi!	Ne	
sovražijo	se,	ne	jezikajo	drug	proti	drugemu.	To	je	
ljubezen,	Božja	ljubezen,	ki	jo	Sveti	Duh	polaga	v	
srca.	Karizme	so	važne	v	življenju	krščanske	skupno-
sti,	so	pa	vedno	sredstva,	po	katerih	raste	ljubezen,	
ki	jo	sveti	Pavel	postavlja	nad	karizme	(prim.	1	Kor	
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13,13).	Brez	ljubezni	so	prazni	tudi	najbolj	izredni	
darovi.	Ta	človek	zdravi	 ljudi,	 ima	 to	sposobnost,	
ono	krepost	...	pa	je	ljubezen	v	njegovem	srcu?	Če	
jo	ima,	je	vse	v	redu;	če	je	pa	nima,	Cerkvi	nima	
kaj	dati.	Brez	ljubezni	vsi	ti	darovi	in	vse	karizme	
ne	 služijo	 Cerkvi,	 zakaj	 kjer	 ni	 ljubezni,	 nastane	
praznina,	ki	 jo	napolni	 sebičnost.	 In	se	vprašam:	
če	smo	vsi	sebičneži,	ali	lahko	živimo	v	občestvu	in	
miru?	Nemogoče;	zato	je	potrebna	ljubezen,	ki	nas	
združuje.	Tudi	naša	najmanjša	kretnja	ljubezni	učin-
kuje	dobro	na	vse!	Zato	živeti	edinost	v	Cerkvi	in	v	
občestvu	ljubezni	pomeni	ne	iskati	lastne	koristi,	am-
pak	biti	sodeležni	trpljenja	in	veselja	bratov	(prim.	1	
Kor	12,26),	pripravljeni	nositi	breme	slabotnejših	in	
revnejših.	Ta	bratska	solidarnost	ni	neka	govorniška	
oblika,	nek	način	govorjenja,	ampak	je	sestaven	del	
krščanskega	občestva.	Če	jo	živimo,	smo	znamenje	
v	svetu,	“zakrament”	Božje	ljubezni.	To	smo	eden	
za	drugega	in	za	vse!	Ne	gre	samo	za	poceni	na-
klonjenost,	ki	si	jo	lahko	medsebojno	izkazujemo,	
gre	za	nekaj	veliko	globljega:	za	občestvo,	ki	nas	
dela	sposobne	vstopiti	v	veselje	 in	žalost	bližnjih,	

da	postanejo	zares	naši.
Pogosto	smo	preveč	izsušeni,	ravnodušni,	odmak-

njeni	in	namesto	da	bi	širili	bratstvo,	širimo	slabo	
voljo,	hladnost,	sebičnost.	S	slabo	voljo,	hladnostjo	
in	 sebičnostjo	pa	ni	mogoče	pomagati	Cerkvi,	da	
raste.	 Cerkev	 raste	 samo	 z	 ljubeznijo,	 ki	 prihaja	
od	Svetega	Duha.	Gospod	nas	vabi,	da	bi	se	odprli	
občestvu	z	njim	v	zakramentih,	v	karizmi	in	v	lju-
bezni,	da	bi	živeli	na	našega	krščanskega	poklica	
vreden	način.
In	zdaj	si	dovoljujem	prositi	vas	za	dejanje	lju-

bezni	 –	 brez	 skrbi,	 ne	 bomo	 pobirali	 prispevkov!	
Preden	sem	prišel	na	 trg,	sem	obiskal	 leto	 in	pol	
staro,	težko	bolno	deklico.	Njen	oče	in	mama	mo-
lita	in	prosita	Gospoda,	za	zdravje	tega	otroka,	ki	
se	 je	 smehljal.	 Naredimo	 dejanje	 ljubezni.	 Sicer	
deklice	ne	poznamo,	ampak	krščena	je,	ena	od	nas	
je,	kristjanka.	Naredimo	dejanje	ljubezni	zanjo	in	v	
tišini	prosimo,	naj	ji	Gospod	pomaga	ta	trenutek	in	
ji	podeli	zdravje.	Trenutek	tišine,	potem	bomo	pa	
skupaj	molili	Zdravamarijo	za	zdravje	te	deklice	...	
Hvala	za	to	dejanje	ljubezni.

Ne morete in ne smete.
Že	 vstop	 v	 krstno	 bogoslužje	 predvideva,	 da	

vprašamo	starše	otroka,	kako	bodo	dali	ime	svojemu	
otroku,	ali	zanj	res	želijo	sveti	krst	in	ali	so	pripravlje-
ni	na	prevzem	odgovornosti.	Krst	dojenčkov	je	tesno	
povezan	s	starševsko	željo	po	zakramentu	in	njihovo	
zavezo	za	versko	vzgojo.	Če	starši	ne	želijo	krsta	ali	
če	niso	pripravljeni	na	odgovornost	verske	vzgoje,	
je	duhovnik	dolžan	krst	odkloniti.	Krst	bi	duhovnik	
lahko	odklonil	tudi	med	samim	krstnim	bogoslužjem,	
če	starši	med	obredom	ne	bi	jasno	izrekli	želje	po	
krstu.	Njihova	želja	je	tako	pomembna,	da	jih	med	
obredjem	 o	 njej	 vprašamo	 kar	 dvakrat.	 Tik	 pred	
oblivanjem	s	krstno	vodo	namreč	rečemo:	»Hočete	
torej,	da	vaš	otrok	prejme	krst	v	veri	Cerkve,	ki	smo	
jo	pravkar	vsi	izpovedali?«
Stari	starši	ali	drugo	sorodstvo	lahko	dajo	krstiti	

dojenčka,	če	staršev	ni	več.	V	tem	primeru	vzgojno	
dolžnost	prevzemajo	oni.	Postanejo	nadomestni	star-
ši	in	njihova	izpoved	vere	je	tisti	temelj,	na	katerem	
opravimo	krst	otroka.
Krstiti	otroka	brez	vednosti	staršev	bi	bilo	posega-

nje	v	temeljne	pravice	staršev,	da	vzgajajo	otroka	po	
svoji	vesti	in	svojem	prepričanju.	To	pravico	moramo	
vsi	spoštovati.	Tako	oni,	ki	so	neverni	in	jim	gre	na	
živce	že	golo	dejstvo,	da	kristjani	krščujemo	dojenč-
ke,	kakor	mi,	ki	smo	verni	in	nam	gre	na	živce,	da	
nekateri	naši	otroci	ali	prijatelji	ne	krščujejo	svojih	
otrok,	čeprav	so	sami	krščeni.
V	komunizmu	se	je	res	dogajalo,	da	so	stari	star-

ši	tu	in	tam	nosili	vnuka	h	krstu	namesto	staršev.	

Največkrat	je	šlo	za	starše,	ki	so	zaradi	službe	mo-
rali	vero	skrivati.	Ob	rojstvu	otroka	so	krst	sklenili	
opraviti	ali	na	skrivaj	v	kakšni	odročni	cerkvi	ali	pa	
so	otroka	h	krstu	namesto	njih	nesli	stari	starši,	sami	
pa	so	ostali	doma	in	si	tako	pred	udbovci	ustvarili	
alibi.	Takšnih	primerov	(kakor	tudi	tajnih	porok)	v	
komunizmu	ni	bilo	malo.	Župnik	ene	od	hribovskih	
župnij	na	obrobju	ljubljanske	kotline	se	je	za	časa	
komunizma	rad	pošalil,	da	je	njegova	fara	“policij-
ska”,	saj	so	prenekateri	ljubljanski	miličniki	tam	na	
skrivaj	krščevali	svoje	otroke.
Vendar	so	bile	to	posebne	razmere	 in	temeljna	

pravica	staršev	do	vzgoje	otrok	pri	tem	ni	bila	kršena.
Zgodilo	se	je	tudi,	da	starši	sicer	niso	hoteli	krstiti	

svojega	otroka,	vendar	so	vseeno	pustili	babici,	da	
to	opravi.	Zakaj?	Nekateri	zaradi	ljubega	miru	v	hiši,	
drugi	zato,	da	so	babici	pustili	to	veselje,	tretji,	ker	
se	jim	je	vse	skupaj	zdelo	povsem	nepomembno.	
V	takih	primerih	so	starim	staršem	na	neki	način	
predali	mandat	za	versko	vzgojo	svojega	otroka.	Na	
takšni	podlagi	je	še	mogoče	opraviti	sveti	krst.	Toda	
pastoralno	modro	je,	da	duhovnik	preveri	ozadje	in	
se	pogovori	s	starši.
Če	torej	ne	morete	in	ne	smete	nesti	vnuka	h	kr-

stu	brez	vednosti	in	privolitve	njegovih	staršev,	kaj	
lahko	storite?	Ohranite	krščansko	držo,	bodite	zgled,	
ob	pravem	času	in	s	pravimi	besedami	lahko	svojega	
sina	tudi	opomnite	na	njegovo	krščansko	dolžnost,	
predvsem	pa	molite	za	svoje	potomstvo.	Besede	in	
dejanja	so	lahko	nerodna	in	napačna,	molitev	pa	se	
nikoli	ne	moti.

P. Branko Cestnik

STARI STARŠI IN KRST VNUKA
Vprašanje: Moj sin ni cerkveno poročen niti otroka ni dal krstiti. Kaj lahko storimo? Ali lahko damo 

otroka krstit stari starši brez vednosti njegovih staršev?
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Leta	2011	sem	prišel	v	Italijo	in	sem	bil	presene-
čen	zaradi	pomanjkanja	vere	pri	mnogih.	Benedikt	
XVI.	je	oznanil	Leto	vere	(11.	oktobra	2011	–	24.	
novembra	2012).	Ko	sem	se	marca	vrnil	v	Gvinejo,	
sem	se	odločil	napisati	v	kreolščini	(s	portugalščino	
je	to	narodni	jezik)	knjižico	z	naslovom:	“Gospod,	
potrdi	 nas	 v	 veri”.	 Potreboval	 sem	 jo	 za	pripravo	
odraslih	na	krst,	bila	pa	je	primerna	tudi	za	druge	
do	zadnjega	poglavja	o	Mariji,	naši	Materi	v	veri.	
Knjižica	naj	bi	imela	okrog	50	strani.	Pripravil	sem	
jo	in	potem	sem	jo	hotel	odnesti	v	Bissau	v	tiskarno,	
pa	nisem	prišel	do	prostega	dne:	za	oddaljenost	120	
km	so	pri	tistih	cestah	potrebne	3	ure	in	tudi	več	
(in	prav	toliko	za	povratek).	V	Bambadinci	grem	v	
posteljo	 zgodaj.	 Nimamo	 elektrike	 niti	 televizije,	
zunaj	 so	pa	komarji,	 tako	da	grem	v	posteljo	ob	
devetih.	Spim	dobro	in	zaspim	takoj.	Ob	enih	ponoči	
se	zbudim,	vstanem	in	prižgem	svetilko.	Molim	in	
pišem	do	okrog	treh,	potem	spet	postanem	zaspan	
in	spim	do	pol	šestih,	šestih.	Budilke	mi	ni	treba.
V	noči	23.	marca	2011	vstanem,	ponovno	prebe-

rem	knjižico,	mi	je	všeč	in	se	odločim,	da	grem	na-
slednji	dan	v	Bissau	k	tiskarju.	Vrnem	se	v	posteljo,	
obrnem	se	na	levo	in	ko	začutim,	da	prihaja	spanec,	
se	obrnem	na	desno	in	zaspim.	Pri	nas	v	Gvineji	v	
dobro	zaprtih	sobah	in	brez	luči	spimo	brez	vsake	
obleke	in	odeje	zaradi	vročine.	Preden	trdno	zaspim	
čutim	strahovite	udarce	z	bičem	po	levi	rami,	roki	
in	po	vsej	levi	strani	telesa	in	po	nogi.	Zakričim	od	
bolečine	in	presenečenja	in	medtem	ko	me	nekdo	v	
temi	biča	naprej,	skušam	zavarovati	glavo	z	roka-
mi.	Pomislim,	da	spim	v	sobi	v	zidani	hiši,	z	dobro	
zaprtimi	vrati,	obe	okni	imata	pa	železne	rešetke.	
Nihče	ne	more	v	sobo	in	mi	pride	na	misel	hudič.	
Zavpijem:	»Izgini,	hudič!	V	imenu	Očeta	in	Sina	in	
Svetega	Duha!«	Kot	začarano	se	bičanje	neha.	Še	
kričim,	toda	zastonj.	V	hiši	ni	nikogar.	Na	rami	in	na	
kolenu	čutim	kri,	prestrašim	se	in	molim	k	Jezusu	
in	Mariji.	Prižgem	svetilko,	pogledam	v	ogledalo	in	
vidim	kri.	Umijem	se,	obrišem,	posujem	penicilinski	
prah	in	namažem	z	antibiotičnim	mazilom	–	to	zdra-

nenavadno pričevanje
P. Piero Gheddo

JAZ, DUHOVNIK,
KI GA JE V MISIJONSKI DEŽELI BIČAL HUDIČ

P. Gheddo pripoveduje v svojem blogu izkušnjo p. 
Dionizija Ferrara, duhovnika Pime (Pime je okrajšava 
za Pontificio Istituto Missioni Estere – Papeška usta-
nova za zunanje misijone; op. ur.) doma iz okolice 
Vicenze in misijonarja v Gvineji Bissau. Med pripravo 
knjižice o veri ga je neke noči hudič bičal do krvi in 
pustil globoke rane na telesu. O tem je nemudoma 
poročal svojim predstojnikom. V Afriki navzočnost 
Satana “nikogar ne preseneča”.

P. Gheddo poroča takole:
Misijonar p. Dionizij Ferraro je bil rojen v kraju 

vljenje	je	bilo	potrebno	še	kakih	petnajst	dni.	Čutim	
hude	bolečine,	vendar	me	to	ne	ovira	misliti:	grem	k	
vratom,	zaklenjena	so	od	znotraj	s	ključem,	rešetke	
na	oknih	so	močne	in	nedotaknjene,	pogledam	pod	
poteljo	in	v	omaro,	ni	nikogar,	prav	tako	ne	v	mali	
kopalnici.	Zakričim	sebi	in	Bogu:	»Hudič	noče,	da	bi	
objavil	to	knjižico!«	Pokleknem	in	molim.
Grem	nazaj	v	posteljo	in	Gospod	mi	spet	pošlje	

spanec.	Zjutraj	vstanem	 in	pomislim,	da	 je	 treba	
rane	pokazati	škofu.	Grem	v	Bafatà	k	mons.	Pedru	
Zilli,	Italijanu	iz	Brazilije,	vidi	rane,	posluša	mojo	pri-
poved	in	mi	reče,	naj	molim	preden	grem	v	posteljo	
in	naj	blagoslovim	sobo.	Potem	grem	v	Bissau	in	po-
kažem	rane	predstojniku	naše	misijonske	ustanove	
v	Gvineji	p.	Davidu	Scioccu.	Tudi	on	mi	reče,	naj	
molim.	Pozneje	sem	vse	pripovedoval	generalnemu	
vikarju	škofije	Bafatà,	ki	je	škofijski	duhovnik	iz	Ve-
rone,	Luka	Pedretti.	Ta	mi	reče:	»Imej	vedno	v	sobi	
blagoslovljeno	vodo	 in	blagoslovi	sobo.«	Po	vsem	
tem	sem	si	mislil:	»Moja	knjižica	ni	popolna.«	Tako	
dodam	po	 zadnjem	poglavju	 o	Mariji	 še	 poglavje	
o	hudiču.	V	njem	sem	navedel	nekatera	besedila	
iz	 Stare	 zaveze	 kot	 tudi	 iz	Markovega	 evangelija	
o	Jezusu,	ki	je	bil	v	puščavi	40	dni	in	ga	je	potem	
hudič	skušal	in	o	Satanu,	ki	izruje	vsejano	besedo.	
Dodal	sem:	to	so	svetopisemska	dejstva,	ki	se	lahko	
zdijo	danes	oddaljena	in	ne	več	pomembna,	jih	pa	
nasprotno	potrjuje	moja	izkušnja.	In	sem	popisal,	
kar	se	mi	je	zgodilo:	v	noči	23.	marca	2011	me	je	
bičal	Satan,	ker	noče,	da	bi	objavil	to	knjižico.

Rečem p. Dioniziju, da bo njegova pripoved v 
Italiji zbudila osuplost in morda tudi nevero. Od-
govori mi:
Vas	razumem,	ker	vi	v	Italiji	nimate	neposredne	

in	osebne	izkušnje	o	hudiču.	Toda	kadar	se	vračam	
v	svojo	domovino	za	mesec	ali	dva,	zapazim,	kako	
močno	je	hudič	navzoč	v	italijanski	družbi,	v	dru-
žinah,	vendar	se	o	njem	premalo	govori.	Pri	nas	v	
Gvineji,	deželi,	ki	 je	še	poganska,	Satanova	nav-
zočnost	nikogar	ne	preseneča.	Verjamejo	vanj	in	ga	

Casoni (Vicenza) leta 1944, je duhovnik od leta 
1970 in deluje v Gvineja Bissau od leta 1972. Bil je 
krajevni predstojnik Pime v Gvineji (1981-1985). 
Zdaj (2013) je župnik v Bambadinca, popolnoma 
pogansko področje v škofiji Bafatà, ki je druga v 
Gvineji in ustanovljena leta 2001. Pogovarjal sem se 
z njim v Milanu 21. maja 2013 in je odobril ta zapis.

Papež Frančišek pogosto govori o hudiču, verjetno 
pa nekateri ne verjamejo, da hudič v resnici je. Vse-
kakor sem poprosil p. Dionizija, naj mi pripoveduje 
o svoji dramatični izkušnji.

l          l          l
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Opomba urednika:
Ta članek objavljam, ker kar velja za Italijo, velja 

tudi za ves tako imenovani “krščanski” svet, ki ima 
od krščanstva menda res samo še ime. Naš profesor 
filozofije dr. Janez Janžekovič je bil prepričan, da je 
bil Hitler od hudiča obseden, sicer ne bi mogel po-
čenjati takih grozodejstev. Mu dam prav, se pa ne 
ustavljam samo pri Hitlerju: kaj pa Stalin, Tito, Pol 
Pot v Kambodži in dinastija Kimov v Severni Koreji in 

vidijo,	kjer	je	zlo,	sovraštvo,	nasilje,	sprtost,	mafije;	
in	zelo	se	ga	bojijo.	Govoriti	o	Satanu	našemu	ljud-
stvu	je	koristno	in	odkar	je	izšla	moja	knjižica	zares	
prihajajo	mnogi	povpraševat	o	drugih	podrobnostih	o	

hudiču	in	vstopajo	vedno	bolj	v	evangeljsko	gledanje	
življenja.	To	pomeni,	da	odkrivajo,	da	se	z	roko	do-
taknejo	resnice,	da	je	Jezus	edini,	ki	lahko	osvobodi	
od	hudiča,	pravega	sovražnika	Boga	in	človeka.

podobno množični morilci našega časa? In če pogle-
damo, kar se godi danes v Sloveniji, kjer določeni 
krogi dobesedno bruhajo sovraštvo do vsega kar je 
krščansko, še posebej pa do katoliške Cerkve, potem 
nam bo jasno, da so sicer v ozadju tako imenovani 
komunistični strici, da pa njihova zloba lahko prihaja 
le od hudiča. Njihovo sovraštvo do katoliške Cerkve 
je odraz hudičevega sovraštva, zakaj Cerkev je tista, 
ki jo sovraži zato, ker se je najbolj boji.

l          l          l

V	prvi	polovici	junija	se	vsako	leto	Slovenci	spo-
minjamo	povojnih	grozot,	ki	jih	imenujemo	slovenski	
genocid	ali	slovenski	holokavst.
S	tem	se	spoštljivo	klanjamo	tistim,	ki	v	tisočih	

ležijo	razkropljeni	po	slovenski	zemlji	kot	žrtve	ko-

munističnega	revolucionarnega	terorizma	in	ideolo-
škega	čiščenja.	Komemoracija	v	Kočevskem	rogu,	
ki	 je	vsako	 leto	pri	 jami	Pod	Krenom,	 je	 zunanje	
dejanje	javnega	spomina.
Mnogi	Judi,	od	koder	prihaja	beseda	holokavst, se 

upirajo	uporabi	tega	izraza,	ker	v	bibličnem	jeziku	
pomeni	prostovoljno	darovanje	na	žrtvenem	oltar-
ju.	Uporabljati	hočejo	primernejšo	besedo	šoah,	ki	
v	hebrejščini	dobesedno	pomeni	“katastrofa”.	Naš	
primer	verjetno	vsebuje	oba	pomena.
Po	eni	strani	so	bila	življenja	krivično	odvzeta,	

ko	pa	je	kruta	smrt	postala	neizbežna,	je	pri	žrtvah	
nastopila	misel	o	darovanju.	O	tem	govorijo	mnogi	
dokazi.

Komisija	Vlade	RS	za	prikrita	grobišča	je	s	svojim	
delom	evidentirala,	da	je	vsa	Slovenija	že	eno	samo	
pokopališče,	pa	se	še	odkrivajo	nova	grobišča!
Ni	čudno,	da	smo	Slovenci	zgroženi,	ko	kruta	pol-

preteklost	neustavljivo	sili	na	dan	in	je	ni	mogoče	več	
tajiti	in	skrivati,	čeprav	bi	to	nekateri	–	sicer	
vedno	bolj	v	manjšini	–	še	hoteli.
Ta	spomin	ni	zgolj	kronistični	zapis	nekega	

dogodka,	ki	je	na	poseben	način	zaznamoval	
narod,	posameznike	ter	tedanjo	in	našo	dobo.	
S	spominom	in	poklonom	žrtvam	plemenitimo	
našo	družbo,	obnavljamo	vrednote	v	njej	in	
utrjujemo	 njeno	 prihodnost.	 Ko	 si	 hočemo	
prav	 to	 zagotoviti,	 naravno	 iščemo	moč	 in	
luč	v	tistih,	ki	so	odšli	na	tako	izreden	način.	
Ti	so	danes	z	nami	v	duhu	in	so	nam	v	opo-
ro.	S	spominom	nanje	obnavljamo	posebno	
občest	vo,	med	seboj	se	spremljamo,	krepimo	
in	ozaveščamo.
Noč	v	modernem	suženjstvu	 je	bila	dol-

ga.	Povsod	navzoč	policijski	sistem	je	dušil,	
vklepal	roke	v	vidne	in	nevidne	verige,	mašil	
usta	in	ušesa,	kvaril	možgane,	izkrivljal	dej-
stva,	 onemogočal	 zdravo	 vzgojo	mladine,	
vse	potvarjal	in	se	vrival	celo	v	najintimnejša	
področja	človekovega	življenja.	Tako	močno	

je	prizadel	slovensko	družbo,	da	še	danes,	po	dveh	
desetletjih	od	njegovega	padca,	prepoznavamo	nje-
gove	posledice.
Jutro	pa	je	vendar	prišlo.
Ob	veselju	nad	znova	pridobljeno	domovino,	ki	

je	bila	za	vsakogar	na	različne	načine	izgubljena,	pa	
vendar	ohranjamo	resne	obraze,	ko	se	zavedamo,	
za	kakšno	ceno	je	bila	svobodna	in	samostojna	Slo-
venija	odkupljena.	Danes	živečim	Slovencem	tu	in	
tam	je	bila	z	vrnitvijo	domovine	izkazana	neizmerna	
dobrota.
Za	 to	 vrnitev	 pa	 nimamo	 zaslug	mi,	 ki	 se	 še	

prebijamo	 skozi	 vsakdanjik,	 temveč	 deset	 tisoči	
mučencev,	ki	so	nam	jo	izprosili.

Andrej Fink

SPOMIN NA KATASTROFO

Jama Pod Krenom v Kočevskem rogu
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Visok državni uradnik,
ki se je pogosto selil
Matija	Malešič	je	bil	kmečki	sin,	rojen	30.	oktobra	

1891	v	Črnomlju.	Dokler	je	bila	mati,	preprosta	in	
globoko	verna	ženica,	živa,	je	rad	prihajal	domov,	
kjer	je	bil	brat	z	družino.	Ljudsko	šolo	je	obiskoval	v	
Črnomlju	in	doma	pomagal	pri	kmečkem	delu.	Leta	
1904	je	z	materinim	blagoslovom	odšel	na	novome-
ško	gimnazijo,	kjer	je	končal	štiri	nižje	razrede,	štiri	
višje	pa	v	Ljubljani,	kjer	je	bil	gojenec	dijaškega	za-
voda	Marijanišče.	Stolni	prošt	Andrej	
Kalan,	vodja	zavoda,	na	katerega	je	
imelo	veliko	gojencev	Marijanišča	lepe	
spomine,	je	bil	ljubitelj	in	poznavalec	
književnosti	 in	 je	 tudi	 dijake	 uvajal	
vanjo.	Malešič	je	pisal	črtice	in	jih	pod	
psevdonimom	objavljal	 v	Mentorju, 
Dolenjskih novicah, Zori, Mladosti. Po 
maturi	je	odšel	na	služenje	vojaškega	
roka,	ki	naj	bi	se	iztekel	julija	1914,	
toda	 prav	 tedaj	 je	 po	 sarajevskem	
atentatu	 izbruhnila	 prva	 svetovna	
vojska.	Vsa	štiri	vojna	leta	je	bil	na	
fronti:	najprej	v	Bosni	in	Srbiji,	leta	
1916	pa	je	prišel	na	soško	fronto,	kjer	
je	bil	 ranjen	v	 levo	nogo.	Med	zdravljenjem	se	 je	
vpisal	na	pravno	fakulteto	dunajske	univerze,	študij	
prava	pa	je	potem	nadaljeval	kot	redni	študent	na	
zagrebški	univerzi.	Študij	je	končal	z	odliko	leta	1920	
in	že	maja	tega	leta	je	nastopil	službo	na	okrajnem	
glavarstvu	v	Slovenj	Gradcu.	Služboval	je	še	na	gla-
varstvih	v	Murski	Soboti,	Mariboru	in	Črnomlju,	kjer	
se	je	leta	1931	poročil.	Z	ženo	Elizabeto	sta	imela	pet	
otrok:	prvorojenka	je	umrla	kmalu	po	rojstvu,	za	njo	
pa	so	družino	pomnožili	še	štirje	otroci,	dva	dečka	
in	dve	deklici.	Leta	1933,	v	črnem	letu	preganjanja,	
je	bil	prestavljen	v	Banja	Luko,	leta	1935	je	prišeo	
za	okrajnega	glavarja	v	Konjice,	dve	 leti	 zatem	v	
Logatec,	jeseni	1939	pa	je	bil	prestavljen	v	Škofjo	
Loko,	kjer	je	25.	junija	1940	umrl	za	svojo	pisalno	
mizo,	zadet	od	srčne	kapi.

»Težko mi gredo besede na papir
in misli iz srca«
Matija	Malešič	se	je	s	prvimi	črticami	oglasil	že	kot	

dijak,	življenjsko	zrelost	pa	so	mu	prinesla	doživetja	
v	prvi	svetovni	vojski,	ki	jih	je	nazorno	popisoval.	
Od	leta	1919	pa	vse	do	smrti	je	bil	zvest	sodelaved	
Do m in sveta,	v	njem	je	priobčil	celo	vrsto	črtic:	Go-
spa v kočiji	(1919),	Kresnica, Na saneh, Adela, Na 
marofu, Gospa z rdečim nagrlinom, Tam za goro, 
Črnomelj, Roman brez konca, Skleda leče, Škrlatno 

nebo na vzhodu in zahodu	 (1941).	
To	zadnje	besedilo	je	najdaljše	in	je	
osnujtek	vojnega	romana,	ki	naj	bi	
imel	tri	dele:	Boji na Drini, Ob soči in 
V zaledju	(v	knjižni	obliki	je	povest	
izšla	pri	goriški	Mohorjevi	družbi	leta	
1960).	 Za	 njegovo	 najboljše	 delo	
velja	povest	Kruh	(1927),	s	katero	je	
v	slovensko	književnost	uvedel	dotlej	
neznano	Prekmurje.	Po	sodbi	Vinka	
Beličiča	je	»Malešič	imel	vse	lastnosti	
dobrega	pripovednika:	oči,	ušesa,	be-
se	do	in	domišljijo,	ko	je	pisal	Kruh. 
Dal	pa	se	je	zanesti	ob	prikazovanju	

močnih	čustev	in	epskih	prizorov,	kjer	se	je	predolgo	
zamujal,	mogoče	prepričan,	da	bojo	ljudje	ob	branju	
enako	uživali	kot	on	ob	pisanju.«
Ko	je	leta	1938	uredništvo	Doma in sveta	pre-

vzel	Tine	Debeljak,	je	bil	Malešič	vesel	njegovega	
povabila	k	sodelovanju	(»Vaše	povabilo	je	prišlo	ko	
klic	škrjančka	v	pusto	jesensko	meglo«).	Ko	je	leta	
1940 za Dom in svet	pisal	povest	“Škrlatno	nebo	
na	vzhodu	in	zahodu”,	se	je	s	pisanjem	zelo	mučil.	
Uredniku	je	večkrat	potožil:	»Nihče	ne	more	verjeti,	
kako	težko	in	z	muko	mi	gredo	besede	na	papir	in	
misli	 iz	 srca.«	Zaradi	službenih	dolžnosti	 je	 lahko	
pisal	le	ob	nedeljah	in	ponoči.	»Nihče	ne	ve	in	ne	
sluti,	kaj	se	pravi	pisati	poleg	tolikšnega	uradnega	
dela	in	še	z	mojim	zdravjem	povrh…	Pri	meni	je	pač	
tako,	da	s	silo	ne	gre	in	ne	gre.«

naša kultura
Silvester Čuk

MATIJA MALEŠIČ
30. OKTOBER 1891 – 25. JUNIJ 1940

»Ceste, pota steze, ki peljete v Črnomelj! … Tam moli moja mati vsak dan zame, ki sem po 
svetu. Moli, da bi bil dober in čist, kakor sem bil tedaj, ko me je pokropila in spremila k sprejem
nemu izpitu v gimnazijo. Moli, da bi nikdar nikomur ničesar zlega ne napravil, da bi bil dober z 
vsemi ljudmi in vsi ljudje z mano. Moli, da bi mislil vsak dan na življenje na onem svetu. Kdor 
misli nanj in se pripravlja nanj, se ga ne boji, tako pravi moja mati, pri kateri je dobro biti.« 

Te misli je v črtici Črnomelj, objavljeni leta 1928 v reviji Dom in svet, zapisal pozabljeni in zamolčani 
belokranjski pisatelj Matija Malešič, ki je bil vse življenje močno navezan na svojo mater. Veliko je objavljal 
v raznih revijah, nekaj njegovih povesti je izšlo pri Mohorjevi družbi, zato se njegov rojak Vinko Beličič, 
pesnik in pisatelj, upravičeno čudi, da ni predstavljen v obnovljeni izdaji leksikona Slovenska	književnost	
(1996), v katerega so avtorji »sprejeli celo vrsto imen, ki so se pojavila po leti 1945, četudi z eno samo 
pesniško ali prozno zbirko.«
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Mehka belokranjska duša,
navezan na mamo
Neznani	pisec	spominskega	članka	v	spomin	na	

Matija	Malešiča	v	Koledarju	1941	celjske	Mohorjeve	
družbe	je	zapisal:	»Iskren	človek	brez	sleherne	za-
hrbtne	misli	in	dobrega,	sočutnega	srca	je	bil	rajni	
glavar.	Otroško	preprost	je	bil	že	kot	dijak,	mehka	
belokranjska	 duša,	 in	 tak	 je	 ostal	 vse	 življenje…	
Latinski	 pregovor	 pravi:	 ‘Honores	mutant	mores’	
(Časti	menjajo	nravi),	to	bi	se	reklo:	čim	bolj	kdo	
napreduje,	bolj	je	vzvišen.	Prav	tega	pri	njem	nisi	
našel	 niti	 trohice.	 Njegov	 značaj	 je	 bil	 preprost,	
odkrit,	otroško	dober	 in	 sočuten.	Zato	so	ga	 tudi	
povsod	hitro	vzljubili.	Radi	so	ga	imeli	šolski	tovariši,	
ljubili	so	ga	uradniki,	z	zaupanjem	so	se	mu	bližali	
ljudje	kot	glavarju,	bil	je	sonce	svoji	ljubljeni	druži-
ni.	Ker	je	bil	Bogu	zvest	vse	do	svojega	življenja	in	
je	svojo	vero	vanj	možato	izpovedoval	brez	strahu	

pred	ljudmi,	zato	je	bil	tudi	zvest	svojemu	narodu	
in	izvrsten	uradnik	svoji	domovini.«
Vinko	Beličič	je	zaprosil	križnika	p.	Pavlina	Bitnar-

ja,	po	rodu	Čeha,	dolgoletnega	dekana	in	župnika	v	
Črnomlju,	ki	je	Matija	Malešiča	dobro	poznal,	naj	mu	
napiše	nekaj	o	njem	kot	človeku.	V	pismu	od	dne	
29.	marca	1960	je	opisal	predvsem	njegovo	veliko	
ljubezen	do	matere	in	navezanost	nanjo.	Ko	je	dva-
krat	služboval	v	Črnomlju	zaradi	svojega	položaja	ni	
iskal	prijateljskih	stikov.	»Edina	oseba	v	Črnomlju,	ki	
jo	je	zares	spoštoval	in	ljubil,	je	bila	njegova	mati,	
preprosta,	kmečka,	globoko	verna	in	ne	več	mlada	
ženica…	Njegova	ljuba	mati	pa	je	umrla.	Gospod	Ma-
tija	se	je	udeležil	pogrebnega	sprevoda,	bil	v	cerkvi	
pri	liberi,	šel	z	nami	do	groba.	Tam	se	je	obrnil	in	šel	
stran.«	Ko	ga	je	župnik	vprašal,	kaj	se	je	zgodilo,	
mu	 je	odgovoril:	»Tega	 jaz	ne	bi	mogel	prenesti,	
da	bi	gledal,	kako	mojo	mamo	v	grob	položijo	in	z	
zemljo	zasujejo.«

Papež	Frančišek	je	13.	marca	2015	v	baziliki	sv.	
Petra	naznanil	praznovanje	Izrednega	Svetega	leta.	
To	Sveto	 leto	Usmiljenja	se	bo	začelo	z	odprtjem	
“svetih	vrat”	pri	Sv.	Petru	na	slovesni	praznik	Mari-
jinega	Brezmadežnega	spočetja,	8.	decembra	2015	
in	se	bo	zaključilo	20.	novembra	2016	s	praznikom	
Kristusa	Kralja.	
Naznanilo	 je	prišlo	na	drugo	obletnico	 izvolitve	

papeža	Frančiška	med	pridigo	ob	spokornem	bogo-
služju,	s	katerim	je	papež	začel	spodbudo	“24	ur	za	
Gospoda”.	To	spodbudo	je	predložil	Papeški	svet	za	
pospeševanje	nove	evangelizacije,	ki	naj	po	vsem	
svetu	 povabi	 cerkve,	 naj	 praznujejo	 zakrament	
sprave.	Temeljna	misel	tega	leta	je	iz	Pisma	apostola	
Pavla	Efežanom:	»Bog	je	bogat	v	usmiljenju«	(2,4).
Začetek	 novega	 svetega	 leta	 bo	 ob	 50-letnici	

konca	II.	vatikanskega	koncila	leta	1965.	Tako	ima	
poseben	pomen,	ko	spodbuja	Cerkev,	naj	nadaljuje	
delo,	ki	ga	je	koncil	začel.
V	svetem	letu	bodo	nedeljski	evangeliji	iz	Luko-

vega	evangelija,	ki	je	imenovan	“evangelist	usmi-
ljenja”.	Dante	ga	imenuje	“pripovednik	Kristusove	
krotkosti”.	 Znane	 so	 prilike	 usmiljenj	 v	 Lukovem	
evangelijo:	 izgubljena	 ovca,	 izgubljena	 drahma,	
usmiljeni	oče.
Uradno	in	slovesno	je	bilo	sveto	leto	napovedano	

z	branjem	bule	pri	svetih	vrath	 in	z	njeno	objavo	
na	 nedeljo	 Božjega	 usmiljenja,	 ki	 jo	 je	 ustanovil	
sv.	Janez	Pavel	II.	in	se	praznuje	na	2.	velikonočno	
nedeljo.
V	 stari	 zavezi	 so	 Judje	 praznovali	 sveto	 leto	

vsakih	50	let.	Takrat	je	bilo	treba	povrniti	enakost	

vsem	Izraelovim	otrokom	in	s	tem	dati	novo	mož-
nost	družinam,	ki	so	izgubile	imetje	ali	celo	osebno	
svobodo.	Bogate	pa	je	sveto	leto	spominjalo,	da	je	
prišel	čas,	ko	so	jim	izraelski	sužnji	spet	postali	enaki	
in	so	mogli	zahtevati	svoje	pravice.	»Po	izraelskem	
zakonu	je	bila	pravičnost	predvsem	v	skrbi	za	ubo-
ge,«	je	zapisal	sv.	Janez	Pavel	II.	v	svojo	okrožnici	
za	tretje	tisočletje.
Tradicija	svetih	let	se	je	v	katoliški	Cerkvi	začela	

s	papežem	Bonifacijem	VIII.	leta	1300.	V	začetku	
je	 bilo	 sveto	 leto	 predvideno	 vsakih	 sto	 let.	 Leta	
1475	so	ga	prestavili	na	vsakih	25	let,	da	bi	tako	
lahko	vsaka	generacija	doživela	vsaj	eno	sveto	leto.	
Izredno	sveto	leto	pa	papež	lahko	razglasi	kadarkoli	
za	posebne	prilike.
Do	zdaj	je	bilo	v	zgodovino	26	svetih	let.	Zadnje	

je	bilo	leta	2000.	Tradicija	izrednih	svetih	let	se		je	
začela	v	16.	stoletju.	Zadnji	čas	so	bila	izredna	sveta	
leta	1933	(Pij	XI.	ob	1900-letnici	odrešenja)	in	1983	
(sv.	Janez	Pavel	II.	ob	1950-letnici	odrešenja).
Katoliška	 Cerkev	 je	 dala	 izraelskemu	 svetemu	

letu	duhoven	pomen,	ki	 je	splošno	odpuščanje	 in	
možnost	obnovitve	odnosa	z	Bogom	in	bližnjim.	S	
svetim	 letom	Božjega	usmiljenja	papež	Frančišek	
postavlja	v	središče	pozornosti	usmiljenega	Boga,	
ki	vabi	vse,	naj	se	vrnejo	k	njemu.
Sveto	leto	se	začne	z	odprtjem	svetih	vrat	v	ba-

ziliki	sv.	Petra	v	Rimu.	Ta	vrata	so	odprta	samo	v	
svetem	letu,	sicer	so	pa	zazidana.	Sveta	vrata	imajo	
tudi	bazilike	sv.	Janez	v	Lateranu,	sv.	Marija	Velika,	in	
Sv.	Pavel	zunaj	mestnega	obzidja.	Tudi	ta	vrata	bodo	
odprta	po	baziliki	sv.	Petra	na	začetku	svetega	leta.

JUBILEJNO LETO
BOŽJEGA USMILJENJA

8. december 2015 – 20. november 2016
ob 50-letnici zaključka II. vatikanskega koncila 1965
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Konfesionaliziran spopad
Ves	svet	je	v	krizi,	toda	muslimani	jo	povezujejo	

z	vero.	Zato	ima	za	njih	kriza	konfesionalni	obraz.
Seveda	so	konfesionalni	poudarki	tudi	v	Evropi:	

marsikatera	 evropska	 desno	 usmerjena	 stranka	
maha	 z	 grožnjami	 proti	 kristjanom,	 da	 bi	 dobila	
glasove.	V	Združenih	državah	umore	muslimanov	
opravičujejo	 kot	 versko	 vojsko.	 Izraelski	 premier	
Benjamin	Netanyahu	neprestano	opozarja	na	nasilje	
nad	kristjani	na	Bižnjem	vzhodu,	da	bi	s	tem	opravičil	
izraelsko	politiko	nesodelovanja	na	svojem	zemlje-
pisnem	področju.	In	zdaj	spodbuja	evropske	Jude,	
naj	 se	 izselijo	v	 Izreael,	da	bodo	bolj	varni!	Prav	
zadovoljen	sem,	da	je	danski	veliki	rabin	razjasnil	
položaj	in	kritiziral	Netanyahuja	zaradi	teh	ponudb.
Zares	 vsaka	 država	 izkorišča	 teroristično	 krizo	

za	svoje	lastne	interese:	Združene	države	skušajo	
spet	dobiti	nazaj	neke	vrste	vodstvo,	ne	da	bi	kaj	
dosti	naredile;	Izrael	skuša	utemeljiti	svojo	“nepo-
grešljivost”	za	rešitev	Judov;	Evropa	se	duši	zaradi	
svojih	energetskih	potreb.	Toda	to	prizadevanje	Za-
hoda	proti	terorizmu	ima	strahotne	luknje.	Primer:	
izzivanja	in	nasilje	Boko	Haram	v	Nigeriji	ali	klanje	
krščanskih	in	jazidskih	manjšin	v	Iraku	ne	vzbujejo	
enake	pozornosti.
Imam	vtis,	da	 se	 je	 zdaj	 izoblikovalo	neko	 te-

roristično	gibanje	v	imenu	islama.	V	začetku	se	je	
osredotočilo	na	spopad	sunitov	proti	šiitom	(oboji	
so	muslimani)	 in	deloma	se	 tako	še	nadaljuje	na	
krajevni	ravni	(npr.	Libanon,	Pakistan,	Irak	…);	zdaj	
pa	se	je	razširilo	v	spopad	islamistov	proti	Zapadu,	
ki	ga	vedno	označujejo	kot	“križarskega”.	Torej	je	
to	borba	med	islamisti	in	kristjani.
Beseda	 “križar”	 je	 iz	muslimanskih	 ust	 začela	

prihajata	nekako	v	zadnjih	dvajsetih	letih.	V	njihovih	
zgodovinskih	 knjigah,	 tudi	 tistih	 o	 križarskih	 voj-
skah,	so	za	borce	za	Sveti	grob	uporabljali	besedo	
“firing,	 franki”.	Zdaj	 pa	 se	 za	oznako	 zapadnjaka	
ali	kateregakoli	kristjana	uporablja	novoiznajdena	
beseda	“salibi”.

Ta	 beseda	 je	 imela	 velik	 uspeh	 v	 islamistični	
propagandi	 in	 v	prihodu	novih	borcev.	 In	 tako	 je	
Ansar-al-islam	vstopila	v	“Islamsko	državo”	z	več	
kot	1.000	borci.
“Islamska	država”	izgleda	kot	zmagujoča	skupina,	

zato	razne	skupinice	hočejo	vstopiti	vanjo,	da	bi	si	
pridobile	več	slave,	pa	tudi	več	denarja	in	financira-
nja.	To	financiranje	“Islamske	države”	in	orožja,	ki	ga	
dobivajo,	je	problem,	ki	se	ga	nihče	ne	loteva.	Ne-
prestano	grozijo	z	vrstami	orožja,	ki	niso	nikakršne	
igračke,	prihajajo	pa	iz	ogromne	prodaje	in	darov.
Zdaj	zavzema	“Islamska	država”	novo	razsežnost:	

približevanje	Evropi.	To	se	dogaja	preko	majhnih	kra-
jevnih	norcev,	tako	imenovanih	“samotnih	volkov”.	
Njihovi	atentati	povzroče	malenkost	mrtvih	v	pri-
merjavi	s	stotinami	in	tisoči,	ki	jih	pobija	“Islamska	
država”	na	Bližnjem	vzhodu;	vendar	pa	povzročajo	
velik	vtis	in	hrup,	ker	se	dogajajo	v	Evropi.

Libija,
prednja straža “Islamske države”
“Islamska	država”	je	zdaj	izbrala	Libijo	kot	kraj	

svoje	prednje	straže.	V	očeh	islamistov	ima	Libija	
velike	prednosti:	 je	 država	v	 razsulu,	 kjer	nič	 ne	
deluje	 in	 imajo	razne	milice	priložnost,	da	počno,	
kar	hočejo;	je	država,	ki	ima	nafto	in	bo	“Islamska	
država”,	če	se	bo	pobrigala	za	vrtine	in	rafinerije,	
imela	neizčrpne	vire	za	nadaljevanje	svoje	borbe.	Če	
džihadisti	osvoje	vso	Libijo,	ne	bodo	več	potrebovali	
pomoči	Savdske	Arabije	in	Katarja:	s	finančnega	vi-
dika	bodo	neodvisni.	Tudi	napad	na	Kurdistan	ima	
isti	namen:	dokopati	se	do	naftnih	vrelcev	na	severu	
Iraka	in	si	s	tem	zagotoviti	dohodke.
	“Islamska	država”	cilja	na	ta	področja	tudi	zato,	

da	bi	nadaljevala	napredovanje	proti	Evropi.	Ome-
njati	Italijo,	kot	so	storili,	ko	so	rekli,	da	so	“južno	
od	Rima”	je	strateški	korak:	Italija	je	Libiji	najbližja	
evropska	država	(če	ne	štejemo	otoka	Malte).
Za	osvojitev	Italije	navajajo	nek	čuden	Mohame-

dov	stavek,	za	katerega	se	ne	ve,	kje	so	ga	pobrali.

islam

P. Samir Khalil Samir

NOVO POGLAVJE
ISLAMSKEGA TERORIZMA

S terorističnim napadom v Københavnu na Danskem sredi letošnjega februarja je postalo 
jasno, da muslimanski terorizem narašča in je vedno bližji Evropi. Prišlo je že tako daleč, da se 
je ob obglavljenju 21 Koptov v Libiji eden od rabljev bahal, da so že “južno od Rima”.

Ti teroristi so torej začeli zasedati Evropo. V svojem nasilnem in krvavem fanatizmu pred
stavljajo ta poskus vdora z močnimi verskimi poudarki kot “protikrižarsko vojsko”.

Vse evropske države so zaskrbljene, ko vidijo, da se terorizem približuje. Do zdaj je šlo le do 
neorganiziranega terorizma posameznikov, je pa jasno, da je to izpade nasilja povzročila moč 
posnemanja, ki ga organizirani terorizem poraja v zavestih evropskih mladih.

Mladi, ki so v težavah, so očarani od tega novega razdobja terorizma. Danski morilec je bil 
že v zaporu, prav tako sta bila dva francoska atentatorja na Charlie Hebdo in na judovsko košer 
trgovino. Organizirani terorizem daje nek življenjski smisel mladim evropskim muslimanom, 
ki preživljajo krizo istovetnosti in vrednot.
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Gre	torej	za	prehod	od	dogajanja	islam–islam	na	
širši	načrt,	proti	Evropi,	ne	da	bi	pozabili	na	zasedbo	
Bližnjega	vzhoda	in	na	kalifat.
Mislim,	da	se	bo	Evropa	znala	braniti,	toda	zmeš-

njava	in	sporočila,	ki	jih	pošilja	“Islamska	država”,	
bodo	delala	težave	še	desetletja:	vedno	se	najdejo	
posamezniki,	ki	so	pripravljeni	razstreliti	se	ali	pa	
izvesti	atentat	na	nepredvidljiv	način.
Zapad	je	do	zdaj	skušal	omejevati	to	nevarnost	

“Islamske	države”	 in	 jo	držati	 zaprto	na	Bližnjem	
vzhodu,	toda	z	napadi	v	Parizu	in	Københavnu	se	je	
problem	razšitil	na	Evropo	in	na	Zapad.
Zapad	gleda	na	svoje	gospodarske	 in	politične	

interese,	medtem	ko	se	Bližnji	vzhod	duši	v	pomanj-
kanju	 demokracije	 zaradi	 režimov,	 ki	 jih	 podpira	
Zapad	sam.
Je	torej	vojska	edina	možna	pot?	Bojim	se,	da	

je	v	tem	trenutku	to	neizbežen	korak.	Upati	je,	da	
ne	bo	izbruhnila	resnična	prava	vojska,	ampak	bo	
samo	vojaška	operacija,	ki	bo	omejila	škodljivo	moč	
teh	teroristov.
Jasno	je,	da	so	ti	 teroristi	 izurjeni,	sposobni	 in	

učinkoviti	ljudje.	Tudi	njihovi	filmi	so	s	tehničnega	

vidika	popolni	in	izjemni	v	svoji	obrednosti.	Ta	propa-
ganda	vzbuja	grozo	in	širi	občutek,	da	je	humanizem	
izgubljena	vrednota.
Edina	in	resnična	rešitev	je	preobraziti	islam	za	

moderni	čas.	Preobraziti	šarijo	za	uporabo	v	kulturi	
modernega	človeka	in	Listine	človekovih	pravic,	ne	
da	bi	pri	tem	padli	v	zapadnjaški	libertinizem	(raz-
uzdanstvo)	in	sekularizem	(protiverstvo).	To	je	kul-
turna	in	verska	revolucija,	ki	jo	želijo	in	poskušajo	
uresničiti	mnogi	muslimani,	jih	pa	ne	podpirajo	tisti,	
ki	odločajo	o	razlagi	Korana	in	šarije.	Ko	je	konec	leta	
2014	egiptovski	predsednik,	general	Al-Sisi	zahteval	
od	imamov	najbolj	znane	islamske	univerze	na	svetu	
Al-Azhar	“versko	revolucijo”,	je	mislil	prav	to.
Ta	revolucija,	ta	reforma	je	nujna.	Sem	pa	prepri-

čan,	da	je	muslimanski	imami	ta	hip	niso	sposobni	
izpeljati.	 Mislim,	 da	 bi	 jim	mogli	 (in	morali)	mi,	
kri	stjani,	 pomagati,	 da	 jo	 izvedejo,	 istočasno	 pa	
moramo	tudi	mi	pregledati	svoja	zapadna	stališča,	
da	bi	našli	vrednote,	ki	so	skupne	vsemu	človeštvu,	
in	 spoštovanje	 verovanj	 vseh	 ljudstev,	 četudi	 so	
drugačna	od	naših.

Mesto v World Watch List
Z	92	točkami	je	Severna	Koreja	na	prvem	mestu	

v	World	Watch	List	leta	2015.	Kim	Jong-un	je	utrdil	
svojo	oblast	in	nič	se	ni	spremenilo	glede	položaja	kr-
ščanske	manjšine,	medtem	ko	sta	se	strah	in	sploš-
na	negotovost	povečala.	Praktično	se	je	nemogoče	
izmuzniti	dušečemu	nadzoru,	ki	vlada	v	vsej	deželi.

Viri preganjanja
Vir	preganjanja,	ki	stalno	zadeva	kristjane	v	Se-

verni	Koreji	je	“diktatorska	norost”.
Dikatatorska	norost:	Severna	Koreja	je	z	mnogih	

vidikov	osupljiva	izjema	tudi,	kar	zadeva	vir	prega-
njanja	kristjanov.	V	večini	dežel	je	mogoče	ugotoviti	
razne	vire	preganjanja,	ki	oblikujejo	splošno	podo-
bo,	v	kateri	je	eden	od	vzrokov	glavni,	ostali	pa	so	
manjše	važnosti	in	nanj	vezani.	Nasprotno	pa	v	je	
Severni	Koreji	edini	razpoznavni	vir	preganjanja,	ki	
izključuje	vse	druge:	diktatorska	norost.
Zadnja	leta	je	World	Watch	Research	potrdil,	da	je	

glavni	vzrok	preganjanja	kristjanov	v	Severni	Koreji	
komunistično	zatiranje,	ozko	povezano	z	diktator-
sko	norostjo.	V	resnici	je	zadnje	čase	komunistična	
ideologija	oslabela	in	čeprav	komunistični	način	ob-

staja	pri	nadzorstvu	družbe,	World	Watch	Research	
opredeljuje	preganjanje	kristjanov	v	Severni	Koreji	
kot	izključno	povezano	z	diktatorsko	norostjo.
Kim	Jong-un	še	vedno	drži	v	rokah	močno	oblast,	

zdi	 se	 pa,	 da	 ni	 absolutni	 voditelj	 po	 očetovem	
merilu.	Veliko	ugibanja	je,	katera	oblastna	skupina	
se	skriva	za	njim	in	zdi	se,	da	je	najbolj	verjetno	
Partijski	Organizacijski	Vodstveni	Odsek.	V	vsakem	
primeru	je	Kim	Jong-un	figura,	potrebna	za	vzdr-
ževanje	kulta	osebnosti	in	vsaj	na	zunaj	je	on	tisti,	
ki	nadzira	Delavsko	stranko,	vojsko,	administracijo	
in	vse	druge	sestavne	dele	družbe.	Kult	osebnosti	
je	 zgrajen	 okrog	družine	Kim	 in	 si	 ga	ni	mogoče	
predstavljati:	je	neka	oblika	pobožanstvenja,	ki	ne	
daje	prostora	nobeni	drugi	veri	in	ki	ima	za	grožnjo	
vsakogar,	ki	se	predrzne	s	spoštovanjem	obrniti	na	
koga	drugega,	ki	ni	član	dinastije	Kim.	Kim	Jong-
-un	je	bil	razglašen	za	“vzvišenega	naslednika”	in	
nastopa	kot	“najvišji	voditelj”	in	“vrhovni	poveljnik	
oboroženih	sil”,	ker	je	tudi	prvi	sekretar	Delavske	
stranke	Koreje.
Politični	sistem	dežele	temelji	na	dveh	ideologijah:	

ena	se	imenuje	“juche”	in	v	bistvu	trdi,	da	je	človek	
samostojno	 in	neodvisno	bitje;	druga	se	 imenuje	

preganjanje kristjanov
Kristjani so ta čas najbolj preganjana skupina na svetu. Zaradi svoje vere v Kristusa 
več kot 100 milijonov vernikov trpi diskriminacijo, preganjanje ali nasilje bodisi s strani 
pripadnikov drugih religij ali pa s strani totalitarnih držav. Kristjane imajo pogosto za 
drugorazredne državljane, katerim odrekajo tudi najbolj osnovne človekove pravice.
World Watch List je črni seznam dežel, kjer je preganjanje resnično. Sestavljena je 
na podlagi 50 vprašanj, ki se nanašajo na razne vidike verske svobode. Mednarodni 

mediji in ustanove  jo imajo za verodostojno. Na njenem seznamu je 50 dežel.

SEVERNA KOREJA
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“kimilsungizem”	in	je	kult	voditelja,	ki	je	vsemogočne	
bitje	z	nalogo	voditi	Severno	Korejo.

Dogajanje
V	razdobju,	ki	ga	obravnava	World	Watch	List	je	

bilo	videti	zelo	razločno,	kako	je	režim	srkbel,	da	
obdrži	svojo	oblast:	decembra	2013	je	vsa	dežela	
sledila	 odstranitvi	 Kim	 Jong-unovega	 strica	 Jang	
Song	Taeka,	ki	je	veljal	za	njegovega	prvega	pomoč-
nika	in	drugo	najvplivnejšo	oseba	režima.	Istočasno	
pa	to	lahko	naznači	prav	nasprotno,	da	je	namreč	
moč	v	rokah	neke	skupine,	kakor	je	zgoraj	omenjeni	
Partijski	Organizacijski	Vodstveni	Odsek.	Znano	je,	
da	je	bilo	v	teku	leta	2014	izvršenih	več	kot	10.000	
smrtnih	obsodb	nad	ljudmi,	ki	so	bili	osumljeni	po-
vezav	z	 Jangom,	ali	pa	so	 imeli	drugačne	zamisli	
kot	režim.	V	lanskem	letu	so	se	povečale	kontrole	in	
nadzorstva	in	posledično	tudi	strah	v	deželi.
Kaže,	da	so	tudi	odnosi	s	tujino	za	Severno	Korejo	

precej	nerodni	 in	težki.	Sosednja	Kitajska		je	 lani	
sicer	kot	prej	dobavila	Severni	Koreji	potrebno	za	
preživetje,	vendar	začenja	postajati	nezadovoljna	z	
despotskim	in	ideološko	togim	režimom	Pjongjanga.	
Nezadovoljstvo	Kitajske	še	ni	prišlo	tako	daleč,	da	bi	
Korejo	prepustilo	samo	sebi,	vendar	se	odnosi	ohla-
jajo	vedno	bolj	in	Severna	Koreja	išče	zaveznike	ob	
drugi	meji,	namreč	z	Rusijo.	Iz	tega	izhaja	narašča-
nje	gospodarskega	sodelovanja,	pa	tudi	sporazum	
o	“ilegalnih	priseljencih”	in	njihovemu	vračanju,	ki	
ga	bo	treba	še	podpisati.	To	se	nanaša	predvsem	na	
gozdne	delavce	v	Sibiriji	in	tudi	na	ubežnike,	čeprav	
odpadništvo	ni	vprašanje,	ki	bi	bilo	na	korejsko-ruski	
meji	na	dnevnem	redu.	Vračanje	pa	pomeni	muče-
nje,	nečloveško	postopanje	in	zaporniška	taborišča.

Vrste preganjanih kristjanov
Severna	Koreja	pozna	naslednje	vrste	kristjanov:	

spreobrnjeni	 bivši	 komunisti	 in	 “netradicionalne”	
protestantske	skupnosti,	čeprav	tam	ni	organiziranih	
Cerkva,	kakor	je	to	v	večini	dežel,	ki	jih	obravnava	
ta	seznam.
V	“Cerkvah”,	ki	jih	kontrolira	Pjongjang	je	sicer	

majhno	 število	 ljudi,	 vendar	 se	 je	World	Watch	
Research	odločila,	da	 jih	ne	bo	vključila	v	proces	
ocenjevanja:	te	vrste	strukture	uporablja	režim,	da	
bi	pokazal	mednarodnim	obiskovalcem,	kako	Koreja	
spoštuje	pravico	do	svobode	veroizpovedi.	Lahko,	da	
je	tam	tudi	nekaj	vernikov,	toda	ni	jih	mogoče	imeti	
za	prave	Cerkve.
Pravi	kristjani	žive	pod	pritiski	brez	primere:	ne-

prestano	se	morajo	skrivati	in	večinoma	si	ne	upajo	
pokazati	svoje	vere	niti	v	lastni	družini,	predvsem	
vpričo	otrok	zaradi	strahu,	da	bi	ti	kaj	povedali	uči-
teljem	ali	sosedom	in	bi	jih	ti	lahko	prijavili.	Znano	
je,	da	velja	vsaka	skupnost,	ki	uide	kontroli	vlade,	
za	zlo,	ki	ga	je	treba	izkoreniniti,	zato	verniki	skušajo	
ostati	kolikor	je	le	mogoče	skriti.

Življenjska področja
V	Severni	Koreji	je	pritisk	na	kristjane	zares	velik	

v	vsakem	vidiku.
Na	vsakem	področju	življenja	(zasebnem,	dru-

žinskem,	sosedskem,	cerkvenem	ali	narodnem)	je	

kontrola	absolutna.	Za	kristjana	je	v	tej	deželi	zelo	
nevarno	imeti	Sveto	pismo,	ga	brati	ali	celo	zaseb-
no	moliti.	Redko	se	zgodi,	da	je	mogoče	svojo	vero	
deliti	s	člani	družine.	Če	jih	odkrijejo,	so	posledice	
težke,	 zato	 starši	 včasih	 svojo	 vero	 skrivajo	 celo	
pred	otroci.	Ker	sta	kontrola	družbe	in	indoktrinacija	
skrajno	močni,	morajo	verni	najti	druge	načine,	da	
bi	vztrajali.	Kristjanov	nimajo	samo	za	sovražnike	
države,	 ampak	 tudi	 za	 sovražnike	 vse	 družbe,	 v	
kateri	žive.
Posledično	so	v	sistemu	družbenih	plasti,	 ime-

novanem	“songbun”,	vsi	kristjani	označeni	kot	“so-
vražni”	in	jih	imajo	celo	za	nižji	razred	(protestanti	
so	označeni	s	številom	37,	katoličani	pa	39).	Če	jih	
odkrijejo,	niso	kaznovani	samo	verniki,	ampak	tudi	
njihovi	družinski	člani:	v	najboljšem	primeru	sorod-
nike	 zadene	 surovo	 znižanje	 v	 sistemu	 songbun,	
medtem	ko	najožje	družinske	člane,	ki	niso	identifici-
rani	kot	kristjani,	pošljejo	v	prevzgojno	taborišče,	da	
tam	prestanejo	kazen.	Prave	kristjane	pa	pošljejo	v	
taborišča	prisilnega	dela	brez	možnosti	osvoboditve,	
kar	pomeni,	da	bodo	morali	delati	tam	do	smrti.
V	teh	okoliščinah	je	praktično	nemogoče	organizi-

rati	srečanja	z	drugimi	verniki:	vernika,	za	katerega	
odkrijejo,	da	je	bil	vmešan	v	skrivne	verske	dejav-
nosti,	zadenejo	diskriminacije,	zapor	s	samovoljnim	
zadrževanjem	 do	 smrti	 ali	 celo	 smrtna	 obsodba.	
Posebno	so	ranljivi	begunci,	ki	jih	je	vrnila	Kitajska.	
Večinoma	jih	zadene	relativno	“lahka”	kazen,	kar	je	
od	nekaj	mesecev	do	več	let	v	delovnem	taborišču,	
če	se	medtem	niso	še	kaj	“pregrešili”.
Severnokorejska	policija	je	neprestano	na	lovu	za	

tistimi,	ki	se	spreobrnejo	v	krščanstvo	medtem	kot	
so	na	Kitajskem,	ali	za	tistimi,	ki	poskušajo	prinesti	
s	seboj	krščanski	material,	predvsem	svetopisemske	
vrstice	ali	dele	Svetega	pisma	iz	Kitajske	v	Severno	
Korejo.	Vsak	vrnjeni	ubežnik	mora	odgovarjati	na	
nešteto	vprašanj,	med	katerimi	so	po	poročilih	tudi:	
“Si	na	Kitajskem	srečal	kristjane?”;	“si	obiskal	kako	
kitajsko	cerkev?”	Dokaz	hude	kontrole	severnoko-
rejske	vlade	je	število	ubežnikov,	ki	jim	iz	Severne	
Koreje	uspe	priti	v	Južno:	kot	 je	povedal	oktobra	
2014	južnokorejski	minister,	njihovo	število	upada.	
Režim	 je	namreč	poostril	 varnostni	 sistem	vzdolž	
meje	z	moderno	tehniko,	kot	so	detektorji	radijskih	
valov	 zadnje	 generacije.	 To	 kaže,	 da	 režim	nima	
namena	samo		zmanjšati	števila	ubežnikov,	ampak	
preprečiti	vsak	stik	ali	preliv	informacij	preko	meje.	
Kim	Jong-un	je	poslal	na	Kitajsko	sto	vohunov,	ki	
naj	bi	 razkrili	 (krščanske)	mreže,	ki	 so	pomagale	
ubežnikom.	Obmejni	položaj	 je	zelo	napet,	ker	je	
tudi	 Kitajska	 na	 najbolj	 kritičnih	 krajih	 povečala	
kontrole	 proti	 severnokorejskim	 beguncem.	 Tudi	
zagroženo	 zaprtje	 rusko-korejske	meje	 kaže	 na	
odločitev	režima,	da	se	bo	zoperstavila	izzivu,	ki	ga	
pomenijo	ubežniki.

Nasilje
Po	nedavnem	poročilu	so	leta	2014	zaprli	zlogla-

sni	zapor	št.	15	(bolj	znan	kot	taborišče	za	politične	
zapornike	Yodok).	Eno	prejšnjih	poročil	je	povedalo,	
da	je	bilo	v	tem	taborišču	6.000	kristjanov,	kot	so	
ocenili	ubežniki.	Zapiranje	tega	taborišča	je	zgleda	
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reakcija	na	odprtje	javnosti,	s	katerim	se	je	morala	
Severna	Koreja	to	leto	soočiti	prav	zaradi	sistema	
delovnih	 taborišč.	 Seveda	 ta	 dogodek	 ne	 pomeni	
kakega	izboljšanja,	saj	so	vse	zapornike	premestili	
v	druga	taborišča.	Zaključki	lanskega	leta	ostanejo	
veljavni:	vsako	leto	umre	mnogo	kristjanov	v	teh	
taboriščih,	 toda	 zaradi	 pomanjkanja	 informacij	 je	
nemogoče	to	preveriti	 in	se	dokopati	do	verjetnih	
številk.

Bodočnost?
Lani	je	Severna	Koreja	doživela	strahoten	uda-

rec,	ko	je	bilo	februarja	2014	objavljeno	poročilo	o	
človekovih	pravicah	Preiskovalne	Komisije	Združenih	
Narodov.	Čeprav	je	bilo	nekaj	dvomov	o	rezultatih,	
ki	jih	je	bilo	mogoče	pridobiti	na	ta	način,	ta	obču-
dovanja	vredni	dokument	na	372	straneh	ni	samo	
poročal	in	prikazal	strahotni	položaj,	v	katerem	žive	
severnokorejski	državljani,	ampak	je	izzval	tudi	re-
akcijo	severnokorejskega	režima.

Začela	se	je	prava	diplomatska	mrzličnost,	zunanji	
minister	je	potoval	v	razne	evropske	države,	da	bi	jih	
prepričal,	naj	preko	Združenih	Narodov	ne	sprejmejo	
novih	sankcij	proti	deželi.	Pred	Združenimi	Narodi	v	
Ženevi	je	severnokorejski	predstavnik	javno	razla-
gal	odlomek	o	položaju	človekovih	pravic	v	Severni	
Koreji	in	je	bilo	izdano	celo	poročilo	o	tem.	Režim	je	
poleg	tega	izpustil	tri	ameriške	državljane,	od	katerih	
sta	bila	dva	obtožena,	da	sta	krščanska	misijonarja.	
Režim	je	tako	poskušal	zavreti	mednarodno	reak-
cijo	s	pozitivnimi	dejani,	vendar	je	pogorel.	Zato	je	
pričakovati,	da	bo	prihodnje	leto	spet	začel	s	staro	
politiko	in	utonil	v	senci.
Položaja	pa	ne	gre	razumeti	napak:	čeprav	ni	po-

sebno	verjetno,	da	bi	se	moral	Kim	Jong-un	pojaviti	
na	procesu	pred	Mednarodnim	Kazenskim	Sodiščem,	
bo	režim	storil	vse,	kar	mu	je	mogoče,	da	bi	se	izognil	
nadaljnjim	kontrolam	javnosti,	ne	da	bi		popustil	pri-
mež	v	svoji	družbi.	Tako	kristjani	ne	morejo	v	bližnji	
bodočnosti	pričakovati	popuščanja	glede	svoje	vere.

Tistim,	ki	so	krivi	za	Drugo	svetovno	vojsko,	se	
lahko	zmeraj	pritožim:	zaradi	vas	sem	moral	stra-
dati;	zaradi	vas	nisem	mogel	skrbeti	za	zobe.	Zdaj	
hodim	po	tolikih	letih	še	zmeraj	vsaj	trikrat	na	leto	
k	zobozdravniku.	Po	priporočilu	japonskih	prijateljev	
se	zdaj	že	več	kot	trideset	let	zatekam	k	zobozdrav-
niku	gospodu	F.	Že	večkrat	sem	mu	prigovarjal,	naj	
vendar	 napiše	 disertacijo,	 ki	 bi	mu	 z	 doktoratom	
kronala	čudovito	spretnost,	s	katero	tako	uspešno	
zdravi	 ljudi.	Otroci	ga	imajo	posebno	radi,	ker	jih	
zabava	s	šalami,	ko	mu	–	nekateri	trepetaje	–	od-
pirajo	usta	za	sondo	ali	ogledalce	ali	–	klešče	...	Kar	
zadeva	zobozdravniški	stol,	ga	že	od	otroških	let	ne	
maram.	Ne	morem	se	ga	znebiti.	Nekje	moram	se-
deti,	a	zobozdravniški	stol	ima	prednost,	ki	je	drugi	
stoli	nimajo:	 ima	večnamensko	razpršilko	za	zrak	
in	hladno	in	toplo	vodo,	kar	zmeraj	dobro	dene	po	
brnenju	svedra.
Za	danes	me	je	naročil	za	12:30	(z	več	ali	manj	

minutami),	kar	ponavadi	pomeni	zadnjega	pacienta	
in	nato	zdravnikovo	kosilo	 in	počitek	do	dveh	po-
poldne.	Zdravnik	me	je	obenem	povabil	na	kosilo.	
Da	me	potolaži?	Njegova	prijazna	žena	je	odlična	
kuharica,	a	zakaj	naj	bom	zadnji	pacient?	Da	si	lahko	
privošči	čas	za	–	operacijo?	Da	mi	odvzame	strah	
pred	operacijo	s	tem,	da	v	domišljiji	bolj	vidim	dišeče	
kosilo	kot	pa	neusmiljene	klešče?	Skušam	se	otresti	
domišljije	klešč	(ne	opojno	dišečega	kosila!),	pa	ne	
gre.	Že	četrt	pred	dvanajsto	sem	v	čakalnici.	Strah	
me	je.	Skušam	moliti,	pa	ne	gre:	iz	zobozdravnikove	
sobe	brni	stroj	in	neke	vrste	grlen	glas	prodre	skozi	
vrata.	–	Upam,	da	vi,	ki	te	vrstice	berete,	nikdar	ne	

boste	padli	v	tovrsten	položaj;	toda	če	bi,	naj	vas	nič	
ne	vznemirja	dejstvo,	da	se	v	takšnih	ali	podobnih	
razmerah	ne	da	moliti	z	besedami	–	dovolj	je,	da	
jih	darujemo	 ljubemu	Bogu,	ki	bo	z	njimi	 ljubeče	
razpolagal,	ljubeče	in	ustvarjalno.	–
Nikogar	več	ni	v	čakalnici.	Oči	mi	zdrsijo	po	pri-

vlačno	barvanih	platnicah	revij,	po	vazi	s	škrlatnimi	
cvetovi	japonske	sobne	rastline	avkube,	potem	pa	
na	strop.	Tam	je	v	kotu	pajkova	mreža,	ki	bi	je	ne	
odkril,	če	ne	bi	bilo	sončnih	žarkov	na	pajčevini.
Vrata	 zdravnikove	 sobe	 se	 odpro	 in	 ko	 stopim	

vanjo,	se	odpro	vrata	na	desni,	zdravnikova	žena	
se	pojavi	in	smehljaje	reče:
»Pozdravljeni!	Kosilo	vas	čaka.«
V	hipu	začutim	čaroben	vonj	iz	kuhinje,	v	nasled-

njem	hipu	pa	vidim	zdravnikovo	gesto	–	povabilo	na	
njegov	stol.	Še	danes	ne	vem,	kaj	mi	je	dražilo	nos:	
vonj	iz	kuhinje,	močnejši	od	neke	vrste	karbola	v	
ozračju,	ali	vonj	po	nečem	v	zvezi	z	blestečimi	svedri	
in	kleščami	na	mizici	ob	mojem	stolu.	Kako	si	oddah-
nem,	ko	zdravnik	pogrezne	ogledalce	v	ustno	votlino	
in	ugotovi,	da	bo	danes	treba	zobe	le	očistiti	...
In	zdaj	sedimo	trije	pri	opojno	dišečem	kosilu.	

Še	preden	sežemo	z	žlico	v	kadečo	se	juho,	stegne	
zdravnik	desno	roko:
»Ste	 opazili,	 kako	 se	 včasih	 trese?	Čas	 je,	 da	

neham.	Kakih	30,	40	minut	od	tu	je	začel	moj	sin	
svojo	zobozdravniško	prakso.	Omenil	sem	vas	–	se	
pravi,	priporočil	sem	vas	–	kot	dolgoletnega	pacien-
ta,	z	veseljem	vas	pričakuje,	seveda,	če	se	boste	
zanj	odločili.«
Potem	se	obrne	k	ženi:

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega trpežnega misijonskega cekarja

UBOGI ZOBOZDRAVNIK
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»Še	 veš	 za	 tisto	 odlično	 francosko	 vino	 rdeče	
barve?	Ob	pralnem	stroju	sva	ga	zadnjič	pustila.«
»Trenutek,	prosim,«	se	opraviči	gospa	in	gre	iskat	

steklenico.
Ker	še	nihče	ni	začel	z	juho,	prosim	gospoda	zo-

bozdravnika,	da	mi	napiše	sinov	naslov.
»Tudi	moja	žena	vas	je	priporočila,«	med	pisa-

njem	omeni.
Ker	sedimo,	je	dovolj,	da	se	mu	priklonim	le	z	glavo.
Kosilo	je	bilo	odlično,	vino	je	bilo	še	bolj	(če	se	

kaj	takega	sme	tako	banalno	primerjati	...),	najbolj	
odlična	pa	je	bila	sinova	zdravniška	ordinacija.	Kljub	
temu	sem	trepetaje	(znotraj,	ne	na	zunaj)	sedel	v	
sijajni,	moderno	grajeni	zobozdravniški	stol,	ki	pa	
je	kljub	temu	ostal	dvopotezen	...
Oprezno	se	dotika	mojih	zob	in	tu	in	tam	vpraša:
»Vas	boli?«
Odkimam.	V	resnici	me	je	malce	zabolelo,	pa	sem	

si	rekel	v	srcu:
»To	 bo	 za	 drugič.	 Doslej	 je	 kaj	 takega	 kmalu	

izginilo.«
Ne	vem,	ali	mi	je	stoodstotno	verjel;	zaradi	mo-

jega	položaja	na	stolu	me	je	zmeraj	znova	pogledal	
v	 oči	 in	 teh	 se	ne	da	 zmeraj	 kontrolirati.	 Ena	od	
njegovih	asistentk	 ima	krasne	 črne	 japonske	oči;	
s	čistilnim	orodjem	gre	sem	in	tja	po	mojih	zobeh	
(če	ni	 na	programu	kaj	 resnejšega),	 a	 si	 večkrat	
mislim	ob	srečanju	najinih	oči:	“So	to	oči	še	zmeraj	
nedolžnega	dekleta?”	Dobro,	da	mojih	misli	ne	vidi.
Zdaj	vidim	pred	seboj	gospoda	doktorja,	kako	se	

sklanja	znova	nad	menoj	in	z	veliko	vnemo	skuša	
rešiti,	kar	se	pri	mojih	starih	zobeh	še	rešiti	da.	Pri	
blagajni,	ki	je	del	čakalnice,	se	zahvalim.	Iz	ordina-
cije	se	pojavi	mladi	zobozdravnik:
»Pravkar	sem	prejel	telefonski	klic:	očeta	so	od-

peljali	v	bolnišnico	–	menda	gre	za	živčni	pretres	...	
že	dolgo	ga	je	mučila	misel,	da	bo	moral	nehati.«
»Gospod	doktor,	vsak	dan	se	ga	bom	spominjal	

v	molitvi,	da	se	kmalu	vrne	domov	in	začne	uživati	
zasluženi	 počitek	 po	 tolikih	 uspešnih	 zdravniških	
posegih.«
Nagubančeno	čelo	se	umiri.
Na	poti	domov	je	nebo	temno	in	prve	 lučke	se	

nasmehnejo.	Ob	cesti	je	velika	gostilna,	ki	je	spe-
cializirano	za	tuno:	surovo,	kuhano	in	pečeno.	Del	
zunanjega	velika	okna	je	pokrit	s	slikami	jedi,	ki	jih	
nudijo	za	res	nizko	ceno.	Še	sanjalo	bi	se	mi	ne,	da	
je	tuno	možno	jesti	na	toliko	privlačnih	načinov!	In	
tako	poceni!	Zavijem	v	lokal.	Eden	od	natakarjev	se	
mi	takoj	približa,	se	mi	prikloni	in	me	povabi	z	angle-
ško-japonskim	“Priz!”	(kar	pomeni	“Please”).	Ko	se	
usedem	nekam	v	kot	in	naročim	tuno	v	normalno	po-
govorni	japonščini,	se	strežniku	obraz	razjasni.	Ne	bo	
mu	treba	trpinčiti	možganov	z	barbarsko	angleščino!
Sedež	v	kotu	lokala	je	neke	vrste	idealen	prostor:	

vse	lahko	opazuješ,	sam	si	pa	skoraj	neviden.	Kljub	
temu	stopi	k	moji	mizi	možakar	s	surovim	obrazom.
»Smem	prisesti?«	po	japonsko	in	potem	po	an-

gleško:
»Eksuzumi!«
Pomagam	mu:	naj	le	govori	japonsko,	da	ga	ra-

zumem,	če	ni	preveč	“učen”.	Nekaj	kakor	žarek	mu	
šine	 čez	 surove	poteze.	Z	dvignjeno	 roko	pokliče	
natakarja	in	hitro	naroči.	Potem	mi	pogleda	v	oči:
»Oprostite	–	ali	vas	smem	peljati	k	svoji	hčeri	

blizu	tukaj?	Bolna	je,	nihče	je	ne	obišče,	trpi	zaradi	
osamelosti.«
Pravzaprav	sem	končal	z	okusno	ribo;	vstanem	

in	rečem	začudenemu	možu	s	surovim	obrazom:
»Sem	misijonar.	Za	vašo	hčer	bom	molil.	A	delo	

me	kliče,	moram	hitro	nazaj.	Na	svidenje!«
Priklonim	se,	pri	izhodu	je	blagajna	in	moj	natakar	

za	njo.	Denar	sprejme	nasmejanega	obraza	in	sklo-
njen	na	drobižem,	ki	ga	počasi	jemlje	iz	blagajne,	
zašepeta:
»Tisti	človek	–	no	good!«

PAKISTAN
proti terorizmu

Kapucin	p.	Francis	Nadeem	iz	Punjaba	je	organi-
ziral	Svet	za	medverski	dialog	v	Lahore.	Ob	Dnevu	
molitve	za	mir	v	Pakistanu	so	se	zbrali	verski,	politič-
ni	in	družbeni	voditelji.	»Z	molitvijo	smo	prosili	Boga,	
naj	ustavi	naraščajoči	val	nasilja,	ki	prinaša	umore,	
politične	 napetosti,	 sektaško	 sovraštvo	 in	 verske	
predsodke	v	Pakistanu,«	je	razložil	p.Nadeem,	ki	je	
predsedoval	srečanju	skupaj	z	muslimanskim	vodite-
ljem	sufije	Šafaatom	Rasulom,	predsednikom	Sveta	
za	medverski	dialog.	»Dan	molitve	je	bil	priložnost	
za	žalostno,	pa	gorečo	prošnjo	za	mir	v	Pakistanu	
in	v	drugih	deželah	sveta.«	Voditelji	so	zahtevali	od	
vlade,	naj	se	loti	ukrepov,	ki	so	potrebni	za	varstvo	
življenja	državljanov.	Udeleženci	so	izrazili	globoko	
sožalje	družinam	vseh	žrtev	zadnjih	napadov	in	se	
spomnili	vseh,	ki	so	izgubili	življenje	v	samomorilskh	
napadih,	eksplozijah	ali	zaradi	terorizma	v	zadnjih	
mesecih	 v	 raznih	 delih	 dežele.	 »Bistveno	 je	 širiti	
sporočilo	 in	besede	miru	v	Pakistanu,«	razlaga	p.	

BANGLADEŠ
milijon otrok brez doma
Po	svetu	živi	okrog	250	milijonov	otrok	na	cestah,	

kar	pomeni	skoraj	vse	prebivalstvo	Združenih	držav,	
ali	celo	več	kot	je	ljudi	v	Braziliji.	Ena	izmed	dežel,	
ki	 jih	ta	problem	najbolj	prizadeva,	je	Bangladeš,	
kjer	je	brez	doma	okrog	milijona	otrok.	Novico	je	
razglasila	organizacija	Plan	International	ob	priliki	
Mednarodnega	dneva	otrok	ceste,	ki	je	bil	12.	apri-
la.	Organizacija	med	raznimi	dejavnostmi	v	korist	
brezdomcev	v	tej	azijski	državi	vodi	13	sprejemnih	
centrov.	V	glavnem	mestu	Daki	živi	59%	teh	brez-
domskih	otrok.	V	vsem	Bangladešu	je	izmed	ljudi,	ki	
nimajo	doma,	80%	otrok.	Najhujše	posledice	pa	za-
devajo	dekleta,	ki	so	žrtve	prostitucije	in	neprestano	
v	nevarnosti	zaradi	spolnih	zlorab.	(Agencija Fides)

Francis	Nadeem	in	opozarja,	da	je	povsod	v	deželi	
potrebna	versko	soglasje.	»Za	dobro,	mir	in	spravo	
je	treba	združiti	roke,	pozabiti	na	razlike	in	predsod-
ke.«	(Agencija Fides)
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Pred leti so branilci slovenskega komunizma zelo radi očitali njego-
vim kritikom, da so nesramni in brez časti, ker so enaki tistim, ki brcajo 
crkujočega konja. Besede niso izbrane, slišali pa smo jih iz ust uglednega 
člana SAZU in nekdanjega člana predsedstva (komunistične) Slovenije 
ter pred kratkim umrlega uglednega pisatelja. Čas je pokazal, da sta 
moža krinko ljubezni do živali predvsem kupovala čas, saj je vse bolj 
vidno, da konj ni poginil, ampak junaško brca okoli sebe.

Čeprav se tudi komunisti zavedajo, da je njihova doba nepovratno 
mimo, pa zaradi domačih slovenskih razmer, a tudi grških in nena-
zadnje ruskega obračunavanja z nesrečno Ukrajino, vseeno upajo, 
da so se mogoče zmotili in da vse še ni izgubljeno. Seveda ne mislijo 
toliko na sam komunistični sistem, ampak predvsem oblast nekdanjih 
komunističnih oblastnikov. Še toliko bolj, ker ima sedaj v Sloveniji 
levica komunističnega porekla v parlamentu dvotretjinsko večino in 
lahko počne, kar se ji zljubi. K sreči med njimi ni pretirane medsebojne 
ljubezni, saj jih povezuje predvsem sovraštvo do Janeza Janše in kot je 
videti zadnje čase, do katoličanov.

Pred nekaj tedni so dali v parlamentu ustavno pobudo, da bi z ustavo 
prepovedali financiranje katoliških šol, ki izvajajo državni učni program. 
Obstaja samo ena in ima ime po pokojnem nadškofu Alojziju Šuštarju. 
Ne gre za financiranje verouka, ampak samo tistega, kar učijo v drugih 
šolah. To jim je že preveč. Katoličani moramo plačevati davke, skrbeti 
za cerkve, ki so skoraj edino kulturno bogastvo naše države, Karitas 
lahko podpira reveže, ki jih je vsak dan več, izpolnjevati moramo vse 
obveznosti, le pravic naj bi ne imeli. Tako si oni predstavljajo strpnost, 
ki je imajo polna usta. Dejansko z zahtevami po strpnosti zahtevajo 
strpnost do njihove nestrpnosti.

V marcu 2015 so sprejeli zakon o pravicah istospolno usmerjenih. 
Nič narobe, če bi jim šlo v resnici zanje. Z novim zakonom so hoteli 
predvsem prizadeti katoličane, saj izničujejo zakonsko zvezo med 
moškim in žensko, družino, ki je temelj vsake civilizacije. Nič nas bolj 

ne moti kot zahteva, da imajo istospolni pravico do posvojitve otrok. Pri 
tem bi človek še sprejel pravico dveh žena, otroku je mati prva beseda, 
povsem nesprejemljivo pa je, da bi dva moška posvojila otroka. Gre 
za nasilje nas otroki, saj jih nihče ne vpraša, če so pripravljeni živeti v 
istospolni družini in biti tako vzgajani. Nedavno smo lahko brali njihove 
proteste, ker dajo starši otroke krstiti. Trdili so, da je to nasilje nad njimi, 
saj jih nihče ne vpraša, če resnično želijo biti katoličani. Njihova izjemna 
dvoličnost nedvomno razkriva, da so za svoje načrte in cilje pripravljeni 
zlorabljati tudi najnežnejša bitja. Nasprotniki bodo skušali zakon razve-
ljaviti z referendumom, toda vprašanje je, če ga bo ustavno sodišče sploh 
dovolilo, ker naj bi šlo za temeljne človekove pravice. Laž je bila, je in bo 
glavno orožje komunizma. Ker so preteklo nedeljo nekateri duhovniki 
vernike opozorili, kaj se dogaja, so javna občila že polna protestov proti 
Cerkvi. Pridružila se jim je celo varuhinja človekovih pravic, ki bi rada 
ukazovala, kaj smejo duhovniki govoriti v cerkvi. Saj je Cerkev ločena iz 
države. Ona, komunistka, bi jo rada izločila. Katoličano smo lahko samo 
tiho. Komunisti ne prenesejo nasprotovanja.

Se bliža komunistična revolucija?
Daleč od tega, saj so si nekdanji komunistični oblastniki nagrabili 

ogromno bogastva, nekdanjega državnega premoženja. Nikoli ga ne 
bodo delili. Problem je v tem, da gospodarska kriza ne pojenja, da je 
zlasti veliko mladih brez služb in celo upanja nanje. Vsem je jasno, da 
se Slovenija ne more izviti iz težav, ker je praktična oblast nekdanjih še 
premočna, nasprotniki pa se ne znajo organizirati in se raje prepirajo 
med seboj. Da se ljudje ne bi razburjali nad krizo, mora biti nekdo kriv 
oziroma je teba državljanje zaposliti z drugimi problemi. Zato: udri po 
Cerkvi.

Ni vse črno. Banke in mariborska škofija so se dogovorile glede 
odplačevanja dolgov in Slomškovo delo ne bo predmet stečaja. Vsekakor 
je letošnji postni čas za slovenske katoličane poln trnja in preizkušenj, 
pa tudi svetlega upanja.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

ŠE VEDNO
S FIGO V ŽEPU?

Recimo, da sem dobronameren, zato sem k naslovu postavil vprašaj. Zdi se pa, da bi brez težav šlo tudi brez njega, saj je čedalje bolj jasno, da 
tisti, ki so “pri koritu” očitno, kot tisti, ki imajo bogato oskrbljeno korito v ozadju, vedno držijo figo v žepu, kadar govorijo lepe besede o spravi in boljši 
bodočnosti, pa menda kar dve. Sicer se res trudijo na vse pretege za boljšo bodočnost, ampak le za svojo. Za državo, za državljane jim ni mar. Komunisti 
pač – saj jim je bilo za državo vedno in povsod le toliko mar, v kolikor je služila njihovim koristim.

Ampak vsake pesmi je enkrat konec in vsak žakelj je enkrat prazen. Tako se tudi njim izteka čas. “Bivši” udbaši še vedno arogantno hodijo po 
Ljubljani, vendar jim nemška in avstrijska sodišča dihajo za ovratnik in čedalje bolj prihajajo na dan njihovi zločini. Saj niso zapirali, pošiljali na Goli 
otok in pobijali samo svoje sonarodnjake in sodržavljane doma – svoje kremplje so stegovali tudi preko meja, pač po zgledu svojega idejnega očeta 
Stalina, ki je svoje nasprotnike preganjal po vsem svetu. Zdaj se skušajo reševati tako, da tožarijo in pred slovenska sodišča vlačijo tiste, ki spravljajo na 
dan njihove zločine, pri tem jih pa podpira in njihove zločine prikriva skorumpirano sodstvo, kjer sta na čelu tožilcev in na čelu Vrhovnega sodišča dva 
stara komunista, znana kršitelja človekovih pravic.

Njihova pogoltnost nima meja. Toda vse to so brce crkavajočega konja, kot je to zapisal dr. Stane Granda v Naši Luči.
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Če imaš morilce, ki lažejo, in arhive, ki so uničeni, morajo žrtve 
iz medvojnih in povojnih prikritih grobišč drugače priti do besede: z 
metodo podobno arheološki je treba omogočiti, da jih ugledamo in da 
nam tako povedo, kaj in kako se jim je zgodilo. Takšno srečanje z njimi 
celotno družbo nenehno kliče in poziva, naj vendarle poskrbi za njihov 
dostojen pokop/prekop; poziv, za katerega pa so politični odločevalci 
očitno oglušeli. Ali bomo v spominskem letu 2015, 70 let po povojnih 
pobojih, vendarle sposobni narediti korak naprej k uresničevanju 
temeljnih zahtev človečnosti? 

To je bila izhodiščna misel okrogle mize, ki je v petek, 10. aprila, 
v ljubljanski Kazini postavila na ogled dosedanje pionirsko delo in 
negotovo prihodnost vladne komisije za vprašanja prikritih grobišč 
(sodelovali so člani komisije dr. Jože Dežman, dr. Mitja Ferenc in Pavel 
Jamnik ter arheolog mag. Draško Josipovič).

Podprite ali pa ukinite!
Da je delo komisije od vstopa v Hudo jamo marca 2009 v veliki meri 

»paralizirano«, je bilo že večkrat opozorjeno. Morda najbolj odločno 
sredi letošnjega marca, ko je komisija na vlado Mira Cerarja naslovila 
predlog (brati ga je mogoče kot zahtevo), naj vendarle nameni dodatna 
sredstva: za vpis grobišč v register vojnih grobišč in v register kulturne 
dediščine; za nadaljevanje programa topografskih raziskav, sondiranj, 
prekopov in identifikacij žrtev; za ureditev ali sondiranje nekaterih 
konkretnih grobišč (npr. v Kamniški Bistrici, rudnik Pečovnik); za posta-
vitev informacijskih panojev na Teharjah in na pokopališču Dobrava ob 
protitankovskem jarku; za preložitev že prekopanih posmrtnih ostankov 
v rovu sv. Barbare v krste; za začetek postopkov za ureditev rova sv. 
Barbare kot spomenika državnega pomena; za pomoč pri organizaciji 
spominskih prireditev (vsaj v Kočevskem rogu, Hudi jami in na Teharjah). 
Če komisija vladne podpore ne bo dobila, njeni člani ocenjujejo, da njeno 
delo ne dosega več namena, zaradi katerega je bila ustanovljena, zato 
vladi predlagajo ukinitev.

Da bi marsikdo, ki ga odmevno delo komisije pod vodstvom dr. 
Jožeta Dežmana hudo moti, takemu ukrepu ploskal, najbrž ni velikega 
dvoma, a jasno je tudi, da je veliko ljudi, ki komisijo v sedanji sestavi 
pozivajo, naj kljub vsem polenom pod nogami vztraja, kar je ne nazadnje 
pokazala tudi dobro obiskana petkova okrogla miza. Pot naprej bo očitno 
zelo odvisna od usode predloga zakona o prikritih vojnih grobiščih in 
pokopu žrtev, ki ga je minuli teden v parlamentarni postopek vložila 
Nova Slovenija, pri njegovi pripravi pa so aktivno sodelovali člani ko-
misije za grobišča (dr. Mitja Ferenc in Pavel Jamnik).

Da bi bilo konec skrivanja za “lahko”
Temeljna težava, s katero se komisija srečuje pri svojem delu, je 

namreč izrazita nedorečenost veljavne zakonodaje. Zakon o vojnih 
grobiščih iz leta 2003 je bil za tisti čas morda korak naprej, a je do 
danes postal ovira pri vseh fazah urejanja prikritih grobišč, kot jih je 
vzpostavila v mednarodnem okolju priznana metodologija slovenske 
komisije (evidentiranje grobišč, njihovo potrjevanje s sondiranjem, 
označevanje, urejanje pravnega statusa z vpisom v register, izkop z 
arheološko metodo in identifikacija žrtev, kjer je to le mogoče …). 

Velik obseg že opravljenega dela bi sicer dajal slutiti, da so pravne 
podlage za nemoteno delo vendarle na voljo, a prav zastoj po očitno 
“prehudi Hudi jami” je pokazal, da je celotna problematika v (pre)veliki 
meri odvisna od politične (neje)volje politike na oblasti. Zakon o vojnih 
grobiščih namreč govori o tem, da se ob odkritju prikritega grobišča 
določeni postopki “lahko” izvedejo. A kaj, ko se ta “lahko” praviloma 
spremeni v arbitrarni “ni mogoče” z izgovori vseh vrst (od denarja do 
zbirokratizirane logike državnih ustanov), v ozadju pa so, kot je jasen 
dr. Jože Dežman, interesi politične levice, ki lahko v stanju brezzakonja 
do onemoglosti zavira vračanje zamolčanih grobišč in njihovih žrtev v 
javni spomin. Predlagani zakon naj bi ukinjal možnost takšne samovolje 
in prisilil pristojne državne ustanove, da ne glede na “interes” njihovih 
vodstev omogočajo izvedbo vseh predvidenih postopkov.

Ali se odrekamo resnici?
A predlagani zakon je zaradi predvsem “tehničnega” reševanja 

vprašanj, povezanih z odkrivanjem in urejanjem grobišč, naletel na 
kritike tudi v krogih, ki sicer jasno podpirajo delo komisije, saj naj bi se 
odrekal iskanju resnice o žrtvah. Na ta pomislek je odgovoril kriminalist 
Pavel Jamnik. Po njegovih besedah z nobenim zakonom ne moremo 
predpisati, da moramo najprej najti resnico, potem pa bomo naredili 
vse drugo. Kako je v Sloveniji glede soglasja o resnici (oz. resnicah), tako 
ali tako vemo. Delo komisije za grobišča je bilo vedno povezano tudi z 
raziskovanjem in ugotavljanjem dejstev o žrtvah, novi zakon pa bi to 
prav z dosledno ureditvijo izvedbenih ukrepov omogočil tudi vnaprej. 
Če se vrnemo na začetek tega zapisa: ob molku storilcev in uničenju 
listin so namreč poleg vedno redkejših pričevalcev grobišča sama 
edini vir novih podatkov. Ko “tehnično” uredimo vprašanja njihovega 
urejanja in pokopa žrtev, lahko, kolikor je to le mogoče, prispevamo 
tudi k razjasnitvi okoliščin njihove smrti. 

Jasno pa je, da novi zakon, če bo sprejet (v Slovenski demokratski 
stranki mu kljub določenim zadržkom ne bodo nasprotovali, tako da 
je že zdaj jasno, da je njegova usoda odvisna od najmočnejše vladne 
stranke), ničesar ne spreminja pri sodni obravnavi medvojnih in povojnih 
pobojev. Tu ne gre za umanjkanje pravnih podlag (te dajeta zakona 
o kazenskem postopku in kazenski zakonik), temveč za odsotnost 

Novinar Družine Bogomir Štefanič ml. je v letošnji 16. številki Družine objavil članek z naslednjimi podatki, ki zadevajo Komisijo za grobišča. Kot 
verjetno veste, je njena naloga spraviti dokončno v red več kot 600 do zdaj identificiranih grobišč iz časov komunističnega nasilje med drugo svetovno 
vojsko in po njej. Po številu grobišč smo verjetno absolutni rekord v Evropi. Delo je kajpada ogromno, toda identificirati žrtve pobojev, jim dati mrliški list 
in primerno počivališče je osnovna zahteva civilizacije, ki jo poznajo še tako nerazviti narodi, in je minimum za državo, ki hoče vsaj delno popraviti krivice 
svojih predhodnikov. Le da je problem v tem, da dediči teh predhodnikov še vedno vladajo, čeprav iz ozadja in so jim razkritja zločinov komunističnega 
režima nočna mora. Zato sta pri njih laž in sprenevedanje na dnevnem redu. To se kaže predvsem v odrekanju nujnih finančnih sredstev, ki so potrebna 
za nadaljevanje začetega dela. Tisti del ostankov pomorjenih v Hudi jami so še vedno več ali manj slučajno zloženi v plastičnih škatlah v hodniku jame. 
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Razprava o pogledih na slovensko polpreteklo zgodovino je sicer 
minila v znamenju različnih, tudi nasprotujočih si stališč, a tudi namere 
po nadaljevanju medsebojnega dialoga. Ne glede na različne poglede 
je današnje srečanje brez zgodovinske primere in nekaj dobrega, je 
poudaril Pahor.

Prvič se mi je porodila misel o naslovu te rubrike, ko sem primerjal organizaciji, ki staj jih predstavljala gosta predsednika Pahorja.
Na eni strani Zveza združenj borcev za vrednote NOB, torej organizacija, ki že v svojem naslovu hoče prikrivati, da je bila NOB (Narodno Osvobodilna 

Borba) samo krinka za komunistično revolucijo, saj si je komunistična partija prilastila ekskluzivo za borbo proti okupatorju in vsako drugo skupino, 
ki bi se te borbe lotila izven partijskega vodstva, razglasila za “protinarodno in izdajalsko”. NOB torej, ki je nastala v naročju partije, ne more zanikati 
svojega deleža pri medvojnem pobijanju vidnih slovenskih ljudi, ki se s partijo niso strinjali, niti roparskih pohodov partizanskih enot, zaradi katerih so 
bili ljudje prisiljeni organizirati vaške straže, da so vsaj malo zavarovali svoje imetje, in je iz njih pozneje nastalo domobranstvo. Organizacija, ki že 70 let 
visi na državnem proračunu in bi ji vsako priznanje sokrivde pri množičnih pobojih – o tem priča več kot 600 zamolčanih grobišč po Sloveniji – zaprlo 
pipo, pa kateri se vanjo stekajo milijoni in milijoni državnega denarja.

Na drugi strani Nova Slovenska zaveza, ki nima nobenih dotacij, ki deluje s članarinami in prispevki svojih članov in ima namen razjasniti temno 
in zamolčano slovensko medvojno in povojno zgodovino. Organizacija, ki ni nikoli organizirala kakih motenj pri proslavah nasprotne, komunistične 
strani, sama pa je morala ob svojih spominskih dnevih neredko izkusiti organizirano nasilje, katerega izvrševalci niso niti najmanj skrivali, kam spadajo.

Že tu se mi porajajo dvomi o možnosti poštenega soočenja dveh mnenj in načel dveh organizacij, ki sta na tako različni ravni. Če si pa zastavim 
vprašanje, koliko bi še bilo članov Združenj borcev za vrednote NOB, če bi jim zaprli državno finančno pipo in bi bilo njihovo Združenje v istem položaju, 
kot je Nova Slovenska zaveza, dvomim, da bi to takega srečanja sploh prišlo, saj zadnja ne bi imela nobenega sogovornika.

Sicer je pa tule kratek povzetek te izmenjave mnenj.

Pahor je predsednika Nove Slovenske zaveze Petra Sušnika in sekre-
tarja Zveze združenj borcev za vrednote NOB Mitjo Klavoro vprašal, na 
kakšen način bosta njuni organizaciji obeležili 70-letnico konca druge 
svetovne vojne. »Nekatere stvari gredo Slovencem zelo težko od rok 
in ena izmed njih je dialog. Mi smo izrazito monološki narod in vemo 
drugega zelo dobro poslušati dokler govorimo samemu sebi. Zdi se mi, 
da bomo s temi občutki praznovali tudi v Novi Slovenski zavezi. Kakor 
da pravzaprav že najmanj 45 let, do leta 1990, poslušamo en monolog 
in kakor da nadaljnjih 25 let poslušamo dva monologa, ne pa dialoga 
in ker sta ta dva monologa sama sebi namen, tudi ne storimo tistega 
koraka, ki bi bil potreben, da bi prišlo do dialoga. En drugega smo se 
očitno ali izogibali načrtno ali iz strahu, bojim se da večkrat iz strahu pred 

Kar ste ravnokar prebrali, je izšlo v Družini 2015/16 ,19. aprila. Komaj štiri dni prej je bilo pa tole. Zdaj pa primerjajte!
Na povabilo dijaškega družbenopolitičnega krožka, ki deluje na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu, se je predsednik države Borut Pahor kot 

moderator udeležil pogovora z dijaki. Pogovor je nosil naslov “Ne da sovražim, da ljubim, sem na svetu”. Kot sogovornika, ki sta predstavljala dve 
nasprotni gledanji na slovensko zgodovino med drugo svetovno vojsko in po njej, sta bila povabljena: predsednik Nove Slovenske zaveze Peter Sušnik 
in predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Tit Turnšek. Zadnji je tik pred začetkom srečanja svojo udeležbo odpovedal, tako da je namesto 
njegaa Zvezo združenj borcev zastočal njen sekretar Mitja Klavora. Tole je skrajšano poročilo o razgovoru, celoten pogovor pa lahko najdete in poslušate 
na spletni strani Radia Ognjišče:

http://radio.ognjisce.si/sl/165/slovenija/16902/

Sušnik je tudi dejal, da čas 2. svetovne vojne ni pomenil le boja proti 
okupatorju, ampak tudi boj za program, ki je del slovenskega naroda 
postavil pred težko odločitev – braniti sebe, ne glede na to, od kod 
napad prihaja, ali pa se združiti pod ideologijo in kloniti pod interesi 
narodnih voditeljev. »Nihče ni prostovoljno prijel orožja, ker bi se strinjal 

resnico, in 70. obletnica daje pravzaprav slutiti, da so med nami zadnji 
krat tisti akterji, ki so leta 1945 sami na lastni koži in z lastnimi očmi 
doživeli vso tragedijo konca druge svetovne vojne,« je povedal Sušnik.

»Mislim, da kar zadeva začetek konec vojne in dogajanja med vojno 
niso potrebne neke poglobljene raziskave, ker so zgodovinarji več ali 
manj že vse raziskali. Drugo je kar zadeva čustvovanje in subjektivni 
pogled. Tukaj so velike razlike in dokler bodo udeleženci vojne živi, bodo 
te razlike ostale. Na koncu pa naj samo še dodam, da je izkušnja vojne pri 
ljudeh pustila tako močno sled, vsaj tistim, ki jih sam poznam, da je to 
pravzaprav neizbrisno. Ta katastrofa, ki je zadela slovenski narod, Evropo 
in svet v času 1938 – 1945, je še danes neizbrisna,« pa je dejal Klavora.

dovolj močnih dokazov, s katerimi bi konkretne ljudi lahko povezali s 
konkretnimi zločini.

Dr. Mitja Ferenc, ki je na okrogli mizi predstavil širši sklop urejanja 
prikritih grobišč, je opozoril na še eno pomembno spremembo, ki jo želi 
uveljaviti predlagani zakon. Po sedanji ureditvi morajo dati pobudo za 
izkop posmrtnih ostankov in nositi njegove stroške svojci pomorjenih, 
kar je nedopustno za demokratično državo, za kakršno se imamo četrt 

stoletja po demokratičnih spremembah.
Tudi dr. Jože Dežman v predlaganem zakonu vidi bistven korak 

naprej po nekajletnih peripetijah, ko smo lahko v javnosti le opazovali, 
kdo se bo lahko delal še večjega norca iz komisije in njenih članov. Če 
se bomo o zakonu sposobni spodobno dogovoriti, bo po Dežmanovih 
besedah memorialno leto rešeno, če pa se bo začelo običajno slovensko 
“preklanje”, lahko še eno praznično leto le – pokopljemo.
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Komentarju Barbare Novak ni kaj pripomniti. Kar zadeva pa vprašanje Vida Beštra, s kom se sploh spravljamo, se sprašujem, kakšno je poznavanje 
zgodovine srednješolcev. Človek bi pričakoval, da vsaj na škofijski gimnaziji profesorji dijakom razlože še kaj drugega, kot je v zastarelih učbenikih, ki 
so tako in tako pisani še po normah iz komunistične Jugoslavije. Ali so res tako preplašeni, da si ne upajo razložiti, da razen ponarejenih komunističnih 
razlag (ki so menda še vedno obvezne) obstojajo podatki neoporečnih zgodovinarjev (npr. dr. Tamare Griesser-Pečar, dr. Staneta Granda, mag. Helene 
Jaklitsch), ki prikažejo našo zgodovino v popolnoma drugačni, za komuniste usodno sramotni luči? Končno od srednješolcev ne moremo pričakovati, 
da bodo sami šli raziskovat zgodovino, pričakovali bi pa to od njihovih vzgojiteljev če so res vzgojitelji in ne samo predavatelji predpisane snovi.

Zakaj? Zato, ker je narodu, ki ne pozna svoje zgodovine, tudi pot v prihodnost zaprta.
Če bi Združenju zveze borcev res bilo kaj do sprave, bi morala nemudoma odstaviti svojega predsednika Tita Turnška zaradi njegove provokativne 

izjave. Ker pa tega ni storila, je jasno, da pri vsaki razpravi o spravi drži “figo v žepu”. In ta “figa” je navzoča ob vsakem komunističnem govoričenju o 
spravi. Ne delajmo si iluzij: laž je nesmrtna duša komunizma, zato komunistom ni verjeti, saj se spreobrnejo šele, ko se v grob zvrnejo.

»Še vedno čakam odgovor na svoje vprašanje: s kom se sploh spra-
vljamo? Dokler si ne odgovorimo (vsak izmed nas) na to vprašanje, so 
nadaljnje razprave brezplodne – če se nimamo s kom spraviti, sprave 
ne potrebujemo.« (Vid Bešter) 

»Všeč mi je bilo, da je pogovor vodil gospod predsednik, saj so 

Ob vprašanju simbolov je šlo predvsem za peterokrako zvezdo in srp ter kladivo. Bomo videli, če bo v prihodnosti res, da se komunistični simboli na 
državnih proslavah ne bodo pojavljali. Pač pa je bila zanimiva reakcija na zamisel, da bi država morala vprašanje simbolov urediti in določene simbole 
tudi prepovedati. Toda sodu je izbila dno trditev, da morajo biti vsi simboli dovoljeni, saj določeni skupini lahko kaj pomenijo. G. Klavori bi svetoval, 
naj poskusi iti v Nemčijo demonstrirat s hitlerjansko obrnjeno svastiko, kljukastim križem, ki mu Nemci pravijo “Hakenkreuz”. In če upoštevamo, da je 
v Evropski Uniji totalitatni sistem komunizma izenačen s totalitarnima sistemoma fašizma in nacizma, spadata tako zvezda kot srp in kladivo v isto 
kategorijo kot “Hakenkreuz”. Sicer je res, da Slovenija zadevne izjave Evropske Unije ni podpisala (kar je menda edini primer v Evropi), vendar to ne 
pomeni, da lhko na tej podlagi kdorkoli opravičuje uporabo totalitarističnih simbolov.

Preden zaključim pa še dvoje zanimivih mnenje dijakov Škofijske klasične gimnazije:

Sogovornika sta se dotaknili tudi vprašanja uporabe simbolov na 
državnih prireditvah. Sušnik je poudaril, da ga ne moti, če se simbolika 
rdeče zvezde uporablja na notranjih proslavah ZZB NOB, prizadene pa 
ga, če je uporabljena denimo na državni proslavi. Zato meni, da bi bilo 
treba uporabo tovrstnih simbolov do neke mere regulirati.

z okupatorjevim programom,« je poudaril Sušnik, a priznal, da je bila 
domobranska prisega »eno najtemnejših dejanj, ki jih je ta stran storila.«

Po besedah Klavore ima vsako dogajanje v zgodovini svojo ge-
nezo. Kar se je takrat dogajalo, je bila po njegovih besedah posledica 
okupatorjeve agresije. Ob tem se je Klavora zavzel za popravo krivic 
– kolikor je to po tolikem času seveda še mogoče. Vseh krivic se ne bo 
dalo popraviti, da pa se žalovati, oprostiti in živeti naprej, je poudaril 

bili odgovori sogovornikov zato bolj jasni in je pogovor potekal bolj 
uglajeno. Mislim, da je gospod Klavora veliko ovinkaril in govoril o 
splošni svobodi, ni pa dal nobenih obljub in dobrih predlogov, kot je 
to uspelo gospodu Sušniku. S srečanjem sem bila zelo zadovoljna.« 
(Barbara Novak)

Klavora pa je odvrnil, da uporaba simbolov ni problematična, dokler 
ne posega v doživljanje nekoga drugega. Pojasnil je še, da na državnih 
proslavah, namenjenih spominu na osamosvojitev, takšnih praporjev ni, 
sodijo pa po njegovem prepričanju na prireditve, namenjene spominu 
na 2. svetovno vojno.

in spomnil, da je ZZB NOB v preteklosti že večkrat obžalovala dogodke 
med vojno in po njej.

Predsednik republike je okroglo mizo, v kateri so sodelovali tudi di-
jaki, sklenil s pozivom, naj ljudje poskušajo živeti z neko mero tolerance. 
Nekoga moti nekaj, drugega drugo, vendarle pa je Pahor prepričan, da 
je “med nami več tistega, kar nam je skupno”.

Ob celem posnetku tega srečanja takoj opazimo Klavorino izmikanje problemu partijske politike pobijanja drugače mislečih med vojsko in po njej. 
Ni bilo videti, da bi ga kakorkoli motil Kočevski rog, pa Teharje, Huda jama in ostalih 600 in več prikritih grobišč. O “spravni slovesnosti”, ki je bila 8. 
julija 1990 v Kočevskem rogu v navzočnosti nadškofa Šuštarja in takratnega predsednika Kučana pa tole: kar so ves ta čas do danes pisali tako ime-
novani dominantni mediji (in nobena skrivnost ni, kdo jim diktira), dovolj jasno pove, da je bila že takratna slovesnost vsaj kar zadeva Kučana “s figo 
v žepu”. Manj kot mesec dni pred tem pogovorom, 22. marca 2015 je predsednik Združenja zveze borcev, Tit Turnšek, pri komemoraciji v vasi Jesenica 
na Cerkljanskem, takole razsajal: »S kom naj se spravimo? Z nacistično Nemčijo, Italijo? To so bili sovražniki. Domobranci so bili del pomo-
žnih policijskih enot SS. Sprave s temi ljudmi ni, sprave z izdajalci ni. Lahko se kvečjemu pomirimo, spravimo pa ne.« Že trditev, da so bili 
domobranci del pomožnih policijskih enot SS, je čisto navadna laž, da o načelnem zanikanju možnosti sprave sploh ne govorimo. Iz tega je tudi jasno, 
zakaj je Turnšek tik pred srečanjem odpovedal svojo udeležbo, saj bi po tem svojem izpadu bilo vsem jasno, da drži “figo v žepu”. Je pa pokazal, da je 
vreden naslednik hujskaškega vreščanja svojega prednika Stanovnika v Dražgošah. Klavori torej ni ostalo nič drugega, kot da se vsaki iskreni razpravi 
o vzrokih razdvojenosti in vsaki neposredni izjavi o spravi izmika in tudi on pridno drži “figo v žepu”.

Je pa ob tem srečanju prišlo še do zanimivega vprašanja komunističnih simbolov.
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➧

Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROVEM
V	par	urah	dospemo	do	drugega	otoka,	ki	se	na	

zapadu	polagoma	dviga	iz	morja.	To	je	“rožica	Jon-
skega	morja”,	otok	Zant	ali	Zakint	 (Zákinthos	=	
Xantes,	op.	ur.).	Plujemo	prav	blizu	obrežja.	Krasno	
je	videti	mesto	Zante	z	lepo	cerkvijo	in	ponosnim	
gradom.	Sonce	prodre	oblak	in	razsipava	svoje	žarke	
nad	mestom	in	zeleno	okolico.	Škoda,	da	je	žarkov	
kmalu	konec.	Vinogradi,	mirtovi	gaji,	gozdiči	cipres	
in	resnih	oljk,	vrtovi	cvetočih	češenj	in	mandeljnov	
pokrivajo	dolinice	in	holme;	čez	otok	je	razpeta	te-
mnozelena	odeja	južnega	rastlinstva.
Zopet	smo	sredi	morja.	Na	krovu	ni	obstanka.	Vsa	

družba	je	potrta.	V	kadilnici	začnemo	z	Dunajčanom	
in	Židom	kartati.	Ladjini	sunki	pa	nam	premečejo	
vse	in	nehati	moramo.
Prikažejo	 se	 bregovi	 Elide	 in	 Arkadije.	 Dežela	

ima	dalmatinski	značaj.	Lepa	ta	dežela	ni.	Goram	
manjkajo	gozdovi,	vse	je	silno	prazno.	Breg	je	jako	
strm.	Ljuti	valovi	se	z	neznansko	silo	zaganjajo	med	
pečine.	Vsi,	kolikor	nas	je	še	“živih”,	gledamo	silno	
kipenje	in	butanje	morskih	valov.	Žid	pravi,	da	ta-
kega	penjenja	še	ni	videl	nikjer.
Pozno	popoldne	plovemo	med	bregom	in	majhni-

ma	otokoma	Sapienza in Skhiza.	Mogočna	jadrnica	
se	prekucuje	na	ljutih	valovih,	tu	in	tam	popolnoma	
zgine	za	njihovimi	robovi.	Videti	je	tudi	nekaj	raz-
valin,	gotovo	kake	nekdanje	trdnjave.
Ob	štirih	je	kava	ali	čaj;	le	malo	nas	je	pri	mizi.	

Izpijem	 samo	nekaj	 limonade,	 drugega	 se	mi	 ne	
zljubi.
Na	zofi	se	pogovarjava	s	saksonskim	sodnikom	

Rothardtom	o	raznih	vprašanjih.	Mož	je	kot	prote-
stant	o	naših	katoliških	razmerah	silno	slabo	poučen;	
tako	bode	pač	pri	večini	protestantov.
Tudi	zamorec	in	arabec	sta	na	nasprotni	strani	v	

živahnem	razgovoru.	Prva	arabska	beseda,	katero	
sem	razumel,	 je	bila	 “kelb”	–	pes,	ki	 je	Arabcem	
nekaka	kletvica.
Gospod	Blaschke	pride	od	kapitana,	pri	katerem	

je	imel	opraviti.	Pove,	da	se	je	stari	kapitan	izrazil,	
češ	“Semiramis”	že	dolgo	ni	imela	take	vožnje.
Proti	večeru	dospemo	do	južnega	kraja	Grčije,	do	

predgorja	Matapan.	Na	belem	svetilniku	se	blesti	
luč.	Vzamemo	slovo	od	Evrope.
Z	groznim	bučanjem	nas	sprejme	Sredozemsko 

morje.
Pri	večerji	nas	je	le	malo.	Večina	komaj	kaj	jé.	

Gospod	Blaschke	in	švicarski	major	pa	imata	tek	za	
dva.	Debeli	sosed	mi	vedno	prigovarja,	naj	jem,	a	
kako	boš	jedel,	ko	se	ti	vse	silno	studi.	Z	gospodom	
Stepinskim	morava	kmalu	oditi	–	darovat	morskim	
bogovom.	On	poljsko	preklinja	vihar,	a	vihar	tuli	dalje.

VIHARNA	NOČ	V	LUNINEM	SVITU.
Najdalje	kar	je	mogoče	ostanem	dobro	zavit	na	

krovu.	Čisti	morski	zrak	je	najboljši	pripomoček	tudi	
za	sitno	morsko	bolezen.

Zdaj	smo	šele	na	morju.	Ravno	polna	luna	je.	Tu	
in	tam	se	pretrga	oblak	in	na	temnomodrem	nebu	
se	čisto	blizu	prikažejo	zvezde	v	krasnem	blišču.	Na-
ravno	diven	je	prizor,	kadar	se	izza	oblakov	prikaže	
luna.	Njen	bledi	odsvit	obseva	ladjo,	ki	se	nepresta-
no	prekucuje	sredi	velikanskih	valov.	In	ti	valovi	v	
mesečnem	svitu:	kako	žarijo	njihovi	grebeni,	kako	
se	v	čarobni	luči	peneč	vidi	njih	dir!	Na	nebu	žene	
vihar	krdela	oblakov,	okoli	mene	pa	divja	morje.	Ni-li	
táko	tudi	življenje	naše?	Po	miru	zadrhti	moje	srce,	
dolgo	gledam	za	bežečimi	oblaki.

MORJE
nedelja, dne 11. svečana

Noč	ni	bila	prav	nič	prijetna.	Ne	vem,	kako	so	ure	
minule.	Zjutraj	isti	prizori.	Vihar	tuli	naprej,	samo	ni	
več	tako	mrzel.	Valovi	so	ogromni.	Pogled	na	morje	
je	veličasten,	podoben	pogledu	z	višave	na	skalnato	
pokrajino.
Ves	dan	sredi	morja
...kamorkoli gledam čez obzorje,
pred mano z nebom se poljublja morje.
Posedamo	po	palubi.	Kak	resnejši	pogovor	je	ne-

mogoč,	od	silnega	guganja	so	telesne	moči	potrte.	Ni	
pa	potrt	duh.	V	dolgih	urah	sredi	morja	je	priložnost	
za	 premišljevanje.	 Saj	 hrani	 to	 sveto,	 neskončno	
morje	biserov	brez	števila.
Morje	prinese	bol,	a	morje	tudi	zdravi.	Slani	in	

čisti	njegov	zrak	je	zdravilo	oslabelemu	telesu,	pa	
tudi	duh	se	poživi	tukaj	med	nebom	in	vodo.
Morje	 ni	mrtvo,	 ni	 brez	 dela.	 Njegovo	 krilo	 je	

materino	krilo	življenja.	Na	dnu	morja	je	bujno	rast-
linstvo,	ki	diha	vodo	namesto	zraka,	tam	se	gibljejo	
živali	različne	vrste.	Iz	morja	vstaja	oblak,	ki	poživi	
izsušeno	zemljo,	morje	uravnava	podnebje,	uglaja	
preostra	nasprotja.
Morja	neizmernost	in	neskončnost	nam	kaže	našo	

nizkost,	 ničevost	 vsega	 posvetnega,	 ter	 velikost,	
vrednost	tega,	kar	je	večno,	neumrljivo.	Morje	nam	
ozdravi	duha.	Na	morju	se	nam	obudi	samozavest,	
z	njegovimi	valovi	se	človek	dviga	in	pada.	Posluša	
pesmi	rahlih	sapic	na	strunah	valov,	čuti,	kadar	počiva	
otožnost	na	lenim	vodovjem,	strepeta,	ko	vzkipi	va-
lovje	v	divjem	šumenju,	vzplamti,	kadar	zaigra	morje	
na	vodnih	orglah	svoje	viharne	slavospeve,	trese	se,	
ko	vodovje	tuli	strašne	pesmi	neukročene	revolucije.
Stari	Feničani	so	imenovali	brezmejno	morje	“og-

ogen”,	to	je	morje,	ki	obsega	vse;	in	Pitagorejcem	je	
morje	“solza	očeta	vseh	bogov”.	Zares,	kadar	vihar	
temu	vodovju	solza	podari	dar	glasu	in	jezika,	izra-
ža	njegov	vzdihujoči	spev	vsa	osorna	nasprotstva	
sedanjih	 svetovnih	 razmer.	 Vihar	 in	 valovi	 pojeta	
pesem,	ki	doni	kakor	gromov	tresk,	polna	otožnosti	
in	gorja	in	zdihujočega	koprnenja.	To	je	žalostinka	
vesolja,	s	katero	obžaluje	smrt	svojega	kralja	in	toži	
nad	svojim	sedanjim	gorjem.	Vzdihujoče	tuljenje	se	
oklepa	zemlje,	sega	do	zvezdnatega	oboka,	se	izvija	
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PRVI VTISI
ponedeljek, dne 12. svečana

Zares	nov	svet!	Kamor	se	oko	ozre,	povsod	pri-
zori,	kakršnih	še	ni	zrlo	nikjer.	A	ni	mnogo	časa	za	
občudovanje.	Malo	strah	me	je,	ko	se	oziram	v	to	
vrvenje.	Me	 li	ne	bo	požrlo	 to	živo	morje?	Široke	
stopnice	nam	naslonijo	na	ladjin	rob	in	kakor	divji	
roparji	plane	cela	truma	ljudi	na	nas.	Pa	nam	ne	gre	
za	vrat.	Treba	je	ostati	miren.	Divji	lov	se	sicer	začne	
na	našo	prtljago,	par	trdih	besed	pa	zadostuje,	da	
nas	puste	pri	miru.	Paziti	moraš,	da	te	postreščki	
ne	poderejo.	Stisnem	se	v	kot	in	čakam,	da	se	prva	
nevihta	malo	poleže.	Čudni	obrazi,	zanimive	noše!	
Hrup	in	vpitje	ponehavata,	stopim	na	krov	in	med	
množico	na	bregu	zapazim	rjavo	haljo	slovenskega	
misijonarja,	poleg	njega	pa	dobrosrčen	obraz	sta-

iz	vsega	stvarstva,	ker	toži	nad	izgubljenim	rajem	in	
objokuje	razdrto	harmonijo.	Klic	te	žalostinke	je	klic	
vesoljnega	gorja,	otožnosti	in	drhtenja,	v	katerem	
vzdihuje	 zaradi	 prekletstva	 vsa	 narava.	Morje	 je	
harfa,	na	kateri	poje	vihar	to	žalostinko	z	otožnostjo,	
da	presune	človekovo	srce.
Vihar	na	morju!	Kdo	se	pri	tej	žalostniki	ne	spo-

minja	 besed	 apostola	 o	 »pričakovanju	 in	 upanju	
stvarstva	na	razodetje	božjih	otrok,	o	drhtenju	 in	
vzdihujoči	bolesti	cele	narave	pod	težo	ničevosti	in	
gorja,	pričakovanja	in	koprnenja?«	Apostol	je	po-
znal	naravo	in	človeško	srce,	dobro	je	znal	tolmačiti	
naravne	pojave.	Kadar	poje	morje	svoje	žalostinke,	
je	ta	pesem	jok	neveste,	ki	gre	okinčana	svojemu	
ženinu	nasproti,	a	ga	najde	mrtvega;	tu	ostane	v	
poročni	obleki	z	vencem	na	deviški	glavi;	njeno	oko	
pretaka	solze	in	njeno	srce	žaluje	od	te	ure	v	otožni	
bolesti;	potolažiti	se	ne	pusti,	a	up	ima	na	svidenje	
in	 združenje	 z	mrtvim	 ženinom	onkraj	 groba.	 Ta	
nevesta	je	stvarstvo,	morje	so	njene	solze	in	vihar	
poje	njene	žalostinke.
Ta	pesem	bi	nam	izvabila	solze	črnega	obupa,	to	

bi	bila	mrtvaška	pesem,	zaradi	katere	bi	stvarstvu	
in	nam	moralo	počiti	 srce,	ako	bi	nad	 temi	 zvoki	
ne	plaval	up	gotovega	rešenja.	Ta	žalostinka	ne	bo	
donela	večno,	te	solze	se	bodo	posušile.
Proti	enajsti	uri	pripne	mornar	zastavo	na	zad-

njem	delu	ladje.	Srečati	se	imamo	namreč	s	parni-
kom	“Habsburg”,	ki	je	včeraj	zapustil	Aleksandrijo.	
Zaradi	viharja	je	srečanje	zakasnelo.
Približno	ob	dvanajstih	se	vlije	močna	ploha.	Ob-

lak	sega	do	morske	površine.	Komaj	zapazimo	na	
desni	ponosni	parnik,	ki	hitro	zopet	zgine.
Po	plohi	se	nekoliko	zjasni.	Ozračje	je	silno	vlažno,	

vihar	ni	več	tako	mrzel.
S	Čehom	 in	Poljakom	hodimo	po	parniku	 in	 si	

ogledujemo	razne	prostore.	V	kajutah	mornarjev	je	
na	stenah	polno	svetih	podob.
Čutim,	 da	 je	moralo	 biti	 v	 prejšnjih	 časih	 pri	

počasni	vožnji	sredi	morja	dolgočasno.	Vidiš	vedno	le	
isto	nebo	in	morje.	Najmanjša	sprememba	zanima.	
Popoldne	se	za	ladjo	prikaže	bel	galeb,	vsi	ga	zremo	
kakor	prikazen	iz	drugega	sveta.	Kmalu	zopet	zgine.

prihod, dne 12. svečana

Z	zadnjo	nočjo	sem	bil	prav	zadovoljen.	Enostav-
no	guganje	postane	s	časom	prijetno	in	pospešuje	
spanje,	če	le	želodec	ne	dela	sitnosti.
Silno	rad	bi	bil	videl	vzhajati	sonce.	Menil	sem,	

da	se	bo	vreme	kaj	spremenilo	in	sem	vstal	precej	
zgodaj.	Želja	se	mi	ni	izpolnila.
Prišedši	na	krov	vidim,	da	je	nebo	okoli	in	okoli	

zabasano	s	temno	meglo.	“Semiramis”	plove	precej	
mirno.
Grmenje	morja	ponehava,	vse	kaže,	da	se	bliža-

mo	suhemu.	Srce	mi	trepeče,	ko	stojim	visoko	na	
krovu,	da	pozdravim	novi	del	sveta	–	črno	Afriko.	
Res	tam	na	desno	vstaja	iz	morja	nizek	breg,	prve	
palme	gibljejo	svoje	glave	v	jutranjem	zraku.	Orjaški	
pristaniški	zid	nas	objame	s	svojimi	rokami,	ki	segajo	
daleč	tja	v	morske	valove.	Bliža	se	nam	jadrnica.	
Arabec	z	orlovskim	nosom	in	porjavelim	obrazom	
pride	po	stopnicah,	gre	na	poveljniški	most	in	pelje	
ladjo	v	mirno	pristanišče.
Kako	se	mi	odpirajo	oči	novemu	svetu,	kako	me	

omami	Jutrovo,	sončna	dežela,	kraj	mojih	sanj!
Tam	na	levi	čuva	ob	valovih	temno	zidovje	sta-

rega	Farosa,	svetilnika,	ki	se	je	prišteval	k	čudesom	
sveta,	in	od	njega	naprej	se	vrsti	palača	za	palačo,	
celo	morje	snežno	belih	poslopij,	nad	katerimi	razliva	
sonce,	jutrovsko	sonce,	svoj	blišč.	Na	stotine	čol-
nov,	parnikov,	ladij	s	čudnimi	zakrivljenimi	jambori	
na	 desni	 in	 levi,	 povsod	 hrup,	 življenje,	 drvenje,	
kamor	pogledaš,	vse	novo.	Čuti	me	zapuščajo,	ko-
maj	zapazim,	da	smo	ob	bregu.	Še	enkrat	se	prav	
krepko	oddahne	ponosna	morska	kraljica,	potem	pa	
obstane	njeno	nemirno	srce.	Zbogom	“Semiramis”	
–	Aleksandrija,	Afrika	je	moj	novi	svet.

V DEŽELI FARAONOV
od 12. SVEČANA do 3. MALEGA TRAVNA

ALEKSANDRIJA
rega	muslimana.	P.	Benigen	Snoj	in	Mustafa,	višji	
muslimanski	duhovnik,	nekak	“dekan”	 in	obenem	
postrešček	frančiškanov,	sta	mi	hitro	znanca,	dasi	ju	
vidim	prvikrat.	Kmalu	smo	na	ladji	gotovi;	Mustafa	
vzame	moj	kovček,	še	enkrat	se	ozrem	za	slovo	na	
svoj	dosedanji	dom,	 in	brez	vsake	skrbi	stopim	v	
tem	spremstvu	v	novi	svet.
Tisočero	 novih	 vtisov	 vsepovsod.	 Skozi	 drvečo	

množico	se	pririjemo	do	carinikov;	majhen	bakšiš	
oprosti	moj	kovček	preiskave.	Izvoščki	imajo	evro-
pejsko	bolezen	–	 stavkajo;	močan	Arabec	vzame	
mojo	 prtljago	 na	 široka	 pleča,	mi	 pa	 sedemo	na	
električno	železnico.	Ulica	sledi	ulici,	trg	trgu,	povsod	
polno	ljudstva,	hrupno	življenje;	končno	zavijemo	
na	široko,	z	lepimi	nasadi	obrobljeno	cesto.	Na	levi	
in	 desni	 same	 palače	 sredi	 razkošnih	 vrtov.	 Zdaj	



izstopimo;	med	drevjem	se	vidi	široko	pročelje	im-
pozantne	zidave.	To	je	zavetišče	sester	Boromejk,	
kjer	imajo	tudi	aleksandrijski	Slovenci	svoj	dom.	Na	
tujem	sem,	a	kmalu	se	čutim	kot	med	svojimi.	Tu	
se	nekaj	dni	odpočijem	od	hude	vožnje;	med	tem	
ja	časa	in	priložnosti	v	obilici,	pogledati	si	mesto	in	
opazovati	zanimivo	življenje.

NA ULICI
Silno	me	 vleče	 na	 ulico,	 saj	 takih	 prizorov	 še	

nisem	videl	nikjer.	Semtertja	drvi	tok	ljudi;	po	cesti	
drdra	voz	za	vozom,	vpitje,	hrup,	tekanje,	drdranje	
povsod.	Uho	se	včasih	pritožuje,	ker	postaja	hrup	
preglasen,	ali	tem	zanimivejša	je	ta	bujnost	za	oko.	
Tudi	odrasel	postane	otrok	in	občuduje;	ni	mogoče	
iti	mimo	teh	prizorov.
Vsaka	oseba	je	posebnost	zase,	vse	nas	zanima:	

noša,	obraz,	kretanje,	govorjenje.
Obleka	 domačinov	 je	 široka,	 dolga	 do	 pet,	 v	

najbujnejših	barvah.	Okoli	ledij	se	ovija	pester	pas,	
na	glavi	je	večinoma	rdeča	turška	kapa,	tarbuš,	ali	
pa	ponosni	turban.	Tako	se	nosijo	moški.	Nič	manj	
zanimiva	je	noša	žensk.	Večinoma	so	zavite	v	črne	
halje,	 obraz	 zakrit	 s	 pjačolanom,	 da	 se	 vidijo	 le	
temne,	žametne	oči	in	goste	obrvi;	roke	in	noge	so	
okinčane	z	lepotičjem	večje	ali	manjše	vrednosti.	In	
kakšne	barve	pri	oblekah:	najbolj	žive	barve	druga	
poleg	druge.	Pri	nas	bi	bilo	ob	taki	bujnosti	naše	oko	
užaljeno,	a	tukaj	zahteva	te	žive	barve	sončni	sijaj.
Zares,	kadar	se	po	široki	ulici	vali	tok	teh	ljudi	v	

najpestrejših	oblekah	in	se	razliva	nad	to	bujno,	živo	
morje	svit	jutrovskega	sonca,	je	to	slika,	kakor	si	
lepše	ne	more	ustvariti	niti	najživahnejša	človeška	
domišljija.
Poleg	noše	nas	zanimajo	tudi	obrazi.
Človek	 je	 sicer	 podoben	 človeku,	 ali	 težko	 se	

najdeta	 dva	 popolnoma	 si	 podobna	 obraza.	 Pri	
nas	na	obrazih	ni	nič	posebnega;	vsi	so	po	enem	
kopitu.	Tukaj	pa	vidiš	največjo	različnost	ravno	na	
obrazih.	 Srečavajo	 te	 zamorci	 vseh	 vrst,	 Arabci	
vseh	 dežel,	 potomci	 starih	 Egipčanov,	 prebivalci	
vseh	jutrovskih	dežel;	eni	so	črni	kot	oglje,	drugi	
porjaveli,	tretji	temni	v	vseh	stopnjah,	zopet	drugi	
beli	 kakor	mleko	 in	 kri.	 In	 kako	 živahno	 je	 njih	
kretanje!	Na	najživahnejšem	trgu	je	pri	nas	kakor	
pri	pogrebu	proti	drvenju	v	aleksandrijskih	ulicah.	
Vse	se	vrši	med	govorjenjem,	klicanje,	vpitjem.	Pa	
ni	nič	odurnega,	surovega	v	tem	toku;	Jutrovec	je	
živahen,	ali	pri	tem	spreten	v	vedenju	in	kretanju,	
kakor	pravi	plemenitaš.	Samo	ob	sebi	se	razume,	
da	slišiš	poleg	arabščine	vse	jezike	sveta.
Najbolj	se	kaže	jutrovski	značaj	v	onih	delih	me-

sta,	kjer	imajo	domačini	svoje	strogo	ločene	obrti	in	
svoje	prodajalne.	Strah	te	obide,	če	prideš	prvikrat	
v	ta	šum	in	hrup;	previden	moraš	biti,	ali	bati	se	ni	
treba	ničesar.	Pač	pa	ima	noč	svojo	moč,	in	tedaj	
ostani	doma,	ali	idi	le	na	glavne	ulice.
Glavni	trgi	so	krasnejši	od	trgov	evropejskih	mest;	

bujni	nasadi	dajejo	hlad	pred	vročino	svetlega	son-
ca.	Tukaj	so	pred	kavarnami	zbirališča	elegantnega	
sveta;	 tu	 se	 šopiri	 bogatin,	milijonar	 v	 vsej	 svoji	
razkošnosti.	Stopimo	na	par	širokih	ulic:	prodajalna	

je	tik	prodajalne,	ena	bogatejša	od	druge.	Vse,	kar	
nudi	razkošni	orient,	vse	je	tu	nakopičeno	v	neiz-
mernem	bogastvu.	Ne	samo	to:	tu	najdeš,	kar	nudi	
svet	sploh.	Oko	je	omamljeno	od	lišpa.
Nenadoma	 stojimo	 pred	 velikansko	 vojašnico.	

Na	straži	je	krdelo	angleških	vojakov.	Egipt	je	pod	
varstvom	mogočnih	sinov	bogate	Anglije.	Hudo	nas	
dirne,	da	narod	ni	sam	svoj	vladar,	ali	otrokom	je	
treba	varuštva,	in	otrok	je	ostal	Jutrovec	pri	vseh	
svojih	 zmožnostih	 in	 kljub	 svoji	 omiki.	 Anglež	 je	
večinoma	tudi	moder	in	dober	varuh,	ne	zatiralec;	
povsod	v	deželi	se	vidijo	sledovi	njegovega	umnega	
gospodarstva.
Hiše	so	ali	palače	na	glavnih	ulicah,	predmestjih	

in	 trgih,	 ali	 pa	prav	neznatne	 zidave,	 brez	 streh,	
podobne	razvalinam,	spredaj	zavarovane	z	lesenim	
omrežjem.	Razen	par	večjih	stavb	ni	nič	starinskega,	
izredno	zanimivega;	oko	se	od	hiš	obrača	vedno	le	
na	množico,	ki	se	giblje	neprestano	med	temi	bleš-
čečimi	razvalinami	v	najbujnejših	barvah,	tako	da	
se	je	ni	mogoče	nagledati.	Desetkrat	greš	po	ulicah	
gor	in	dol	in	desetkrat	vidiš	nove,	zanimive	obraze.	
Na	Jutrovem	se	življenje	odvija	od	nekdaj	na	ulici	
in	na	ulici	spoznaš	Jutrovce.
Proti	večeru	se	nagne	tok	življenja	na	glavni	trg,	

kjer	stoji	podoba	Ali	Mohameda,	rešitelja	Egipta	iz	
turške	sužnosti.	V	svitu	mogočnih	električnih	svetilk	
se	giblje	bujno,	pestro	morje	v	prijetnem	kramljan-
ju.	Kadar	razsipava	nad	mestne	nasade,	nad	gosto	
množico,	nad	palače	in	zabavišča	luna	svoje	medli	
žar,	ali	kadar	igra	sredi	tega	bujnega,	divnega	živl-
jenja	vojaška	godba	svoje	otožne	arabske	komade	
–	tedaj	čutiš,	da	si	prišel	v	nov	svet,	kakršnega	še	
nisi	našel	nikjer,	 in	z	vso	dušo	se	oprimeš	dežele	
čudes	in	sončnega	svita.

OB PRISTANU
Aleksandrija	je	obmorsko	mesto.	Njena	lega	je	

nad	vse	ugodna.	Da	je	Aleksander	Veliki	leta	332	pr.	
Kr.	ravno	na	tem	mestu	položil	temelj	za	svetovno	
pomorsko	mesto,	to	je	najboljše	spričevalo	za	nje-
govo	bistroumnost.	Vsa	egiptovska	pristanišča	trpijo	
zaradi	glena,	katerega	prinaša	Nil	leto	za	letom,	le	
aleksandrijsko	pristanišče	je	varno	pred	to	nadlogo.	
Zato	je	mesto	pač	moglo	nazadovati	ob	hudih	časih,	
nikakor	pa	popolnoma	izginiti.	Duševni	sijaj,	ki	ga	je	
nekdaj	obdajal,	je	izginil	za	vselej,	ali	gmotni	razcvet	
mu	je	zagotovljen	za	vedno.	Aleksandrija	bo	ostala	
prehodna	vrata	v	Egipt	tako	dolgo,	dokler	bo	Egipt	
sploh	stal,	in	to	zaradi	svojega	izvrstnega	pristanišča.
V	tem	pristanišču	ni	osredotočena	samo	večina	

morske	kupčije	Egipta	samega,	temveč	tudi	svetovne	
kupčije,	kar	priča	že	dejstvo,	da	je	Aleksandrija	prav-
zaprav	last	Angležev,	in	Anglež	je	vladar	na	morju.
Kakor	nas	vleče	na	morsko	obalo,	da	zremo	morja	

čudovito	krasoto,	tako	mora	vsakdo	v	pristanišče,	
ako	hoče	spoznati,	kaj	se	vrši	na	morju.	In	pristanišč,	
kakršno	je	aleksandrijsko,	je	malo	na	svetu.
Ne	bom	našteval	 ladij,	ki	prihajajo	dan	na	dan	

sem,	tudi	ne	bom	opisoval	razsežnosti	in	velikosti	
raznih	naprav;	povem	le,	da	je	na	primer	pristanišče	
v	Trstu	proti	Aleksandriji	le	senca,	le	otročarija.



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		slovenskoameriški 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 katoliškegakulturnega 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.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2015

ZA SVETE MAŠE: $60:	 M.	 Fabian;	 $55:	 S.	 Grm;	 CAD55:	 F.	
Kobe;	$50:	M.	Lacijan,	M.	Martincic	(MI);	$40:	V.	Pfeifer,	R.	Ko-
zuk;	$30:	E.	Sirok,	V.	Kaplan;	$20:	J.	Vinkler;	$10:	I.	Matic,	M.	
Stropnik.
ZA CERKEV: CAD20:	F.	Kobe;	$10:	E.	Sirok.
ZA SAMOSTAN: $400:	M.	Simcic;	$220:	B.	Magajne.
ZA LUČKE: $20:	V.	Kaplan	CAD13:	F.	Kobe.

DAR LISTU AM: $100:	 G.	 J.	 Adams,	 N.	 N.,	 N.	 Puc;	 $60:	 V.	
Pfeifer;	$50:	V.	Fabian;	CAD40:	F.	Kobe;	$30:	M.	Stropnik;	$20:	
F.	Cerar,	M.	Razpotnik,	H.	Simrayh,	S.	Simrayh,	B.	Petrovic,	R.	
Kozuk,	J.	Birsa;	CAD13:	M.	Komljanec;		$10:	I.	Matic.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI APRILA 2015

Papež	Frančišek	je	za	52.	svetovni	dan	molitve	
za	duhovne	poklice,	ki	smo	ga	praznovali	na	nedeljo	
Dobrega	pastirja,	26.	aprila,	namenil	posebno	po-
slanico.	Kako	je	ta	molitev	potrebna,	potrjuje	tudi	
poročilo	o	stanju	duhovnih	poklicev	v	katoliški	Cer-
kvi,	ki	so	ga	pri	Svetem	sedežu	predstavili	16.	aprila.	
Poročilo	 prinaša	 zaskrbljujočo	 novico	 o	 upadanju	
števila	bogoslovcev.	Od	leta	2011	do	2013	jih	je	bilo	
za	2%	manj	kot	pred	letom	2011.	Za	službo	Bogu	se	
odloča	vedno	manj	fantov	v	nekaterih	evropskih	in	
južnoameriških	deželah.	Ponekod	celo	več	kot	10%	
manj	kot	leta	2011.	Za	1,5%	več	jih	je	bilo	le	v	Afriki.	
V	Evropi	se	je	število	bogoslovcev	v	letih	od	2011	

do	2013	zmanjšalo	za	3,6%.	Predvsem	na	Češkem	

(za	13%),	v	Veliki	Britaniji	(11,5%),	Avstriji	(10,9%)	
in	na	Poljskem	(10%),	v	Nemčiji	za	7,7%.	Zanimanje	
za	službo	Bogu	pa	se	 je	povečalo	v	 Italiji	 (0,3%),	
Ukrajini	(4,5%)	in	Belgiji	(7,5%).	
V	Južni	Ameriki	je	večje	zanimanje	za	duhovniški	

poklic	 in	število	bogoslovcev	predvsem	v	Kolumbiji	
(10,5%),	Čilu	(11,2%)	in	Peruju	(11,2%).	V	Braziliji,	
državi	z	največ	katoličani,	se	je	število	bogoslovcev	
zmanjšalo	za	6,7%.	V	celoti	gledano	je	bilo	bogoslovcev	
v	Južni	Ameriki	v	letih	od	2011	do	2013	manj	za	7%.	
Število	duhovnikov	se	je	v	omenjenem	časovnem	

obdobju	po	vsem	svetu	rahlo	povečalo	–	za	0,3%.	
Vseh	je	bilo	415.348.	Število	katoličanov	pa	je	ostalo	
skoraj	enako:	leta	2013	jih	je	bilo	1,254	milijarde.

Spremembe bomo pravočasno objavili.

Šestnajst	milijonov	otrok	v	Združenih	državah	je	
lani	živelo	zgolj	ob	bonih	za	jed,	ki	jih	daje	admini-
stracija.	To	pomeni	približno	vsakega	pêtega	otroka.	
Pred	krizo	je	federalno	pomoč	za	hrano	dobival	vsak	
osmi	otrok.	Očitno	imajo	revni	prav	malo	od	izhoda	
iz	krize.	Medtem	ko	je	1%	ameriškega	prebivalstva	
vedno	bogatejši,	se	morajo	mnoge	družine	boriti	za	

REVNI OTROCI V ZDA

NEKAJ ZANIMIVIH ŠTEVILK

vsakdanjo	jed	na	mizi.	Kot	poroča	skupina	Children’s	
Defense	Fund,	 so	Združene	države	glede	otroške	
revščine	na	drugem	mestu	med	35	industrializiranimi	
deželami:	okrog	15	milijonov	otrok	živi	pod	pragom	
revščine	(prag	je	24.000	dolarjev	letnih	dohodkov	za	
štiričlansko	družino).	Za	20%	otrok	nevarno,	da	bodo	
revni;	za	nebele	otroke	pa	se	ta	možnost	podvoji.


