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MRZLA GORA (2.203 m) je težko dostopna gora na meji z Avstrijo v Kamniško Savinjskih Alpah. Z vrha je lep razgled
proti goram nad Logarsko dolino in na avstrijsko Koroško. Je malo poznana, saj je z ljubljanske strani ni mogoče videti,
ker se skriva za Kamniškim sedlom in Brano. Družbo ji delajo Koroška Rinka ali Križ (2.433 m), Mala Rinka (2.289 m),
Matkova Kopa (1.957 m), Štajerska Rinka (2.374 m) in Turska gora (2.251 m). Na Mrzlo goro se je mogoče povzpeti od
koče pod slapom Rinka, z Ravenske Kočne, iz Matkovega kota, iz Logarske doline
in z Belske Kočne. Vsa pota veljajo za zelo zahtevna, pot iz Logarske doline pa je
označena celo kot alpinistični vzpon, kar pomeni, da je vsaj en del prava plezalna
pot. Matkov kot je zanimiv zaradi Matkovega škafa. Tam namreč iz ostenja Hudega
praska (1.000 m) pada voda na snežišče, v katerem je izdolbla vdolbino podobno
škafu. Tod se zadržuje sneg tudi poleti. Dostop v Matkov kot je iz Logarske doline,
kjer se pri kapeli Kristusa Kralja odcepi na desno cesta, ki preko Pavličevega sedla
vodi v Avstrijo, od nje se pa po dobrem kilometru odcepi na levo ožja cesta v Matkov
kot. Ta alpska dolina je dobila ime po kmetiji Matk, poleg nje pa so tam še kmetije Vrlovčnik, Kočnar in Perk.
JULIJ letos nima kakih posebnih praznikov. Na prvo nedeljo v juliju (5.) je že tradicionalna izseljenska nedelja, ki
zbere na pikniku izseljence, ki so takrat na obisku v domovini. Nedelja po sv. Krištofu je Krištofova nedelja (28.), ki je
praznovanje zavetnika šoferjev. Sv. Krištofu se je treba priporočati za varno vožnjo, še posebno še, da bi nas varoval
cestnih divjakov in norcev. Nekaj julijskih svetnikov: apostol Tomaž (3.); v Sloveniji slovanska apostola Ciril in Metod (5.);
mladinska svetnica in mučenka za čistost Marija Goretti (6.); oče zapadnega meništva Benedikt (11.), katerega redovno
vodilo so polega benediktincev prevzeli tudi cistercijani in trapisti in še nekateri manj razširjeni meniški redovi; mučenca
Mohor in Fortunat (12.), ki sta drugotna zavetnika ljubljanske nadškofije, po sv. Mohorju se pa tudi imenuje najstarejša
slovenska založniška hiša Mohorjeva družba; frančiškan, redovni generalni predstojnik, škof in kardinal Bonaventura
(14.); kapucin in cerkveni učitelj Lovrenc Brindiški (21.); spokornik Aleš (17.); evangeljska spokornica Marija Magdalena
(22.); mučenec Krištof (24.); apostol Jakob Starejši (25.); Marijina starša Joahim in Ana (26.); učenci sv. Metoda Kliment
Ohridski, Naum, Gorazd in tovariši (27.); škof in cerkveni učitelj Peter Krizolog (30.) in ustanovitelj jezuitov Ignacij Loyolski
(31.). Marijina spomina pa sta: ptujskogorska Mati Božja (2.); in karmelska Mati Božja (16.).
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Simeon Salos, pušč.; Teobald, pušč.;
Ptujskogorska Mati Božja;
PRVI PETEK; Tomaž, ap.; Leon II., pap.;
PRVA SOBOTA; Elizabeta Portugalska, kraljica; Urh Augsburški (Ulrik, Uroš), šk.;
14. NAVADNA NEDELJA; Ciril in Metod,
slovanska apostola (v Sloveniji); Anton
Marija Zaccaria, duh.; Atanazij Atoški, red.;
Marija Goretti, dev., muč.;
Izaija, prerok; Vilibald, šk.;
Gregor Grassi, šk. in tov. muč.;
Nikolaj Pick, Wilhad in tov., gorkumski
muč.; Brikcij, šk.;
Veronika Giuliani, red.; Pacifik Asiški, red.;
Benedikt, op., oče zahodnega meništva;
15. NAVADNA NEDELJA; Mohor in Fortunat, muč.; Janez Gvalbert, red. ust.;
Henrik II., cesar; Evgen, šk., muč.;
Kamil de Lellis, red. ust.; Frančišek Solan,
red.; Kateri Tekakwitha, dev.; Bogdan, šk.;
Bonaventura, šk., c. uč.;
Karmelska Mati božja; Evstahij, muč.;
Aleš, spok.; Leon IV., pap.;
Simon iz Lipnice, red.; Friderik, šk., muč.;
16. NAVADNA NEDELJA; Ambrozij Aupért, op.; Makrina Mlajša, spok.;
Marjeta Antiohijska, dev., muč.;
Lovrenc Brindiški, red., c. uč.;
Marija Magdalena svetopisemska žena;
Marija iz Betanije, Lazarjeva sestra;
Brigita Švedska, red.; Apolinarij, šk., muč.;
Krištof, muč; Kristina iz Bolsene, muč.;
Jakob st., ap.; Valentina in tov., muč.;
17. NAVADNA NEDELJA; Joahim in Ana,
starša Device Marije; Valens, šk.;
Kliment Ohridski, Naum, Gorazd in tov.;
Inocenc I, pap.; Viktor I., pap.;
Marta iz Betanije, sestra Marije in Lazarja;
Peter Krizolog, šk., c. uč.; Julita, muč.;
Ignacij Loyolski, red. ust., Fabij, muč.

Če je tega meseca presuho,
ostane grozdje prav drobno.
Če je Aleš (17.) suhoparen in suh,
si napravi za zimo topel kožuh.
Na nebu megla 25. dne,
hudo zimo napove.
Pred Jakobom (25.) tri dni lepo,
rž v redu dozorela bo.

UREDNIK VAM
Če nam ne bodo pošte spet kakšne zagodle, boste
naročniki AM v Združenih državah in Kanadi kmalu
po tej številki dobili običajna pisma s srečkami za
medeni piknik, ki bo, kot običajo, na zadnjo nedeljo v avgustu, to je 30. Prosim, da bi se pri vračanju
kuponov držali navodil, ki so na srečki. Večji del
ostane pri vas, manjši del (kupon) pa je treba vrniti
na naslov AM do najkasneje 24. avgusta. Seveda je
treba vsak kupon označiti z vašim priimkon, imenom
in naslovom, saj gre vsak kupon v boben za žrebanje,
kjer se vsi med seboj pomešajo. Kuponov brez imena in nalova, ki bi bil izžreban, ne pride v poštev za
nagrado, saj ne vemo, čigav je. Nikar se ne čudite,
da to priporočam. Leto za letom namreč dobivamo
nekaj kuponov, ki so jih lastniki poslali brez naslova,
zato se zdi, da opozorilo ni odveč.
Baragovi dnevi bodo letos, kot verjetno že veste  
na Labor Day weekend v Clevelandu. Zdi se mi prav,
da so se organizatorji odločili vrniti na prejšnji tradicionalni datum. Zadnja leta je bil – iz meni neznanih
razlogov – pozno v oktobru in je marsikdo upravičeno
pogodrnjal, saj zna biti takrat že precej hladno, še
posebej v Upper Michiganu. Je že tako, da nismo več,
kot je bil Baraga, ki se ni menil niti za sneg in led,
kaj šele za hladno, ampak je šel na pot v vsakem
letnem času. Če bomo pravočasno zvedeli za kake
podrobnosti, boste pravočasno obveščeni.
Kako se zadeve sučejo v Sloveniji ste verjetno
obveščeni, nekaj pa lahko preberete tudi v vsaki številki AM v rubriki “za narodov blagor”. Vsekakor se
ji ne piše dobro na politično ne gospodarsko, saj se
Cerarjeva vlada v veliki večini ukvarja le sama s seboj
(ministri se menjajo, da je že kar škandalozno), čeprav bi nas rada prepričala, kako nam gre vedno bolje.
Počasi pa ljudje le prihajajo k pameti in besedam ne
verjamejo več, ampak hočejo dejanja. Kar zadeva pa
odnos do kristjanov, posebno katoličanov, smo lahko
priče, da se nestrpnost do njih in napadi nanje stalno
množijo – s tem skušajo preusmeriti pozornost ljudi
proč od svoje vladne in gospodarske nesposobnosti.
Komunistični lobbyiji iz ozadja pa pridno kradejo in
ropajo naprej. Drži pa tudi pripomba, ki jo je posebno med Slovenci po svetu pogosto slišati: »Kar so
si izvolili, to imajo.« Vsaka primerjava z Ameriko je
zgrešena: Amerika je dovolj bogata, da si lahko privošči tudi kako neumnost, česar Slovenija ne more.
Godujeta meseca julija: p. Metod Ogorevc v
Lemontu (5. julija) in p. Krizolog Cimerman v New
Yorku (30. julija).
Umrli so meseca julija: p. Vendelin Špendov (1.
julija 2009); br. Bonifacij Dimnik (9. julija 1967); p.
Klavdij Okorn (11. julija 1979); p. Edvard Gabrenja
(18. julija 1972) in p. Bazilij Valentin v Avstralji (26.
julija 1997). Naj v miru počivajo!
p. Bernardin

Svetnik je človek, ki se nikdar ne vdaja preplahu. Zanj preplah ne obstoja.
Nosilec preplaha more biti samo hudič.
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sv. Janez Pavel II.

BOGA LAHKO SPOZNAVA TISTI,
KI GA LJUBI
»Preljubi! Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga; vsak, ki ljubi, je iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne
ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen« (1 Jn 4,7-8), Te vzvišene besede nam razodevajo samo bistvo o Bogu,
skrivnost neskončne ljubezni in nakazujejo temelj krščanske etike, zapoved ljubezni. Človek je poklican ljubiti Boga z
vsemi svojimi močmi in svoje odnose do bratov naravnati po ljubezni Boga samega. Spreobrniti se pomeni opredeliti
se za ljubezen.
Že v stari zavezi je zaznati globoko dinamiko te zapovedi v
P. Vladimir Kos
zavezniškem razmerju, ki ga je Bog vzpostavil z Izraelom: »Gospod se ni nagnil k vam in vas izbral zato, ker bi bili številnejši
od vseh drugih ljudstev, saj ste najmanjši izmed vseh, temveč
Marija Goretti, nebeška rozeta
zato, ker vas ljubi,« je rečeno v Peti Mojzesovi knjigi. S to povv rdeči krasoti mučencev zemljé:
sem zastonjsko ljubeznijo je povezana temeljna zapoved, ki
izprosi nam src, ki jim čistost je sveta,
naravnava vso Izraelovo vernost: »Ljubi Gospoda, svojega Boga,
prijateljstvo z Bogom – lepota nadvse!
z vsem srce, z vso dušo in z vso močjo.« Bog ljubi tako, da je
Marija z Magdále, učí nas ljubiti,
blizu izvoljenemu ljudstvu, ga podpira, mu zagotavlja: »Z večno
ljubeznijo te ljubim« (Jer 31,5). Tudi spričo vnovične nezvestokot ti si ljubila ga, Sina Boga –
be zavezi s strani Izraela Bog zagotavlja svojo ljubezen: »Dam
ki dal se za nas je na križu ubiti,
vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Iz vas
da more do našega priti srcá.
odstranim kamnito srce in vam dam meseno srce« (Ez 36,26).
Betánijska Marta, po tvoji priprošnji
Nova zaveza nam prikazuje dinamiko ljubezni, osredinjeno
naj delamo pridno, a v smeri nebes:
v Jezusu, Očetovem ljubljenem Sinu: Oče se nam razodeva po
v umirjeni skŕbi za peneze v mošnji –
Sinu. Človek je deležen božje ljubezni s tem, da spozna Sina, to
in zmoremo zadnji ljubezenski test!
je s tem, da sprejme njegov nauk in njegovo odrešenje. Očetovo
ljubezen je mogoče doseči le s posnemanjem Sina v izpolnjevanju Očetovih zapovedi: »Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. Če se boste držali
mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi
ljubezni« (Jn 15,9-10).
Ljubezen nas v polnosti uvaja v Jezusovo sinovsko življenje in nas napravlja sinove v Sinu: »Poglejte, kakšno ljubezen
nam je podaril Oče: Božji otroci se imenujemo in to tudi smo« (1 Jn 3,1). Ljubezen spreminja življenje in razsvetljuje tudi
naše spoznavanje Boga. Treba je poudariti razmerje
med spoznanjem in ljubeznijo. Notranje spreobrnjenje, h kateremu poziva krščanstvo, je pristno doživetje
Boga v smislu, ki ga je nakazal Jezus pri zadnji večerji
v velikoduhovniški molitvi: »Večno življenje je v tem,
da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega,
ki si ga poslal, Jezusa Kristusa« (Jn 17,3).
Spoznanje Boga ima tudi umsko razsežnost. Toda
živo doživljanje Očeta in Sina se uresničuje v ljubezni,
v Svetem Duhu, kajti »božja ljubezen je izlita v naša
srca po Svetem Duhu« (Rim 5,5). Sveti Duh je tisti, ki
nam daje doživeti božjo očetovsko ljubezen. Najbolj
tolažilni učinek njegove navzočnosti v nas je prav gotovost, da nas trajna in neizmerna ljubezen, s katero
nas je Bog prvi ljubil, ne bo nikoli zapustila: »Kdo nas
bo ločil od Kristusove ljubezni? Prepričan sem: ne
smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči ne viskost, ne globokost,
ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od
božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu«
(Rim 8,35.38-39). Novo srce, ki ljubi in spoznava, bije
v ubranosti v Bogom, ki ljubi s trajno ljubeznijo.
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NEDELJSKE
MISLI

5. julij
14. navadna nedelja
KRISTUSOVA MOČ SE RAZODEVA
2 Kor 12,7-10

Zadnji del Pavlovega Drugega pisma Korinčanom
nam daje bežen vpogled v njegovo življenje, o katerem sicer nimamo nobenih poročil ne od njega
samega, ne od njegovih sodobnikov in sodelavcev.
Tukaj namreč edinkrat omenja neko svojo bolezen,
ki ga ovira pri apostolskem delovanju. Ugibanj v tej
smeri sicer ne manjka, vendar imamo premalo podatkov, da bi mogli ugotoviti, kaj mu je bilo, vsekakor
pa Pavel po običajih tistega časa svojo slabost pripisuje demonskemu vplivu, torej hudobnemu duhu.
Važno pa je, da se apostol tej svoji bolezni ne ukloni,
ampak jo skuša premagati. Prosil je Gospoda, da bi
mu odvzel ta trn, pa ni bil uslišan: nasprotno, dobil
je odgovor, da mu Božja moč zadošča, ker se moč
spopolnjuje v slabosti. Izkazalo se je, da je to res:
komaj kdaj je zgodovina poznala misijonarja, ki je
opravil tako ogromno delo, kot Pavel – pomislimo
samo na njegova potovanja. Tukaj vidimo, kako je
oznanjevanje odvisno predvsem od Boga in ne od
tistega, ki oznanja. Ničkolikokrat se zgodi, da besede
najbolj bleščečih pridigarjev izzvene v prazno, v srce
pa zadenejo čisto preprosti oznanjevalci. To velja tudi
za življenje vsakega človeka: niso izredna dejanja
tista, ki grade Božje kraljesto med nami, ampak tih
zgled, ki v svoji slabosti postane močan.

12. julij
15. navadna nedelja
IZVOLJENI V KRISTUSU
Ef 1,2-14
Začetek Pisma Efežanom, ki je predmet nedeljskega branja, ima tri temeljne misli: Bog je našo
skupnost izvolil; naši skupnosti je daroval svojo
milost; z milostjo nam je dal modrost, razumnost
in spoznanje. Izvolitev pomeni sprejem v Božji odrešenjski načrt, ki hoče v Kristusu uresničiti polnost
časa: poveličanje vsega stvarstva, torej ne le duhovnega, ampak tudi materialnega, saj je v Novi zavezi
večkrat omenjeno novo nebo in nova zemlja. Dar milosti je sredstvo, da bi dosegli modrost, torej pravilno
odločanje v vseh življenjskih okoliščinah, razumnost,
da bi razumeli, kaj Bog od nas pričakuje in zahteva,
in spoznanje, kako na to njegovo pričakovanje odgovoriti. Če besedilo pogledamo kot celoto, bomo
ugotovili, da je več kot samo razlaga Božjega odnosa
do neke določene skupnosti. Ni samo razmišljanje o
Bogu, ampak hvalnica Boga, kar je značilno za vsa
stara krščanska bogoslužja, saj razmišljanje vodi
do spoznanja, to pa prikliče hvalnico. Verjetno prav
to manjka našim obhajanjem evharistične daritve,
saj mora biti glavni namen slaviti Boga. Tu nam je
lahko za zgled liturgija vzhodnih Cerkva (katoliških
ali pravoslavnih), kjer je hvalnicam Bogu, Presveti
Trojici in Kristusu posvečen lep del bogoslužnega
opravila bodisi z molitvijo, bodisi s petjem.
2015 – AM – JULIJ

19. julij
16. navadna nedelja
V KRISTUSU VSI ENO
Ef 2,13-18
V nadaljevanju Pisma Efežanom je osrednja misel
novi človek, ki je bil ustvarjen na križu po Kristusovem darovanju, smrti in vstajenju. Nikoli ne smemo
pozabiti, da Kristusovo trpljenje in smrt ne bi imela
nobenega smisla, če jima ne bi sledilo vstajenje, ki
je bilo temeljna točka vere apostolov in njihovega
oznanjevanja in je tudi temelj naše vere. Kristusova Cerkev ni krščeno judovstvo ali pa poganstvo,
ki je našlo pot v sinagogo. Če bi bilo tako, bi Judje
prve kristjane pustili pri miru in bi jih vsaj do neke
mere vključili v svojo skupnost. Krščanstvo je nova
stvaritev, ki sicer temelji na starem redu, vendar ga
bistveno dopolnjuje. Pismo govori o ločilnem zidu,
sovraštvu, ki je bilo nekoč med Judi in pogani, pa ga
je Kristus podrl. Že tu bi si morali zastaviti vprašanje,
ali ne obstoja tak ločilni zid, nekakšen berlinski zid,
tudi med posamezniki med nami – čisto vseeno iz
kakšnih razlogov. Tako je treba tudi razumeti stari
izrek, da izven Cerkve ni zveličanja. Drugi vatikanski
koncil jasno govori o pripadnosti Cerkvi na različnih
stopnjah in če je nekdo bolj oddaljen kot drug, še
ne pomeni, da je obsojen. Zidovi in jarki, ki so med
posamezniki, so njihovo lastno delo in jih lahko odpravi le njihova lastna dobra volja, pa naj gre tukaj
za posameznike, za skupnosti vseh vrst, ali pa za
cele narode, države in kontinente. Terorizem pa te
ovire samo še poglablja.

26. julij
17. navadna nedelja
EN GOSPOD, ENA VERA, EN KRST
Ef 4,1-6
S tem odlomkom se začenja poučni del Pisma
Efežanom. Prvi odlomek je namenjen edinosti Cerkve
in različnim Kristusovim darovom. Ko Pismo govori
o edinosti Cerkeve, ima seveda pred očmi skupnost
v Efezu, vendar imajo njegove trditve občo veljavo.
To veljavo je imelo že v času Pavla samega, saj je
moral ničkolikokrat reševati spore, ki so se porajali
v skupnostih, ki jih je sam ustanovil in marsikatero
njegovo Pismo nosi sledove teh medsebojnih trenj in
needinosti. Prvo, česar se moramo kristjani naučiti,
je, da znamo živeti z nesoglasji. Povsod jih bomo
srečavali: v zakonu, v družini, v poklicu, med prijatelji, med onimi, ki drugače mislijo kot mi. Ne le, da
se nesoglasjem ne moremo izogniti, celo potrebna
so, saj edino tako človek bolje spozna samega sebe
in ugotovi, da je na svetu še kaj drugega, ne samo
tisto, do česar se je dokopal sam. Od tega spoznanja
pa do pogovora, ki naj nesoglasje razreši, je samo še
korak. Ko smo pri pogovoru pa je nujno, da svojega
sogovornika jemljemo resno in da skupno poskušamo najti resnico. Za tak pogovor in reševanje nesoglasij pa je seveda potrebna lepa mera ponižnosti.
Slovenska izkušnja sprave jasno kaže, da mora biti
pripravljenost na obeh straneh: dokler bodo potekali
pogovori, pri katerih bo ena stran držala figo v žepu,
o kaki spravi ne more biti govora.
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GRADEC — Papež Frančišek je sprejel odpoved
graško-sekavskega škofa 79-letnega Egona Kapellarija. V času njegovega vodstva (2001-2015) se je
škofija zelo potrudila pri reševanju finančne krize
mariborske nadškofije. Poprej je bil v letih 19812001 škof krške škofije (Celovec) na Koroškem. Za
njegovega naslednika v Gradcu je papež 16. aprila
2015 imenoval 52-letnega duhovnika graško-sekavske škofije dr. Wilhelma Krautwaschla.
VATIKAN — Upokojenega papeža Benedikta XVI.
je ob 88. rojstnem dnevu 16. aprila obiskal tudi
njegov 91-letni brat Georg. Podaril mu je zgoščenko bavarske televizije o tisočletnici te sedanje nemške zvezne dežele. Papež se je razveselil darila, saj
se je vedno zanimal za bavarsko zgodovino.
QUITO — Papež Frančišek bo med drugim apostolskim obiskom v Južni Ameriki (prvi ga je vodil na
svetovni dan mladih v Brazilijo) od 6. do 12. julija obiskal Ekvador, Bolivijo in Paragvaj. V Quitu bo
med drugim obiskal romarsko središče El Quinche.
Učenci iz različnih jezuitskih šol so že zložili rokovsko pesem v indijanskem jeziku guarani: Eju japurahei Francisco (Pridi, da ti zapojemo).
TORINO — V nedeljo, 19. aprila, so po petih letih v torinski stolnici spet javno izpostavili na ogled
znamenito relikvijo turinski prt, v katerega so po
križanju in smrti zavili Jezusovo telo. Romarji so si
dragoceno relikvijo lahko ogledovali do 24. junija.
Papež Frančišek je v Torino romal 21. junija. Prt so
doslej od leta 1898 izpostavili le osemkrat.
DACHAU — Ob 70. obletnici osvoboditve taboriščnikov tega nacističnega taborišča je 29. aprila v ta
kraj romalo 30 poljskih škofov in 800 duhovnikov.
Maševala sta predsednik nemške škofovske konference kardinal Reinhard Marx in poljske škofovske
konference nadškof Stanislaw Gadecki. V Dachau
je bilo interniranih 40.000 Poljakov, med njimi kar
1.780 duhovnikov; polovico so jih nacisti usmrtili.
DÜSSELDORF — Kardinal Walter Kasper se je v
pogovoru za Westfälischen Rundschau ob sedanji
krizi v Evropi zavzel za uresničevanje načela “pomoč in samopomoč”. Dejal je, da se od Nemcev ta
čas zahteva preveč solidarnosti z državami v velikih težavah. Solidarnost je po njegovi oceni sicer
pravilna, vendar morajo biti zadolžene države tudi
pripravljene same reševati svoje težave tako, da se
čemu odrečejo. Samo dajanje denarja ne zadošča.
SANTIAGO, ČILE — Več kot 50% latinskoameriškim in karibskim deželam je uspelo preskrbeti
otrokom dostop do osnovnošolske vzgoje, kljub
temu pa so še vedno 4 milijoni otrok, ki te možnosti nimajo. Paragvaj in Gvajana sta najbolj zaostali,
kjer 20% otrok ne hodi v šolo, v Braziliji in Gvatemali je pa prav tako 20% otrok, ki sicer začnejo s
šolo, pa je ne nadaljujejo. V latinskoameriških deželah je nepismenost še vedno družbeni problem,
saj je kar 33 milijonov nepismenih; od tega je 55%
žensk. Najbolj so v zadnjih letih napredovali v Boliviji, Peruju in Surinamu.
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IKARIA — To je grški otok v Egejskem morju, prav
blizu turške obale. V svetovnem povprečju ima največ njegovih prebivalcev možnost doseči življenjsko dobo preko 100 let. Nihče še ni ugotovil, kje je
vzrok te življenjske žilavosti. Na drugem mestu je v
svetovnem povprečju japonski otok Okinava, znan
iz druge svetovne vojske.
RIM — Na povabilo Skupnosti sv. Egidija so visoki
predstavniki Cerkve in šiitov razpravljali o “odgo
vornosti vernikov v globaliziranem in pluralističnem
svetu”, posebej o miru, odnosu med vero, državo in
politiko ter o družini. Spregovorili so tudi o “Islamski državi” in položaju zatiranih kristjanov.
LAHORE — Neznanca na motornem kolesu sta po
poročanju agencije UCANews streljala na policiste,
ki so varovali katoliško cerkev v tem pakistanskem
mestu. Borec za človekove pravice Sardar Muštaq
Gill je po tem napadu (dva mimoidoča sta bila ranjena) pozval pakistansko vlado, naj okrepi varovanje krščanskih cerkva.
HAMBURG — Predsednik Sveta Evangeličanske
cerkve v Nemčiji (EKD) škof Heinrich Bedford-Strohm
in predsednik Nemške škofovske konference kardinal Reinhard Marx sta 18. aprila z ekumenskim
bogoslužjem v cerkvi sv. Katarine “odprla” teden
za življenje z geslom Dostojno umreti. Razprave,
služijo posebej predvidenemu jesenskemu parlamentarnemu glasovanju o osnutku zakona o spremljanju umirajočih in “pomoči” pri umiranju.
VATIKAN — Poveljstvo Papeške švicarske garde je
potrdilo, da bodo gardisti papeža Frančiška v prihodnje varovali pri njegovih obiskih po Italiji. Doslej
so ga izključno italijanski policisti.
BEJRUT — Libanonski veliki mufti šejk Abdul Latif
Derian je ob obisku v Veliki Britaniji pozval h prenehanju preganjanja kristjanov na Bližnjem vzhodu.
Kristjani so partnerji muslimanov, kdor slabo ravna
z njimi, dela tako tudi z muslimani. Bližnjega vzhoda si ni mogoče zamisliti brez kristjanov.
KIJEV — Kijevski veliki nadškof Svjatoslav Ševčuk,
duhovni voditelj ukrajinskih grkokatoličanov, je ob
praznovanju pravoslavne in grkokatoliške velike
noči, teden za katoliško, pozval k popolnemu premirju v Ukrajini. Ta korak bi lahko pripeljal do dolgotrajnega miru in s tem “do konca prelivanja krvi
v naši tako dolgo trpeči domovini”.
GRADEC — Pobudniki odpovedi vožnji z avtomobilom v graško-sekovski škofiji (katoliška in evangeličanska Cerkev) ugotavljajo, da se po enajstih letih
te oblike posta akciji pridružuje vedno več ljudi. Letos je pri njej sodelovalo več kot 7.700 prebivalcev
avstrijske Štajerske in s tem veliko prispevalo k lastnemu zdravju ter boljšemu zraku.
JUBA — Južnosudanski svet Cerkva je zahteval takojšnjo ustavitev vojne v državi. V izjavi je poudaril, da je ta konflikt “nesmiseln” in da morajo zaradi
njega ljudje zelo veliko pretrpeti ter da ni nobenega
opravičila zanj. Tokrat se ne borijo za svobodo, kot
so se v letih od 1955 do 1972 ter od 1983 do 2005,
ampak za oblast. Zato je treba takoj ustaviti boje
in brez pridržkov spoštovati že večkrat sklenjene
mirovne pogodbe.
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WASHINGTON — Ameriški škofje, med njimi bostonski nadškof kardinal Sean Patrick O’Malley, so
se pred sodnima postopkoma, pri katerima je pričakovati kazen z usmrtitvijo, izrekli zoper tovrstno
obliko kaznovanja prestopkov. Poudarili so, da je
smrtna kazen “napad na nedotakljivost življenja”.
VATIKAN — Papež Frančišek se je 8. aprila po
splošni avdienci na Trgu sv. Petra srečal z avstrijskim ministrom za zunanje zadeve Sebastianom
Kurzem. Pri poznejšem sprejemu na avstrijskem
veleposlaništvu pri Svetem sedežu je povedal, da
je papež pohvalil zavzemanje Avstrije za medverski
dialog in ustavitev preganjanja kristjanov.
BUENOS AIRES — Argentinske oblasti so na predlog buenosaireškega nadškofa kardinala Aurelija
Polija “Duhovniški bratovščini sv. Pija X.”, od leta
1988 ločeni od Rima, priznale status pravne osebe.
Tajništvo za verske zadeve pri argentinski vladi jo
je registriralo kot “institut posvečenega življenja”.
WASHINGTON — Škof Oscar Cantu, pri Ameriški
škofovski konferenci pristojen za vprašanje miru in
mednarodne pravičnosti, se je v pismu ameriškemu
kongresu in državnemu sekretarju Johnu F. Kerryju
zavzel za diplomatsko rešitev v sporu glede jedr
skega razoroževanja Irana. Čeprav je kritičen do
Irana, je poudaril, da je zdaj “čas dialoga in gradnje
mostov, miru in medsebojnega razumevanja”.
ATENE — Voditelj grške pravoslavne Cerkve nadškof Hieronymos Liapis je Grčiji v njenih velikih
gospodarskih in finančnih težavah ponudil celotno
cerkveno premoženje ne kot darilo državi, marveč
da bi ta v sodelovanju s Cerkvijo pridobljeni dohodek od premoženja porabila za poplačilo dolgov.
ANKARA — V Turčiji se množijo znamenja, da nameravajo oblasti slovito Hagio Sophio vnovič spremeniti v mošejo, kar je že bila od leta 1453 do leta
1931, ko jo je reformator predsednik Kemal Atatürk spremenil v muzej. Eno od teh znamenj so bili
muslimanski obredi 10. aprila v njej. Dotlej je bilo
izražanje verske pripadnosti v njej prepovedano.
GLASGOW — Škotski škofje so se v pastirskem pismu
izrekli zoper premestitev in posodobitev britanskega
jedrskega orožja. To pomeni visoki denarne stroške
in je moralno sporno. Vsaka država ima sicer pravico
do samoobrambe, vendar že posedovanje ali celo
povečanje količine jedrskega orožja pomenita veliko
grožnjo človeku.
PAYSAND — Latinskoameriški poročevalski portal
Terra je 15. aprila objavil novico, da so za tablični računalnik papeža Frančiška v Urugvaju iztržili
okrog 30.500 dolarjev (28.800 evrov). Papež Frančišek ga je odstopil katoliškemu duhovniku Gonzalu
Aemiliusu za njegovo delo v katoliški šoli v Paysandu na severu Urugvaja. Ta pa ga je dal na voljo, da
bi na ta način dobil denar za potrebe šole. Dražba
je prinesla lep iztržek.
RIM — Teološka fakulteta na papeški lateranski
univerzi je 21. aprila pripravila srečanje z naslovom
Dietrich Bonhoeffer, pričevalec vere za naš čas. Povod za to je 70. obletnica mučeništva tega velikega
protestantskega teologa in dušnega pastirja, ki je
zelo vplival na razmislek o 20. stoletju.
2015 – AM – JULIJ

KWAZULU-NATAL — V tej provinci Južnoafriške
republike so našli ubito redovnico iz reda misijonark predragocene Krvi, s. Stefani Tiefenbacher,
staro sedeminosemdeset let. Več kot šestdeset let
je bila misijonarka v Afriki. Bila je izjemno prijazna,
vedno pozorna do otrok. Prav njim je posvetila vse
življenje. Število umorov pastoralnih delavcev se je
tako od začetka leta 2015 povzpelo na sedem: pet
duhovnikov, delavec Karitas in redovnica.
ADIS ABEBA — Med osemindvajsetimi etiopskimi kristjani, ki so jih na krut način v Libiji umorili
džihadisti ter pokazali grozljiv video posnetek tega
dejanja, je bil tudi musliman, ki ni maral zapustiti
prijatelja kristjana, s katerim je potoval na obale Li
bije, da bi čez Sredozemsko morje prišla v Evropo.
ŽENEVA — Po vsem svetu je zaradi konfliktov znotraj lastnih držav razseljenih rekordnih 38 milijonov ljudi. Skoraj tretjina jih je bilo razseljeno lani.
Danes je na svetu dvakrat toliko notranje razseljenih kot beguncev. Lani je tovrstna usoda doletela
14% več ljudi kot leto prej. Tako je lani v povprečju
dnevno z doma zbežalo 30.000 ljudi. 60% vseh, ki
so lani postali begunci v lastnih državah, je bilo v
Iraku, Južnem Sudanu, Siriji, Demokratični republiki Kongo in Nigeriji. Najhuje je bilo v Iraku, kjer je
z območij pod nadzorom Islamske države zbežalo
2,2, milijona ljudi.
BANJA LUKA — Policija v Republiki srbski je v začetku maja 2015 izvedla operacijo proti posameznikom, ki jih sumijo povezav s skrajnimi islamskimi skupinami in načrtovanja terorističnih napadov.
Tarča policijske operacije so bili tisti, ki so se borili
ali se še borijo v Siriji, in tisti, ki skrbijo za novačenje borcev. Aretiranih je bilo več ljudi.
VATIKAN — Radio Vatikan je objavil novico, da bo
papež Frančišek leta 2017 obiskal Fatimo. Tja želi
romati ob 100. obletnici Marijinih prikazovanj. Po
izvolitvi za papeža marca 2013 je papeško službo
zaupal v varstvo fatimski Mariji.
BENETKE — Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je na god evangelista sv. Marka v stolnici
v Benetkah ob 70. obletnici konca druge svetovne
vojne v Italiji (Italijani praznujejo 25. april kot dan
osvoboditve izpod fašizma, 29. aprila pa dokončno nemško kapitulacijo) pozval k zavzemanju za
mir po vsem svetu. Opozoril je, da vojne, verska in
etnična preganjanja niso stvar preteklosti, marveč
tudi tragedija sedanjih dni.
DUNAJ — Avstrijski mauthausenski odbor (MKÖ)
je izvedel anketo med tisoč prebivalci Avstrije o
njihovem odnosu do muslimanov in budistov. 65
odstotkov vprašanih je menilo, da bi bilo zelo težavno, če bi se kateri od družinskih članov odločil
za prestop v muslimansko vero, 64 odstotkov bi jih
motila zidava mošeje v bližini, 42 odstotkov si ne
želi budističnega templja blizu svojega doma.
VATIKAN — Papež Frančišek se je srečal z rimskim
višjim rabinom Riccardom Di Segnijem. Po novicah
iz rimske judovske skupnosti naj bi se pogovarjala
o begunskem vprašanju. Bila naj bi si edina, da
morajo verniki različnih ver tesno sodelovati pri pomoči beguncem.
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IGNACIJ KNOBLEHAR
MISIJONSKO DELO V LETU 1854
NOVA MISIJONSKA POSTAJA SVETI KRIŽ
Knoblehar je v Gondokoro vzel s seboj misijonarja
Ignacija Kohla iz Nižje Avstrije, mizarja Bališa, dva
gojenca iz kartumske šole, egiptovskega vrtnarja in
nekaj vrtnih delavcev.
Kralju Šilukov je s pota poslal obleko in nekaj
drugih daril. Kralj se mu je zahvalil po odposlanstvu.
Pred izlivom reke Sobat je srečal nekaj ladij, ki so
se vračale s slonovo kostjo. Trgovci so mu pravili, da
so bili Barijci gondokorskemu misijonu v preteklem
letu zelo sovražni. Tudi njim so delali težave. Nekaj
uslužbencev so jim ubili, nekaj pa ranili – Knoblehar
je razumel sovraštvo črncev do teh nakupovalcev;
kako bi jim od njihovem nasilju ne zavrela kri? Vznemirilo ga je pa poročilo, da so bili Barijci sovražni
tudi misijonu.
4. marca, ko se je vozil ob ozemlju nuerskega
poglavarja Kana, je dobil od sirskega trgovca, s katerim sta bila dobra znanca, žalostno obvestilo: že v
začetku leta, dne 15. januarja, je v Gondokoru umrl
misijonar Martin Dovjak. Njegova šibka postava in
njegovo rahlo zdravje se nista mogla dolgo ustavljati južni vročini. Skoraj nobenih naporov ni mogel
prenašati. Malarija in griža sta ga spravili v grob.
Imel je šele 33 let; duhovnik je bil dobrih sedem let.
Njegovi rojaki v Šentjerneju so pozno zvedeli o
njegovi smrti in so imeli mrtvaško opravilo za njim
šele 6. decembra. Sedem duhovnikov je pelo cerkvene molitve, potem je bila slovesna črna maša. Cerkev
je bila polna, ker je bil tisti dan semenj.
Ko se je Knoblehar peljal malo naprej, mu je pri
Gabat Sejambilu priplula nasproti angleška ladja.
Pristala je ob bregu. Knoblehar je dal Jutranjo zvezdo
ustaviti zraven nje. Z angleške ladje so mu poslali
povedat, da sta na njej dva misijonarja, ki želita
govoriti z njim. Bila sta oba duhovnika iz lavantinske
škofije, Mozgan in Trabant. Nista več mogla strpeti
v Gondokoru in sta se mu 14 dni daleč pripeljala
naproti. Knoblehar ju je s polnim razumevanjem
in z vso ljubeznijo pozdravil in povabil na Jutranjo
zvezdo. Mozgan je bil videti še dovolj zdrav in krepak, Trabant je pa bil tako slab, da je komaj stal.
Podrobno sta mu pripovedovala, kako so po njegovem odhodu dodelavali misijonsko stavbo. Sprejeli
so dvanajst barijskih dečkov, da jih poučijo za krst. S
poukom je šlo zelo počasi, ker so se vsi trije misijonarji
morali sproti učiti barijske besede. Kako prav bi jim
hodil pokojni Angel Vinco s svojim znanjem barijskega
jezika! Tudi učenci, navajeni svobodnega gibanja, so
začeli v misijonski hiši drug za drugim bolehati. Zdaj
je eden želel iti za nekaj časa k svojim domačim, zdaj
drugi. Misijonarji jih niso več mogli ustavljati; razšli
so se, vrnili se pa večinoma niso. To je uničilo šolo.
K pouku za krst se je priglasilo tudi nekaj odraslih.
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Nekateri so pouk pazljivo poslušali, drugi so se pa
posmehovali jezikovnim napakam misijonarjev. To
je misijonarjem vzelo pogum; nehali so poučevati
tudi odrasle, dokler se razmere ne zboljšajo. Dovjak
je umrl; tudi njima je podnebje slabilo telo in duha.
Jožef Lap, Knobleharjev sošolec, je pisal 8. maja
1854 iz Kartuma (Zgodnja Danica, 27. juija 1854):
»Trgovci, ki so prišli 27. marca iz juga, so pripovedovali, da so bili (gondokorski) misijonarji vsako
jutro pripravljeni, da se vrnejo v Kartum, ker so
tamkajšnji divjaki pretrdi. O Bogu ne marajo nič
slišati in pravijo: ‘Ako imamo obilno dežja in zraste
dosti dure, smo kar zadovoljni in moremo živeti
brez vas; le pojdite proč z vašim Bogom!’ Vedno se
motajo okrog misijonarjev, da ti ne morejo ne jesti
ne moliti ne maševati. Če je kateri molil brevir, so
mu rekli: ‘Čemu zmerom berete iz teh knjig? Ravno
zato, ker po teh knjigah vedno liste obračate, pride
toliko nesreč. Zato tudi dežja ni.’ Zatorej morajo
misijonarji ponoči maševati in moliti brevir. Kar jim
na vrtu zraste, jim divjaki sproti snedo. Misijonarjem
so bili prodali kravo; drugo noč so jim jo pa skrivaj
spet odpeljali in misijonarje pretepli.«
Misijonar Lanz je pozneje zapisal: »Mozgan je v
Gondokoru moral toliko pretrpeti, da se je, kakor je
sam rekel, v enem letu postaral za deset let« (Carinthia 1858, št. 10).
Mizar Bališ je naslednje leto v Ljubljani pravil, zakaj si je Mozgan tako želel iz Gondokora. Tamkajšnji
črnci so posebno surovi, sebični in nasilni. Nekoč
so hoteli izropati misijonsko postajo. On se jim je
postavil v bran in je bil pri tem ranjen. Rana se mu
je zacelila, zamorci so ga pa poslej silno sovražili
in neprestano zalezovali. Tudi je s čedalje večjim
gnevom poslušal o krivicah in nasiljih egiptovskih
in evropskih nakupovalcev slonovih okel. Sprevidel
je, da najboje stori, ako gre drugam, k rodu Kječ,
ki je ena izmed vej rodu Dinka.
Zdaj je Mozgan na Jutranji zvezdi prosil Knobleharja, naj mu dovoli iti h Kječem in začeti z misijonskim delom. Knoblehar mu je rad dovolil.
Bolnega Trabanta je Knoblehar odpravil 10. marca
proti Kartumu. Trgovec Hagi Ibrahim, ki je s svojo
ladjo plul mimo, ga je vzel nanjo.
Mozgan se je pa na Jutranji zvezdi peljal s Knobleharjem, duhovnikom Kohlom, mizarjem Bališem in
drugimi novimi misijonskimi sodelavci naprej gori po
Belem Nilu. Gledal je, kako so črnci Nueri vriskajoč
hiteli k misijonski ladji, kjerkoli so jo zagledali. Vabili so Knobleharja na obrežje in mu prinašali ovce,
perutnino in druge darove – seveda čakajoč, da jim
on da še mnogo večje darove. Povedali so mu, da so
morali nasilne trgovce nedavno prepoditi z orožjem.
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LETO USMILJENJA
razglasitev izrednega jubileja usmiljenja
Za marsikoga staromodna beseda, vendar zelo
pereča v času velikega števila beguncev, nasilja in
trpečih ljudi
Usmiljenje – za papeža Frančiška pojem za Božjo
ljubezen, ključna beseda njegovega pontifikata in
srčika evangelija. »Malo več usmiljenja spreminja
svet, da je manj hladen in bolj pravičen,« je 17.
marca 2013 že v svojem prvem nagovoru po izvolitvi za voditelja Cerkve izjavil sedanji papež. Kako
pomembna je takšna krščanska drža zanj, je pokazal
tudi s tem, da je 13. marca med spokornim bogoslužjem v baziliki sv. Petra v Rimu med spodbudo
24 ur za Gospoda napovedal izredno jubilejno leto
usmiljenja, 11. aprila pa ga je javno razglasil z objavo bule. Začelo se bo 8. decembra letos, na praznik
brezmadežnega spočetja Device Marije, končalo pa
20. novembra prihodnje leto, na nedeljo Kristusa
Kralja vesoljstva.
Usmiljenje – v vsakdanjem življenju nekoliko
zastarel pojem, je zapisala Angelika Prauss v Kathpressu. Leksikon za teologijo in Cerkev (Lexikon für
Theologie und Kirche) ga opredeljuje kot “svobodno
in darežljivo, ne dolžno ljubeče-odpuščajočo usmeritev Boga k ustvarjenemu bitju”. Kot “viden izraz
njegove bistvene ljubezni“, ki se kaže v “obrnitvi
Boga k siromašnim in ubogim“.
Usmiljenje je vodilni pojem krščanstva, ki obsega osrednje Božje bistvo. V Stari in Novi zavezi ga
najdemo na številnih mestih. »Tako visoko, kot je
nebo nad zemljo, sega njegovo usmiljenje,« piše v
103. psalmu. Jezus je opozoril na številne prilike,
ki izpričujejo Božje usmiljenje, predvsem na priliko
o usmiljenem Samarijanu (Lk 25–37). Tudi govor
na Gori govori o Božjem usmiljenju: »Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli« (Mt 5,7).
Kako je treba konkretno živeti usmiljenje, je
krščansko izročilo izrazilo v sedmih delih telesnega
usmiljenja. Ta so: lačne nasičevati, žejne napajati,
popotnike sprejemati, nage oblačiti, bolnike obiskovati, jetnike reševati in mrtve pokopavati. K temu

iz Družine

so poklicani vsi ljudje ne glede na vero in izvor.
Usmiljenje pomeni pomagati brez pridržkov, naj bo
v obliki življenjskih potrebščin, pomoči brezdomcem
ali ljudem v zavetiščih, pa tudi kako drugače.
Zavedanje o Božjem usmiljenju je ljudi vedno
nagovarjalo in jih spodbujalo k dejanjem konkretne
ljubezni pa tudi duhovne ljubezni do bližnjega. Poljska redovnica sv. Favstina Kowalska (1905–1938) se
je čutila od Boga izbrano, da ljudem ponazori Božje
usmiljenje s čisto konkretno podobo; na njej vidimo
Jezusa, iz srca katerega se usmiljenje izliva v obliki
žarkov. Danes to podobo časti milijone vernikov.
Kowalska je naredila velik vtis tudi na krakovskega
škofa in nadškofa Karla Wojtyło, poznejšega papeža
sv. Janeza Pavla II., v katerega nadškofiji je umrla
in jo posebej častijo.
Janez Pavel II. je Božjemu usmiljenju namenil
svojo drugo okrožnico Bogat v usmiljenju (Dives in
misericordia; 1980). V njej je povzel redovničino
mišljenje in čutenje. V tej okrožnici je po službi še
mladi papež razvil osrednjo misel, da je Božja usmiljena ljubezen vseobsegajoči odgovor na grehe in
zlo v svetu in da je Cerkvi zaupano, da oznanja to
skrivnost v sedanjem svetu. Papež Janez Pavel II. je
proti koncu svojega pontifikata nedeljo po veliki noči,
belo nedeljo, razglasil za nedeljo Božjega usmiljenja.
Papež Frančišek se je z izrednim svetim letom us
miljenja navezal na misel in dejanje svojega prednika
na papeškem sedežu.
V svojih nagovorih in na potovanjih se sedanji
papež neutrudno zavzema za usmiljeno ravnanje z
ljudmi v stiski. Naj bodo to begunci na ladjah in čolnih
iz Afrike, osamljeni starejši ljudje, invalidi, grešniki in
zablodeli.
Sodelavci Karitas, člani redov, ki skrbijo za bolne,
kot je npr. red usmiljenih bratov in sester, pa tudi
številni “preprosti” kristjani si danes po vsem svetu
prizadevajo, da bi njihovi bližnji čutili prav to usmiljenje. Tisto, ki ga je izpričeval Jezus in h kateremu
vabi ter zavezuje vse kristjane.

SVETA LETA IN PAPEŽI
Sveto leto je prvi razglasil papež Bonifacij VIII. leta
1300. Kako so se spreminjali termini za sveto leto je
bilo popisano v junijski številki AM na str. 181. Slede
letnice svetih let in imena papežev, ki so jih razglasili.
1300: Bonifacij VIII.; 1350: Klemen VI.; 1390:
napovedal Urban VI., predsedoval Bonifacij IX.;
1400: Bonifacij IX.; 1423: Martin V.; 1450: Nikolaj
V.; 1475: napovedal Pavel II., predsedoval Sikst IV.;
1500: Aleksander VI.; 1525: Klemen VII.; 1550:
napovedal Pavel III., predsedoval Julij III.; 1575:
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Gregor XIII.; 1600: Klemen VIII.; 1625: Urban VIII.;
1650: Inocenc X.; 1675: Klemen X.; 1700: odprl
Inocenc XII., zaključil Klemen XI.; 1725: Benedikt
XIII.; 1750: Benedikt XIV.; 1775: napovedal Klemen
XIV., predsedoval Pij VI.; 1825: Leon XII.; 1875: Pij
IX.; 1900: Leon XIII.; 1925: Pij XI.; 1933: Pij XI.;
1950: Pij XII.; 1975: Pavel VI.; 1983: Janez Pavel
II.; 2000: Janez Pavel II.; 2015: Frančišek.
V letih 1825 do 1875 zaradi političniih okoliščin
ni bilo svetega leta.
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Niko Kuret

poletni svetnik

SVETI JAKOB STAREJŠI
25. MALI SRPAN
Sv. Jakob Starejši, brat Janeza Evangelista, je
prvi med apostoli pretrpel mučeniško smrt – okoli
leta 44 ga je Herod Agripa
dal obglaviti. Neznano je
kako in kdaj so njegove
ostanke prenesli v Španijo. Ko so jih leta 830
našli, so jih pokopali v
mestu, ki je po svetniku
dobilo ime – Santiago
de Compostela.Tu je v 9.
stoletju nastala ena izmed najslavnejših božjih
poti krščanskega sveta.
V “Kompostelo” so romali
dolga stoletja tudi naši
predniki. Sv. Jakobu so se
priporočali predvsem za
dobro letino; bil je kmečki
svetnik in je pozneje postal
tudi zavetnik vseh romarjev. Kdor je odšel na daljšo
pot v Kompostelo, se je napravil po romarsko – značilen je bil za to romarski klobuk, na katerem je bila
pritrjena školjka, plašč, pa čutara in bisaga. Pesem
s Štajerskega (Fram) našteva nošo kompostelskih
romarjev: šolne, hlače, srajco, telovnik, suknjo,
klobuk. Zadnja kitica omenja palico:
Kteri če romar biti
svetega Jakoba
more tako palico imeti
lepo po romarsko,
Kompostela
ko jo je sveti Jakob imel,
ko je v Galicijo šel.
O preljubi sveti Jakob,
prosi Boga za nas,
o Marija, vsmil se krez nas!
Zaradi romarskega klobuka,
ki so ga ljudje videli na svetnikovih podobah, je postal sv.
Jakob zavetnik klobučarjev.
Okoli Škofje Loke, kjer je doma
naše klobučarstvo, pravijo, da
je bil sv. Jakob sam prvi klobučar. Ko je šel namreč po svojih
apostolskih potih, se je ves
utrujem razoglav ulegel v kup
nastrižene volne. Med spanjem
se mu je okoli glave zgnetlo
pokrivalo – tako je baje nastal
prvi klobuk ...
Na dolgi poti so romarji marsikaj doživeli. Spomin na to hra
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ni naša ljudska pesem, ki je našla mesto v raznih
zbirkah: “Pejsem od Sv. Jakoba apostelna, en lejp
exempel od enga očeta inu sinu, kir sta v Galicijo sv.
Jakoba grob častit šla inu na poti ta sin je biv nadovž
no smrt sturu namejst očeta.” Pesem pripoveduje,
kako je romarja in njegovega sina obtožil krčmar,
pri katerem sta prenočevala, da sta ga okradla.
Zaman sta dokazovala svojo nedolžnost. Oče je bil
obsojen na vislice, sin pa je izprosil, da so obesili
njega namesto očeta. Oče je žalosten poromal k sv.
Jakobu. Ko se je čez mesec dni vračal, je stopil do
vislic, da bi ondi sam umrl. A kako se je zavzel, ko
je sin z vislic spregovoril:
Svet Jakob je tu stal
nu men ni vmreti dal,
nu je še zdej per meni,
me drži per življenji ...
Oče je brž stekel k sodniku, ki se je pravkar mastil
s pečeno kuro, in mu povedal, kaj se godi. Sodnik
se mu je porogal:
Tulk tvoj sin živi
k ta kokuš, ki v skled leži!
In glej! Kokoš zleti iz sklede. Sina seveda takoj
snamejo, krčmarjevo premoženje pa prodajo in
izkupiček dado obema romarjema.
Častila sta Boga
inu svetega Jakoba.
Čudežno zgodbo je upodobil na freski na severni
zunanji steni ladje podružnične cerkve sv. Lenarta
v Bodeščah pri Bledu neznan
(Galicija)
slikar leta 1524. Vidimo jo tudi
na slabo ohranjeni freski na
Hajdini in na oltarnem antipendiju iz 19. stoletja na Petelincu
pri Medvodah.
Svetemu Jakobu je posvečenih na Slovenskem okoli 60
farnih in podružničnih cerkva.
Omenili smo že, da so se
romarji priporočali sv. Jakobu
zlasti za letino. Že navedena
romarska pesem pravi v predzadnji kitici:
Častimo tudi mi zdej
svetga Jakoba vselej
za vse gnade, dobrute,
de nas potrošta srute.
Dej vsim, karkul želé,
var nam žitnu poljé!
Prosili so ga tudi za srečno
zadnjo uro:
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Svet Jakob, žegnej nas
zlasti na zadnji čas,
kir pojde duša s telesa,
ti jo pelej, v nebesa
dej nam priti, o Buh
Oča, Sin, Sveti Duh!
Okoli sv. Jakoba je na kmetih največ dela. Zato
so včasih rekli: Sv. Jakob je hud gospodar.
Kljub temu so svoje dni prav okoli Jakobovega
– nemara po komaj še znanem izročilu – hodili na
božjo pot. Na Dolenjskem so vsaj na bližnji Zaplaz
poromala lasti dekleta, ki so tam zvečer “ravnala
vrtec”, plesala starodavni obredni romarski ples. Tudi
na Cerkljanskem se je svoje dni zmerom kdo našel,
ki je o Jakobovem šel na božjo pot. Na Koroškem so
prihajali romarji o Jakobovem ali dan prej k Št. Lipšu
kar v procesijah, slovenskih in nemških; gospodarji
so nosili s seboj vrečice rži – nekaj so dali cerkvi v
dar, drugo pa je duhovnik blagoslovil, da so ponesli
nazaj domov in pomešali med semensko rž.
Doma se je bilo treba potem tem bolj zasukati.
Košnja mora biti o Jakobovem že opravljena, zakaj: Kdor pred sv. Jakobom sena ne pokosi, ga po sv.
Jakobu vsak dan manj dobi. Sv. Jakob, pravijo okoli
Sv. Križa pri Litiji, “železen drog” v travo postavi, se
pravi, da je posihmal trda in jo je težko kositi.
Pšenici, če o Jakobovem še ni bila požeta, so rek
li: »Zôr ali pa zgôr!« (Kresnice). Sv. Jakob namreč
sončni pripeki “zaglavnike” (debele grčave štore)
priklada. Sv. Jakob žito zori, čeprav se sonce kuja.
Ob Krki na splošno zdaj žanjejo pšenico. Drugod je
žito požeto in so razstave snopja postavljene. Sveti
Jakob, pravijo v Prekmurju, “križe” (razstave) blagoslavlja, zato morajo biti še na njivi. V Slovenskih
goricah pa spravijo snopje do Jakobovega že z njih;

Sv. Jakob
Ljubljana

nič pa ni hudga, če ga je kaj v tem času še zunaj,
zakaj sv. Jakob v vsako razstavo vsiplje pehar zrnja.
Tudi drugod po Štajerskem mora biti do Jakobovega
vse žito v kozolcu in je o Jakobovem najživahnejša
mlatev. V Slovenskih goricah sicer pravijo, da na
Anino in na Jakobovo ne smeš mlatiti ali imeti mlatičev, ker sicer udari strela v hram. Marsikje hitijo
pleti ječmenovo strnišče, da bi korenje laglje raslo,
zakaj “sv. Jakob mora strnišče prevleči” (litijska
okolica), gospodinje pa po gredah in njivah polomi2015 – AM – JULIJ

jo stebla čebule, ki mora biti o Jakobovem že zrela
(ljubljanska okolica).
O Jakobovem je tudi zadnji čas za ajdovo setev.
V litijski okolici sicer pravijo, da “kolikor tednov po
kresu kukavica kuka, toliko dni po sv. Jakobu še
lahko ajdo seješ”. Drugod spet menijo: Jakobova
ajda in Ožboltova repa je malokdaj lepa. Če pa na
Jakobovo sonce na oblačnem vzhaja, trdijo, je dobro
ajdo še isti dan vsejati.

Sv. Jakob nad Medvodami

Sv. Jakob prinese prva jabolka, “šentjakobce” ali
“jakobšence”.
O Jakobovem grozi marsikdaj prva suša. Boje se
je zlasti v Istri, da jim ne sežge koruze, “frmentona”.
Zato pravijo v Kortah:
Sveti Jakob dež –
frmenotna krko češ!
Tudi na Dolenjskem si žele o Jakobovem vsaj malo
rosice, ki dobro dé sadovnjakom in vinogradom. Sv.
Jakob, pravijo, “prinese slivam plavo suknjo”.
Če na Jakobovo sonce na jasnem vzhaja, pravijo
v ljubljanski okolici (Dobrunje), bo huda zima. Hudo
zimo pričakujejo tudi na Štajerskem (Studenci in
Slovenske gorice), če je na Jakobovo vroče. Zato pa
sonce na sv. Jakoba dan obeta debelo lečo (Motnik).
Če pa ta dan grmi, bodo lešniki in orehi piškavi (Bela
Krajina).
Še nekaj vremenskih pregovorov:
Če je Jakob lep, mrzli bodo svetki (božič), a obilna
bo jesen – je znano vsem ljudem.
Kakor sv. Jakoba dopoldne vremi, tako bo tudi
pred božičem te dni; in popoldnevno vreme tega
dne ti pobožično vreme pove.
Če je sv. Jakoba dan zjutraj megla ali oblačno,
zrak gorak, je potem mehka ali mokra zima. Če je
sv. Jakoba dan zjutraj bister zrak in mrzlo, je tudi
zima mrzla (Homec).
Na nebu bela megla tega dne v prihodnje hudo
zimo napove.
Če je na sv. Lovrenca dan (10. avgusta) lepo ali
sv. Jakoba brez megle, tedaj bo malo snega.
Pred sv. Jakobom tri dni lepo, rž prav redno dozorela bo.
O sv. Jakobu gre grozdje na božjo pot, o sv. Jerneju pa nazaj pride.
Sv. Jakob ima bučo (za vino), sv. Jernej pa nož
(za bližnjo trgatev).
V Kostelu menijo, da je Jakobovo že prvi jesenski dan.
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VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Henri Daniel-Rops

tretji del
LJUDSTVO IN NJEGOV BOG

iv. poglavje
IZRAELOVA VERA
IN MESIJEV PRIHOD

DRUGA ZAPOVED, PRVI PODOBNA
Če je bila vera v enega Boga eden od tečajev
judovske vere, je pa imela še drugi tečaj: podlož
nost moralnemu zakonu. Tudi tukaj je bila bistveno
drugačna od grško-rimskega poganstva, saj so bila
olimpijska božanstva vse kaj drugega kot zgled
dostojnega obnašanja. Izraelska vera je nalagala
človeku tako etiko kot metafiziko. Takšen je bil odločilen doprinos Mojzesa, ki je na kadečem se Sinaju
slišal, da mu je neizrekljivi glas ukazal zapisati deset
zapovedi. Kljub neštevilnim odpadom, posledicam
izvirne zablode, za njim celi rodovi vernikov niso
nehali povezovati in množiti vezi med moralo in
vero. V svojem čudovitem prizadevanju, da bi versko
življenje čimbolj ponotranjili, so šli posebno preroki
daleč preko zapovedi naravne morale, na katero
se je omejevalo razodetje Mojzesovega časa. In po
povratku iz izgnanstva je bilo delo učiteljev Postave
v veliki meri v tem, da bi zgradili na Tori (Postavi)
utemeljeno pravno znanost, ki bi človeku omogočala
slediti Božji volji v vsaki okoliščini. To rabinsko poučevanje bi lahko ocenili kot pretirano drobnjakarsko
in pikolovsko, vendar je nemalo občudovanja vredno
videti celotno ljudstvo – ne le kako filozofsko šolo,
kot pri Grkih – razglašati prvenstvo moralnega zakona in – vsaj uradno – njegove volje, da po njem
uravnava svoje življenje.
Ni mogoče zanikati, da je v času Jezusovega
nastopa moralno enoboštvo njegovega ljudstva doseglo zelo visoko stopnjo. Vsi rabini so kot načelo
postavljali, da je svetost življenja prva počastitev,
ki jo Bog zahteva. »Bodite sveti, ker sem jaz svet!«
piše v Svetem pismu (3 Mz 11,44; 19,2; 20,26).
Posnemati Božjo svetost je bil torej ideal, predložen
vsem ljudem, ki so hoteli biti zvesti svoji veri. Iz
tega načela je izhajala morala, o kateri je bilo mogoče reči, da je bila »najvišji in najlepši del vsega
judovskega nauka, vzvišena nad vse moralne nauke
antike« (Bonsirven).
Ni, da bi tukaj v podrobnostih razlagali zapovedi
te morale, saj so to zapovedi morale krščanskega
nauka. Niso se omejevale samo na prepovedi: ne
ubijati, ne krasti, ne lagati. Poštenost, odkritost,
čistost, ponižnost so bile kreposti, ki so jih rabini
poveličevali v vseh okoliščinah. In ni šlo le za posluš
nost pravilom Postave in njenih razlagalcev, ampak
za resnično življenje pred Božjimi očmi, za priličenje
Bogu. Prav tako je gotovo, da je več učiteljev že učilo
nauk, kateremu bo Jezus dal dokončno obliko, da
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namreč ni dovolj podvreči svoja dejanja moralnim
zapovedim,  ampak je treba očistiti notranjost duše.
Znani Jezusov stavek: »Kdor koli gleda žensko, da
jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo« (Mt 5,28),
oblikuje na osupljiv način misel, ki jo je rabi Simeon ben Johai izrazil, ko je govoril o grehih oči in o
umazanih mislih, ki vodijo v nečistovanje.
Med najbolj izvirnimi potezami judovske morale
je treba poudariti dve. Najprej prostor, ki ga ima
krepost čistosti. Izhajajoč iz mojzesovske prepovedi
prešuštvovanja, so navdihnjeni urejevalci Svetega
pisma in rabinski komentatorji izpeljali célo moralo
spolnosti, kateri krščanstvo z izjemo zakonskih vprašanj ni imelo kaj dodati. Vse, kar moralna teologija
uči danes, so že zelo natančno obravnavali rabini,
tudi nezakonite odnose poročenih in homoseksualnost. Spolni nered so obsojali, za najhujše so bile
pa določene kazenske sankcije. Jožef Flavij priča o
tem idealu čistosti, ko piše: »Mi, sinovi Hebrejcev,
smo pokorni odličnim zakonom. Medtem ko drugi
narodi dovoljujejo štirinajstletnim dečkom, da se
poslužujejo prostitutk in da drugi ljudje kupčujejo s
svojimi lastnimi telesi, pri nas ne pustimo živeti kaki
kurtizani; na smrt so obsojeni tisti, ki se ukvarjajo
s takim poklicem. Pred zakonskimi odnosi nimamo
stikov z nobeno žensko, v zakon vstopamo deviški,
pa ne zaradi ugodja, ampak za rojevanje otrok.«
Seveda je verjetno, da je to pričevanje ocvetličeno,
saj smo videli, da je prostitucija obstojala tudi v
Izraelu … Je pa veliko že to, da razglaša ideal čistosti
in neomadeževanosti, in to še posebno v času, ko
je ves poganski svet, še posebej pa rimska družba
– družba Petronijevega Satirikona – dajala toliko
mučnih zgledov spolne razbrzdanosti.
Druga, morda še bolj osupljiva poteza judovske
morale je njeno vztrajanje na kreposti dobrote,
bratstva, dobrodelnosti. Če povzamemo evangeljski pogovor Jezusa s pismouki, bomo videli, da so
te kreposti postavljene tako visoko, da je njihovo
izpolnjevanje izenačeno s krepostjo vere v enega
Boga. »Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega
bližnjega kakor samega sebe« (Mt 22,39). Besedilo
izhaja iz 3. Mojzesove knjige (19,18). Toda za tako
govorjenje in za odobravanje svojega farizejskega
sogovornika je moral Kristus biti poznavalec najbolj
splošnih občutkov svojega ljudstva.
Lahko smo videli, da je bil v Mojzesovih zapovedih
namen izključno nesebičen; manj meri na osebno
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izpopolnjevanje posameznika kot na odpravljanje
vsega, kar bi moglo ogrožati odnose med ljudmi.
Postava prepoveduje oškodovanje bližnjega s tatvino
imetja ali žene, z goljufijo ali umorom. Iz teh prepovedi je učenje navdihnjenih oblikovalcev kot so Job,
Psalmi in posebno Sirah ter preroki in po njihovih
sledeh nauk rabinov izoblikoval množico pozitivnih
zapovedi, ki so skušale omogočiti, da bi v izvoljenem
ljudstvu zavladalo bratsko
vzdušje. V svetem besedilu
je nešteto zapovedi, katerih
dobrodelni namen je očiten,
na primer tista, ki je nalagala
upniku, ki je vzel v zastavo
dolžnikov plašč, da mu ga
mora vrniti za noč, ali tista,
ki je prepovedovala požeti
klasje na robovih in končiščih
njive, da bi reveži lahko tam
našli kaj hrane. Tudi sobotno
leto je odgovarjalo splošnim
namenom iste vrste.
Miloščina je bila uzakonjena in obvezna. »Odkupuj se
za svoje grehe z darovanjem
revežem,« so ponavljali učitelji Postave. »Daj revežu,
kar mu pripada,« so še učili,
»zakaj vse, kar imaš, prihaja od Boga in pripada
vsem.« Vsi so morali dajati miloščino, »tudi berač,
ki od nje živi.« Biti velikodušen je pomenilo pridobivati si zasluge pri Bogu, zakaj »revež naredi več za
bogatega kot bogati za reveža.« Ljudska vera je celo
dopuščala, da je treba obilno deliti srebro revežem,
če hočeš dobiti sinove. Pripovedovali so priliko o dveh
koštrunih, ki sta hotela preplavati reko. Tisti, ki je
daroval svojo volno, je prišel preko brez škode, drugi
pa, ki jo je obdržal, je pa postal tako težak, da je

potonil … Jožef Flavij pravi, da je odkloniti miloščino
tistemu, ki jo prosi, težek greh, »težji celo od malikovanja« zatrjuje rabi Jošua ben Gorba. In mnoga
talmudska besedila kažejo, da so učitelji Izraela ob
nalaganju miloščine zahtevali, da mora biti dana
obzirno, humano, da ne bi ranila reveža. »Bolje je,«
je rekel rabi Simeon ben Johaj, »vreči se v ognjeno
peč, kot pa svojega ubogega bližnjega javno užaliti.« Je torej cestninar Zahej
v evangeliju pretiraval, ko je
obljubil, da bo dal revežem
polovico svojega imetja? (Lk
19,8). Morda pa ne …
Imamo vtis, da sta bili v
judovstvu Kristusovega časa
na moralnem področju dve
struji: ena, tradicionalistična,
natančno zvesta črki Postave,
kjer je prevladovalo nače
lo strogega prava, menjalne
pravičnosti, neizprosna, kot
smo videli. Druga, nasprotna,
pa je omilila strogo pravo z
dobroto, z dobrodelnostjo,
z bratsko ljubeznijo. Zdi se
celo, da je bila po trpljenju
izgnanstva in sužnosti, ki ga
je doživel Izrael, ko so ga
tedaj zasedli pogani, ta zavest bratstva  v judovski
skupnosti močnejša. Drugo zapoved “podobno prvi”
je rabi Hilel in za njim njegov učenec Akiba neumorno učil z enakimi besedami kot Kristus. To seveda
ne pomeni, da med Judi ni bilo nasilja, niti krivice,
niti krutosti, niti socialnih grehov: dovolj je odpreti
evangelij, pa najdemo tam zlobne bogataše, krivične
gospodarje in brezsrčne bogatine, toda načelo je bilo
postavljeno in to je že veliko: načelo ljubezni, ki ga
bo Jezus razvil v polnosti.

za razmislek

BOŽJE IME JE

»JAZ SEM, KI SEM«
Sveto pismo je knjiga popotnih zgodb. Bog vedno
znova zahteva, da je treba iti na pot. Da, Boga ni
mogoče najti drugače kakor na poti, ki vodi iz običajnega in znanega v svobodo. Toda na tej poti nismo
sami. Kajti Božje ime je »Jaz sem, ki sem«. Njegov
biti-z-nami je njegovo bistvo. Če se izročimo temu
Bogu, to ne pomeni, da nam bodo odvzete težave

poti, trud vere, naporni proces osebnega zorenja.
Kolikokrat trpimo zaradi občutka njegove odsot
nosti, moramo nemočni gledati, kako ljudje trpijo,
in nebesa molčijo.
Jezus, učlovečeni Bog, nas je poučil, da tolažimo
osamljene, da se solidariziramo s trpečimi in da sami
postanemo nebesa drug drugemu.

MOLITVENI NAMENI

ZA JULIJ 2015

Splošni: Da bi politična odgovornost živela na vseh stopnjah kot visoka oblika ljubezni.
Misijonski: Da bi kristjani v Latinski Ameriki mogli spričo socialnih razlik pričevati za ljubezen do revnih
in doprinašati za bolj bratsko družbo.
2015 – AM – JULIJ
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zapovedi

P. Anselm Grün

DESET ZAPOVEDI

VODNIK V SVOBODO

II. NE USTVARI SI PREDSTAVE O BOGU
NE SRAMÔTI BOŽJEGA IMENA
SPOŠTUJEM (2)
Podoba Boga in samopodoba sta med seboj tesno
povezani, zato pomeni zame prepoved upodabljanja
tudi, da si ne ustvarim predstave o samem sebi. V
našem času, ko za mnogo ljudi, in to ne samo za
pomembne, predstavljanje samega sebe postaja
vsebina življenja, je zdravilna prepoved ustvariti
si o sebi trdno podobo, ki naj bi jo ljudje občudovali. Vendar prepoved sega goblje. Vedno mi preti
tudi nevarnost, da bi imel o sebi določeno podobo.
Poznam slabo samopodobo, s katero razvrednotim
samega sebe. »Prepočasen sem. Nisem dovolj inteligenten. Ne ustrezam pričakovanjem okolja.« Je
pa tudi pretirano dobra samopodoba: »Boljši sem
od drugih. Več sem dosegel kot oni. Zaslužim več
denarja kot oni. Duhoven človek sem. Miren sem
in vzvišen nad stvarmi.« S takšnimi predstavami o
sebi se določamo. In velikokrat uporabimo Boga, da
bi izboljšali svojo samopodobo. Druga zapoved nam
hoče reči: Odpovej se vsem podobam, ki jih imaš o
samem sebi. Pravzaprav sam ne veš, kdo si. Svojega
najglobljega bistva ne moreš opisati. Izmika se ti.
Bog si je ustvaril podobo o tebi. In to podobo
izpolni. Vendar je ne moreš pokazati. Ne moreš je
opisati. Lahko samo čutiš, ali si povezan z njo. Ko
si “ubran”, si ubran z notranjo podobo. Ko se tvoje
življenje pretaka, se lahko zaneseš na to, da živiš
iz notranjega bistva. Odpovej pa se temu, da bi si
ustvaril podobo o sebi. Vedno znova se bo v tebi
pojavilo kaj, česar še ne poznaš. Dopusti to. Življenje je pustolovščina. Odkrival boš vedno nove plati
o sebi. Tvoja zgodba z Bogom je odprta zgodba.
Bog te pelje v svobodo. In osvobaja te opredelitev
s podobo o sebi. Odpira ti širok prostor. Hôdi po
svoji poti in odpovej se temu, da bi počival na svojih
samopodobah. Tvoja predstava o samem sebi se bo
vedno spreminjala, dokler ne bo v smrti postala del
povsem drugega Boga.
Prepoved podob pa velja tudi za soljudi. Ne pomeni le, naj drugih ne izberemo za idole, ki jih posnemamo in so deležni tako rekoč božjega čaščenja.
Prav tako naj drugih ne predalčkamo, jih ne opredeljujemo s predstavami, ki smo si jih ustvarili o njih.
Tudi drugi človek je skrivnost, ki je ne razumemo.
Vedno, kadar človeka opredelimo z neko predstavo
o njem, je to pogreb, pogreb mojih možnosti.
Max Frisch je v drami Andora opisal, kaj se zgodi,
če ljudje človeka omejijo na neko podobo. V Andori
živi mlad moški, o katerem ljudje mislijo, da je Jud,
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in mu pripisujejo podobo značilnega Juda. Takole
pravi: »Ta podoba ga oblikuje, prerine se na mesto
še odprte resničnosti in izpodrine vse druge možnosti. Mladega človeka zasužnji, ne da bi ustvarjalci
podobe to opazili.«
Ljudje menijo, da Jud misli samo na denar. Naposled mladenič sam verjame, da misli le na denar. Ta
podoba ga določa in nazadnje opredelitev s podobo
Juda povzroči njegovo smrt. Šele ob smrti ljudje
ugotovijo, da je eden od njih. Podobe lahko ubijajo.
Druga zapoved varuje človekovo svobodo. »Človeka ni mogoče upodabljati, ne da bi ga okrnili, ni ga
mogoče izmeriti, dokončno določiti in opredeliti z
lastnostni, ki jih lahko opažamo pri njem, ne moremo
ga opredeliti z raso, razredom in spolom, z zasnovo,
okoljem in vzgojo.«
Novinarka Doris Weber naveže prepoved podob
na prepoved, da bi si klonirali ljudi po svoji podobi.
Navaja tübinškega moralnega teologa Dietmarja
Mietha, ki prepoved ustvarjanja podob navezuje
na težnjo, da bi si s posegom v dedne zasnove
oblikovali podobo človeka po meri genov. S tem bi
se odpovedali človekovemu dostojanstvu. Mieth je
zapisal: »Pravzaprav je dostojanstvo zrcalo tega,
kar pomenijo besede: ne ustvari si nobene podobe.
Dostojanstvo je izraz naše nerazpoložljivosti, nedoločljivosti in v tem smislu tudi prepoved, da bi na
kakršen koli način zajeli sebe s podobo.«
O človeku bi si želeli ustvariti podobe, ki ne dopuščajo bolezni in telesne ali duševne prizadetosti. Toda
s tem bi človeka fiksirali z našim idealom popolnosti.
Gorje pa človeku, ki potem temu idealu vendarle ne
bi ustrezal! Človeka ni mogoče oblikovati preprosto s
posegom v gene. Potrebuje ljubezen in varstvo, varnost in oporo, da bi se v srečanju z ljudmi in z Bogom
lahko vrasel v podobo, ki si jo je o njem ustvaril Bog.
Vendar te enkratne podobe, ki si jo je Bog ustvaril
ravno o tem enkratnem človeku, ni mogoče opisati
z besedami. To je podoba, ki naj pričakuje in odpira
obzorje, in ne podoba, ki bi nas določala.
Drugi del druge zapovedi od nas zahteva, naj ne
sramotimo ali zlorabljamo Božjega imena. Nekoč so
se ljudje pri spovedi obtoževali, da so zlorabili Božje
ime, če so preklinjali. Za izražanje jeze so pogosto
uporabljali verske besede. Danes ni več slišati toliko preklinjanja z verskimi izrazi. Obstajajo druge,
prostaške kletvice, ki se jih človek domisli v takšnih
trenutkih.
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Vendar nespoštovanje Božjega imena zame pomeni nekaj drugega. Vzemimo vzgojo. Božje ime
zlorabim, če uporabim Boga kot strašilo pri vzgoji
otrok, če nenehno grozim z Bogom: »Boš že videl,
kje boš pristal! Bog vse vidi in vse ve!« Veliko ljudi
je v svojem otroštvu doživelo takšno zlorabo. Tilman
Moser je v svojih knjigi Gottesfergiftung (Zastrupitev z Bogom) opisal, kaj povzroči takšna zloraba.
Zastrupi otrokovo dušo. Kajti zdravilna podoba Boga
se v otrokovi duši spremeni v pretečlo in obremenjujočo podobo.
Danes je nevaren še en način zlorabe: Božje ime
se zlorablja v politične namene. Tedaj se v imenu
Boga začne vojska proti tako imenovani “osi zla”. V
imenu Boga ubijajo ali žalijo člane parlamenta, ki si
iskreno prizadevajo za razumno zakonsko ureditev
problematike splava. V imenu Boga izvajajo atentate
in ubijajo nedolžne ljudi. Božje ime se zlorablja za
upravičevanje lastne politike. To nima nič opraviti z
Bogom, ki se je Izraelcem razodel v puščavi.
Prav tam, kjer se Božje ime zlorablja, da bi
nasilno odrinili lastne občutke manjvrednosti, hrepenimo po avtoriteti starozaveznega Boga in po
njegovih zapovedih. In
hrepenimo po tem, da bi
verske skupnosti – bodisi
kristjani, muslimani ali
hindujci – takšno zlorabo
javno obsodili in odločno
zavrnili.
Poznamo pa tudi zlorabo Božjega imena v
duhovnem spremljanju.
Obstajajo duhovni vodi
telji, ki zase trdijo, da
vedo, kdo je Bog in kaj
pomeni Božja volja za
drugega. Govorijo o Bogu, a ga pravzaprav zlorabljajo, da bi prikrili lastno potrebo po premoči v
odnosu do drugih. Duhovna zloraba se zgodi vedno,
kadar v imenu Boga vsiljujem drugemu nekaj, kar
je v nasprotju z njegovo naravo, ali kadar uporabim
Boga za to, da drugemu grozim, če ne bo sledil mojim navodilom: »Boš že videl, kam boš prišel, če ne
boš upošteval Božje volje. Vem, kaj je Božja volja
zate. Če bi ji bil poslušen, bi poslušal moje besede.
To so Božje besede zate.«
V imenu Boga zastrašujejo ljudi. Duhovna zloraba
ima lahko celo podobne posledice kot spolna zloraba.
Povzroči zmedo čustev. O duhovnem spremljevalcu
mislimo, da je posebej blizu Bogu. Obenem čutimo,
da je njegovo vedenje povsem drugačno. Tako smo
notranje zmedeni, ali sami pravilno vidimo Boga, ali
pa ima vendarle prav duhovni spremljevalec. Ker
je vera podobno intimna zadeva kakor spolnost,
duhovna zloraba pogosto povzroči, da se človeku
izmaknejo tla pod nogami. Izgubi korenine in postane razklan med religioznim hrepenenjem in bolečo
izkušnjo.
Prepoved zlorabe Božjega imena je tesno povezana s prepovedjo podob. To postane očitno v pojavu
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fanatizma. »Če zamešamo, enačimo podobo in Boga,
imamo na voljo absolutno točko, nad katero se lahko fanatično razburimo. Spomniti velja, da beseda
‘fanatičen’ izhaja iz fanum, kar pomeni ‘posvečeno’.
Nekdo, ki karkoli na svetu razglaša za tako sveto,
tako božje, da je pripravljen za to žrtvovati ljudi,
je malikovalec in fanatik, četudi svojega ‘malika’
imenuje Bog.«
Kdor se fanatično zavzema za svojo vero, ima
še od nekdaj povsem določeno predstavo o Bogu,
In tega Boga, ki si ga je sam izdelal, zlorabi, da bi
odrinil lastno potlačeno agresivnost in potrebo po
moči. Hudo je to, da ima pri tem občutek, da ravna
prav. Žali druge, brezbožnike, in se bojuje proti njim,
seveda v imenu Boga. Tako je prav druga zapoved
danes aktualnejša kot kdaj prej.
Jezus zapovedi, naj ne zlorabimo Božjega imena,
ni navedel neposredno. Toda s svojo pridigo in svojim
ravnanjem je dodal komentar. Marko nam poroča o
prvi Jezusovi pridigi v shodnici v Kafarnaumu. »Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kot
nekdo, ki ima oblast, in ne kot pismouki« (Mr 1,22)
Po Jezusovi pridigi je
moški, obseden z neči
stim duhom, glasno zakričal. Lahko bi rekli: mo
ški, ki je imel demonsko
predstavo o Bogu, ki si
je o Bogu ustvaril nejasno in motno predstavo,
ki si je Boga prilastil, je
začutil, da ob Jezusovi
navzočnosti te podobe ne
more več ohranjati. Zato
je glasno zakričal. Jasne
Jezusove besede so ga
zadele v srce in razkrile
njegovo zlorabo Boga.
Ni žalil Boga. A očitno je govoril o Bogu tako da je
ta služil njegovim predstavam. Jezusova pridiga ne
dopušča takšne zlorabe. Jezus je Boga oznanjal tako,
da so ljudje čutili: to je res. Ko govori ta Jezus, je
Boga mogoče izkusiti, tedaj je Bog med nami. In ne
moremo drugače, kot da se mu odpremo in predamo.
Pozitivna obljuba druge zapovedi se glasi: Spoštujem. Bogu pustim njegovo čast, njegov ugled in
njegovo gospostvo. Spoštovati v nemščini izhaja iz
grške besede aidesthai, ki pomeni “bati se, častiti”.
Poznamo besedo strahospoštovanje. Občutimo povsem drugega Boga. Bojimo se, da bi ga opredelili s
svojimi predstavami. Gledamo ga kot nedoumljivega
in neopisljivega. Dopustimo, da se nas dotakne. Ne
polastimo se ga, temveč ga častimo. Pustimo mu,
da je Bog.
To vodi v pravo svobodo. Nasprotno pa zlorab
ljanje Boga zase vodi v suženjstvo moči. Sploh ne
opazim, kako z zlorabo Boga zabredem v suženjstvo
svojih potlačenih potreb po môči. Če spoštujem
Boga, mi je to v čast. Bog, ki ga ne ponižamo na
raven človekovih podob in potreb, me tudi ne bo
zlomil; nasprotno: opogumljal me bo in varoval moje
nedotakljivo dostojanstvo.
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papežev verouk

Frančišek

KRST
PRIZNAVAM EN KRST
V ODPUŠČANJE GREHOV
V molitvi, s katero vsako nedeljo izpovemo svojo
vero, zatrdimo: »Priznavam en krst v odpuščanje
grehov.« Gre za edino posebno omembo enega od
zakramentov v izpovedi vere. Krst je zares “vhod” v
vero in v krščanstvo. Vstali Jezus je zapustil apostolom tole naročilo: »Pojdite po vsem svetu in oznanite
evangelij vsemu stvarstvu! Kdor bo sprejel vero in bo
krščen, bo rešen« (Mr 16, 15-16). Poslanstvo Cerkve
je oznanjati evangelij in odpuščati grehe po krstnem
zakramentu. Toda vrnimo se k besedam izpovedi
vere. Lahko jo razdelimo na tri točke: “priznavam”,
“en krst”, “v odpuščanje grehov”.
“Priznavam”. Kaj to pomeni? Je slovesen izraz,
ki označuje veliko važnost predmeta, to je krsta.
Ko izgovarjamo te besede v resnici izpovedujemo svojo pravo istovetnost Božjih otrok.
Krst je v nekem pomenu osebna izkaznica
kristjana, njegovega dejanja rojstva, dejanja rojstva v Cerkev. Vi vsi veste za datum,
ko ste bili rojeni in praznujete rojstni, da,
kajne? Vsi praznujemo rojstni dan. Vprašam
vas, kar sem vprašal že večkrat: kdo izmed
vas se spominja datuma svojega krsta? Naj
dvigne roko: malo jih je (in ne vprašujem
škofov, da jih ne bo sram …). Pa storimo
nekaj: ko se danes vrnete domov, povprašajte, katerega dne ste bili krščeni; poiščite
ta datum, ker je to drugi rojstni dan. Prvi
rojstni dan je dan rojstva v življenje, drugi rojstni dan je pa dan rojstva v Cerkev.
Boste naredili to? To je domača naloga:
poiskati dan, na katerega sem bil rojen v
Cerkev in se zahvaliti Gospodu, ker nam
je dan krsta odprl vrata v njegovo Cerkev.
Istočasno je na krst vezana naša vera v
odpuščanje grehov. Zakrament sprave ali
spoved je v resnici kakor “drugi krst”, ki
se vrača vedno nazaj v prvega, da ga utrdi in obnovi. V tem smislu je dan našega
krsta izhodišče prelepe poti, poti k Bogu, ki
traja vse življenje, poti spreobrnjenja, ki ga
neprestano vzdržuje zakrament pokore. Mislite na
to: kadar se gremo spovedat svojih slabosti, svojih
grehov, gremo prosit odpuščanja, gremo pa tudi
obnovit krst s tem odpuščanjem. To je lepo, saj je
kot bi v vsaki spovedi praznovali krst. Zato spoved
ni nekakšno srečanje v mučilnici, ampak praznik.
Spoved je za krščene! Je za to, da ohranjamo čisto
belo oblačilo svojega krščanskega dostojanstva.
“En krst”. Ta izraz spominja na besede svetega
Pavla: »En Gospod, ena vera, en krst« (Ef 4,5).
Beseda “krst”, “báptisma” v grškem originalu dobe206

sedno pomeni “potopitev” in ta zakrament je zares
duhovna potopitev v Kristusovo smrt, iz katere
vstanemo z njim kot nove stvari (prim. Rim 6,4).
Gre za kopel oživljenja in razsvetljenja. Oživljenja,
ker udejanji tisto rojstvo iz vode in Duha, brez katerega nihče ne more vstopiti v nebeško kraljestvo
(prim. Jn 3-5). Razsvetljenja, ker po krstu človeška
oseba napolni Kristusova milost, »resnična luč, ki
razsvetljuje vsakega človeka« (Jn 1,9), in prežene
temo greha. Zato pri krstnem obredu starši dobe
prižgano svečo, ki označuje to razsvetljenje. Krst nas
razsvetljuje od znotraj z Jezusovo lučjo. V moči tega
daru je krščeni poklican, naj postane on sam “luč”
– luč vere, ki jo je sprejel – za brate, posebno za
tiste, ki so v temi in ne vidijo žarkov svetlobe
na obzorju svojega življenja.
Lahko se vprašamo: je krst zame neko
dejstvo preteklosti, osamljeno na določen
dan, ki ga boste danes poiskali, ali pa je
živa resničnost, ki zadeva moj sedanjik
v vsakem trenutku. Se čutiš močnega v
moči, ki ti jo daje Kristus s svojo smrtjo in
vstajenjem? Ali pa se počutiš malodušnega, brez moči? Krst daje moč in daje luč.
Se čutiš razsvetljenega z lučjo, ki prihaja
od Kristusa. Si mož in žena luči? Ali pa si
temačna oseba brez Jezusove luči? Treba
je sprejeti milost krsta, ki je dar, in postati
luč za vse.
In končno: “v odpuščanje grehov”. V
zakramentu krsta je izbrisan izvirni madež
in so odpuščeni vsi osebni grehi kot tudi
kazni za greh. S krstom se odpro vrata v
dejansko novost življenja, ki je ne tlači teža
slabe preteklosti, ampak že vnaprej začuti
lepoto in dobroto nebeškega kraljestva. Gre
za močan poseg Božjega usmiljenja  v naše
življenje, da nas odreši. Ta odrešilni poseg
naši človeški naravi ne odvzame njene šibkosti – vsi smo šibki in vsi smo grešniki –,
ne odvzame nam obveznosti prositi za odpuščanje vsakokrat, ko se zmotimo! Lahko se zmotim
večkrat, toda lahko se spovem in tako obnovim krst
no milost. Je, kakor da bi bil deležen drugega krsta.
Gospod Jezus je tako dober in se nikdar ne naveliča
odpuščati. Tudi kadar se vrata, ki jih je krst odprl
za vstop v Cerkev, malo pripro zaradi naših slabosti
in grehov, jih spoved znova odpre prav zato, ker je
kot drugi krst, ki vse odpušča in nas razsvetljuje za
nadaljno pot v Gospodovi luči. Pojdimo naprej tako,
veseli, ker je življenje treba živeti v veselju Jezusa
Kristusa. To je Gospodova milost.
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P. France Cerar, jezuit

KAJ MI POMENI JEZUS
Jezus mi pomeni dar. Velik,
neprecenljiv, nezaslužen dar.
Kaj bi bilo z mojo vero, če mi
Jezus ne bi bil darovan, ne morem presoditi. Morda bi bil danes
podoben nekaterim, ki vidijo v
njem izredno zgodovinsko osebnost, a je to tudi vse. Mogoče bi
bil podoben drugim, ki jim Jezus
ne pomeni nič. Morda bi spadal
med one, ki jedko nasprotujejo
vsemu, kar je z njim povezano.
Preveč je v meni iskalca resnice (morda tudi dvomljivca), da bi
se mogel brez pridržka zanesti
na vse, kar o Jezusu poročajo
evangeliji. Ta besedila so bila napisana več desetletij po njegovi
smrti. Poleg tega pa so trditve,
ki jih ta besedila navajajo: da je
bil Jezus Božji Sin, da je bil rojen
iz device, da je delal čudeže, da
se je brez odpora pustil umoriti,
da je vstal iz groba, da se je
dvignil v nebesa,da prebiva v
malem koščku kruha, da iz neke
neznane večnosti spremlja dogajanja na zemlji, da nas bo prišel
nekoč sodit ... tako nenavadne
in tako presegajo vsakdanja človeška dogajanja, da se naš um
pred njimi čuti nemočnega. Še
posebej, ker gre za življenjske
odločitve.
Sprašujem se dalje, ali bi,
če mi ne bi bilo dano, mogel
verovati, da Jezus kot Božji Sin
skrivnostno nadaljuje življenje
v Cerkvi, ko pa je Cerkev poleg
vsega, kar je v njej dobrega, tudi
človeško krhka. Ali bi, če mi ne bi
bilo dano, mogel verovati, da je
Jezus prišel svet odrešit, ko je pa
svet videti tako zelo neodrešen?
Priznati pa moram, da bi mi
Jezus – razen če bi ga namerno
odrival na stranski tir – pomenil
močan izziv za razmišljanje. Kako
je mogel neznanec in neznanega
Nazareta iz treh let, kolikor jih je
posvetil javnosti, stopiti v zgodovino, kot zdaleč ni stopil noben
njegov sodobnik? Kako je mogel

tej zgodovini vtisniti pečat, kot
ga ni vtisnil nihče? Kako razložiti, da je v čast temu velikemu
Neznancu, ki je končal življenje
zasramovan, opljuvan in zavržen, zgrajenih toliko mogočnih in
umetniško oblikovanih svetišč, v
katerih se zbirajo množice in mu
prepevajo slavo? Kako je mogel
nekdo, ki je rekel, naj bomo zaradi njega pripravljeni pustiti očeta,
mater in vse, kar nam na svetu
kaj pomeni, doseči, da najbolj
plemeniti ljudje že dva tisoč let
zaradi njega puščajo vse, kar je
človeku na svetu ljubo, in gredo
za njim? Ali ni več kot izzivajoče
vprašanje, kako je dvanajsterici,
ki jo je poslal v svet z naročilom,
naj drevo njegovega križa zasadijo po vseh celinah sveta, uspelo
to drevo res zasaditi? Kako, da
se je to drevo prijelo, da raste,
da rodi?
Vse to in mnogo temu podobnega mi je rojilo po glavi, ko sem
gladil gimnazijske klopi. Od staršev sem prejel vero. Naj jo ohranim, naj jo zavržem, naj bom do
nje brezbrižen? Razmišljal sem in
prosil za razsvetljenje. Prišlo je
v trenutku, nepričakovano. Tako
resnično in globoko, da bi moral
iz spoštovanja skloniti glavo,
sezuti obuvalo, hoditi po prstih.
Postalo je del mene. Iz njega živim, z njim diham, vse življenje
sem posvetil Jezusu. Brez pridržka sem mu zaupal vse skrivnosti
in izročil vse ključe. Neskončno
me presega, a se z njim pogovarjam kot z najboljšim prijateljem. Bližji mi je, kot sem sam
sebi. Vse delam skupaj z njim.
Ne razvaja me, ničesar ne dela
namesto mene. Ne odgovarja mi
na vsa vprašanja, ne gladi robov
mojega križa. Spoznavam, da je
tako prav. Vidim, da z drugimi
ravna drugače. Ne sprašujem ga,
zakaj, a svojega življenja ne bi z
nikomer zamenjal.
To mi pomeni Jezus.

Jezus je luč, ki sije skozi stoletja in tisočletja, mi pa se ji bližamo ali se od nje oddaljujemo,
jo blagoslavljamo ali preklinjamo, ob njej propadamo ali rastemo.
Ivan Mrak
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Alojz Rebula

KRŠČANSTVO
NA SLOVENSKEM ŠE ŽIVI
Znana je prerokba Borisa Kidriča, tajnika Osvobodilne fronte, soborcu – kristjanu Edvardu Kocbeku, da
bo prva petletka izbrisala na Slovenskem krščanstvo
in da bo Slovencem najbolj kazalo sprejeti namesto
evangelija dialektični materializem. O petletkah ni
več ne duha ne sluha, dialektični materializem komaj še koga zanima, a krščanstvo na Slovenskem
še živi. Ne živi sicer tako politično kot nekoč, s svojo
parlamentarno superiornostjo, a živi, kar je zanj bistveno, s Kristusovim sporočilom in njegovo vero. Ta
krščanska tradicija živi bolj v zatišju kot v javnosti,
za občila je komaj kdaj zanimiva, toda kljub tej javni
odrinjenosti prihaja od časa do časa do trenutkov,
ko se slovenska krščanska zavest širše razmahne.
Škofja Loka 2015

Takšen primer daje letos Slovenija s kar dvema
kulturno-verskima dogodkoma širšega odmeva: s
pasijonom na dveh različnih koncih Slovenije, v gorenjski Škofji Loki in v štajerskem Laškem, da omenimo samo dva vidnejša pojava, ki sta v tradiciji tudi
manjših slovenskih krajev. Gre za odrsko oživitev v
besedi in igri življenjske avanture začetnika krščanske vere, Jezusa Kristusa. Njegovo življenje se je na
videz končalo tragično, še bolj tragično kot pri mnogih
judovskih prerokih, toda s finalom, ki ga noben drug
božji odposlanec ni doživel: z vstajenjem od mrtvih.
Za pasijon v Škofji Loki sta se angažirali kar dve
versko še živi gorenjski dolini, Selška in Poljanska.
Odločili sta se za spektakularni značaj te oživitve
stare mestne manifestacije, seveda pod komunizmom nemogoče: zbranih je bilo več kot 900 igralcev,
40 konj in jezdecev. V vrsti slikovitih prizorov je
bila množicam obiskovalcev prikazana vsa tragika
Jezusovega trpljenja, v kateri so seveda nastopili
tudi znani akterji, kot so njegovi apostoli skupaj z
Judežem, rimski guverner Pilat, judovski veliki duhovnik in drugi. Seveda je bil glavna osebnost sam
lik Jezusa Kristusa, žrtve najrazličnejšega mučenja,
od bičanja do križanja, ki ga je igralo več igralcev.
Igra je bila tudi besedna oživitev besedila, ki ga je
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pred nekaj stoletji napisal redovnik, ki bi bil danes
zamejec, pater Romuald iz Štandreža pri Gorici. Tako
je v igri prišel do izraza tudi moment, o katerem se
je svoj čas dosti govorilo, a komaj kaj naredilo, se
pravi zamisel enotnega slovenskega kulturnega prostora ne glede na državne meje Republike Slovenije.
Pasijon v Laškem je sicer po številu igralcev in
gledalcev skromnejši od Škofjeloškega, vendar se
lahko pohvali z neko prednostjo pred njim: da je
bil po začetnem letu uprizoritve leta 1645 ter 1936
tretjič obnovljen že pred Škofjeloškim, leta 1985,
se pravi še pod komunizmom. Ker so takrat bile
cerkvene manifestacije na prostem prepovedane, je
bil uprizorjen v atriju tamkajšnjega župnišča. Tam se
odvija tudi danes, medtem ko ima gorenjski pasijon
na razpolago ulice celotne Škofje Loke.
Kljub tej zmanjšani vlogi pa versko sporočilo
pasijona v Laškem ni manj slikovito in tudi manj
pretresljivo, saj se pred gledalci odvija Kristusova
tragika v svojem triumfalnem finalu, od začetnega
vhoda v Jeruzalem do samega vstajenja, ki ga pa v
Škofjeloškem pasijonu ni. Druga razlika med tema
pasijonoma, da medtem ko Škofjeloški pasijon do
potankosti ohranja častitljivo Romualdovo besedilo
izpred nekaj sto let, je besedilo pasijona v Laškem
ne samo sodobno, ampak v marsikaterem primeru
tudi več kot jasno namigujoče na tragične stvari v
bližini samega Laškega, tako na primer na strašno
morišče v Hudi jami. Tako je v nekem smislu pasijon
v Laškem scensko sicer podoben Škofjeloškemu, kar
se tiče glavnih prizorov iz evangeljske pripovedi, a
bolj uglašen z modernim časom in tudi s tragiko
pokrajine, sredi katere se dogaja.

Laško 2015

Vsekakor obe prireditvi nista bili zrežirani po kakšni
strogi partijski organizaciji, ampak sta dejansko spontan sad slovenskega ljudskega genija, ne samo njegove
že stoletne tradicije, pač pa tudi današnjega občutja,
še zmeraj prežetega s tragiko revolucije. Krščanstvo
na Slovenskem še živi iz spontanosti ljudskega genija.
JULIJ – AM – 2015

S. Snežna Večko

VOJSKA IN MIR
V SVETEM PISMU
večplastnost svetopisemskega pojmovanja vojske
V svetopisemski odslikavi tisočletne zgodovine
Izraela s sosednjimi narodi se vojska in mir izmenjujeta kot stalno prisotni motiv. Z ostalimi temami se
vključujeta v teološko sporočilo Svetega pisma. Njuna prisotnost je takšna kot stvarnost, ki jo predstavljata: bralcem prinašata mir pa tudi vznemirjenje.
Poročanje o vojski še samo po sebi ni spotakljivo in
lahko navdihne prav pozitivna čustva. Bralca lahko
navede k odklanjanju nasilja in delu za mir. Drugače
pa je s tistimi svetopisemskimi poročili, kjer je Bog
sam ukazal dejanja, ki jih človeški čut obsoja kot
nemoralna, tako ubijanje civilnega prebivalstva. Po
tradicionalnem cerkvenem nauku naj bi se ogibali
tudi posrednega in nenamernega ubijanja civilnega
prebivalstva, samo vojskovanje pa naj bi spremljala
težnja, da se ubijanje omeji na najmanjšo mero, in
to mora spremljati najgloblje obžalovanje. Sveto
pismo Stare zaveze pa poroča o dogodkih kot npr.:
»’Kričite! Kajti Gospod vam je dal mesto. Mesto pa
vam bodi predmet zakletve in vse, kar je v njem,
bodi Gospodovo... Varujte se vsega, kar je predmet
zakletve, da ne boste zavrženi; če se polastite česa
zakletega, boste spravili nad Izraelovo šotorišče
prekletstvo in mu nakopali nesrečo...’ Tedaj je ljudstvo zagnalo bojni krik in zatrobili so na rogove. Ko
je ljudstvo slišalo glas roga, je zagnalo velik bojni
krik. Obzidje se je sesulo zaradi njega in ljudstvo
je stopilo v mesto, vsak na svojem kraju, in mesto
zavzelo. Potem so po zakletvi pokončali vse, kar
je bilo v mestu; od moža do žene, od mladeniča
do starca, vola, ovce in osla z ostrim mečem« (Joz
6,16-18;20-21).
Osvojitev Jerihe

Eksegeza skozi vso svojo zgodovino skuša integ
rirati ta presenetljivi – pa ne osamljeni – ukaz v
celostno podobo razodetega Boga. Klasična razlaga
je prikazovala Kanaance kot moralno izprijene, zato
je Izrael dobil od Boga naročilo, da jih iztrebi in se
polasti njihovih materialnih dobrin. Pri tem je tako
brez krivde kakor rabelj, ki po naročilu vladajočega
umori hudodelca, ali sodni uslužbenec, ki prevzame
njemu dodeljene dobrine obsojenca. Toda že v času
pred zgodovinsko in literarno kritiko so se posamezni
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teologi upirali takšnemu opravičevanju Izraelcev,
kajti pokol vsega prebivalstva z dojenčki, otroki,
ženami in možmi ostaja grozodejstvo, četudi so
Izraelci mislili, da ga ukazuje Boga. Kot pripominja
G. Lüdemann, je poboj vsega prebivalstva, vključno z otroki, nenavaden način, kako npr. izkoreniniti
kanaansko zablodo žrtvovanja otrok v ognju. Po
mnenju nekaterih Bog lahko podeli upanje svetu,
če je sam soudeležen v njegovi grozljivosti. Vendar
je to nevzdržno mnenje. Starejši razlagalci so se v
takšnih primerih zatekali k alegorični razlagi, tako
npr. sv. Avguštin o Ps 137, ki blagruje tiste, ki bi raztreščili ob skali otroke Babilona, Judove uničevalke:
»Kdo so babilonski otroci? Rastoča slaba poželenja,
Kajti oni se se borili s starimi poželenji. Kajti ko se
poželenje porodi, preden slaba navada dobi moč
proti tebi, ko je še majhna, ... takrat jo raztrešči ...
Raztrešči jo na skali! Skala pa je bil Kristus.« Sodobni
komentatorji takšnim besedilom iščejo zgodovinsko
ozadje in globlje teološko sporočilo, kot npr. H. J.
Kraus, češ da gre za odločanje, kdo je pravi Bog,
Jahve ali velesile. Nekateri pa zato Svetemu pismu
odvzemajo značaj Božje besede.

Zunajbiblični izvor
pojmovanja svete vojske
Odkod izvira svetopisemsko gledanje na vojsko,
zlasti na tako imenovano sveto ali Božjo vojsko?
Literatura starega Bližnjega vzhoda kaže na konflikt
kot osrednji model za razlago sveta. Po Heraklitu je
vojska splošen pojav, pravo prepir, vse pa se dogaja o prepiru in potrebi. V antičnem pojmovanju
obstajata kozmični konflikt med silami reda in kaosa
in moralni konflikt med pravičnimi in krivičnimi bit
ji. V njem so aktivno udeleženi bogovi. Pri tem je
osrednje vprašanje, kakšen je motiv za konflikt in
za soudeležbo bogov oziroma Boga. Kozmogonični
miti Izraelovih sosedov govorijo o prvobitnem boju
med kozmičnim redom in kaosom, ki sta pooseb
ljena v raznih božanskih bitjih, ta pa se v silovitih
spopadih borijo za nadvlado v nebesih in na zemlji.
Tako v akadskem Epu o stvarjenju (Enúma elíš) in
ugaritskem ciklusu mitov o Baalu. V teh mitih nobeno
božanstvo bistveno ne presega ostalih. Drugače v
Bibliji. Tam je Jahve absolutno presežno Bitje z najvišjo božansko močjo in dobrohotnostjo. V pripovedi
o stvarjenju (1 Mz 1,1-2,4) ni nobene borbe kot v
Enúma elíš ali v ciklusu o Baalu. Bog v svobodi z
besedo iz kaosa ustvari kozmos in vsa njegova skrb
je usmerjena v dobrobit človeka, ki ga je postavil
kot krono vsega ustvarjenega. Šele človekov upor
proti Bogu in naraščajoča pokvarjenost človeštva
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➧

izzoveta potop, ki pomeni vrnitev v stanje kaosa.
Možnosti za nastanek in obstoj
In vendar to ni dokončno stanje. Bog po Noetu
svete vojske v Izraelu
sklene zaveza s človeštvom in obljubi v stvarstvu
Gornja trditev izziva vprašanje, ali ni monoteired, ki je poroštvo življenja in varnosti (prim. 1 Mz
stična
vera sama po sebi napoved boja proti drugim
8,22 - 9,17). Vendar kaotične prvine in človekovo
religijam?
Mar ne vera v enega Boga, ki izključuje
nagnjenje k zlu še vedno obstajajo, pravzprav se Bog
obstoj
drugih
verstev in kadar se ji ponudi priložnost,
človeka usmili prav zaradi tega (prim. 1 Mz 8,21).
to
tudi
uresniči?
Zgodovina treh monoteističnih ver,
Od babilonskega in ugaritskega panteona ostane v
judovstva,
krščanstva
in islama je to nemalokrat
Svetem pismu zbor bogov (Ps 82,1.6), Božjih sinov
potrdila.
Vprašujemo
se
torej, ali monoteistična vera
(Ps 29,1; 89,7), sinov Najvišjega (Ps 82,6), Božji
v
svojem
bistvu
vključuje
boj proti drugim veram
zbor (Job 15,8), zbor svetih (Ps 89,6). Toda ta je
in
je
tako
izvor
za
tako
imenovano
sveto vojsko,
popolnoma podrejen Bogu. Razna besedila izražajo
pod
katero
se
lahko
skriva
krvavo
bojevanje
iz vseh
Jahvejevo premoč nad bogovi tujih narodov (prim.
drugih
interesov.
2 Mz 12,12; Iz 24,21; 34,4 itd.).
Že sam začetek izraelskega monoteizma kaže, da
V ostankih mitoloških pojmovanj v Svetem pismu
ne.
Na začetku monoteizma je Abraham, ki se mu
lahko iščemo izvor svetopisemskega pojmovanja
sredi politeističnega sveta razodene El kot njegov
svete vojske. Po mitoloških predstavah Izraelovih
Bog. Za njegovo okolico je El eden izmed bogov, za
sosedov so se kozmične vojske med bogovi in druAbrahama postane edini. Toda Abraham nikogar ne
gimi silami odvijale z namenom, da bog zmagovasili, da bi ga moral častiti enako kot on. Srečanje
lec dobi oblast nad bogovi, naravo in ljudmi
s salemskim kraljem in duhovnikom Melkioziroma njihovo zgodovino. Pozneje pa
zedekom, ki je častil Ela (El Eljon) gotovo
so te mitične vojske med bogovi služile
poleg drugih pogov (prim. 1 Mz 14,18kot zgled za bitke, ki so jih bojevali za
20), kaže, da mu je zadostovalo, da je
svoje človeške predstavnike, kralje.
Melkizedek istega Boga častil na svoj
Bilo je splošno prepričanje, da bogovi
način. Ko sta se združili skupini, kateposredujejo za svojega varovanca
rih ena je izvirala od očakov in častila
kralja in njegovo ljudstvo v boju, v
Ela, ter skupina pobeglih iz Egipta, ki
miru pa za njegovo blaginjo in red.
je ta dogodek osvoboditeve pripisovala
Tako egiptovski faraon Ramzes III.
Jahveju, sta se povezali tudi verovanju
pripisuje svojemu bogu Amon-Reju
v Ela in Jahveja. Jahve, Bog Izraela,
vse zasluge za zmago: »Ti si podelil
je od svojega ljudstva zahteval, da je
zmago egiptovski deželi, tvoji edini
usmiljeno ne le do revnih znotraj svoje
deželi, ne da bi bila zraven roka voskupnosti, temveč tudi do tujcev, ki
jaka ali kakršnegakoli človeka. Edino
bivajo med njimi, v spomin na svoje
tvoja velika moč ga je rešila.« Tukaj
lastno tujčevanje v Egiptu (prim. 3 Mz
je vojska utemeljena kot sveta. Tako
19,33-34 itd.).
v biblični kot zunajbiblični literaturi
Od kod torej nauk, zlasti Devtevse vojske veljajo za svete. Vodijo jih
ronomija,
o Izraelovi izvoljenosti in
bogovi, zato za človeške bojevnike
prepovedi,
da bi imel zveze z ostalimi
veljajo določena pravila, med njimi
narodi
(prim.
5 Mz 4,32-40; 6-7;
tudi posvetitev vsega ali nekaj plena
9,1-7
itd.)?
Ta
prepoved izključuje
božjemu bojevniku. Zgodovinska
politično
nevtralnost
in versko strp
potrditev za obstoj take prakse je
Kamen
kralja
Meša
nost.
Varovati
se
vsakega
tujega
npr. napis moabitskega kralja Meša
vpliva
vključuje
ideologijo
vojske
in
s
tem
tudi
zapoiz okrog 840 pr. Kr., po katerem je na povelje svojega
ved
pokončanja
z
zakletvijo
(prim.
5
Mz
7,2-5
itd.).
boga Kemoša šel v boj proti Izraelcem v Atarotu in
Navznoter
do
izvoljenega
ljudstva
številna
besedila
Nebu, jih premagal in pobil vse može, žene, dečke,
vsebujejo zalo človekoljubne zahteve, po katerih naj
deklice in sužnje, ker jih je posvetil Kemošu. Vzel je
bi
se z oprostitvijo dolgov in osvoboditvijo sužnjev
tudi vse kultne pripomočke za svojega boga.
vsako
sedmo in petdeseto leto premagale socialne
V besedilih starega Bližnjega vzhoda je bil motiv
razlike
(prim. 5 Mz 14,28-15,18; 26,12-13). Navz
za božjo vojsko ponavadi prelomitev pogodbe. Poraz
ven
pa
je
bila zaukazana omejitev pred vsakim vplisovražnika je bil ponavadi znamenje, da so ga bogovi
vom
(prim.
5 Mz 13). Le-ta se je v pravem pomenu
zapustili. Izraelski preroki in modreci so brez strahu
pojavila med izgnanstvom (587-539) in po njem. Ko
uporabljali ljudsko mitološko metaforiko. V opisovaso Judje izgubili narodno samostojnost, so začeli raznju izhoda iz Egipta, zaveze na Sinaju in osvojitve
mišljati o svoji identiteti. Takrat se je dokončno rodil
Kanaana so se v precejšnji meri poslužili metaforike
monoteizem, vera, da je Jahve, Izraelov Bog, edini
svete vojske. Toda to gradivo so preoblikovali pod
Bog vsega sveta in vseh narodov. Toda to je bilo v
vplivom monoteističnega verovanja. Jahve nastopa
času absolutne politične nemoči izraelskega naroda.
kot edini vladar vesolja, ki ustvarja zgodovino, in
Da bi se očuvala njihova ogoržena skupnost, je bilo
vrhovni sodnik, ki bo sodil nad vsemi silami zla. Miti
treba izključiti vse tuje vplive. V tem korenini npr.
so pritegnjeni v zgodovino odrešenja in pod njenim
Ezrova družinska reforma, po kateri naj bi judovska
vplivom preoblikovani.
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la, da jo uporablja Bog, da kaznuje svoje ljudstvo.
poizgnanska skupnost odslovila tuje žene z otroki
vred. V tej težnji za očuvanje skupnosti koreninijo
Toda Izaija, Nahum, Habakuk, ki rušijo Izraelovo
tudi zapovedi popolnega uničenja Kanaancev.
zaverovanost v svoj obstoj kot absolutno vrednoto,
Toda to je bil čas, ko Izrael ni imel nobene mož
relativizirajo tudi slepečo moč velesile, ki je uničila
nosti, da bi z vojaško silo branil svojo narodno in verIzrael. Ko jo predstavijo kot Božji bič proti izraelskesko identiteto. Torej so zapovedi o uničenju somu narodu, napovedo tudi njej njeno kazen
sednjih narodov in pripovedi o njihovem
in njen konec. To sprehajanje po svetovni
Abram in
iztrebljenju v davnih časih izraelskega
politični sceni je izraelskim prerokom
Melkizedek
naseljevanja obljubljene dežele
mogoče zaradi njihove vere, da je
besedila iz dobe, ko je bil Izrael
Izraelov Bog edini Bog, Stvarnik
politično brez vsake možnosti,
narodov in Gospodar njihove
da bi napadal ali se branil z
zgodovine. Vojska in mir sta
orožjem. Sredi politeističnega
stvar odločitve narodov, a z
morja ljudstev v babilonski
njima Bog vzgaja narode,
državi, potem ko je bil poraponižuje njihov napuh in jih
žen, se je lahko ohranil le z
s tem rešuje največjega zla:
močno zavestjo izvoljenosti
malikovanja samega sebe v
in edinstvenega obdarovanja
njihovi moči (prim. npr. Dani
s pravo vero v edinega Boga.
elovo pripoved o Belšacarjevi
Toda nikakor je ni mogel širiti
gostiji, kjer arogantno upos sveto vojsko. Lahko je le v
rablja svete posode iz jeruzatakem duhu dokončno oblikoval
lemskega templja, a je isto noč
izročila o osvajanju dežele, ki je
umorjen in kraljestvo preide v roke
bilo v svoji zgodovinski stvarnosti
druge velesile – Dan 5). Izrael je v
dolgotrajno in mukotrpno. V času, ko je
izgnanstvu za ohranitev svoje vere nujno
izgubil deželo, je dokončno oblikoval pripovedi
potreboval tolmačenje zgodovine, po katerem
o njeni osvojitvi, in osvojitev je bila delo Boga. Da
njegov vojaški zlom ni znamenje slabosti njegovega
je dobil v posest deželo, se je imel zahvaliti svojemu
Boga Jahveja pred babilonskimi bogovi, temveč kaBogu, ki se je boril za svoje ljudstvo. Toda Izraelozen za njegovo nezvestobo. Toda to je mogel verjeti
va narodna samobitnost ni najvišja vrednota. Isti
šele, ko je padla velesila, ki ga je podjarmila, in se
Bog, ki je Izraelu podaril lepo deželo, mu jo je tudi
je lahko svobodno vrnil v domovino.
vzel, po vojaškem posegu velesile, ki ni niti vedenadaljevanje in konec v prihodnji številki

S. Ana Slivka

KAKO NEPISMENI
BEREJO SVETO PISMO?
Brazilija je bila do nedavnegamed dvajsetimi
državami sveta z najvišjim odstotkom nepismenega
prebivalstva. Da bi dvignila delež pismenih, je vlada
uvedla kratke tečaje, na katerih se ljudje naučijo
zgolj podpisati in tako niso več nepismeni, ampak
jim rečemo “uporabno pismeni” (če se je treba kje
podpisati, ne naredijo samo križca).
Znanka, ki dela v
katoliški knjigarni,
mi je povedala zanimivo zgodbo: Nekega dne je v trgovino
vstopila preprosta
gospa. Ernestina jo
je prijazno nagovorila:
»Želite, prosim?«
»Rada bi kupila Sveto pismo.«
»Kar za menoj stopite. Tukaj imamo Sveta pisma. Imamo take z usnjenim ovitkom, s platnenim
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ovitkom ...«
»Mislim, da je bolje kupiti Sveto pismo z usnjenim
ovitkom. Tako se bolj ohrani.«
»Se strinjam! Imamo različne izdaje: žepna izdaja
ima bolj majhne črke, tale tukaj ima večje. Kakšne
črke želite?«
»Pravzaprav mi
je vseeno ... Jaz ne
znam brati.«
Ernestina si ni mo
gla pomagati, da je
ne bi zaprepadeno
pogledala in vprašala: »Ja, kaj pa vam
bo potem Sveto pismo?!?«
Gospa jo je dobrohotno pogledala in mirno odgovorila: »Vsako jutro, ko vstanem, odprem Sveto
pismo, sklenem roke in molim: ‘Gospod, ti veš, da
ne znam brati, ampak pomagaj mi, da bom danes
živela to, kar tukaj piše’.«
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Silvester Čuk

DANILO LOKAR
9. MAJ 1892 – 21. JULIJ 1989
Med ljudmi, posebno še med umskimi delavci, poznamo “jutranje” in
“večerne” tipe: prvi najlaže ustvarjajo zjutraj, ko so polni sveže moči,
drugim pa bolj odgovarjajo večerne ali celo nočne ure, ko v njih odzvanjajo
vtisi minulega dne. Če pojem “dan” raztegnemo na vse življenje, bi lahko
rekli: eni se uveljavijo in si ustvarijo “ime” že v mladih letih (in to se nam
zdi nekje “normalno”), drugi pa do svoje zrele življenjske dobe ne dajo
od sebe nič pomembnega, potem pa kar nenadoma začutijo potrebo, da
izpovejo tisto, kar se je v njih nabiralo dolga desetletja, kar so premlevali
v svojih srcih in kar so jim prinesle življenjske izkušnje. Med take “večerne
tipe” ustvarjalcev, ki so bolj redki, je spadal pisatelj Danilo Lokar. Njegova
prva knjiga “Podoba dečka” je izšla, ko mu je bilo šestinšestdeset let.
Potem pa so izhajale kot “po tekočem traku” in pri devetdesetih se je
“rodila” njegova osemnajsta knjiga.

Vse življenje bolehen –
dočakal sedemindevetdeset let
Življenjska pot Danila Lokarja je v primerjavi z
njegovo pisateljsko potjo povsem navadna, a po
svoje presenetljiva, če vemo, da je kot otrok hudo
zbolel in mu je to pustilo posledice za vse življenje,
pa je kljub temu dočakal sedemindevetdeset let!
Rodil se je 9. maja 1892 v Ajdovščini kot najstarejši
od šestih otrok. Oče Anton je bil strojar in trgovec z
usnjem, mati Marija Hmelak je bila doma iz bližnjega
Lokavca. Šestleten je začel hoditi v ljudsko šolo v
Ajdovščini, ki jo je obiskoval tri leta, potem pa so
ga vpisali na nemško vadnico v Gorici. Poleti 1902
se je pri kopanju na Hublju močno prehladil in dobil
vnetje ledvic, zaradi česar je potem vse leto preležal
doma. Jeseni 1903 je uspešno opravil sprejemni izpit
za nemško realko v Gorici in leta 1910 je maturiral.
V tretjem razredu realke je z nekaterimi sošolci začel
izdajati dijaški list Pobratimija, v katerem je objavil
svojo prvo novelo Julkina pot (1906). Po maturi se
je vpisal na filozofsko fakulteto dunajske univerze
za študij romanistike. Že po prvem letu je presedlal
na medicino. »Odločil sem se za pot v življenje, ne
za knjižni prah.«
Konec prve svetovne vojske je dočakal kot civilni
zdravnik v furlanski vasi Villanova del’Iudrio. Leta
1921 je šel na specializacijo v Zagreb, a je kmalu
spoznal, da zaradi slabega zdravja napornemu kirurškemu delu ne bo kos. Vrnil se je v Ajdovščino,
kjer je opravljal zdravniško prakso med preprostimi
kmečkimi ljudmi do leta 1943 ter nato po vojski do
leta 1951, ko je za stalno pustil ta poklic, in se posvetil pisateljevanju. V zadnjih desetletjih je veliko
potoval po raznih deželah sveta. 21. julija 1989 pa
je odšel na zadnje potovanje – v pokrajine večnosti.

Družinski prijatelj slikar Veno Pilon
Leta 1919 se je Danilo Lokar v Ajdovščini pobliže seznanil s štiri leta mlajšim rojakom Venom
Pilonom, ki se je takrat vrnil iz ruskega ujetništva:
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ta se je leta 1922 naseili doma v Ajdovščini, kjer
so imeli pekarno in tam ostal do leta 1928. V tem
“ajdovskem obdobju” so nastale njegove najlepše
slike. Postala sta prijatelja in Lokar je z zanimanjem
spremljal njegovo ustvarjanje. Veno Pilon v svojih
spominih “Na robu” pripoveduje: »Zvečer sem pogosto zahajal v družino prijatelja Danila Lokarja. Vedel
sem, da kljub obilnemu in napornemu zdravniškemu
delu sameva na sončenju ob Lokavšku in skrivaj
nekaj piše. Vendar ni nikdar jasno o tem govoril
ali kaj pokazal. Največkrat smo govorili o umet
nosti in literaturi, njegov sorodnik (svak Dragotin
Gustinčič, mož njegove sestre Anice) pa je najraje
zavil v politične debate; ni skrival svoje miselnosti
nepopustljivega revolucionarja…. Prijatelj Danilo je
v noveli Od brega namesto mene, čeprav po svoje,
nazorno opisal moje tedanje slikarsko delu v okviru
življenja, v katerem sem se gibal.«
Ko je Pilon leta 1928 odšel v Pariz, piše: »Kar sem
do tedaj naslikal dobrega, zlasti ajdovskih portretov,
sem v celoti za majhen denar odstopil prijatelju
Danilu, ker sem upal, da bo v skrbnih rokah.« Ko je
slikarjev rojstni dom postal Pilonova galerija, ji je
Lokar odstopil vsa dela, ki mu jih je prijatelj zaupal
v varstvo. Po smrti svoje žene Anne-Marie leta 1963
se je za stalno naselil v Ajdovščini. Ko je 23. septembra 1970 umrl, mu je prijatelj Danilo spregovoril
ob odprtem grobu.

Do petdesetega leta nekaj novel,
do devetdesetega dvajset knjig
»Pisanje je samo v meni. Samo o tistem lahko
pišem, kar je del mene ali moje zavesti, kar me
vznemirja, kar pritiska name in kliče po rojstvu,«
je izpovedal Danilo Lokar. Prijatelj Pilon ga je videl,
kako nekaj piše, vendar je to skrival tudi pred njim.
Po naključju je med letoma 1933-1935 v ljubljanski
reviji Sodobnost, ki jo je urejal Ferdo Kozak, izšlo
nekaj Lokarjevih novel (Ples, Zimska noč, Obleka).
Do načrtovane izdaje njegovih novel v knjigi ni prišlo.
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Šele leta 1956 je pri koprski založbi Lipa izšla njegova prva knjiga Podoba dečka, v kateri opisuje svojo
mladost, predvsem dijaška leta v Gorici. Leta 1958
je izšla zbirka novel Sodni dan na vasi, za katero je
leta 1959 prejel Prešernovo nagrado. Nadaljevanje
Podobe dečka je avtobiografski roman Leto osemnajsto (1960), kjer pisatelj podaja obračun svojega
vstopa v življenje. Med letoma 1960-1970 je izšlo
osem Lokarjevih knjig, po letu 1970 pa še deset!
Mladini je posvetil knjigo Srnjaček, ljubko zgodbico
o živali, ki se pred hudo zimo zateče med dekleta,
ki ga spomladi vrnejo naravi.

Temeljito bibliografijo del Damila Lokarja, ki je
objavljena v knjigi Burja pred tišino – izšla leta 1982,
ob pisateljevi devetdesetletnici – je pripravil njegov
ajdovski rojak Marijan Brecelj.
»Lokarjevo delo je po vsebinski in slogovni značilnosti utemeljeno v neposredni življenjski izkušnji,«
sodi literarna zgodovinarka Helga Glušič. »Njegovemu zanimanju za presenetljive in nevsakdanje vzgibe v človeških usodah je zdravniški poklic prinesel
ogromno gradiva, od katerega je za svojo pripoved
odbiral srečanja s posebnimi ljudmi, posebnimi situacijami in občutji.«

Frank Markošek

SPOMINI NA CELJSKI “STARI PISKER”
Pojasnilo urednika: Poslopje nekdanjega minoritskega samostana so v 19. stoletju
preuredili v kaznilnico; takrat je celoten kompleks dobil ime Stari pisker. Le-ta je v
zgodovinskem spominu Slovencev, še posebej pa prebivalcev Celja in okolice, tesno povezan
z najtemnejšim obdobjem naše še ne tako oddaljene preteklosti; na njegovem dvorišču so
nacisti v letih 1941 in 1942 brez kakršnekoli sodbe v šestih streljanjih ustrelili 374 talcev.
Danes je del Starega piskra – dvorišče ter spominska soba – dislocirana enota Muzeja novejše
zgodovine s prenovljeno muzejsko postavitvijo, ostalo pa zaseda mladinski prevzgojni zavod.
V septembrski številki 2007 sem bral novice, pa
sem se spomnil na samska leta. Bilo je 1941, ko so
me Nemci zaprli v Stari Pisker, ki je zadaj za Marijino
cerkvijo v Celju. Tako sem junija, julija in avgusta
tistega leta slišal cerkveno uro, ki je bila – mi pa
smo imeli takrat na kmetiji največ dela.

telovadili in igrali igre. Bil sem zaprt že poldrugi mesec, ko nekega dne pripeljejo v mojo celico nekega
mladega fanta iz Trbovelj. Tam so ga najprej zaslišali, nato ga naslednji dan popoldne zaprli in pozno v
noči pripeljali v Celje v mojo sobo tako stolčenega,
da ni mogel niti sedeti. Tretji dan so jih privlekli več
iz Trbovelj, Hrastnika in Zagorja, jih odpeljali
v Maribor in tam postrelili. V Celju pa so nabili
seznam obsojenih in ime fanta iz moje sobe je
bilo na njem. Čez dva dni so pripeljali iz Maribora
osem ljudi z avtobusom, jim na dvorišču prebrali
obsodbo in jim zavezali oči s črno cunjo. Nato so
jih vojaki odpeljali na drugo dvorišče ob Marijini
cerkvi, kjer so imeli nasekana in zložena drva.
Postavili so jih pred drva in postrelili. Nekaj so
jih pozneje postrelili s pištolami kar pri belem
dnevu. Vojaki so jih nato zmetali v lesene zaboje, naložili na velik tovornjak in odpeljali. Kri
so počistili z vodo in metlami.
To sem videl in doživel v Starem piskru v
Celju. Čakal sem in čakal, kaj bo z menoj.
Talci v
Doma so slišali, da so mene že tudi ustrelili,
Starem piskru
saj nisem imel z njimi nobenih stikov. Končno
je prišel moj dan, ko so me poklicali v pisarno
Mene je ovadila neka mlada smrklja, češ da sem
in me izpustili iz Starega piskra. Niso imeli dovolj
sodeloval pri katoliškem društvu in fantovskem oddokazov. V Celju sem šel na vlak in domov. O meni
seku (Orli) ter da smo imeli sestanke. Njena družina
niso potem nič več slišali.
ni bila verna in se je prilizovala ter prikupovala NemLeta 1942 sem moral 6. januarja v Avstrijo na
cem. Neko jutro, ko sem z bratom tesal les, prideta
delo za vojaščino najprej v tovarno, potem pa v
dva žandarja, en Nemec in en stari Slovenec, da
planinsko četo v Italiji in Franciji. Tam smo se momoram iti v Štore v pisarno na zaslišanje. Od tam
rali boriti proti Amerikancem in tako sem prišel v
pa so me odvlekli naravnost v Celje v Stari pisker.
ujetništvo, toda z Božjo pomočjo in upanjem človek
Kaj vse sem doživel, ko so me tepli! Prisiliti so me
vse prestane, čeprav je včasih bilo težko.
hoteli, da bi priznal, da sem imel kaj s komunisti in
Zdaj, ko sem star, sem napisal, kar sem videl in
da sem hodil na sestanke, jaz pa sem trdil da smo
doživel.
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islam

Aleš Žužek

NASILNO ŠIRJENJE ISLAMA
kako so starodavne krščanske dežele
postale muslimanske
objavljeno na siol.net

Kristjani na Bližnjem vzhodu in v Egiptu so manjšina v večinsko islamskem svetu. Toda
pred več kot tisočletjem je bilo razmerje obratno - kristjani so bili večina, muslimani pa
manjšina.
Tarča džihadistov Islamske države so pogosto tudi severnoafriški (egiptovski) in bližnjevzhodni kristjani. Pred časom so tako v Libiji okrutno umorili 21 egiptovskih Koptov, pred
dnevi pa so v Siriji napadli krščanske vasi ob reki Čabur, odvlekli v ujetništvo na stotine vaščanov, pripadnike krščanskih samoobrambnih sil pa obglavili in jim odsekali roke.

Zgodnji kristjani v Aziji in Afriki
Kristjani na Bližnjem vzhodu so z vzponom skraj
nih islamistov (znova) postali ogrožena in preganjana manjšina. Pred več kot tisoč leti pa so bili kristjani
večinsko prebivalstvo v Severni Afriki ter na ozemlju
današnjih bližnjevzhodnih držav Izraela, Libanona,
Sirije in Iraka.
Krščanstvo pa se je širilo tudi na Arabski polotok,
v Perzijo in še dlje proti vzhodu, v Afriki pa je prodrlo tudi globoko v saharske oaze med puščavske
Tuarege. Krščanska je postala tudi današnja Etiopija
(takrat znana kot kraljestvo Aksum).

Egipt –
domovina krščanskega meništva
Krščanstvo zdaj večinoma povezujemo z Zahodom, toda ko je bila stara celina še večinoma nekrščanska, sta bila Severna Afrika in Bližnji vzhod že
stoletja večinoma krščanska.
V krščanskem Egiptu so na primer korenine me
ništva (egipčanski Grki so puščavnikom rekli monachos, sl. osamljeni; iz besede monachos je nastala
slovenska beseda menih). Krščanstvo se je širilo tako
med egiptovskimi Grki kot med domačini.

Kopti – potomci prvotnih Egipčanov
Potomcem prvotnih Egipčanov (ti so govorili hamitski jezik) so Grki rekli Aigyptioi – iz te besede je
nastala popačena beseda Kopti (beseda Kopti torej
pomeni Egipčani).
Koptščina je pozna oblika jezika, ki so ga govorili
že v času faraonov. Do 17. stoletja so Kopti poleg
arabščine uporabljali koptščino kot pogovorni jezik,
zdaj pa jo uporabljajo le še pri verskih obredih.

Kristjani večinsko prebivalstvo
Egipta do okoli leta 800
Arabci so Egipt, ki je bil takrat del bizantinskega
cesarstva, zasedli leta 641. Toda vse do okoli leta
800 so bili kristjani večinsko prebivalstvo. Zdaj so
Kopti manjšina – predstavljajo okoli desetino prebivalstva v 88-milijonski državi. Pol milijona Koptov
živi tudi v Sudanu, južnem sosedu Egipta.
Krščanske skupnosti so bile tudi v drugih severnoafriških deželah. Tu so pred prihodom Arabcev živeli
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hamitsko govoreči Mavri oziroma Berberi, latinsko
govoreči prebivalci v mestih ob morju in potomci
Feničanov oziroma Puncev.

Arabska osvojitev Severne Afrike
Krščanska Severna Afrika je dala tudi enega najpomembnejših zgodnjih krščanskih mislecev – svetega Avguština (354–430), škofa iz Hipona (mesto
v današnji Alžiriji, ki se zdaj imenuje Anaba).
Leta 698 so ozemlje današnjega Magreba zasedli
Arabci, ki so leta 711 uničili tudi vizigotsko državo v
Španiji. Krščanstvo je v Magrebu (Tunizija, Alžirija
in Maroko) hitro poniknilo in se ni obdržalo tako kot
v Egiptu. Mavri oziroma Berberi so se namreč hitro
islamizirali, večinoma so tudi prevzeli arabski jezik.

Izginotje kristjanov v Magrebu
Poleg tega so v času almohadskega kalifata v
12. stoletju muslimanski vladarji zahtevali, da se
kristjani spreobrnejo v islam. Kristjani so v današnji
Tuniziji živeli še v 15. stoletju, toda ko so leta 1830
to ozemlje zasedli Francozi, tu ni bilo več kristjanov.
V prvih stoletjih po Kristusu so večinsko krščanske dežele postale tudi dežele tako imenovanega
rodovitnega polmeseca (Palestina, današnji Libanon,
Sirija in Irak). To so bile sirsko oziroma aramejsko
govoreče dežele (sirščina je semitski jezik, tako kot
hebrejščina ali arabščina).

Sprti kristjani v rodovitnem polmesecu

Na zahodu rodovitnega polmeseca, ki je bil del
vzhodnorimskega cesarstva, so živeli med seboj
sprti monofizitski kristjani (monofiziti so tudi Kopti)
in tako imenovani kalcedonci oziroma kalcedonski
kristjani, ki so imeli podporo cesarske oblasti (prepirali so se o tem, ali je Jezus Kristus samo Bog, kot
so trdili monofiziti, ali ima tako božjo kot človeško
naravo, kot je določil koncil v Kalcedonu leta 451).
Sirsko govoreči kristjani, ki so živeli v današnjem
Iraku, pa so bili del Perzije, kjer je bila državna vera
zoroasterstvo. Ti kristjani so bili pripadniki nestorijanske Vzhodne asirske cerkve.

Prerok Mohamed
Krščanstvo pa se je širilo tudi med arabska nomadska plemena, ki so živela v stepah in puščavah
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ob kmetijskem rodovitnem polmesecu, pa tudi na
sam Arabski polotok (današnja Savdska Arabija). A
je tu v prvi polovici sedmega stoletja prevladal islam.
Muslimani so pod prerokom Mohamedom najprej
zasedli arabske dežele, po Mohamedovi smrti (umrl
je leta 632) pa so se podali tudi v osvajanje rodovitnega polmeseca.

Arabci osvojijo
dežele rodovitnega polmeseca
Leta 636 so pri reki Jarmuk v današnji Siriji premagali Bizantince ter zasedli Sirijo in Palestino, leta
637 pa so uničili perzijsko državo in med drugim
zasedli tudi današnji Irak. Nato je sledil pohod na
sever Afrike.
Muslimanski Arabci so po osvojitvi ozemlja kristjane postavili v drugorazredni položaj. Kot znak
svoje podrejenosti muslimanskim osvajalcem so
morali plačevati poseben davek – glavarino (džizja).

Kristjani kot drugorazredni
državljani islamskega imperija
Tudi način pobiranja davka je jasno pokazal kristjanom, da so podrejeni: ko so kristjani plačevali
ta davek, njihove dlani niso smele biti nikoli višje
od muslimanskega pobiralca davka. V zameno za ta
znak manjvrednosti so lahko kristjani in Judje živeli
v islamskem imperiju.
Krščanstvo je bilo v sedmem in osmem stoletju
v deželah rodovitnega polmeseca (Palestina, Sirija
in Mezopotamija) večinska vera, islam je bil vera
manjšine – vladajoče vojaške manjšine. Muslimani
oziroma Arabci so sprva živeli le v posebnih vojaških

taborih (eden takšnih taborov je današnja Basra v
Iraku), mesta in vasi so ostale krščanske.
Širjenje arabskega jezika odpre vrata islamizaciji
Arabščina je sicer leta 699 postala edini uradni
jezik birokracije, toda sirščina je imela še vedno
pomembno vlogo v družbi in javnosti. A počasi je
arabščina izpodrivala sirščino.
Arabizacija dežel rodovitnega polmeseca oziroma
širjenje arabskega jezika je bil eden od temeljev
množičnega spreobračanja v islam po koncu osmega
stoletja. Toda ne edini – pomembna sta bila še dva
dejavnika.

Davčno izžemanje kristjanov
in naselitev muslimanov
v krščanskih vaseh
Prvi dejavnik je bil vse večji davčni pritisk na kristjane zaradi poslabšanega gospodarskega položaj
v kalifatu (prestop v islam je tako prinašal boljši
gmotni položaj).
Drugi dejavnik islamizacije pa je bilo dejstvo, da
se je vojska profesionalizirala in da so številni Arabci,
ki so prej živeli v vojaških taborih, ostali brez službe
in se naselili v okoliške krščanske vasi in mesta ter
želeli dobiti čim več zemlje.

Kristjani postanejo manjšina
Kristjani so tako v Egiptu in na Bližnjem vzhodu
iz večine postali manjšina. Današnji egipčanski in
bližnjevzhodni kristjani so potomci staroselcev, ki
so ohranili krščansko vero, muslimani v teh deželah
pa so potomci arabskih muslimanskih osvajalcev in
staroselcev, ki so se spreobrnili v islam.

POBIJATI BREZ USMILJENJA
Mlademu Tadžiku je uspel pobeg iz “Islamske
države” in povratek v domovino. Pripoveduje, kako
je so ga zanovačili za borbo v Siriji.
»Govorili so nam: ‘Morate pobijati otroke brez
usmiljenja. Morate pobijati ženske, jude, nevernike
in šiitske muslimane. Vse morate pobiti!’« To je pričevanje mladega Tadžika, ki so ga v Moskvi zanovačili
četniki “Islamske države” za boj v Siriji, pa mu je
uspelo pobegniti.
Fantu je uspelo, da se je preko Turčije vrnil domov
in je pripovedoval, kako so teroristi zvabili njega in
druge preko interneta: »Obstojajo spletne strani, ki
pravijo: ‘To je prava pot, Alahova pot.’ Smo pa tudi
poslušali pridige, ki so obljubljale velika povračila
tistim, ki bi postali mučenci.«
Fant se je zavedel posledic svoje izbire šele, ko
je prišel v Turčijo. On in drugi so bili prepričani, da
gredo v Sirijo študirat. Četniki so jih pa spodbujali
naj brutalno pobijajo vse, tudi ženske, otroke, jude
in šiitske muslimane. Če bi potem umrli kot mučenci,
bi se njihove žene ‘poročile z drugimi džihadisti’.
Kalifatsko novačenje borcev je postalo hud prob
lem v raznih deželah osrednje Azije, ki so zavarovale meje z Afganistanom. Nedavno je Mednarodna
skupina za krizo objavila poročilo, v katerem oce2015 – AM – JULIJ

njuje, da se je v zadnjih treh letih 2.000 do 4.000
državljanov iz osrednje Azije pridružilo islamskim
skrajnežem v Siriji.
Decembra 2014 je tadžiški predsednik Emomali
Rahmon “Islamsko državo” označil kot »moderno
kužno rano, ki resno ogroža svetovno varnost.«
Tadžiški državljani, ki se bore skupaj s teroristi »povzročajo negotovost družbe,« ker so jih zanovačili v
domači deželi preko novih oblik komuniciranja.
Predsednik je marca povabil vse oblasti, naj podpirajo razvoj laiške družbe in prepovedal romanje v
Meko (hadž) vsem, ki še niso dopolnili 35 let. Mednarodni krizni odbor sodi, da je prepoved koristen
poskus, kako preprečiti oblikovanje skrajnih idej
med najmlajšimi. Nasprotno pa bi za starejše muslimane to bila priložnost, da gredo na romanje, saj
je Savdska Arabija omejila letno število romarjev, ki
prihajajo na njihove svete kraje.
Ta prepoved sledi vrsti drugih omejitev, ki jih je
ukazala vlada v Dušanbeju, da bi razširila načela
laičnosti države v deželi, kjer je muslimanov 97%
od 8 milijonov prebivalcev. Oblasti so že prepovedale
študentkam rabo zagrinjala, dostop mladoletnim v
mošeje in ukazale povratek domov tisočem študentov, ki so se šolali na islamskih šolah v tujini.
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SOMALIJA
Mesto v World Watch List
Z 90. točkami je Somalija na drugem mestu v
seznamu World Watch (WW). Zgublja se v dolgi
državljanski vojski, v družbeni razdrobljenosti, v
rodovnih nasprotstvih in skrajnostih, zato ostaja
še vedno na vrhu WW seznama afriških držav. Tudi
leta 2014 je bila na istem seznamu na istem drugem
mestu, toda z nižjimi točkami: samo 80. Kristjani so
v Somaliji v glavnem spreobrnjenci z muslimansko
preteklostjo, ali pa tujci, ki delajo za nevladne organizacije, ki jih pa zaradi visoke stopnje preganjanja
sploh ni opaziti. V državi brez delujoče vlade so bili
kristjani tarča muslimanskih teroristov in rodovnih
poglavarjev, ob muslimanski vladi, ki ima največ
vpliva, so pa tudi državne oblasti začele preganjati
kristjane.

Viri preganjanja
V Somaliji sta glavna vzroka preganjanje muslimanski ekstremizem in rodovna nasprotstva. V
deželi je tudi organizirana korupcija.
Muslimanski ekstremizem: večina prebivalstva v
Somaliji je muslimanska in se predpostavlja, da nihče ni kristjan. Poleg tega muslimanski voditelji javno
izjavljajo, da v Somaliji ni prostora za krščanstvo, za
kristjane in za cerkve. To je izrecno izraženo v ustavi
in drugih zakonih Somalilanda, Somalije in Puntlanda, kjer ima islam položaj državne vere, krščanstvo
pa je postavljeno izven javnega življenja. Poleg tega
pa muslimanska teroristična skupina Al-Šabab, ki
deluje izven državne kontrole, izpoveduje vahabitski
nauk in hoče šarijo kot temelj, ki naj ureja vse vidike
življenja v deželi (političen, družben in gospodarski),
tako da uporablja svojo navzočnost v raznih delih
države za napredek skupnosti in posameznikov na
račun krščanstva. Izvajanje vahabitskega pogleda
na svet je tako skrajno, da so se po enem od raziskovalcev Odprtih Vrat »celo sufijski muslimani zavili
v tajnost, da bi se izognili preganjanju Al-Šababa.«
Bilo je zelo mnogo primerov nasilja, ki so ga pripadniki Al-Šababa izvajali nad kristjani. Kljub celi
vrsti vojaških preiskav in zaporov je Al-Šabab še
vedno močan v mnogih kmečkih območjih dežele.
Kmečka območja jim služijo kot oporišča za organiziranje napadov v Somaliji, kakor tudi v bližnjih
deželah, kot je Kenija (na primer v Nairobiju, na
obali, v Mpeketoniju). Muslimanski ekstremizem
se ne omejuje samo na vojaške enote. Kristjani se
soočajo z resnim preganjanjem, ki jih izvajajo širše
družine ali skupnosti.
Rodovna nasprotstva: temeljna zgradba družbe v
načinu vladanja v Somaliji je rodovna. Rodovi znotraj tega rodovnega sistema ohranjajo svoj močan
vpliv na nov sistem vlade v Somaliji, Somalilandu in
Puntlandu. Milice kot Al-Šabab uporabljajo rodovno
zgradbo za utrjevanje in poglabljanje svojega položaja v somalski družbi.
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Organizirana korupcija: ta je zelo vezana na
muslimanski ekstremizem v Somaliji. Korupcija je
del vsakdanjega življenja v deželi, ker je osrednja
vlada šibka. To še otežuje že tako težak položaj kristjanov. V Mednarodnem pokazatelju o korupciji in
preglednosti iz leta 2013 je Somalija zasedla 175.
mesto med 177 deželami. Dobila je 8 točk (zelo
poštene države jih imajo 90 do100). Poleg tega so
tam protizakonite kupčije, ki jih milice uporabljajo za
financiranje svoje dejavnosti. Zdi se, da se njihova
filozofija skriva za islamom, ki naj bi mednarodno
muslimansko skupnost pozval, naj se ne briga za
pravno državo. Tako bi se dokopali do najvišje možne
ekonomske podpore. To seveda dviguje raven nasilja
in nekaznovanosti v deželi, ki je že tako podvržena
hudim preganjanjem.

Dogajanje
Vzroke preganjanja v Somaliji razlagajo trije
dejavniki. Prva dva sta zgodovinska.
Prvi zgodovinski dejavnik je vezan na prihod islama in krščanstva v deželo. Islam je bil v Somaliji že
trdno zasidran pred prihodom krščanstva. Od kolonialnih posegov Italije in Velike Britanije dalje se je
že sprožil močan odpor proti zapadnemu krščanstvu.
Drugi zgodovinski dejavnik je odvisen od načina, kako je država vodena danes. Rodovni sistem
Somalije, ki je neformalni načina vladanja na tem
območju, se močno upira modernemu načinu vladanja in je krepkejši v primerjavi s formalno vlado.
V procesu varnosti in obvladovanja ter v poskusih
ohranjanja odnosov s somalskimi rodovi formalna
vlada ni upoštevala civilnih svoboščin. Formalna
vlada se tudi strinja s protikrščanskimi občutki v rodovnem sistemu. To jasno odseva iz ustav Somalije,
Somalilanda in Puntlanda.
Tretji dejavnik, ki je dokaj nov, je radikalni islam.
Od padca Ziad Barre leta 1991 je Somalija postala
varno zavetišče  za muslimanski radikalizem. Ta je
postal napadalnejši in nestrpnejši do krščanstva v
deželi. Ker so združeni vsi trije dejavniki skrajnega
preganjanja, je življenje kristjanov veliko težje tudi
v primerjavi z deželami, ki so znane po preganjanju
kristjanov. Kristjani v Somaliji ne bi preživeli pred
krajevnimi sodišči, ki se požvižgajo na priznane standarde prava in pravice. Ne bi imeli niti možnosti biti
zaprti v delovno taborišče. Že preprost sum namreč
vodi do obglavljenja.
Uveljavitev začasne ustave in omejitve, ki jih postavlja verski svobodi, kaže, kako življenjski pogoji
v Somaliji nazadujejo. Z drugimi besedami: začasni
federalni tranzicijski pravilnik in začasna federalna
ustava, ki je zamenjala prejšnjo v avgustu 2012,
določata, da je verska svoboda zaščitena. Toda ob
pogledu na vsebino obeh dokumentov lahko zatrdimo, da je gre sprememba v smeri nazadovanje in ne
napredka. Tranzicijski pravilnik sicer ni prepovedal
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odpada od islama, medtem ko ga začasna ustava
izrecno prepoveduje.

Vrste preganjanih kristjanov

Trenutno je v Somaliji samo ena vrsta kristjanov.
Spreobrnjenci: verniki v Somaliji so v bistvu
samo bivši muslimani, ker je pritisk in mučenje v
deželi privedel do popolnega umika tujih kristjanov.
Obstoja skupnost uradnikov Misije za afriško unijo s
sedežem v Mogadišu. Imajo tudi vojaškega kurata,
ki je v službi vojakov; najde se tudi kak tuj uslužbenec v glavnem mestu. Zadnje čase so muslimane, spreobrnjene v krščanstvo (ali tiste, ki so tega
obtoženi), pobili na kraju, kjer so jih odkrili. V tem
času se je stanje še poslabšalo. Muslimanske milice
so povečale svoj lov na tiste, ki so kot kristjani na
vodilnih položajih. Posledično morajo torej kristjani
storiti vse, da ohranijo svojo vero tajno. Zbirajo se
v majhnih skupinah  in so pogosto osamljeni.
V južni Somaliji je Al-Šabab izgubil nadzor nad
važnimi mesti, ki jih je zavzela Misija z afriško unijo.
Taktično so se umaknili in se pomešali v krajevne
skupnosti, zdaj pa preživljajo večino časa v vohunjenju in zasledovanju. Al-Šabab še vedno nadzoruje podeželje in telefonske družbe imajo antene za
prenosne telefone na njihovem ozemlju. Podjetja
morajo plačevati davke Al-Šababu, sicer jim zagroze, da jih bodo vrgli v zrak. Tako prisluškujejo vsem
klicem in sporočilom iz dveh razlogov: da bi določili
davek, ki ga morajo podjetja plačati in da bi zasledili
kako krščansko povezavo.

Življenjska področja
Na vseh življenjskih področjih je močan pritisk,
da bi uničili krščanstvo v Somaliji in iz kristjanov
naredili skupino nezaželenih ljudi. Somalija, ki je
klasičen primer “propadle države” v političnem smislu,
ostaja kraj, kjer se morajo kristjani soočiti s hudim
preganjanjem.
Kristjani v Somaliji čutijo hud pritisk na vseh
življenjskih področjih.
Zasebno področje: kristjani ne morejo živeti kot
taki. Morajo skrivati svoje spreobrnjenje h Kristusu
ne samo v svoji širši družini in klanu, ampak tudi
pred ožjimi družinskimi člani. Širše in ožje družine
niso naklonjene krščanstvu, ker se boje, da bodo
osumljeni spreobrnjenja. Ne morejo posedovati krščanskih stvari in Svetega pisma, ker bi jih to lahko
spravilo v nevarnost.
Družinsko področje: znotraj družine kristjani
skušajo storiti vse, kar je mogoče, da bi se ne zvedelo, da so kristjani. Obhajati krščanske poroke ali
krščanske praznike v družini je postalo nemogoče.
Krščanski otroci se morajo udeleževati obveznih
tečajev v madrasah ali muslimanskih razredih in
krščanski starši zelo težko pouče svoje otroke v
krščanski veri.
Narodno področje: tudi na narodnem področju je
življenje kristjanov izzivanje. Ustave Somalije, Somalilanda in Puntlanda razglašajo islam za državno
vero. Federalni uradniki izvajajo zakon, ki kristjanom
ne daje druge možnosti, kot živeti svojo vero v tajnosti. Tisti, ki kristjane preganjajo, niso kaznovani.
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Cerkveno področje: tudi cerkveno življenje je
obsojeno na tajnost. Kot poroča eden od raziskovalcev ustanove Porte Aperte, so kristjani organizirani
v majhnih skupinah in se tajno srečujejo. Poročajo
tudi, da je vlada sprožila preiskave glede krajev,
kjer se kristjani srečujejo, glede tistih, ki so učenci
vernikov in o tistih, ki evangelizirajo muslimane. Ni
samo somalsko okolje tisto, ki je skrajno sovražno
in vzbuja strah v kristjanih, ampak tudi dejavnost
ljudi, ki se delajo prijatelje, na primer tistih, ki so
se nekoč udeleževali krščanskih srečanj, pa so se
vrnili v islam in bi jih mogli izdati.

Nasilje
Nad somalskimi kristjani, predvsem nad spreobr
njenimi muslimani izvajajo nasilje zaradi njihove
vere tako družine kot rodovi, oblasti in milice. V raziskanem čas od 1. novembra 2013 do oktobra 2014
je postalo vedno teže dobiti dostop do informacij o
pobitih kristjanih. Do zdaj so naši raziskovalci poročali o raznih primerih nasilja nad kristjani zaradi
njihove vere. Naši sodelavci so sporočili, da so bili
v pomore kristjanov poleg Al-Šababa vmešani tudi
navadni državljani. Poleg tega so sporočili: »Kristjani
so globoko pretreseni, ker so videli prijatelje-vernike
pobite in niso smeli izraziti žalovanja ali pomanjkanja pravice zanje.« Kot primer: mlada ženska je
bila ubita v Mogadišu aprila 2014, dve krščanski
ženski je Al-Šabab obglavil marca 2014 v Barawe,
krščanskega pastorja nekaterih skrivnih skupnosti
na področju Mogadiša je ubil Al-Šabab marca 2014,
nek kristjan je bil ubit konec oktobra 2013 v Mogadišu. Al-Šabab je že javno izjavil, da hoče Somalijo
brez kristjanov. Zaradi te vrste nasilja se določeno
število kristjanov čuti prisiljenih zapustiti deželo. Naš
obveščevalec je poročal o štirih kristjanih, ki so zapustili deželo zaradi groženj Al-Šababa. Zvedeli smo,
da nekateri somalski kristjani živijo v begunskem
taborišču blizu kenijskega mesta Dadaab: pobegnili
so pred Al-Šababom.

Bodočnost?
Oktobra 2014 je Varnosti svet Združenih narodov sprejel resolucijo 2181(2014) za podaljšanja
mandata več kot 20.000 vojakov Afriške Unije do
novembra 2015. Navzočnost teh čet je prispevala k
oslabitvi položaja Al-Šababa v raznih delih Somalije,
predvsem v večjih mestih osrednje-južnega dela
ozemlja. Posegi aviacije Afriške Unije so prizadeli
tudi vodstvo Al-Šababa.
Porast “Islamske države” v Iraku in Siriji lahko
povzroči drugačen scenarij, ker se ideja kalifata lahko razširi med člani Al-Šababa in celo med zmernimi
Somalijci. S političnega in pravnega vidika je razvoj
zaskrbljujoč. Pravno imajo ustave Somalije, Somalilanda in Puntlanda islam za edino vero v deželi, koran
in suno pa za glavni vir zakonodaje. Togo izvajanje
teh zakonov lahko naredi življenje kristjanov še
težje. V preteklosti tako liberalna demokracija kot
socializem nista uspela zajeziti hudournika rodovnih
nasprotstev za politično prevlado in ni jamstva, da
bi demokracija zmagala zdaj ali v bližnji bodočno217

➧

sti. Poleg tega je treba še videti, koliko časa bo še
mednarodna skupnost ščitila in financirala federalno
vlado, skorumpirano vlado, brezmočno in rodovno,
ki sama ne more vztrajati. Če se bo mednarodna
skupnost odločila še enkrat zapustiti Somalijo, se
bo poslabšala tako bodočnost dežele v celoti, kot
tudi kristjanov.

V tem stanju bodo muslimanski ekstremizem,
rodovna nasprotstva in organizirana korupcija še
naprej oblikovali način, kako bodo kristjani v Somaliji preganjani. Težko si je predstavljati, da bi se
življenje Cerkve znova začelo. Letos so bili zaman
vsi poskusi, da bi odprli vsaj eno katoliško cerkev
v Somaliji.

misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega neizpodbitno starega misijonskega cekarja

“V ZAČETKU”
V letu tega dogodka sedim na klopci pred jezerom
Jamanáka (po naše pisano, z naglasom na tretjem
“a”) v japonski provinci Jamanáši (po naše pisano,
za naglasom na tretjem “a”). Je zimsko jutro, a
to leto je snežna zima pozna; zrak je sicer ostro
hladen, a sončni žarki prihajajo že zgodaj osvetlit
pokrajino, vasi in mesta. Za menoj stoji gozd, skoraj
poln borov; za njim je bela pokrajinska cesta, z njo
se dvigajo hribi, ki se končno strnejo v goro Fudži,
visoko 3.776 metrov, zaenkrat le do polovice snežno
belo. Oster veter (menda iz kitajskih in sibirskih
ledenih puščav) tako rekoč vsak dan pomete sneg
z ostale nižje gorske polovice. Jezero Jamanaka je
dolgo približno 4 km in široko 2 km ter ovalne oblike.
Danes ga pokriva tanka plast ledu, ki pa ga sonce
spreminja v zlato se blestečo ploskev. Od časa do
časa to zlato ploskev prelomi čoln: japonski ribiči
radi iščejo ribe zgodaj zjutraj. V tem jezeru jih je
kar nekaj, a pozimi je najbolj čislana riba snetec,
po japonsko wakasági (“w” je angleški, naglas je pa
spet na tretjem “a”). Pred leti je bil led na jezeru
tako debel, da so si ljudje upali na led, ga predirali
in z navadnim trnkom lovili te vrste ribice; še pred
odhodom na led so pripravili na robu jezera mrežico
na ognju, da so lahko praznovali z ujetimi ribicami
“na žaru”. Japonsko žganje sáke (ali močnejša vrsta
sóču – z dolgim “o” in z barvo kristalno čiste vode)
jim je vzbujalo novoletno veselje. Še zmeraj lovijo
snetce (Slovar slovenskega knjižnega jezika 2008
jih ne pozna), a na led si več ne upajo. Pred leti je
kar sedem ljudi zdrknilo v globino – in če se prav
spominjam, nerešljivo. A ribice so čudovitega okusa.
Že zvok besede wakasági pričara neke vrste slino
s spomini ...
Nedaleč od jezera imajo salezijanske sestre svoj
gorski samostan. Poleti postane prijeten gorski oddih za posebno uboge japonske otroke, ki jih sestre
organizirajo po celi Japonski (najbrž je izvzet otok
Okináwa, – naglas na prvem “a” – oddaljen od Tokia
dve in pol ure letalske vožnje, dva dni in štiri ure z mo
derno ladjo ...). Poleti sestram pomagam z dnevno
sveto mašo. A tudi med letom me včasih prosijo za po
moč, kot na primer tokrat. Ne samo salezijanci, tudi
drugi duhovniki lahko uživajo sestrsko gostoljubje,
 kar
po navadi pomeni tudi pastoralno pomoč.
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Torej se ne boste čudili, če zdaj k meni prisede
– po celi vrsti japonskih vljudnostnih poklonov – starejši japonski duhovnik. Pravzaprav je na poti v kaki
dobri dve avtobusni uri oddaljeno gorsko cerkev v
Gotémba. Palico, s katero si je bil pomagal pri hoji,
je skoraj neopano prislonil ob klopco, kar sem šele
zdaj opazil. V tem enaindvajsetem stoletju nas katoliških duhovnikov ni dosti na Japonskem; naraščaj
za škofijsko duhovščino je pičel, če ga je sploh kaj
... Iz Evrope in Amerike ni dotoka ... Te misli so pri
meni na klopci, ko mi prečastiti gospod pove, da gre
na pogreb v Gotémba: njegov dolgoletni prijatelj,
misijonar evropske misijonske družbe, je odšel »v
nebesa,« pripomni gospod, »kar mu privoščim, a zdi
se mi nekam prehitro.« In potem doda:
»Sestre so mi zaupale, odkod prihajate in da imate celo doktorat iz teologije. Ai vam smem zaupati
problem, ki me že dolgo gnjavi?«
V vljudni pogovorni japonščini se vikamo, tudi pri
prijateljskem prvem srečanju; tikanje zveni intimno,
a – surovo.
Nasmehnem se:
»Če vam lahko pomagam ...«
Tudi on se nasmehne, a preden nadaljuje, poteg
ne iz spodnjega žepa toplega površnika pipo in si
jo prižge:
»Oprostite – pipa mi zmeraj pomaga v zadregi.«
Jaz pa:
»Ne pretiravam, če vam rečem: prijetno vabljivo
diši.«
»Hvala za pravo razumevanje,« mi odgovori in
puhne narahlo v zrak. »Moj problem, dragi gospod
teolog,« začne in drži pipo v rokah, a jaz ga prekinem:
»Misijonar, gospod kolega.«
»Torej, gospod misijonar, moj problem je začetek Janezovega evangelija. Z vsem srcem verujem
v ta evangelij, najraje ga berem, toda kako naj
razumemo besedo “začetek”, ko uči evangelist: ›V
začetku je bila Beseda?‹ Moji prijatelji-duhovniki so
tudi razdeljeni; enim je “začetek” večnost, v kateri
Bog spregovori večno resnico o sebi, kar je za nas
ljudi prvo ali začetno razodetje. Spet drugi menijo,
da se beseda “začetek” nanaša na stvarjenje bodisi
našega ali kateregakoli drugega, časovno prvega
JULIJ – AM – 2015

stvarstva. K tej razlagi se tudi jaz nagibam, a iščem
odločilno utemeljitev.«
Izzivalno me motri skozi tobačni dim. Pokimam,
kar pravzaprav lahko, ne pa nujno, pomeni nagib na
samo vprašanje. Jezero se malce bolj svetlika in še
en čoln mu reže zmrzlo gladino.
»Prečastiti,« odgovorim in pri tem rabim vljuden
japonski naziv za duhovnika, »ali se strinjate, da
pomeni beseda “začetek” prvi trenutek kakršnegakoli bivanja ali dogajanja?«
Skozi tobačni dim nekako zapiha:
»Strinjam se.«
»Dodajte tej misli še eno resnico: Bog nima in ne
more imeti začetka, ker je večen. Torej se “V začetku”
lahko nanaša le na kakršnokoli stvarjenje, na primer
na stvarjenje angelov. Janez se po prvih splošno
veljavnih razodetnih uvidih osredotoči na naš svet.«
Prečastiti vzame z levico pipo iz ust, desnico pa mi
ponudi v znamenje strinjanja z menoj. Zadovoljen je.
Naenkrat se pripelje h klopci na motornem kolesu gospa srednjih let, japonskega obraza in precej
razburjena:
»Oprostite – ste videli mojega fantka, tri leta
starega, črnih las, kje tu okoli.«
Oba z gospodom odkimava.
»Smeti sem odnesla na ono stran ceste in že se
mi je izmuznil.
Vstanem:
»Gospa, ali ima ta vaš sinek rad jezero, čolne in
podobno?«
»Pa kako!« odgovori gospa, še zmeraj živčno
napeta.

»Glejte, na levi od te klopce je neke vrste star
jadralni urad in dosti jadrnic leži na pesku pred staro
stavbo; vi se zapeljite tja, jaz pa grem na desno,
kjer so jezerci in njihove barke.«
Njen “lepo prosim!” takorekoč utone v zagonu
motornega kolesa. Moj prečastiti prijatelj se tudi v
hitrici poslovi:
»Prav za božič, ko beremo začetek Janezovega
evangelija, se bom oddolžil!«
Ne vem, kaj je še dodal, ker sem jo mahnil čez
travo v smer jezerc. Za hrbtom začujem motor. Za
Gospo sedi v neke vrste košarici triletni Kuniháručan.
»Iz srca hvala, gospod! Moj fantek je obsedel
na eni od ležečih jadrnic. Ni si upal nikamor več: v
bližini sedeži ovčar je ob vsakem premiku zarenčal.
Obrnem se k fantku:
»Kuniháručan! Rad imej jadrnice in jezero in
morje! In zmeraj se pazi, kot se mi odrasli.«
Ko se vrnem k cesti in pogledam na zapestno uro,
vidim, da sem za eno minuto prepozen za povratni
avtobus v Tokio. Kaj sem bil rekel Kuniháručanu?
Toda ljubezen do bližnjega je močnejša! Do nasled
njega avtobusa je treba čakati celo uro. Lahko se
bom osredotočil na Janezov “začetek”.
V vejah borovcev si krokarji izmenjavajo novice. Pogledam po svoji obleki: se mi kakšen gumb
svetlika? Prijatelj se je bil sprehajal po terasi šest
nadstropij nad tokijskimi cestami – zgodaj zjutraj –
in naenkrat se je v svetle gumbe črne suknje zaletel
krokar, ki si je tisto jutro hotel odnesti v gnezdo vsaj
en gumb. Ni ga zmogel. Na obodu znotraj je bilo
vžgano “Made in U.S.A.”

INDONEZIJA
tisoči “nevidnih” otrok

registracije in pomaga vladi, da jo bo izpeljala.
Zadnje leto je parlament spremenil zakonodajo,
naredil vpise lažje in ukinil takse. Na ta način je bilo
registriranih že preko tisoč otrok. (Agencija Fides)

V najrevnejših vaseh na Javi imajo prebivalci,
posebno otroci in najstniki, malo možnosti. Nekateri
za preživetje zbirajo iz smeti plastične posode in
druge stvari, drugi igrajo “bendžo” (neke vrste domača kitara) za miloščino. Starši ne morejo plačati
rojstnih listov, brez katerih je bodočnost otrok zelo
omejena. Visoke cene in uradniška bremena so prava birokratska mora, toda vpis v matične knjige je
nujen, sicer pravno ne obstojajo in nimajo dostopa
do šole in zdravstva. Po podatkih iz leta 2012 živi
v Indoneziji na cesti več kot 94.000 otrok, 7.000 v
glavnem mestu. Uradno je registriranih samo 22%.
S tem je v Indoneziji najnižja stopnja registriranih
prebivalcev v vsem azijskem jugovzhodu. V Singapuru, Kambodži, Vietnamu in na Tajske je, na primer,
uradno registriranih 90% prebivalcev. Iz programa
Varstvo otroštva Narodnega plana za Indonezijo
sledi, da je v Džakarti več kot 60% neregistriranih
rojstev, v celi Indoneziji jih je po oceni Narodnega
plana zdaj 3 milijone, ki se pridružujejo 35 milijonom
neregistriranih odraslih. Politično gledano je država
dolžna razviti sistem, ki bo jamčil otroško varstvo,
zato je ministrstvo za socialne zadeve sprožilo narodni program za splošno registracijo otrok v Džakarti.
Ta program naj prebivalstvo prepriča o važnosti
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EGIPT
muslimani za cerkev

V provinci Al Manufiyya v Nilovi delti severno od
Kaira nastaja nova koptska cerkev ob denarni pomoči muslimanov. Cerkev bo posvečena Devici Mariji, muslimanska solidarnost pa je sad prizadetosti
muslimanskih vernikov zaradi pobijanja Koptov, ki
so ga zagrešili “Islamski državi” pridruženi džihadisti
v Libiji. Ko je koptski pravoslavni škof začel z zbiranjem darov za novo cerkev, so muslimani vzeli zares
spodbudo nekaterih uglednih muslimanov. Predvsem
so to bili mladi, ki so darovali za novo cerkev svoje
skromne prihranke. Sodelovanje muslimanov pri
zbiranju darov za cerkev se je navdihovalo pri povezovalni organizaciji Egyptian Family House, ki ga
izmenjaje vodita véliki imam univerze Al Azhar in
koptski pravoslavni patriarh. Organizacija je nastala
pred nekaj leti kot sredstvo za blažitev fundamentalističnih sektaških nasprotstev, ki so ogrožala edinost
države. Krajevni pravoslavni škof je poudaril, da je
to sodelovanje pri zbiranju darov sporočilo, ki je
namenjeno vsemu svetu. (Agencija Fides)
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“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

NOV OKOSTNJAK PRETEKLOSTI
Letošnja pomlad ni prinesla samo katastrofalnega potresa v Nepalu, ampak je pošteno pretresla tudi slovensko družbeno in politično sceno. Klofuti,
ki jo je primazalo Ustavno sodišče v bistvu vsemu slovenskemu skorumpiranemu sodnemu sistemu se je pridružilo imenovanje mariborskega nadškofa
v osebi jezuita p. Alojzija Cvikla. Klofuta Ustavnega sodišča je seveda priletela ne le na sodni sistem, ampak na vse partijsko ozadje, ki še vedno vedri in
oblači slovensko politično sceno. Tudi vsa njihova vesela pričakovanja o počasnem uničevanju katoliške Cerkve so z razvojem zadev v Mariboru doživela
svoj pogreb. Poleg tega je pa iz omare padel še en okostnjak, ki pokaže, da se komunisti ne ustavijo niti pred najbolj ogabnimi zločini za reševanje
svoje oblasti. Na spletni strani “internet citizen” se je pojavil članek Darka Bulata z naslovom “Kronologija smrti Pepce Kardelj roj. Maček (1914-1990).
Pepca Kardelj, rojena Maček, je bila vdova po pokojnem visokem
funkcionarju Socialistične Republike Slovenije Edvardu Kardelju in sestra
zelo vplivnega moža nekdanje države Ivana Mačka-Matije. Glede na te
družinske vezi in vstop v najožji krog izvrševalcev oblasti nekdanjega
sistema je Pepca Kardelj dejansko bila eden izmed njegovih stebrov.
Te dni smo lahko priče neprikritim poskusom obnove socializma v
Sloveniji, kakor tudi v sedemdesetih, ko je Milan Kučan prvič uporabil

ta izraz pod skovanko “demokratični socializem”. Kot da bi že iz tega
samega naziva bilo jasno, da je “navadni” socializem preprosto nezdruž
ljiv z demokracijo.
Iz današnje perspektive zato morda preseneča, da je Pepca Kardelj
dne. 26. marca 1990 v časopisu Tribuna na strani 3 objavila pismo na
temo sprave z naslovom “Narodna pomiritev zdaj”. Kdor tega sestava
ni prebral, ga mora!

Ker je pismo osebe z vrha slovenske komunistične partije (uradno se je imenovala Zaveza komunistov) res zanimivo, ga nisem samo šel prebrat v
Tribuno, ampak sem si ga tudi prekopiral. Tole je dala v slovensko javnost Kardeljeva vdova, sestra zloglasnega udbovskega šefa Ivana Mačka-Matija
v Tribuni 26. marca 1990 na 3. strani pod naslovom “Narodna pomiritev zdaj”.
Izjava predsedstva o “narodni pomiritvi” kaže, da predsedstvo še
vedno ni dojelo, kakšno je razpoloženje prebivalcev Slovenije do tega
vprašanja.
Predsedstvo še vedno ne vidi, da bije komunizmuna slovenskih
tleh zadnja ura. Komunisti bodo morali kot posamezniki in kot stranka
ne samo moralno ampak tudi pred sodiščem odgovarjati za storjene
zločine. O krivdi Republike Slovenije pa je v zvezi z zločini težko govoriti,
saj so bili vsi vzvodi oblasti od leta 1945 do danes v rokah komunistov.
Poboj domobrancev in njihovih spremstev (nedolžnih otrok in njihovih
mater) kot tudi številnih zavednih Slovencev, ki sploh niso bili aktivno
udeleženi v vojni, pa je bil izvršen v imenu neke ideje – komunizma.
Ne gre tudi pozabiti, da so se tovariši komunisti trudili klati na najbolj
nečloveški način, če se sploh lahko tako izrazimo. Ti “tovariši” so danes

nosilci visokih državnih odlikovanj in v večini člani ZKS – Stranke
demokratične prenove!
Predsedstvo bi zato moralo dati pobudo za preiskavo, objaviti imena
žrtev in ugotoviti, kje so žrtve pokopane. Treba bo tudi začeti razmišljati
o izplačilu odškodnin svojcem.
Če smo za pregon vojnih zločincev, moramo biti načelni. Vojni zločini
ne zastarajo, ne beli in ne rdeči. Krivce je treba imenovati in obsoditi
zaradi tistih, ki so živi, ki so delali v varnostnoobveščevalni službi, pa niso
klali, tistih partizanov, ki se danes čutijo ogoljufane in tistih izseljencev
v Argentini, ki so vsaj toliko Slovenci kot mi, pa si kljub temu, da niso nič
krivi, ne upajo v domovino. Zaradi živih in poštenih ljudi, torej!
Pepca Maček
Trzin

Darko Bulat svoj članek nadaljuje takole:
Pepca Kardelj, visoka funkcionarka komunistične partije je odkrito
obtožila ZKS in nekatere njene še žive člane za povojne poboje, za
nečloveško ravnanje z rojaki v imenu komunizma, ter napovedala, da
bodo za to morali odgovarjati tudi pred sodišči.
Niti tri tedne po objavi tega pisma v Tribuni, ki ga je sicer podpisala kot
“Pepca Maček, Trzin” je Pepca Kardelj bila mrtva. Umrla je 15. 4. 1990. To
je bilo že obdobje po volitvah. Prve demokratične povojne volitve so bile
namreč 8.4.1990. Na teh volitvah je zmagala koalicija DEMOS. Komunisti
(t.i. SDP) in komunistom pridružene stranke (npr. ZSMS, ki se je kasneje
preimenovala v LDS, ter Socialistična stranka Slovenije, ki je formalno
nastala iz SZDL) so izgubili, tako kot je to napovedala Pepca Kardelj.
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Torej, nekaj dni po volitvah, na katerih komunisti izgubijo oblast,
Pepco Kardelj najdejo mrtvo. Različni viri navajajo različne vzroke
smrti. Najbolj pogosto se omenja, da je Pepca Kardelj storila samomor.
Ne glede na uradno razlago o njeni smrti, v nadaljevanju sledi nekaj
zanimivih datumov in dogodkov, ki smrt Pepce Kardelj kažejo v nekoliko
drugačni luči.
17.4.1990, dva dni po smrti Pepce Kardelj, neka druga oseba, za
katero je javnost lahko izvedela šele pred kratkim, dobi od tedanje SDV
(Službe Državne Varnosti, naslednice UDBE, to je komunistične tajne
politične policije) izplačanih 30.000 DEM. Raziskovalec Roman Leljak,
namreč, med raziskovanjem arhivov tajne policije (še preden arhive nova
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zakonodaja zares zapre) najde podatek, da je zadnje izplačilo agentu
SDV Milanu Doriču-Hanziju bilo opravljeno 17.4.1990, le nekaj dni po
volitvah, v resnici (naključno ali ne) le dva dni po smrti Pepce Kardelj.
Znesek 30.000 DEM je zanimiv, ni majhen, za tak denar bi takrat
agent kake tajne službe postoril marsikaj od česar se navadnemu
človeku naježi koža. Milan Dorič-Hanzi je priznal, da je moril za denar.
Ni znano kakšen posel je bil ta, za katerega je dobil teh 30.000 DEM.
Ali je v arhivih še kakšen podatek o tem izplačilu ali ne, to je vprašanje.
Zadnji zanimiv podatek je, da je po upepelitvi Pepce Kardelj žara z
njenim pepelom izginila. Bojda je kasneje bila tudi vrnjena, a po splet

nem iskanju s ključnimi besedami “poison detection after cremation”
hitro postane jasno, kakšen bi lahko bil motiv za krajo žare s pepelom,
ter njeno vrnitvijo. Kot kaže je sledove strupa mogoče odkriti tudi če
je truplo upepeljeno.
Zgodba s takimi indici je grozljiva. Grozljiva je tudi misel, da je takrat
še živeči Ivan Maček-Matija morda dal ubiti lastno sestro Pepco, zaradi
njene iskrene nagnjenosti k narodni spravi in povsem odkriti obtožbi
zoper nekdanji režim in partijo, da le-ta sloni na zločinih za katere bodo
zločinci morali odgovarjati.
A natanko tako se bere ta zgodba.

Pa veste, kdo je bil leta 1990 predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije? Nihče drug kot Milan Kučan, ki je to mesto zasedal
od l. 1986 in je bilo l. 1990 ukinjeno. Ne bi bil rad v njegovi koži. Ne le zato, ker gleda, kako se mu podira vse, kar je bil in gradil. Že lep čas je minil, kar
komentatorji na internetu ne samo da ne najdejo zanj lepe besede: označujejo ga z vsemi mogočimi žaljivkami. In to takimi, da bi za eno samo od njih
v času njegovega “sijaja” šel na Goli otok. Najhujše šele pride takrat, ko bo treba oditi. Če ga že zdaj ne preganjajo sence tistih, ki jih je dal pospraviti,
ga bodo ob uri, ki ji nihče ne uide. On in njegovi, sposobni samo za nasilje in spletke, nesposobni gospodariti in vladati, sposobni samo krasti in ropati,
bodo videli in doživeli, da je bilo vse zastonj.
Kljub tako imenovani Združeni levici, ki se “odlikuje” po tem, da krade ideje predvsem iz časov Janševe vlade, ker svojih pač nima, vse kaže, da je
Slovenija na neki prelomnici. O tem se sprašuje politični komentator dr. Matevž Tomšič v komentarju “Začetek konca?” na Siol.net.
Za odločitev ustavnega sodišča v zadevi Patria lahko preprosto
rečemo: zgodilo se je, kar se je moralo zgoditi.
Konec sodne farse
Prinesla je namreč de facto konec sodne farse, ki se že v izhodišču
sploh ne bi smela zgoditi. V tem smislu so razglabljanja o tem, ali bo sodba za vse tri obsojene zastarala ali ne, pravzaprav precej nepomembna.
Ustavno sodišče je jasno nakazalo, v katero smer bo moral iti razplet – čeprav ni neposredno oprostilo Janše, Krkoviča in Črnkoviča. Iz
njegove razsodbe je namreč povsem evidentno, da ni bilo prav nobene
osnove za njihovo obsodbo, saj kaznivo dejanje, ki naj bi ga zagrešili,
sploh ni bilo opredeljeno. Poleg tega je bila Janši kršena še pravica do
nepristranskega sojenja, saj se je predsednik vrhovnega sodišča, ki je
odločal o njegovem primeru, že pred tem s svojimi javnimi nastopi in
izjavami izrazito negativno opredeljeval do njega.
Ustavno sodišče ni ugotovilo nič drugega kot to, kar so vsi tisti, ki
niso premogli samo dovolj pravičnosti, ampak tudi zdravega razuma,
trdili že od samega začetka – da dokazov preprosto ni. In tega niso trdili
zgolj Janševi privrženci, ampak mnogi takšni, ki do njega ne kažejo
prav nobenih političnih simpatij. Tudi med levo usmerjenimi pravnimi
strokovnjaki je bilo treba tako rekoč “z lučjo pri belem dnevu” iskati
tiste, ki bi bili pripravljeni obsodilno sodbo vzeti v bran.
Pri domnevnih “dokazih” ni šlo za nič več kot za špekulacije, na
podlagi katerih ne bi smelo biti niti obtožnega predloga, kaj šele
obsodbe. Gre za metode, ki so bile značilne za stalinistične procese,
kjer “sovražnikom socializma” konkretnih deliktov sploh ni bilo treba
dokazovati – njihova krivda je bila vnaprej znana.
Naj tej točki se zgodba ne sme končati
V zadevi Patria se je do obisti razgalila spolitiziranost pretežnega
dela slovenskega pravosodnega sistema. Takšno sodstvo je neverodostojno in mu kot takšnemu ni mogoče zaupati, saj se ob vsakem
odmevnejšem primeru lahko sprožijo dvomi o pristranskosti tistih, ki
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ga vodijo. Tako naj bi znancu brigadirja Krkoviča eden od sodnikov, ki
so odločali v procesu, dejal, da je bila obsodba izrečena zato, ker je “bila
takšna komanda z vrha”.
Z razveljavitvijo obsodbe zato zadeva nikakor ne bi smela biti
končana. Sprožiti bi morala korenite spremembe v ureditvi in načinu
delovanja sodstva. Predvsem pa v njegovi personalni sestavi. Vse tiste, ki
so sprejemali takšne škandalozne odločitve, bi morali odstraniti iz njega.
Seveda nihče od vpletenih niti ne razmišlja o odstopu s funkcije. Tako
lahko iz njihovih ust poslušamo absurdne izgovore, med katerimi najbolj
izstopa ta, da je zdaj ustavno sodišče postavilo nove, drugačne dokazne
standarde. Predsednica ljubljanskega okrajnega sodišča Vesna Pavlič
Pivk je celo potarnala, da se zdaj ne bo več dalo učinkovito preganjati
korupcije. Njej so verjetno najljubše metode revolucionarnega prava,
kjer so zoper “sovražnike ljudstva” dovoljena vsa sredstva.
Dejansko razsodba ustavnega sodišča v zadevi Patria ne pomeni nobenih višjih standardov, ampak zahteva spoštovanje osnovnih principov
pravne države, po katerih nekoga ni mogoče obsoditi za nekaj, kar naj
bi bilo strojeno “na neznanem kraju, ob neznanem času in na neznan
način”. To, da je neko kaznivo dejanje težko dokazati, nikakor ni razlog
za arbitrarnost pri razsojanju. Kar pa oboževalcem komunističnega
režima, ki jih v slovenskem pravosodju ne manjka (spomnimo, omenjena
sodnica se je pred leti našemila v Titovo pionirko), ne gre v račun.
Odgovornost tistih, ki manipulirajo z javnim mnenjem
Vendar pa vpleteni pravosodni funkcionarji niso edini, ki nosijo
odgovornost za farso v zadevi Patria. Svoj del je nosijo tudi dominantni
mediji, ki so ves ta čas zvesto služili tistim, ki so vlekli niti v tem procesu.
Tudi po razveljavitvi obsodbe se niso mogli izogniti svojemu manipuliranju. Tako so na veliko reciklirali omenjeni “spin” o novih standardih
in z njim povezanih težavah pri preganjanju korupcije, ob tem pa
jadikovali o pritiskih na sodstvo. To velja tudi za tiste, ki jih financirajo
vsi davkoplačevalci.
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Tako je nacionalni radio v svoji Petkovi centrifugi (nasploh eni najbolj
politično pristranskih radijskih oddaj) postregel s trditvijo, da “zaradi
velikega pritiska na sodstvo, kot so bili skrbno načrtovani mitingi pred
sodiščem ter blatenje sodnikov in tožilcev, ki so v tej zadevi sodelovali,
ustavno sodišče ni imelo druge izbire kot razveljavitev”.
Kakšne vzvode pritiskov naj bi vendar imeli tisti, ki so v opoziciji
in katerih javne proteste so dominantni mediji bodisi ignorirali bodisi
odkrito zasmehovali? V primerjavi s tistimi, ki že desetletja obvladujejo
ključne vzvode politične, gospodarske in drugih moči in ki so se želeli
znebiti politika, ki jim je največji trn v peti?
Upanje na spremembe?
Odločitev ustavnega sodišča v zadevi Patria daje določeno plaho
upanje, da se bodo v slovenskem pravosodju vendarle zgodile določene
pozitivne spremembe – kljub odporu tistih, ki zasedajo ključna mesta
v njem. Ta zadeva je bila namreč samo “vrh ledene gore”, saj je bilo podobnih zlorab celo v zelo bližnji preteklosti zelo veliko. Čas je, da začnejo
tudi ljudje, ki odločajo o prostosti ljudi oz. njeni izgubi, odgovarjati za
svoja dejanja.
Tako se je pivovarska industrija v podobi obeh največjih podjetij iz
te panoge, Uniona in Pivovarne Laško − za obrambo pred prevzemom
tujcev je bil za zadnjo pred desetletjem in pol skovan pojem “nacionalnega interesa” −, znašla v rokah nizozemske korporacije Heineken.
Spomnimo se, takrat se je bil boj za nakup Uniona med njenim slovenskim konkurentom iz Laškega in belgijsko multinacionalko Interbrew.
Večina slovenske politike in javnosti je zavzela stališče, da je treba tujcem
preprečiti, da bi varili naše slovensko pivo. Zadeva se je tedaj razpletla v
splošno zadovoljstvo, saj se je oblikoval slovenski pivovarski kompleks,
ki je imel de facto monopol na tem področju.
No, načrti laških pivovarjev po oblikovanju velikega poslovnega
imperija, ki bi vključeval velik del slovenske prehrambne industrije (pa
še medije zraven), so se izjalovili in vrednost podjetij v njihovi lasti je
sčasoma močno padla. In tako se je zdaj praktično celotna panoga znašla
v tuji lasti. Nacionalni interes se je na ta način sprevrgel v svoje nasprotje.
Dejanska vrednost “družinske srebrnine”
Še bolj absurdna je zgodba telekomunikacijskega operaterja Telekom
Slovenije, ki mora po prepričanju precejšnjega dela slovenske politike in
javnosti na vsak način ostati v domači lasti, saj naj bi bil njegov strateški
pomen za državo tako rekoč neprecenljiv. Pred kratkim odstavljeni
obrambni minister Veber je za preprečitev njegove prodaje tujim investitorjem angažiral celo vojaško obveščevalno službo.
Nedavna objava zavezujočih ponudb za nakup večinskega deleža
Telekoma s strani tujih investitorjev je pokazala pravo vrednost tega
podjetja. Prispela je namreč samo ena ponudba, pri čemer je interesent

(britanski investicijski sklad Cinven) zanj ponudil ceno, ki je nižja od tiste,
ki jo kažejo njegove delnice, ki kotirajo na borzi. To pa je zelo nenavadno
glede na to, kako ga opisujejo nasprotniki njegove prodaje. Po njihovem
gre namreč za izjemno uspešno in dobičkonosno podjetje.
Če bi bilo temu res tako, bi se morali kupci zanj malodane stepsti.
Če bi bilo to podjetje res takšen predmet poželenja tujcev, potem bi
za nakup med seboj tekmovali, posledica česar bi bilo višanje njegove
tržne vrednosti. Tako pa tisti potencialni kupec, ki naj bi veljal za najres
nejšega, se pravi nemški Deutsche Telekom (tisti, ki naj bi po mnenju
Vebra in podobnih varnostno ogrožal Slovenijo), sploh ni oddal nakupne
ponudbe. Očitno je, da lesk naše družinske srebrnine še zdaleč ni tako
bleščeč, kot si to nekateri predstavljajo.
Kako odgnati tujce?
Nasprotniki privatizacije trdijo, da zdaj, ko je krize konec in ko se
državi obeta gospodarska rast, ni več razlogov, da bi nadaljevali postopke
prodaje državnih podjetij. Vendar vrednost številnih med njimi, kljub
domnevno boljšim gospodarskim razmerah, še vedno pada. Tako se je
recimo Telekomova vrednost v primerjavi s časom izpred desetletja, ko
se je prvič napovedovalo njegovo privatizacijo, zmanjšala za približno
trikrat. Očitno je z načinom upravljanja teh podjetij nekaj narobe. Tisti,
ki za to skrbijo, pogosto političnim ali kakšnim drugim interesom dajejo
prednost pred poslovno učinkovitostjo.
Glavno oviro pri tujih naložbah v slovensko gospodarstvo predstavlja
neugodno poslovno okolje, ki ga opredeljujejo visoki davki, zbirokratiziranost in vmešavanje političnih igralcev v poslovne odločitve podjetij.
Predvsem zadnje je najočitneje prišlo do izraza v Telekomovi zgodbi.
Težko je pričakovati veliko zanimanje za investiranje v državi, kjer visok
politik vladajoče stranke označuje privatizacijo za veleizdajo.
Cilj je dosežen: cena podjetij bo res nizka
Janko Veber je zaradi svojega varnostno-obveščevalnega ekscesa sicer
izgubil ministrski položaj, vendar mu je, kot kaže, uspelo (vsaj začasno)
zaustaviti privatizacijo Telekoma, posledično pa tudi katerega od drugih
strateško pomembnih podjetij. Pri tem je zelo verjetno, da se zapletanje in
škandaliziranje postopkov prodaje ustvarjata načrtno. Razglasitev ustavitve
privatizacije bi namreč izzvala nasprotovanje institucij Evropske unije. Bolj
elegantno je, če se privatizacija pro forma nadaljuje, vendar se ob tem
intenzivno dela na tem, da se odžene vse resne investitorje.
V tem primeru bodo tisti, ki razlagajo, kako želijo tujci zgolj poceni
pokupiti slovenska podjetja, dosegli svoje – cena teh podjetij bo res
nizka. Vendar bo krivda za to samouresničujočo se prerokbo seveda na
njihovi strani.
In po odvrnitvi tujcev ta podjetja ne bodo uspevala, ampak se bodo
mnoga med njimi podala na pot propada.

Upajmo, da je to res začetek konca – da bo klofuta Ustavnega sodišče in vse kar ji je sledilo, imela vlogo izraelskih trobent, ki so s svojim zvokom
podrle obzidje Jerihe. Bojim se le, da je zelo res, kar je zapisal dr. Stane Granda v zvezi z referendumom glede družinskega zakona in njegovo prepovedjo,
ki jo je izrekel parlament: »Samo žalostno dogajanje niti ne zasluži takšne pozornosti, če zbiranje podpisov za referendum, ki je bilo enkratno uspešno in
je komuniste pretreslo in prestrašilo, ne bi pokazalo, da slovensko demokratično ljudstvo ni politično mrtvo, kot kažejo zadnje volitve, ampak da “desni”
politiki ne znajo do njega prav pristopiti, mu ne znajo prav prikazati problemov, ga podcenjujejo, si domišljajo, da jih bodo ljudje avtomatično podprli,
ker so “naši”. Če bodo to dogajanje analizirali in prišli do pravih sklepov, se bodo politične razmere v Sloveniji začele spreminjati. Za to je že zadnji čas.«
Ob tem bi se morali zamisliti vsi, predvsem pa politiki pomladnih strank.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROVEM
ALEKSANDRIJA
OB PRISTANU
(nadaljevanje)

Na stotine je raznovrstnih ladij, od preproste
barčice do ogromnega parnika najnovejše vrste. Tu
je raznih bark, da jih ni mogoče prešteti, tam zopet nebroj jadrnic, da tvorijo njih jambori pravcati
gozd; med njimi se gibljejo majhni parniki kakor
brhke ptičice v zraku. Ponosno prihajajo ali odhajajo orjaški svetovni parniki, bodisi za osebni ali
za tovorni promet; mirno sanjajo v ozadju železni
velikani angleških bojnih ladij. Neka posebnost tega
pristanišča so egiptovske jadrnice, ki prihajajo sem
po Mahmudije-kanalu, ki veže Aleksandrijo z Nilom.
Imajo en sam velikanski zakrivljen jambor z ogrom
nim jadrom.
Aleksandrija – pristanišče

delu kaditi! Delo v pristanišču je težko, da bi mu naši
ljudje ne bili zlahka kos, in Egipčani ga opravljajo
pri primerno slabi hrani brez “fajf” in brez “čutar”.
Na večer, ko je delo končano, se pristanišče ne
izprazni nagloma. Arabcu in Jutrovcu sploh je največ
ja slast, razgovarjati se, pripovedovati razne bajke
itd. V gručah stoje okoli pripovedovalca in poslušajo,
kakor bi šlo za najvažnejšo stvar. Tu pa tam postane
razgovor živahen, glasan, da meniš, zdaj pa zdaj se
bodo spoprijeli, ali razen tega, da eden drugega malo
zgrabi za vrat, ostane pri sami besedi. Od besede
do dejanja je pri Jutrovcu dolga pot.
Najbolj živahno je, kadar odhajajo ali prihajajo
veliki parniki. Pristanišče je podobno mravljišču;
letanja, tekanja, poslavljanja ali pozdravljanja ni ne
konca ne kraja.
Slovesno je tu, kadar pridejo bojne ladje tujih
velesil. Vršijo se posveti poveljnikov pri uradih in
višjih dostojanstvenikov na ladjah; vse je sijajno,
kakor je na Jutrovem navada.
Ker pridejo ladje iz vseh koncev sveta, vidiš tukaj lahko tudi zastopnike vseh narodov in krajev;
aleksandrijsko pristanišče je nekak svet zase in
zbirališče celega sveta.

NA MESTNEM GRADU
dne 14. svečana

Lahko se razume, da je življenje v tem pristanu
nad vse živahno. Raznovrstnih tovorov in najrazličnejšega domačega in tujega blaga so tukaj nakopičene cele gore. Neprestano se naklada, preklada,
odpravlja, izklada. Parni stroji dvigajo iz ladij z
velikim hrupom velikanske zaboje, tovore, katerih
bi ne moglo premakniti na stotine ljudi. Sto in sto
krepkih težakov dela neprestano od jutra do večera;
neumorno tekajo, nosijo, vozijo, gugajo najrazličnejše reči, ki so ali prišle, ali jih odpravljajo. Težavno
je njih delo, težak njih posel, a nikoli nisem zapazil
pri njih kake nevolje, pač pa se spodbujajo pri delu
s tem, da pojejo neke vrste litanije, zakaj Egipčan
meni, da pesem osladi delo.
Opoldne je počitek. Ko zadoni iz trdnjave votel
topovski strel, popusti vse svoje delo; vsak vzame
boren prigrizek, navadno nekaj surove zelenjave z
arabskim kruhom, se usede ob kak zid, kjer sonce
najbolj pripeka, in v par minutah je južina končana.
Eden se uleže na trd tlak, drugi si prižge cigareto,
tretji si privošči čašo črne kave in se razgovarja s
prijateljem, dokler ne poteče čas počitka. Nikogar
nisem videl piti kake opojne pijače in nikogar pri
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Pri sestrah stanuje že skozi celo zimo visokošolec
K. iz Gradca. Mesto mu je dobro znano. Prav rad
hodi z menoj na sprehode in mi razkazuje to in ono.
Danes se odločiva za predmestje Moharem-Bey
in za mestni grad. Meni je za to, da dobim iz višine
natančnejši pregled o legi in podobi mesta.
Usedeva se poleg angleškega topa, ki je obrnjen
na mestno osrčje, preteč v sili razrušiti mesto in
palače v kup razvalin.
Aleksandrija nima bogve kakšne velikanske okolice – nekaj novejših vrtov in nasadov, to je poleg
morja vse. Kljub temu je za evropsko oko lega mikavna in za svetovno pomorsko mesto jako ugodna.
Nekdaj je bilo to mesto obenem kraljica morja in
vede. Oboje je s časom izginilo. Danes je pomen
mesta v kupčiji, zato je tudi izgled bolj vsakdanji,
ker prevladuje gmotni smoter.
Sonce se ravno skriva v svoj morski grad. Prijetna
sapica veje sem od strani, kjer se razprostira neizmerna ravan svetovnega morja. V večernem mraku
stopajo obrisi preteklih podob pred duha. Kaj vse je
videl ta kraj, kaj vse se je zgodilo na tem prostoru!
Ne samo, da je bila nekdaj lega nekoliko drugačna, tudi podoba nekdanje Aleksandrije se ne da
primerjati sedanji.
Dve kamniti priči sta do novejših časov kazali na
sijajno preteklost tega mesta. Bili sta to igli Kleopa223
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tre, dva orjaška obeliska, ki ju je prestavila Kleopatra
od sončnega templja v Heliopolisu sem pred vrata
cesarske palače. A ta dvojčka so ločili in odpeljali.
Sedaj sameva eden v Londonu, drugi v New Yorku,
in tam sanjata o sijaju, katerega sta nekdaj videla
in o deželi sonca, v katerem sta se nekdaj lesketala.
Le en spomenik preteklosti je še ostal. Na jugozapadni strani štrli sredi grobelj in bornih koč k sinjemu
nebu kamnit velikan, 30 m visok steber, in gleda z
vzvišenega kraja na mesto in morje. Mestni poglavar
Pompej je postavil ta steber na čast cesarju Dioklecijanu. Kip cesarjev je davno izginil, steber pa je ostal
kot nagrobni spomenik stare, mrtve Aleksandrije.
Pompejev steber

Preprost je sicer velikan, brez posebnega okrasja,
a vendar umetnina. Vtis naredi ogromna mera, ki
je v vseh delih izpeljana v najfinejšem razmerju;
pripeljali so ga daleč gor iz Gornjega Egipta in zdaj
čuva že stoletja morsko kraljico.
Ko bi ta kamen mogel govoriti! Pripovedoval bi o
sijaju, ki ga je nekdaj obdajal, ko je stal sredi krasnega templja, ki je bil obenem tudi središče egiptovske
učenosti. Izginile so krasne stopnice, ki so vodile v
svetišče, podrto je na stotine stebrov, ki so ga nekdaj
obdajali, porušene so divne dvorane, krasni hodniki,
požgana je ona slavna knjižnica s svojimi 300 tisoč
knjigami. Smrt je požrla vse in nemo kaže velikan
na groblje okoli sebe in pod seboj, v katerih se je
ohranilo še nekaj nekdanjega sijaja.
Nemi steber, govôri vendar in pripoveduj nam o
krasnem delu mesta s svojimi palačami, svetišči,
gledališči, s svojim nagrobnim spomenikom, kjer se
je hranilo Aleksandrovo telo v zlati krsti! Kje je slavno
vseučilišče s svojo knjižnico, kjer je bila nakopičena
veda vzhoda in zapada? Kje je sijaj tega mesta,
kje njegovo bogastvo, kje slavnosti in slovesnosti,
kakršnih ni zlahka videl svet!
Resno kaže na okolico, na revne hiše, na smeti
šča. Tako gine posvetni sijaj, tako se spremeni čas!
Kamniti velikan, ti si zrl od Avgusta sezidano
novo mesto – Nikopolis – katero so vezale s starim mestom marmornate ceste, podobne srebrnim
trakovom. Gledal si s skoraj neverjetnim sijajem
opremljene dvorane cesarskih palač, kjer sta v blazni
razkošnosti Kleopatra in Antonij obhajala svoje slovesnosti in končno opojena od nezmernih uživanj
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sramotno končala svoje življenje. Kje je sedaj vse
to? Steber ne odgovori ničesar, a nemo kaže gor.
Glasneje kot z močjo jezika govori, da je na tem
mestu sodila večna Pravica in spremenila kraj greha
in uživanja v prah in razvaline.
Iz preteklosti pa vstajajo tudi spomini na svetlo
duševno življenje, ki je cvetelo v tem mestu.
Že poganstvo si je prizadevalo za resnico. Mnogo
se je mislilo, iskalo, razmotrivalo. Luč resnice pa je
prižgal sveti evangelist Marko in tla so napojena s
krvjo mučenikov. Tukaj se je razvila veda, ki je spojila
pogansko učenost s krščanskim razodetjem, ki je
družila vedo in vero, tu je cvetela prva katehetska
šola. Ali se je vse to pogreznilo v razvaline?
Ponosno gleda steber pri tem vprašanju tja čez
morja in dežele. To duševno delo ima na sebi znak
neumrljivosti, preselilo se je samo v druge kraje.
Imena učenjakov kakor Evklid, Aristofan, Konon,
Ptolomej, Filo itd. se bodo svetila vedno in slava
krščanskih prvoboriteljev kakor Adamantij, Origen,
Klemen, Dionizij, Atanazij ne bodo otemnela nikoli.
Tam v podzemeljskih katakombah počivajo njih
trupla, ali mnoge cerkve, na katerih se blešči sveti
križ, pričajo, da živi delo teh mož in da je krščanstvo
mestu zagotovljeno.
Zmračilo se je ko zapuščava mestni grad in spomine na preteklost. V neštevilnih električnih lučeh
žari mesto, da je podobno mogočnemu začaranemu
gradu. Na ulicah je pa življenje še bolj živahno; le s
težavo se prebijeva do najinega stanovanja.

V OKOLICI
Egipt je dar Nila; kamor sega njegova voda, je
življenje, kjer ni njegove vode, tam zavlada smrt.
Tudi Aleksandriji je prihodnost zagotovljena le, ker
jo je Mehmed Ali, ustanovitelj sedanje podkraljeve
hiše, zvezal z Nilom s tem, da je izkopal velikanski
kanal Mahmudije.

Kanal
Mahmudije

Kjer je bila prej puščava, tam se sedaj začne živ
ljenje; raznih vrtov, nasadov, naselbin je vedno več.
Poleg zanimivega življenja na kanalu samem,
kjer se na egiptovskih jadrnicah prevaža blago
semtertja, nas vleče posebno v razkošne vrtove.
Grk Antoniades je napravil nasad, da mu ni zlepa
para. To je prijetno pod tem košatim drevjem, sredi
tega cvetu, med dehtečimi rožami! Zrak je napojen
z vonjavo žlahtnih dreves, da meniš: tako je moralo biti v raju! Tu so celi gozdovi ponosnih kraljevih
palm; njih mogočne krone se kopljejo v zračnem
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svitu in sončnem žaru, dočim so se korenine zarile
v rumenkasti pesek puščave.
Na umetno napravljenem hribu sem posedal cele
ure. Na eni strani se vidijo skozi vrtove fantastični
obrisi mestnih zidav, na drugi morska ravan.
Lepi so ti nasadi, ker imajo afrikanski značaj, z
lepoto naših temnih gozdov pa se ne morejo primerjati. Vsak kraj ima svoje posebnosti in mikavne
zanimivosti.
Popoldne, kadar vročina malo poneha, se gre na
morski breg.
V novejšem času so napravili okrog starega
pristanišča močan zid in sprehajališča. Tu se zbira
aleksandrijski svet, da uživa morski hlad in se odpočije od dnevnega dela. Na eni strani obzidja sameva
temno skalovje starega svetilnika Farosa, na drugi
pa priča razdrapana podrtija o davnih časih. Neprestano se zaganja morski val ob zid in skalovje, ali
pobit se vrača zopet nazaj v materino krilo. Kadar pa
poje vihar na morju svoje uporne speve in razburka
valovje v divjem boju, tedaj se lomi ob tem bregu
revolucionarna sila ljutega morja, da šviga vodeni
šum v mogočnih vodenih žarkih proti nebu. Kolikokrat sem gledal ure in ure ta boj razkačenih naravnih
sil in na misel so mi prišle besede Gregorčičeve:
Na bregu stojim in v morje strmim,
pod mano srdito valovje
rohni ob kamnito bregovje;
do neba praši se megleni dim,
v obraz mi brizgajo pene
od skalne stene.
A stena skalna

ostane stalna,
in jaz se na robu ne ganem,
viharju kljubujem, ostanem.
Vsako večje mesto ima svoje letovišče in tudi
Aleksandrija ga ima. Na vzhodni strani se razprostira proti Ramle ob morskem bregu mesto vil, kjer
imajo bogataši svoja stanovanja. Lahko se pelješ z
električno železnico. Visoko na vozu se ti nudi dvojen
užitek: pogled na morsko ravan in pogled na vile z
njih razkošnimi vrtovi. Tukaj je v službi prav mnogo
Slovenk in parkrat sem slišal svoj materin jezik. Iz
mesta vodi proti Ramle mimo pokopališč tudi zložna,
široka cesta. Tu se sprehaja, oziroma vozi na sprehod
elegantni svet. Takega sijaja, takega bogastva še
nisem videl v nobenem evropskem mestu. Vidi se,
da pri tej gospodi velja: kar ni svila ni nič, in kar ni
zlato, nima veljave.
Najkrasnejši arabski konji so vpreženi v kočije, z
zlatom okovane; kočijaž in sluga sta oblečena prav
po kraljevsko – o gospodi se razume, da nosi, kar je
le mogoče elegantnega, saj so večinoma milijonarji,
ki hodijo ali se vozijo preganjat svoj dolgčas.
Omamljen sem bil sprva od tega sijaja. A takoj
sem videl tudi na golem pesku postavljene kolibe
egiptovskega kmeta. Tu prebivajo ljudje, ki imajo le
eno razcapano obleko, ali pa so napol nagi. Žival in
človek imata le en skupen prostor, proti kateremu so
naši hlevi prave palače; povsod je razobešen gnoj,
katerega suši sonce, da služi za kurjavo. Na eni strani
blišč, bogastvo, razkošje – na drugi najhujša revščina; tako je bilo na Jutrovem že od nekdaj. Nikogar
ni, ki bi izenačil ta nasprotstva; sila obvaduje vse;
človeku, kristjanu, mora pa pri tem krvaveti srce.

KAHIRA
Opomba urednika: nalašč sem ime mesta, ki ga danes običajno imenujemo Kairo, pustil táko, kot ga
piše naš avtor in kot ga je uporabil tudi naš Aškerc v transkribirani izvirni obliki: El-Kahira (v arabščini
je ženskega spola).

V SREDIŠČE
dne 19. svečana

Zanimiva je Aleksandrija, ali srce čudovite dežele
je Kahira. Silno me je vleklo tja, ko sem že videl
toliko zanimivosti.
Prišel je določen dan in hajdi na brzovlak, ki nas
ima v treh in pol urah pripeljati v središče dežele.
Od Egipta še nisem videl veliko. Izredno sem bil
radoveden, kako izgleda dežela čudežev, kakšen je
njen gospodar, slavni, sveti Nil.
Z neznansko hitrostjo drdra vlak skozi predmestje
poleg Mahmudije-kanala preko jezer Mariut na desni
in Abukir na levi.
Lep, ne prevroč dan je. Nad deželo se razprostira žoltomoder hlap; zdi se mi, da dirjamo v kraje
bajeslovja.
Pokrajinske lepote v Egiptu ne smeš iskati. Nepregledno se razširja planota pred očmi. Tu pa tam
je kak višji grič, ob katerem slonijo na zunaj neznat
ne, siromašne vasi. Vse je prepreženo z večjimi in
manjšimi prekopi; zemlja lepo obdelana, kakor vse

kaže silno rodovitna, povsod se vidi živina, in kmetje
so pridno pri delu, ker brez truda tudi v Egiptu ni
kruha. Cest v našem pomenu Egipt ne pozna, ker ni
kamna, ne peska. Za pota služijo jezovi ob prekopih.
Da je tu prahu več kot do kolena, se razume. Vidimo
v dolgih vrstah cele karavane velblodov, oslov, konj,
vse zavito v meglo prahu. Tudi v železniške vozove se
je priril, da je kmalu vse pokrito z rdečkasto plastjo.
Prah je v Egiptu doma, a ni škodljiv, ker mu sonce
pomori vse škodljive snovi.
Neprestano dirja brzovlak naprej. Dežela je enolična. Nekaj spremembe nudijo le dolge vrste širokih
sikomor. Mestoma je tudi kak večji kraj, mesto ali trg,
iz katerega se dvigajo tanki minareti in vitke palme.
V mestu Damanhur se ustavimo. Vozimo na visokem nasipu in tik nasipa je ravno živinski sejem.
Množica ljudi in živali se preriva semtertja, bujna,
prav jutrovska podoba.
Na vlak se vsuje cela tolpa ljudi s tetoviranimi
modrikastimi obrazi; obrvi in nohte imajo žolto
pobarvane.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2015
NEDELJA, 19. JULIJA – Romanje Slovenske ženske zveze. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne,
po maši pete litanije Matere Božje. Sledi piknik na hribu.
NEDELJA, 26. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne.
Po maši pete litanije Matere Božje z blagoslovom. Nato piknik na hribu.
NEDELJA, 9. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškega-kulturnega centra
v Lemontu s sv. mašo ob 11:00 dopoldne. Po maši in petih litanijah bo piknik na hribu.
NEDELJA, 30. AVGUSTA – samostanski “Medeni piknik”. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne, po
maši pete litanije Matere Božje, oboje pri lurški votlini. Pikniško kosilo bo na hribu.
VES NOVEMBER je vsak dan ena sv. maša za vse pokojne, ki nam jih priporočite, spominjamo se jih tudi
v skupnih in zasebnih molitvah.
Spremembe bomo pravočasno objavili.

ZNAK SVETEGA LETA
p. marko ivan rupnik
Slovenski slikar v Rimu p. Marko Ivan Rupnik je izdelal znak (logo)
izrednega svetega leta usmiljenja. Na tiskovni konferenci v Vatikanu
ga je 6. maja predstavil predsednik Papeškega sveta za pospeševanje
nove evangelizacije nadškof Salvatore Fisichella, prav tako geslo jubilejnega leta: Usmiljeni kakor Oče. Znak je prava mala teološka suma
o usmiljenju. Prikazuje Jezusa, ki nosi izgubljenega človeka. To je bila
pogosta podoba v starodavni Cerkvi, ki kaže na Kristusovo ljubezen
do človeka, ko je z odrešenjem dopolnil skrivnost učlovečenja. Dobri
pastir se tako globoko in s takšno ljubeznijo dotika človeka, da mu
spremeni življenje. S skrajno mero usmiljenja naloži nase človeštvo,
njegove oči so prekrite s človekovimi. Kristus gleda z Adamovimi očmi
in Adam s Kristusovimi. Vsakdo lahko tako odkrije v Kristusu novega
Adama, lastno človeškost in prihodnost v Očetovi ljubezni. Umetnik je
veličino Kristusove ljubezni do človeka umestil v podobo mandeljna, prav
tako pogoste prvine starodavne ikonografije, ki predstavlja sobivanje dvojne
narave v Kristusu: božje in človeške. Trije koncentrični krogi, ki prehajajo v
vedno svetlejšo modro barvo, nakazujejo Kristusovo gibanje, ko človeka nosi
iz noči greha in smrti, po drugi strani pa vedno temnejša barva predstavlja nedoumljivost Očetove vseodpuščajoče ljubezni.
povzeto po Družini

SREČATI BOGA?
BOGA SREČUJEMO V PREPROSTIH LJUDEH
Kdo dejansko računa s tem, da se bo v svojem življenju srečal z Bogom? Kakšen Bog bi bil to, če bi ga
vsak dan lahko srečali kjerkoli? Ne srečujemo ga v tem, kar imenujemo “podoba Boga”, marveč v popolnoma preprostih ljudeh – v prijatelju, tujcu, v nekomu, ki nas potrebuje. Prihaja tako, kakor hoče On, ne
kakor si to izmišljamo mi.

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $450: M. Cerer (gregorijanska maša); $100:
P. S.; $80: A. Janicijevich; $40: M. Holjevac; CAD22: R. M. Novak-Leger; $20: T. Bevec, M. Virant.
ZA CERKEV: $50: A. Janicijevich.
ZA SAMOSTAN: $20: M. Virant.
ZA LUČKE: CAD6: R. M. Novak-Leger.
ZA MISIJONE: $10: M. Virant.

MAJA 2015
ZA BARAGOVO ZVEZO: $10: M. Virant.
DAR LISTU AM: $20: A. Janicijevich; $10: M. Ribic, A. Medved,
M. Virant.
V spomin Marka J. Mencina $50: M. Latka

BOG POVRNI

NAŠIM DOBROTNIKOM!

