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ROBANOV KOT je ledeniška dolina in naselje v Zgornji Savinjski dolini, na poti med Lučami in Solčavo. Naselje
Robanov kot (680 m) leži ob reki Savinji, dolina Robanov kot (na sliki) pa sega do vznožja Ojstrice (2.350 m), obkrožajo
jo pa še vrhovi Krofička (2.083 m), Križevnik (1.909 m) in Molička peč (2.029 m). Robanov kot je izoblikoval ledenik
v ledeni dobi, ki je zapustil veliko sipkega gradiva. Hudourniški potok Bela ga ob deževju odnaša v Savinjo. Vode z
melišč in grap nanašanjo grušč in zasipavajo gozdove in pašnike. Kmetje so v Robanovem kotu že okoli 1.000 let, kar
dokazujejo hišna imena, saj jih v današnji obliki najdemo že v urbarju iz leta 1426: Govc, Roban, Vršnik, Haudej, Knez,
zgornji in spodnji Bevšek. V bližini kmetij so njive, travniki in pašniki, obdaja pa jih gozd. V stavbnem izročilu, narečju in
ohranjenih običajih je opaziti veliko koroških posebnosti, saj so se Solčavci do leta 1894, ko ni bilo ceste med Ljubnim
in Solčavo, preko Pavličevega sedla in Črne povezovali s Korošci. Robanov kot je bil že leta 1950 zavarovan kot naravna
znamenitost, za kar ima veliko zaslug ljudski pisec Joža Vršnik-Robanov (osnovno šolo je obiskoval pri frančiškanih
v Nazarjah). Zato v tej dolini ni počitniških hišic, ampak le trdne gorske kmetije. Od leta 1987 pa je Robanov kot od
Savinje navzgor ob potoku Beli do sten Ojstrice zavarovan kot krajinski park. Skupaj meri 1.423 ha (3.516 akrov).
AVGUST ima kar nekaj Marijinih praznikov in spominov. Začenjamo ga s porciunkulo (2.), ki je spomin posvetitve
bazilike sv. Marije Angelske v Assisiju. Za staro kapelico, ki je pod kupolo bazilike, je sv. Frančišek pri papežu izprosil
popolni odpusek, ki ga je zdaj mogoče pod običajnimi pogoji prejeti v vseh frančiškanskih in župnijskih cerkvah.
Sledi obletnica posvetitve bazilike Marije Snežne (S. Maria Maggiore) v Rimu (5.). Glavni Marijin praznik je veliki šmaren
ali Marijino vnebovzetje (15.). Teden dni po velikem šmarnu je še spomin Marije Kraljice (22.). Drugi godovi: škof in
cerkveni učitelj Alfonz Ligvorij (1.); arški župnik Janez Marija Vianney (4.); Jezusova spremenitev na gori (6.); kapucinska
mučenca Agatangel in Kasijan (7.); Frančiškov prijatelj in ustanovitelj reda pridigarjev Dominik (8.); Judinja, univerzitet
na profesorica in pozneje karmeličanka, nacistična žrtev v Auschwitzu Edith Stein – s. Terezija Benedikta od Križa (9.);
diakon in mučenec Lovrenc (10.); Frančiškova učenka in ustanoviteljica reda klaris Klara Asiška (11.); poljski minorit in
nacistična žrtev v Auschwitzu Maksimilijan Kolbe (14.); francoski spokornik in zavetnik zoper nalezljive bolezni Rok in
kralj Štefan Ogrski (oba 16.); cistercijan in cerkveni učitelj Bernard (20.); papež Pij X. (21.); prva svetnica Južne Amerike
Roza iz Lime (23.); apostol Jernej (24.); francoski kralj in tretjerednik Ludvik IX. (25.); škof in cerkveni učitelj Avguštin (28,)
in njegova mati Monika (27.) ter mučeništvo Janeza Krstnika (29.).

UREDNIK VAM
AVGUST – VELIKI SRPAN
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PRVA SOBOTA; Alfonz Ligvorij, šk., c. uč.;
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18. NAVADNA NEDELJA; Devica Marija
Angelska v Porciunkuli;
Peter Julijan Eymard, duh.;
Janez M. Vianney, arški župnik;
Posvetitev bazilike Marije Snežne (Nives);
JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI;
PRVI PETEK; Kajetan Tienski, duh.;
Dominik, red. ust.; Altmann Passauski, šk.;
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19. NAVADNA NEDELJA; Edith Stein,
red.; Peter Faber, red.; Emigdij, muč.;
Lovrenc, diakon, muč.; Pavla, muč.;
Klara (Jasna), red. ust.; Tiburcij, muč.;
Ivana Frančiška Chantal, red. ust.;
Janez Berhmans, red.; Radegunda, red.;
Maksimiljan Kolbe, red., muč.;
VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE
(VELIKI ŠMAREN); Tarzicij, muč.;
20. NAVADNA NEDELJA; Rok, spok.;
Klara iz Montefalca, red.; Liberat, op., muč.;
Helena, cesarica.; Beatrika iz Silve, red.;
Ludvik Toulouški, šk.; Janez Eudes, red.
ust.; Boleslav (Magnus), muč.;
Bernard, op., c. uč.; Lucij, muč.;
Pij X., pap.; Fidel, muč.; Baldvin, kralj;
Devica Marija Kraljica.; Siegfried, šk.;
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21. NAVADNA NEDELJA; Roza iz Lime,
dev.; Filip Benicij, red.;
Jernej (Bartolomej), ap.;
Ludvik IX., francoski kralj; Jožef Kalasancij,
red. ust.; Gregor iz Utrechta, duh.;
Rufin, šk.; Bernard iz Offide, red.;
Monika, mati sv. Avguština;
Avguštin, šk., c. uč.; Pelagij, muč.;
Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, muč.;

30 N
31 P

22. NAVADNA NEDELJA; Pamahij, spok.;
Rajmund (Rajko) Nonat, red.; Pavlin, šk.;

24 P
25 T
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27
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29

Če srpana veter zvedri,
vreme še dolgo trpi.
Sonce srpana grozdje meči,
z medom navdana ajda diši.
Če je na Lovrenca (10.) lepo,
tudi jeseni ne bo grdo.
Dež na sv. Janeza glave (29.)
rad stori orehe piškave.

Predvsem se moram zahvaliti skrbi Slovenskega Kato
liškega Centra za mesečnik Ave Maria, za katerega so 14.
junija letos priredili dobrodelno kosilo. Udeležilo se ga je
115 odrasih, 12 otrok in 8 častnih gostov. Skupno se je na
bralo $2.025,00, kar je velika pomoč pri izhajanju našega
mesečnika. K sreči smo že pred leti tiskanje in razpošiljanje
mesečnika preselili v Ljubljano, kjer so tako tiskarske kot
poštne usluge veliko cenejše. Seveda prihaja do zamud pri
prihajanju posameznih številk, toda te nastajajo na ameri
ških poštah. Te zamude pa niso pogojene z razpošiljanjem
iz Ljubljane, ampak so žalostna “karakteristika” USPS, ki
menda edina na svetu dela s težkimi izgubami.
Kljub vsemu pa bodočnost mesečnika Ave Maria ni prav
nič rožnata. Le redko kapne kak nov naročnik (še največ jih
je v Sloveniji), smrti se pa med starimi kar vrstijo. Ni mo
goče napovedati, kdaj bo število naročnikov tako padlo,
da bo treba reči “Stop!” Dolgo pa ne bo trajalo. Ob tem
pa še zanimivost: ustanovitelj mesečnika in njegov prvi
urednik p. Kazimir Zakrajšek je 27. junija 1935 v Ljubljani
krstil zadnjega urednika – mene.
Tistih malo poletnih romanj, kolikor jih je še v Lemontu,
je potekalo po redu, ki je objavljen vsak mesec na zadnji
strani platnic mesečnika Ave Maria. Tudi tukaj se pozna,
da novega dotoka Slovencev ni, stari pa se poslavljajo. Več
kot enkrat se je že zastavilo vprašanje, kako dolgo bo še
mogoče oskrbovati Lemont in če bo to sploh še potrebno.
Ko enkrat od slovenskega ostane samo še potica in kranjska
klobasa je to znamenje, da se je integracija v ameriško druž
bo končala. Tega se ne zavedamo samo tukaj, ampak tudi
v Ljubljani, kjer nič ne kaže, da bi bili pri volji še vzdrževati
navzočnost slovenskih frančiškanov v Združenih državah.
Koliko lahko pričakujete od nas, pa lahko presodite sami,
če upoštevate, da je najmlajši p. Metod, ki jih ima 50. P. Blaž
je na čelu s 87 leti, jaz jih imam 80, p. Krizolog v New Yorku
pa 68. P. Bernard v Johnstownu komaj pride v poštev, saj ne
zna slovensko. Kaj dosti “miganja” nam več ne preostane.
In kaj bo potem? To je vprašanje za 60.000 dolarjev.
Sicer pa, kaj bi se trapili z bodočnostjo. V Svetem pismu
je zapisano: »Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo
skrbel sam zase« (Mt 6,34).
Rojstni dan praznuje avgusta p. Bernard Karmanocky
(25. avgusta 1946).
Goduje avgusta p. Bernard Karmanocky (20. avgusta).
Umrli so v avgustu: p. Krištof Sedlak (10. avg. 1973); p.
Inocenc Feryan (12. avg. 1985); p. Pelagij Majhenič (13. avg.
1994); p. Pij Petrič (14. avg. 1965); p. Kerubin Begelj (17. avg.
1964 na Kostanjevici v Novi Gorici); p. Hieronim Sellak (25.
avg. 1987) in p. Hiacint Podgoršek (27. avg. 1954). Naj jim
sveti večna luč!
p. Bernardin

Bog se ne da kar tako nadomestiti.
Nima nadomestnega dela v vesolju, je os, ki nosi vesolje.
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Alojz Rebula
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sv. Bernard, opat
(1090-1153)

VESELJE NEBEŠČANOV
Ko se je danes slavna Devica dvignila v nebesa, je brez
dvoma pripravila veliko veselje nebeškim prebivalcem. Ona
je namreč tista, katere glas je povzročil, da so od veselja po
skočili celo tisti, ki jih je še varovalo materino telo. Če se je v
ljubezni raztopila celo duša še nerojenih malčkov, ko je Marija
spregovorila, kaj bomo potem rekli o veselju nebeščanov, ko
so slišali njen glas, videli njeno obličje in zaslužili biti deležni
njene navzočnosti? Kakšen vzrok veselja, kakšen predmet ra
dosti je slovesnost njenega vnebovzetja šele za nas, predragi!
Marijina navzočnost razsvetljuje ves svet, tako da celo nebeška
domovina lepše odseva v žarkih deviške luči in po pravici v
višavah odmeva glas hvalnice in zahvale.

P. Vladimir Kos

NJEN VELIKI SŔPAN
Na veke ostane: pomlad je vzcvetela
s cvetovi prešernimi bolj kot doslej.
Marija, vsa srečna, mladostna, vesela:
njen Jezus se vrnil je, vrh korifej!
Obljubil je večkrat, da z groba se vrne;
tako bo! Marija verjela je vanj.
Zdaj zora poljublja solzé ji srebrne,
solzé izpolnitve in slajše od sanj.
Odslej bo samó še za Cerkev živela,
za nove ljudi, pridobljene s krvjo.
To krona je zlata njegovega dela,
njen lesk se objema s polslepo zemljó.
Marija, ob Božjem si Sinu kraljica,
s telesom vnebóvzeta, prosi za nas!
Kjerkoli na zemlji smo, tudi vam v vicah –
za večnost smo rójeni, ne za naš čas.

Pa se ne zdi, da bi morali raje jokati, ko naš nizki svet
žaluje zaradi njene odsotnosti, namesto da se radujemo ob
veselju nebes? Nehajmo se pritoževati! Naša domovina ni
tukaj, ampak si prizadevamo za tisto, ki jo je danes dosegla
blažena Marija. Če smo že njeni državljani, je prav da se je
spominjamo tudi v izgnanstvu, tudi ob babilonskih rekah, da
si delimo njene radosti in se udeležujemo njenega veselja,
posebno pa tega, ki je danes tako obilno razlito nad Božjim
mestom, da njegove kaplje padajo tudi na zemljo.
Naša kraljica je šla pred nami in je bila tako slavnostno
sprejeta, da bi tudi služabniki zaupljivo sledili svoji gospo
darici in klicali: Potegni nas za seboj, da bomo tekli za tvojim
vonjem. Naša romarska procesija je poslala pred seboj našo
zagovornico, da bo kot mati Sodnika in mati usmiljenja vztraj
no in uspešno zastopala zadeve našega zveličanja.
Naša zemlja je danes v nebo poslala dragoceno darilo, da
bi se v prijateljskem dajanju in prejemanju človeško povezalo
z božjim, zemeljsko z nebeškim, nizko z visokim. Čudoviti sad
zemlje se je dvignil tja, od koder prihajajo najboljše stvari in
najpopolnejši darovi. Ko je blažena Devica šla v višavo, bo
ona sama dajala darove ljudem. Kako bi jih ne dajala, saj ji ne
manjka niti možnosti niti volje. Kraljica nebes je, usmiljena
je, mati edinorojenega Božjega Sina je: nič ne bi moglo bolj
priporočiti veličino njene moči in usmiljenja. Saj bi v nasprot
nem morali misliti, da Božji Sin ne časti svoje Matere ali pa
posumiti da se je ohladila tista ljubezen, ki je napolnjevala
Marijo, ko je Ljubezen, ki je od Boga, devet mesecev počivala
v njenem telesu.
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NEDELJSKE
MISLI

2. avgust
18. navadna nedelja
NOVI LJUDJE V KRISTUSU
Ef 4,17,20-24

Glavna vidika oznanjevanja evangelija sta poslušati Kristusa in se dati o njem poučiti. To kristjane
razlikuje od poganov, vendar mora temu dosledno
slediti tudi življenje. Edina resnica je v Jezusu, to je
osrednja misel odlomka. Ta resnica pa je Beseda,
razodetje Boga v Kristusu, kot pove Pavel v Drugem
pismu Korničanom, predvsem pa razodetje “skrivnosti”, ki je dostop vseh ljudi do odrešenja (Pismi
Rimljanom in Kološanom). Dolžnost kristjanov je, da
odlože starega človeka in oblečejo novega človeka.
“Človek” tu ne pomeni telesne in duševne vidike
in povezavo z Bogom tega bitja, pač (ne)moralo,
ki določa življenje človeškega bitja in opozarja, da
izraza “odložiti” in “obleči” pomenita preiti od načel
človeške etike na načela božje morale. Gre za krstno
odpoved vsemu zlu in satanu ter izpoved vere, kar je
treba v življenju uresničiti. Sprememba mišljenja zavrača ničevost poganskega mišljenja, pravičnost se
upira izgubi moralnih načel, svetost pa vodi k Bogu.

9. avgust
19. navadna nedelja
ŽIVETI V LJUBEZNI KOT KRISTUS
Ef 4,30 – 5,2
Apostol v Pismu Efežanom našteva, kaj mora
izginiti iz skupnosti, kateri piše: zagrenjenost, srditost, jeza, vpitje, zmerjanje, hudobija. In kakšni
naj bodo? Dobri in usmiljeni, pa odpuščajo naj drug
drugemu. In mi? Ali znamo prisluhniti, kadar drugi
govore, ali pa jim ne naklonimo pozornosti. V naših
družbah vsi govore eden čez drugega, nihče pa ne
posluša. To je samo potrjevanje lastnega jaza z
mnogimi besedami. Ali znamo v pogovoru biti skromni in dobrovoljni? Se zanimamo za tuje skrbi, ali
le razlagamo svoje lastne? Smo se pripravljeni od
drugih kaj naučiti, prisluhniti njihovim prošnjam in
željam, utišati vendar enkrat svoje zahteve in svoje
predsodke? Kaj se dogaja, kadar damo nepričakovano prosto pot svojemu značaju? Kako govorimo o
drugih – kaj ni večina naših pogovorov opravljanje,
celo obrekovanje? Izrabljamo neodgovorno njihovo
slabotnost? Naš odnos do bližnjega je preizkus (test)
našega krščanstva. Smo ga prestali?

16. avgust
20. navadna nedelja
UMEVAJMO, KAJ HOČE BOG OD NAS
Ef 5,15-20
Kako živeti? Odkupovati čas pomeni spoznavati
Božjo voljo sedaj, ne pa obžalovati, ko bo prepozno.
Že slovenski pregovor pravi, da je prepozno po toči
zvoniti. Saj vemo, kako govore: »Ko bi le ne bil pil!«
(po prometni nesreči); »Ko bi le bil ubogal nasvet
svojega očeta!« (v nesrečnem zakonu); «Ko bi le bil
študiral!« (ko ostane brezposeln); »Ko bi le bil storil
2015 – AM – AVGUST

to...«; »Dovolj bi bilo, da bi bil storil ono...« in tako
dalje. Bo treba ven iz tiste lahkotnosti, s katero klepetamo, molčimo, se norčujemo, godrnjamo, opravljamo, žalimo, podpihujemo, kričimo, zasmehujemo
... Bo treba prevzeti odgovornost skupaj z drugimi,
braniti druge, pridobiti jih, prepričati, opogumiti in
spodbujati, da si bodo prizadevali za dobro. Lahko
je biti pameten za nazaj in očitati za storjeno. Toda
dati pravi nasvet še o pravem času, je pa čisto druga
reč. Tako pomagati bližnjemu, se reče: častiti Boga
v vsakdanjem življenju. Življenje ne postane lahkot
nejše, saj nalaga nove odgovornosti, pač pa je prav
zaradi njih bolj smiselno in bogatejše.

23. avgust
21. navadna nedelja
SKRIVNOST ZAKONSKE ZVEZE
Ef 5,21-32
Kakšna naj bo kristjanova hiša? »Žene naj bodo
svojim možem vdane ... Možje, ljubite svoje žene
...« Očitek “emancipirank”, da krščanstvo ženo
ponižuje, je brez osnove. Biti vdan je vendar izraz
ljubezni! Zahteva, da mora biti žena možu enaka, je
bedasta; biti mu mora enakovredna, saj vsakemu od
njiju gre, kar mu pripada po naravi. Sicer pa vemo,
da je tako: še danes se namuznemo ob pogledu na
zakon, kjer ona “nosi hlače”, on je pa “copata”. In
čisto upravičeno. Najbolj zgrešeno je pa tisto, kar je
pogosto slišati še pred zakonom: »Samo, da bova
poročena, potem ga bom pa že spravila v red!« Ali z
druge strani: »Ko bova poročena, bo plesala, kakor
bom jaz godel!« In kadar se najdeta dva taka, potem
se lahko ob raznih prizorih zabava vsa bližnja okolica, saj sta hujša kot dva bojna petelina. Pravilno je:
vsakdo mora svojega sozakonca sprejeti takšnega,
kot je, ker je dar iz Božjih rok, in si prizadevati za
njegovo srečo. Tako ni prostora za prepire.

30. avgust
22. navadna nedelja
V DEJANJU IZVRŠEVATI BOŽJO VOLJO
Jak 1,17-18.21b-22.29
Kako v dejanju izvrševati Božjo voljo? Navada
nas naredi tope in slepe. V stvareh ne vidimo vred
note, vse je samoumevno. Otroci za skrb staršev
niso hvaležni, saj je vendar normalno, da starši za
otroke skrbe (pozabljajo pa na otroke, ki jih starši
izkoriščajo). Starši pokorščine otrok ne cenijo, saj
je vendar normalno, da otroci ubogajo (zraven pa
pozabljajo na družine, ki imajo težave prav s tem,
da se njihovih otrok nič ne prime ne zlepa ne zgrda, ampak trmasto ubirajo svoja pota). Sosedje za
obzirnost niso hvaležni, saj je to normalno (čeprav
sami na to obzirnost dostikrat pozabljajo). Šef ne
čuti zadovoljstva ob dobrih sodelavcih in jim to še
manj pokaže, saj je to vendar normalno (pozablja
pa, da je od njihovega dela odvisen). Drugim znamo
očitati, da nas ne cenijo, ne vidimo pa, da smo sami
prav taki. Marsikaj bi bilo bistveno drugačno, če bi v
tem, kar je “normalno” videli vrednoto. Da bi v tej
vrednoti videli skrb bližnjega za nas in da bi to skrb
znali ne le ceniti, ampak tudi vračati.
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BRALI SMO...

POSTOJNA — Jamarji so v Postojnski jami pred
kratkim odkrili in izmerili nov, tri in pol kilometra dolg podvodni rov. Ena najveličastnejših jam na
svetu tako po novem meri natanko 24.120 metrov.
Ekipo jamarjev je poleg novih rovov razveselilo tudi
izjemno bogastvo podzemnega življenja — v sifonskih jezerih so opazili številne ribe, celo pot pa jih
je spremljala bogata kolonija človeških ribic. Raziskovanja so potekala 250 metrov pod površjem.
KÖLN — Kardinal Rainer Maria Woelki je ob letnem
občnem zboru nemške Zveze katoliških podjetnikov
le-te pozval, naj bodo bolj pozorni na potrebe družine, imajo več razumevanja za skrajšanje delovnega
časa ne le ženam (materam), marveč tudi možem.
VATIKAN — Predsednik Papeškega sveta za novo
evangelizacijo nadškof Rino Fisichella je 5. maja
pri predstavitvi programa slovesnosti v izrednem
svetem letu 2015/2016 povedal, da bo v njem več
velikih uradnih dogodkov in bogoslužnih slovesnosti. Med drugim načrtujejo srečanja in praznovanja
duhovnikov in diakonov, bolnikov in mladih, dobrodelnih delavcev, prvič pa tudi zapornikov.
WASHINGTON — Stote obletnice genocida nad
Armenci so se v ameriškem glavnem mestu od 7.
do 9. maja spomnili z več verskimi in kulturnimi
prireditvami, pri katerih so sodelovali oziroma so se
jih udeležili armenski rojaki iz vseh ZDA. Osrednja
prireditev je bila 9. maja v katoliški baziliki brezmadežnega spočetja, vodil jo je katolikos Karekin
II., pri njej je pridigal katolikos Aram I., peli pa so
armenski zbori iz raznih ameriških mest.
RIM — Italijanska katoliška agencija Acistampa poroča, da je prefekt Kongregacije za vzhodne Cerkve
kardinal Leonardo Sandri cerkve v Iraku ob obisku
v tej državi posvaril pred osamo, objokovanjem in
konkurenčnim mišljenjem. Dejal je, da se »logika
večine in manjšine, ki je tej državi že povzročila
tolikšno gorje,« ne sme odslikavati v cerkvah.
BONN — Nemška škofovska konferenca je 5. maja
objavila prenovljeno izdajo t. i. cerkvenega temeljnega reda oziroma delovnega prava, ki zadeva več
kot 700.000 sodelavcev katoliške Cerkve in Karitas. Je priporočljivega značaja, v posamezni škofiji
pa bodo določila začela veljati, ko se bo za to odločil škof. Z določili naj bi se načelno strinjalo več kot
dve tretjini škofov.
MÜNCHEN — Tukajšnja jezuitska visoka šola za
filozofijo je 4. maja odprla novo središče za etiko
okolja in izobraževanje o njem.
GRADEC — Afro-azijski inštitut in katoliška visokošolska skupnost sta na usodo beguncev iz Afrike in
Bližnjega vzhoda opozorili tudi na ta način, da sta
kot predavatelja povabili časnikarja hamburškega
tednika Die Zeit Wolfganga Bauerja in fotografa
Stanislava Kruparja, ki sta se pomešala med sirske
begunce, bila odvedena, v zaporu, nazadnje pa se
jima je le posrečilo z razmajano ladjo doseči Italijo. To njuno dogodivščino je Bauer popisal v knjigi
“Čez morje”.
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ANKARA — Odvetnik katolikosa turške Kilikije je
pri turškem ustavnem sodišču vložil zahtevek za
vrnitev cerkvenega središča v Kozanu, nekdanjem
Sisu, na jugu Turčije v armenske roke. Pobudnik
vrnitve je katolikos Aram I.
RIM — Voditelj urada za begunce pri Italijanski
škofovski konferenci Giancarlo Perego je predlagal,
da bi za mladoletne begunce, ki so čez Sredozemsko morje pribežali v Italijo brez spremstva staršev, poskrbele družine. Takšnih je okrog 10.000.
Za zgled je dal meščane Sirakuz, kjer so družine
sprejele 60 beguncev.
TAIZÉ — Taizéjska ekumenska meniška skupnost
je 10. maja začela praznovati 100. obletnico rojstva ustanovitelja te skupnosti in pobudnika evropskih srečanj mladih priorja brata Rogerja Schutza
(1915—2005). Ekumensko bogoslužje v cerkvi sprave v Taizéju so vodili Rogerjev naslednik prior brat
Alois, katoliška škofa Benoît Rivière (Autun) in Hervé Giraud (Sens-Auxerrre) ter predsednik francoske
protestantske zveze pastor Francois Clavairoly.
BONN — Predsednik Nemške škofovske konference
nadškof Robert Zollitsch je odprtje in blagoslovitev
novega središča za katoliška sredstva javnega obveščanja v Nemčiji označil kot pomembno dejanje
Cerkve v tej državi v hitro se spreminjajočem svetu
javnih občil. Novo središče bo veliko prispevalo k
boljši povezavi katoliških delavcev pri javnih občilih
ter pri oznanjevanju katoliškega nauka v sodobnih
razmerah in možnostih.
DUNAJ — Dogmatik prof. Jan-Heiner Tück je v pogovoru za Kathpress opozoril na številne “teološko še
neizčrpane potenciale” sklepov in besed drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Ta so jasna, čeprav se
danes nekateri obregajo obnje, med njimi lefebvrovci in zagovorniki tradicionalističnih smeri v Cerkvi.
TUNIS — Nadškof Maroun Lahham je v pogovoru za
Radio Vatikan izjavil, da se je po žametni revoluciji v
Libiji veliko spremenilo. Ljudje se čutijo bolj svobodne in varnejše; veliko se piše, razpravlja, tudi kritizira. To je po njegovem dobro, saj prej tega ni bilo.
LONDON — Vrhova anglikanske in katoliške Cerkve v
Angliji sta opozorila na nevarnost odhajanja kristjanov
iz Svete dežele. Če teh tam ne bi bilo več, bi to bila
“katastrofa” za njen razvoj in “sramota” za Zahod, ki
“ni bil dovolj pozoren na klice kristjanov v Sveti deželi
na pomoč”, je zapisal tednik Catholic Herald.
RIM — Italijanski dnevnik Corriere della Sera je,
sklicujoč se na hotelski ocenjevalni portal Tripadvisor, objavil novico, da je med zastonjskimi ogledi
med turisti najbolj priljubljena bazilika sv. Petra v
Rimu, sledijo ji državni muzej Auschwitz-Birkenau,
Etna, na koncu desetine najbolj obiskanih krajev
pa so izkopanine v Ostii Antici pri Rimu ter Canal
Grande v Benetkah.
BRATISLAVA — Po podatkih slovaškega statističnega urada se število zakonskih zvez na Slovaškem
zmanjšuje, medtem ko ostaja število katoliških porok enako. Omenjeni urad je tudi ugotovil, da se pri
katoličanih število krstov povečuje, pri evangeličanih pa zmanjšuje. Na Slovaškem se tudi povečuje
število rojstev, zmanjšuje pa se število splavov.
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ST. PÖLTEN — Več kot 21.000 prebivalcev Avstrije
je v okviru kampanje “HEART for Children” Mednarodne Karitas pozvalo rojake, naj imajo “več srca”
za otroke, obolele za aidsom. Predvsem zato, ker
kar 62 % okuženih in bolnih otrok v najrevnejših
državah še vedno ni deležno potrebnih zdravil in
zdravstvene nege. Veliko jih zato umre že pred
drugim rojstnim dnem.
DUNAJ — Kardinal Christoph Schönborn je pri maši
za žrtve druge svetovne vojne v baziliki Kleinmariazell v Triestingtalu Jude prosil za odpuščanje za
vse hudo, kar so ga doživeli pred drugo svetovno
vojno in med njo. »Tudi Cerkev kot ustanova mora
priznati svojo sokrivdo pri ustvarjanju ozračja zaničevanja in sovražnosti kristjanov do tistih ljudi, ki
jih je stoletja krivila za Jezusovo smrt.«
RIM — Italijansko ministrstvo za notranje zadeve
je objavilo, da je od začetka letošnjega leta ob obalah Italije pristalo skoraj 34.000 beguncev, kar je
15% več kot lani. Ministrstvo računa, da se bo do
konca leta v Italijo zateklo do 200.000 beguncev.
VARŠAVA — V poljskem glavnem mestu so se 4.
maja z državnimi častmi poslovili od nekdanjega
ministra za zunanje zadeve in člana Solidarnosti
ter taboriščnika v Auschwitzu Wladislawa Bartoszewskega. Nemški predsednik Joachim Gauck je
po maši zadušnici, ki jo je daroval kardinal Kazimierz Nycz, dejal, da je bil rajni veren kristjan, ki
je živel in deloval iz ljubezni do Boga in je “tudi
v najtemnejših časih vztrajal pri viziji neodvisne,
svobodne in demokratične Poljske”.
VATIKAN — Oče teologije osvoboditve Gustavo
Gutierrez je v gostujočem prispevku v Osservatore Romanu opozoril na nezmanjšano aktualnost
te teologije, ki so ji v Vatikanu dolgo nasprotovali,
Gutierrez sam pa se je izognil sporu. Teolog je v
prispevku pojasnil sociološko razumevanje siromaštva, ki “kljub našim mejam” še vedno velja.
RIM — Revija Panorama je objavila, da bodo okoljsko okrožnico papeža Frančiška natisnile tudi druge
založbe, ne le vatikanska, da bi čim prej prišla do
čim večjega števila ljudi.
TOULOUSE — V tem francoskem mestu Toulouse
so 5. maja začeli praznovati 800. obletnico ustanovitve dominikanskega reda. V hiški, v kateri je sv.
Dominik konec aprila 1215 s somišljeniki ustanovil
red, so odprli priložnostno razstavo, v Toulousu pa
načrtujejo tudi simpozije, slovesna bogoslužja in
kulturne prireditve.
LIMA — S. Adela Galindo je za katoliško agencijo
ACI Prensa v Limi povedala, da se kri papeža sv.
Janeza Pavla II. (1978–2005) v ampuli deset let po
njegovi smrti še vedno ni strdila. Redovnica ima to
za čudež, razlaga pa si ga takole: »Kri je resnično
tekoča, ker Gospod tako hoče.« Relikvija — ampula
s krvjo papeža sv. Janeza Pavla II. — roma od marca do julija po Severni in Latinski Ameriki.
BUENOS AIRES — Časnikarja Gabriel Levinas in
Sergio Serrichio sta razkrila, da je časnikar Horacio
Verbitsky, ki je nekdanjega jezuitskega provinciala
Jorgeja Maria Bergoglia (sedanjega papeža) obtože
val, da je sodeloval z vojaško hunto, to počel sam.
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BRATISLAVA — Cerkev na Slovaškem je zaradi
džihadistične grožnje kristjanom na Bližnjem vzhodu sklenila, da bo okrepila stike s krščansko manjšino v Siriji. Zato sta metropolit Jan Babjak in prejšnji
komisar Evropske zveze Jan Figel povabila na obisk
melkitskega patriarha Gregoriosa III. Lahama.
STRASBOURG — Evropsko razsodišče za človekove pravice je zavrnilo pritožbo grkokatoliške Cerkve
v Romuniji glede vrnitve cerkve v sedmograškem
kraju Lupeni, ki so jo oblasti po podržavljenju prisodile pravoslavni Cerkvi. Razsodišče ne vidi razloga, da bi spremenilo odločitev romunskega sodišča.
SAN FRANCISCO — Več sto ljudi se je 16. maja
udeležilo t. i. “solidarnostnega piknika”, na katerem
so podprli zahtevo nadškofa Salvatora Cordineoneja, da morajo učitelji na cerkvenih šolah živeti
in ravnati v skladu z načeli katoliškega moralnega
nauka. Nadškofa so v februarju demokratski poslanci v kongresu pisno pozvali, naj od te zahteve
odstopi, saj po njihovem mnenju odreka pravico
učiteljem do svobodnega izražanja mnenja, izbire
partnerja in načrtovanja družine, aprila pa so nekateri nadškofu nasprotujoči “katoličani” celo pozvali
papeža, naj odpokliče nadškofa. Tega je s podpisi
na spletu podprlo več kot 50.000 Američanov.
MADRID — Španska javna občila poročajo, da je
princesa Leonora prejela prvo obhajilo s sošolci
pri maši v Marijini cerkvi v Madridu in ne sama v
kraljevski palači. Oblečena je bila kot druge sošolke,
fotografiranje pa zaradi udeležbe kraljevske družine
na slovesnosti ni bilo dovoljeno.
HAVANA — Namestnik generalnega tajnika Kubanske škofovske konference Jose Feliz Perez je
za KNA izjavil, da je ključ za uspešne pogovore in
politično zbližanje med Kubo in ZDA “razumevanje
in medsebojno spoštovanje”. Omenil je pomembno
vlogo papeža pri tem dejanju, glede Cerkve na Kubi
pa dejal, da se bo ta še naprej zavzemala za spravo
in razumevanje med Kubanci.
VARŠAVA — Poljski primas Wolciech Polak je presenetljivi izid predsedniških volitev na Poljskem —
zmagal je Andrzej Duda iz opozicijske stranke Pravica in pravičnost in ne dosedanji predsednik Bronislaw
Komorowski — ocenil kot željo po drugačnem političnem slogu. Njegova zmaga je pokazala “potrebo po
novi odprtosti” do ljudi v stiskah in težavah.
ISLAMABAD — Nadškof Sebastian Francis Shah,
nekaj muslimanskih voditeljev in pravočasno posredovanje policije so preprečili napad razjarjene
množice na krščanski del Lahoreja. Vlada je tokrat
prvič pravočasno ukrepala in rešila življenje in hiše
kristjanov. Muslimane naj bi razdražil neki duševno
moten mož, ki naj bi pri pospravljanju zažgal nekaj
listov časopisa z vrsticami iz Korana.
GRADEC — Pri maši na binkošti v župniji Weiz, ki
šteje 15.000 katoličanov, so sodelovali tudi begunci, maša in druženje po njej pa je bilo v znamenju
solidarnosti z begunci. Pozimi so jih v župnijo sprejeli trideset, poskrbeli za njihovo namestitev, jim
preskrbeli pohištvo, živila in obleko. To je bilo mogoče zaradi velike zavzetosti nekaterih župljanov,
da je treba pomagati tem ogroženim ljudem.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
MISIJONSKO DELO V LETU 1854
NOVA MISIJONSKA POSTAJA SVETI KRIŽ
Ko so pripluli k ozemlju rodu Kječ, se je Mozgan
poslovil od Knobleharja in njegovih svetovalcev in izstopil. Šel je iskat primeren kraj za svoj novi misijon.
Knoblehar se je pa s svojimi ljudmi peljal dalje.
Dne 2. aprila so pripluli k Barijcem, k vasi Geri. Na
svojem prvem potovanju je hotel tukaj pustiti Pedemonta in Vinca, da se učita barijskega jezika in
pripravljata vse potrebno za ustanovitev misijona;
turški trgovci so mu pa bili z obrekovanjem prekrižali
načrt. Mučni spomini so se mu zdaj obujali. Trle so
ga porazne novice, ki jih je na tej vožnji slišal od
vračajočih se nakupovalcev slonovine in obeh misijonarjev. Zaskrbljeno se je oziral na hribovje Belenjan.
– Njegov strah se je pa umaknil veselju, ko je videl,
da so tudi tukaj črnci v trumah hiteli k ladji. Vpili
so: »Balika Soliman popo? – Ali res prihaja naš oče
Soliman?« Knoblehar jim je klical: »Da, otroci, res
prihaja in vas pozdravlja v Božjem imenu.« Veselo
so prepevali. Sonce je že šlo proti zatonu, zato so
ga vabili na obalo, naj pri njih prenoči. Nekaj jih je
prišlo na ladjo. Prosili so ga za odpuščanje, ker so
takrat verjeli klevetam turških trgovcev. Niso pred
odšli, dokler ni sprejel od njih nekaj janjcev. Prenočil
je na Jutranji zvezdi; črnici so mu peli pozno v noč.
Drugo noč so se zbrali temni oblaki. Završal je
vihar, ulila se je silna ploha. Reka je hitro narastla,
hud sever je ladjo gnal proti jugu. Že opoldne so bili v
Ulibáriju in gledali griče nad Gondokorom. Tudi tukaj
je črno ljudstvo teklo k dahabiji in vzklikalo: »Naša
ladja prihaja! Ladja Barijcev prihaja!« Dečki in deklice so ploskali z rokami in klicali: »Naš oče je prišel.
Naš oče nas ima rad.« Prijemali so se za roke in in
šli vštric ladje. Tudi Mugà je prišel, oblečen v rdečo
slavnostno obleko, ki mu jo je bil podaril Knoblehar.
Kmalu so bili v Gondokoru. Knoblehar je šel s
Kohlom, Bališem, kartumskima gojencema, egiptovskim vrtnarjem in vrtnimi delavci z ladje v misijonsko
hišo. Tukaj ga je hotel vsakdo osebno pozdraviti,
mu poljubiti roko in vsaj z nekaj besedami izraziti
veselje, da je spet prišel k njim. Pripovedovali so mu,
kako so jim trgovci lagali, da je umrl ali da mu ni
nič zanje. Zvečer bi Knoblehar zaradi mnogih gostov
dolgo ne bil mogel iti spat; pa ga je rešil Mugà, ki je
spet na dolgo razkladal čuda, ki jih je videl v Egiptu.
Knobleharja je bila ena sama plemenitost in je o
vsakem plemenito mislil. Zato ni videl, koliko umazane sebičnosti je bilo v veselju, ki so ga Barijci kazali
ob njegovem prihodu. Vnaprej so se veselili darov in
koristi, ki jih bodo zdaj obilno prejemali. Mizar Bališ
je v Ljubljani rekel: »V Gondokoru je bil g. provikar
skoraj neprestano obsut od ljudstva; po več sto se jih
je vsak dan gnetlo v njegovi hiši. Nadlegovali so ga
za darila; marsikdo je tarnal: »Magor, magor« to je:
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lačen, lačen. G. provikar mu je dal kak steklen biser,
za katerega si je hitro tekel kupit domače pivo.«
Tudi v Gondokoru je Knoblehar navadno stanoval
na Jutranji zvezdi.
Drugo jutro je pregledal hišo in vrt. Kar je bilo
zidanega iz opeke, tistega deževje ni poškodovalo.
Videl je pa, da bo treba streho prekriti, poslopje za
uslužbence in shrambo za mrvo pa nekoliko popraviti. Goveja živina in drobnica zadnje čase nista imeli
prave oskrbe in potrebnega gibanja, zato sta bili
mršavi in zanemarjeni; treba ju bo goniti na pašo.
Dolenji vrt je ležal prav ob reku in le malo nad njeno gladino; večkrat ga je poplavljala, pa so vendar
drevesca, prinesena iz Kartuma, dobro uspevala.
Lepo so rasla tudi drevesca, ki so jih bili tukaj vzgojili iz pečk; upravičeno so upali, da bodo z njimi in
z vinsko trto kmalu posadili tudi gorenji vrt. Vse je
torej dobro kazalo. Ob reki je dal Knoblehar napraviti
močan nasip, da bi voda ne preplavljala dolenjega
vrta in bi ljudje in živali ne silili vanj.
Že dva dni po Knobleharjevem drugem prihodu
v Gondokoro se je zgodil tam krvav dogodek, ki bi
bil misijonu lahko zelo škodil ali ga celo uničil, a mu
je bil v veliko korist. Takole je bilo.
Kakor konzuli drugih držav, tako je tudi sardinski
konzul v Kartumu, Vaudey, od črncev kupoval slonovino. Tudi tisto jesen se je peljal gori s tremi ladjami.
Kupčija je pa bila slaba, Barijci mu niso prinesli ponudit
skoraj nič. Peljal se je nekoliko proti jugu; nazaj grede
se je pa spet ustavil v Gondokoru. Iskal je priložnost,
da se znese nad črnci, četudi mu je Knoblehar prigovarjal, naj jih rajši z dobrotami spet dobi zase. Dne
4. julija se je ena od konzulovih ladij zasidrala med
Jutranjo zvezdo in misijonskim dolenjim vrtom. Nekaj
ladjarjev je šlo na breg, konzul se je pa z drugima
dvema ladjama peljal nekoliko naprej do kraja Libo.
Ponoči se je konzulova ladja, zasidrana med
Jutranjo zvezdo in vrtom, premaknila bolj proti
sredini reke. Z nje so brez vsakega povoda začeli
streljati na črnce in na Knobleharjeve ladjarje, ki so
bili pri črncih. En zamorski deček je bil ubit, drugi se
je premetaval v krvi. Črnci so se razbežali. Na misijonski postaji so videli, da je konzul Vaudey dolžil
misijonarje, da so zlasti oni krivi njegovih trgovskih
neuspehov, ker dajejo črncem preveč steklovine in
drugih darov. Bati se je torej bilo, da bi Vaudeyevi
ljudje ne napadli tudi misijonske ladje in misijonske
postaje. Tudi se je bilo bati, da bi se zoper misijonarje ne vzdignili črnci, češ da kot beli ljudje držijo
z napadalci.
Po vsej okolici so zadoneli bobni. Z divjimi kriki
so od vseh strani hiteli črni bojevniki in vihteli sulice
in puščice.
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Egon Kapellari

MARIJINO VNEBOVZETJE
15. AVGUST
Povejte, kdo je ta, ki pred dnevom vzhaja
in nad rajem kot jutranja zora vstaja.
Prihaja od daleč, ozaljšana z mesecem in zvezdami,
povišana v sončnem sijaju.
To je plemenita roža, vsa lepa in izbrana,
dekla, brezmadežna, ki z njo se poroči Gospod.
Pohitite jo gledat, najlepšo med ženami,
veselje vsega sveta.
Siješ v blesku sonca, Marija, svetla in čista,
od tvojega ljubega Sina prihaja ves tvoj sijaj.
Po tem blesku milosti smo iz smrtne sence
prišli do pravega sijaja.

Pesem izvira iz leta 1638

»Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj!«
Sredi tega tridelnega pozdrava nadangela Gabrijela
stoji beseda milost, ki je v naši vsakdanji govorici
postala že tujka. Obstaja še v pravnem jeziku, ko
na primer državni poglavar pod odločenimi pogoji
“pomilosti” nekega prestopnika. Nekdaj so gospe iz
višje družbene plasti nagovarji z “milostljiva gospa”,
ne da bi pomislil, kaj to pomeni. V izposojenki iz
francoščine “charme”, od tod
“šarmanten”, se skriva beseda “háris”, ki v grščini po
meni “milost”. V grškem iz
virniku Svetega pisma Nove
zaveze so večkrat omenjene
“karizme” v pomenu “milost
ni darovi”.
Marija pa je milosti polna”. Bog ji je naklonil več
kakor kateremu koli drugemu človeku. Izvzeta je
bila iz veletoka zla, ki se že
od začetka pretaka skozi
človeške rodove. Marija je
bila že v začetku odrešena,
spočeta brez izvirnega madeža in Cerkev to praznuje
8. decembra. Tega ni sama
dosegla, ampak je prejela
kot zgolj milost glede na
Sina Jezusa, Odrešenika,
čigar vstop v človeško zgodovino pomeni nov začetek.
Zaradi obdaritve z milostjo
pa Mariji ni bilo prizaneše
no človeško trpljenje. Na
to spominja iz ljudske poKrka na
božnosti izvirajoči naslov
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“Marija sedem žalosti” in Marijo napravlja za tolaž
nico žalostnih.
Toda ali more človek, ki je poln milosti, pomagati
povprečnemu, napak polnemu današnjemu človeku? To je vprašanje, ki se je pojavljalo v Nemčiji v
sporu med cerkvenim vodstvom in teologinjo Ute
Ranke-Heinemann. Vendar se zdi, da je vprašanje
milosti še danes za marsikoga vzrok stiske. »Kako
naj najdem milostljivega Boga?« je bilo osrednje
vprašanje že za Martina Luthra.
»Kako najdem človeka, ki mi bo milostljiv?« spra
šujejo – čeprav z drugimi besedami – današnji
ljudje, zlasti tisti, ki so izgubili vero v Boga. »Kako
morem biti sam sebi milostljiv?« sprašujejo mnogi
v sebi razklani sodobniki, ki ne poznajo tolažbe zakramenta sprave.
Tudi ljudje, ki težko sprejemajo sebe, se dostikrat
brez zavisti in zagrenjenosti znajo veseliti ljubez
nivosti, očarljivosti otroka ali karizme umetniško
nadarjenega sočloveka. Zato moremo razumeti, da
se katoliški kristjani veselijo Marije, čeprav nikoli ne
dosežejo popolnosti njene milosti, kaj šele da bi jo
mogli preseči. Ko gledajo Marijo, morejo reči, kar
pravimo včasih tudi človeku: »Lepo je, da bivaš!«
To je s pesniškimi besedami izraženo v slavilnih
klicih lavretanskih litanij: Roža skrivnostna, Zgodnja
danica, Pribežališče grešnikov. Kdor se brez zavisti veseli milosti drugega, doživi,
da se ta milost izlije tudi
nanj in tako sprejme vase
žarek božje luči. Marija, milosti polna, je bila na koncu
življenja v polnosti sprejeta v stalno bližino Boga.
Cerkev je po večstoletnem
češčenju vnebovzete Marije
to dejstvo leta 1950 s svetopisemskimi besedami izoblikovala v dogmo, v versko
resnico. Z njo ni spregovorila samo o Mariji, marveč
nasploh o Cerkvi, ki se ima
za bistveno marijansko,
Ma
riji sorodno. V velikem
oltarju stolnice v Krki na
Koroškem je Marijino vnebovzetje umetniško predstavljeno takole: iz družbe
apostolov in svetnikov se
Marija dviga k veličastvu
troedinega Boga. Tisti, ki
gledajo za njo, pa s svojo
naravnanostjo to izražajo
kot prihodnost.
Koroškem
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Niko Kuret

VELIKI ŠMAREN
15. VELIKI SRPAN
Kuretove narodopisne ugotovitve o splošnih navadah slovenskega izročila ob prazniku
Marijinega vnebovzetja ali Velikem šmarnu so bile objavljene že v avgustovi številki leta
2010. To pot sledijo nekatere malo znane navade po raznih slovenskih predelih in krajih.
Praznik Marijinega vnebovzetja velja med slovenskim ljudstvom za izredno velik praznik. V ljubljanski
okolici (Polje) pravijo, da mora biti ta dan vsaka
krščanska duša dvakrat v cerkvi. Za “šmarno mašo”
pridejo s svojih planin k maši vsi rezijanski planšarji.
Na vse zgodaj so že zbrani pri fari na Rávenci. In
ko je “miša” (maša) mimo, se pod staro lipo začne
zabava. Planšarji in vaščani plešejo svoj ples rezijanko in pojo, pojo, da odmevajo kaninske stene in
se skozi Prestreljnik v bliskih krohota sam vrag ...
Ko se pa spušča mrak, se začno vračati planšarji v
svoje planine: na Grublje, na Planinico, k Črnemu
potoku pa na Njivice in na Kaninsko planino. Po poti
nazaj jih že spremlja sv. Rok:
Šmarna miša, sveti Rok –
vsaka baba kuha njok.
An u nedelju zvéčera
spet na planinu čveva jtet,
tu ka sva navajena ...
Na Bili so za šagro prinašali iz planine dežo sira,
okrašeno z gorskim cvetjem.
Jutranje sonce že pozdravi planšarje po njihovih
stanovih. Posebno slavijo “rožinco”, kakor ta praznik
imenujejo v Brdih. Nekaj dni prej počedijo vse hiše
in vse prepleskajo. Tudi raznih dobrot napečejo, tako
zlasti štruklje, “punjáve”. V Medani je ta dan shod
ali žegnanje, toda praznik je tako velik, da plesati ta
dan nihče ne sme. Fantje smejo zaprositi “licenco”
za ples po stari pravici šele naslednjo nedeljo. Tedaj
se zavrtijo na lesenih “brjárih” ali “brjónih”. Furlanke
prineso naprodaj poseben kolač, “kolasúr”.
Ne le ples, tudi vsako še tako nepomembno delo
je bilo svoje dni marsikje ta dan prepovedano. Na
Dolenjskem (Sela pri Zagorici) ni smel nihče niti
štrcljati ali rezati lesa z nožem, ker bi mu na sodni
dan vse na dlani zgorelo, kaj šele, da bi obiral sadje
– telebnil bi na tla in si zlomil nogo ali pa bi ga pičila
kača (okolica Vrhnike). Na Gorenjskem pravijo, da
ima celo medved ta dan gobec zaprt.
Na veliki šmaren darujejo na Jezerskem mladi
samski za cerkveno svečavo.
Nekaj svojevrstnega je grožnja s kačami, ki se
drži tega dne po vsem Slovenskem. Že J. Pajek je
zapisal leta 1884, da »na veliko gospojnico ne sme
nikdo na drevo iti. Ta dan je namreč tako svet, da se
ne smejo kače po zemlji plaziti, zato se spravijo na
drevje.« In še: »Na veliko gospojnico so vse kače na
drevju.« J. Navratil je nabral v začetku devetdesetih
let 19. stoletja vrsto poročil z Notranjskega (Ilirska
Bistrica), z Goriškega (Kobarid), z Dolenjskega
(Krško), z Gorenjskega (Motnik) in iz Bele Krajine
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(Metlika), ki povedo isto. Iz Metlike navaja zgodbico
stare žene, ki je šla na veliko mašo na zelnik po zelenjavo, ker jo je bila pozabila nabrati prejšnji dan.
Ko se je vračala pod sadnim drevjem proti hiši, je
padla z drevesa velika rjava kača prav prednjo. V
velikem strahu je žena zbežala, kača pa se je, zvita v
svitek, “hitala” za njo, da ji je komaj ušla. »Ne bi več
na veliko mašo pod drevje prisledila za ves svet!« je
zagotavljala. Na Goriškem se kače ne plazijo samo
po drevju, ampak tudi po fižolovih “rakljah”. V Trenti
so še za živino pripravili vse prejšnji dan. Na Dolenjskem (Črešnjevec pri Kostanjevici) pravijo, da gredo
ta dan vse kače v jamo. Tista pa, ki ostane zunaj,
potem gotovo koga ugrizne, ali pa kdo njo ubije.
Starši so svarili otroke, naj ne plezajo na drevo, ker
so kače gor. Tudi sicer so branili delati po njivah. V
Rožu menijo, da je velika gospojnica tako svet čas,
da vse kače v drevje zlezejo, ker je Marija na zemlji
kači glavo strla. Nekdo je hotel ta dan v češnjo zlesti, pa je k sreči še prej zagledal na vejah klobčiče
kač in je zbežal. Podobno poroča V. Möderndorfer iz
Šentjurja pod Kumom, iz Savinjske doline, iz ljutomerske in lendavske okolice pa iz Ziljske doline. Neka
žena iz Velenja, pravi neko poročilo, ni verjela, da
bi na ta praznik zares bila na vsakem drevesu kača.
Pokazati je hotela svoj pogum, potresla je hruško,
z veje je padla kača, se oprijela tresavke in se je
držala polnih sedem let. Poskusila je vse, da bi se
rešila nadloge, pa je bilo vse zaman. Šele na sedmo
veliko gospojnico se ji je posrečilo, da se je kače
otresla. Kača jo je zapustila, ko je šla na ta praznik
pri Sv. Križu pri Belih Vodah okrog oltarja. Ljudje
so se čudili in so jo izpraševali, kako je naredila, da
se je kače rešila. Nekaterim je povedala po resnici,
ko se je pa vpraševanja naveličala, je nekoč zinila:
»Preplačala sem, vse se dá narediti z denarjem.«
Takoj nato se je je kača spet oprijela in se je žena
ni mogle več rešiti do svoje smrti.
Kače lezejo zato na drevje, tako pravijo na Notranjskem (Hotedršica) in na Goriškem (Otalež,
Cerkno), ker hočejo “za Marijo v nebesa”, ker bi
se ji rade približale ... V Železnikih so pravili, da je
veliki šmaren tako velik praznik, da se še kače ne
plazijo po tleh. Zdi se pa, da je govorica o kačah na
drevju namenjena otrokom in mladini, da bi na tako
velik praznik ne plezala za sadjem. Ponekod starši
otrokom na ta dan izrečno prepovedujejo obiranje
sadja, tako v okolici Škofje Loke (Breznica). V okolici
Rogaške Slatine pa je prepoved zasukana: velika
maša je tako velik praznik, da še kača z drevesa
zleze, koliko manj sme torej človek plezati po drevju,
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tresti in obirati sadje!
Grožnja s kačami je ponekod izginila. V Drašičih
pri Metliki svare starši otroke, naj na ta dan ne
plezajo po drevju in ne trgajo lešnikov, ker se sicer
– “Marija joka”!
Blagoslov zelišč na praznik velike gospojnice
je že zelo star in sega v 10. stoletje. V cerkve so
prinašali šopke raznih rož in zelišč, ki jih je duhovnik
blagoslavljal s posebnim obredom. »Blagoslovljena
zelišča shranjujejo doma kot sredstvo zoper ogenj
in strelo, zatikajo jih v njive in v hleve, mešajo jih
med živinsko krmo in žito za seme, polagajo jih tudi
zakoncem in otrokom v postelje ...« poroča France
Kotnik.
Na Slovenskem je blagoslov zelišč znan samo
v Prekmurju, le deloma v mariborski nadškofiji
(Makole), pač pa še v Brdih in v Beneški Sloveniji.
Ljubljanska nadškofija tega blagoslova nima, čeprav
ga Rimski obrednik vsebuje.
Blagoslov rož in rastlin na veliki šmaren je nemara
v zvezi z legendo, ki pripoveduje, da so našli apostoli v Marijinem grobu, ko so ga odprli, same rože,
Marijinega mrtvega trupla pa ni bilo nikjer. Včasih je
bilo med prazničnimi molitvami berilo, ki je z besedilom iz Juditine knjige, primerjalo Marijo cedri na
Libanonu in cipresi na sionski gori, palmi v Kadešu
in roži v Jerihi, oljki na polju in platani pri vodi ...
V Prekmurju neso k blagoslovu, ki je na veliko
gospojnico po maši, velik šop vrtnih in poljskih rož. V
šopu so kaline (Viburnum opulus), korine (Origanum
vulgare), ščetalije (Dipsacus silvestris), “valentinke” in “sunčavnice”. Po blagoslovu položijo šop na
streho. »Kaline skučene, z melov, s toplov vodov,
s plavišom polevane, kak močnih na orkle kotrige
devajo; proti šüsom. One korine i ostale kaline se
zosečejo, se vržejo u krop. Na sveto noč se z njov
mujvajo, da je ne glava bolela« (Turnišče). Pri šenu
pokade bolnika z žerjavico na pokrovu, na katerem
zgoreva pšeno in šopek rož, ki so bile blagoslovljene
na veliko gospojnico.
V Porabju neso na ta praznik različne rože “své
čat” (blagoslovit). Med drugim pokadijo s temi rožami “škrinjo” (krsto), preden vanjo polože mrliča.
V Brdih (Medana) prinesejo blagoslavljat rože
“rožanke” (poljske cvetlice z rumenimi cvetovi) na
večer pred praznikom. Cvetje pa navežejo tudi na
mlaje ob poti, koder gre naslednjega dne procesija
z Marijo, ki jo nosijo v zlatem tronu.
Tudi v Beneški Sloveniji (Trčmun) blagoslavljajo
rože na praznik Marijinega vnebovzetja, ki se zato
tudi imenuje “rožinca”. Rože blagoslavljajo kot
obrambno sredstvo zoper točo.
Vera v moč rastllin, blagoslovljenih na veliki
šmaren, sega tudi v Belo Krajino, dasi ne v zvezi s
kakim cerkvenim obredom. Na Vinici menijo, da so
rože že s tem blagoslovljene, če jih na veliki šmaren
navsezgodaj zataknejo za streho; hiši potem v tistem
letu ne škodujeta kuga in kolera. Okrog Metlike je
razširjena ista šega in vera.
V Prekmurju so dali na veliko mašo kaline v žitnico, da bi v prihodnjem letu pšenica ne bila snetljiva.
V okolici Kostanjevice na Dolenjskem so nesli ob
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veliki maši v cerkev Matere Božje dobrega sveta na
Slinovicah pšenico k blagoslovu, da bi potem dobro
obrodila. Za vrati je bila kad in vsakdo je nekaj svoje
pšenice stresel vanjo.
Lešniki dozore do velike maše; tega dne jih deli
Mati Božja v nebesih, pravijo v Beli Krajini (Vinica).
Toda na “veliki šmarni dan” jih ne trgaj, so velevali
pri Sv. Joštu nad Vrhniko, zakaj strupene kače lazijo
po njih.
O veliki maši, pravijo na Gorenjskem, je zrelo
vsako jabolko, zrela vsaka hruška, tako da ne more
več škoditi; le češpelj nikar tresti!
Po stari šegi se zlasti na Dolenjskem in v Savinjski
dolini kmečke gospodinje na veliko mašo spomnijo
svojih žanjic. »Spečejo jim hlebce belega kruha in
vsaka žanjica, ki je pomagala žeti pšenico, dobi
štruco, kajpak navrh plačila. Tudi če je bila pri žetvi
samo eno dopoldne ali popoldne, jo dobi. Marsikatera
soseda namreč ni prišla pomagat za plačilo, temveč
samo za štrukelj ...« piše eden od raziskovalec.
Za veliki šmaren pripravijo ponekod posebno
peko, “pogačo” v Ortneku, “pogačke” na Robu pri
Velikih Laščah, “pogačice” v okolici Žužemberka,
“štrukelj” na Grosupljem, v Motniku, Šentgotardu,
Čemšeniku pa po vsem Štajerskem do Celja. Pogača
je na Robu okrogel hlebec iz pšenične moke, ki mu
narede pred peko štiri ali pet črt z nožem. Ortneška
pogača je pšeničen, maslen hleb, ki ga že kot testo
na vrhnji plata po trikrat zarežejo po dolgem in počez, da je razdeljen v petnajst delov.
Vsak družinski član, posli in vsakdo, ki je pomagal pri žetvi in mlatvi, dobi okoli Ortneka pogačo,
otroci manjšo od odraslih. Štrukelj dobe ta dan v
Grosupljem le tuji in ne domači pomagači pri žetvi
in pa mlatiči; na Robu so deležni pogač tudi domači. Motniški štruklji so spomin spravljenih strnenih
pridelkov; domači in pšenične žanjice dobe vsak
po enega. Na veliki šmaren pridejo sorodniki, kjer
ta dan sami nimajo štrukljev, “pokusit štruklje” ali
pa jim jih neso pokusit: »Glejte, pokusite! Takele
štruk
lje imamo!« K štrukljem pripravi gospodinja
tudi “crejne” (cvrtje), krofe, bobe in flancate.
Na veliko mašo si je kmet zmerom želel lepega
vremena. V Beli Krajini in v Šaleški dolini si obetajo lepo ozimno pšenico, če je na veliko mašo lepo
vreme.
Tudi vinogradniki si žele lepo veliko mašo: Kadar
velikega šmarna sonce peče, tedaj dobro vino v sod
poteče. Velike maše sonce dá dosti vinca sladkega.
Jasna velika maša sladko vino prinaša.
Na Notranjskem (Št. Jošt nad Vrhniko) pravijo,
da bo lepa jesen, kadar je na veliki šmarni dan in
na dan sv. Lovrenca (10. avgusta) lepo in kadar je
malo sadja. Kadar je pa na veliki šmarni dan in na
dan sv. Lovrenca grdo in kadar je veliko sadja, bo
grda jesen.
Kadar je velika maša v kalu, je mala maša v
prahu.
Če na veliki šmaren jugov veter vleče, ne bo
ozimec pozebel (Št. Jošt nad Vrhniko).
Če je na veliki šmaren grdo vreme, bo huda zima
(Vranja peč).
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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

IZVOLJENO LJUDSTVO ALI VESOLJNOST?
Ta duh bratstva (opisan v prejšnji številki) je prihajal do izraza v okviru judovske skupnosti. Dolžnost
dobrodelnosti je bila opisana takole: »Stati ob strani
nesrečnemu in ubogemu Izraelcu s svoji denarjem,
ali njegovi osebi s tolažbo v njegovi nesreči« (Peah
I,1). Poudariti je treba besedo Izraelcu. Se je torej
dolžnost izkazovati ljubezen omejevala samo na
člane izvoljenega ljudstva? Je bil “bližnji”, ki ga je
bilo treba ljubiti “kot samega sebe” tudi pogan, ali
samo brat po narodnosti? Jezus je povzel judovsko
zapoved o tem z besedami: »Ljubi svojega bližnjega
in sovraži svojega sovražnika« (Mt 5,43). In neštete
talmudske trditve kažejo, da je bil ta obrazec dobro
utemeljen.

»V tebi in tvojem potomstvu
bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje«

Imamo še en problem, ki se je zastavljal judovski
skupnosti. Resnica o zavezi, o kateri smo videli,
da je bila temelj judovskega pojmovanja samega
sebe in svoje vloge, je ukazovala določen odnos
do poganov, do vseh tistih, ki se niso držali vere
Božjega ljudstva v enega Boga. Videli smo, da je
prepričanje, da so bili izbrani od Edinega, vzbujalo
izjemen narodni ponos. Gotovo je, da se v času,
ko se je pojavil Jezus, ta ponos ni umaknil niti za
milimeter. Nasprotno: celo zrasel je zaradi občutka
ponižanja in sovražnosti. Kakšna tolažba je bila za
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premagano in od tujcev zasedeno ljudstvo brati v
Knjigi knjig stavke, kot so tile: »Kdo je kakor tvoje
ljudstvo Izrael, edini narod na zemlji, ki ga je Bog
šel odkupit za svoje ljudstvo« (1 Krn 17,21); »Ti si
moj služabnik, Izrael, ki se bom v tebi poveličal« (Iz
49,3); »Vi boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog«
(Jer 30,22); »Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal
vašim očetom, in boste moje ljudstvo in jaz bom
vaš Bog« (Ezk 36,28)! V nekaterih rabinskih krogih
so šli celo tako daleč, da so trdili, da ni bil Bog tisti,
ki je izbral Izraela, ampak da je Izrael izbral Boga
in tako čisto naravno postal njegov varovanec …
Izročilo neke druge, manj predrzne in bolj skromne
teologije pa je trdilo, da je Bog ob izbiranju svojega
ljudstva pregledoval vsa druga ljudstva, pa
je pri enem ugotovil, da je zločinsko, pri
drugem brezsramno, pri tretjem lažnivo …
To je bilo hkrati priznanje Izraelu, da edini
poseduje vse najodličnejše kreposti!
Posledica tega narodnega ponosa je
bila, da je Izraela vodila v izključevanje
drugih. Treba je priznati, da je to izključevanje izgledalo upravičeno zaradi zgodovinskih okoliščin, v katerih so živeli. Za
to malo ljudstvo, obkroženo z ogromno
množico poganov, ki so že po definiciji
ogrožali najdražji del njihovega zaklada,
vero, je bilo naravno, da so bili do vseh
tujcev nezaupljivi in celo sovražni. Jud se
je navadil videti v vsakem poganu svoje
ga možnega sovražnika. Obrazec, ki se
je pogosto pojavljal v učenju rabinov, je
polagal Bogu v usta besede: »Samo z
vami sem združil svoje ime; jaz nisem
bog malikovalcev, ampak edini Bog samo
Izraelu.« Mnoge vrstice Svetega pisma so
zlahka navdihovale komentarje, ki so trdili,
da so pogani ošabneži, pohotneži, protinaravni pokvarjenci, nasilneži, zločinci in da posledično nihče
ne bo deležen Božjega kraljestva. Pripovedovali so
celo grozovite zgodbe o navadah malikovalcev, na
primer tisto, da je pogan, ki se je hotel znebiti svojega ostarelega očeta, tega privezal in nanj naščuval
psa. Strašna beseda rabija ben Zakkaia: »Tudi če je
najboljši gojim (pogan), ga ubij!« v Jezusovem času
še ni bila izrečena, bo pa v času Hadrijanovega preganjanja, ko je rabi ben Zakkai videl umreti svojega
ljubljenega učitelja rabija ben Akiba pod mesarskimi
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kavlji rimskih rabljev. To načelo sicer ne odseva vse
rabinske etike, sporoča pa občutke najbolj nasilnih
med Judi. Drugi pač niso skušali pobijati gojim,
ampak so se jih ogibali kot kuge in razbijali njihove
malike, če so imeli priložnost.
Bila je pa seveda v judovski zavesti že dolgo časa
tudi miselnost, ki je bila nasprotna izključevalcem
drugih. »Bog ljubi tudi druga ljudstva,« so govorili
nekateri. Tudi to je bilo načelo judovske vesoljnosti, o kateri je Knjiga knjig dajala dosti napotkov.
Bili so verniki, ki niso kar zlahka jemali obljube,
dane Abrahamu: »V tebi in tvojem potomstvu bodo
blagoslovljeni vsi rodovi zemlje« ( 1 Mz 28,14). Ali
ni stari Tobit rekel, da je Bog naložil Izraelcem poslanstvo ponesti Božjo slavo vsem narodom? Kaj ni
Jona presenečen ugotovil, da je Bog prizanesel celo
podlim Ninivljanom? Ali ni Jeremija oznanjal, da bodo
v Mesijevem času vsi narodi bratje? In Malahija, da
bo vsa zemlja deležna odrešenja? In ali ni v psalmih
pobožni Jud opeval neskončno usmiljenje, raztegnjeno na vse stvari, in ljubezen, ki jemlje pod peruti
otroke vseh ljudi? Obstojala je torej misel vesoljnosti
in eden od njenih vodilnih je bil Hilel: »Ljubite svoje
tovariše na zemlji, ljubite vse ustvarjene stvari in jih
privedite s seboj k Postavi!«
Privedite jih s seboj … S prstom je pokazal na
problem, ki se je zastavljal judovski skupnosti njegovega časa – spomnimo se, da je to bil tudi Jezusov
čas. Mali zvesti narod ni bil več samo obdan z vseh
strani s pogani: bil je pomešan z njimi. V sami Palestini so bili pogani, s katerimi so bili Judje prisiljeni
vzpostaviti odnose. In kaj reči o Judih v diaspori, ki

je bila razsejana v čisto poganskih okoljih? Je bilo
možno sistematično izključevanje drugih? Le kako?
Po vrhu so še nekateri od teh poganov kazali do
judovstva pravo naklonjenost, celo živeli so “po judovsko”, sprejemali “sedem glavnih zapovedi”, ki so
jim rekli tudi “zapovedi Noetovih sinov”. Ti bi mogli
povečati malo zvesto skupino. Prozeliti, “bogaboječi”, so že s samim svojim obstojem upravičevali
podpornike vesoljnosti proti izključevalcem. In bili
so številni, zelo številni, če sodimo po poročilu Apostolskih del (2,9-11).
Tak je bil torej najhujši problem Izraela v Jezusovem času. Je treba ohraniti pojem “zaprte” vere, ali
“odprte”? Ali je treba tvegati pustiti zastrupiti Izraelovo vero s sprejemanjem stikov s pogani v upanju,
da bi jih pridobili? Razlagalci Postave so razpravljali o
vrstici iz 5. Mojzesove knjige: »Noben mešanec naj
ne pride v Gospodovo občestvo; tudi do desetega
rodu naj njegovi ne pridejo v Gospodovo občestvo«
(23,3). V glavnem so mislili, da sveto besedilo s
tem ne označuje drugega, kot Božje ljudstvo, to je
dvanajst rodov. Toda drugi so komentirali vrstico iz
3. Mojzesove knjige: »Izpolnjujte torej moje zakone
in moje odloke; človek, ki jih izvršuje, bo živel po
njih; jaz sem Gospod« 18,5), ki popolnoma jasno
nikomur ne zapira “Jahvejevih vrat”. Rabi Meïr bo šel
celo tako daleč, da bo rekel: »Goj (pogan), ki živi po
Postavi, je enak velikemu duhovniku.«
Kako razvozlati ta problem? Brez dvoma je neka
tesnoba v pismoukovem vprašanju Jezusu: »In kdo
je moj bližnji?« Kup Judov si ga je moralo takrat
zastavljati.

ŠEST KORAKOV
Življenje nas pogosto razočara. Čeprav morda Boga ne iščemo, nas on vseeno vabi,
naj s svojimi težavami pridemo k njemu in mu zaupamo kot otroci.
Pravi nam: »Prosíte in vam bo dano! Iščite in
boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!« (Lk 11,9).
Bog sicer ne posega v naše življenje vedno tako,
kot bi si mi želeli – ne reši vedno vseh naših težav.
A kdor moli, spozna, da ga Bog jemlje zares, vedno
naredi tako, kot je za nas najbolje, saj nas ima rad.
Zato tokrat objavljamo šest korakov za popotnico
pri gradnji odnosa z Bogom in bogatitvi duhovnega
življenja.
1. Spoznavajte božjo besedo. Ob branju Svetega pisma si zastavljajte vprašanje: Kakšen je Bog?
Spoznavajte njegovo osebnost, njegove načrte in
obljube, hkrati pa odkrivajte tudi svoje privilegije,
ki so posledica vaše odločitve za krščanstvo. Če se
vam zdi, da besedila ne obvladate, si pomagajte s
kakšno že obstoječo razlago. V pomoč so lahko tudi
opombe.
2. Pričakujte, da vam bo Bog spregovoril. V
molitvi zastavljajte vprašanja Jezusu in pustite, da
vam Sveti Duh odgovarja in vas vodi.
3. Premislite, kar ste prebrali in kako ste
razumeli. Bodite zadovoljni že z majhnimi koraki.
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Sprva bo težko, ko pa se boste navadili na jezik, v
katerem vam Bog sporoča, bo bolj preprosto.
4. Iščite družbo drugih kristjanov. Ko se
kristjani družijo, Sveti Duh v polnosti deluje. Apostol
Pavel je takole zapisal: »Kakor imamo v enem telesu
mnogo delov, ti deli pa nimajo vsi istega delovanja, tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo
v Kristusu, posamezni pa smo si deli med seboj«
(Rim 12,4–5). Zato iščimo družbo somišljenikov v
veri, kajti Jezus obljublja: »Kjer sta namreč dva ali
so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med
njimi (Mt 18,20).«
5. Ne zadržujte svoje vere le zase. Delite Jezusa tudi z drugimi v vašem življenju. Jezus nas je
namreč poslal, da delimo veliko veselje vsem bitjem
sveta: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij
vsemu stvarstvu! (Mk 16,15).« Rek pravi, da kdor
deli srečo in veselje, je najsrečnejši in najbolj vesel.
6. Uresničujte svoje talente. Unovčite svoje
talente in božje darove tako, da bodo drugi ljudje
spoznali božjo ljubezen v besedah, dejanjih in v moči
Svetega Duha.
priredila Marjetka Pezdir Kofol
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zapovedi

P. Anselm Grün

DESET ZAPOVEDI

VODNIK V SVOBODO

III. SPOMINJAJ SE SOBOTNEGA DNE
IN GA POSVEČUJ!
TA DAN JE SVET
Zapoved, naj posvečujemo šabát, je v Stari zavezi
nobene nedelje več, ker tudi konec tedna uporabijo
utemeljena dvakrat. V Drugi Mojzesovi knjigi piše:
za to, da naredijo, kar jim ni uspelo opraviti med
»Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan
tednom.
pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga: ne opravljaj
Blagoslov šabáta pa se ne nanaša samo na delo.
nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec
Ljudje zacvetimo, če si vsak teden privoščimo sobotni
ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih
mir in v miru občutimo, kaj je Bog dobrega ustvaril v
vrat! Kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo in
nas. Mir potrebujemo, da bi se obnovila naša notranja
zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je
moč. Sobotni mir pomeni, da lahko tako kakor Bog
počival. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in
o svojem življenju rečemo: »Vse je dobro.«
ga posvetil« (20,9-11).
Bog je soboto razglasil za sveto. Sveto je v
Tu se zapoved šabáta utemeljuje sklicujoč se na
Svetem pismu to, kar je izločeno, kar je izvzeto iz
stvarjenje. Bog je počival od
sveta. Šabát je posvečen,
svojega dela, zato naj bi se
to pomeni: izvzet je iz obtudi mi v soboto vzdržali od
močja gospostva sveta, iz
dela in bili deležni Božjega
priganjanja z róki, iz pritis
sobotnega miru. Gre torej
ka pričakovanj, ki smo jim
za dobro delo, ki nam ga po
nenehno izpostavljeni. To je
darja Bog. V zapovedi šabáta
sveti čas, ki pripada nam in
ni govora o tem, naj slavimo
Bogu, čas, v katerem nihče
bogoslužje.
ne more razpolagati z nami.
Mnogi kristjani so zapo
To je prosti čas, v katerem
ved šabáta omejili na krzadihamo in se čutimo proščansko zapoved praznosti vsega, kar se sicer dnevvanja nedelje z zahtevo, da
no zgrinja nad nas.
se udeležimo svete maše.
Sveto je vedno tudi zdraVendar je Bog izvirno mis
vilno. Šabát je zdravilo za
lil na nekaj drugega. Karl
nas ljudi, da ne zapademo
Rahner to pove takole: »Bog
v hitenje, v živčno vročično
v tej zapovedi ne skrbi, če
stanje, temveč v miru najsmemo tako reči, za svojo
demo svoj prostor, postanečast in svoj kult, temveč za
mo zdravi in celoviti.
človeka in njegovo svobo
Pêta Mojzesova knjiga
do ter osvoboditev. Bog želi
šabát utemeljuje s sklicečloveku ustvariti redni čas
vanjem na osvoboditev iz
počitka.« Šabát je torej dejaEgipta. »Spominjaj se, da
nje v dobro človeka. A ljudje
si bil suženj v egiptovski
Shodnica
smo iz njega naredili gonjo
deželi in te je Gospod, tvoj
za uspehom, ki naj bi ji neBog, od tam izpeljal z močnehno sledili. Bog je želel človeku ustvariti svobodo,
no roko in z iztegnjenim laktom! Zato ti je Gospod,
v kateri bi lahko zadihal.
tvoj Bog, zapovedal obhajati sobotni dan« (5,15).
Bog je blagoslovil šabát. Blagoslov v Stari zavezi
Tu je z drugačno prispodobo pojasnjeno, da gre
pomeni plodnost. Bog je v zgodbi o stvarjenju blagopri šabátu za svobodo. Kakor je Bog svoje ljudstvo
slvil moža in ženo, naj se množita. Če Bog blagoslovi
osvobodil sužnosti v Egiptu, naj nas šabát obvaruje
šabát, želi, da naše življenje obrodi sadove. Če se
pred tem, da bi se sami zasužnjili z delom. Sobotni
za nekaj časa odpočijemo od dela, je to dobro tudi
mir je torej odraz svobode: ne dopustimo, da bi
za delo, da postane plodovitejše. Potrebujemo prenas priganjali biriči, da bi kdor koli odločal o nas.
kinitev dela, le tedaj lahko delo res obrodi sadove.
In šabát je dan, ki odpravi tako rekoč vse razlike
Poznamo menedžerje, ki so izgoreli, ker ne poznajo
med gospodarji in sužnji, med ljudmi in živalmi. Bog
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bi želel, da na šabát izginejo vse razlike v človeški
družbi, ki človeka sramotijo. Vsi naj se udeležijo
praznovanja šabáta.
Z zapovedjo šabáta Bog spodkopava »osnovo
sužnjelastniške družbe, celo vsake razredne družbe«
(Lohfink). Če na sobotni dan ali v nedeljo skupaj slavimo praznik osvoboditve po Bogu, potem naj bi tudi
med tednom zaživelo drugačno sožitje med starimi
in mladimi, med možem in ženo, med domačini in
tujci, med črnim in belim.
Že v Jezusovem času smisel zapovedi šabáta
ni bil več jasen. Takrat so Božjo skrb za človekovo
svobodo razumeli narobe in omejevali človeka z
drobnjakarskimi pravili šabáta. Pomembno je bilo, da
so se natančno držali predpisov in boječe bdeli nad
tem, da bo Božja volja izpolnjena. Jezus je ta
ozka pravila namerno kršil. Ko je šel v soboto s
svojimi učenci skozi žitna polja in so ti smukali
klasje, so se farizeji razburili in rekli, da je to v
soboto prepovedano. Tedaj je ravnanje svojih
učencev zagovarjal z besedami: »Sobota je
ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi
sobote« (Mr 2,27).
Če zapoved šabáta človeka zasužnjuje, potem
ni več povezana s prvotno Božjo voljo. Jezus je
razumel, da so vse Božje zapovedi v dobro človeka. Bog ni dal zapovedi za to, da bi uveljavil
svojo voljo, temveč da bi človeku omogočil človeka vredno življenje.
Jezus je namerno zdravil v soboto. Izraelci so
se v soboto odpovedali temu, da bi Boga za kaj
prosili. S tem bi namreč motili sobotni mir Boga,
češ če Bog že med tednom skrbi za človeka,
bi morali ljudje vsaj v soboto skrbeti za Boga.
Če Jezus zdravi v soboto, pridiga drugačno
podobo Boga. Bog je vedno tu za nas. V Jezusovem času so zapoved šabáta razlagali tako,
da se je smelo zdraviti le v primeru življenjske
nevarnosti. A Jezus tega ne upošteva. S svojim
ravnanjem pokaže na prvotni smisel šabáta,
Na šabát naj bi se človek spomnil svoje izvirne
podobe, v kateri ga je ustvaril Bog. Šabát je
namenjen temu, da se ozdravijo vse človekove deformacije zaradi dnevnih žalitev in da človek znova
postane tako značajem, kot to želi Bog.
V Lukovem evangeliju Jezus na soboto ozdravi
grbasto žensko. Ko se predstojnik shodnice zaradi
tega razburi, mu Jezus odgovori: »Hinavci! Ali ne
odveže vsak od vas v soboto svojega vola ali osla
od jasli in ga žene napajat? Te pa, ki je Abrahamova
hči in jo je satan zvezal za – poslušajte – osemnajst
let, ni bilo potrebno rešiti te vezi na sobotni dan?«
(13,15-16).
Na šabát naj bi človek slavil svobodo, ki mu jo
je podaril Bog. Zato zdravljenje ni v nasprotju z
zapovedjo šabáta. Vedno gre za človekov blagor,
ne za golo zakonitost. V Markovem evangeliju Jezus utemeljuje zdravljenje moža s posušeno roko
na soboto z besedami: »Ali se sme v soboto delati
dobro ali zlo, življenje rešiti ali uničiti?« (3,4). Kdor
se drži samo črke zakona navsezadnje dela zlo in
uničuje življenje. Bogu pa gre v zapovedi šabáta za
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to, da človeku stori dobro ter reši in ozdravi njegovo
življenje.
Jezus nam je s svojimi ozdravljanji ponazoril pravi
pomen šabáta. Ljudje naj bi se na šabát zavedali
svoje izvirne svobode. »Ljudje naj na ta dan mislijo
tudi na srečo in lepoto lastnega začetka, na stvarjenje in na raj ... Spomin na začetek je postal upanje
na to, kar naj bi nekoč bilo v Božjem kraljestvu.
Tam bodo minile vse življenjske muke, nihče več
ne bo žrtev drugega in pokazalo se bo kraljevsko
dostojanstvo vseh. In tako so ljudje na šabát izstopili
iz naporov sedanjosti. Ljudje so igrali to, kar bodo
nekoč postali: svobodni ljudje v svobodni deželi;
sinovi in hčerke tega Boga, ki je ustvaril bogastvo
dobrote« (Steffensky).

Cerkev

Mi kristjani podobno kakor Judje v Jezusovem
času, zapovedi praznovanja nedelje nismo razumeli
v njeni ponudbi svobode, temveč smo jo zožili na
drobnjakarska pravila. Nedeljo zares praznujemo, če
se zavedamo, da nas je Jezus v svoji smrti in vstajenju osvobodil vseh zasužnjujočih moči tega sveta.
Ozdravljenje grbaste ženske na soboto nam
kaže, kaj je pravi smisel zapovedi šabáta. Nedeljo
resnično praznujemo kot dan vstajenja, če s Kristusom vstanemo iz groba svojega strahu in obupa,
če vstanemo, da bi praznovali življenje, ki nam ga
je podaril Kristus s svojim vstajenjem. Z njim nas
je osvobodil vseh spon, ki nas hočejo utesnjevati.
Lahko se vzravnamo kakor grbasta ženska in hvalimo
Boga. Odkrijemo svoje dostojanstvo. Spoznamo, da
smo več kot izpolnjevalci dolžnosti in nosilci bremen.
Imamo Božje dostojanstvo. Prosti smo vsega, kar
drugi pričakujejo od nas.
Praznovanje nedelje je praznik svobode, ko se
osvobodimo tega, kar družba in država ter gospo237
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darstvo nenehno zahtevajo od nas. V nedeljo nas
ne more in ne sme nihče zasužnjevati, na prisiliti v
“hlapčevsko delo”.
Nedelja je svoboda, ki nam jo podarja Bog. Varuje nas pred absolutizacijo države in pred interesi
gospodarstva. Danes je v naši družbi veliko sil, ki
hočejo nedeljo podrediti diktatu gospodarstva. Proti temu je naperjena kritika utemeljitelja “kritične
teorije” Maxa Horkheimerja. Po njegovem mnenju
vere prav zaradi svoje doslednosti v družbi dramijo
hrepenenje po nečem povsem drugem. In brez tega
hrepenenja po tem, da bi tostranstvo ne bilo vse in
da bi nekaj v nas ušlo gospostvu gospodarstva, bi
družba ostala brutalna in hladna.
Nedelja je vidni protest vere proti absolutizaciji
državne in gospodarske moči. Opredeljevale naj
nas ne bi gospodarske pri
sile, temveč Bog, ki nas
reši teh prisil in nam zagotavlja sveti, ozdravljajoči
in zdravilni dan. Judovski
teolog Abraham J. Henschel
opisuje to neodvisnost od
moči totalitarne države,
ki se nas hoče polastiti,
in družbe, ki neizprosno
zahteva vse, z besedami,
ki veljajo tako za šabát kot
tudi za nedeljo: »Praznovati šabát pomeni doživeti
svojo zadnjo neodvisnost
od civilizacije in družbe, od
uspeha in strahu. Šabát je
utelešenje vere, da smo vsi
ljudje enaki in da naša enakost poraja dostojanstvo.
Največji človekov greh je,
da pozabi, da je kraljevski
otrok.«
Gitta Marnech imenuje
nedeljo »nasprotni predlog
za družbo, v kateri velja
posameznik samo toliko,
kolikor prispeva h gospodarskemu procesu. Nedelja se upira diktatu produktivnosti in izostruje uporniškega duha proti razvoju,
v katerem se delovni čas postopno spreminja v
štiriindvajseturno razpoložljivost.«
Novinarka je razumela, da nedelja varuje našo
svobodo. Če jo ukinemo, bomo podrejeni diktatu
gospodarstva. In bomo vedno na voljo. Ni več zasebnega časa, ni več časa, da bi si oddahnili in izstopili
iz vrtiljaka povečevanja prodaje in storilnosti.
Številni kristjani so danes razvili nov smisel za
skrivnost nedelje. Čutijo, kako dobro je, da nedeljo
namerno oblikujejo drugače, da je ne zapolnijo s
prireditvami, temveč da si preprosto oddahnejo. Če
grem v nedeljo skozi mirno mesto, doživim blagodejnost skupnega prostega dne. V nedeljo zjutraj je
mesto mirno. Cerkveni zvonovi zaznamujejo razpoloženje. Vendar se župniki pritožujejo, da so cerkve
ob nedeljah čedalje bolj prazne. Očitno se kultura
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nedelje ne praznuje več z bogoslužjem.
Obstajajo pa tudi povsem novi načini praznovanja. V Frankfurtu je cerkev Naše ljube Gospe uvedla
nedeljsko večerno bogoslužje ob pol devetih, ki se
ga udeležuje veliko mladih. Za mnoge je nedeljsko
jutro dan, ko se naspijo in v miru pozajtrkujejo.
Mnoge družine z otroki imajo težave, ko skušajo
praznovanje evharistije vključiti v nedeljski dan.
Potrebno je skupno razmišljanje, kako lahko nedelja
spet postane sveti dan. Nekateri želijo zjutraj uživati
nedeljski mir in raje slavijo nedeljo z mašo že prejšnji
dan ali pa jo sklenejo z bogoslužjem v nedeljo zvečer.
Zame osebno je pomembno, da v nedeljo zjutraj
praznujem evharistijo. Tedaj dobi nedelja drugačen
značaj. Toda družine imajo včasih drugačen ritem.
Mnoge si pošteno prizadevajo, da bi nedeljo praznovale kot sveti dan. Zame je
bil vedno vzor oče. V petdesetih letih so raznašali pošto
tudi ob nedeljah. Vendar
oče nikoli ni odprl nedeljske
pošte. Po bogoslužju je šel
sam v Maria Eich, majhen
romarski kraj v bližini Münchna, da je lahko za kosilo
točno prišel domov. Popoldne je šel z nami otroki na
sprehod. Tako sem se od
njega naučil posebne kulture nedelje.
Veliko staršev si podobno kakor moj oče prizadeva, da bi praznovali nedeljo.
Čutijo, da je za vso družino
zdravilno, da skupaj drugače obhajajo nedeljo, da
se praznično oblečejo za
bogoslužje in si vzamejo za
obroke več časa kot navadno. In uživajo prosti čas,
ki ga skupaj preživljajo na
sprehodih ali pri igri.
Nizozemska televizija je
zapoved šabáta oblikovala kot pozitivno izjavo: »Ta
dan je svet.« Je svoboda sredi sveta, sveti čas, ki
je dobrodejen in zdravilen za telo in dušo. Osvobaja
nas zunanjih pritiskov in nam omogoča, da se oddahnemo. Ta dan varuje našo svobodo in nas vsak
teden spomni na to, kdo pravzaprav smo: kralji in
kraljice, ki živimo življenje po svojih prepričanjih in
ne po zahtevah drugih, ki sami odločamo o sebi in
ne dovolimo, da bi o nas odločali in nas obvladovali
drugi.
Sveti dan nas reši pred nasiljem sveta in nas pripelje v Božjo bližino. V Božji bližini sami postanemo
sveti. Tam smo rešeni pred diktatom, da moramo
dosegati vedno več. Tam rokovnik nima nobene
moči nad nami. In v bližini Boga postanemo zdravi
in celoviti. Tam pridemo k sebi, na svoj prostor. In
iz tega prostora lahko obvladujemo svoj vsakdan
mirno, ne da bi postali sužnji.
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papežev verouk

Frančišek

KRST
ODPUŠČANJE GREHOV –
OBLAST KLJUČEV
Pri prejšnji avdienci (glej julijsko št. AM; op. ur.)
sem govoril o odpuščanju grehov predvsem z ozirom
na krst. Zdaj nadaljujemo razmišljanje o odpuščanju
grehov, vendar z ozirom na tako imenovano “oblast
ključev”, ki je svetopisemski simbol poslanstva, ki
ga je Jezus dal apostolom.
Predvsem se moramo spomniti, da gre glavna
vloga pri odpuščanju grehov Svetemu Duhu. Pri
svojem prvem prikazanju apostolom po vstajenju
je dihnil nanje in rekel: »Prejmite Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim
jih zadržite, so jim zadržani« (Jn 20,22-23). Jezus
je spremenjen v svojem telesu zdaj nov človek, ki
daruje velikonočne darove, sad svoje smrti in vstajenja. Kateri so ti darovi? Mir, veselje, odpuščanje
grehov, poslanstvo, predvsem pa podeljuje Svetega
Duha, ki je vir vsega tega. Jezusov dih, ki ga sprem
ljajo besede, s katerimi jim daruje Duha, pomeni
podeljevati življenje, novo življenje, prerojeno v
odpuščanju.
Toda preden je naredil kretnjo diha in darovanja
Duha, je Jezus pokazal svoje rane na rokah in prsih: te rane predstavljajo ceno našega odrešenja.
Sveti Duh nam prinaša Božje odpuščanje “prihajajoč skozi” Kristusove rane. Te rane, ki jih je hotel
ohraniti, tudi ta trenutekv nebesih kaže Očetu kot
rane, s katerimi nas je odkupil. Po moči teh ran so
naši grehi odpuščeni: Jezus je dal svoje življenje za
naš mir, za naše veselje, za dar milosti naši duši, za
odpuščanje grehov. Lepo je tako gledati na Jezusa!
Prihajamo k drugemu elementu: Jezus daje apo
stolom oblast odpuščati grehe. Nekoliko težko je
razumeti, kako lahko človek odpusti grehe, toda
Jezus ima to oblast. Cerkev je pa prejemnica oblasti ključev, odpiranja ali zapiranja odpuščanja. Bog
v svojem neodvisnem usmiljenju odpušča vakemu
človeku, toda on sam je hotel, da tisti, ki pripadajo Kristusu in Cerkvi, sprejemajo odpuščanje po
posredništvu služabnikov skupnosti. Po apostolski
službi prihaja do mene Božje usmiljenje, moje krivde
so odpuščene, darovano mi je veselje. Na ta način
nas Jezus kliče živeti spravo tudi v nebeški, skup
nostni razsežnosti. Cerkev, ki je sveta in istočasno
potrebna pokore, spremlja našo hojo spreobnjenja
skozi vse življenje. Cerkev ni gospodarica oblasti
ključev, ampak je služabnica usmiljenja in se razveseli vsakokrat, ko lahko podeli ta Božji dar.
Mnogo ljudi ne razume cerkvene razsežnosti
odpuščanja, ker vedno gospoduje individualizem
in subjektivizem, mi krstjani pa to čutimo. Gotovo,
Boga odpušča osebno vsakemu spokorjenemu greš
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niku, toda kristjan je vezan na Kristusa, Kristus pa je
združen s Cerkvijo. Za nas, kristjane, je to dar več,
pa tudi obveznost več: ponižno iti preko cerkvene
službe. To je treba ovrednotiti. Je dar, je skrb, je
varstvo in je tudi gotovost, da mi je Bog odpustil.
Grem k bratu duhovniku in mu rečem: »Oče, storil
sem to …« In on odgovori: »Toda jaz ti odpuščam;
Bog ti odpušča.« Ta trenutek zagotovo vem, da mi je
Bog odpustil! Lepo je biti gotov, da nam Bog vedno
odpušča, da se ne naveliča odpuščati. Tudi mi se ne
smemo naveličati iti prosit za odpuščanje. Lahko je
človeka sram povedati grehe, toda naše matere in
stare matere so govorile, da je bolje enkrat zardeti,
kot pa biti rumen tisočkrat. Enkrat zardimo, toda
grehi so nam odpuščeni in gremo naprej.
In še zadnja točka: duhovnik je orodje za odpuščanje grehov. Božje odpuščanje nam je dano
v Cerkve in prihaja po službi enega naših bratov,
duhovnika. Tudi on je človek, ki kot mi potrebuje
usmiljenje, pa postane zares orodje usmiljenja in
nam daje brezmejno ljubezen Boga Očeta. Tudi
duhovniki se morajo spovedovati, tudi škofje; vsi
smo grešniki. Tudi papež gre k spovedi vsakih petnajst dni, ker je tudi papež grešnik. In spovednik
posluša, kar mu povem, mi svetuje in mi odpušča,
ker vsi potrebujemo to odpuščanje. Včasih slišimo
koga, ki trdi, da se on spove naravnost Bogu … Že
res, kot sem rekel prej, te Bog vedno posluša, toda
v zakramentu sprave ti pošilja brata, da ti prinese
odpuščanje, gotovost usmiljenja v imenu Cerkve.
Služenje, ki ga duhovnik opravlja kot služabnik
Boga za odpuščanje grehov, je zelo občutljivo in zahteva, da je njegovo srce mirno, da ne muči vernikov,
ampak da je ponižen, dobrohoten in usmiljen, da
zna sejati upanje v srca in predvsem, da se zaveda, da brat ali sestra, ki pride k zakramentu sprave
išče odpuščanje in to počne tako, kot so se Jezusu
pribiževali toliki ljudje, da bi jih ozdravil. Duhovnik,
ki nima tega duhovnega razpoloženja, je bolje, da
ne spoveduje, dokler se ne spravi v red. Vsi verniki
imajo pravico najti v duhovnikih služabnike Božjega
odpuščanja.
Ali se kot udje Cerkve se zavedamo lepote tega
daru, ki nam ga daje Bog sam? Ali čutimo veselje
ob tej skrbi, ob tej materinski pozornosti, ki jo ima
Cerkev do nas? Ali jo znamo ovrednotiti s preprostostjo in vztrajnostjo? Ne pozabimo, da se Bog nikoli
ne naveliča odpuščati. Po duhovnikovi službi nas ponovno stisne v objem, ki nas prerodi in omogoči, da
se dvignemo in stopimo ponovno na pot. Zakaj to je
naše življenje: neprestano vstajati in stopati na pot.
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Metka Murko-Dykstra, publicistka, Haag, Nizozemska

KAJ MI POMENI

MARIJINO VNEBOVZETJE
V temni, deževni noči smo tezenski »mladoveroukarji« romali na Ptujsko goro. Peš seveda in pot se
je vlekla in vlekla skozi zaspane vasice Dravskega
polja. Vedno znova in vedno bolj pogosto se je začelo zastavljati vprašanje: »Ja kam rinemo? Kaj mi
je tega treba?!« Ker gremo vsi, ker gremo vsako
leto in da napravimo veselje našemu “ubogemu”
kaplanu, ki se kar naprej trudi z rožnim vencem
in Marijinimi pesmimi, bi se moralo glasiti odkrito
priznanje. Pa je bilo med nami nekaj takih, ki so
romali s posebnim namenom. Največ (po)smeha je
vzbudila zgodba neke znanke te ali one sosede, ki
je leto za letom Marijo prosila za dobrega moža. In
po goreči priprošnji je dobila takega, ki jo je nosil
po rokah in so ji ga zavidale vse že prej omenjene
sosede! In me, mlade kandidatke za dobre može,
smo se smejale taki vraževernosti in hitele zatrjevati, da nas
ne bo treba po rokah nositi, če
ima fant avto.
Ko se je skozi drevje svetlikala božjepotna bazilika, pa
sva s prijateljico prihajali do
sklepa, da “nekaj zdravihmarij
za dobrega moža pa ne more
ravno škodit”. In sva se, seveda
skrivaj, Mariji priporočili za srečen zakon. Nekaj let in romarskih kilometrov naprej prižigam
svečko v Marijini kapeli, tokrat
v zahvalo za uslišano molitev.
Teh kilometrov naprej je prek
tisoč in “moja” kapela stoji v nizozemski cerkvi svetega Bonifacija. Moja sestra Marija bi rekla,
da sva se s sveto priproš
njico
“komunikativno slabo uskladili”,
moja mama, tudi Marija, moli in
me zaupa v Njeno varstvo, moja pokojna stara mama
– seveda Marija – pa se sploh ne bi čudila in bi zmolila še kakšen rožni venec več. V Sloveniji bi bila v
dobri družbi, tu pa ostaja Marijina molitev v domeni
ozkega kroga “rimskih fundamentalistov”. Namesto
šmarnic imamo v maju vsak dan molitev rožnega
venca, voditelji, ki molijo naprej, si pomagajo z listki.
Nihče ga namreč ne zna na pamet! Iz pogovorov z
mojo mladinsko veroučno skupino izvem, da je sveta
Marija sicer »zelo pomembna, ampak ni Bog in sploh
kot vsaka mati malo ‘zatežena’. Rožni venec ali celo
litanije – niti ‘pod razno’«.
Ko bomo v torek praznovali Marijino vnebovzetje,
prvič po sto dveh letih pri našem svetem Bonifaciju
ne bo maše. Župnik, ki si ga delimo z dvema župnijama, je na dopustu. Večerno besedno bogoslužje
bo vodil pastoralni delavec. Pevski zbor bo izvedel
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svoj nedeljski program in morebiti na koncu dodal še
“Salve Regina”. Kot da se pevci bojijo, da bi jim kdo
pritegnil! Torej: praznik, ker ga predpisuje cerkveni
koledar, bogoslužje, ker sodi zraven, in verniki, tisti
maloštevilni, ker so tega navajeni.
V Družini pa v teh letih berem, kako se je slovenski narod posvetil Mariji, katere cerkve in kapelice
se obnavljajo, in kako odlično je bilo letos šmarnično
branje. In kar vidim množice “zrihtanih” otrok, ki
majske večere napolnjujejo najbolj odročne cerkvice, pojejo Marijine pesmi, naskrivaj malo zehajo pri
litanijah in se na koncu prerivajo za listke, iz katerih
bodo sestavili Brezjansko Marijo.
Žal in seveda ima za idilična podoba tudi drugo
stran. V Sloveniji se vsak, ki se obreguje ob vero
in Cerkev, najprej loti Marije. Z najbolj primitivnimi
kletvicami ali pa z zlorabo njene
podobe v tako imenovane “kulturne” namene. “Znanstveno”
jo predstavljajo kot podkupnino
in hkrati past katoličankam.
Po načelu: tu vam je Vatikan
naklonil žensko bitje, da boste
tiho o moški prevladi, hkrati
pa je z Marijinim vzorom Dekle
Gospodove postavil ostre meje
vašim morebitnim ambicijam.
Pa ja ne boste nasedle tako
očitni manipulaciji!
Ne brez razmisleka. Zakaj bi
bila sveta Marija vzornica le za
zostalo mladenko?! Po mojem
mnenju je lahko vzornica vsakemu sodobnemu človeku, ženski
in moškemu! Teološko je moje
gledanje seveda zelo omejeno,
ampak ni bila njena odločitev za
božje materinstvo hkrati odločitev za največjo kariero v zgodovini človeštva?! In da
je ni dolgoročne naložbe, ki bi se po dobičku mogla
meriti z vlaganjem v vzgojo lastnega otroka, bodo
pritrdili vsi starši. Intelektualno je bila v najboljši
družbi, po družbenem ugledu je ni mogoče preseči.
Praznik vnebovzetja razglaša izpolnitev smisla Njenega življenja – priznanje, ki ji ga izreka Sin.
Moje ambicije in “kariere” se kar naprej spreminjajo, ena, kljub “samo” štirim kilogramom najtežja,
se je rodila pred šestimi leti. Mihec ne pričakuje, da
bo mama kot sveta Marija. Trenutno se mu bolj zdi,
da je ona tudi “težila” malemu Jezusu, da mora pospraviti svojo sobo. Razume pa, kako hudo je moralo
biti Mariji pod križem. In samo po sebi umevno se
mu zdi, da jo je Jezus “vzel v nebesa”. Saj se bom
tudi jaz lahko vozila z njegovim “tapravim” avtom,
ki ga bo imel!
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Romano Guardini

VRATA –
SVETO ZNAMENJE
Že dostikrat smo stopili skozi nje v cerkev in
vselej so nam kaj povedala. Smo jih slišali?
Čemu neki so tu vrata? Nemara se čudiš temu
vprašanju. »Da hodimo ven in noter,« si misliš;
odgovor vendar ni težak. Gotovo; ampak da bi
hodili noter in ven, ne potrebujemo nobenih vrat!
Z odprtino v steni bi tudi opravili in trden zapah iz

plohov in močnih desk bi za odpiranje in zapiranje
bil zadosti; tudi poceni bi bilo in smotrno. Toda to
ne bi bila 'vrata'. Vrata hočejo več kakor izpolniti le
goli namen; vrata govore.
Glej, kadar stopaš skozi njih okvir, čutiš: »Zdaj
zapuščam vnanje; vstopam.« Zunaj je svet, lep, poln
silnega življenja in ustvarjanja. Tudi veliko grdega

in nizkotnega je vmes. Nekaj tržnega ima na sebi;
sleherni teka po njem okoli, vse se tukaj košati. Ne
maramo ga imenovati nesvetega, toda nekoliko tega
ima svet vendarle na sebi. Skozi vrata pa stopino v
notranjščino, ločeno od trga, tiho in posvečeno: v
svetišče. Gotovo, vse je delo in dar Boga. Vsepovsod
nas lahko sreča. Vsako reč moramo sprejeti iz božjih
rok in jo posvetiti s pobožno mislijo. In vendar
so ljudje od nekdaj vedeli, da so določeni kraji
posebno posvečeni, izločeni za Boga.
Vrata stoje med zunanjostjo in notranjostjo;
med trgom in svetiščem; med tem, kar je namenjeno vsemu svetu, in med posvečenim božjim.
In kadar kdo stopa skoznje, mu govore: »Pusti
zunaj, kar ne spada noter, misli, želje, skrbi,
radovednost, nečimrnost. Pusti zunaj vse, kar ni
posvečeno. Očisti se, v svetišče stopaš!«
Ne smeli bi drveti skozi vrata! Prav počasi
bi morali stopati skozi in odpreti svoje srce, da
dojame, kar govore. Celo nekoliko postati bi
morali prej, da bi naš prehod bil hoja čiščenja
in zbiranja.
Toda vrata povedo še več. Pazi kdaj: ko greš
skoznje, nehote dvigneš glavo in oči. Pogled se
dviga in širi v prostor; prsa se vzbočijo, v duši postane veliko. Visoki cerkveni prostor je prispodoba neskončne večnosti, nebes, v katerih prebiva
Bog. Gotovo so gore še višje, neizmerna je sinja
dalja zunaj. Vendar je vse odprto, nobene meje
nima in nobene oblike. Tu pa je prostor odbran
za Boga. Zanj oblikovan, sveto upodobljen. V
čustvih se dvigamo gori v moleče stebre, v široke, močne stene, v visoki obok: »Da, to je božja
hiša, božje bivališče na poseben notranji način.«
In vrata peljejo človeka v to skrivnost. Pravijo:
»Otresi se vsakdanjosti, proč z vsem, kar stiska
in tesni! Proč z vsem, kar teži! Prsa narazen! Oči
kvišku! Naj bo duša svobodna! Božje svetišče je
to in prispodoba zate samega. Saj si vendar živo
svetišče božje, tvoje telo in tvoja duša. Razširi
ga, naredi da bo svobodno in visoko.«
»Odprite se, duri! Razmaknite se, večna vrata,
da vstopi kralj veličastva!« kliče v Pismu.
Čuj klic! Čemu ti je hiša iz lesa in kamna, če sam
nisi živa hiša božja? Kaj ti pomaga, če se visoko bočijo vrata in se razmikajo težka krila, če se pa notri
v tebi ne odpro nobena vrata in ne more vstopiti
kralj veličastva?

MOLITVENI NAMENI

ZA AVGUST 2015

Splošen: Da bi se vsi prostovoljci velikodušno potrudili za služenje potrebnim.
Misijonski: Da bi pozabili nase in naredili za bližnje tiste, ki so na robu človeških in družbenih odnosov.
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S. Snežna Večko

VOJSKA IN MIR
V SVETEM PISMU
večplastnost svetopisemskega pojmovanja vojske
nadaljevanje in konec

Izraelov Bog v boju
z drugimi narodi in proti svojemu
Bojevanje Boga proti drugim božanskim silam in
silam kaosa v Svetem pismu po pomenu ne dosega
borbe Jahveja in nebeških vojsk proti Izraelovim sovražnikom. Izhod iz Egipta in osvojitev dežele niso
sad Izraelove moči, temveč Božje delo. Sveto pismo
različno obravnava Božje sodelovanje v Izraelovih
bojih: ponekod je poudarjen človeški heroizem, drugod je človeško sodelovanje le v službi odločilnemu
Božjemu posegu, kdaj pa je zanikan vsak človeški
prispevek. Izraelove svete vojske gotovo niso bile
samo obrambne vojske. Toda Devteronomij naglaša,
da je Gospod spodil Kanaance izpred Izraelcev zaradi
njihovih hudobij in da Izraelu spolni obljubo, ki jo je
dal Abrahamu, Izaku in Jakobu (prim. 5 Mz 9,4-5).
Pisci hočejo poveličevati Boga, ki je za svoje ljudstvo
izvršil odrešenjska dejanja, t. j., porazil njegove nasprotnike in jim dal njihove dobrine. Izrael je živel iz
prepričanja, ki ga je G. von Rad izrazil s trditvijo: »V
svetih vojskah ni Izrael vstal v obrambo Jahvejeve
vere, temveč je Jahve vstal na prizorišču v obrambo
Izraela. Člani skupnosti rodov so bili postavljeni pod
njegovo varstvo, Izrael je bil Jahvejeva lastnina.«
Izrael samo pride na pomoč Jahveju, ki se bori zanj
(prim. Sod 5,23) ali se posluži strahu, ki ga je Jahve
poslal nad sovražnike (prim. Sod 4,15 sl.). Vojska jim
vse bolj pomeni izključno Jahvejevo dejanje, pri katerem je Izrael samo opazovalec (prim. 2 Mz 14,13 sl.;
Iz 30,15). Razdalja med Bogom in človekom vse bolj
narašča. Nič več ne nastopata drug poleg drugega,
Izrael se vse bolj zaupa izključno Božji moči. Človeška
moč ne koristi nič (prim. Ps 33,16-18 itd.).
Metaforiko Božjega bojevnika najdemo predvsem
v pesnitvah v Pentatevhu, ranih prerokih in psalmih (5 Mz 6,20-24; 26,5b-9; Joz 24,2b-13; 1 Sam
17,47; Ps 33,16-18; 44,4 itd.). Ta besedila po vsej
verjetnosti vsebujejo elemente avtentičnega starega
recitala odrešenjskih dogodkov. Posebno značilna je
arhaična zmagoslavna pesem po prehodu čez Rdeče
morje v 2 Mz 15,1b-18. V njej je Jahve poveličevan
kot bojevnik zmagovalec:
Tvoja desnica, Gospod, se blešči od moči,
tvoja desnica, Gospod, drobi sovražnika.
V svojem velike sijaju tolčeš nasprotnike,
pošiljaš svojo jezo; požiga jih kakor strnišče«
(2 Mz 15,6-7)

To je sklep spopada med Mojzesom in faraonom,
ki predstavlja spopad med Bogom in vladarjem, ki si
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pripisuje božansko moč in oblast. To ni mitološki spopad med dvema bogovoma, temveč med Bogom in
človekom, ki hoče biti kakor Boga. V takem spopadu
se slej ko prej izkaže, da je človek ob vsem svojem
položaju in povzdigovanju samo človek. V takem
spopadu nujno propade človek, ki se povzdiguje na
Božje mesto. To je za teološko sporočilo Svetega
pisma edina možna varianta in kdor sprejme Sveto
pismo kot knjigo o Božjem načrtu s človeštvom, mu
takšen izid ne more predstavljati spotike.

Rahaba in
Jozuetova
oglednika

Največjo težavo v razumevanju metaforike Gospo
da kot bojevnika predstavljajo besedila iz dolgega
obdobja bojevanja za vstop v kanaansko deželo, ki
je bilo agresivno. Poglejmo si ga nekoliko pobliže.
Npr. osvojitev Jerihe, ki so jo pokončali z zakletvijo
(prim. Joz 6). Gospod razodene Jozuetu, da mu
daje v roke Jeriho in njenega kralja in mu tudi razloži, s kakšno strategijo naj jo zavzame, namreč
z liturgično procesijo okrog mesta. Da je mesto
predmet zakletve, pa pisec polaga v Jozuetova
usta (prim. 2-5.16-19). Kaj je bila Jeriha? V v. 1 je
rečeno: »Jeriha se je zaprla in ostala zaprta pred
Izraelovimi sinovi.« Torej je bila zavarovano mesto,
v katerem je bival visok sloj državnega, vojaškega,
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duhovniškega in civilnega prebivalstva. Ubogi so
Ta mir nikakor ni za vselej dosežena stvarnost.
bivali zunaj varstva njenih zidov. Napad je veljal
Po vrnitvi iz babilonskega izgnanstva se judovska
vladajočemu in bogatemu sloju. Med njimi je kot
skupnost pod perzijsko oblastjo obnovi in postane
predstavnica obrobnega in ubožnega sloja izvzeta
teokratska država. V helenistični dobi pa jo doletijo
prostitutka Rahaba. Izvzeta je zaradi vere, v kateri
najbolj dramatični časi, iz katerih imamo v Svetem
reši izraelska oglednika in se tako pridruži Božjemu
pismu ohranjena razmeroma zelo natančna vojna
ljudstvu (prim. pogl. 2). Torej boj ne poteka na
poročila in hkrati preseganje sedanjega trenutka
ravni rasnega oziroma narodnostnega razlikovanja,
preganjanj in stisk v eshatološko prihodnost. Sedanji
temveč med sužnji, ki so se rešili iz Egipta skupaj s
boji judovske skupnosti postanejo v takrat nastali
socialno obrobnimi prebivalci Kanaana, ter posestniki
apokaliptični literaturi prihodnji boji med Bogom in
in imovitimi v mestnih državah. Ti predstavljajo upinjemu sovražnimi silami, upodobljenimi v simbolični
ranje duhu eksodusa in zaveze. Od teh se nihče ne
obliki strah vzbujajočih podob ali zveri. Selevkidreši. Toda naslednjega mesta, Aja, Izraelci je morejo
ski vladar Antioh IV., ki si je privzel ime Epifan, t.
zavzeti, čeprav v hebrejščini Aj pomeni “ruševina”.
j. razodeti bog (175-164 pr. Kr.), si je prizadeval
Vzrok je v tem, da zaradi kraje zakletih reči enega
zatreti judovsko vero in je to izvajal z najbolj naizmed njih prekršijo zavezo, postanejo Gospodov
silnim skrunjenjem judovskih svetinj in izročil in
sovražnik in s tem v isti obsodbi uničenja kakor
preganjanjem vernih. Dosegel je odpad številnih
Kanaanci (prim. pogl. 7). To je ponoven dokaz, da
Judov, a izzval tudi oboroženo vstajo, ki jo je začel
pripadnost Gospodovemu ljudstvu ni stvar etnične
duhovnik Matatija s svojimi petimi sinovi, nadaljeval
pripadnosti, temveč pripravljenost, stopiti v zavezni
pa njegov sin Juda z vzdevkom Makabej (Kladivar)
odnos. Medtem ko se Gibeonci
in je po njem tudi dobila ime
z zvijačo priključijo izraelskemu
makabejska vojska. To je bila
Makabejske vojske
ljudstvu in jih Izrael vzame v
vojska za ohranitev judovske
zaščito (prim. Joz7 9), so ostavere in je tudi pripeljala do zmala kraljevska mesta poražena.
ge. Judje so dosegli določeno
Žena z roba družbe in tujci, ki
politično samostojnost in versko
se želijo pridružiti Izraelu, vstosvobodo. Vendar to ne pomeni,
pijo v zavezo in postanejo del
da je bila vzpostavljena idealna
Božjega ljudstva. Imeprialne
družba. Skupina Judov, ki ne
sile, ki se upirajo Božji vladavini
priznavajo združitve državnega
na zemlji, so uničene. Podobna
voditelja in velikega duhovnika
usoda se zrcali tudi na živalih:
v isti osebi, se loči in zaživi v
konje kot simbol nasprotnikove
Kumranu svojo skupnost. Le-to
moči dá Jozue ohromiti (prim
zaznamuje ostra delitev med
11,6.9), medtem ko je živino
njimi kot sinovi luči in onimi
ohranil za vzdrževanje ljudstva.
“zunaj” kot sinove teme – med
Porazil je mogočne kralje, da
obema je možen le boj.
bi naredil prostor za ljudstvo
Pripoved obeh Knjig Makaenakih. Dejansko je med tistibejcev je tako kot pripovedi o
mi, ki so ob razdelitvi dežele
bojih za deželo v davni pretek
dobili dedni delež, tudi Kaleb iz
losti prepletena s teološkimi
Kenazovega rodu, t. j. Edomec,
razmišljanji. Medtem ko pisec
Ezavov potomec, ki se je kot
poroča o oskrunjenju templja
oglednik izkazal zvestega Bogu
in ubijanju veri zvestih Judov,
(prim. 4 Mz 13,6.30; 14,6 sl.).
se sprašuje o vzrokih za to trNavedena besedila kažejo,
pljenje. Najde jih v Izraelovih
da svetopisemskemu piscu sveta vojska ne pomeni
grehih. Toda po njegovi izvirni razlagi jim je Bog
Izraelovega narodnostnega uveljavljanja, temveč
poslal kazen, preden je mera njihovih grehov in
odseva Jahvejevo prizadevanje za vzpostavljanje
temu ustrezna kazen bila polna. Druge narode Bog
njegovega kraljestva na zemlji. Zato se Bog obrne
kaznuje, ko je mera njihovih pregreh polna, svojega
proti samemu Izraelu, svojemu ljudstvu, kadar to
ljudstva pa zaradi svoje prizanesljivosti in ljubezni
odpade od njegove zaveze. Ta radikalen preobrat v
ne prepusti samim sebi v njihovi grešnosti, temveč
pojmovanju svete vojske, ki pa je vsebovan v samem
jih takoj kaznuje (prim. 2 Mkb 6,12-17). To je znanjenem bistvu, so izvedli preroki. V njihovi pridigi se
menje duhovne zrelosti Izraela, ki je zmožen svojo
spominjanje Gospodovih odrešenjskih del v dobro
izvolitev razlagati ne le kot pravico do osvajanja in
Izraelu spremeni v grožnjo proti Izraelu. Vojska,
obrambe ozemlja, temveč tudi kot nujnost trpljeki jo Gospod kot zaveznik bojuje proti Izraelovim
nja. Njihovo voljno prenašanje trpljenja bo pomirilo
sovražnikom, pa se spremeni v vojni poseg proti
Božjo jezo in oskrunjeni tempelj bo obnovljen. To
Izraelu (prim. Am 2,1-16; 2,9; Iz 5,26 sl.; 28,21;
razmišljanje uvaja v pripoved o mučeništvu starca
29,1 sl. itd.). Večkrat pa nastopi Gospod kot tisti,
Eleazarja in sedmih sinov junaške matere (2 Mkb
ki uničuje orožje (prim. Ps 46,1o, Oz 1,5; 2,20) in
7-7). Po avtorjevem prepričanju trpljenje mučencev
vzbuja upanje po miru vsem narodom (prim. Iz 2).
lahko vrne Izraelu Božjo milost – in dejansko za tem
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sledi poročilo o zmagah Juda Makabejca, o smrti
preganjalca Antioha IV. ter o očiščenju templja. Pisec
pravi: »Vedel je namreč, da zmage ne prinaša orožje,
ampak da jo on naklanja tistim, ki so je po njegovi
presoji vredni« (2 Mkb 15,21). Celo selevkidskemu
vojskovodju pripisuje védenje o Izraelovi odvisnosti
od Božje odločitve v vojnem izidu: »Ker pa ni bil neumen, se je zamislil nad porazom, ki ga je pretrpel,
in sprevidel, da so Hebrejci nepremagljivi, saj imajo
za sobojevnika mogočnega Boga« (2 Mkb 11,13).
Tako Knjigi Makabejcev razodevata pogled na
zgodovino, po katerem so Bog, Gospodar zgodovine,
pusti zasramovati od nevernih, ki skrunijo njegovo
svetišče in njegovo ljudstvo. Navzoč je v zgodovini
svojega ljudstva, ko se zdi, da je odsoten. Ko tisti,
ki se čutijo vzpodbujene za boj za njegove pravice,
primejo za orožje, je prisoten v njihovih vojaških
operacijah. Toda pisec tudi ve, da boj za očiščenje
oskrunjenega svetišče in vzpostavitev očetnih postav
ne poteka zgolj na bojnem polju in tudi ni najprej
boj z orožjem. Grehi so priklicali nad ljudstvo to trpljenje, v katerem je soudeležn sam Gospod, toda

Jona v
Ninivah

Božjo jezo, ki se je razplamtela, spreminja v milost
mučeništvo zvestih. Zato je tudi takšna knjiga, kot
sta Knjigi Makabejcev s poročanjem o vojaških po
dvigih, najprej klic k spokornosti. Le-ta daje oboroženi vstaji opravičenje in določa vojno srečo.
Isti dogodki so predstavljeni tudi v Danielovi
knjigi. Ta kot apokaliptična literatura o Antiohovem
preganjanju judovske vere govori v zastrti obliki
simbolov. Makabejski oboroženi odpor je omenjen
le na kratko in prav tako v zastrti podobi (prim. Dan
11,34). V avtorjevi viziji velikih zgodovinskih sprememb je le drobec med vojskami velesil. Toda tudi
vojske velesil mu ne predstavljajo odločilnega dejavnika. Kraljestva v podobah zveri se ne morejo izmakniti sodbi in oblasti Najvišjega Boga. Z umirjenim
teološkim trpnikom jim je odmerjena doba njihovega
teptanja zemlje in povzdigovanja nad nebesa, a prav
tako tudi njihov konec. In konec trpljenja Božjega
ljudstva. Pomenljivo je, da tukaj izraelska vojaška
dejavnost ne igra vloge: v Nebukadnezarjevih sanjah se brez človeških rok utrga kamen, ki zdrobi
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velikansko strah zbujajočo podobo (prim. Dan 2), in
Belšacarjeva smrt je z nevidno roko izpisana na steno med orgijo njegove zadnje noči (prim. Dan 5). Po
Božji sodbi bodo »kraljestvo in oblast in veličina nad
kraljestvi pod vsem nebom... dani ljudstvu svetih
Najvišjega« (Dan 7,27). To končno zmagoslavje je
sporočilo tolažbe, ki ga ta apokaliptična knjiga daje
Judom v času, ko je bila zvestoba veri življenjsko
nevarna. V še poznejši Juditini knjigi se prav tako v
boju za obstoj stiskane judovske skupnosti odvija
spopad kozmičnih razsežnosti: sovražna velesila si
prisvaja Božje pristojnosti in lastnosti in se spušča
v zavestno tekmo in merjenje sil s samim Bogom.
Zato je obsojena na poraz, in to po roki ženske, ki
kot utelešenje najpristnejšega judovstva stavi svoje
zaupanje zgolj na Boga. Strah edinole pred Bogom
v grozeči nevarnosti je temelj njenega junaštva in
zmage – in sporočilo knjige.
Sklenemo lahko, da je Izrael bil priča številnim
spopadom in da je bil pogosto vpleten vanje. Prisoten na strateško pomembnem mestu med Vzhodom
in Zahodom sam strateško ni bil nikoli močan. Le
kadar so velesile na vzhodu ali
zahodu namesto ekspanzij navzven morale reševati notranje
nemire, si je razširil ozemlje
in se utrdil, tako pod Davidom
in Jeroboamom II. Na svoje
vojaške uspehe je bil ponosen
in dolgotrajni boj za osvojitev
obljubljene dežele je v junaških
opisih literarno dokončno oblikoval, ko je deželo v vojaškem
porazu zopet izgubil. Ta binom je
odločilen dejavnik pri vrednotenju teh vojnih poročil. Izraelovo
pojmovanje lastnega naroda ni
njegovo absolutiziranje. V njem
se ne more do kraja izvesti ideja bratstva in rodu, namreč do
tiste skrajnosti, po kateri bi bil
njihov rod najvišja vrednota in s tem razlog za tako
imenovano sveto vojsko. Odnos do Boga Jahveja
in do njegove zaveze in postave je korektiv njegovega vrednotenja samega sebe. Jahve namreč ne
gre vedno z Izraelom v boj proti sovražniku, včasih
se kot sovražnik obrne proti njemu samemu. In v
Izraelu so vedno preroki, ki znajo povedati, da o tem
odloča Izraelova zvestoba ali odpad od Boga. Ta absolutna zahtevnost Izraelovega Svetega relativizira
Izraelovo pravico do svete vojske. Relativizira tudi
Izraelovo izključno pravico do Jahveja kot svojega
narodnega Boga. Jahve izjavlja, da se »bo dal spoznati Egipčanom in Egipčani bodo tisti dan spoznali
Gospoda« (Iz 19,19). Podobno Asirci. Jonova knjiga
pošilja preroka, da s klicem k spreobrnjenju in pokori reši Izraelovega najhujšega sovražnike Ninive.
Tako pripovedi Jozuetove knjige o osvajanju dežele
in zakletvah njenega prebivalstva odstopajo mesto
univerzalističnim pogledom, kjer se v trpljenju in
ponižanju ljudstvo prečiščuje ne le zase, temveč
kot trpeči Gospodov služabnik tudi za narode. Ta ne
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udarja nazaj in s svojim voljnim sprejetjem trpljenja
prinaša opravičenje krivičnim.
Ta pogled se nadaljuje v Novi zavezi tako temeljito, da v njej sicer začutimo pljuske obračunavanj
in tekem za oblast med cesarskimi namestniki in
prokuratorji, izdajstva, odstavitve in upore, vendar
krščanska skupnost v njih ne sodeluje in je v bistvu
sploh ne ogrožajo. Jezus govori o bolj odločilnem
boju, ki poteka v človekovi vesti med dobrim in hudim, med Bogom in satanom. Govori o stiskah, ki
bodo prišle nad Jeruzalem v času judovskega upora
proti Rimljanom, in jih prispodablja poslednjemu
Božjemu posegu ob koncu časov. Uporablja torej
vojaško terminologijo, toda ne dovoli učencem, da
bi ga branili, ko pride ura, da kot trpeči služabnik
izpolni svoje poslanstvo. Tudi odklanja zase vzdevek
“mesija”, ker je ta v tedanjem judovstvu povezan s
politično-vojaškimi pričakovanji. S svojim odnosom
do okupatorske rimske oblasti pokaže, da temeljni
izvor zasužnjenosti njegovega naroda ni podrejenost
tuji oblasti. Z govorico, ki spominja na preroško,
pokaže na globlji konflikt, ki poteka v človekovem
srcu med Božjo voljo in njegovo samovoljo, med
priznanjem Božje vrhovne oblasti in odrekanjem
tega priznanja. S tem je odločilno prestavil težišče
osvobajanja človeka na sam izvor svobode. Stopil
je v izročilo tistih, ki so iskali mir in pravičnost v
odpuščanju in ljubezni do sovražnikov.

Sklep
V Svetem pismu sicer ni podana religiozna razlaga vojske, toda vzrok zanjo je mogoče jasno videti
v človeškem grehu. Z ene strani pohlep, nadutost,
brezčutnost, maščevalnost in sovraštvo zanetijo
vojne požare in zaznamujejo vojskujoče si nasprotnike, kar Bog ostro graja (prim. Am 1-2 itd.). Z
druge strani postane vojska sredstvo skrivnostne
zmage nad zlom, vendar preko trpljenja, v katerem
je soudeležen Bog sam. Ta soudeleženost postane
vidna in še globlje zastrta v Jezusu Kristusu. On
sam je pokazal način življenja, katerega dosledno
uresničevanje preprečuje vojsko. Pokazal je način
življenja, ki stori, da te vojska, če pride do nje, ne
more notranje spremeniti v sovražnika in ne te streti
pred tistim, ki te gleda kot sovražnika. Tega ni storil
zgolj s svojim naukom, temveč je kot Bog in človek
v svojem telesu podrl steno pregrade, t. j. sovraštva
med Judi in pogani in po križu spravil oba z Bogom
(prim. Ef 2). Tako je vzpostavljen kvalitativno nov
začetek, katerega izvora ni mogoče najti v človeškem
prizadevanju, najsi bi bilo še tako iskreno. Ta nov
začetek prihaja “od zunaj”, kot dar od Boga, in je
resnični mir, šalom, ki je popolna osvoboditev in sprava. Ta odrešenjski dar pa je omogočen šele potem,
ko je v Jezusu obvladana najgloblja korenina vsake
odtujitve, namreč odtujitev med Bogom in človekom,
in je vzpostavljen nov mir med nebom in zemljo.

Frank Markošek

KAKO SO KOMUNISTI MOLILI
Na slovenskih tleh je bilo v nekaj tednih po koncu druge svetovne vojne pobitih več ljudi kot vsa štiri
leta vojne. Največ žrtev je bilo med Hrvati - civilisti in vojnimi ujetniki enot Neodvisne države Hrvaške.
Ocena števila mrtvih, ki ležijo v številnih množičnih grobiščih od Koroške do Maribora, Celja, Gorenjske in
slovensko-hrvaške meje, segajo tudi na več kot 100.000 ubitih. Angleži so iz Vetrinja vrnili več kot 10.000
slovenskih domobrancev in civilistov, ki so bili večinoma pobiti v okolici Celja in v Kočevskem Rogu. Partizanske oblasti so poleg njih usmrtile še verjetno več kot pet tisoč prebivalcev Slovenije: domobrancev, ki
se niso umaknili na Koroško ter civilistov - Slovencev in pripadnikov nemške manjšine. Usmrčenih je bilo
tudi več tisoč ujetih pripadnikov nemških in srbskih enot. Poleg vseh teh so partizani usmrtili še okoli 1500
Italijanov na Goriškem in Tržaškem in okoli 100 južnih Korošcev (vir: Temna stran meseca).
V župniji Teharje pri Celju stoji na hribu stara cerkev sv. Ane, pri kateri je stari gostilničar in mežnar
zvonil trikrat na dan, zjutraj, opoldne in zvečer, da
so domobranci, ki so jih imeli komunisti zaprte, v
ujetništvu vedeli, koliko je ura.
Pozneje so jih ponoči pobijali, govorili pa so, da
imajo vojaške vaje.
V to cerkev sv. Ane so pozneje hodili Slovenci iz
Amerike, med njimi je bil tudi rajni Lojze Gregorič.
Tam so se zbirali v spomin na pobite domobrance.
Leta 1974 je umrl stari gostilničar in mežnar, ki so
ga komunisti dobro poznali, saj so hodili k njemu
jest in pit. Na parah je ležal doma, žena in sinovi so
ostali sami. Eden od sinov je prišel prosit mojega
brata Ivana, ki so ga poznali daleč naokrog, da je
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rad molil in pel. Tako je prišel zvečer pol ure daleč k
sv. Ani za rajnega mežnarja molit rožni venec, kot je
to običaj ob mrtvaškem odru. V gostilni je bilo polno
komunistov. Moj brat je popil kozarec vina, nato pa
rekel: »Zdaj bomo malo molili za rajnega. Kdor hoče
ostati z nami in družino, lahko ostane, drugi pa naj
gredo v drugo sobo.« Ko je začel moliti rožni venec
so vsi ostali in z njim molili, saj se je videlo, da so
premikali ustnice.
Ko so končali, se jim je brat zahvalil in rekel: »Vsi
bomo šli po tej poti za njim.« Naslednji dan je bila
v Teharjih maša in pogreb in prav dosti komunistov
je prišlo v cerkev. Očetovo delo kot mežnarja so pa
prevzeli sinovi.
To zgodbo sem zvedel od brata v Sloveniji.
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Silvester Čuk

SLAVKO GRUM
2. AVGUST 1901 – 3. AVGUST 1949
»Posebno mesto v našem slovstvu gre zaradi izvirnih lirskih črtic in
dramskih poskusov Slavku Grumu,« je zapisal Anton Slodnjak v svojem
Slovenskem slovstvu (MK, Ljubljana 1968). »Kot medicinec dunajske šole je
poznal in v pisateljevanju tudi uporabljal nauke in izsledke psihoanalitika
Sigmunda Freuda, sicer pa kot avtor ni bil pristaš nobene znanstvene
ali slovstvene doktrine. V nasprotju s Cankarjevo umetnostjo, iz katere
je sicer izhajal, je iskal samo novega izraza za globoko sočutje, ki ga
je občutil spričo najrazličnejših oblik človeškega trpljenja, ter se je kot
pistelj znašel nekako tam, kjer so bili francoski nadrealisti.« Njegovo najpomembnejše delo je igra v dveh dejanjih Dogodek v mestu Gogi (1927). »Goga
je groteskno simbolična podoba vase zaprtega, v zaprašeni negibnosti
dušečega se majhnega mesta, v katerem ljudje, ujeti v svoja prebivališča
in zaznamovani s preteklostjo, napeto čakajo na velik, usoden dogodek,
ki naj bi osvobajajoče sprostil njihovo življenje« (Andrej Inkret).
Po Slavku Grumu nosi ime najvišje priznanje za slovenskega dramatika –
Grumova nagrada.

Priljubljen zdravnik, sam pa bolnik
Slavko Grum je v svojem razmeroma kratkem življenju močno doživljal krizo razklanosti med duhom
in telesom, kar se odraža v njegovih delih.
Rodil se je 2. avgusta 1901 v Šmartnu pri Litiji,
kjer je bil njegov oče usnjar in trgovec. Družina
se je kmalu preselila v Novo mesto in se potem še
večkrat selila, Slavko pa je ostal v Novem mestu,
kjer je končal tako osnovno šolo kot tudi gimnazijo.
Njegovi prijatelji so bili takrat Anton Podbevšek,
Miran Jarc, Marij Kogoj in Božidar Jakac. Po maturi
se je odločil za študij medicine na Dunaju. Vestno
je študiral, obiskoval je gledlišče in tudi pisal svoje
dramske poskuse Pierrot in Pierrette, Trudni zastor).
Med počitnicami je režiral igre, med njimi tudi Cankarjevo Lepo Vido, v kateri je glavno vlogo igrala
Joža Debelak, hči šmarskega nadučitelja, študentka
elektrotehnike. Med njima se je spletla ljubezenska
zveza, ki pa ni bila trdna in je po sedmih letih umrla.
Tudi kasneje Slavko Grum, ki je leta 1926 postal
doktor medicine, zaradi svoje zapletene osebnosti in
zaradi svoje močne navezanosti na mater, ni našel
nobene ženske, s katero bi osnoval družino.
Po doktoratu je nekaj časa služil pri vojakih,
potem je bil na stažu v bolnišnici v Ljubljani. Pritegovala sta ga zlasti oddelek za duševne bolnike na
Studencu in porodnišnica. Plačanega mesta pa v
Ljubljani ni mogel dobiti, zato je leta 1929 prevzel
službo splošnega zdravnika v Zagorju ob Savi, kjer
je ostal vse do svoje smrti. Veljal je za res dobrega
zdravnika in bil je zelo priljubljen. V sebi pa je bil
načet: vdajal se je pijači in morfiju. Posledica tega
je bil rak na jetrih, ki je 3. avgusta 1949 prestrigel
nitko njegovega življenja.

Novem mestu, o čemer priča kratka zgodba Dobro
mleko, z grotesknim humorjem narisana podoba
ljudi, ki vidijo samo sebe, ki je bila objavljena v
Dolenjskih novicah leta 1917. Pisal je razmeroma
malo časa: med študijem medicine na Dunaju in
tista leta, ko je kot zdravnik deloval v Ljubljani. Za
razliko od večine slovenskih ekspresionistov (Anton
in France Vodnik, Srečko Kosovel, Miran Jarc), ki so
se ukvarjali predvsem s poezijo, se je Slavko Grum
posvetil prozi in dramatiki. Ustvaril je najboljša dela
slovenske ekspresionistične proze s črticami in novelami, ki se dogajajo v bolniškem, napol patološkem
svetu, tudi med blazneži. V pogovoru z Božidarjem
Borkom leta 1931 je povedal, da se mu je kratka
proza sama silila, ker ga je prevzelo doživetje, ki ga
je moral izpisati, medtem ko je dramo hotel napisati,
lotil pa se je je iz ljubezni do gledališča. Vendar glede snovi med obema zvrstema ni trdne ločnice. Pri
svojem pisanju se je opiral na medicinska dejstva o
telesnem in psihičnem stanju junakov, se ukvarjal
in razlagal njihova dejanja s podzavestnimi motivi.
Sklicevaje se na Freuda je Grum razlagal, da je temeljni motiv umetnosti beg iz trpljenja, iz katerega
se drugi zatekajo v podzavest, sanje ali smrt.
Njegovi pripovedni spisi so ostali raztreseni po
revijah in časopisih (v glavnem v Ljubljanskem zvonu
in Jutru) in bili skoraj pozabljeni. Njegovo umetniško
veljavo je naša literarna kritika zaznala šele veliko
let po njegovi smrti. Leta 1957 je prišlo do prve
predstavitve v knjigi Goga, proza in drame – izbor
črtic, novel in dram, ki ga je pripravil Herbert Grün,
leta 1976 pa je Lado Kralj uredil Grumovo Zbrano
delo, ki je izšlo v dveh knjigah.

Kratka proza se mu je sama silila

“Dogodek v mestu Gogi”,
vrh Grumovih dram

Slavko Grum je prijel za pero že kot gimnazijec v

Zgodovinar slovenskega gledališča France Koblar

246

AVGUST – AM – 2015

je zapisal, da stoji v središču in na vrhu slovenskega
ekspresionizma dramsko delo Slavka Gruma. »V
času svojega medicinskega študija na Dunaju 1920
do leta 1927, ko je bil že zdravnik, je dovršil štiri po
vsebini in slogu samosvoje drame in z njimi segel
v skrajnosti tedanjega slovstvenega ustvarjanja. Iz
vseh štirih del odseva poleg trpke poetičnosti duh
brezizhodnega družbenega stanja, sled pisateljevega
časa ter nakaže tragiko mračnih zapletov sedanjosti. Freudova psihoanaliza mu nakazuje odgovor na
nedoumljive pojave življenja.«
Njegova prava drama je tridejanka Pierrot in
Pierrette (napisana 1921, tiskana 1957), sledita
štiridejanka Trudni zastori (1924, uprizorjena 1963)
ter enodejanka Upornik (1927, uprizorjena na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo 1963).
Njegovo najboljše in najbolj znano delo je Do-

godek v mestu Gogi (1927), igra v dveh dejanjih,
groteska, v kateri raziskovalci vidijo že napoved
evropske antidrame. Igra je na natečaju prosvetnega
ministrstva v Beogradu 1929 dobila drugo nagrado.
Slovenska matica pa jo je odklonila »zaradi dvoma
v izvirnost, zaradi nekaterih prehudo naturalističnih
scen, zaradi organskih umetniških napak, skrajno
slabega jezika in zato, ker je satira na malomeščana
in ima kot taka programatičen pomen«. Leta 1930
je izšla v knjigi (samozaložba), leta 1931 pa je prišla na oder Narodnega gledališča v Ljubljani in bila
pravi gledališki dogodek, ki je ostal v spominu kot
eno najmočnejših doživetij. Mesto Goga je simbol
malomeščanskega življenja v provinci; v svoji utesnjenosti čaka na dogodek, ki bi prevetril zatohlo
življenje. Tega dogodka pa ni, čeprav ga vsi napeto
pričakujejo.

islam

P. Samir Khalil Samir

ISLAM JE VERA BORBE
ZVITA TRDITEV
“Kalif” spodbuja vse muslimane, naj naredijo svojo “hidžro”, izselitev, da bi prešli iz
islama miru na islam borbe in se tem posnemali Mohameda in njegov beg iz Meke v Medino
leta 622. Sporočilo prebuja nekaj spečega v tradicionalističnem in salafitskem muslimanskem svetu. Islam je mir in vojska in je čas, da muslimani spremeni svoje videnje zgodovine. Njihove svete vojske ni mogoče primerjati križarskim vojskam.

“Islamska država” je 14. maja poslala v eter
glasovno sporočilo svojega poglavarja Abu Bakra al-Bagdadija, v katerem zahteva od vseh muslimanov,
naj “se izselijo” v kalifat in uresničijo džihad, sveto
vojsko, saj »islam ni bil nikoli vera miru. Islam je
vera borbe.«
V sporočilu, ki traja približno 33 minut, zahteva
od vsakega muslimana na katerem koli kraju, da
uresniči “hidžro” (izselitev) v “Islamsko državo” in
se bori v svoji deželi, kjer koli je že ta.
In še več: »Ali ni morda prišel za vas trenutek,
da bi se zavedeli, da ni moči ali časti ali varnosti ali
pravice za vas drugje kot v senci kalifata?«
Dodaja: »Islam nikoli ni bil vera miru. Islam je
vera borbe. Nihče ne bi smel verjeti, da je vojska,
ki jo bijemo, samo vojska “Islamske države”. To je
vojska vseh muslimanov, ki jo “Islamska država”

vodi. To je vojska muslimanov proti nevernikom.«
Analitiki potrjujejo, da se zdi, da je glas sporočila
glas vrhovnega poglavarja “Islamske države”, jasen,
odločen, celo pesniški, vendar pa ni dokončnih dokazov, da je njegov.
Zadnje mesece so krožile govorice o tem, da je
bil marca ranjen v bombardiranju koalicije proti
“Islamski državi”. To sporočilo je prvo po najmanj
šestih mesecih in je bilo razširjeno v raznih jezikih:
angleško, francosko, rusko, nemško in turško.
Da zdaj je Abu Bakr al-Bagdadi javno nastopil
samo enkrat v filmu v nastopnem govoru v veliki
mošeji v Mosulu ob razglasitvi kalifata junija lani.
Komentira p. Samir Khalil Samir, jezuit, poznavalec islama, zaslužni profesor univerze Sv. Jožefa v
Beirutu, sedaj začasni rektor Papeškega orientalnega
inštituta v Rimu

To sporočilo Abu Bakra al-Bagdadija je zelo zvito,
ker odgovarja pričakovanju dela muslimanskega sveta. Predvsem bodo zadovoljne salafitske skupine, ki
skušajo vrniti družbo v slog in prakso Mohamedovega časa. Rekli bodo: »Končno smo našli pravi islam.«
Treba je opozoriti: kadar govori o “hidžri”, to pomeni umik Mohmeda iz Meke v Medino, kar označuje
začetek muslimanskega štetja (od l. 622 po Kristusu).

Ta umik je prehod od miroljubnega na borbeni
islam. V Meki Muhamed nikoli ni začel kake vojske,
Ko pa je videl, da njegovo sporočilo nima uspeha in
da ga posluša malo ljudi, da je to celo tveganje za
njegovo življenje, je poslal majhno skupino svojih
pristašev v izselitev v Etiopijo, krščansko deželo,
ki naj bi jih lepo sprejela. Potem se je umaknil v
Medino. Tam je začel pridigati in po enem letu je
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začel vojaški spopad najprej proti prebivalcem Meke,
potem pa proti raznim rodovom, da bi jih spreobrnil. Mohamed je v vseh teh vojskah zmagal; večina
arabskih rodov mu je sledila. Treba pa je poudariti:
sledili so mu bolj kot vojaškemu poglavarju kot pa
verskemu voditelju. Dokaz je naslednji: ko je mohamed umrl leta 634(?), so se mnogi rodovi umaknili
in niso več podpirali vojske ter plačevali davkov. In
takrat jim je novi kalif Abu Bakr napovedal vojsko,
da bi jih prisilil k vrnitvi v islam.
Pa so se mu upirali: pogodili smo se z Mohamedom, ne z islamom. Toda Abu Bakr jih je premagal in
jih prisilil, da so se vrnili v islamsko okolje. Zanimivo
je, da si je ta novi “kalif” naših dni izbral ime Abu
Bakr in hoče napovedati sveto vojsko vsemu svetu,
da bi vse podvrgel islamu.
Njegov klic pomeni prebuditi nekaj, kar spi v
globoki zavesti islama: naredimo vsi svojo “hidžro”,
pustimo tiste, ki hočejo islam miru in pojdimo v pravi islam, ki je najprej osvojil Arabijo, potem Bližnji
vzhod in potem Sredozemlje. To naj bi bila zadnja
faza prerokove borbe po rokah njegovega novega
predstavnika.

Vse je močno simbolično
Res je, da prihajajo sporočilo, da “Islamska država” izgublja pristaše, da se razni mladi, potem ko so
prišli v Sirijo in Irak, da bi se borili, zdaj odvračajo in

jih sami četniki “Islamske države” zapirajo. Sporočilo
hoče torej zbuditi še več muslimanov, da bi pridobili
bolj odločne mlade.
Brez dvoma bo klic al-Bagdadija pretresel salafit
ske muslimane, katerih ideal je primitivni islam.
Njihov vzor je islam prve generacije, to bo pa spodbudilo mnoge tradicionalistične muslimane, da bodo
postali salafiti in šli v borbo.

Kaj storiti
spričo tega klica k orožju?
Vojaška borba je lahko nujna, ni pa odločilna.
Vojaške akcije lahko omeje nasilje, prelijejo manj
krvi, prisilijo “Islamsko državo” k umiku, toda gibanje se bo nadaljevalo, ker je del islama. Edina
radikalna rešitev je notranja reforma branja musli
manske zgodovine.
Ko al-Bagdadi trdi, da “islam nikdar ni bil vera
miru”, pretirava: islam je imel tudi obdobja miru. Reči,
da je bil islam samo vojska, je zmota. Islam je vojska
in mir in čas je, da muslimani ponovno pregledajo
svojo zgodovino. Poleg tega je treba poudariti, da
se islamska vojska ne more primerjati s križarskimi
vojskami: križarske vojske so bile največ vojske za
osvoboditev Jeruzalema in svetih krajev, ne pa totalna vojska, sveta vojska, ki bi jo navdihnil evangelij.
Islamska vojska pa je vedno “sveta”, če gre za razširjanje meja islama in podvrženje pokrajin islamu.

preganjanje kristjanov

IRAK
Mesto v World Watch List
V primerjavi z lanskim letom se je Irak na seznamu World Watch List (WWL) povzpel iz 4. na 3.
mesto. Njegove točke so narasle od 78 na 86. Pogoji
verske svobode so se za kristjane bistveno poslabšali
zaradi ustanovitve kalifata “Islamske države”, katere
glavni del je v Iraku.

Viri preganjanja
Glavni vir preganjanja v Iraku je muslimanski
ekstremizem. Drugotni viri so: napetosti med rodovi,
cerkveno sektaštvo, diktatorska norost, organizirana
korupcija in v manjši meri tudi verski nacionalizem.
Muslimanski ekstremizem: skupine radikalnih
muslimanov hočejo versko očiščenje Iraka in upajo
da bodo iz njega naredili izključno muslimansko državo. Po invaziji leta 2003, ki so jo vodile Združene
države, je položaj postajal vedno slabši obenem s
poglabljanjem protizahodnih (in s tem tudi protikrščanskih) občutkov in z vedno hujšim nasiljem
muslimanskih milic in vstajniških skupin. Poleg tega
zaradi državljanske vojske v Siriji stalno številčno
rastejo skupine islamskih teroristov na severu in zahodu države. Junija 2014 je “Islamska država” (prej
znana kot ISIS) razglasila kalifat, ki obsega obširna
področja severnega in zahodnega Iraka in področje,
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ki ga je kontrolirala Sirija. Kalifat uveljavlja stroga
muslimanska pravila in je odgovoren za večino
nasilja nad kristjani. Položaj se je še poslabšal, ker
je vlada nesposobna poseči vmes. V iraški in kurdski vladi narašča teža islama zaradi pokrajinskega
razvoja. Številke šiitske stranke so ozko povezane
z islamsko republiko Iran, čigar vpliv torej v Iraku
narašča. Kristjani, posebno muslimanski spreobrnjenci, poročajo, da jih neprestano nadzorujejo
iranske tajne službe.
Na splošno kaže, da postaja iraška družba ved
no bolj muslimanska. Ob tem narašča družbeno
nadzorstvo žensk, dolžnost oblačiti zagrinjalo ter
ramadanski post. Tudi krščanske ženske morajo
v Bagdadu nositi zagrinjalo, če hočejo iz hiše brez
tveganja. Na področjih, ki jih nadzoruje “Islamska
država”, so vse ženske prisiljene nositi kompletno
zagrinjalo s pokrivanjem obraza.
To je zaenkrat vse, ker drugi zgoraj našteti viri
preganjanja zahtevajo še nadaljnjo raziskavo.

Dogajanje
Zgodovina Iraka je ozko povezana s krščanstvom.
Kakršne so danes državne meje, je bil svetopisemski
očak Abraham Iračan. Mosul, po velikosti drugo iraško mesto, ki je danes v rokah “Islamske države”, je
AVGUST – AM – 2015

sedanje ime starozaveznega mesta Ninive, ki ga je
obiskal prerok Jona. Bagdad in Mosul imata prastaro
tradicijo tam naseljenih kristjanov. Pred ameriško
invazijo v Irak leta 2003 je bil Irak domovina ene
najštevilčnejših skupin kristjanov na Bližnjem zapadu. Kristjani žive v tej deželi že dve tisočletji, zdaj
pa so na robu izumrtja.
Odkar je ameriška vojska začela umikanje iz
dežele, trpi Irak negotovost družbene ureditve, spopade in majavost. Vlada je nesposobna uveljaviti zakone in jamčiti vsaj minimalno gotovost. Korupcija se
hitro veča in zdi se, da sektaško nasilje nima konca.
Irak je razdeljen na dva dela: pol-samostojno
kurdsko področje na severu, ki ga uradno nadzoruje
krajevna kurdska vlada s sedežem v Erbilu in ostali
obširni arabski del, ki ga nadzoruje iraška vlada s
sedežem v Bagdadu. Dve narodnosti, kurdska in
arabska, imata vsaka svoj jezik in svojo kulturo.
Večina naftnih ležišč je blizu Kirkuka in Mosula, kar je
obmejno področje med kurdskim in arabskim delom
države. To so pa kraji, kjer nasilje razsaja najhuje.
Kristjani so tako med dvema ognjema: na eni strani
vojska za kurdsko samostojnost, na drugi pa versko
čiščenje Iraka, ki ga vodijo islamske teroristične skupine, ki hočejo eno, popolnoma muslimansko državo.
Vsekakor je pa tudi kaka iskra upanja. Povečuje se
sodelovanje med pastirji vernikov muslimanskega
izvora na nekaterih severnih področjih. Poleg tega
Cerkve in tradicionalne organizacije skušajo pomagati prebežnikom iz področij, ki jih nadzorujeta “Islamska država” in Sirija. Razdeljujejo jim dobrine, ki
prihajajo iz humanitarnih zbirk; ne le hrano, ampak
tudi odeje in igrače za otroke.

Vrste preganjanih kristjanov

V Iraku so štiri vrste kristjanov:
Skupnost tujih kristjanov: te vedno nadzoruje
državna oblast. Po umoru ameriškega krščanskega
učitelja v Sulaymaniji marca 2012 se je parlament
kurdskega področja začel močno prizadevati za
omejitev krščanske dejavnosti in zaposlovanje učiteljev angleščine iz tujine. Tujci so v Iraku predmet
naraščajočega varnostnega nadzora.
Zgodovinske skupnosti kristjanov: pravoslavna
asirska Cerkev, kaldejska katoliška Cerkev, sirska
katoliška Cerkev in armenska Cerkev so hudo preganjane.
Skupnost kristjanov iz islama: so predmet preganjanja, pa tudi nasprotovanja v (širši) družini sami.
Skupnost netradicionalnih protestantskih kristjanov: grozi jim hudo preganjanje ali diskriminacija
(kot evangeljske Cerkve na področju Niniv, Bagdada
in Basore), s strani gibanj fanatičnih muslimanov in
oblasti ter nekrščanskih verskih voditeljev. V manjši
meri se evangeljski kristjani soočajo tudi z nasprotovanjem v (širši) družini sami.

Življenjska področja
Število točk za vsa področja življenja kristjanov
v Iraku je naraslo zadnje čase zaradi “Islamske
države”. Področij življenja je pet: zasebno, družinsko, skupinsko, narodno in cerkveno. Med njimi je
pritisk narasel predvsem v skupnostnem, narodnem
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in cerkvenem področju. Na splošno se verniki, ki
izvirajo iz islama, soočajo s težavami na vseh pod
ročjih življenja v državi. Položaj je posebno napet
na področjih, ki jih zaseda “Islamska država”. V teh
pokrajinah trpijo verske pravice vseh vrst kristjanov
posebno hudo nasilje.
Zasebno področje: pritisk se je povečal predvsem
na ozemljih, ki jih nadzoruje “Islamska država” Vse
vrste kristjanov so podvržene omejitvam osebnega
bogočastja: na primer, ne smejo na glas peti. V tem
smislu so verniki muslimanskega izvora podvrženi
omejitvam v vsej državi, ker je tvegano odkrito
govoriti o svoji lastni veri.
Družinsko področje: zaradi posledic, ki jih trpi
družina, kristjani muslimanskega izvora pogosto ne
morejo javno izpovedovati svoje vere, ker tvegajo,
da jim bodo grozili ali jih zapustili. Na področjih,
ki jih nadzoruje “Islamska država”, je življenje krščanskih družin močno omejeno. Tudi v ostalih delih
Iraka morajo biti krščanski starši zelo previdni pri
informiranju svojih otrok. Če bi na primer otroci o
svoji veri govorili v šoli, še posebej pri urah o islamu,
družina tvega obtožbo bogokletja.
Skupinsko področje: tudi v skupnostih je za spreobrnjence iz islama tvegano govoriti o lastni veri
zaradi diskriminacije, ki bi jih lahko zadela. Položaj
je še slabših na področjih, ki jih nadzoruje “Islamska
država”, kjer morajo vse vrste kristjanov držati svojo
vero v najstrožji tajnosti. Vse ženske morajo biti
na področju “Islamske države” popolnoma zakrite.
Tudi na severnih področjih dežele (Dohuk, Zakho
in nekateri deli Erbila) je pritisk na ženske, naj si
zakrivajo obraz, vedno večji.
Narodno področje: šarija je temelj prava, ki muslimanom prepoveduje spreobrnjenje v druge vere.
Posledično so verniki muslimanskega izvora diskriminirani v družbenem in narodnem življenju, če njihova
vera pride na dan. Podatki o veri na osebnih dokumentih se ne morejo spremeniti, zato so otroci samodejno
registrirani kot muslimani. Tudi otroci tradicionalnih
kristjanov (zgodovinske skupnosti in netradicionalni
protestanti) so lahko registrirani kot muslimani, ne
da bi starši vedeli za to. Če krščanski starši zahtevajo
spremembo rojstnega lista, bo popravek viden in bo
delal vtis, da se je oseba spreobrnila v krščanstvo z
vsemi posledicami, ki jih to prinaša. Na kurdskem
področju na severu Iraka kurdska vlada nalaga prodajo zemljišč muslimanom ali jazidom kljub temu,
da so mnoga področja in mesta večinsko krščanska.
Ta “postopek demografskega obrata” traja že nekaj
let v mnogih okoljih krščanske večine na kurdskem
področju. Če to ne bo prenehalo, bodo ta področja
sčasoma postala večinsko muslimanska.
Cerkveno področje: kjer vlada “Islamska država”
so cerkve in samostani v glavnem porušeni ali pa
uporabljeni v druge namene (zapori, islamska središča, hlevi). Cerkve se ne morejo javno udejstvovati,
ker so prepovedana vsa srečanja, ki jih niso organizirale muslimanske oblasti. Pomanjkanje odgovornih
ali članov Cerkve v osrednjem in južnem Iraku je
huda posledica begunstva in nekatere cerkvene
zgradbe so celo naprodaj.
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Nasilje
Tudi pred prevzemom oblasti “Islamske države”
je bil položaj kristjanov na severozahodu Iraka zelo
slab. Mosulski viri povedo, da je bil vsaka dva ali tri
dni kak kristjan umorjen, ugrabljen ali zlorabljen;
mnogi kristjani so zato bežali. Od razglasitve kalifata “Islamske države” so morali mnogi kristjani, pa
tudi jazidi, šiitski muslimani, šabaki kakai in druge
manjšine pobegniti iz lastnih stanovanj. Mnoge
kristjane so nasilno preselili znotraj države in so
pobegnili proti kurdskemu področju. Kljub temu pa
strah na kurdskem področju narašča, saj bi ta lahko
bil prihodnji cilj fundamentalistov. Na področjih, ki jih
nadzoruje “Islamska država”, so krščanske skupnosti
skoraj izginile, kot v Mosulu ali na ninivski ravnini.
Po podatkih, ki jih imamo, je od tam pobegnilo proti
kurdskemu področju ali proti inozemstvu 140.000
kristjanov, tisti, ki so ostali, pa so bili prisiljeni spreobrniti se v islam. Skupno število kristjanov, ki so
ostali v Iraku ni večje od 300.000, medtem ko jih
je bilo v začetku 90. let prejšnjega stoletja okrog
1,2 milijona.
Blizu cerkve v Bagdadu je 25. decembra 2013
eksplodirala bomba. Bilo je ob koncu obredov in
udeležnci so odhajali iz baptistične cerkve sv. Janeza,
ki je najvažnejša v tej četrti. Po poročilu zadevnega
ministrstva je bilo 64 žrtev: 21 mrtvih in 43 ranjenih;
večina od njih so bili kristjani. Tri druge eksplozije so
se zgodile isti dan v asirskem delu Bagdada. Umrlo
je 7 ljudi, 16 jih je bilo ranjenih.
Junija 2014 je “Islamska država” zasedla velik del
severozapadnega Iraka vključno z drugim največjim
iraškim mestom Mosulom. Razglasili so kalifat, ki
obsega tudi zasedena ozemlja v Siriji) in uveljavili
posebne zakone. Kazni za kršitve teh zakonov so
krute: od sekanja rok do smrtne kazni. Kristjanom
so naložili plačevanje posebnega davka za verske
manjšine, ki po poročilih znaša od 250 do 450 dolarjev. V primeru neke asirske družine, ki davka ni
mogla plačati, sta bili mati in hčerka posiljeni vpričo
očeta, ki je pozneje storil samomor.
Od 17. julija je “Islamska država” začela označevati stanovanja kristjanov z arabsko črko N, kar
ponemi nazarenec, to je kristjan v arabščini. Teh
stanovanj so se pozneje polastili muslimanski četniki,
ki so postavili mosulskim kristjanom ultimat: ali se
spreobrniti v islam, ali plačati davek do 19. julija,
ali pa bodo umorjeni.
“Islamska država” je 25. julija 2014 razglasila
Mosul za mesto brez kristjanov, kar so praznovali na
ulicah. Od takrat so mnoge cerkve in samostane porušili do tal, požgali ali uporabili kot urade “Islamske
države”. 27. julija so nekega kristjana, ki je vprašal,
zakaj so ga na cesti ustavili, enostavno obglavili.
V noči od 6. na 7. avgust so četniki “Islamske
države” napadli večinsko krščanske vasi severovzhodno od Mosula, vključno Karakoš, ki je bile sicer znan
kot “glavno mesto kristjanov v Iraku”, pa še mesta
Bartela, Karamlis in Tel Kayf, ki so bila vsa znana po
visokem odstotku kristjanov. Vsi kristjani so zapustili
to podrožje in zbežali proti kurdskemu področju ali
pa v inozemstvo.
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Po nekaterih poročilih, ki jih imamo za verodostojna, so v Mosulu nekaj otrok obglavili ali presekali na
pol. Kristjanom so grozili tudi v Bagdadu in Basori.
Kristjani v Basori so tako zaskrbljeni zaradi bližnjega
napada “Islamske države”, da so se odločili ne zapuščati mesta dokler ne bodo pobegnili. V Bagdadu in
velikem delu Basore so kristjani prisiljeni prodati svoja
stanovanja. Zatem nepremičninski agenti predajo
podrobnosti o bivših lastnikih muslimanskim fundamentalistom, ki jih ugrabijo, ker vedo, da imajo denar
od prodaje. Zgodi se, da je ugrabitev in plačilo odkupnine isti dan. V začetku julija 2014 je prišlo na dan,
da so bili nekateri nepremičninski agenti v Bagdadu
zelo aktivni pri pritiskanju na kristjanje. Pošiljali so jim
pisma, v katerih sta bila krogla in zahteva: “križarji
izginite!”. Upali so, da bodo tako prisilili kristjane pobegniti in se bodo tako dokopali do stanovanj za nizko
ceno. Številne agente so razkrili in zaprli.
Vse manjšine trpe pod škornjem “Islamske države”, toda najhujšo težo nasilja nosijo jazidske in
krščanske ženske: novembra 2014 so prišli v posest
dokumenta, v katerem so cene jazidskih žensk in
otrok in kristjanov, ki so jih ugrabili muslimanski
četniki. Najvišje cene zahtevajo za otroko v starosti
od 1 do 9 let.
Vse to vključuje samo najhujše zločine, ki so bili
javljeni WWL v letu 2015. Nemogoče pa je predložiti
popoln seznam zločinov nad kristjani v Iraku.

Bodočnost?
Okrog polovice naseljenega ozemlja Iraka je
pod nadzorstvom islamskih fundamentalistov. Kot
meni Economist Intelligence Unit (EIU), pomeni
napredovanje “Islamske države” »temeljni izziv
ozemeljske in politične celotnosti Iraka kot narodne
države.« Kurdska vlada izkorišča majavo stanje in
skuša doseči več neodvisnosti, najraje pa neodvisno
državo. Zaradi tega vlada od septembra 2014 skuša
najti s kurdsko vlado kompromis o financiranju, o
nafti in o ozemlju, da bi si tako povrnila zaupanje
razočaranih sunitov. To je važen izziv za predsednika
Haider al-Abadija.
V bodočnosti je možnih več verjetnih scenarijev.
Prvi je stalno naraščanje moči in napredovanje
“Islamske države”, kar bi lahko imelo težke posledice
za ves tisti del sveta. Ravnotežje bi bilo lahko resno
ogroženo, ker Iran ne bo ostal pasiven, ampak se bo
vmešal, da bi dobil vse več vpliva v Iraku. Njegov vpliv
se je že tako in tako povečal in Irak bo verjetno moral
prositi Iran za večjo podporo, da se bo uprl “Islamski
državi”. Razen povečanja moči “Islamske države” bi
povečanje vpliva Irana pomenilo za kristjane, posebno za spreobrnjence iz islama, še večje poslabšanje
položaja. Poleg tega bo sprtost sunitskih in šiitskih
muslimanov, ki so eni do drugih skrajno nasilni, ob
nesposobnosti vlade, da bi branila red in zakonitost,
prisilila prebivalstvo, da bo podpiralo vedno več sektaških skupin. Sumničenje med raznimi verami in narodnostnimi skupinami se bo povečalo. Nizka strpnost
bo imela težke posledice za tamkajšnje kristjane.
Drug možni scenarij zadeva Al Kaido, ki se bo
bolj in bolj trudila, da bi pokazala svojo trdovratno
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zvestobo islamskim zakonikom in upravičenost svoje
vojske proti “krivovercem”. “Islamska država” je bila
del Al Kaide, skupina, od katere se je ločila, ker je bila
preveč umirjena. Tveganje kristjanov se bo povečalo
in večje število bi jih znalo zapustiti Irak, da bi se
preselili v vsaj relativno bolj mirno kurdsko območje.
Tretji scenarij je bolj pozitiven. Morda bi se

združile različne narodnostne in verske skupine z
namenom, da se soočijo s skupnim džihadističnim
sovražnikom, kar bi deželi prineslo večjo gotovost.
V osebnem oziru bi lahko divjaška oblika radikalizma “Islamske države” naredila umirjene muslimane
sovražne lastni religiji in odprla vrata drugim veram,
vključno krščanstvu.

misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega skoraj prastarega misijonskega cekarja

“NEPOOBLAŠČENIM PREPOVEDANO”
Mislim, da sem že pred leti pisal o dobroti ljudi,
večinoma Japoncev, ki so mi radi odstopali svoje
gorske poletne domove v času, ko jih zgodnje poletje še ni sililo ven iz prevročega Tokia, družine z
osnovnošolskimi otroci pa so že junija lahko uživale
gore – če jih je kdo povabil tja; povabil brezplačno.
Nekaj dni pred njihovim prihodom se odpravim v
takšen poletno-počitniški dom, da si ogledam položaj, ugotovim, kaj je potrebno (v shrambi je vedno
nekaj bilo, a ne dovolj), odkrijem, koliko omrežja
poti je na razpolago, posebno z ozirom na najbližjo
avtobusno postajo. Osebni avto zame ne pride v
poštev: ne morem ga imeti, ker je očesni zdravnik
ugotovil, da se ne morem zanesti na desno oko. Še
zdaj se spominjam kar preroških besed po pregledu:
»Stavim, da boste s svojim avtom že prve tri ure
koga povozili.«
Tokrat imam dva prosta dneva. Vreme je krasno.
Precej visoko na hribu – med hribi v višini okrog
1.000 metrov nad morjem, okrog četrtine poti na
goro Fudži – med bori in smrekami in precej visokim
grmovjem se pot od hiše kmalu razcepi v tri smeri.
Cel dan imam na razpolago, sonce je prijetno toplo,
nebo je skoraj brez oblakov in daleč na obzorju se
vidijo vrhovi temnih gora. Od časa do časa zapihlja
mimo veter. Prijazen je, danes ne namerava privleči
temnih, viharnih, deževnih oblakov. Veliki ptiči lete
mimo, nekaj zapojejo, kar najbrž razume le veter,
in hitro izginejo v jutranji svetlobi.
Odločim se za tretjo pot, ki se hitro izgubi v goščavo. V nahrbtniku nosim poleg sardin, kruha in
pomaranče še nož, žepno svetilko in klobčič vrvi,
da omenim najvažnejše. Bori so visoki, smreke
razsežne, zrak diši po borih, svetloba prodira skozi
vršičke. Na tleh se tu pa tam prikažejo gobe, a kaj,
ko jih ne poznam in tudi na Japonskem se ljudje z
njimi zastrupljajo, največkrat iz nevednosti. Že eno
uro hodim, kar me  ustavi železen drog čez pot in
na njem visi malce oguljeno svarilo “Nepooblaščenim
prepovedano” v japonščini in angleščini. Ostran droga se pot nadaljuje. Dejstvo, da je svarilo oguljeno,
pomeni, da je nekoč veljalo; ni pa nujno velja še
zdaj. V gorah poznam domačije, ki razpadajo, ker
ni več lastnikov ali najemnikov in to iz različnih, ne
nujno ekonomskih razlogov. Svarilo torej obidem in
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grem neznanemu svetu naproti. Najbrž je nekje pred
menoj več ali manj razdrta hiša, ki se mi zdi zmeraj
privlačna s svojimi sledovi. V njej so živeli ljudje, ki so
zapustili sledove. Tudi če je hiša v razvalinah, jo obdaja neke vrste vonj po človeku. Po poti pod nogami
že dolgo nihče ni hodil in nikjer ni sledu po kakšnem
avtomobilu. Ne morem se predati brezskrbnemu občutenju zgodnjega poletnega gozda – ostati moram
pripravljen na presenečenja. Skušam hoditi kar se
da tiho. Tam, kjer skozi vršičke prodira svetloba na
lužo nedaleč od poti, se svetlika telo kače. Zdi se,
da drema; na lužo se spusti droben ptič, srkne in se
spet dvigne v veje. Če njemu ni bila nevarna, tudi
meni ne bo. Zdi se, da vsa narava drema, tako tiho je.
Vem, da so ljudje tudi v teh gorski višini našli užitne
jagode, vem pa tudi, da jih imajo najraje kače ...
Zapestna ura mi mimogrede pove, da hodim že
uro in pol. Goščava postaja bolj in bolj neprehodna,
glasovi meni neznanih ptic križajo svetlobne jase
visoko med vejami. Obstanem. Pred mano stoji razvalina nekdanje bolj široke kot visoke hiše. Je morda
žrtev potresa? Vežnih vrat ni; namesto vrat in stopnic
me gleda široka odprtina, ki vodi nekam navzdol pod
hišo. Naj grem noter? Tako sem navajen na zaupanje
v ljubeznivo Božjo Previdnost, praktično, v ljubega
Svetega Duha, ki ga je v naša srca poslal sam naš
Gospod, da se odločim iti noter. Se pravi, da previdno
izbiram pot in imam desno roko v žepu, kjer “drema”
močan odpirač konzerv. Vsaj za silo bo. Zaupanje v
Božjo Previdnost ne blokira zmeraj tesnobe strahu,
ampak jo pomaga premagati.
V začetku je še nekaj svetlobe, potem – ne vem,
po koliko metrih – je le še svetla okrogla točka za
mano, ki je zmeraj manjša. Čuden vonj me pozdravi. Tla pod nogami so mehka. Bom našel mrliče?
Spomnim se na žepno svetilko v nahrbtniku. Čisto
temno je in moje oči se srečajo z dvema zelenima
lučkama – ostre živalske oči, strmeče vame, a brez
sovraštva. Srce mi sicer tolče, a v svoje oči skušam
vliti prijaznost, ki naj bi jo neznana žival čutila.
Tako se gledava. Zdi se mi, da me neznana žival ne
dojema kot sovražnika. Lahko se, drage bralke in
dragi bralci, namehnete, ker sem se tem prijaznim
živalskim očem – nalahno priklonil. V nekakšen
pozdrav. Srce mi še zmeraj tolče – ne vem, kako
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bi sicer opisal notranjo napetost – ko se obrnem in
odidem proti čisto majhni svetli pikici izhoda, se pravi
vhoda v podzemlje. Pri vhodu odložim vso hrano, ki
jo nosim; najbrž bo neznani živali prišla prav. Morda
bo občutila mojo prijaznost na svoj živalski način, o
katerem mi ljudje komaj kaj vemo.
Šele po nekaj dneh in po previdnem, na zunaj
slučajnim, radovedem povpraševanjem, izvem, da

živi v tisti razvalini lisica z nekaj mladiči. Vsi skupaj
navadno zvečer stikajo za hrano in menda imajo
najraje japonski riž. Jaz jim ga ne zavidam. Včasih
se čuje, mi pravijo, nekje na koncu jezera lisičin klic
lisjaku. Že mogoče, da med odpadki hrane lisici in
njenim mladičem ugaja riž; a njihov jedilni list je
enak jedilnemu listu ostalega lisičjega sveta: čisto
na vrhu so kokoši in piščanci ...

ANGOLA
Luanda,
najdražje mesto na svetu

naravnih virov, nič pa ne gre za šolstvo, bolnišnice
in ceste. Tuje družbe se za razvoj prebivalstva ne
menijo, ampak jih zanimajo samo pogodbe, ki jim
bodo v bodočnosti omogočile nadzorovati deželo.
Agencija Fides.

Leta 2010 je bila Luanda ocenjena kot najdražje
mesto na svetu, celo pred Ženevo, Moskvo in Tokijem. Življenja afriških meščanov pa ni mogoče niti
od daleč primerjati s prebivalci omenjenih mest. V
angolskem glavnem mestu živi 5 milijonov ljudi, od
katerih jih je 80% v revščini. Samo 30% družin ima
na razpolago pitno vodo in dve tretjini prebivalstva
se preživlja s komaj 1,4 evra ($1,85) na dan. Leta
naravnih sprememb in razvoja so naredili Angolo za
eno največjih zalog naravnih virov na svetu. Je na
drugem mestu med afriškimi črpalci nafte, ima najvažnejše diamantne rudnike na svetu poleg velikih
zalog ostalih naravnih virov. Istočasno pa je 30 let
državljanske vojske zadostovalo, da je padla v absolutno revščino. Poleg vojske je temu botrovalo tudi
popolno uničenje krajevne industrije. Uvažajo 90%
izdelkov. Ponorela korupcija je še en vzrok revščine.
Tržišča v Angoli so si prilastili posamezniki, ali pa jih
vodijo skupine, onemogočajo dostop novim podjetjem.
Angola je med dvajsetimi najbolj skorumpiranimi državami na svetu. Položaj je še težji, ker ni ravnotežja
med milijonskimi vlaganji za izboljšanje izkoriščanja

DR KONGO
preprodaja ljudi,
posebno otrok
V Gomi na vzhodu DR Kongo deluje mreža preprodajalcev ljudi, večinoma otrok. Žrtev se lotevajo
prebrisano: organizirajo sestanke na katerih izvajajo
pranje možganov: ljudem ob njihovem slabem gospodarskem stanju obljubljajo boljše življenje. Tiste,
ki končajo v mrežah preprodajalcev, odpeljejo v pod
ročje Beni, ni pa znano, kaj natančno počno tam. Vse
kaže, da je to področje še vedno pod kontrolo skupine
upornikov ugandskega izvora, ki na severu Konga
napada in ropa prebivalstvo. Kongoška vojska ob
podpori čet Združenih narodov skuša onemogočiti
to skupino, ki je pa le ena od številnih oboroženih
skupin, ki delujejo v tej kongoški provinci. Civilna
družba v Severnem Kivu zahteva, naj pomnožijo
enote policije in obmejne straže, da bi uničili to
prekupčevalsko mrežo. Agencija Fides.

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

JOB 2O. STOLETJA

Verjamem, da se vam zdi gornji naslov nekam čuden. Pa se vam bo med branjem že razjasnilo.
Letošnji maj in junij sta bila zaznamovana s 70. obletnico konca druge svetovne vojske. Obletnica, ki bi se je morali veseliti hkrati z željo, da bi se
kaj takega nikdar več ne ponovilo. Kot vse kaže, se je ta zadnja želja umaknila v megleno prihodnost, saj je stanje, kakršno je sedaj na svetu, v resnici
že tretja svetovna vojska. Naj nas ne moti, da ni podobna drugi, saj tudi druga ni bila podobna prvi. Tudi Sloveniji ni prizanešeno: državljanska vojska,
ki se je razvila zaradi komunističnega nasilja med drugo svetovno vojsko, še ni končana. Slovenija je še vedno ideološko razdeljena in se tudi v četrt
stoletja samostojnosti ni znala odpovedati ponarejanju zgodovine, ki ima poleg razdeljenosti med živimi za posledico tudi to, da 100.000 zločinsko
pobitih med vojsko in neposredno po njej, še nima svojega mrliškega lista in groba.
8. julija 1990 sta si v Kočevskem rogu podala roko ljubljanski nadškof Šuštar in predsednik republike Kučan. Večina je takrat naivno verjela, da je s
tem dosežen konec državljanske vojske in zacementirana sprava med komunisti in protikomunisti. O tem je bil prepričan tudi nadškof Šuštar, poštenjak,
kot je bil. Pa ne za dolgo. Kmalu je začel ugotavljati, da so ga ogoljufali, da mu je Kučan sicer podal eno roko, z drugo pa je v žepu držal figo. In 25 let od
tega datuma kaže, da to drži. O kaki spravi ni govora, o njej niti sanjati ne moremo. Kristjani in protikomunisti smo še vedno drugorazredni državljani,
kar je eden od Kučanovih naslednikov kar javno povedal. Dejstvo je, da smo bili bedaki vsi, ki smo takrat zaupali “iskrenosti” zadnjega šefa slovenske
komunistične partije, saj smo pozabili, da je laž nesmrtna duša komunizma.
Zakaj v Sloveniji vsaj v bližnji bodočnosti ni nobenega upanja, da bi do resnične sprave prišlo? Mnogo je bilo o tem napisanega, ampak presenečeni
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boste: zelo jasno je to vprašanje obdelal doktor ekonomije Janez Šušteršič, finančni minister v drugi Janševi vladi. Do rezultatov je prišel s primerjavo
procesa za spravo v Sloveniji in v afriški Sierri Leone. V tej primerjavi je “zaostala” afriška državica “razviti” Sloveniji pokazala, kako se tej reči streže.
Zato je dr. Šušteršič svoj članek, ki ga je objavil na spletnem portalu siol.net, dal naslov “Sprava v Sloveniji in Sierri Leone”.
Lepe besede, napol izrečena opravičila, svete maše in kakšen filozofski esej niso dovolj za spravo.
Takole od daleč sem opazil, da se v Sloveniji spet veliko govori o
spravi. Opazil sem tudi, da gre to marsikomu že rahlo na živce. Nekako
v smislu: saj vsi vemo, kaj se je dogajalo, ampak ali moramo res vedno
znova govoriti o tem, namesto da bi gledali naprej? Kot da lahko z
zgodovino opraviš tako, da jo potisneš nekam v pozabo.
Sam nimam nič proti govorjenju o spravi – razen da govorjenje ni
dovolj, še posebej če pride na vrsto samo za praznike. Spodbudno je
tudi, da je predsednik države podprl pobudo z druge strani političnega
prostora za spomenik žrtvam nasilja, kakorkoli že ga bomo na koncu
uradno poimenovali. Čeprav gredo tudi spomeniki komu malo na živce.
Nelagodje glede sprave ima po mojem mnenju dva glavna vzroka.
Prvi je realen, drugi ciničen. Realni razlog je, da sprave kot država nismo
nikoli vzeli čisto zares, kot nekaj, s čimer se je treba resno in sistematično ukvarjati. Cinični razlog pa je, da se marsikomu zdi zamalo danes
poslušati o dogodkih izpred 70 let – ciničen zato, ker je edini razlog, da
se o tem govori še danes, pač to, da se vmes 45 let ni smelo in potem
nikoli zares hotelo.
Zato si poglejmo, kaj bi se glede sprave lahko naučili od držav, ki so
se je lotile bolj zrelo. Recimo od Sierre Leone.
Komisija za resnico in spravo
Desetletna državljanska vojna v Sierri Leone se je končala s premirjem, katerega sestavni del je bila tudi izsiljena amnestija za zločine,
storjene med spopadom. Kot alternativa sodnemu kaznovanju je bila
oblikovana komisija za resnico in spravo, ki naj bi dokumentirala dogajanje med vojno ter poimenovala odgovorne in žrtve.
Komisija je v nekaj letih pripravila dobrih dva tisoč strani poročila, ki
si ga lahko ogledate na njihovi spletni strani. Ni ravno prijetno branje,
vam pa o slabem in dobrem v ljudeh zagotovo pove več kot kakšen
hollywoodski film. Njegova vsebina lepo pokaže, kaj vse je za spravo
potrebno.
Resnica
Osnovna naloga komisije je bila natančno popisati, kaj se je med
državljansko vojno dogajalo. Opravili so številne pogovore z žrtvami in
storilci nasilnih dejanj in zlorab. Podrobno so opisali vse, kar so ugotovili, ter posebej izpostavili nasilje nad otroki, mladino in ženskami.
Da bi se iz resnice tudi prihodnji rodovi čim več naučili in razumeli, kaj
in zakaj se je zgodilo, so pripravili tudi različici poročila za otroke in za
srednješolsko mladino.
Pripoznanje trpljenja in povračilo
Izpovedovanje in zapisovanje resnice naj bi pomagalo povrniti
dostojanstvo žrtvam nasilja in jim pokazati, da se drugi ljudje zavedajo njihovega trpljenja. V poročilu je natančen seznam žrtev nasilja,
popisanih z imenom ali začetnicami, starostjo, spolom, časom in vrsto
nasilja, ki so mu bile izpostavljene.
Glede povračila oziroma oddolžitve žrtvam poročilo ne poudarja
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denarnih nadomestil, temveč se zavzema predvsem za ukrepe, s katerimi bi pomagali najbolj prizadetim in izpostavljenim, da se izvijejo iz
začaranega kroga revščine in odrinjenosti na rob družbe.
Odgovornost
Resnica omogoča tudi javno odgovornost za storjena dejanja. To
je komisija vzpostavila tako, da je zapisala imena vodilnih oseb vseh
različnih oboroženih skupin, ki so sodelovale v državljanski vojni, vključno z vlado. Objavila je tudi podrobno statistiko števila in vrste nasilnih
dejanj, za katera so odgovorne posamezne skupine.
Takšno javno izpostavljanje vodilnih oseb – ne pa posameznikov,
ki so sodelovali v spopadu – je bilo še toliko bolj pomembno, ker je bilo
tudi nadomestilo za sodno preganjanje odgovornih. Šele pozneje, ko
je zaradi kršitev premirja padla tudi amnestija, je začelo delovati tudi
sodišče za vojne zločine.
Spravna dejanja
Komisija resnične sprave ni razumela samo kot spleta simbolnih
dejanj, poročil in lepih političnih besed, ampak kot nekaj, kar je treba
doseči v resničnem življenju posameznikov, ki so bili žrtve, storilci ali
tudi samo opazovalci nasilja.
Komisija je zato organizirala ali spodbudila številne dogodke, ki naj
bi pomagali k spravi. Tako so na primer v občinskih središčih prirejali
teden dni trajajoča javna srečanja in zaslišanja, na katerih so žrtve izpovedovale, kaj jim je bilo storjeno, se soočile s storilci, ti pa so priznavali
svoja dejanja in prosili skupnost za odpuščanje. Ustanovljeni so bili tudi
krajevni spravni odbori, ki naj bi nadaljevali začeto delo.
Razumevanje razlogov za nasilje
Komisija podrobno pojasni tudi svoje razumevanje razlogov, ki so pripeljali do državljanske vojne. Čeprav je šlo za spopad med različnimi etničnimi
in verskimi skupinami, glavni razlog vidi v nedemokratičnem vladanju in
korupciji, ki sta spodbudila začetni upor proti prejšnjemu režimu.
Takšno razumevanje razlogov zaznamuje tudi priporočila, kako
preprečiti, da bi se kaj podobnega ponovilo. Poudarjajo predvsem
demokracijo, načela dobrega vladanja, preprečevanje korupcije, pravno
državo, predlagajo celo novo ustavo, pa tudi ukrepe za posamezne
skupine prebivalstva in za gospodarski razvoj.
Vizija prihodnosti
Komisija je organizirala tudi razprave o tem, v kakšni državi bi si
ljudje želeli živeti, in jih predstavila kot razvojno vizijo. Seveda so bile
njene najpomembnejše sestavine mirno sodelovanje in sožitje med
ljudmi, demokracija in odprtost, gospodarski razvoj.
Pri nas pogosto slišimo, da se ne smemo ukvarjati z zgodovino, ampak gledati naprej in se posvečati prihodnosti. Komisija iz Sierre Leone
bi nas morda lahko naučila, da sta vizija prihodnosti in sodelovanje za
njeno uresničenje sestavna dela sprave oziroma njen cilj, ne pa njeno
nadomestilo.
Resnica in sprava v Sloveniji
Izkušnja Sierre Leone ni nič neobičajnega. Podobne komisije so bile
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oblikovane v številnih afriških, latinskoameriških in drugih državah, ki so
se morale spopasti s posledicami nasilja in vojne med svojimi prebivalci
ter najti način za pomiritev in nov začetek. Večina jih je bila oblikovanih
nekaj let po koncu vojne in pogosto s pomočjo mednarodnih ustanov.
Ponekod so dopolnjevale delo pravosodja, ki je preiskovalo odgovornost
za zločine, drugje so ga nadomeščale.
Pri nas kakšne podobne komisije ali poročila nismo nikoli spravili
skupaj. Iskanje resnice o nasilju je bilo prepuščeno zgodovinarjem in
zasebnikom, pogovarjanje o njem pa medijem in civilni družbi, kolikor
se je pač komu zdelo vredno in zanimivo. Pravosodje pa se je s tem
ukvarjalo toliko, kot je bilo najmanj treba.
Toda kdor se nekoliko potrudi, lahko vseeno izve marsikaj. Inštitut
za novejšo zgodovino je na primer preštel število vojnih in povojnih
smrtnih žrtev med Slovenci. Povzeto po intervjuju z njihovo raziskovalko

je bilo vseh pobitih skoraj 100 tisoč, odgovorne skupine za njihovo smrt
pa so lahko ugotovili za približno 80 tisoč ljudi. Različni okupatorji so bili
zaslužni za dobro polovico teh žrtev, partizansko-revolucionarni tabor,
kot ga raziskovalka poimenuje, pa za tretjino.
Primerjajte to številko s številom vseh nasilnih dejanj, ne le ubojev,
ki jih je popisala komisija v Sierri Leone, državi z dvakrat več prebivalcev
od Slovenije. Njihova končna številka je 40 tisoč nasilnih dejanj, od tega
manj kot pet tisoč ubojev.
Kljub temu se jim je zdelo vredno napisati dva tisoč strani dolgo
poročilo, ker, kot pravijo, ljudje morajo izraziti in priznati trpljenje, ki
se je zgodilo, morajo izmenjati svoje zgodbe in izkušnje, morajo vedeti,
kdo je bil odgovoren za vso to krutost, in morajo se nekako pomiriti z
nekdanjimi sovražniki.
Se vam res zdi, da smo mi to domačo nalogo že opravili?

V poročilu o nekaterih dogodkih ob 70-letnici 2. svetovne vojske, ki je na zadnji strani platnic te številke, je na sliki v gornjem levem kotu videti
posnetek s Kongresnega trga v Ljubljani 30. maja letos. Na sliki je v prvem planu ženica, ki drži v rokah križ z napisom ROVTE in številko 240. To pomeni,
da so leta 1945 partizani pobili v župniji Rovte 240 ljudi. Po letopisu Cerkev na Slovenskem 1971 je župnija Rovte imela tega leta 1.129 prebivalcev. Leta
1967 jih je imela 1.133. Iz tega lahko sklepamo, da jih je imela leta 1945 približno toliko. To pa pomeni, da je bilo od začetka komunističnega “čiščenja” v
Rovtah pobita kar petina ljudi. To sledi iz enega samega križa, ki je bil 30. maja na Kongresnem trgu. Vseh križev je bilo pa 167, ki so predstavljali 14.196
pobitih samo v tistih župnijah, ki so do zdaj postavile spominske plošče. Za večino pobitih še danes ni identificirano, kam so nosilci novega družbenega
reda skrili svoje “trofeje”, toda če bi bi imela vsaka župnija samo eno prikrito, a zdaj identificirano grobišče, bi jih to bilo 167. Resnica je veliko hujša:
prikritih grobišč je bilo v zadnjih letih identificirano preko 600, število pobitih komunističnih žrtev pa se vrti okrog 100.000. Tudi če upoštevamo, da je
bilo med njimi kar nekaj Hrvatov, Črnogorcev, Nemcev in drugih, je število pobitih Slovencev še vedno pošastno.
Vsi vemo, da so to zagrešili slovenski komunisti, ki so zlorabili narodonoosvobodilno borbo za svojo komunistično revolucijo in se polastili oblasti
ter jo z enakimi sredstvi (usmrtitve, procesi, diskriminacija...) držali vse do 1990. V vsaki normalni državi bi komunistične voditelje to stalo glavo,
kakor je nacistične v nürnberškem procesu. Pri nas pa so z nasiljem in represalijami vladali pol stoletja, po osamosvojitvi Slovenije pa so se prefrigano
vtihotapili na vse vodilne položaje. Če bi kaj veljala človeška pravica, bi se morali vsi dediči nekdanjih komunistov, ki se še danes razglašajo za take,
sedeti v dosmrtni ječi, ker je smrtna kazen pač ukinjena.
Ob pogledu na vse tiste križe in vse, kar stoji za njimi, od Hude jame dalje, pa tja do Foruma 21 in Kučanovega kroga, ki še danes vedri in oblači v
Slovenij, se človek vpraša, kako je mogoče, da je do tega prišlo. Kaj je slovenski narod zagrešil, da je moral več kot pol stoletja trpeti pod knuto raznih
Kidričev, Kardeljev, Brozov, Marinkov, Kraigherjev, Dolancev, Popitov in njim enakih, ter njihovih idejni naslednikov, ki še danes drže Slovenijo v svojih
krempljih? Kako je mogoče, da jih narod ni še podavil, kot so Romuni Ceausescuja? Kako je mogoče, da jih ni zadavila še njihova lastna vest?
Edini odgovor, ki ga najdem, je v stari zavezi, v Jobovi knjigi. Tam je Bog dovolil hudiču, da skuša Joba z najhujšim trpljenjem, da bi postavil na
preizkušnjo njegovo zvestobo. To se je zgodilo tudi Sloveniji. Neskončne zlobe komunistov, bivših in sedanjih, posebno teh, ki jim je vseeno za Slovenijo
in Slovence, da si le bašejo svoje žepe, ni mogoče razložiti s preprostim pohlepom po oblasti in denarju. Vse to je možno le, če za vsem stoji hudič, ki
mu je Bog dovolil preizkusiti slovenski narod. Temu so se zapisali, temu so prodali ne le svojo dušo, ampak tudi svojo človeškost, saj so slabši od zveri.
V stari zavezi je zmagal Job. Tudi ko je zgubil vse imetje, vse otroke, celo lastno zdravje in je bil zaradi kužne bolezni prisiljen sedeti na gnojišču, ko
ga je zasramovala celo njegova lastna žena, ni nehal zaupati v Gospoda.
Toda kot pri Jobu stare zaveze bo tudi pri Jobu nove zaveze. Božji mlini že meljejo, čeprav počasi, vendar gotovo. Si lahko predstavljate, kako se
počuti ta zločinska klika, ki jo navadno imenujejo “strici iz ozadja”, ko vidi, da jim vse polzi iz rok. Ne le, da mediji – sicer redki neodvisni – s prstom
kažejo nanje in zapišejo njihova imena, da so v tisku in na internetu deležni psovk, za katere bi pisci pred desetletji šli na Goli otok, da lezejo v dve
gube in jim pripeva drsa let, da imajo sicer mastne račune v davčnih oazah, pa z denarjem nimajo kaj početi. Vse, za kar so njihovi predniki morili, oni
sami pa izvajali nasilje, se polagoma ruši. Ne le njihove marionetne vlade; v brk se jim smeje Janša, ki so ga hoteli s potvorjenimi obtožbami in procesi
politično uničiti. Še v parlamentu se morajo zadovoljiti s svojim eksponentom Lukom Mesecem, ki se ga je prijelo posmehljivo ime “Kučanov pionirček”,
pa je še slabši, saj takih neumnosti, kot jih klati on, še srednjeveški dvorni norci niso spravili skupaj.
Prepričan sem, da bo tudi Job 20. stoletja – Slovenija (upam, da zdaj razumete naslov te rubrike) doživel svoje vstajenje, kot ga je doživel stari Job.
Da bodo Slovenci spregledali in jim vrnili posojeno, pa ne z njihovimi pokvarjenimi sredstvi, ampak s tem, da jih bodo preprosto odpisali, poslali na
politično in zgodovinsko smetišče. Ko bosta iz srede Ljubljane izginila spomenik revoluciji in bronasti Kidrič, ko bodo iz Slovenije izginile Titove ceste in
ulice, tedaj se bo uresničilo tisto, kar je zapisal Gregorčič v svoji preroški pesmi “V pepelnični noči”: »Pepelni dan ni dan več tvoj, tvoj je vstajenja dan!«
Kdaj? Kmalu! Upam in molim!
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROVEM
KAHIRA
V SREDIŠČE
(nadaljevanje)

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. Ženske in otroci ponujajo med hrupom
in vpitjem raznovrstne sadove in zahtevajo bakšiš.
Ženske imajo tukaj prav posebno, bolj moški podobno nošo. Obrazi so zelo podobno staroegipčanskim
podobam na spomenikih; gotovo se je moral tu še
dobro ohraniti stari narodni živelj.
Kmalu zopet odrinemo. Pri Kafr-es-Sajat je velikanski most čez reko Nil. S kakšnim zanimanjem
sem gledal prvikrat to reko, o kateri sem čul že toliko
čudovitih reči! A ni bilo dosti časa za opazovanje.
Saj bom imel pozneje še dosti prilike za sprehode
ob Nilovih bregovih.
V mestu Tanta, kjer je velikanska muslimanska
božja pot in kjer so velikanski sejmi, zopet majhen
odmor. Na kolodvoru isti prizori, isto ponujanje rumenega sadja, isti obrazi.
Zemlja je čim skrbneje obdelana; povsod nas
pozdravljajo krasni logi visokih palm. Dolina se vidno
zožuje, na obzorju se blešči rumenkast pas obrobnega gorovja, ki čuva nad dolino ob nedoglednih
planjavah suhih puščav.
Na desni zapazimo ostre obrise čudovitih piramid,
na levi se dviga golo gorovje Mokatam; vse je ovito v
svetel, modrikast pajčolan. Na levi in desni vedno več
krasnih vrtov, belo blestečih vil, na potih trume ljudi,
več in več hiš, stolpov, kupol, tovarn... Še nekajkrat
se zavrte kolesa našega brzovlaka. Obstanemo.
Dospeli smo v kraljevo Kahiro, v središče dežele.
Kdor hoče poznati Francoze in Francijo, mora iti v
Pariz, kdor Angleže, gre v London, kdor Italijo, potuje
v Rim, a kdor hoče videti Egipt, njegove prebivalce
in spoznati njih življenje, ta mora iti v Kahiro. Tu je
osrčje vse dežele; kar se vidi v Aleksandriji, je le
senca proti resnici. In še več: Kahira ni samo glavno
mesto Egipta; je središče muslimansko-arabskega
življenja. Kakor gleda mohamedanec, naj prebiva na
suhih, peščenih tleh afrikanskih, v vroči Arabiji, na
livadah Male Azije, ali pa na gorah balkanskih, vedno
tja na sveto mesto Meko, tako se steka duševno
življenje muslimanstva v Kahiro in odtod se zopet
raztaka na vse kraje mohamedanskega sveta. Kahira
je po pravici pravi mohamedanski Pariz. Spoznavanje tujih šeg in običajev mora nam služiti v lastno
izpopolnjenje, saj pravi tako lepo slovenski pesnik:
Ta ni možak, ta ni za rabo,
kdor tujih videl ni dežel.
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PRIHOD IN PRVI PRIZORI
Izstopim. Kolodvor je natlačeno poln. Počakam,
da bi večina odšla in odšli tudi oni sitni postreščki,
ki so na Jutrovem vsiljivi kot ose. Že prej sem dobro
pregledal načrt mesta in menil, da mi ne bo pretežko
dobiti stanovanje svojega rojaka dr. K. Pečnika. A
kljub temu, da sem šel zadnji iz kolodvora, je bilo
zunaj že nekaj onih klopov in poprijeli so se me, da
sem se moral vdati. Po večjih in nepotrebnih ovinkih
me izvošček pripelje do stanovanja mojega rojaka.
Znanec na tujem, kako se človek oddahne! In
vrhu tega še tako ljubezniv, tako postrežljiv rojak,
kakor je dr. Pečnik!
Urediva vse potrebno za moje bivanje tukaj in v
Heluanu. Vleče me na ulico. Pri misijonarjih za črni
Sudan dobim res mirno prenočišče, kjer se dobro
odpočijem. Drugi dan po sveti maši, pri kateri mi
je stregel mlad zamorček, me žene radovednost
zopet na druge kraje. Dr. Pečnik se mi pridruži tudi
tokrat ter me pelje tja, kjer je vedel, da se najbolj
vidi značaj mesta in njegovih prebivalcev.
Že sem grede sem opazil povsod nenavadno
kahirsko življenje. Ure in ure sem hodil po širokih
ulicah ob bogatih izložbah, po krasnih trgih, po
mestnem vrtu Ezbekijeh, kakor tudi po ozkih ulicah
med nizkimi hišami domačinov.

Kahira zvečer

Na večer greva z rojakom skupaj opazovat večerno življenje Kahirčanov in mnogoštevilnih tujcev. V razkošnih hotelih se po razsvetljenih krasnih
dvoranah šopiri bogastvo, milijonarji imajo tu svojo
zabavo. A tudi ulice se spremenijo v dvorane. Vse je
zunaj, ker je prijeten večerni hlad. Pred kavarnami
se gnetejo ljudje, da ne moreš preko njih in le težko
najdeš prostor.
Na križpotju dveh najživahnejših ulic se usedeva.
Rojak mi razlaga, tolmači, pojasnjuje, jaz gledam,
strmim, opazujem, občudujem. To ti je slastna paša
za posvetno oko, to drvenje in vrvenje, te podobe,
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ta čisto novi svet. Tu je treba pozabiti na vse, kar si
videl v drugih mestih, vse je novo, izvirno. Oko se
ne nasiti, le uho začne sčasoma ugovarjati zaradi
preglasnega hrupa in si želi miru.
Ne da bi pretiraval, pravi arabski pregovor: »Kdor
ni videl mesta Kahire, ni videl sveta. Njena zemlja je
zlato, njene žene omamljive, in Nil je čudež.« Tukaj
občudovati se pravi srečavati vedno nekaj novega.
Tako tuji, novi, izredni so vtisi prvi hip, da jih je
težko spraviti v red – zakaj nered in zmešnjava je
ravno ono, kar da temu mestu poseben značaj in ga
loči od vsakega drugega svetovnega mesta. Tukaj
gledati je slast in tukaj opazovati in se učiti je eno
in isto. Kdorkoli je prestopil prag mesta Kahire, ga
ni zapustil brez koristi, morda tudi ne brez vsake
škode, kakor pravi Arabec: »Kdor je pil Nilovo vodo,
tega vleče vedno zopet nazaj, in pod palmami se ne
sprehaja brez škode.«
Kdor hoče mir, ne sme hoditi sem, a kdor želi videti vedno nove podobe, in kogar veseli neprestano
drvenje, letanje, vpitje, klicanje, ta naj pride. Človek
v prvem hipu ne ve, kaj in kam naj bi gledal, na
kaj naj bi pazil, ali nase ali na druge, na ljudi ali na
živali, vozove, tovore, cestno železnico ali na kaj še
vse. Čuti nas hočejo skoraj zapustiti ob obilici novih
podob – ali kmalu se nekoliko privadimo in končno
postanemo mirni. Mirne hladnokrvnosti je treba
v tolmunu kahirskega življenja, ako hoče človek
nekoliko razvozlati smer in pomen tega vrvenja in
drvenja. Ne brez težave sva se prerila do mirnega
zavetišča; tu se hočem nekoliko odpočiti, in potem
si ogledati kahirsko ljudstvo in njegovo življenje.

ŽIVLJENJE V SREDIŠČU
Park Ezbekijeh

Podajva se v središče mesta, na vrt Ezbekijeh,
ki menda nima para na zemlji. Že na prvi pogled
zapaziš, da raznovrstna drevesa niso doma ob Nilu,
ker jih ni bilo zapaziti v Egiptu nikjer. Res, ta vrt je
presajen sem nekako iz tujih krajev, in ako hočeš
videti drevesa iz Indije, iz Kitajskega, vročega Sudana ali daljne Avstralije, tukaj je vse skupaj na
malem prostoru. In kako lepo je vse to urejeno!
Posamezne skupne tvorijo male gozdiče, kjer se na
postavljenih klopeh v senci tako dobro počiva; tudi
lična umetno napravljena jama je tu, kjer žubori iz
sten hladna voda, ki se steka v velik vodnjak. Ob
delavnikih sicer ne manjka sprehajalcev, a v pravo
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mravljišče se spremeni ta košček mesta, kadar svira
v sredini vojaška godba, ali ob raznih veselicah. Ob
takih prilikah se čutiš prestavljenega v drug svet.
Oko se ne more nasititi vedno novih prizorov, in na
uho udarjajo dozdaj nepoznani glasovi. Stopiva na
varen kraj, da si ogledava to vrvenje in drvenje.

Razni obrazi

Zares, Kahira je s svojimi 400.000 prebivalci nekako zbirališče vzhoda in zapada. Ako hočeš videti
razne narode in njih noše, pridi sem. Tu vidiš blede
Evropejce, katerim je žgoče sonce pobarvalo bleda
lica: od siromaka, ki se bori v tujini za revni kruhek,
do milijonarja, ki se širokoperi v prav razkošnem
lišpu; tu zamorce vseh afrikanskih dežel, črne kakor
ogel in oblečene največkrat v bela oblačila; tu so
beduini z zardelimi obrazi in v velikih širokih haljah, na glavi pestre turbane; tu rumenkasti Arabci
v vsakovrstni obleki; tu zatemneli Kopti s svojimi
staroegiptovskimi obrazi; tu Turki, Armenci, Židi,
Grki in karkoli se najde narodov na vzhodu. Vsakdo
si lahko misli, da je treba odpreti oboje oči, ako se
hoče vse videti, vse zapaziti. A treba se je ozirati
še na razne okoliščine, ki povečajo raznovrstnost
teh prizorov.
Tu sedi visoko na krasnem arabskem konju, ki je
pokrit s pestrim, pozlačenim sedlom, imovita oseba;
zaničljivo se ozira na narod pod seboj, v svesti si
svojega stanu in bogastva. Zdaj se prikaže vrsta črno
oblečenih žensk. Krčevito se zavijajo v svoje halje,
da bi jih človek imel za velike mračnike (netopirje).
Od obraza je videti le dvoje bleščečih se oči; glava,
čelo in obraz so zaviti v črn ali bel pajčolan. Žene
iz nižjih stanov nosijo na nosu votlo medeninasto
cev, ki ima neke vrste rebro in na kateri je privezan
pajčolan. To je znamenje, da so omožene in zveste
prerokovim naukom. Pri mnogih sega ta pajčolan
do tal; a pogostoma se je skrčil in pri imovitih je
večjidel iziginil popolnoma. Tudi muslimani imajo
žensko vprašanje in emancipacija napreduje, to je,
ženske hočejo postati enakopravne možem. Težko
pa se opazi, da bi na ulici ženske spremljal moški
ali se z njimi pogovarjal, razen pri kupčiji v prodajalnicah. Kvečjemu spremlja imovite ženske kak črn
evnuh, oblečev v evropejski frak. Sedaj zopet pride
vrsta vozov, na katerih sedijo ženske s prekrižanimi nogami. To je arabski “omnibus”. Njih pot velja
umrlim na grobove ali kupčiji na trgu. Na oslu ali
visoko na velblodu pride egiptovski kmet   – felah
ga imenujejo – s svojimi poljskimi pridelki. Njegova
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obleka je večinoma razcapana, obraz bled. Vidi se
mu že na zunaj, da je trpin, dasi obdeluje neznansko
rodovitno zemljo. Od žuljev njegovih rok se mastijo
drugi, a kmet je bil in bo ostal njih suženj in trpin.
Ta vtis se še bolj utrdi, ako obiščemo njegovo stanovanje. To niso hiše, ampak iz ila narejene luknje,
polne nesnage in smradu. Naši hlevi so proti njim
neprimerno lepši.
Egiptovski felah

A različnih prizorov na ulici še ni konec. Kaj je to?
Na desno in levo se deli tok ljudstva. Lepo napravljen
zamorec, v kratkih hlačah, z bosimi nogami in veliko
palico v rokah dirja sredi ulice, mahajoč s palico sem
in tja. To je saiz, ki dela pot velikaševi kočiji. Pred
našimi očmi se vrstijo vojaki v ličnih nošah, angleški
v rdečih suknjah, eni peš, drugi visoko na krasnih
konjih, pestunje s svojimi otroci, prodajalci z raznovrstnimi rečmi, mohamedanski derviši z dolgimi
lasmi in visokimi kapami, grški ali armenski popje
v črnih haljah in tu in tam tudi kak katoliški menih
ali misijonar. In če še pristavim, da se ti prizori nikakor ne vršijo mirno, ampak ravno narobe, s pravo
orientalsko hrupnostjo, da vse vpije, dirja, teka, leta,
drvi, potem boš razumel, da ga ni mesta na svetu,
ki bi nam moglo nuditi enako živih prizorov.
Pa stopiva iz parka na ulico in poglejva si nekoliko
mesto in življenje tudi še v drugih krajih.
Okoli parka Ezbekijeh se vrsti palača za palačo,
ena lepša od druge. V elegantnih hotelih se širokoperijo bogati Evropejci ali Amerikanci, ki zahajajo
sem posebno pozimi. V zimskih mesecih se razvije
tu življenje, ki je bolj podobno prizadevanju kazati
svoje bogastvo, kakor pravemu človeškemu življenju. Kar nudi Pariz, London ali Dunaj, tukaj se najde
vse na enem mestu. Kadar začne sonce pripekati,
nastane za nekaj časa mir. Tukaj so tudi prodajalnice,
v katerih je razloženo vse, kar svet proizvaja. Tu je
svetovni trg, ker se tukaj steka lišp in bogastvo iz
vsega sveta. Kadar so te palače, prodajalnice, izložbe
itd. razsvetljene od mogočnih električnih svetilk, trgi
in ceste napolnjeni najrazličnejšega ljudstva, in vse
to v oni jutrovski živahnosti, ki je lastna posebno
kahirskemu prebivalstvu –in v ozadju te podobe
fantastični velikani inozemskih dreves– tedaj se nam
pač zdi, kakor bi bili prišli na čisto drug svet.
Če pa hočemo docela spoznati kahirsko življenje,
se moramo iz središča podati še na druge kraje.

ŽIVLJENJE V ULICI MUSKI
Kdor bi šel na dunaj in bi si ne bil ogledal Ringa,
bi Dunaja ne videl. In kdor bi šel v Kahiro in bi se
ne bil podal na ulico Muski, bi tudi ne imel prave
podobe o kahirskem življenju.
Za to pot pa bo treba pomagača, ne ker je pot
tja dolga ali strma, ampak ker bo tako bolj varno.
Od bližnjega “oslarja” si torej pustiva pripeljati
krepkega “dolgouha”, ki na Jutrovem nikakor ni
tako zaničevan, kakor pri nas. Ta in spreten njegov
gonjač nam bo vodnik v morju ljudi, ki se ziblje v
Muski ulici gori in doli. Dobro bo treba odpreti oči
in paziti, da se v tem morju ne pogrezneva. Ni treba dolgo iskati ulice. Komaj se bližamo vhodu, že
zapazimo, da se vanjo in iz nje vsiplje narod kakor
čebele pri panju, kadar rojijo ali pri najboljši paši.
Naenkrat smo sredi tega morja, zajel nas je val in
ne moremo drugače, kakor drveti naprej, pa ne
ravno kamor bi radi, ampak kamor nas porine val;
imeti bi morali velblodovo brezobzirno moč, ko bi
se hoteli ustavljati temu drvenju. Vkljub temu, da
smo na oslu, sune nas nekdo, bodisi žival ali človek,
sedaj tu, sedaj tam. To je gneča, da nas obide skoraj
strah in smo v skrbi za življenje. Pa dolgo to vendar
ne traja, ker ulica ni predolga; gneča ponehava in
kmalu smo sredi samih arabskih hiš in če jahamo
še dalje, tudi zunaj mesta. Seveda gneča ni vedno
enaka, ampak le ob času največjega prometa okoli
poldne. Toda poglejmo si nekoliko tudi, kdo in kaj
dela to gnečo. Najboljše bo seveda, ako se postavimo pri kaki prodajalnici na varen kraj že zgodaj
zjutraj. V teku dneva opazujemo lahko vse prizore
iz kahirskega življenja, kakor se vrši dan na dan.
Kar se godi v ulici Muski, to se ponavlja tudi drugod,
dasi ne v isti meri ali isti obliki, zakaj tukaj je osrčje
mesta in tok življenja se siplje odtod na vse kraje.
Pri tem si lahko tudi bolj natanko ogledamo nekatere
osebe ali prizore, ki so značilni za življenje v Kahiri.
Množica
na ulici

Komaj se je prikazalo sonce izza pogorja Mokatam, se na ulici že oglase beduinski pastirji s svojimi
črnimi, dolgouhimi kozami. Po jutrovski šegi jih pomolzejo kar na ulici; nekateri pijejo mleko surovo,
drugi ga nesejo v hišo za daljšo porabo. Za temi se
oglasijo že z večjim hrupom prodajalci čaja.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2015
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.

70-LETNICA
Ob 70-letnici konca druge svetovne
vojske, ko se po Sloveniji na proslavah
zmage nad okupator
jem še 25 let po padcu komunističnega to
talitarizma razkazu
je rdeča peterokraka
Ljubljana
zvezda, ki je kriva za
30. maja
našo usodno razdeljenost, se je zvrstilo kar nekaj pomembnih dogodkov.
28. maja je bil znanstveni posvet pod naslovom Leto
1945 – 70 let potem. Priredili so ga Študijski center za
narodno spravo, Nova Slovenska zaveza, društvo Slovenski katoliški izobraženci in Zbor za
republiko. Posvet je bil v Državnem
svetu Republike Slovenije, sodelovali pa so priznani zgodovinarji in
nekateri pričevalci. Namen je bil,
»da se časi, ki so povzročili toliko
gorja slovenskemu narodu, ne bi
nikoli več ponovili.«
30. maja je Nova Slovenska zave
za predstavila na Kongresnem trgu v
Ljubljani projekt Slovenski spominski križi. Po balkonom univerze, s katerega je leta 1945
vodja komunistične revolucije Josip Broz Tito napovedal
povojne pomore, se je zbralo 167 križev iz župnij, kjer so
postavljene farne spominske plošče, na katerih je zapisano
14.196 po vojski umorjenih ljudi, ki še vedno čakajo na
identifikacijo in dostojen pokop, njihovi domači pa vsaj na
sočutje, če že ne morejo dočakati priznanja in obžalovanja
zločina. Križe so v procesiji prinesli domačini iz župnij.
Zbrane sta nagovorila predsednik Nove Slovenske zaveze
Peter Sušnik in ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik,
ki je križe tudi blagoslovil. Po ocenah poznavalcev se je
slovesnosti udeležilo kakih 4.000 ljudi.

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $700: C. Grajciar; $50: M. Jozjan (OH), M.
Martincic (MI); $30: F. Kosir; €20: I. R.; M. V.; $20: A. Dolinar,
A. Stanisa, M. Tominc; $10: A. Cupar, F. Gaser.
ZA SAMOSTAN: $70: C. Grajciar; $10: M. Hozjan (OH).
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $30: C. Grajciar.

Isti dan je bila na Zaplazu spravna slovesnost, ki
so jo pripravili ob godu bl. Alojzija Grozdeta in jo povezali
s 70-letnico konca vojske in s povojnimi poboji. Zbrane
je med mašo nagovoril novomeški škof Andrej Glavan, ki
je po maši blagoslovil spomenik: betonski križ in kamnito posodo z zemljo iz 31 krajev trpljenja, delo arhitekta
Matija Marinka.
V Kamniški Bistrici je bila 13. junija spominska slovesnost na 1.800 leta 1945 s Koroškega vrnjenih Črnogorcev, ki so jih tam partizani brutalno pomorili. Kapelico
je v navzočnosti črnogorskega pravoslavnega nadškofa
Amfilohija Radovića, državnih voditeljev in zastopnikov
civilne družbe blagoslovil ljubljanski nadškof Stane Zore.
Spominska slovesnost v Kočevskem rogu je bila
letos 14. junija v organizaciji Nove Slovenske zaveze in
župnije Kočevje. Somaševanje je
Zaplaz
vodil beograjski nadškof in metro30. maja
polit msgr. Stanislav Hočevar (med
žrtvami v Rogu je tudi njegov oče),
zbrane pa je nagovoril direktor
Družine Tone Rode, ki je poudaril
važnost pričevanja brutalno pomor
jenih z besedami filozofa Milana
Komarja: »Človek nima preteklosti,
človek je preteklost. Kar kdo ima,
to lahko zavrže, kar pa je, tega ne
more zavreči, to lahko samo potlači (… ). Sedanjost kot
taka vsebuje in ohranja preteklost, sedanjost vsebuje in
pripravlja prihodnost.
Živeti polno in globoko
sedanji čas pomeni živeti čas v vsej njegovi
trirazsežnosti. To je
pogoj naše zakoreninjosti v danem dejanstvu, naše človeškosti
Kočevski rog
in vsega našega raz14. junija
maha«.

JUNIJA 2015
ZA MISIJONE: $30: C. Grajciar; $10: M. Hozjan (OH).
ZA BARAGOVO ZVEZO: $20: C. Grajciar; $10: M. Hozjan (OH).
DAR LISTU AM: $170: J. Tegel; $10: F. Gaser.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
ANTON VEGEL, Mentor, OH;

MARIJA KOCJAN, Euclid, OH;

HENRIK OREL, Ljubljana

