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SLAP RINKA v Logarski dolini je izvir reke Savinje, ki teče skozi Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino in se v Celju 
obrne na jug ter se pri Zidanem mostu izliva v Savo. Logarska dolina spada med najlepše ledeniške doline v evropskih 
Alpah. Skozi njo vodi asfaltirana cesta do parkirišča, ki je 15 minut hoje pod slapom. Savinja izvira iz več izvirov pod 
Okrešljem in nato teče preko brzic do visoke stene, preko katere pada kot slap Rinka, ki je s svojimi 90 metri drugi 
najvišji slap v Sloveniji. Nad tem najvišjim delom ima Rinka še dve manjši stopnji, ki sta vidni s poti na Okrešelj. Stena, 
preko katere pada slap, je iz apnene breče, ki daje pobočju posebno rdečkasto barvo. Zaradi dolgega padca se voda 
slapa v zraku razprši v drobne kapljice in nudi čudovit pogled ter prijetno osvežitev v vročih poletnih dneh. Slap je 
obiskan v vseh letnih časi: poleti je priljubljen med turisti, pozimi pa je priljubljena točka za plezalce po ledenih sla-
povih. Zaradi svoje mogočnosti in lepote je bil slap Rinka leta 1987 razglašen za naravni spomenik. Mimo slapa pelje 
pot na Okrešelj, ki je s Frischaufovim domom izhodišče za planinske ture na severni strani Savinjskih Alp.

SEPTEMBER začenjamo letos z nedeljo, ki so po tradiciji imenuje angelska. Na slovenskem podeželju je pome-
nila konec poletnega dela na polju in nekakšen začetek kmečke jeseni. Marijini godovi in spomini v septembru so: 
Marijino rojstvo ali Mali šmaren (8.); Marijino ime (12.); Žalostna Mati Božja (15.) in Marija, rešiteljica jetnikov (24.). Zadnji 
spomin je bil važen v preteklih časih, ko so mnogi kristjani padli v muslimansko ujetništvo, kar se je pri nas pogosto 
dogajalo v času turških vpadov na ozemlje današnje Slovenije med leti 1408 do 1593, ko so bili premagani v bitki pri 
Sisku, kjer so imele glavno zaslugo za zmago slovenske čete pod poveljstvom Andreja Turjaškega (Auersperga). V malo 
manj kot 200 letih so Turki v Sloveniji pobili ali odpeljali v ujetništvo skoraj 200.000 ljudi, zato je bila Marija, rešiteljica 
jetnikov, takrat v veliki časti. God slovenske frančiškanske province, kamor spadajo tudi samostani v Lemontu, 
Johnstownu, PA in New Yorku, NY, je na praznik Povišanja sv. Križa (14.), frančiškani pa praznujemo tudi spomin Vti-
snjenja ran sv. Frančiška (17.), v spomin na ta dan leta 1224, ko je sv. Frančišek na gori La Verni prejel Kristusove rane. 
Septembra godujeta tudi italijanski kapucin p. Pij iz Pietrelcine (23.) in naš prvi blaženi Anton Martin Slomšek (24.). Še 
nekaj drugih septembrskih godov: papež in cerkveni učitelj Gregor Veliki (3.); španski jezuit in misijonar v Kolumbiji 
Peter Claver (9.); carigrajski patriarh Janez Krizostom-Zlatousti (13.); kardinal in cerkveni učitelj Robert Bellarmin (17.); 
ustanovitelj lazaristov Vincencij Pavelski (27.); nadangeli Mihael, Gabriel in Rafael (29.) ter cerkveni učitelj in prevajalec 
Svetega pisma Hieronim (30.), ki je bil verjetno doma iz okolice Ilirske Bistrice, umrl pa je v Betlehemu.
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Na oltar srca si lahko vsakdo, kdor veruje Vanj, postavi križanega ali vstalega Kristusa,
saj je zmeraj isti Gospod.

Alojz Rebula

Kakršno vreme o kimavca mlaji,
takšno je vso jesen najrajši.

Kdor po mali maši (8.) kosi,
ta za pečjo suši.

Ako Mavricija (22.) sonce zasije,
pozimi huda sapa brije

Grom in tresk o sv. Miheli (29.)
hude vetrove pomeni.

SEPTEMBER – KIMOVEC
		1	 T	 Egidij	(Tilen),	op.;	Mihael	Ghebre,	muč.;
		2	 S	 Antonin,	muč.;
		3	 Č	 Gregor	Vel.,	pap.,	c.	uč;	Mansvet,	šk.;
		4	 P	 PRVI	PETEK;	Roza	iz	Viterba,	dev.;
  5 S PRVA	SOBOTA; Lovrenc	Giustiniani,	patriarh;

  6 N 23. NAVADNA NEDELJA;	Petronij,	šk.;
		7	 P	 Marko	Križevčan	in	tov.,	muč.;
		8	 T	 MARIJINO	ROJSTVO	(MALI	ŠMAREN);
		9	 S	 Peter	Klaver,	red.;	Serafina	Sforza,	red.;
	10	Č	 Nikolaj	Tolentinski,	spok.;	Otokar,	red.;
	11	 P	 Prot	in	Hiacint,	muč.;	Emilijan,	šk.;	
12 S Presv.	Marijino	Ime;	Tacijan,	muč.;

 13 N 24. NAVADNA NEDELJA;	Janez	Zlatousti	
(Krizostom),	šk.,	c.	uč.;	Notburga,	dev.;

	14	 P	 Povišanje	sv.	Križa;
	15	 T	 Žalostna	Mati	božja	(Dolores);
	16	S	 Kornelij,	pap.	in	Ciprijan,	šk.,	muč.;
	17	Č	 Rane	sv.	Frančiška;	Robert	Bellarmino,	šk.,	

c.	uč.;	Hildegarda	iz	Bingena,	red.;
	18	 P	 Jožef	Kupertinski,	red.;	Irena	(Mira),	muč.;
 19 S Januarij,	šk.,	muč.;	Emilija	de	Rodat,	red.;

 20 N 25. NAVADNA NEDELJA;	Korejski	mučen-
ci;	Evstahij,	šk.;	Vincenc,	op.;

	21	 P	 Matej,	ap.,	evangelist;
	 	 	 Mihael	Černikov,	muč.;	Meletij,	šk.;
	22	 T	 Tomaž	Villanovski,	šk.;	Kandid,	muč.;
	 	 	 Frančišek	Marija	iz	Camporossa,	red.;
	23	S	 P.	Pij	iz	Pietrelcine,	red.,	duh.;	Lin,	pap.;
	24	Č	 Anton	Martin	Slomšek,	šk.;	Marija	Devica	

Rešiteljica	jetnikov;	Gerard,	šk.;
	25	 P	 Avrelija,	dev.;	Sergij	Radoneški,	šk.;
 26 S Kozma	in	Damijan,	muč.;

 27 N 26. NAVADNA NEDELJA;	Vincenc	Pavel-
ski,	red.	ust.;	Adolf	in	Janez,	muč.;

	28	 P	 Venčeslav	(Vaclav),	muč.;	Lovrenc	Ruiz	in	
japonski	muč.;	Bernardin	iz	Feltre,	red.;

	29	 T	 Mihael,	Gabriel,	Rafael,	nadangeli;
	30	S	 Hieronim,	duh.,	c.	uč.;	Mihael	Kijevski,	šk.

UREDNIK VAM
Z	medenim	piknikom	na	zadnjo	nedeljo	v	avgustu	

se	je	končala	lemontska	romarska	sezona,	kolikor	je	
je	sploh	še	ostalo	–	prava	revščina,	če	jo	primerjam	
s	tistim,	kar	je	bilo	pred	27	leti,	ko	sem	prišel	v	Le-
mont.	Pa	je	na	svetu	že	tako,	da	je	vsake	pesmi	enkrat	
konec.	Tudi	lemontske	bo,	o	tem	si	je	treba	biti	na	
jasnem.	Dokler	je	pa	še	ni	konec,	pa	seveda	zaključek	
romarske	sezone	z	medenim	piknikom	ne	pomeni,	da	
zdaj	lahko	zlezemo	na	zapeček	in	predremljemo	čas	
do	naslednje	sezone.	Letos	so	takoj	v	začetku	sep-
tembra	Baragovi	dnevi,	ki	bodo	to	pot	v	Clevelandu.	Iz	
Slovenije	je	napovedan	upokojeni	koprski	škof	Metod	
Pirih.	Zdi	se	mi	pametno,	da	so	se	spet	vrnili	na	stari	
termin:	prvi	konec	tedna	v	septembru,	ko	praznujemo	
tudi	Labor	Day.	Konec	septembra,	kot	je	bilo	to	zadnja	
leta,	je	bilo	gori	na	severu	v	Gornjem	Michiganu	že	
grdo	mraz,	kar	marsikdaj	naredi	romanje	neprijetno	in	
človek	negoduje,	namesto	da	bi	se	v	zbranosti	veselil	
ne	le	duhovnega,	ampak	tudi	turističnega	užitka.	To,	
da	smo	v	glavnem	bolj	na	jugu,	je	jalova	tolažba:	prav	
dobro	se	spominjam	let,	ko	smo	morali	že	v	Chicagu	
in	okolici	sredi	septembra	začeti	kuriti.
Druga	stvar,	na	katero	bo	treba	začeti	misliti	takoj	

po	zaključku	romarske	sezone,	so	novembrske	maše,	
za	katere	je	treba	pravočasno	razposlati	pisma.	Ne	
čudite	se,	če	boste	letos	to	pošto	dobili	iz	Ljubljane,	
saj	je	tamkajšnja	tiskarna	ponudila	zelo	ugodno	ceno,	
pošta	pa	tudi	natisne	vse	naslove	in	znamk	ni	treba	
lepiti,	ker	se	plača	vse	obenem.	Kot	vse	kaže,	se	bom	
te	ugodnosti	poslužil	in	čas,	ki	ga	bom	s	tem	pridobil,	
raje	posvetil	izboljšavam	našega	mesečnika.
Ponovno	opozarjam,	da	je	pri	vsaki	številki,	ki	jo	

dobite,	na	kartonu	poleg	vašega	naslova	tudi	ozna-
čeno,	do	kdaj	 je	naročnina	plačana.	Leto	za	 letom	
imam	probleme	s	terjatvami,	pa	še	za	te	se	nekateri	
ne	zmenijo	in	se	spomnijo	na	plačilo	naročnine	šele,	
ko	jim	revijo	ustavim	in	je	ne	dobe	več.	Potem	pa	
pričakujejo,	naj	bi	 jim	posebej	pošiljal	manjkajoče	
številke,	 kar	 spet	 povzroča	 dodatne	 stroške.	 Zato	
ponovno	prosim,	da	pregledate,	do	kdaj	je	vaša	na-
ročnina	plačana	 in	poravnate	zaostalo.	Obenem	se	
vam	zahvaljujem	za	velikodušne	darove,	ki	 ste	 jih	
naklonili	listu	poleg	naročnine	–	vse	to	pomaga,	da	
se	držimo	“nad	vodo”.
Septembra	sicer	ne goduje	nihče	od	slovenskih	

frančiškanov	v	Združenih	državah,	pač	pa	goduje	14.	
septembra	(Povišanje	sv.	Križa)	Slovenska	frančiškan-
ska	provinca	sv.	Križa	s	sedežem	v	Ljubljani.

Umrli	so	v	septembru:	p. Alojzij Madic	(12.	sept.	
1979);	p. Benvenut Winkler	(15.	sept.	1960	na	Brez-
jah);	p. Robert Mazovec	(24.	sept.	1992);	br. Viktori-
jan Žnidaršič	(30.	sept.	1959)	in	p. Fortunat Zorman 
(30.	sept.	1998).	Gospod	naj	jim	da	večni	mir!

p. Bernardin
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Če bi Pavel, naš učitelj vere in resnice, danes 
prišel med nas, bi, menim, ne sodil, da med nami 
ne ve za nič drugega kakor za Jezusa Kristusa, in 
sicer križanega. V teh dneh, ko slovesno obhajamo 
spomin Gospodovega trpljenja in križa, se mi ne zdi 
o ničemer primerneje govoriti kot o Jezusu Kristusu, 
in sicer o križanem.

Kajti – kaj je mogoče že ob katerikoli drugi pri-
ložnosti zvesteje oznanjati, kaj je bolj blagodejno 
poslušati ali o čem premišljevati bolj sadov polno? 
Kaj je namreč tako pri srcu čustvom vernikov, kaj 
tako zdravilno za nravi; kaj tako ubije greh, hrani in 
ojača pa krepost, kakor le spomin Križanega? Pavel 
naj torej oznanja modrost v skrivnosti med popolni-
mi. Kristusa križanega naj oznanja meni, ki veljam v 
očeh ljudi za nepopolnega. To se zdi norost tistim, ki 
so na poti pogubljenja, meni in tistim, ki so na poti 
rešitve, pa naj oznanja božjo moč. Meni naj, skratka, 
govori o najvišji in najodličnejši filozofiji, spričo ka-
tere zasmehujem kot lažno tako modrost sveta kot 
modrost mesa. Kako moder bi sodil, da sem, ko bi 
se izkazalo, da sem vreden poslušalec Križanega, ki 
za nas ni postal le modrost, marveč tudi pravičnost, 
posvečenje in odrešenje.

Če si skupaj s Kristusom križan, si moder, si pravičen, si 
svet, si svoboden. Ali pa nemara ni moder tisti, ki išče in misli 
na to, kar je zgoraj, ker se je s Kristusom dvignil z zemlje? Ali 
ni pravičen oni, v katerem je telo greha uničeno, da grehu 
ne bi več hlapčeval? Ali ni dalje svet, kdor samega sebe 
daruje v živo, sveto in Bogu všečno daritev? Ali ni naposled 
svoboden tisti, ki ga je osvobodil Sin in ki v zavesti svoje 
svobode zaupa, da bo mogel izreči Sinove besede svobode: 
»Vladar sveta prihaja in meni ne more nič«? Pri Križanem je 
namreč dobrota, pri njem je obilje rešitve. On bo rešil Izraela 
vseh njegovih krivd tako, da bo mogel svoboden uiti vsem 
speltkam vladarja tega sveta.

Zatorej  naj govorijo Gospodovi rešenci, ki jih je odkupil iz 
nasprotnikove roke, zakaj glej,  zbral jih je iz vseh dežel. Naj 
govorijo, pravim, z besedo in v duhu svojega učitelja: »Meni 
pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda 
Jezusa Kristusa.« V tej modrosti je Bog zatrl malopriden na-
klep, v pravičnosti je uničil tistega, ki je imel oblast smrti, 
v usmiljenju pa osvobodil jetnika. Po pravici se boš tako, o 
modri bahač, hvalil s križen svojega Gospoda. Po njegovi 
zmagi si bil rešen, po njegovi skrivnosti oživljen, po njego-
vem zgledu opravičen in z njegovim znamenjem zavarovan.

Zato se tdi, da upravičen razlog terja, naj si tisti, ki si na 
čela vtisnejo znamenja križa, da bi bili varni, vtisnejo tudi 
zgled Križanega v svoje nravi, da bi bili opravičeni. Naj živijo 
po postavi tistega, z vero v katerega se oborožujejo.

P. Vladimir Kos

SEPTEMBER JE. PEL BOM O KRIŽU
Lahko bi prepeval s selivkami pesem
o daljnih deželah, ki čakajo jih.
Lahko bi opeval zelene šeleste,
ko gozdnih preprog so septembrov pridih.

Zdaj polh, veverica in miš si zaloge
nabirajo – kmalu mrzló bo kot sneg.
Že veter pripravlja živalicam vloge,
po gobah diši in v ozračju je vlek.

A pel bom o križu, ki dans se zdi nam
– prestar ... Saj mu več je kot dvatisoč let.
In dolgo ga skrivala je razvalina –
za mnoge je bil in je še zmeraj prevrat.

A mi se njegove krvi veselimo!
Nenehne ljubezni na veke je znak.
Po sreči brez konca – mar ne hrepenimo?
In zanje se vrnil je z groba Junak.

bl. Gverik, cistercijan
(1070/80-1157)

ZNAMENJE KRIŽA V NRAVEH
Govori o cvetni nedelji 2,1-4
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NEDELJSKE MISLI
6. september
23. navadna nedelja
UBOGI SO DEDIČI KRALJESTVA
Jak 2,1-5
Jakobovo	pismo	je	pisano	po	zgledu	starozaveznih	

modrostnih	knjig	in	niza	probleme	svojega	časa.	V	
tem	 odlomku	 nastopa	 proti	 socialnim	 krivicam	 v	
Cerkvi.	Poganski	svet	je	v	času	mlade	Cerkve	po-
znal	velike	socialne	razlike,	na	primer	med	sužnji	in	
svobodnimi,	toda	današnji	svet	pozna	še	večje,	le	
da	je	izhodišče	drugačno.	V	prejšnjih	časih	je	bilo	
izhodišče	socialnih	razlik	v	glavnem	rojstvo:	sužnji	
in	svobodni,	plemeniti	in	neplemeniti;	danes	pa	je	
izhodišče	predvsem	imetje,	po	domače	denar.	Prav	
zaradi	nepredvidljivosti	denarja	so	te	socialne	razlike	
v	današnjem	svetu,	ki	se	baha	s	svojo	enakoprav-
nostjo	in	demokracijo,	veliko	bolj	občutne,	pa	tudi	
veliko	bolj	krivične,	kot	nekdaj.	Kar	poglejmo	primer:	
kdor	hoče	postati	predsednik	Združenih	držav,	mora	
biti	milijonar.	Žal	se	prerado	dogaja	nekaj	podobne-
ga	tudi	v	krščanski	skupnosti.	Vem	celo	za	župnika	
(zdaj	je	že	rajni),	ki	je	sam	pobiral	po	cerkvi	in	se	za	
vsak	dar	zahvalil	s	priklonom;	ampak	kako:	večji	je	
bil	bankovec,	globlji	je	bil	priklon.	Jakobovo	pismo	
opozarja,	da	je	vse,	kar	je	človek	prejel	materialnega	
in	duhovnega	v	bistvu	Božji	dar	in	da	je	človek	sam	
le	upravitelj	teh	darov,	torej	ni	nobenega	razloga,	da	
bi	smel	zase	zahtevati	kakršnokoli	prednost.	Edino	
bogastvo,	ki	pred	Bogom	kaj	velja,	je	bogastvo	v	
veri,	oziroma	v	dobrih	delih,	ki	bodo	edina	popotnico,	
ko	bomo	prestopili	prag	večnosti.
13. september
24. navadna nedelja
VERO SPRIČUJEMO Z DELI
Jak 2,14-18
Ta	del	Jakobovega	pisma	je	najvažnejši.	Najprej	

zato,	ker	je	najbolj	krščanski	v	pismu,	ki	je	prepo-
jeno	z	judovsko	kulturo,	potem	pa	zato,	ker	se	loti	
problema	razmerja	med	vero	in	deli.	Dokaj	jasno	je,	
da	je	pri	Jakobu	neka	naperjenost	proti	zlorabam,	do	
katerih	so	pripeljali	nekateri	Pavlovi	nauki.	Zdi	se,	
da	je	Jakob	občasno	za	Pavlom	pošiljal	ljudi,	ki	naj	
bi	ga	obveščali	o	Pavlovem	oznanjevanju,	in	tako	ni	
zvedel	samo,	kaj	je	Pavel	učil,	ampak	tudi	kako	so	
ga	razumeli.	Vendar	se	pa	navzlic	nekaterim	osebnim	
razhajanjem	glede	nauka	o	veri	 in	delih	strinjata.	
Predvsem	Jakob	priznava	obstoj	zakona	svobode	v	
istem	smislu	kot	Pavel:	to	je	zakon,	ki	je	nad	Mojze-
sovo	postavo.	Prav	tako	je	Jakob	prepričan,	da	vera	
ni	zunanji	pristanek	na	neko	veroizpoved,	ampak	da	
mora	zajemati	vse	življenje	in	ga	preoblikovati.	Je	
pa	Jakob	manj	mističen	kot	Pavel	in	ga	zanima	bolj	
praktična	stran	vere,	medtem	ko	je	pri	Pavlu	glaven	
odnos	do	Boga.	Predvsem	pa	 je	važno,	da	 Jakob	
daje	izrazu	“dela”	veliko	širši	pomen,	kot	ga	je	dajal	
Pavel.	Za	Jakoba	so	dela	vsakovrstna	dejavnost,	ki	
temelji	na	veri	 in	 jo	narede	dejavno,	s	tem	je	pa	
polje	delovanja	veliko	širše.

20. september
25. navadna nedelja
IZ MIRU RASTE PRAVIČNOST
Jak 3,16 – 4,3
Slabim	posledicam	prepirljivosti	in	zavisti	Jakobo-

vo	pismo	kot	nasprotje	postavlja	modrost,	ki	ustvarja	
mir,	potem	se	pa	sprašuje,	odkod	boji	in	prepiri	v	
krščanski	skupnosti.	Mir	je	treba	tukaj	razumeti	v	
svetopisemskem	pomenu:	 ne	 kot	 odsotnost	 boja	
in	 borbe,	 ampak	kot	 notranjo	 uravnovešenost,	 ki	
izhaja	iz	poznanja	in	upoštevanja	tistih	življenjskih	
načel,	ki	 izhajajo	od	Boga,	pa	naj	bodo	položena	
v	človeško	naravo,	ali	pa	razodeta.	Prepirljivost	in	
zavist	torej	pomenita	notranjo	neuravnovešenost:	
prepira	se	tisti,	ki	hoče	imeti	za	vsako	ceno	vedno	
prav;	zavisten	ni	tisti,	ki	bi	tudi	sebi	privoščil,	kar	ima	
drugi,	ampak	tisti,	ki	stoji	na	stališču:	če	jaz	nimam,	
naj	tudi	drugi	nimajo.	V	obeh	primerih	je	korenina	
zla	v	tem,	da	človek	samega	sebe	postavlja	za	me-
rilo:	taki	morajo	biti,	kot	hočem	jaz;	tako	se	mora	
zgoditi,	kot	hočem	jaz.	Od	tu	pa	je	samo	korak	do	
načela:	vsakogar,	ki	drugače	misli,	kot	jaz,	je	treba	
uničiti	–	to	pa	je	načelo	nacizma,	komunizma	in	isla-
mizma	in	vsi	vemo,	kam	to	privede.	Raste	pa	zavist	
in	prepirljivost	kot	vsak	plevel:	od	spodaj	navzgor,	
od	posameznikov	v	skupine,	iz	njih	v	skupnosti	in	
nato	v	narode.	Zato	je	pa	treba	pregledati	najprej	
odnose	v	domači	družini	in	med	tistimi,	ki	jih	vsak	
dan	srečujemo	in	smo	si	soodvisni.	Dokler	ni	urejena	
baza,	so	vsa	druga	prizadevanja	bob	ob	steno.
27. september
26. navadna nedelja
BOGASTVO ČLOVEKA OBTOŽUJE
Jak 5,1-6
Socialne	krivice	so	vedno	bile	predmet	svetopi-

semskih	obsodb.	Tako	je	tudi	v	Jakobovem	pismu.	
Seveda,	kadar	so	te	krivice	res	take,	da	bijejo	v	oči,	
so	tukaj	zakoni,	ki	skušajo	napraviti	red.	Hudo	pa	je,	
da	ima	vsak	zakon	luknje	in	da	je	mogoče	izkoriščati	
bližnjega	čisto	v	skladu	z	zakoni,	če	pa	že	ne,	 je	
vsaj	treba	gledati,	da	te	ne	bodo	dobili.	Pri	tem	pa	
ljudje	le	preradi	pozabljajo,	da	v	Božjih	zakonih	ni	
lukenj,	da	pred	njim	tudi	nobenega	tožnika	ni	treba.	
Ni	vprašanje,	ali	te	bodo	dobili	ali	ne.	Pred	Bogom	
“so	te	že	dobili”	 in	to	tisti	hip,	ko	si	krivico	storil.	
Ko	je	govor	o	pravični	razdelitvi	dobrin	ni	dovolj	za-
mahniti	z	roko,	češ	naj	to	urejajo	predpisi.	Te	vrste	
pravičnost	mora	vsak	človek	vzeti	v	svoje	roke,	če	si	
noče	nakopati	očitka:	»Vaše	bogastvo	je	preperelo,	
vaša	oblačila	so	od	moljev	razjedena,	vaše	zlato	in	
srebro	je	zarjavelo	in	njegova	rja	bo	pričala	zoper	
vas.«	In	bogastvo	ni	samo	takrat,	kadar	ga	je	velik	
kup.	Pod	obsojeno	“bogastvo”	spada	vsak	krivični	
vinar,	saj	se	ga	drži	znoj	in	prekletstvo	tistega,	ki	mu	
je	bil	z	goljufijo	odvzet.	Prav	zato	davčno	odiranje	
v	Sloveniji	ne	povzroča	drugega	kot	nove	luknje	v	
proračunu	in	nove	dolgove.	Kjer	ni	Božjega	žegna,	
tam	nobena	ekonomija	in	nobena	politika	ne	poma-
ga.	Spomnimo	se	grožnje	v	evangeliju:	»Ne	pojdeš	
od	tod,	dokler	ne	plačaš	zadnjega	novčiča!«
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BRALI
KUALA LUMPUR — Na	severu	Malezije	so	odkrili	
grobove	 s	 posmrtnimi	 ostanki	 več	 kot	 sto	 članov	
muslimanske	manjšine	Rohingya,	ki	naj	bi	bila	ena	
najbolj	 preganjanih	 na	 svetu.	 Očitno	 so	 postali	
žrtev	malezijskih	 trgovcev	 z	 ljudmi.	 Iz	Mjanmara	
bežijo,	ker	jim	oblasti	ne	priznavajo	državljanstva.	
Kardinal	 Charles	 Maung	 Bo	 je	 vlado	 v	 tej	 državi	
opozoril,	da	je	moralno	odgovorna	za	te	ljudi.
VATIKAN — Vatikanska	banka	je	v	poročilu	za	leto	
2014	zapisala,	da	je	imela	v	tem	letu	69,3	milijona	
evrov	dobička.	Pripisala	ga	je	dobremu	poslovanju	z	
vrednostnimi	papirji	in	zmanjšanju	stroškov	poslo-
vanja.	Od	prihodkov	bo	55	milijonov	evrov	nameni-
la	Svetemu	sedežu,	14,3	milijona	pa	dala	v	rezerve.
ANKARA — Turška	opozicija	je	voditelja	državnega	
urada	za	verske	zadeve	Mehmeta	Görmeza	pozvala	
k	odstopu,	ker	si	je	za	službeno	vozilo	naročil	mer-
cedes	v	vrednosti	300.000	evrov.	Po	hudih	kritikah	
(tudi	v	javnih	občilih)	se	je	že	odpovedal	tako	dra-
gemu	avtomobilu.
DRESDEN — Nemška	sekcija	Amnesty	International	
je	na	letnem	zasedanju	pozvala	politike,	naj	si	ne	pri-
dobivajo	“glasov	na	račun	beguncev	in	preseljencev”,	
marveč	se	postavijo	po	robu	“rasističnim	čustvom	z	
odločnim	zavzemanjem	za	človekove	pravice”.
VATIKAN —	Papež	Frančišek	je	30.	junija	pri	sre-
čanju	s	člani	Mednarodnega	sveta	kristjanov	in	ju-
dov	 (ICCJ)	 spomnil,	 da	 “imajo	 vsi	 kristjani	 judo-
vske	korenine”.	Sestavni	del	katoliškega	nauka	je	
“nepreklicni	 ‘ne’	 antisemitizmu”,	 je	 dejal	 ob	 50.	
obletnici	koncilske	izjave	Nostra	aetate.
VATIKAN —	 Vatikanska	 kongregacija	 za	 zadeve	
svetnikov	 je	 30.	 junija	 izdala	 dekret	 o	 veljavnosti	
škofijskega	postopka	za	beatifikacijo	leta	1945	zara-
di	vere	umorjenega	prekmurskega	župnika	Danijela	
Halasa.	Gre	 za	 prvi	 korak	 v	 postopku	beatifikacije	
oziroma	 kanonizacije.	 Postopek	 se	 je	 na	 škofijski	
ravni	končal	aprila	lani,	takrat	je	murskosoboški	škof	
Peter	Štumpf	v	Rim	odnesel	 dokumentacijo	o	 tem	
primeru,	ki	so	jo	tam	uradno	odprli	septembra.
BEIJING —	 Devetinsedemdeset	 kitajskih	 seme-
niščnikov,	ki	so	letos	dosegli	prvo	stopnjo	akadem-
ske	izobrazbe,	bo	odšlo	na	župnije	in	v	različne	cer-
kvene	skupnosti	z	namenom	opravljati	pastoralne	
in	druge	cerkvene	dejavnosti.	Beijing	letos	prizna-
va	civilno	veljavnost	diplomam,	pridobljenim	v	se-
meniščih.	To	daje	možnosti	na	novo	diplomiranim,	
ki	želijo	nadaljevati	znanstveni	študij.	Istočasno	se	
bodo	mladi,	ki	so	študirali	v	semenišču,	pa	so	se	
po	razmisleku	odločili,	da	ne	bodo	nadaljevali	poti	
v	 duhovništvo,	 laže	 vključili	 v	 družbo	 s	 priznano	
diplomo	višje	šole.	Na	Kitajskem	so	še	druga	se-
menišča,	potrjena	od	škofov,	ki	omogočajo	šolanje	
duhovnikov,	redovnikov	in	redovnic.
MONTPELLIER —	Ne	gre	za	noben	napad	na	na-
čelo	 laičnosti,	 svobodo	 vesti	 in	 nevtralnost	 javne	
službe:	sodniki	so	dali	prav	županu	majhne	občine	
Beziers	Robertu	Ménardu,	ki	je	za	lanski	božič	po-
stavil	jaslice	v	avli	mestne	občine.	

TUNIS —	Nadškof	Ilario	Antoniazzi	je	izjavil,	da	je	
zaradi	terorističnih	napadov	na	turiste	“ves	narod	v	
šoku”.	 Napadalci	 so	 “pokazali	 svoj	 okruten	 obraz”,	
Zahodu	hočejo	pokazati	popačeno	podobo	Tunizije.
BRUSELJ —	Generalni	tajnik	Evropske	karitas	Jor-
ge	Nuno	Mayer	je	v	reviji	“Caritas	in	NRW”	posva-
ril	pred	izgubo	družbene	trdnosti	v	Evropski	zvezi.	
Zaradi	njene	varčevalne	politike	 je	namreč	vedno	
več	revščine	in	neenakosti.	Pri	Karitas	na	Cipru,	v	
Grčiji,	Romuniji,	Italiji,	Španiji,	na	Portugalskem	in	
na	Irskem	vsak	dan	tisoče	ljudi	prosi	pomoči.
PARIZ —	“Le	Parisien”	poroča,	da	so	župnijsko	cer-
kev	sv.	Rite	obdali	z	mrežo,	da	bi	preprečili	dostop	
tistim,	ki	so	napovedali,	da	jo	bodo	zasedli,	če	bi	jo	
hoteli	lastniki	podreti,	na	kraju,	kjer	stoji,	pa	zgra-
dili	socialna	stanovanja	in	uredili	parkirišče.	Podrtju	
nasprotujejo	predvsem	pristaši	maš	z	navzočnostjo	
živali	in	njihovim	blagoslavljanjem.	
RIM —	 Novi	 berlinski	 nadškof	 metropolit	 Heiner	
Koch	(v	Rimu	je	bil	zaradi	prejema	palija)	je	v	po-
govoru	za	Kathpress	dejal,	da	je	določena	mera	na-
petosti	pred	škofovsko	sinodo	o	zakonu	 in	družini	
“dobro	 znamenje”.	 Osrednjo	 pozornost	 na	 njej	 je	
treba	nameniti	zakramentu	sv.	zakona,	saj	se	mno-
gi	mladi	ne	poročajo,	ne	pa	vprašanju,	kako	ravnati	
z	vnovič	poročenimi	ločenci	in	homoseksualci.
CASTEL GANDOLFO —	Papeška	univerza	Janez	Pa-
vel	II.	v	Krakovu	in	Glasbena	akademija	Krakov	sta	
4.	julija	zaslužnega	papeža	Benedikta	XVI.	odlikovali	
s	podelitvijo	dveh	častnih	doktorskih	naslovov.	Listi-
no	mu	je	izročil	krakovski	nadškof	kardinal	Stanislaw	
Dziwisz,	dolgoletni	tajnik	papeža	Janeza	Pavla	II.
VILNO —	V	litovskem	glavnem	mestu	se	je	2.	ju-
lija	 končal	 štiridnevni	 posvet	 škofov	 in	 delegatov	
ško	fovskih	konferenc,	odgovornih	za	pastoralo	pre-
seljencev.	 Udeleženci	 so	 obravnavali	 vrsto	 perečih	
vprašanj,	med	njimi:	kako	ravnati	z	begunci,	ki	pri-
hajajo	v	Evropo,	in	kako	se	upreti	trgovanju	z	ljudmi.
TORINO —	Torinski	nadškof	Cesare	Nosiglia	je	25.	
junija	 povedal,	 da	 si	 je	 do	 tega	 dne	 torinski	 na-
grobni	prt	v	 torinski	stolnici	ogledalo	več	kot	dva	
milijona	romarjev,	med	njimi	tudi	papež	Frančišek.
ANTAKYA/ANTIOHIJA —	 Antiohijsko	 Združenje	
za	medverski	dialog	in	muslimanska	socialna	usta-
nova	Kimse	yok	mu	sta	5.	julija	na	mejnem	preho-
du	v	smeri	proti	Alepu	v	Siriji	pripravila	medversko	
molitev	 za	mir.	Sodelovali	 so	evangeličani,	pravo-
slavni	in	katoličani	ter	sunitski	in	šiitski	muslimani.
HAMBURG —	Evangeličanska	in	katoliška	Cerkev	
na	severu	Nemčije	vabita	na	ekumensko	romanje	
za	 uspeh	 podnebne	 konference	 30.	 novembra	 v	
Parizu.	Geslo	romanja	je:	“Pojdite	vendar!”,	začelo	
se	bo	13.	septembra	v	Flensburgu,	romarje	pa	bo	
prek	Trierja	vodilo	v	Pariz.
BONN —	 Urad	 nemškega	 predsednika	 Joachima	
Gaucka	je	6.	julija	potrdil,	da	je	predsednik	že	pred	
tedni	 pisno	 povabil	 papeža	 Frančiška	 na	 obisk	 v	
Nemčijo,	ustno	pa	ga	je	že	nemška	kanclerka	An-
gela	Merkel	ob	svojem	obisku	21.	februarja	v	Rimu.	
Papež	je	v	pogovoru	na	letalu	s	časnikarji,	ki	so	bili	
z	njim	na	obisku	v	 Južni	Ameriki,	povabilo	ocenil	
kot	“zelo	dobro	stvar”.

SMO...
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JERUZALEM —	 Tako	 imenovana	 “Islamska	 drža-
va	v	Palestini”	je	kristjane	v	Jeruzalemu	na	letakih	
v	arabščini	pozvala,	naj	do	konca	muslimanskega	
meseca	posta	ramadana	18.	julija	zapustijo	mesto,	
sicer	 jim	grozi	smrt.	Na	 letakih	 je	bila	odtisnjena	
tudi	črna	zastava	teroristične	skupine.
INNSBRUCK —	 Škof	Manfred	 Scheuer	 je	 vnovič	
prepovedal	 češčenja	 Anderla	 iz	 Rinna	 (12.	 julija	
1462	naj	bi	po	izročilu	sovražni	judje	v	severnoti-
rolski	vasi	Rinn	obredno	usmrtili	triletnega	Anderla	
Oxnerja),	ker	ta	obred	ni	v	skladu	s	koncilsko	izjavo	
o	judih	in	ker	Cerkev	nasprotuje	protijudovstvu.
VATIKAN —	Tiskovni	predstavnik	Svetega	sedeža	
p.	Federico	Lombardi	 je	pohvalil	na	Dunaju	dose-
ženi	sporazum	o	jedrskem	programu	Irana.	Države	
podpisnice	je	pozval,	naj	si	še	naprej	prizadevajo,	
da	bo	sporazum	obrodil	sadove.	Sveti	sedež	je	že	
v	preteklosti	zagovarjal	diplomatsko	rešitev	spora.
LINZ —	Avstrijske	redovnice	salvatorijanke	in	re-
dovniki	maristi	so	sklenili,	da	se	bodo	bolj	borili	zo-
per	trgovanje	z	ljudmi	in	prisilno	prostitucijo.	Kako,	
se	bodo	dogovorili	14.	oktobra	na	zasedanju	v	Lin-
zu,	kjer	bodo	razpravljali	o	obeh	hudih	in	sramotnih	
oblikah	izkoriščanja	človeka.
BAGDAD —	Kaldejski	patriarh	Louis	Raphael	I.	Sako	
je	v	pogovoru	za	Radio	Vatikan	mednarodni	javnosti	
očital,	da	ne	ukrepa	resno	zoper	preganjanje	kristja-
nov	v	Iraku.	To,	da	le	obsoja	nasilje	Islamske	države,	
ne	poskuša	pa	ga	ustaviti,	je	po	njegovem	“škandal”.	
NEW YORK —	Človekoljubna	organizacija	Human	
Rights	 Watch	 je	 obsodila	 dvojna	 merila	 kitajskih	
oblasti	pri	izdajanju	potnih	listov.	Prizadeti	so	zlasti	
Tibetanci	in	druge	etnične	in	verske	manjšine.
DAKA —	Tudi	katoliška	Cerkev	v	Bangladešu	je	za-
čela	kampanjo	za	zavarovanje	otrok	pred	spolnimi	
zlorabami	 in	drugimi	 oblikami	nasilja	 v	 cerkvenih	
ustanovah.	Te	zlorabe	so	pogosto	zamolčevali.
ANKARA —	Sirski	pravoslavni	poslanec	v	turškem	
parlamentu	Erol	Dora	je	ministrstvo	za	kulturo	po-
zval,	 naj	 razišče	 lastništvo	 nad	 1700	 let	 starega	
sirskega	 pravoslavnega	 samostana	 sv.	 Janeza	 v	
Mardinu	in	800	let	stare	grške	pravoslavne	cerkve	
v	Mudanyii,	ki	ju	hoče	sedanji	oblastnik	prodati.	Za-
vzel	se	 je	 tudi	za	vrnitev	podržavljenih	cerkvenih	
nepremičnin	pravemu	lastniku.
VATIKAN —	Mesec	 dni	 pred	 praznovanjem	200.	
obletnice	 rojstva	 svetega	 Janeza	 Boska	 je	 papež	
Frančišek	 napisal	 pismo	 vrhovnemu	 predstojniku	
salezijanske	družbe	Angelu	Fernandezu,	da	bi	mu	
čestital	 ob	 jubileju,	 spomnil	 na	 bistvene	 vidike	 v	
duhovni	in	pastoralni	dediščini	don	Boska,	vso	sale-
zijansko	družino	pa	spodbudil,	naj	jo	pogumno	živi.
ALEP —	V	tem	mestu	so	najbrž	vojaki	ugrabili	tri	
španske	novinarje	in	jih	nato	premestili	na	območ
je,	ki	ga	nadzoruje	Al	Kaida.	Viri,	ki	so	v	stiku	z	voj-
sko,	trdijo,	da	so	to	storili	zaradi	zamenjave	ujet
nikov	in	ne	iz	političnih	razlogov.
KÖLN — Katoliški	socialni	inštitut	kölnske	nadško-
fije	 je	 objavil,	 da	 je	 združenje	 “Ordo	 socialis”	 le-
tošnjo	 nagrado	 podelilo	 honduraškemu	 kardinalu	
Oscarju	 Rodriguezu	 Maradiagi	 za	 njegovo	 zavze-
manje	za	širjenje	katoliškega	socialnega	nauka.

ISLAMABAD —	Vsako	leto	je	več	kot	tisoč	krščan-
skih	ali	hindujskih	deklet	v	Pakistanu	prisiljenih	za-
pustiti	svojo	vero	in	prestopiti	v	islam	ter	se	poro-
čiti	z	muslimani.	Čeprav	je	prisiljeno	spreobrnjenje	
kaznivo	dejanje,	pa	se	to	skoraj	nikdar	ne	kaznuje,	
prezreta	ga	policija	in	sodstvo.	Najbolj	uporabljena	
taktika	pri	tem	je	ugrabitev,	v	primeru	da	družina	
to	ovadi,	naredijo	ugrabitelji	protiovadbo,	v	kateri	
trdijo,	da	se	je	dekle	samostojno	in	svobodno	spre-
obrnilo.	Na	sodišču	v	nadaljevanju	dekletom	grozi-
jo	ali	pripišejo,	da	so	lagale.	V	tem	času	nad	njimi	
izvajajo	tudi	nasilje	vsake	vrste,	vse	do	grožnje	s	
smrtjo	zaradi	odpada	od	vere.
PATTAYA —	Od	20.	do	24.	julija	je	bil	v	tem	me-
stu	na	Tajskem	simpozij	s	temo	“Posvečeno	življe-
nje	v	službi	nove	evangelizacije”,	ki	ga	je	pripravila	
Kongregacija	za	ustanove	posvečenega	življenja	in	
družbe	apostolskega	življenja.	Med	drugim	so	go-
vorili	 še	 o	 globalizaciji,	 revščini,	 ekologiji,	 verski	
svobodi	in	medverskem	dialogu.	Osrednji	dogodek	
simpozija	je	bil	nagovor	prefekta	kongregacije	kar-
dinala	Joaoa	Braza	de	Aviza.	
VATIKAN — Papež	 Frančišek	 je	 v	 nagovoru	 pri	
splošni	avdienci	27.	maja	opozoril	na	vrednost	za-
roke	kot	priprave	na	poroko	in	posvaril	pred	prehitro	
sklenitvijo	lete.	Čas	zaroke	je	pomembno	obdobje	
medsebojnega	 spoznavanja	 zaročencev	 in	 obliko-
vanja	skupnih	življenjskih	načrtov.	Vseživljenjske-
ga	zakona	ni	mogoče	improvizirati,	potrebno	se	je	
nanj	dobro	pripraviti,	najprej	pa	resno	vzeti	svojo	
odločitev.	Samo	poroko	je	treba	obhajati	krščansko	
in ne posvetno.
TORINO — Na	praznik	Sv.	Rešnjega	telesa	in	krvi	
je	na	povabilo	papeža	Frančiška	turinski	prt	s	svo-
jim	obiskom	počastilo	42	brezdomcev	in	siromakov	
iz	Rima.	Papež	 jim	je	plačal	vožnjo	z	avtobusom,	
papeški	miloščinar	nadškof	Konrad	Krajewski	pa	je	
vsakemu	romarju	izročil	po	30	evrov.	
STUTTGART — Indijski	 Nobelov	 nagrajenec	 za	
mir	Kailash	Satyarthi	 je	na	evangeličanskem	cer-
kvenem	 dnevu	 pozval	 k	 večjemu	 zavzemanju	 za	
spoštovanje	otrok	po	vsem	svetu.	To	 je	utemeljil	
z	besedami:	»Noben	otrok	ni	prinesel	siromaštva,	
vojne	 ali	 nasilja	 na	 svet.«	 Kljub	 temu	 so	 številni	
otroci	žrtve	krivičnosti.
BERLIN — Predsednik	Nemške	 škofovske	 konfe-
rence	kardinal	Reinhard	Marx	in	predsednik	Sveta	
evangeličanske	cerkve	v	Nemčiji	deželni	škof	Hein
rich	 BedfordStrohm	 sta	 v	 skupni	 izjavi	 pozvala	
udeležence	 vrha	G	 7,	 naj	 pri	 posvetih	 in	 odločit
vah	(7.	in	8.	junija	na	gradu	Elmau	pri	Garmisch
Parten	kirchnu)	 “najprej	 pomislijo	 na	 posledice	 za	
siromašne	ljudi”.	Šele	potem	bo	lahko	njihovo	sre-
čanje	“podpora	pravičnosti	po	vsem	svetu”.
MARQUETTE — Marquettski	škof	John	F.	Doerfler	
(prvi	 škof	 te	 severnoameriške	 škofije	 je	 bil	 bož-
ji	služabnik	Friderik	Irenej	Baraga)	 je	29.	maja	v	
stolnici	sv.	Petra	posvetil	v	mašnike	tri	diakone	in	
dva	bogoslovca	v	diakona.	Diakonsko	posvečenje	
je	podelil	bogoslovcu	Aaronu	Nowickemu	 in	ame-
riškemu	 Slovencu	 Jerneju	 Šuštarju,	 ki	 ima	 svoje	
korenine	(sorodnike)	v	župniji	VidemDobrepolje.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
MISIJONSKO DELO V LETU 1854

NOVA MISIJONSKA POSTAJA SVETI KRIŽ
Knoblehar	je	bil	na	dahabiji.	Ladjarjem	je	prepo-

vedal	nabiti	puške	ali	se	ganiti	z	ladje;	odplovejo	naj	
šele	tedaj,	če	bi	bil	on	ubit.	Črnci	pa	niso	misijonski	
ladji	nič	hoteli.	Pač	pa	so	zaplavali	proti	sardinski	ladji,	
ki	so	z	nje	še	vedno	streljali.	Na	misijonsko	postajo	
so	prinašali	vedno	več	ranjencev;	nekaterim	je	strel	
zdrobil	roko,	drugim	nogo,	itd.	Več	je	bilo	tudi	ubitih.	
Med	temi	je	bil	arabski	kuhar	z	misijonske	ladje,	ki	
je	bil	na	bregu.	Knobleharju	ga	je	bilo	zelo	žal,	že	
zato,	ker	je	bil	tudi	prejšnjega	kuharja	izgubil	po	ne-
srečnem	naključju:	opravljal	je	na	kljunu	ladje	svoje	
delo,	pa	ga	je	povodni	konj	potegnil	v	Beli	Nil	in	požrl.
Eden	od	Vaudeyevih	ladjarjev	je	priplaval,	tresoč	

se	od	mraza	in	strahu,	na	misijonsko	ladjo.	Knoble-
harju	je	povedal,	da	je	konzul,	ko	je	slišal	streljanje,	
pritekel	s	petnajstimi	oboroženimi	ladjarji	po	bregu	
z	dvocevko	in	se	pognal	med	črnce.	Ti	so	pa	njega	
in	njegovo	moštvo	prebodli	s	sulicami	in	vrgli	v	reko.
Misijonska	hiša	je	bila	kmalu	polna	ranjenih	za-

morcev.	K	njim	so	prihajali	tudi	njihovi	domači	in	jim	
stregli.	K	ranjenim	očetom	so	prišli	tudi	otroci.	Za	
ranjence	je	skrbel	zlasti	misijonar	Kohl.	Pregledoval	
in	prevezoval	je	rane,	delil	zdravila	in	krepčila.	Ar-
nika,	dar	neke	ljubljanske	gospe,	je	posebno	prav	
prišla.	V	tisti	noči	si	je	misijon	pridobil	mnogo	ugleda	
in	priljubljenosti.
Drugo	jutro	se	je	streljanje	s	sardinskih	ladij	po-

novilo.	Puške	so	pokale,	črnci	so	prinašali	nove	ran-
jence.	Knoblehar	je	sprevidel,	da	mora	posredovati.	
Šel	je	z	ladje	k	barijskim	bojevnikom	in	jim	svetoval,	
da	naj	nehajo	napadati	konzulove	ladje.	Svoj	svet	
je	dobro	utemeljil;	res	so	vsi	odložili	orožje	rekoč:	
»Prav	pravi.	On	je	naš	oče,	rad	nas	ima.«	Potem	se	je	
peljal	tudi	k	sardinskim	ladjam	in	prosil,	naj	z	njih	ne	
streljajo	več.	Tudi	tu	so	ga	ubogali.	Radi	bi	bili	takoj	
odjadrali,	a	niso	imeli	ne	živil	ne	kuriva.	Vaudey	je	bil	
namreč	tako	nepreviden,	da	je	bil	dal	večji	del	blaga	
zložiti	z	ladij	na	breg;	zamorci	so	pa	ponoči	seveda	
vse	odnesli	ali	pa	razbili.	Zdaj	jim	je	Knoblehar	dal	z	
misijonske	postaje	nekaj	živil	in	drv.	Potem	so	ladje	
počasi	odjadrale,	ker	je	bila	voda	zelo	nizka.
Misijonar	Oton	Trabant	je	bil	takrat	že	pod	zem

ljo.	Gostner	je	1.	maja	pisal	iz	Kartuma	v	Ljubljano	
(Zgodnja	Danica,	30.	julija	1854):	»Zdravje	g.	Tra-
banta	je	bilo	tako	slabo,	da	ga	je	Knoblehar	poslal	
proti	 Kartumu,	 kjer	 naj	 bi	 spet	 okreval.	 V	Gabat	
Sejambilu	se	je	torej	10.	marca	vkrcal	na	ladjo	tr-
govca	Hagi	Ibrahima,	poštenega	Turka,	ki	nam	je	
zelo	vdan,	ker	ga	je	bil	g.	dr.	Knoblehar	rešil	hudega	
preganjanja.	Bolan	je	bil	(Trabant)	na	vranici.	Pravi-
jo,	da	pride	ta	bolezen	od	hude	mrzlice,	ki	ob	ravniku	
trese	ljudi	in	ki	je	tudi	njega	napadla.	Bila	je	čedalje	
hujša;	nazadnje	se	je	pridružila	še	griža.	Tako	je	ta	

goreči	misijonar	zjutraj	15.	marca	umrl	na	ladji	in	je	
bil	še	tisto	opoldne	pokopan	na	bregu	Belega	Nila,	
na	kraju,	ki	se	mu	pravi	Suunt	in	je	na	12.	stopinji	
severne	 širine	 (torej	 blizu	 Kartuma).	 Tam	počiva	
na	holmcu	med	dvema	hrastoma.	Pokopala	sta	ga	
en	Turek	in	en	odpadnik.«	Ta	dva	sta	tudi	prinesla	
njegovo	prtljago	v	kartumsko	misijonsko	hišo.	Na	
grobu	so	mu	misijonarji	postavili	kamnit	spomenik.
Ko	 je	 škof	 Slomšek	 zvedel	 o	 Trabantovi	 smrti,	

se	ga	je	spomnil	v	Drobtinicah	(1854,	str.	8183)	
v	članku	“Krščanska	beseda	za	Marijino	društvo	v	
pomoč	misijonom	v	srednji	Afriki”.	V	članku	piše:	
»Ob	slovesu	na	Vidmem	je	pokojni	misijonar	rekel:	
‘O	da	bi	mi	Bog	spolnil	želje	in	me	storil	vrednega	in	
močnega	tamkaj	med	divjaki	v	čast	njegovega	pre-
svetega	imena	skleniti	svoje	življenje,	tamkaj	med	
zamorci	umreti	srečne	smrti.’	Ni	bilo	blizu	mašnika,	
ki	bi	mu	bil	ob	smrtni	uri	ob	strani	stal	in	mu	pokropil	
mrliško	jamo;	pa	zaupajmo,	da	so	stopili	k	njemu	
angeli	in	spremili	njegovo	dušo	v	večno	veselje.«
Knoblehar	je	sklenil,	da	bo	šel	pregledat	Beli	Nil	

še	nekoliko	naprej	od	griča	in	vasi	Logvek	(arabsko	
Redžaf),	do	koder	se	je	bil	peljal	na	prvem	potovanju	
leta	1850.	Misijonsko	postajo	je	izročil	Kohlu	in	se	je	
na	vnebohod	opoldne	odpeljal	po	visoko	naraslem	
Belem	Nilu.	Kohl	se	je	nekaj	časa	peljal	z	njim.	Vso	
vožnjo	je	pa	Knobleharja	spremljal	eden	izmed	vaških	
mož	iz	Gondokora	in	eden	iz	Ymba,	ki	sta	poznala	
kraje.	Dne	27.	maja	so	bili	v	Tokimanu,	ki	leži	pod	
goro	Logvekom.	Tamošnji	domačini	so	ga	imeli	še	
od	prvega	obiska	v	dobrem	spominu	–	seveda	zaradi	
darov	–	in	so	ga	veselo	pozdravljali.	Poglavar	mu	je	s	
številnimi	vaščani	pripeljal	vola	z	zelo	dolgimi	rogovi.
Drugi	dan	se	je	Knoblehar	peljal	do	 izliva	reke	

Kit.	O	njej	so	nekateri	trdili,	da	izvira	nekaj	dni	hoda	
proti	vzhodu,	drugi	pa,	da	je	samo	stranska	struga	
Belega	Nila.	Tudi	tukaj	so	mu	črnci	prihajali	veselo	
naproti.	 Južno	od	gore	Logvek	 se	dežela	valovito	
dviga.	Struga	je	tako	skalnata,	da	je	bilo	z	Jutranjo	
zvezdo	 nemogoče	 pluti	 po	 njej,	 ker	 je	 voda	 spet	
upadla.	Otok	Kirigverl	je	bil	skrajna	južna	točka,	do	
kateri	se	je	moglo	z	ladjo.
Črnci	so	občudovali	ladjo.	Take	še	niso	videli:	iz	

železa	je,	pa	plava	na	vodi.	Dne	1.	junija	so	na	njej	
razvesili	zastave.	Knoblehar	se	je	pa	s	štirimi	ladjarji	
odpeljal	na	ladijskem	čolnu	preko	ene	izmed	brzic.	
Hotel	je	priti	na	otok	Lumutat;	na	njem	je	visok	grič	
in	z	njega	bi	rad	napravil	očrt	okolice.	Med	skalami	
razpenjene	in	vrtinčaste	brzice	je	bilo	treba	veslati	
z	največjo	pazljivostjo	 in	previdnostjo.	Čoln	se	 je	
ustavil	ob	otoku.	Knoblehar	se	je	čudil	njegovemu	
bujnemu,	krasnemu	rastlinstvu.	Občudoval	je	orja
ška	drevesa,	ki	jim	podobnih	še	ni	videl.
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Rojstvo	Marije,	Gospodove	Matere,	praznujejo	8.	
septembra	vse	vzhodne	in	zapadne	Cerkve.	Prvi	vir,	
ki	pripoveduje	o	dogodku,	je	tako	imenovani	apokrif	
Jakobov	Protoevangelij,	po	katerem	je	bila	Marija	
rojena	v	Jeruzalemu	v	hiši	Joahima	in	Ane.	Na	kraju,	
kjer	naj	bi	stala	ta	hiša,	je	bila	v	4.	stoletju	zgrajena	
bazilika	 svete	Ane	 in	 na	dan	njene	posvetitve	 so	
praznovali	rojstvo	Božje	Matere.	Praznik	se	je	potem	
razširil	v	Konstantinopel,	na	zahod	pa	ga	je	uvedel	
Sergij	 I.,	papež	sirskega	 izvora.	Zdi	se,	da	Dante	
parafrazira	naslednje	Pavlove	besede:	»Tiste,	ki	jih	
je	/Bog/	že	vnaprej	poznal,	je	tudi	vnaprej	določil…«	
(Rim	8,29),	ko	za	Marijo	uporabi	opis:	»trden	temelj	
večnega	sklepa.«

Oče	je	od	vekomaj	pripravljal	Najsvetejšo,	Njo,	
ki	naj	postane	mati	njegovega	Sina,	tempelj	Svete-
ga	Duha.	Jezusov	rodovnik	kot	ga	je	zapisal	Matej,	
doseže	vrh	v	izrazu:	»Jožef,	mož	Marije,	iz	katere	je	
bil	rojen	Jezus,	ki	se	imenuje	Kristus«	(Mt	1,16).	Z	
Marijo	je	torej	prišla	ura	“dokončnega	Davida”,	polna	
ustanovitev	Božjega	kraljestva.	Z	njenim	rojstvom	
se	je	uresničilo	naročje,	od	Boga	darovano	ljudem,	
da	bi	se	 izpolnilo	učlovečenje	Besede	v	zgodovini	
človeštva.	Končno	je	Marija	kot	otrok	podoba	nove-
ga	človeštva,	tistega,	kateremu	bo	njen	Sin	iztrgal	
kamnito	srce,	da	bi	mu	dal	srce	 iz	mesa,	ki	bo	v	
poslušnosti	sprejelo	Božje	zapovedi.
Ko	častimo	rojstvo	Božje	Matere,	gremo	k	resnič-

nemu	pomenu	in	namen	tega	dogodka	je	učloveče-
nje	Besede.	Marija	je	bila	rojena	in	je	rasla,	da	bo	
postala	Mati	Kralja	vekov,	Boga.	In	to	je	tudi	razlog,	
da	je	poleg	Janeza	Krstnika	in	Kristusa	samega	Ma-

rija	edina,	za	katero	ne	praznujemo	samo	“rojstva	
za	nebesa”,	kot	je	to	za	druge	svetnike,	ampak	tudi	
njen	prihod	na	svet.	Čudovito	v	tem	rojstvu	ni	tisto,	
kar	z	obiljem	podrobnosti	in	naivnosti	pripoveduje-
jo	apokrifi,	ampak	značilni	korak,	ki	ga	Bog	stori	v	
uresničevanju	svojega	večnega	načrta	ljubezni.	Zato	
se	 dan	Marijinega	 rojstva	 praznuje	 z	 veličastnimi	
hvalnicami	mnogih	svetih	očetov,	ki	so	zajemali	iz	
svojega	 poznanja	 Svetega	 pisma	 in	 svoje	 goreče	
pesniške	občutljivosti.Tako	pravi	sveti	Peter	Damiani	
v	drugem	Govoru	o	Rojstvu	Marije:
»Bog	 je	 predvidel	 padec	 človeka	 še	 preden	 je	

ta	padel	in	je	določil	pred	začetkom	časa	človeško	
zveličanje.	Odločil	je	torej	učlovečiti	se	v	Mariji.	Da-

nes	je	dan,	ko	Bog	začenja	uresničevati	svoj	večni	
načrt,	saj	je	bilo	nujno	naprej	zgraditi	hišo.	preden	
pride	Kralj	stanovat	vanjo.	To	je	lepa	hiša:	če	si	je	
Modrost	sezidala	hišo	s	sedmimi	izklesanimi	stebri,	
sloni	ta	Marijina	palača	na	sedmerih	darovih	Svete-
ga	Duha.	Salomon	je	praznoval	kar	se	da	slovesno	
odprtje	kamnitega	templja.	Kako	bomo	praznovali	
rojstvo	Marije,	templja	učlovečene	Besede?	Na	ta	
slavni	dan	se	je	Bog	spustil	na	jeruzalemski	tempelj	
v	obliki	oblaka,	ki	ga	je	zasenčil.	Gospod,	ki	daje	
blesteti	soncu	na	nebu,	je	za	svoje	bivališče	med	
nami	izbral	temo	(1	Kr	8,1012),	je	rekel	Salomon	
v	svoji	molitvi.	Ta	novi	tempelj	bo	napolnil	Bog	sam,	
ki	 prihaja,	 da	 bo	 luč	 narodov.	 Temi	 poganstva	 in	
pomanjkanju	vere	Judov,	kar	predstavlja	Salomo-
nov	tempelj,	sledi	svetli	dan	v	Marijinem	templju.	
Pravično	je	torej,	opevati	ta	dan	in	Njo,	ki	je	bila	ta	
dan	rojena.«

MARIJINO ROJSTVO
8 SEPTEMBER
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Ena	 najbolj	 zanimivih	 cerkva	
v	 Južni	 Franciji	 je	 opatijska	
cerkev	SaintGilles	v	isto-
imenskem	mestecu	 na	
robu	 Camargua,	 nekaj	
kilometrov	zahodno	od	
Arlesa.	Nenavadna	ni	
samo	 romanska	 cer-
kvena	fasada,	ampak	
tudi	 spomini,	vezani	
na	ta	danes	prav	za-
spani	kraj.
Zgodba	o	puščav-

niku	Egidiju	bi	se	lah-
ko	 začela	 kot	 prav
ljica.	 Nekoč	 je	 živel	
romar,	 ki	 je	prišel	 iz	
daljnih	Aten	v	doli	no	
Rone	in	se	kot	pu			ščav
nik	naselil	v	bližini	Ar-

lesa,	globoko	v	gozdu.	Mož	se	je	po	grško	imenoval	
Aigidios,	kar	pomeni	ščitonoša,	po	francosko	Gilles.	
Legenda	pripoveduje,	da	je	Egidija	v	njegovi	votlini	
vsak	dan	obiskovala	košuta	in	ga	hranila	s	svojim	
mlekom.
Nekoč	so	kraljevi	lovci	hoteli	žival	ubiti,	pa	jim	je	

neka	nevidna	sila	preprečila,	da	bi	se	ji	približali.	To	
se	je	dogajalo	nekaj	dni,	dokler	ni	sam	kralj	odšel	na	
lov,	da	bi	ustrelil	košuto.	
Žival	je	pobegnila	v	Egidi-
jevo	votlino	in	tam	legla	k	
njegovim	nogam.	Kralj	je	
na	slepo	izstrelil	puščico	
v	odprtino	votline,	zara-
ščene	z	grmovjem.	Ko	se	
je	hotel	prepričati,	če	je	
kaj	zadel,	je	našel	krva-
večega	Egidija,	ob	njem	
pa	se	je	dobrikala	nepo-
škodovana	košuta.	Vladar	
je	 Egidiju	 takoj	 ponudil	
zdravniško	pomoč	in	de-
nar.	A	puščavnik	ni	hotel,	
da	bi	mu	pomagali.	Kralja	je	prosil	samo	za	nekaj:	
naj	mu	tu	v	samoti	zgradi	samostan.
Kralj	 je	 bil	 vesel,	 da	 je	 lahko	 popravil	 svojo	

napako	in	mu	je	izpolnil	srčno	željo.	Tako	je	okoli	

leta	680	v	Provansi	nastal	samostan	Saint	Gilles,	v	
katerem	je	kmalu	prebivalo	veliko	število	pobožnih	
menihov.	Egidij	je	bil	njihov	prvi	opat.	Samostan	je	
vodil	do	svoje	smrti,	1.	septembra	720.	Pokopali	so	
ga	v	samostanski	cerkvi.
Puščavnikov	grob,	ki	ga	še	danes	lahko	obiščemo,	

je	 bil	 v	 srednjem	 veku	 znamenita	 romarska	 pot.	
SainGilles	je	ležal	ob	pomembni	romarski	cesti	v	
Santiago	 de	 Compostela	 v	 severozahodni	 Španiji	
in	 je	 bil	 nekoč	 zbirno	mesto	 stotisočev	 romarjev.	
Egidijeve	relikvije	danes	hranijo	večinoma	v	baziliki	
SaintSernin	v	Toulousu,	največji	romarski	zgradbi	
v	Franciji.	Egidija	prištevamo	k	štirinajstim	priproš
njikom	v	sili.

Čaščenje in običaji:	Egidija	so	v	srednjem	veku	
zelo	 častili,	 ne	 samo	 v	 Franciji,	 ampak	 v	 celotni	
srednji	 Evropi.	Ostanki	 tega	 čaščenja	 so	 številna	
krajevna	imena,	npr.	Gillenberg,	Gillersheim,	Gilden,	
Gillersdorf,	St.	Gilgen,	St.	Ilgen,	Ilgesheim	in	Šentilj.	
V	teh	krajih	so	bile	v	srednjem	veku	znane	romarske	
poti,	ki	so	privabljale	na	tisoče	vernikov.	Ponekod	se	
je	Egidijeva	božja	pot	ohranila	do	današnjega	dne.	
Največ	jih	obiskujejo	lovci	in	kmetje.	Romarski	kraj,	
ki	še	danes	obstaja,	je	npr.	Schildthurn	v	bavarski	
škofiji	Passau.
Marsikje	 še	 poznajo	 poseben	 Egidijev	 običaj:	

kmetje	mešajo	med	živinsko	krmo	kormorač,	bla-
goslovljen	na	Egidijev	dan.

V	času	kuge	so	verniki	
Egidija	častili	kot	zavetni-
ka	pred	to	boleznijo.	Pro-
sili	so	ga	za	lastno	zaščito	
in	konec	epidemije.
Prenovljeni	rimski	ko-

ledar	iz	leta	1969	Egidija	
ne	navaja	več.

Upodobitve:	 Egidij	 je	
upodobljen	 kot	 puščav-
nik	 v	 votlini,	 največkrat	
s	 košuto.	 Pogosto	 ima	
puščico	 v	 prsih,	 včasih	
je	s	puščico	zadeta	tudi	
košuta.	Vedno	je	oblečen	

v	 opatovsko	 benediktinsko	 oblačilo,	 pri	 sebi	 ima	
opatske	atribute	(knjigo,	palico).	Ena	najstarejših	
upodobitev	je	freska	iz	11.	stoletja	v	kripti	cerkve	
S.	Clemente	v	Rimu.

SEPTEMBRSKA SVETNIKA
SV. EGIDIJ (TILEN)

1. september
Puščavnik benediktinskega reda.
Rojen: v 7. stoletju v Atenah(?), Grčija.
Umrl: 1. septembra 729, St. Gilles, Francija.
Zavetnik: Koroške in Štajerske; Nürnberga, Osnabrücka, Braunschweiga, Toulousa, Celovca,
Gradca in Edinburgha;
lovcev, pastirjev, konjskih trgovcev, brodolomcev, lokostrelcev, beračev, doječih mater;
proti duševnim boleznim, nerodovitnosti pri ljudeh in živalih; proti suši, ognju in viharju;
za dobro spoved, v zapuščenosti in priprošnjik v stiski.

Saint-Gilles
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Gregorij	 je	 bil	 idealen	 papež.	 Le	 redki	 so	 na	
Petrovem	prestolu	tako	častno	služili	kot	on,	eden	
najpomembnejših	pastoralnih	delavcev	med	pape-
ži.	Svojo	službo	je	opravljal	na	tako	izjemen	način,	
da	je	postal	zgled	vsem	svojim	naslednikom	in	so	
mu	pozneje	dodelili	 naziv	 “Veliki”.	Z	Ambrozijem,	
Avgušti	nom	in	Hieronimom	spada	Gregorij	I.	Veliki	
med	štiri	velike	latinske	cerkvene	očete;	od	leta	1295	
pa	tudi	v	krog	cerkvenih	učiteljev.
Gregorij	se	je	rodil	okoli	leta	450	v	Rimu	v	ugledni	

družini.	Po	očetovi	smrti	je	domačo	palačo	spremenil	v	
benediktinski	samostan	in	ga	posvetil	sv.	Andreju.	Od	
leta	572	do	573	je	bil	rimski	mestni	prefekt,	nato	se	je	
leta	575	z	nekaj	tovariši	vrnil	v	samostan	sv.	Andreja.
Papež	Pelagij	II.	ga	je	leta	575	posvetil	v	diakona	

in	ga	kot	papeškega	zastopnika	poslal	v	Konstanti-
nopel	na	cesarski	dvor.	Ko	se	je	vrnil	v	Rim,	je	po
stal	bližnji	Pelagijev	svetovalec.	Po	papeževi	smrti	
leta	590	se	je	povzpel	na	papeški	prestol	kot	prvi	s	
tem	imenom.	Škofovsko	posvečenje	–	papež	je	tudi	
rimski	škof	–	je	prejel	3.	septembra	590,	kar	je	tako	
znamenit	dan,	da	obhajamo	njegov	god	na	ta	in	ne	
na	smrtni	dan.	Za	časa	Gregorijevega	pontifikata	so	
v	katoliško	Cerkev	prestopili	trije	pomembni	narodi:	
Angleži,	Španci	in	Langobardi.	Gregorij	je	podpiral	
langobardsko	kraljico	Teodolindo,	ki	ji	gre	zahvala,	
da	se	je	velik	del	njenega	arijanskega	ljudstva	spre-
obrnil	v	katolištvo.	Zahodnogotski	kralj	Rekared,	ki	
je	vladal	v	Španiji,	se	je	odpovedal	arijanizmu	in	s	
celim	svojim	narodom	prestopil	v	katoliško	Cerkev.	
Najsrečnejša	je	bila	Gregorijeva	odločitev	–	imela	je	
tudi	najgloblje	posledice,	–	da	je	poslal	Avguština,	
predstojnika	Andrejevega	samostana,	in	štirideset	
menihov	misijonarit	 v	 Anglijo.	 Anglija	 je	 namreč	
postala	najzvestejša	privrženka	papeštva.
Gregorij	si	je	pridobil	neizmerne	zasluge	tudi	kot	

dušni	pastir.	Z	imetjem	rimske	Cerkve	–	imenoval	ga	
je	“imetje	revnih”	–	je	blažil	potrebe	in	bedo	ljudstva	
v	Italiji.	Njegova	karitativna	dejavnost,	njegova	soci-
alna	skrb	in	njegoi	ukrepi	proti	izkoriščanju	malih	in	
slabotnih	so	bile	smernice	za	vse	poznejše	papeže.
Gregorij	Veliki	je	v	zgodovino	zapisan	kot	pomem-

ben	 teološki	pisatelj.	Njegova	 “moralna	 teologija”	
je	vplivala	na	ves	srednji	vek.	Dela	“Liber	regulae	
pastoralis”	 o	 nalogah	 dušnih	 pastirjev,	 “Dialogi”,	
neke	 vrste	 življenje	 svetnikov	 v	 štirih	 knjigah	 in	
“Moralia”,	njegov	komentar	k	Jobovi	knjigi,	so	bila	
velikega	pomena.	V	knjigi	“Dialogi”	je	Gregorij	opisal	
osebnost	in	delo	velikega	Benedikta	iz	Nursije	in	tako	
ponovno	priklical	v	zavest	redovnega	ustanovitelja	in	
sooblikovalca	zahodne	kulture.	Nekatere	Gregorijeve	

homilije	še	danes	beremo	v	brevirju.
O	življenju	papeža	Gregorija	obstaja	tudi	zanimi-

va	legenda.	V	prvem	letu	svojega	papeževanja	naj	
bi	vodil	prošnjo	procesijo,	s	katero	naj	bi	odvrnili	
kugo,	 ki	 je	 pustošila	 po	Rimu.	 Ko	 je	 šel	 sprevod	
skozi	mesto,	naj	bi	se	nad	Hadrijanovim	mavzolejem	
prikazal	nadangel	Mihael,	ki	 je	v	znamenje	konca	
kužne	bolezni	vtaknil	svoj	meč	v	nožnico.	Od	takrat	
se	cesarjeva	grobnica	imenuje	“Angelski	grad”.
Gregorij	je	vse	življenje	trpel	za	hudo	želodčno	

boleznijo.	 Umrl	 je	 12.	marca	 604.	 Svoje	 zadnje	
počivališče	ima	v	baziliki	sv.	Petra.	V	rimski	cerkvi	
S.	Gregorio	Magno	na	Celiju,	ki	jo	je	nekoč	Gregorij	
zgradil	na	družinskem	posestvu,	si	lahko	še	danes	
ogledamo	svetnikovo	celico	in	stopnico,	na	kateri	je	
papež	pogosto	spal.	Tu	stoji	tudi	Gergorijev	škofov
ski	prestol	in	skrinja	z	nekaterimi	relikvijami.	Poleg	
cerkve	se	za	zaraslim	trgom	skriva	komaj	opazna	
majhna	sakralna	zgradba	s	kapelami	sv.	Barbare,	sv.	
Andreja	in	sv.	Silvije.	V	Barbarini	kapeli	stoji	kam
nita	miza,	ob	kateri	je	Gregorij	vsak	dan	nahranil	
dvanajst	revežev	ali	romarjev.

Čaščenje/običaji:	Prej	so	Gregorijev	god	obhajali	
na	njegov	smrtni	dan,	12.	marca.	Ker	pa	ta	dan	pa
de	v	post,	je	Cerkev	leta	1969	njegov	preneslana	
3.	september,	ki	je	obletnica	Gregorijevega	škofov
skega	posvečenja	(leta	590).
Že	več	stoletij	velja	običaj	“gregorijanskih	maš”:	

verniki	za	pokojnika	naročijo	trideset	maš,	ki	si	sle-
dijo	skozi	trideset	dni.	Ime	je	ta	običaj	dobil,	ko	je	
Gregorij	kot	opat	Andrejevega	samostana	naročil,	naj	
po	smrti	meniha	Justa	mašujejo	trideset	dni	zapored.

Upodobitve:	Gregorij	Veliki	je	skoraj	vedno	upo-
dobljen	 v	 papeških	 oblačilih,	 kot	 atribute	 ima	 pri	
sebi	knjigo,	pisalno	pero	ali	goloba.	Večkrat	ob	mizi	
obeduje	skupaj	z	reveži.	Upodobljena	je	tudi	“grego-
rijanska	maša”:	ko	Gregorij	mašuje,	se	mu	prikaže	
Kristus	kot	mož	bolečin;	pozneje	je	bil	dodan	ogenj	
v	vicah,	iz	katerega	se	rešujejo	verne	duše.
Ena	 zgodnejših,	mogoče	najstarejša	upodobitev	

je	bila	v	samostanu	sv.	Andreja	v	Rimu;	na	njej	je	bil	
Gregorij	naslikan	s	svojimi	starši	(slike	ni	več,	obsta-
jajo	samo	reprodukcije).	V	cerkvi	S.	Maria	Antiqua	
v	Rimu	je	na	neki	freski	Gregorij	brez	las,	oblečen	v	
mašniško	oblačilo.	Gregorija	s	trojno	tiaro	kaže	lesen	
kip	(iz	16.	stoletja)	v	stolnici	v	Breisachu.	Na	bronastih	
vratih	stolnice	v	Firenzah	je	Luca	della	Robbia	upodobil	
Gregorija	Velikega	z	golobom	(leta	1450).	Hans	Bal-
dung	Grien	ga	je	naslikal,	kako	se	mu	pri	maši	prikaže	
Jezus	kot	mož	bolečin	(okoli	1510);	sliko	imajo	danes	
v	Umetnostnem	muzeju	v	Clevelandu.

SV. GREGORIJ I. VELIKI
3. september

Papež, cerkveni učitelj.
Rojen: okoli 540 v Rimu
Umrl: 12. marca 604 v Rimu
Zavetnik rudnikov, pevcev, glasbenikov, pevskih zborov, zborovskega in koralnega petja,
zidajev in izdelovalcev gumbov, učenjakov, učiteljev, študentov in šolarjev, cerkvega šolstva.
Priprošnjik proti protinu in kugi.
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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

ALI BO ČRKA UBILA DUHA?
Poleg	vprašanja	ali	bo	izraelska	skupnost	zaprta	

sama	vase,	ali	pa	bo	presegla	svoje	narodnostne	
meje,	je	bilo	še	eno,	težje	vprašanje,	ki	je	postavljalo	
pod	vprašaj	sámo	pristnost	verskega	življenja.	Torà,	
Postava,	ki	je	zavzemala	izjemno	važno	mesto,	ni	
vsebovala	samo	v	Svetem	pismu	zapisane	Postave,	
ampak	tudi	ustno	Postavo,	to	je	vso	zbirko	razlagal-
nih	komentarjev	in	odlokov	pravne	znanosti,	ki	so	
jih	svetemu	besedilu	dodali	rabini.	To	vmešavanje	
verskih	pravil	v	vse	mogoče	najmanjše	podrobnosti	
vsakdanjega	obnašanja	so	opravičevali	z	varstvom	
vere	 in	morale.	Ko	so	pismouki	množili	pravila	 in	
zapovedi,	prepovedi	in	obveznosti,	s	tem	niso	hoteli	
drugega	kot	“zgraditi	ogrado	okrog	Postave”,	varova-
ti	razodeto	resnico	tako,	
da	 so	 na	 vse	 postavili	
versko	kontrolo.	Toda	ali	
niso	 tvegali,	 da	 bodo	 s	
večanjem	te	ograde	za-
dušili	rastlino,	ki	naj	bi	jo	
varovala?
To	 seveda	 ne	 pome-

ni,	 da	 pokorščina	 vsem	
predpisom	Postave	ne	bi	
imela	svoje	veličine.	Ali	
biti	 pokoren	 Postavi	 ne	
pomeni	izpolnjevati	Bož-
jo	voljo,	ki	je	tam	jasno	
izražena?	 Ali	 ni	 obstoj	
vseh	 ljudi	 in	 predvsem	
vsega	Izraela	v	tem,	da	
izpolnjuje	 Božjo	 voljo?	
Pobožen	Jud	je	bil	ob	tankovestnem	izpolnjevanju	
vseh	 zapovedi,	 ki	 so	 jih	učili	 pismouki,	 gotov,	da	
uresničuje	svoje	zveličanje.	Groza	bi	ga	navdajala	ob	
modernem	človeku,	ki	je	zasvojen	z	neodvisnostjo	
in	ima	za	kaznivo	vsako	obliko	od	oblasti	naložene	
duhovne	discipline.	Za	Juda	je	bila	pokorščina	prvo	
dejanje	vere.
Treba	je	priznati,	da	so	bile	te	zapovedi,	ki	jih	je	

nalagala	Postava,	res	številne	in	da	jih	rabini	niso	
nehali	dodajati!	Niso	se	nanašale	samo	na	obveznosti	
naravne	morale,	niti	na	zahteve	duhovnega	življe-
nja.	Neštevilne	so	bile	obveznosti,	katerim	bi	bilo	
hudo	težko	ugotoviti	kak	resničen	verski	pomen.	V	
prejšnjih	odlomkih	smo	jih	srečali	kar	lepo	število.	
Pismouki	so	si	lastili	pravico	zahtevati	svoji	podrobni	
zakonodaji	enako	pokorščino	kot	zapovedim	Božje-

ga	in	naravnega	prava.	Pravili	so,	da	si	drzne	samo	
satan	in	človekova	pokvarjena	narava	nasprotovati	
učenju	modrih.	Prelomiti	tudi	najmanjšo	zapoved	je	
bilo	za	njih	zavračanje	Postave,	odrivanje	Božjega	
jarma,	zanikanje	temeljev.
Véliki	zagovorniki	teh	malenkostnih	zapovedi	so	

bili	 farizeji,	 izvedenci	v	Postavi,	kot	smo	videli,	 in	
poborniki	njene	stroga	razlage.	Najbrž	ni	bil	samo	
en	vidik	človekovega	obnašanja,	za	katerega	jim	ni	
uspelo	najti	odločilnega	svetopisemskega	besedila.	S	
tem	si	pa	niso	delali	problemov,	ampak	so	jih	rešili	z	
dialektično	spretnostjo,	ki	vzbuja	občudovanje.	Sicer	
se	pa,	kot	vemo,	niso	vsi	strinjali		glede	načina	raz-
lage	svetega	besedila.	Rezultat	so	bila	razhaja	nja	v	

pravni	znanosti	in	pozneje	
bo	Talmud	zbral	o	enem	
vprašanju	nasprotna	mne
nja,	saj	bo	orjaška	zbirka	
rabinskega	učenja	temelj	
njegovih	spisov.	Največjo	
pozornost	 so	 pismouki	
posvetili	sobotnemu	po-
čitku,	 obredni	 čistosti,	
omejitvam	 pri	 hrani	 in	
ob	rezi.	O	vsakem	od	teh	
predmetov	je	bila	izdela-
na	vrtoglava	kazuistika,	
za	katero	bi	težko	trdili,	
da	so	jo	vsi	ljudje	jemali	
resno.
Zgledi	nesmislov	v	teh	

zadevah	so	bili	tako	po-
gosto	omenjeni,	da	se	zdi	odveč	vračati	se	ponov-
no	v	njihove	podrobnosti.	Za	celo	 zbirko	zadošča	
brati	 talmudski	 spis	Šabat,	 pa	 tudi	 drugi	 spisi	 bi	
dali	obilno	žetev.	Vsi	vemo,	da	so	nekateri	farizeji	
ob	komentiranju	prepovedi	dela	na	soboto	zašli	v	
burkaste	podrobnosti.	Ali	je	dovoljeno	jesti	jajce,	ki	
ga	je	kokoš	znesla	v	soboto	in	s	tem	kršila	sobotni	
počitek?	Prepovedano	je	bilo	pobiti	žival,	toda	če	gre	
za	uš,	ali	jo	je	dovoljeno	pobiti?	Strogi	pismouki	so	
bili	proti	temu	“strašnemu”	oskrunjenju	Gospodo-
vega	dneva,	manj	strogi	pa	so	dovoljevali	da	bi	uši	
populili	noge!	Podobne	malenkostnosti	so	zadevale	
daritve	in	očiščevanja.	Ali	sme	kmet,	ki	spravlja	v	
žitnico	žito	za	darovanje,	spraviti	tja	tudi	“posvet
no”	žito?	Koliko	zamahov	z	metlo	je	treba	narediti,	
da	bo	dejanje	zakonito?	Ali	bo	nekdo,	ki	mu	je	iz	
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tovora	špargljev	za	desetino	nekaj	od	njih	padlo	na	
tla,	smel	jesti	tiste,	ki	bodo	iz	padlih	zasejali?	Ali	bo	
pobožni	nazir,	ki	se	je	med	drugim	zaobljubil	tudi,	
da	ne	bo	jedel	nič	razkosanega,	smel	pojesti	čebulo,	
ki	se	mu	je	iz	nepazljivosti	zdrobila?	Mogli	bi	navesti	
na	tisoče	takih	primerov,	ki	so	jih	modri	postavili	z	
vso	resnostjo	in	so	bili	priložnosti	za	učene	diskusije	
med	šolama	Šamája	in	Hiléla.
Nevarnost	takega	odnosa	je	jasna:	 imenuje	se	

formalizem,	 ritualizem.	 Tvega	 odvzeti	 veri	 njeno	
bistvo	in	jo	omejiti	na	mehanično	izpolnjevanje	for-
malnih	zapovedi.	To	je	po	znanih	besedah	svetega	
Pavla	“črka,	ki	ubija”	(prim.	2	Kor	3,6),	nasprotna	
“duhu,	ki	oživlja”.	Judovski	misleci	in	teologi	so	po-
zneje	trdili,	da	nikoli	ni	bilo	Juda	nosilca	katerekoli	
oblasti,	ki	bi	trdil,	da	črka	Postave	zadošča,	kar	je	
res.	Ni	pa	nič	manj	res,	da	je	jarem	zapovedi	in	pre-
povedi	silil	vernike,	da	so	ga	skušali	izigrati.	Zgled	so	
jim	pa	dajali	véliki:	celo	sam	Hilél	je	za	izmotavanje	
iz	zapovedi	o	odpisu	dolgov	vsakih	sedem	let	iznašel	
prosbol,	dokument,	ki	je	zagotavljal	povrnitev	vseh	
terjatev.	In	ljudstvo	je	zgledu	sledilo.	Ker,	na	primer,	
na	soboto	ni	bilo	dovoljeni	iti	preko	“sobotne	odda-
ljenosti”,	so	si	naredili	erub,	namišljeno	domovališče,	
od	koder	je	bili	mogoče	spet	oditi	za	nadaljnih	šest	
stadijev.	Za	tako	goljufanje	predpisov	je	imel	verni	
Jud	seveda	opravičila:	sveti	Peter,	ponižni	vernik,	
priznava	,	da	so	bili	»jarem,	ki	ga	ne	naši	očetje	ne	

mi	nismo	mogli	nositi«	(Apd	15,10).	To	pa	naredi	
razumljivo	silovito	kritiko,	ki	jo	je	Jezus	vrgel	v	obraz	
pismoukom	in	farizejem:	»Gorje	vam,	pismouki	in	
farizeji,	hinavci,	ker	dajete	desetino	od	mete,	kopra	
in	kumine,	opustili	pa	ste,	kar	je	v	postavi	pomemb-
nejše:	pravičnost,	usmiljenje	in	zvestobo«	in	»ker	
kozarec	 in	 skledo	 čistite	 od	 zunaj,	 znotraj	 pa	 sta	
polna	ropa	in	nezmernosti«	(Mt	23,23.25)
To	je	bil	skrajno	velik	problem.	Nobenega	dvoma	

ni,	da	so	se	ga	nekateri	rabini	zavedali.	Nekateri	so	
trdili,	da	če	se	zdi,	da	izigravajo	zapovedi	Postave,	je	
to	edino	zato,	da	bi	jih	naredili	lažje	za	ljudstvo,	da	
bi	se	jih	bolje	držalo.	Drugi	so	se	pa	gotovo	zavedali,	
ta	prehud	legalizem	lahko	vpliva	na	globoko	življenje	
duš.	Tako	smo	videli,	da	so	nekateri	prišli	do	tega,	da	
so	priznali,	da	ni	bil	človek	ustvarjen	zaradi	sobote,	
ampak	sobota	zaradi	človeka;	stavek,	ki	je	popol-
noma	enak	Jezusovemu	(prim.	Mr	2,27).	Ali	je	bil	
ta	razumevajoč	odnos	razširjen?	Ali	ni	velika	večina	
pismoukov	stala	na	stališču	stroge	pokorščine?	Kdo	
bi	vedel?	Če	je	bila	vsa	miselnost	rabinov	zamrznjena	
v	ritualizmu,	v	črki,	je	težko	razumeti,	kako	je	mogla	
judovska	vera	preživeti	dogodek	krščanstva	namesto	
da	bi	izhirala	in	izginila.	Zakaj	more	še	do	današnjih	
dni	hraniti	duhovno	setev	velikih	duš?	Vse	kaže,	da	
je	bila	čista	in	preprosta	pokorščina	zapovedim	in	
odlokom	glavna	 oblika	 življenja.	 Problem	 črke	 in	
duha	je	bil	daleč	od	rešitve,	ki	jo	bo	dal	šele	Jezus.

Judovsko	ljudstvo	je	najbolj	zaposloval	problem,	
za	katerega	je	čutilo,	da	je	od	njega	odvisna	vsa	nje-
gova	bodočnost:	problem	Mesija.To	je	bil	tudi	eden	
od	temeljev	Izraelove	vere,	tako	značilen	kot	eno-
boštvo	in	verska	resnica	o	Zavezi,	s	katerim	je	bil	pa	
tudi	ozko	povezan.	To	je	bil	najbolj	izviren	vidik	vere,	
ki	jo	je	ločeval	od	vseh	drugih	ver	antike.	Namesto	
da	bi	postavljali	zlato	dobo	v	noč	daljne	preteklosti,	
so	Judje	pričakovali	prihodnost.	To	upanje	srečnej-
šega	časa	kot	je	sedanji,	se	je	kristaliziralo	okrog	
veličastne	podobe	previdnostnega	bitja,	ki	mu	je	bila	
naložena	naloga,	da	ga	uresniči.	Ko	se	je	približeval	
krščanski	čas,	so	označevali	to	bitje	z	naslovom,	ki	
ga	je	Sveto	pismo	dajalo	možem	previdnosti,	ki	jih	
je	bil	Bog	posebej	uporabljal,	da	so	služili	njegovim	
načrtom:	 izraelskim	 kraljem,	 velikim	 duhovnikov,	
celo	 tujim	 vladarjem,	 ki	 so	 izvoljenemu	 ljudstvu	
naredili	kaj	dobrega,	kot	je	bil	to	perzijski	kralj	Kir:	
Gospodov maziljenec, mašíah	v	aramejščini,	hristós 
v	grščini.	To	skrivnostno	podobo	je	obdajalo	izžare-
vanje	gorečnosti,	neizmerno	upanje,	ki	je	rodu	za	
rodom	vernikov	širilo	prsa.
To	upanje	ni	bilo	nikoli	 tako	živo,	pričakovanje	

tako	silno,	kot	v	tem	času	žalosti	in	gluhe	tesnobe.	
Vsemogočni	bi	moral	zagotoviti	svoje	zmagoslavje,	
maščevati	zlobo	svojih	sovražnikov,	hkrati	pa	vrniti	
Izraelu	njegove	pravice	in	njegovo	slavo	–	kako	ne	bi	
tega	z	vsemi	močmi	verjelo	ljudstvo,	ki	je	že	stoletja	
živelo	od	Božje	obljube?	Prav	zato,	ker	je	bilo	poni-
žano,	pod	tujim	jarmom,	je	bila	rešitev	blizu.	Tisoče	

znamenj	dokazuje,	kako	je	bilo	živo	v	trenutku,	ko	
je	bil	rojen	Jezus,	to	mesijansko	pričakovanje.	Kaj	
ne	bo	“odkupitev	Izraela”,	kot	pravi	Lukov	evangelij,	
kar	jutri	(prim.	Lk	1,68;	2,38;	24,21)?
Mnogi	evangeljski	odlomki	dokazujejo	gorečnost	

tega	pričakovanja.	Skupno	upanje	se	je	 izrazilo	v	
vprašanju,	ki	so	ga	postavili	Janezu	Krstniku:	»Kdo	si	
ti?«	kar	pomeni:	»Si	ti	Mesija?«	(Jn	1,19);	v	prepro-
stem	zatrdilu	Samarijanke:	»Vem,	da	pride	Mesija«	
(Jn	4,25);	v	vprašanju,	ki	ga	je	Janez	Krstnik	poslal	
Jezusu:	»Ali	si	ti	tisti,	ki	mora	priti,	ali	naj	čakamo	
drugega?«	(Lk	7,19);	v	nepotrpežljivem	vprašanju,	
ki	so	ga	Jezusu	postavili	tempeljski	romarji:	»Doklej	
nas	boš	pustil	v	negotovosti?	Če	si	ti	Mesija,	nam	
odkrito	povej!«	(Jn	10,24);	pa	tudi	vzklikanje	mno-
žice	ob	Jezusovem	slavnostnem	vhodu	v	Jeruzalem	
na	cvetno	nedeljo	(Mr	11,10).	Ta	občutek	je	bil	tako	
gospodovalen,	da	je	moral	Jezus	obrzdati	preveliko	
navdušenje	množice,	ki	ga	je	bila	pripravljena	okli-
cati	za	kralja,	za	Izraelovega	Mesija	(Jn	6,15).
Apokrifi	–	spomnimo	se,	da	je	to	judovska	litera-

tura	izven	Svetega	pisma	–	ne	razodevajo	nič	manj.	
Henohova knjiga, Oporoka dvanajstih očakov, Sa-
lomonovi psalmi,	vse	to	govori	o	njem.	Da	bi	bolje	
poudarili	 njegove	 nadčloveške	 značilnosti	 vedno	
navajajo	 na	 kupe	 čudežev	 njegove	 zgodovine.	 V	
Razodetjih,	 teh	 skrivnostnih	 spisih,	 ki	 so	 razode-
vali,	kakšen	naj	bi	bil	konec	sveta,	nastopa	Mesija,	
vendar	 niso	 dobro	 poznali	 razlike	med	 njegovim	
kraljestvom	in	“prihodnjim	svetom”,	ki	bo	videl	zma-

MESIJA:  KDO? KDAJ?
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goslavje	Boga.	Nekateri	so	mislili,	da	bo	mesijansko	
kraljestvo	trajalo	omejen	čas	–	od	šestdeset	pa	do	
tisoč	let,	kakor	pač	kje	–,	drugi	so	ga	spet	zamešali	
z	večnostjo	ali	z	rajem.	Okrog	Mesija	se	je	nakopi-
čilo	ogromno	zamotanih,	nejasnih,	tudi	nasprotnih	
trditev,	 iz	 katerih	 je	 izhajalo	 nekaj	 gotovosti:	 da	
bo	mesijanska	doba	prinesla	popolno	srečo,	da	bo	
Izrael	spet	prišel	do	polnosti	svoje	slave,	da	bo	Božja	
pravičnost	spet	vodila	svet.
Bili	 so	 pa	 seveda	 tudi	 skeptiki.	 Nekateri	 so	 se	

norčevali	iz	poljudnih	bajk,	češ	da	v	mesijanskem	
kraljestvu	ne	bosta	več	potrebni	žetev	 in	trgatev,	
da	bi	vedno	imeli	pšenico	in	vino;	ali	da	bodo	žitna	
zrna	 velika	 kot	 volovska	 ledvica!	 Včasih	 so	 izraz	
“ob	Mesijevem	prihodu”	(ali	tudi	“ko	se	vrne	Elija”)	
uporabljali,	da	bi	izrazili	tisto,	kar	pravi	naš	ironični	
izraz	 “ob	 svetem	Nikoli”.	 Nek	 naveličan	 farizej	 je	
trdil:	»Če	ravno	sadiš	in	ti	v	tem	trenutku	naznanijo	
Mesija,	posadi	do	konca:	dovolj	časa	boš	imel,	da	
ga	srečaš.«	Seveda	so	imeli	predvsem	saduceje	za	
tiste,	ki	mesijanskega	upanja	nimajo	zakoreninjene-
ga	v	srcu.	Na	splošno	se	zdi,	da	je	bilo	pričakovanje	
Mesija	veliko	bolj	živo	pri	preprostem	ljudstvu	kot	
pri	učenih	in	bogatih.
V	 Talmudu	 ni	 niti	 ene	 same	 rabinske	 izjave	 o	

Mesiju,	ki	bi	jo	lahko	z	gotovostjo	postavili	v	čas,	ko	
je	živel	Jezus:	vse	so	nastale	po	letu	70	(razdejanje 
Jeruzalema, op ur.).
Toda	v	ljudstvu	je	to	bila	prava	mrzlica.	Zdelo	se	

je,	da	Bog	že	stoletja	molči.	»Dnevi	tečejo,	vsako	
videnje	 pa	 se	 izjalovi,«	 je	 rekel	 Ezekiel	 (12,22).	
Petsto	let	se	je	izteklo,	odkar	po	Zaharijevi	smrti	ni	
bilo	več	slišati	vélikega	navdihnjega	glasu	oznanjati	
Božjo	 besedo.	 Ponavljali	 so	 psalmistove	 besede:	
»Ne	vidimo	več	svojih	znamenj,	ni	več	nobenega	
preroka,	nihče	med	nami	ne	ve	doklej«	(Ps	74,9).	
Kdaj	bo	torej	prišel	Odrešenik,	Izraelov	rešitelj?	Tes
nobno	so	preiskovali	besedila,	da	bi	našli	odgovor.	
Nanja	so	naobračali	zamotane	račune,	igrali	so	se	s	
številčnim	pomenom	besed	tako,	kot	to	danes	počno	
tisti	razlagalci	Razodetja,	ki	hočejo	dokazati,	da	je	
konec	sveta	blizu.
Jožef	Flavij,	ki	se	skrbno	varuje	razlagati	mesijan-

ske	nauke	iz	strahu,	da	bi	z	njimi	odbil	svoje	rimske	
prijatelje,	večkrat	govori	o	pustolovcih,	ki	so	dosegli	
zaupanje	pri	judovskem	ljudstvu,	ker	so	se	izdajali	za	
Mesija.	In	pripominja,	da	»neka	dvoumna	prerokba,	
ki	so	jo	našli	v	Svetem	pismu,	naznanja	Judom,	da	
bo	v	tem	času	nek	človek	njihove	narod	nosti	postal	
učitelj	sveta.«
Prav	toliko	kot	o	pogojih	Mesijevega	prihoda,	so	

se	spraševali	tudi	o	njegovih	značilnostih.	Soglasni	so	
bili	glede	kraja	njegovega	prihoda	v	slavi:	ne	more	
biti	drugje	kot	v	Jeruzalemu,	najsvetejšem	med	vse-
mi	mesti,	v	čudežno	prenovljeni	obljubljeni	deželi,	
ali	kot	pravi	Baruhov apokrif:	neizčrpna	mana	bo	
hranila	ljudi	do	konca	časov.	Toda	kadar	je	šlo	za	opis	
nadnaravnih	dogodkov	prihoda	Maziljenca,	ali	za	opis	
njegove	osebnosti,	kar	je	bilo	skoraj	isto,	je	vse	bilo	
daleč	od	jasnosti.	Gotovo,	da	so	o	njem	vedeli	veliko,	
saj	je	Sveto	pismo	nudilo	podrobnosti.	Rojen	bo	med	
Davidovimi	potomci:	to	je	rekel	Izaija	v	11.	poglavju,	

kjer	je	govoril	o	bodočem	kralju.	Drugi	so	na	podlagi	
izročila,	ki	so	ga	našli	v	talmudski	literaturi,	navajali	
podrobnost,	da	bo	“Jožefov	sin”,	ker	je	bila	“Jožefova	
hiša	plamen”.	“Davidov	sin”	bo	tudi	“sin	človekov”.	
Kdor	je	bral	Daniela,	je	bil	prepričan	o	tem.	Se	bo	
po	Izaiju	imenoval	Emanuel,	ali	po	Jeremiju	Jahvé 
cidqenú,	skrajšano	v	Ješuah,	kar	pomeni	“Bog		nami”	
ali	“Jahvé	nas	rešuje”?	Kakšna	razburljiva	vprašanja	
za	ljudstvo,	ki	je	tako	rado	razpravljajo	o	problemih	
te	vrste!	Ob	branju	grškega	Svetega	pisma	Septua-
ginte	so	se	morda	nekateri	spraševali,	če	štirinajsta	
vrstica	v	sedmem	Izaijevem	poglavju	ne	pomeni,	da	
bo	čudežno	rojen	iz	Device	…
A	kako	bo	ustanovil	svoje	kraljestvo?	Tu	je	treba	

priznati,	 da	 velika	 večina	 dokumentov	 riše	 nena-
vadno	drugačno	podobo	od	tiste,	v	kateri	kristjani	
običajno	prepoznavajo	Mesija.	Eden	od	apokrifnih	
Salomonovih psalmov,	17.	po	vrsti,	 izriše	celoten	
portret:	ta	kralj,	Davidov	sin,	obujen	od	Boga,	da	bi	
“očistil	Jeruzalem	od	poganov”,	brez	vsakega	greha,	
bogat	z	vso	modrostjo,	nosilec	vse	oblasti,	“bo	raz-
bil	ošabnost	grešnikov	kot	lončenino”,	medtem	ko	
bo	“zbral	sveto	ljudstvo	in	ga	vodil	s	pravičnostjo	v	
mir	in	enakost”.	Brez	dvoma	plemenita	podoba,	pa	
tudi	v	njej	je	očitna	sled	narodnega	ponosa.	Toda	
drugi	odlomki	apokrifov	so	strašnejši.	Vztrajajo	na	
Mesijevem	vojaškem	značaju,	na	uničenje	poganskih	
narodov,	na	razbitih	glavah,	na	nakopičenih	truplih,	
na	ostrih	puščicah,	zabodenih	v	srca	sovražnikov.	
Četrta Ezrova knjiga	ga	predstavlja	kot	pogoltnega	
leva,	Baruhov apokrif	primerja	njegov	prihod	po-
tresu,	ki	mu	sledi	požar,	nato	lakota	za	vse	narode,	
razen	za	izvoljeno	ljudstvo.	Te	reakcije	so	več	kot	
razumljive:	ponižani	Izrael	je	pričakoval	maščevalca	
ali	vsaj	osvoboditelja,	ki	mu	bo	vrnil	njegovo	mesto	
na	zemlji.	To	je	red	stvari.	Celo	Jezusovi	učenci	bodo	
ostali	zvesti	tej	podobi	in	ga	bodo	večkrat	vpraševali,	
ali	ne	bo	končno	ustanovil	svojega	kraljestva	na	ze-
mlji,	ali	jih	ne	bo	naredil	deležne	svojega	mogočnega	
kraljevanja	…
Toda	za	tistega,	ki	je	bral	Sveto	pismo	bolj	po-

globljeno,	je	tam	mogoče	najti	drugo	podobo,	ki	je	
mnogo	bolj	ganljiva.	To	je	podoba	trpečega	Mesija,	
ki	jemlje	nase	bolečine	in	grozo	človeka	in	daruje	
svoje	življenje	za	spravo	za	njegove	grehe.	Drugi	del	
Izaijeve	knjige	je	pokazal	tega	zaničevanega,	zapu-
ščenega,	moža	bolečin	in	preizkušenega	v	trpljenju,	
obloženega	z	našimi	bolečinami,	strtega	zaradi	naših	
krivd,	ki	se,	nedožno	jagnje,	pusti	odvesti	v	zakol	
(prim.	Iz	53,210)	…	Tudi	Zaharija	je	govoril	o	tistem,	
ki	so	ga	prebodli	in	bodo	žalovali	za	njim	(prim.	Zah	
12,10)	 in	Knjiga	modrosti,	ta	zadnja	knjiga	Stare	
zaveze,	ki	so	 jo	rabini	odklonili,	kjer	se	 je	 izražal	
eden	od	najbolj	 živih	 tokov	 judovske	duhovnosti,	
je	pokazala	“žrtev	pravičnega	in	njegovo	sramotno	
smrt,	ki	prinaša	zmago	nad	zlom,	nad	demonom,	
po	katerem	je	smrt	prišla	na	svet”	(prim.	Mdr	2,19	
sl.).	Gotovo	pa	je	bilo	prav	malo	Judov,	ki	so	mislili	
na	te	preroške	vrstice	Knjige	ob	uri,	ko	je	bil	v	Be-
tlehemu,	ki	je	po	besedah	Miheja,	»premajhen,	da	
bi	bil	med	Judovimi	tisočnijami«	(5,1),	rojen	popotni	
otrok	preprostega	tesarja	…
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Rad	bi	končal	pouk	o	izpovedi	vere	s	premišljeva-
njem	resnice	o	vstajenju	mesa	z	dveh	vidikov,	kakor	
ju	predstavlja	Katekizem	katoliške	Cerkve,	to	je	naše	
smrti	in	našega	vstajenja	v	Jezusu	Kristusu.	Danes	
se	bom	ustavil	pri	prvem	vidiku:	“umreti	v	Kristusu”.
Na	splošno	gledamo	na	smrt	na	napačen	način,	

Smrt	zadeva	vse,	zastavlja	nam	globoko	vprašanje	
predvsem,	kadar	se	nas	dotakne	od	blizu,	ali	kadar	
udari	male,	brez	obrambe	na	način,	ki	se	nam	zdi	
“škandalozen”.	Mene	 je	 vedno	mučilo	 vprašanje:	
zakaj	 trpe	 otroci?	 Zakaj	 umirajo	 otroci?	 Kadar	 je	
smrt	razumljena	kot	konec	vsega,	nas	je	pred	njo	
groza,	nas	straši,	se	spremeni	v	grožnjo,	ki	uničuje	
vse	sanje,	vsak	pogled	naprej,	ki	uniči	vsak	odnos	
in	prekine	vsako	pot.	To	se	zgodi,	kadar	imamo	svoje	
življenje	za	čas,	ki	je	za	prt	med	
dva	tečaja:	rojstvo	in	smrt;	ka-
dar	ne	verjamemo	v	obzorje,	ki	
gre	preko	obzorja	tega	življenja;	
kadar	 nekdo	 živi,	 kakor	 da	 bi	
Boga	ne	bilo.	Tako	pojmovanje	
smrti	 je	 značilno	 za	 ateistično	
miselnost,	 ki	 bivanje	 razlaga	
kot	da	smo	se	slučajno	znašli	na	
svetu	in	je	pot	v	nič.	Obstoja	pa	
tudi	praktični	ateizem,	ki	pome-
ni	živeti	samo	za	lastno	korist,	
samo	 za	 zemeljske	 stvari.	 Če	
pustimo,	 da	 se	 nas	 polasti	 ta	
zmotna	 vizija	 smrti,	 nimamo	
druge	 izbire	 kot	 smrt	 skrivati,	
jo	zanikati	ali	jo	narediti	nepo-
membno,	da	bi	nas	ne	strašila.
Toda	temu	zgrešenemu	poj-

movanju	se	upira	človeško	“srce”,	
hrepenenje	po	neskončnem	ki	je	
v	nas	vseh,	domotožje	po	več-
nem,	ki	ga	imamo	vsi.	In	kakšen	
je	torej	krščanski	smisel	smrti?	
Če	pogledamo	na	najbolj	boleče	
trenutke	svojega	življenja,	ko	smo	zgubili	kako	drago	
osebo	–	starše,	brata,	sestro,	zakonca,	otroka,	prijate-
lja	–,	se	zavemo,	da	tudi	v	drami	izgube,	v	ranjenosti	
ločitve	prihaja	 iz	 srca	prepričanje,	da	ne	more	biti	
vse	končano,	da	prejeta	in	dana	dobrina	ni	bila	brez	
koristi.	V	nas	je	močan	instinkt,	ki	nam	pravi,	da	se	
naše	življenje	s	smrtjo	ne	konča.
Ta	žeja	po	življenju	je	našla	svoj	pravi	in	zaupanja	

vreden	odgovor	v	vstajenju	Jezusa	Kristusa.	Jezuso-
vo	vstajenje	ne	daje	samo	gotovosti	o	življenju	on-
stran	smrti,	ampak	razsvetljuje	samo	skrivnost	smrti	
vsakogar	izmed	nas.	Če	živimo	združeni	s	Kristusom	
in	 smo	njemu	zvesti,	 se	bomo	sposobni	 soočiti	 z	
upanjem	in	vedrino	tudi	s	prehodom	smrti.	Cerkev	
namreč	moli:	»Če	nas	žalosti	gotovost,	da	moramo	
umreti,	nas	tolaži	obljuba	bodoče	nesmrtnosti.«	To	

je	lepa	molitev	Cerkve!	Človek	bo	
umrl	pač	tako,	kakor	je	živel.	Če	
je	bilo	moje	življenje	hoja	z	Gospodom,	hoja	zaupa-
nja	v	njegovo	neskončno	usmiljenje,	bom	pripravljen	
sprejeti	zadnji	tretnutek	svojega	zemeljskega	biva-
nja	kot	dokončno	zaupljivo	prepustitev	v	njegove	
odprte	roke	v	pričakovanju	občudovanje	njegovega	
obraza	iz	obličja	v	obličje.	To	je	nekaj	najlepšega,	
kar	nas	lahko	doleti:	iz	obraza	v	obraz	občudovati	
čudovito	obličje	Kristusovo,	gledati	ga,	kako	je	lep,	
poln	luči,	poln	ljubezni,	poln	ljubeznivosti.
V	takem	okolju	je	treba	razumeti	Jezusovo	pova-

bilo,	naj	bomo	vedno	pripravljeni,	čuječi	v	zavesti,	
da	nam	je	življenje	na	 tem	svetu	dano	samo	kot	
priprava	 za	 drugo	 življenje,	 življenje	 z	 nebeškim	

Očetom.	Zato	pa	je	le	ena	var-
na	pot:	 dobro	 se	 pripraviti	 na	
smrt,	 biti	 blizu	 Jezusa.	 To	 je	
varnost:	pripravljam	se	na	smrt	
tako,	 da	 sem	blizu	 Jezusu.	 In	
kako	 biti	 blizu	 Jezusu?	 Z	mo-
litvijo,	 v	 zakramentih,	 pa	 tudi	
v	uresničevanju	dobrodelnosti.	
Spomnimo	se,	da	je	on	navzoč	
v	najslabotnejših	in	najpotreb-
nejših.	On	sam	se	je	poenotil	z	
njimi	v	znani	priliki	o	poslednji	
sodbi,	ko	pravi:	»Lačen	sem	bil	
in	ste	mi	dali	jesti,	žejen	sem	bil	
in	ste	mi	dali	piti,	tujec	sem	bil	
in	ste	me	sprejeli,	nag	sem	bil	
in	ste	me	oblekli,	bolan	sem	bil	
in	ste	me	obiskali,	v	ječi	sem	bil	
in	ste	prišli	k	meni	...	Kar	koli	ste	
storili	enemu	od	teh	mojih	naj-
manjših	bratov,	ste	meni	storili«	
(Mt	25,3536.40).	Zato	je	edina	
varna	 pot	 za	 ohranitev	 smisla	
krščanske	 ljubezni	 in	 bratske	
delitve	skrb	za	telesne	in	duhov-

ne	rane	našega	bližnjega.	Solidarnost	v	usmiljenju	z	
bolečino	in	vlivanju	upanja	je	predpogoj	za	sprejem	
dediščine	tistega	Kraljestva,	ki	nam	je	pripravljeno.	
Kdor	udejanja	usmiljenje,	se	ne	boji	smrti.	Dobro	
pomislite	na	tole:	kdor	udejanja	usmiljenje,	se	ne	
boji	smrti.	Se	strinjate	s	 tem?	Skupaj	recimo,	da	
ne	bomo	pozabili.	Kdor	udejanja	usmiljenje,	se	ne	
boji	smrti.	In	zakaj	se	ne	boji	smrti?	Ker	brez	ovin-
kov	zre	v	rane	bratov	in	jih	premaguje	z	ljubeznijo	
Jezusa	Kristusa.
Če	bomo	odprli	vrata	svojega	življenja	in	svojega	

srca	svojim	najmanjšim	bratom,	bo	tudi	naša	smrt	
postala	vrata,	ki	nas	bodo	vodila	v	nebesa,	v	blaženo	
domovino,	v	katero	smo	vsi	usmerjeni	in	hrepeni-
mo	živeti	tam	za	večno	s	svojim	Očetom	Bogom,	z	
Jezusom,	Marijo	in	svetniki.

papežev verouk
Frančišek

UMRETI V KRISTUSU
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zapovedi

P. Anselm Grün

DESET ZAPOVEDI
VODNIK V SVOBODO

IV. SPOŠTUJ OČETA IN MATER
SPOŠTUJEM SVOJE POREKLO (1)

Starši	so	zapoved	“spoštuj	očeta	in	mater”	po-
gosto	vbijali	v	glavo.	S	sklicevanjem	nanjo	so	hoteli	
izsiliti	poslušnost	otrok	in	v	kali	zatreti	vsak	upor.	
Če	je	bila	zapoved	zlorabljena	kot	vzgojno	sredstvo,	
je	 največkraj	 negativno	 vplivala	 na	 otroke.	 Ti	 so	
bodisi	postali	prestrašeni	 in	zato	nikoli	niso	zbrali	
poguma,	da	bi	staršem	ugovarjali	ali	se	od	njih	ločili.	
Vse	življenje	so	ubogali	glas	staršev	in	nikoli	niso	
prisluhnili	glasu	svojega	srca.	Ali	pa	so	se	staršem	
uprli	in	niso	hoteli	več	slišati	o	tej	zapovedi.	Tako	se	
pa	le	niso	povsem	osvobodili	od	staršev.	Slaba	vest	
jih	je	še	vedno	vezala	nanje.	V	glasu	nadjaza	so	
bili	starši	pričujoči	vsepovsod,	celo	potem,	
ko	so	že	zdavnaj	umrli.
Zapoved,	 naj	 častimo	 starše,	 pa	 ni	

namenjena	 otrokom	 in	 odraslim,	 temveč	
odraslim	moškim	 in	 ženskam.	Nikakor	
ni	mišljena	kot	vzgojni	pripomoček:	njen	
namen	je	povsem	drugačen.	V	starem	
Izraelu	ni	bilo	samoumevno	skr-
beti	za	ostarele	starše.	Pogosto	
se	je	zgodilo,	da	ostareli	starši	
sami	niso	več	zmogli	boja	za	
preživetje.	 Zato	 je	 Bog	 hotel	
poskrbeti	 zanje.	Hotel	 je,	 da	
bi	 lahko	 še	naprej	 živeli	 dosto-
janstveno.
Očitno	je	bilo	treba	to	tudi	v	

Izraelu	 povedati	 vedno	 znova.	
Bog	se	je	moral	postaviti	na	stran	
ostarelih	 staršev	 predvsem	
tedaj,	 ko	 se	 sami	 niso	 več	
mogli	 zavzeti	 zase.	Hotel	 jih	
je	obvarovati	pred	samovoljo	
naslednjega	rodu.	Spoštovati	
starše	 v	 četrti	 zapovedi	 po-
meni	 predvsem:	 skrbeti	 za	
starše,	da	lahko	živijo	človeka	vredno	in	svobodno	
življenje.
Četrta	zapoved	utemeljuje	spoštovanje	do	star-

šev	z	obljubo	blagoslova:	»da	boš	dolgo	živel	in	ti	
bo	dobro	na	zemlji.«	Če	otroci	staršev	ne	spoštujejo	
več	in	imajo	o	njih	slabo	mnenje,	se	sami	odrežejo	
od	korenine,	ki	jih	podpira.	Brez	korenine	pa	sami	
ne	morejo	zacveteti.	Brez	spoštovanja	starševskih	
izkušenj	in	modrosti	sinovi	in	hčere	ne	prejemajo	več	
podpore	svojih	prednikov.	In	tako	zlahka	postanejo	
igrača	kakega	modnega	toka.
Spoštovati	starše	pomeni,	da	smo	deležni	njihove	

modrosti	 in	 izkušenj.	 Pomeni	 tudi	 da	 spoštujemo	
korenine	lastnega	bivanja.	Spoštovanje	do	staršev	
je	vedno	povezano	 tudi	 s	 samospoštovanjem.	Če	
spoštujem	starše	in	tudi	po	njihovi	smrti	ohranim	
spoštljiv	spomin	nanje,	lahko	še	naprej	živim	iz	njih.	
Navezujem	se	na	nekaj,	kar	mi	 je	vnaprej	dano,	
česar	 sem	deležen.	 To	 je	 dobrodejno	 in	mi	 sredi	
življenjske	zmede	daje	oporo	in	trdnost.
V	pogovorih	 pogosto	 slišim,	 kako	hude	 težave	

imajo	 ljudje	 s	 četrto	 zapovedjo.	 Kajti	 v	 življenju	
vsakega	moškega	in	vsake	ženske	nastopi	čas,	ko	
se	morata	odmakniti	od	staršev.	Morata	se	ločiti	od	

njih	in	iti	svojo	pot.	Jezus	je	mislil	na	to	loči-
tev,	ko	je	o	zakonu	rekel:	»Zaradi	tega	bo	
mož	zapustil	očeta	in	mater	in	se	pridružil	

svoji	ženi	in	bosta	oba	eno	meso«	(Mt	19,5).	
Zakon	bo	uspel	le,	če	se	moški	loči	od	star-
šev.	Če	je	notranje	še	navezan	na	mater,	
žena	ob	njem	nima	nobenih	možnosti.	

Moški	bo	ob	vsaki	težavi	zbežal	k	
materi	 in	bo	 tako	nesposoben	
zgraditi	resničen	odnos	z	ženo.	
Ali	pa	se	poroči	z	ženo,	v	kateri	
vidi	lastno	materi	in	se	do	nje	
obnaša	 kot	 priden	 sin.	 Tedaj	
se	 žena	 ni	 poročila	 z	možem,	
ampak	s	sinom.
Velja	pa	tudi	obratno:	če	je	žena	

še	navezana	na	očeta,	 je	mož	ob	
njej	v	težavnem	položaju.	Nikoli	ne	

bo	 enakovreden	 nasprotnik	
poveličevanemu	 očetu	 in	 bo	
vedno	doživljal	sebe	kot	manj-
vrednega,	ali	pa	se	bo	moral	
za	svoje	priznanje	boriti.
Vsak	od	nas	staršem	ni	le	

hvaležen	za	vse,	kar	so	storili	
zanj	in	kar	so	mu	dali.	Vsakogar	so	starši	tudi	ranili.	
Vendar	sploh	ne	gre	za	to,	da	bi	hoteli	krivdo	pre-
valiti	na	starše.	Mnogi	imajo	pri	zdravljenju	svojih	
ran	težave,	ker	jih	četrta	zapoved	ovira.	Ne	upajo	
zares	pogledati	žalitev	in	si	priznati,	da	jih	še	vedno	
bolijo.	Takoj	opravičijo	starše.	Vendar	se	rana	tako	
ne	more	zaceliti.	Spoštovanje	staršev	ne	pomeni,	da	
jih	takoj	branim.	Moram	si	priznati,	da	so	me	priza-
deli.	In	dopustiti	si	moram	tudi	jezo	in	razočaranje,	
da	nisem	 imel	staršev,	po	katerih	sem	globoko	v	
sebi	hrepenel.	Bili	so	ljudje	z	napakami	in	slabostmi.
Vendar	 ne	 smem	 ostati	 pri	 žalitvah	 in	 očitkih	

Rodovno drevo
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staršem.	Potem	ko	sem	si	ogledal	žalitve,	moram	
staršem	 tudi	 oprostiti.	 Le	 tako	 se	 lahko	 osvobo-
dim	negativnih	energij	ki	so	 izhajale	tudi	od	njih.	
Odpuščanje	mi	omogoča,	da	si	ogledam	pozitivne	
korenine,	 ki	 sem	 jih	 prejel	 od	 staršev.	 In	 potem	
nenadoma	uvidim,	kaj	je	oblikovali	njiju,	kako	sta	
kljub	omejitvam	skušala	izpolniti	svojo	očetovsko	in	
materinsko	vlogo,	kako	sta	se	trudila	in	kako	sta	se	
mojstrila	v	svojem	življenju.
Spoštovati	ne	pomeni,	da	opravičujem	 in	odo-

bravam	vse,	kar	so	storili	starši.	To	bi	pri	ljudeh,	ki	
so	kot	otroci	doživeli	veliko	žalitev,	izzvalo	nelagod
nost.	Pač	pa	je	pomembno,	da	vidim	starše	realno	
in	jih	spoštujem	takšne,	karkšni	so.	Cenim	jih	kot	
starše,	ki	so	mi	podarili	življenje.	Spominjam	se	jih	
s	spoštovanjem.	Priklonim	se	pred	tem,	kar	so	mi	
poskušali	dati.	Nemara	niso	mogli	dati	vsega,	kar	
sem	pričakoval	od	njih.	A	za	to,	kar	so	mi	dali,	naj	
bi	jim	bil	hvaležen	in	naj	bi	jih	spoštoval.
Spoštovati	pomeni	predvsem:	ceniti	starše.	Če	

zaničujem	starše,	vedno	zaničujem	tudi	del	sebe.	
Poznam	ljudi,	ki	zelo	nespoštljivo	govorijo	o	svojih	
starših:	»Ozki	so,	malomeščanski,	brez	izobrazbe,	
ozkosrčni,	politično	desni,	brez	širine.«	Če	obtičim	v	
tej	sodbi,	moram	zavrniti	del	sebe.	Saj	sem	vendarle	
tudi	sam	odrasel	v	takem	duhovnem	ozračju.	Potem	
nikomur	ne	bom	predstavil	staršev,	temveč	jih	bom	
tako	rekoč	skrival	pred	javnostjo.	Sramujem	se	star-

šev.	Vendar	to	ni	dobro	zame.	Kdor	svojih	staršev	
ne	more	ceniti	in	spoštovati,	se	mora	vprašati:	ali	
pravzaprav	ceniš	in	spoštuješ	svoje	življenje?
Nemara	je	bilo	zaman	prizadevanje	staršev,	da	

bi	uspešno	vodili	posel,	kmetijo	ali	obrtno	delavni-
co,	ki	bi	jo	potem	prepustili	meni.	Nemara	je	bila	
njihova	želja,	da	bi	obiskoval	višjo	šolo,	zame	pre-
obremenitev.	Tudi	tedaj	velja,	da	moramo	starše	v	
njihovem	neuspešnem	prizadevanju	ceniti.	Sicer	ne	
bom	mogel	sprejeti	in	ceniti	neplodnosti	in	neuspeha	
v	svojem	življenju.
Staršev	mi	ni	treba	poveličevati.	Vendar	jih	mo-

ram	ceniti.	Sicer	meni	samemu	ne	gre	dobro.	Ceniti	
pomeni:	 razumeti,	kaj	 je	zanje	pomembno,	v	kaj	
so	ujeti,	iz	česa	živijo.	Skušal	naj	bi	vsaj	razumeti,	
zakaj	 so	 taki,	kakršni	 so,	ali	 zakaj	 so	živeli	 tako,	
zakaj	so	imeli	tak	odnos.	Pri	tem	moram	opustiti	vsa	
vrednotenja.	Tako	bom	postopno	začel	ceniti.	Ceniti	
nekoga	pomeni	o	njem	premišljati,	razmišljati.	Ko	
premišljam	o	starših,	spoznavam	njihovo	vrednost.	
In	začnem	jih	ceniti	v	njihovem	poskusu,	da	bi	ob-
vladovali	življenje.
Če	gledam	na	njihovo	življenje	spoštljivo,	bom	

odkril	marsikaj,	kar	bo	koristno	tudi	zame.	In	nekoč	
bom	dvignil	klobuk	pred	njimi	in	si	rekel:	globoko	
spoštujem	to,	kar	so	dosegli	in	kako	so	se	prebijali	
skozi	življenje.	Spoznal	bom	vrednote,	iz	katerih	so	
živeli	in	ki	bi	bile	zame	še	danes	dobrodejne.

Splošni:	Da	bi	naraščale	priložnosti	za	izobrazbo	in	delo	za	vse	mlade.
Misijonski:	Da	bi	bili	katehisti	s	svojim	življenjem	dosledne	priče	vere,	ki	jo	oznanjajo.

MOLITVENI NAMENI ZA SEPTEMBER 2015

Žive starše spoštuj, mrtvih se spominjaj.
Vse lahko kupiš, samo očeta in matere ne.

Dokler imaš starše žive, se ne seli daleč.
Otrok brez očeta je napol sirota, otrok brez matere je popolna sirota.

Več sta vredna oče in mati kakor sto rednic in sto varuhov.
Kdor časti starše, tega Bog počasti.

Kdor staršev v življenju ne spoštuje, jih na grobu objokuje.
Kdor ne upošteva nasveta staršev, se bo kesal, ko bo prepozno.

Pogled očeta je zakon za otroke.
Spoštljiv golob sede tri veje niže od svojih staršev.

Skrbi za očeta na zapečku, ker boš tudi ti kmalu tamkaj.
Ljubezen matere se nikoli ne postara.

Materino srce ne more lagati.
Kruh ti lahko da kdorkoli, a nihče, kakor ga daje mati.

Materina roka je najboljše zdravilo za bolnega otroka.
Materina jeza ne traja do jutra.
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Križ,	nekoč	simbol	najstrašnejše	smrtne	kazni,	
je	za	kristjana	drevo	življenja,	prestol,	oltar	nove	
zaveze.	Iz	Kristusa,	novega	Adama,	ki	je	zaspal	na	
križu,	je	pritekel	čudoviti	zakrament	vse	Cerkve.	Križ	
je	simbol	Kristusovega	gospostva	nad	tistimi,	ki	so	se	
v	krstu	preoblikovali	vanj	v	smrti	in	slavi.	V	izročilu	
cerkvenih	očetov	je	križ	znamenje	Sina	človekovega,	
ki	se	bo	prikazal	ob	koncu	časov.	Praznik	povišanja	
Križa,	ki	je	na	vzhodu	enako	slovesen	kot	velika	noč,	
se	povezuje	s	posvetitvijo	bazilike	iz	Konstantinove-
ga	časa,	zgrajene	na	Golgoti	in	Kristusovem	grobu.
Rimski	martirologij	ga	opiše:	»Praznik	povišanja	

svetega	Križa,	 ki	 je	 bil	 dan	po	posvetitvi	 bazilike	
Vstajenja,	zgrajene	na	Kristusovem	grobu,	povzdig
njen	in	počaščen	kot	trofeja	velikonočne	zmage	in	
znamenje,	ki	so	bo	prikazalo	na	nebu,	da	bi	vsem	
naznanilo	drugi	Gospodov	prihod.«
Praznik	v	 čast	 svetemu	Križu	 so	prvič	obhajali	

Piero Bargellini

POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA
14. SEPTEMBER

leta	335	o	priliki	“Crux”	na	Golgoti	 in	“Anàstasis”,	
to	je	Vstajenje.	Posvetitev	je	bila	13.	decembra.	Z	
besedo	 “povišanje”	 ki	 prevaja	 grško	 hypsósis,	 je	
praznik	prešel	tudi	na	Zahod.	Od	7.	stoletja	je	hotel	
spominjati	ponovno	pridobitev	dragocene	relikvije	
pod	cesarjem	Heraklijem	leta	628.	Za	križem,	ki	ga	
je	ukradel	štirinajst	let	poprej	perzijski	kralj	Kosroe	
Parviz	ob	zasedbi	svetega	mesta,	se	 je	dokončno	
izgubila	vsaka	sled	leta	1187,	ko	so	ga	odvzeli	be-
tlehemskemu	škofu,	ki	ga	je	nesel	v	bitko	pri	Hat-
tinu	med	križarskim	Jeruzalemskim	kraljestvom	in	
sultanom	Salah	adDinom.

Praznovanje	Povišanja	svetega	Križa	
ima	veliko	večji	pomen	kot	spomin	na	
legendarno	najdbo	križa	Helene,	matere		
cesarja	Konstantina.	Kristusovo	poveli-
čanje	gre	skozi	smrt	na	križu	in	dvojica	
trpljenjepoveličanje	postane	temeljna	
v	zgodovini	odrešenja:	Kristus,	učlove-
čen	v	svoji	človeškobožji	resničnosti	se	
prostovoljno	podvrže	ponižujočemu	po-
ložaju	sužnja	(križ,	latinski	“crux”,	muka	
v	latinščini,	je	bil	pridržan	sužnjem)	in	
sramotna	 smrt	 se	 spremeni	 v	nemin-
ljivo	slavo.	Tako	križ	postane	simbol	in	
povzetek	krščanske	vere.
Evangelizacija	apostolov	je	preprosta	

predstavitev	 “križanega	 Kristusa”.	 Ko	
kristjan	sprejme	to	resnico,	je	“križan	
s	Kristusom”,	to	je,	da	mora	vsak	dan	
nositi	 svoj	 križ	 v	 prenašanju	 krivic	 in	
trpljenja,	kakor	je	bil	prisiljen	Kristus,	ki	
ga	je	tlačilo	“patibulum”	(prečka	križa,	
ki	 jo	 je	 obsojenec	 nosil	 na	 ramah	 do	

kraja	križanje,	kjer	so	jo	pritrdili	na	že	stoječi	po-
končni	del	križa),	podvreči	se	žalitvam	ljudi	na	poti,	
ki	je	vodila	na	Golgoto.	Trpljenje,	ki	v	skrivnostnem	
telesu	Cerkve	obnavlja	stanje	Kristusove	smrti,	je	
delež	 pri	 odrešenju	 ljudi	 in	 zagotavlja	 deležnost	
slave	Vstalega.

Pozdravljen, sveti križ, ti čast sveta,
edini up, ki daješ mir srca,
v nevarnostih rešilno znamenje,
drevo življenja, sladek sad rodiš. Na tebi zmagal je rešenja vir,

vir milosti, ki nas odkupil je;
drevo zasužnji, les spet reši nas,
zato človeštvo vse zdaj križ časti.

Očetu, Sinu, ki je šel na križ,
in tebi, Tolažnik, vsa slava, čast,
povišanja se križa vesele
s svetniki v raju sveti angeli. 
Amen.

Iz Bogoslužnega molitvenika za 14. september
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I) Prerokba starčka Simeona o Jezusu
V	Lukovem	evangeliju	starček	Simeon	v	templju	

ob	Jezusovem	darovanju	naznanja	Mariji	težave,	ki	
jih	bo	morala	srečati	in	premagati.

Simeon	jih	je	blagoslovil	in	rekel	Mariji,	njegovi	
materi:	»Glej,	ta	je	postavljen	v	padec	in	vstajenje	
mnogih	v	Izraelu	in	v	znamenje,	ki	se	mu	nasprotuje,	
in	tvojo	lastno	dušo	bo	presunil	meč,	da	se	razode-
nejo	misli	mnogih	src«	(Lk	2,3435)

II) Beg Svete Družine v Egipt
Marija	 in	Jožef	morata	pobegniti	v	Egipt,	da	bi	

spravila	na	varno	sina	Jezusa	ob	Herodovem	prega
njanju.

Ko	 so	 /Modri/	 odšli,	 se	 je	Gospodov	angel	pri-
kazal	Jožefu	v	sanjah	in	rekel:	»Vstani,	vzemi	dete	
in	njegovo	mater	in	béži	v	Egipt!	Bodi	tam,	dokler	
ti	ne	povem;	Herod	bo	namreč	iskal	dete,	da	bi	ga	
umoril.«	Vstal	je,	ponoči	vzel	dete	in	njegovo	mater	
ter	se	umaknil	v	Egipt.	Tam	je	bil	do	Herodove	smrti,	
da	se	je	izpolnilo,	kar	je	Gospod	rekel	po	preroku:	Iz 
Egipta sem poklical svojega sina.	Ko	je	Herod	videl,	
da	so	ga	modri	prevarali,	se	je	zelo	razjezil.	Poslal	je	
svoje	ljudi	in	dal	v	Betlehemu	in	v	vsej	njegovi	okolici	
pomoriti	vse	dečke,	stare	dve	leti	in	manj,	po	času,	
kakor	ga	je	skrbno	poizvedel	od	modrih.	Takrat	se	je	
izpolnilo,	kar	je	bilo	povedano	po	preroku	Jeremiju:	
Glas se je slišal v Rami, jok in veliko žalovanje. Rahela 
je jokala za svojimi otroki in se ni hotela potolažiti, 
ker jih ni.	Ko	je	Herod	umrl,	se	je	v	Egiptu	Gospo-
dov	angel	prikazal	Jožefu	v	sanjah	in	rekel:	»Vstani,	
vzemi	otroka	in	njegovo	mater	in	pojdi	v	Izraelovo	
deželo,	kajti	pomrli	so	tisti,	ki	so	otroku	stregli	po	
življenju.«	Vstal	je,	vzel	otroka	in	njegovo	mater	in	
prišel	v	Izraelovo	deželo	(Mt	2,1321).

III) Izgubljeni Jezus v templju
Ko	je	bilo	Jezusu	dvanajst	 let,	sta	ga	Marija	 in	

Jožef	za	tri	dni	izgubila	v	Jeruzalemskem	templju.

Njegovi	starši	so	vsako	 leto	ob	prazniku	pashe	
hodili	v	Jeruzalem.	Ko	je	bil	star	dvanajst	let,	so	šli	
na	pot	po	praznični	navadi.	In	ko	so	se	po	končanih	
prazničnih	dneh	vračali,	je	deček	Jezus	ostal	v	Jeru-
zalemu,	ne	da	bi	njegovi	starši	to	opazili.	Mislili	so,	
da	je	pri	popotni	druščini,	in	so	prehodili	pot	enega	
dne.	Nato	so	ga	začeli	iskati	med	sorodniki	in	znanci.	
Ker	ga	niso	našli,	so	se	vrnili	v	Jeruzalem	in	ga	iska-
li.	Po	treh	dneh	so	ga	našli	v	templju.	Tam	je	sedèl	
med	učitelji,	jih	poslušal	in	vpraševal.	In	vsi,	ki	so	
ga	slišali,	so	bili	iz	sebe	nad	njegovo	razumnostjo	in	
njegovimi	odgovori.	Ko	sta	ga	zagledala,	sta	bila	pre-
senečena	in	njegova	mati	mu	je	rekla:	»Otrok,	zakaj	
si	nama	tako	storil?	Tvoj	oče	in	jaz	sva	te	s	tesnobo	
iskala.«	Dejal	jima	je:	»Kako	da	sta	me	iskala?	Mar	
nista	vedela,	da	moram	biti	v	tem,	kar	 je	mojega	
Očeta?«	Vendar	nista	razumela	besed,	ki	jima	jih	je	
rekel.	Nato	se	je	vrnil	z	njima	in	prišel	v	Nazaret	ter	
jima	je	bil	pokoren.	In	njegova	mati	je	vse,	kar	se	je	
zgodilo,	shranila	v	svojem	srcu	(Lk	2,4151).

IV) Srečanje na križevem potu
Ko	 je	 Jezus	 nosil	 križ	 od	 trdnjave	Antonije	 do	

Kalvarije,	ga	je	Marija	srečala.
Za	njim	/Jezusom/	je	šla	velika	množica	ljudstva,	

tudi	žene,	ki	so	se	tolkle	po	prsih	 in	 jokale	zaradi	
njega.	Jezus	pa	se	je	obrnil	k	njim	in	rekel:	»Hčere	
jeruzalemske,	ne	jokajte	nad	menoj,	temveč	jokajte	
nad	seboj	in	nad	svojimi	otroki!	Glejte,	prišli	bodo	
namreč	 dnevi,	 ob	 katerih	 porečejo:	 ›Blagor	 nero-
dovitnim	in	telesom,	ki	niso	rodila,	in	prsim,	ki	niso	
dojile!‹	Takrat	bodo	začeli	govoriti goram: ›Padite 
na nas!‹ in gričem: ›Pokrijte nas!‹ Kajti	če	z	zelenim	
lesom	delajo	takó,	kaj	se	bo	zgodilo	s	suhim?«	(Lk	
23,2731).

V) Marija pod Jezusovim križem
Janezov	evangelij	poroča	o	Mariji	pod	Jezusovim	

križen	na	Kalvariji:
Poleg	Jezusovega	križa	pa	so	stale	njegova	mati	

in	sestra	njegove	matere,	Marija	Klopájeva	in	Marija	
Magdalena.	Ko	je	Jezus	videl	svojo	mater	in	zraven	
stoječega	učenca,	katerega	je	ljubil,	je	rekel	materi:	
»Žena,	glej,	tvoj	sin!«	Potem	je	rekel	učencu:	»Glej,	
tvoja	mati!«	In	od	tiste	ure	jo	je	učenec	vzel	k	sebi	
(Jn	19,2527).

ŽALOSTNA MATI BOŽJA
15. SEPTEMBER

Žalostna Mati Božja ali Marija Sedem žalosti 
je eden od naslovov, s katerim kristjani
kličemo Jezusovo Mater Marijo in se
obračamo nanj. Naslov utemeljujejo
nekateri trenutki Marijinega življenja,
ki so omenjeni v evangelijih
Po tradiciji so kristjani ob branju
evangelijev izluščili sedem bolečin,
s katerimi se je morala soočiti Marija

➧Michelangelo Buonarotti: Pietà
(Rim, bazilika sv. Petra)
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VI) Jezusa polože Mariji v naročje
Ko	je	Jezus	umrl	in	so	ga	sneli	s	križa,	so	ga	pred	

pokopom	položili	Mariji	v	naročje.
Ko	se	je	zvečerilo,	je	prišel	bogat	mož	iz	Arimate-

je,	Jožef	po	imenu,	ki	je	bil	tudi	sam	Jezusov	učenec.	
Stopil	je	k	Pilatu	in	prosil	za	Jezusovo	telo.	Tedaj	je	
Pilat	ukazal,	naj	mu	ga	izročijo	(Mt	27,5558).

SIMBOLI

VII) Marija ob Jezusovem pokopu
Marija	je	bila	ob	Jezusovem	pokopu.

Žene,	ki	so	prišle	z	Jezusom	iz	Galileje,	so	šle	za	
Jožefom.	Videle	so	grob	in	kako	je	bilo	njegovo	telo	
položeno	Lk	23,55).

ZAČETEK IN RAZVOJ POBOŽNOSTI
Pobožnost	do	Žalostne	Matere	Božje	se	je	začela	

razvijati	ob	koncu	11.	stoletja,	ko	je	prvikrat	ome-
njeno	praznovanje	njenih	pet	veselj	in	pet	žalosti,	
ki	 jih	 simbolizira	pet	mečev,	napoved	poznejšega	
liturgičnega	praznovanja.	Ko	je	nek	neznan	pisatelj	
napisal	“Liber	de	passione	Christi	et	dolore	et	planc-

tu	Matris	eius”	(Knjiga	o	Kristusovem	trpljenju	in	o	
bolečinah	in	joku	njegove	Matere),	so	začele	nasta-
jati	pesnitve	na	témo	“Jok	Device”.	V	12.	stoletju	
je	 delno	 tudi	 zaradi	Marijinih	 prikazovanj	 nastala	
pesnitev	“Stabat	Mater”	(Mati	žalostna	je	stala),	ki	

je	pripisana	Jacoponu	da	Todi	(12361306).
Ta	zgodovina	ima	svoj	točen	začetek:	15.	avgust	

1233.	Sedem	odličnih	Firentincev,	vpisanih	v	Trgo-
vsko	zbornico,	sicer	pa	pesnikovigralcev	je	 imelo	
navado	izkazovati	kot	trubadurji	ljubljeni	ženi	svoje	
spoštovanje	 in	 hvalnice	Mariji	 pred	 podobo,	 ki	 je	
bila	naslikana	na	neki	steni	ob	poti.	Tistega	dne	
so	videli,	da	je	podoba	oživela	in	dobila	žalosten	
izgled,	oblečena	v	žalno	obleko	zaradi	bratomorne-
ga	sovraštva,	ki	je	razdeljevalo	prebivalce	Firenz.	
Ti	mladi	možje	so	vrgli	proč	orožje,	oblekli	žalno	
obleko	in	ustanovili	družbo	Žalostne	Matere	Božje	
imenovano	serviti.	Umaknili	so	se	na	Monte	Sa-
nario	v	pokoro	in	molitev.	Imenovali	so	se	serviti	
–	služabniki	Matere	Božje.
V	začetku	so	častili	Devico	Kraljico	nebes,	ker	

je	 bila	Marija	 v	 slavi	 in	 so	 jo	 videli	 oblečeno	 v	
skladu	z	njeno	zemeljsko	zgodovino	 trpljenja	 in	
odrekanja	–	v	obleko	vdovstva,	znamenje	trplje-
nja	na	Kalvariji.	V	teku	stoletij	so	na	tej	podlagi	
nastale	različne	oblike	izrazov	pobožnosti:	Marija	
pod	križem,	Bratovščina	sedmerih	bolečin,	potrje-
na	v	Rimu	1645,	Tretji	red,	Rožni	venec	Žalostne	
Matere	Božje,	razne	ženske	kongregacije	Žalostne	
Matere	Božje	in	še	druge.	Med	leti	1668	in	1690	so	
Marijini	služabniki	pomagali	razširjati	pobožnost	do	
Žalostne	Matere	Božje.	Tako	je	9.	junija	1668	Kon-
gregacija	za	obrede	dovolila	redu	servitov	votivno	
mašo	Sedmerih	bolečin	Blažene	Device.	V	dekretu	
je	tudi	omenjeno,	da	imajo	ti	redovniki	črno	obleko	
v	spomin	na	Marijino	vdovstvo	in	na	bolečine,	ki	
jih	je	prenašala	ob	trpljenju	svojega	Sina.
V	začetku	je	bila	pobožnost	do	Žalostne	Mate-

re	Božje	povezana	z	velikim	tednom,	pozneje	pa	
je	nastal	poseben	praznik,	najprej	na	petek	pred	
velikim	tednom	ali	po	veliki	noči,	končno	pa	v	sep-
tembru.	Nekatere	skupnosti	še	pe	vedno	obhajajo	

ta	praznik	na	stare	datume.
Pobožnost	 od	 Žalostne	Matere	 Božje	 poudarja	

tudi	razširjenost	molitev	k	Žalostni	Mariji	in	molitev	
rožnega	venca	sedmerih	bolečin,	še	posebno	v	ve-
likem	tednu.

Simboli,	ki	se	nanašajo	na	te	vrste	podobo,	so:	
eden	pet	ali	mečev,	zabodenih	v	srce,	ki	ima	včasih	
na	vrhu	plamen;	robec	v	roki;	žalna	črna	ali	vijoli-
časta	obleka;	obraz	je	ovalen,	nagnjen	in	obrnjen	
v	nebo,	velike	oči,	majhna	usta,	v	katerih	se	vidijo	
zobje	in	sklenjene	roke	s	prepletenimi	prsti.	Manj	

pogosta	je	trnjeva	krona	v	roki.	Posebno	na	španskih	
slikah	je	obraz	razbrazdan	s	solzami.	So	pa	tudi	razne	
podobe	Žalostne	Marije:	pietà	(najbolj	znana	je	Mi-
chelangelova	v	vatikanski	baziliki),	jokajoče	Marije,	
Marije	pod	križem,	z	mrtvim	Jezusom	v	naročju	ali	
pogreb	v	Marijini	navzočnosti.
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Če	si	mrzlega	zimskega	večera	natočimo	koza-
rec	vina,	se	nam	morda	zazdi,	da	v	njem	še	vidno	
vidimo	 avgustovsko	 sonce,	 v	 katerem	 je	 grozdje	
zorelo,	žar	neba	in	sončno	luč,	ki	shranjena	v	vinski	
sad	odsevata	iz	plemenite	pijače.	Podobno	se	mi	zdi,	
da	lahko	govorim	o	vprašanju,	kaj	mi	vera	pomeni,	
le	 toliko,	kolikor	vera	odseva	v	moje	 “vsakdanje”	
življenje,	 v	 njegovo	 zunanjo,	 izkustveno	 plat.	 O	
samem	notranjem	jedru	vere	ne	bi	mogel	govoriti,	
podobno	kakor	sovino	oko	ni	prilagojeno	za	dnevno	
luč.	Vprašanje	moram	zato	omejiti	na	odsev	vere	v	
enem	od	območij	mojega	življenja,	ki	se	jih	je	vera	
morda	vendarle	dotaknila	–	pa	čeprav	je	ta	odsev	
nemara	viden	le	meni.
V	spremenljivem	življenjskem	teku	se	mi	zdi,	da	

ostaja	zame	središčnega	pome-
na	neko	določeno	občutje	–	in	
to	je	tesno	povezano	z	vero	–	
namreč	občutje	dobrote	ustvar-
jenih	stvari,	dobrote,	ki	je	sled	
bogate	Stvarnikove	roke	v	njih.	
To	 je	 občutje,	 da	 je	 življenje	
polno	vrednosti	in	neizčrpnega	
smisla,	da	ta	vrednost	odseva	v	
stvareh,	ki	življenje	sestavljajo,	
v	njih	kipi	in	ne	more	presahniti.	
Vse	te	dobre	stvari	prihajajo	iz	
Božjih	rok,	na	kar	nas	pri	maši	
posebej	 spominja	 stavek,	 da	
prinašamo	darove	 tebi,	 Bogu,	
»ki	 vse	 te	 dobrine	 nenehoma	
ustvarjaš,	 posvečuješ,	 blago-
slavljaš	in	nam	deliš«.	Bog	svet	
nenehoma	ustvarja	naprej,	že	s	
tem,	da	ga	ohranja	v	bivanju,	in	
to	ustvarjanje	žari	iz	stvari	kot	
njihova	 dobrota.	 Tem	višje	 je	
čutiti	to	stvarjenjsko	dobroto	v	
naših	najbližjih,	saj	nam	nena-
domestljivo	dobrost	njihovega	
bitja	odstira	naša	ljubezen.	Mi
slim,	da	je	takšen	uvid	še	prav	
posebej	ponujen	tistim,	ki	jim	je	bilo	dano,	da	imajo	
otroke	in	zanje	skrbijo.	Na	otroku	zares	s	sijajem	žari	
vsa	vrednost	bivanja,	ki	jo	Bog	človeku	daje	s	svojim	
»Bodi!«,	ves	klic	k	popolnosti,	ki	leži	v	neizčrpni	po-
tencialnosti	malega	bitja,	v	njem	se	že	kar	“z	močjo”	
zrcali	navzočnost	božjega	ustvarjanja.
To	občutje	dobrote	ustvarjenih	bitij	je	v	precejšnji	

meri	povsem	naravno	občutje	(v	razliko	od	religioz
nega	 občutja	 v	 ožjem	 smislu);	 v	 večji	 ali	manjši	
meri	ga	imamo	vsi	ljudje,	v	višji	stopnji	pa	nekateri	
umetniki,	 kajpak	 le	 v	 izbranih	 trenutkih.	 Toda	 v	
mojem	življenju	daje	vera	temu	povsem	naravnemu	
občutju	posebno	poglobitev:	le	vera	mi	namreč	daje	
vednost,	 od	 kod	 ustvarjenim	 bitjem	 njihov	 sijaj,	
od	kod	priteka	njihova	vrednost	in	kam	prek	sebe	

naravnavajo	 tudi	mene.	Ta	vednost	ni	abstraktno	
znanje,	marveč	je	umska	 in	zato	tudi	del	občutja	
samega.	Eno	je,	če	občutim	lepoto	in	dobroto	nekega	
bitja;	drugače	pa	je,	če	se	v	veri	zavedam,	da	ta	
do	brota	izhaja	iz	ustvarjenosti	tega	bitja,	da	kaže	
na	svojega	Stvarnika	in	me	k	njemu	usmerja.	V	tem	
nareku	stvari	samih	je,	kot	pravi	Josef	Pieper,	temelj	
vsakega	etičnega	razmerja.
V	takšnem	sprejemanju	stvari,	življenjskih	polo-

žajev	in	bližnjih,	kakor	ga	terja	in	sploh	omogoča	
vera,	 pa	 je	 tudi	 osebna	 samouresničitev	 človeka.	
Zase	moram	reči,	da	je	vsak	majhen	korak,	ki	sem	
ga	kdaj	storil	zaradi	svoje	vere	in	verskega	prepri-
čanja,	prispeval	k	občutju	življenjske	pristnosti	 in	
samouresničitve.	To	ne	pomeni,	da	čutim	sam	sebe	

kot	polno	uresničeno,	harmo-
nično	bitje	in	da	v	meni	ni	pri-
manjkljaja	ter	napak	te	vrste.	
Želim	marveč	 reči,	 da	 kolikor	
sem	k	svoji	pozitivni	uresničitvi	
kaj	prispeval,	to	večidel	izrecno	
dolgujem	dejanjem,	ki	jih	brez	
vere	nikdar	ne	bi	bilo.
Kardinal	Henri	 de	 Lubac	 je	

dolga	 leta	 življenja	 posvetil	
ponovni	 oživitvi	 klasične	 teze	
sv.	Avguština	in	sv.	Tomaža,	da	
je	človeška	narava	ustvarjena	
tako,	da	more	svojo	poslednjo	
izpopolnitev	 najti	 le	 v	 Bogu.	
Še	 pred	 slavnim	 francoskim	
teologom	 je	 isto	 tezo	 razvijal	
naš	 domači	 teološki	 mislec	
prelat	 Anton	 Strle	 (Naravno 
hrepenenje po nadnaravnem 
smotru po nauku sv. Tomaža 
Akvinskega),	ki	je	to	misel	izra-
zil	takole:	»Človek	ni	'narava',	
kakor	so	to	ostale	znotrajsve-
tne	narave,	marveč	 je	 že	 kot	
'narava'	naravnan	nad	samega	
sebe,	na	cilj,	katerega	znotraj	

kozmosa	sploh	ne	more	najti.	Znotraj	kozmosa	člo-
vek	ne	more	doseči	svoje	dovršitve,	tudi	ne	v	naj-
bolj	daljni	časovni	prihodnosti.	Človekovo	plemstvo	
obstaja	v	tako	koreniti	samopresežnosti,	da	more	
najti	in	uresničiti	sam	sebe	ter	se	dovršiti	le	v	samem	
Bogu,	le	v	območju	božje	milosti	(za	katero	in	po	
kateri	je	zamišljen).«	Pomembno	za	katoliško	vero	
je,	da	ta	naša	zadnja	samouresničitev	ne	poteka	v	
praznem	prostoru,	marveč	se	pričenja	sredi	naših	
resničnih	 življenjskih	 položajev,	 odnosov,	 nalog,	
soljudi.	V	vseh	teh	bitjih	je	sled	božjega	smisla	in	
s	tem	sled	samouresničitve,	če	le	sledimo	božjemu	
redu,	kakor	je	v	ustvarjena	bitja	položen	in	se	v	njih	
svetlika	–	podobno	kakor	avgustovsko	sonce	odseva	
v	kozarcu	vina.

Matija Ogrin, literarni zgodovinar

KAJ MI POMENI VERA
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Janko	Ravnik	je	bil	skladatelj,	glasbeni	pedagog,	
fotograf	in	ustvarjalec	prvega	slovenskega	celovečer-
nega	filma	V kraljestvu Zlatoroga	(1931).	Skladatelj	
Marijan	Lipovšek,	njegov	učenec	na	Akademiji	 za	
glasbo	 in	njegov	sopotnik	na	 skalnih	poteh	naših	
gora,	pričuje:
»Hoditi	z	njim,	opazovati	ga	pri	delu,	pri	njegovi	

osredotočenosti,	pri	natančnosti,	nenehni	dobrovolj-
nosti	in	šegavosti,	pa	obenem	poklicni	strogosti,	to	
je	šola,	to	je	učenje	in	izkustvo,	ki	je	nepozabno	in	
ki	je	obenem	sijajen	nauk	za	življenje.	Ravnikovo	
življenje	ni	bilo	nikoli	površno,	nikoli	poceni	in	plitvo.	
Zavedal	se	je	ali	pa	je	podzavestno	čutil,	da	vsaka	
nadarjenost	obvezuje.	Ni	vseeno,	kako	človek	preživi	
svoje	življenje.«
Bil	je	velik	ljubitelj	gora,	ustvarjalen	na	področ

ju	 glasbe	 in	 fotografije.	 Značilnost	 Ravnikovega	
ustvarjanja,	 tako	 v	 glasbi	 kot	 v	
fotografiji,	je	čut	za	kompozicijo.	
Njegovo	najobsežnejše	glasbeno	
delo	–	Requiem	(maša	za	rajne)	
je	 doživelo	 krstno	 izvedbo	 leta	
2007,	 ob	 petindvajseti	 obletnici	
njegove	smrti.
»Bohinj	je	moja	ožja	domovina	

in	nanjo	sem	zelo	navezan«
Zibelka	mu	 je	 tekla	 v	 čarob-

nem	bohinjskem	kotu,	obdanem	
z	gorami,	ki	se	od	jutra	do	mraka	
ogledujejo	v	mirni	gladini	jezera.	
Luč	 sveta	 je	 zagledal	 7.	maja	
1892	v	Bohinjski	Bistrici	v	kmečko	
obrtniški	družini:	oče	je	bil	sedlar,	
odtod	hišno	 ime	Pri	Zotlarju.	Do	
svojega	 dvanajstega	 leta,	 ko	 je	
začel	 s	 svojo	 glasbeno	 potjo,	 je	
živel	 v	 rojstnem	kraju.	Ob	 svoji	
sedemdesetletnici	 je	 povedal:	
»Imel	sem	srečo,	da	je	bil	tedaj	na	šoli	v	Bohinju	
Martin	Humek,	ki	je	bil	kos	dobrega	glasbenika.	Moje	
starše	je	pregovoril,	da	so	me	poslali	v	Ljubljano	na	
orglarsko	šolo.«	Z	orglami	in	cerkvenim	petjem	se	
je	Janko	srečal	na	koru	domače	župnijske	cerkve	sv.	
Nikolaja	na	Bistrici,	kjer	je	mati	sodelovala	kot	pevka,	
oče	pa	kot	pritrkovalec.	To	je	bil	čas,	ko	je	Bohinj	živel	
ob	gradnji	Bohinjskega	predora.	Kulturno	življenje	je	
bilo	bogato	in	je	verjetno	odločilno	vplivalo,	da	je	po	
Jankovih	stopinjah	šel	tudi	njegov	štiri	leta	mlajši	brat	
Anton,	ki	je	postal	odličen	pianist	in	klavirski	učitelj.
Po	triletni	orglarski	šoli	se	je	Janko	glasbeno	iz-

obraževal	pri	Glasbeni	matici	v	Ljubljani,	potem	pa	
je	odšel	v	Prago	in	na	tamkajšnjem	konservatoriju	
nadaljeval	študij	klavirja	in	kompozicije.	»Študij	je	bil	
šestleten,	jaz	pa	sem	ga	opravil	v	štirih	letih«	(1915).	

Potem	je	moral	k	vojakom.	Tri	leta	je	bil	v	Judenbur-
gu,	kjer	je	bil	tudi	organist	v	mestni	cerkvi.	Konec	
vojske	je	dočakal	v	Tolmezzu	na	severu	Furlanije.	Po	
vrnitvi	v	Ljubljano	je	bil	nekaj	časa	zaposlen	v	Operi,	
potem	pa	je	bil	do	upokojitve	profesor	klavirja	na	
ljubljanskem	konservatoriju,	kasnejši	Akademiji	za	
glasbo.	Kot	upokojenec	je	večino	časa	preživljal	v	
svoji	hiši	ob	Bohinjskem	jezeru	v	Stari	Fužini.	Redno	
je	sedal	za	orgle	v	cerkvi	sv.	Martina	v	Srednji	vasi	
do	‘zadnjega	akorda’	svojega	dolgega	življenja,	ki	
je	izzvenel	20.	septembra	1982.

Kot skladatelj je ustvarjal malo,
a izbrano
Glasbeno	ustvarjanje	Janka	Ravnika	ni	obsežno,	

vendar	si	je	kot	skladatelj	umetnško	vrednih	stva-
ritev	 pridobil	 ugledno	mesto	 v	 razvoju	 slovenske	

glasbe.		Skladati	 je	začel	že	kot	
študent,	 njegovo	 najbolj	 plodno	
skladateljsko	 obdobje	 je	 bil	 čas	
Prage	 in	 Judenburga	med	 prvo	
svetovno	 vojsko.	 Sodeloval	 je	 v	
Novih akordih,	zborniku	za	vokal-
no	in	instrumentalno	glasbo,	kjer	
je	veljal	za	enega	najbolj	obetav-
nih	upov	novih	skladateljskih	poti.	
Njegov	opus	obsega	klavirske	in	
zborovske	skladbe	ter	samospeve,	
ki	 sestavljajo	 temeljni	 slovenski	
repertoar	vsakega	izmed	omenje-
nih	področij.	»Bil	je	eden	prvih,	ki	
so	se	oddaljili	od	čitalniških	skladb	
salonskega	 tipa;	 svojo	glasbeno	
govorico	 je	 obogatil	 z	 impresio-
nističnimi	 in	 ekspresionističnimi	
prvinami«	(Andrej	Rijavec).	Dra-
gotin	Cvetko	je	v	svoji	Zgodovini 
glasbene umetnosti na Sloven-

skem	o	njem	zapisal:	»Janko	Ravnik	je	dosegel	svoj	
skladateljski	višek	v	območju	modernega	glasbenega	
izraza...	Vsa	njegova	izrecno	lirična	narava	je	muzi-
kalno	ubrana.	Zato	je	vsaka	njegova	skladba	odsev	
najrahlejših	glasbenih	občutij	in	razodeva	plemenito	
igro	zvočnih	barv...	V	vseh	svojih	skladbah	je	vse-
skozi	ohranil	enoten	osebni	slog,	pri	tem	pa	ustvarja	
malo	in	izbrano.	Najbolj	močno	se	je	izpel	v	zborih...	
Polni	tolpega	lirizma	so	tudi	Ravnikovi	samospevi.«	
Zapustil	je	tudi	nekaj	sakralnih	skladb,	med	katerimi	
izstopa Requiem	(19161978),	ki	ga	je	začel	pisati	
med	prvo	svetovno	vojsko	v	Judenburgu,	končal	pa	
ga	je	štiri	leta	pred	smrtjo	v	Bohinju.	To	je	skladba	
za	bariton,	moški	zbor	in	orgle.	Besedilo	so	liturgični	
spevi	(v	latinščini)	maše	za	rajne.	Prvič	je	bil	izveden	
1.	decembra	2007	v	župnijski	cerkvi	v	Srednji	vasi.

naša kultura
Silvester Čuk

JANKO RAVNIK
7. MAJ 1891 – 20. SEPTEMBER 1982
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Planinski fotograf
in režiser prvega slovenskega filma
»Zavest,	da	mi	narava	toliko	daje,	me	je	zvabila,	

da	sem	se	začel	ukvarjati	s	fotografijo	in	fotografi-
ranje	pravzaprav	poleg	glasbe	prevladuje	v	mojem	
življenju,«	je	dejal	v	pogovoru	za	Ognjišče	januarja	
1979.	Fotografirati	 je	začel,	ko	je	pri	osemnajstih	
letih	prišel	do	prvega	aparata.	S	 svojim	 izrednim	
posluhom	za	lepoto	in	tehniško	žilico	je	naglo	na-
predoval.	 Najraje	 je	 slikal	 planinske	motive,	 pla-
ninske	kompozicije.	»To	ni	nekaj	mehaničnega:	da	
nastaviš	 aparat	 in	 sprožiš,	 treba	 je	 komponirati,	
da	je	fotografija	v	skladju	svetlob	in	senc.«	Sam	je	
razvijal,	kopiral	in	povečeval.	Prve	njegove	slike	so	
bile	 objavljene	 v	 Planinskem	vestniku,	 z	 njegovi-
mi	umetniškimi	 fotografijami	 je	 ilustriranih	precej	
planinskih	knjig	(nekatera	dela	dr.	Juliusa	Kugyja).	
Leta	 1980	 je	 pri	mariborski	 založbi	Obzorja	 izšla	

njegova	knjiga	Odsevi in obličja.	To	je	»neke	vrste	
retrospektiva	mojih	življenjskih	fotografij,	nekakšen	
album,	ki	 obsega	80	 fotografij	večjega	 formata.«	
Komentar	k	slikam	je	napisal	Marijan	Lipovšek,	ki	
je	v	uvodu	predstavil	Janka	Ravnika	kot	vrhunskega	
fotografa.	Ta	knjiga	vsebuje	črno	bele	fotografije.	
Mojster	se	je	kasneje	ogrel	za	barvno	fotografijo	in	
izbrane	umetnine	so	izšle	v	razkošni	knjigi	Lepa si, 
zemlja slovenska	(1980).
Zgodaj	se	je	vključil	v	turistični	klub	Skala,	kate-

rega	člani	so	bili	navdušenci,	ki	so	‘deželanom’	sku-
šali	prikazati	razkošno	lepoto	naših	gora.	Med	Skalaši	
se	je	rodila	zamisel	prvega	slovenskega	večernega	
filma	V kraljestvu Zlatoroga.	Tema	filma	je	lepota	
slovenske	zemlje,	pravzaprav	lepota	Gorenjske.	Be-
sedilo	pisatelja	Juša	Kozaka	je	za	film	priredil	Janko	
Ravnik,	režiser	in	snemalec.	Naporno	snemanje	je	
trajalo	dobra	tri	leta,	prvič	so	ga	predvajali	v	Unionski	
dvorani	29.	avgusta	1931.

Lani	je	število	registriranih	primerov	evtanzije	na	
Nizozemskem	v	primerjavi	z	letom	2007	naraslo	za	
deset	odstotkov,	za	letos	oblasti	pričakujejo	poveča-
nje	za	petino.	Evtanazija	je,	kot	kaže,	“moderna”	in	
vedno	bolj	“normalna”.	Ali	so	potemtakem	govorice,	
da	se	starostniki	iz	vzhodnega	dela	dežele	selijo	v	
Nemčijo,	ker	se	tu	bojijo	evtanazije,	resnične?

Evtanazijski zakon
O	evtanaziji	se	tukaj	–	kot	povsod	po	svetu	–	še	

vedno	 krešejo	mnenja.	 Katoliška	 Cerkev,	 večina	
protestantskih	verskih	skupnosti,	muslimani	in	vrsta	
združenj	ji	iz	očitnih	razlogov	nasprotujejo.	Politično	
spodbujene	tako	imenovane	“napredne	sile”	pa	so	
vendarle	dosegle,	da	kraljevina	Nizozemska	spet	do-
kazuje	svojo	pregovorno	vodilno	vlogo	pri	dopuščanju	
moralno	skrajno	spornih	pojavov.	Že	vse	od	leta	1985	
oblasti	več	ne	preganjajo	zdravnikov,	ki	svojim	na	
smrt	bolnim	bolnikom	dejavno	pomagajo	umreti.	Z	
“evtanazijskim	zakonom”	iz	leta	2002	je	tudi	pravno	
urejeno	področje	“opustitve	kazenskega	pregona	za	
zdravnika,	ki	po	zakonsko	določenih	pravilih	na	zah-
tevo	pacienta	konča	življenje	ali	pomaga	pri	samo-
moru”.	Evtanazija	torej	ni	kar	povprek	“dovoljena”,	
je	pa	“pod	določenimi	pogoji	dopuščena”.	Načelno	je	
treba	vsak	primer	prijaviti	posebni	komisiji,	ki	pozne-
je	preverja,	ali	so	bili	izpolnjeni	z	zakonom	določeni	
pogoji	o	“skrbni	izvršitvi	evtanazije”.
Ključna	sta	dva	pogoja:	da	bolnik	izrecno	in	pri	

polni	 zavesti	 zahteva	evtanazijo	 in	da	 je	njegovo	
trpljenje	nevzdržno	 ter	brezizhodno.	Poleg	 zdrav-
nika,	ki	dejanje	 izvrši,	mora	bolnikovo	zahtevo	 in	
zdravstveno	stanje	preveriti	še	neodvisen	zdravnik.	
Kako	je	v	praksi,	beremo	v	srednješolskem	učbeniku:	
“Na	smrt	bolan	bolnik	prosi	zdravnika	za	injekcijo,	
tabletko	ali	napitek,	po	katerem	brez	bolečin	umre,	
kot	da	bi	zaspal.”

Ta	idealizirana	podoba	“dobre	smrti”	(iz	grščine:	
eu	=	 dobra,	 thánatos	=	 smrt)	 skriva	 neizmerne	
moralne	dileme,	ki	polnijo	debele	knjige	in	se	jih	na	
tem	omejenem	prostoru	ni	mogoče	 lotevati.	Sodi	
pa	k	sodobnenu	načinu	življenja,	ko	 je	 treba	vse	
nadzorovati	 in	 načrtovati	 –	 celó	 smrt.	 In	 kot	 vse	
drugo	 tudi	 to	 “instantno	 rešitev”	 spremlja	 veliko	
strokovne	 literature,	poljudnoznanstvenih	knjig	 in	
seveda	množica	naravnost	neokusnih	spletnih	strani	
z	nasveti	o	tem,	kako	naj	družina	“praznuje”	zadnje	
ure	svojcev,	z	okrasitvijo	in	s	pogostitvijo	vred!

Odprta vprašanja
Omenjena	 zakonska	 osnova	 poleg	 tega	 pušča	

vrsto	okoliščin	nedorečenih.	Eno	od	odprtih	vprašanj	
je	možnost	evtanazije	pri	dementnih	starostnikih	in	
pri	depresivnih	ljudeh,	pri	katerih	ni	mogoče	govoriti	
o	“polni	zavesti”	in	o	“nevzdržnem	trpljenju”.	“Kan-
didati”	naj	bi	evtanazijo	vnaprej	pisno	zahtevali.	Za-
govorniki	se	v	tem	primeru	sklicujejo	na	“nevzdržno	
stanje”,	ko	gre	po	njihovem	za	“človeka	nevredno	
življenje”.	Vprašanje	pa	je,	kdo	in	po	kakšnih	merilih	
bi	končno	lahko	odločal,	kaj	je	človeka	(ne)vredno.	
In	 je	 korak	do	 vprašanja,	 kaj	 je	 za	 “družbo	 (ne)
koristno	življenje”,	spet	malo	manjši.
Zaenkrat	moramo	 zaupati,	 da	 ostaja	 pri	 “pro-

stovoljnih”	primerih	in	da	je	v	nizozemskih	domovih	
za	 starostnike	dovolj	 zadovoljnih	 stanovalcev.	Med	
2.331	primeri	evtanazije	prejšnje	leto	(na	16	milijonov	
prebivalcev)	je	bila	velika	večna	bolnikov	z	rakom.	
V	desetih	primerih	je	komisija	ugotovila	pomanjklji-
vosti,	zato	bo	javno	tožilstvo	raziskalo	okoliščine,	ki	
so	pripeljale	do	evtanazije.	Kakšnih	strogih	kazni	se	
vpletenim	zdravnikom	ni	treba	bati,	sistem	je	v	tem	
pogledu	usmerjen	bolj	k	registraciji	kot	k	urejanju	
evtanazije.	To	pa	je	spet	lahko	tudi	ena	izmed	mo-
gočih	razlag	širjenja	(registrirane)	evtanazije.

Metka Dijkstra Murko

MIT O “DOBRI SMRTI”
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200 milijonov preganjanih
in ogroženih kristjanov
Konec	junija	2014	so	borci	skrajne	Islamske	dr-

žave	Iraka	in	Levante	(Isil)	na	osvojenem	ozemlju	
od	iraške	pokrajine	Dijala	do	Alepa	v	Siriji	razglasili	
kalifat	in	pozvali	druge	sunitske	skupine,	naj	se	jim	
pridružijo.	Ime	nove	države	IS	je	kratica	njihovega	
imena,	iz	katerega	so	umaknili	poimenovanji	“Iraka	
in	 Levante”.	Novo	državo	 se	naslavlja	 z	 Islamska	
država	(IS).	Za	vodjo	“kalifata”,	t.	i.	kalifa,	in	“vodjo	
vseh	muslimanov	po	svetu”	so	 imenovali	 svojega	
dosedanjega	vodjo	Abuja	Bakra	Al	Bagdadija.	Zara-
di	vojaških	posredovanj	nekaterih	zahodnih	držav,	
predvsem	Združenih	 držav	 Amerike,	 v	 arabsko-
muslimanskem	svetu	so	prepričani,	da	se	krščanski	
Zahod	bojuje	proti	islamu,	zato	so	napovedali	vojno	
vsemu,	 kar	 je	 s	 krščanskim	Zahodom	povezano.	
Nekaj	podobnega	je	že	pred	leti	izjavil	vodja	orga-
nizacije	Al	Kaida	Osama	bin	Laden	in	žal	je	podobno	
mišljenje	v	zavesti	mnogih	muslimanov	po	svetu,	ki	
preganjajo	kristjane.	Res	je,	da	so	mnogi	muslimani	
napadeni.	Vendar	njihovi	napadalci	niso	le	“kristjani”.	
V	 zavezniški	 koaliciji	 v	 boju	proti	 tako	 imenovani	
Islamski	državi	so	tudi	islamske	države.	Ne	v	boju	
zoper	islam,	temveč	v	boju	proti	tistim,	ki	izvajajo	
nasilje	nad	nemočnimi	narodi	in	posamezniki,	ki	so	
jim	na	poti	oz.	se	razlikujejo	od	njih.
JeanMichel	di	Falco,	Timothy	Radcliffe	in	Andrea	

Riccardi	 so	 pred	 nekaj	meseci	 izdali	Črno knjigo 
položaja kristjanov v svetu	(Le	livre	noir	de	la	con-
dition	des	chretiens	dans	 le	monde),	v	kateri	do-
kumentirajo	vse	primere	preganjanja	kristjanov	na	
našem	planetu.	Humanitarna	organizacija	Cerkev	v	
stiski	govori	o	200	milijonih	preganjanih	in	ogrože-
nih	kristjanov.	Avtorji	ugotavljajo,	da	je	krščanska	
religija	v	tem	trenutku	zgodovine	zelo	preganjana.	
70	sodelavcev	je	v	omenjeni	knjigi	predstavilo	25	
držav,	kjer	so	kristjani	preganjani:	Irak,	Sirija,	Egipt,	
Iran,	Savdska	Arabija,	Izrael	in	palestinsko	ozemlje,	
Libanon,	Turčija,	Libija,	Nigerija,	Sudan,	Demokra-
tična	republika	Kongo,	Somalija,	Eritreja,	Etiopija,	
Severna	Koreja,	Kitajska,	Vietnam,	Indija,	Šrilanka,	
Pakistan,	Kuba,	Mehika,	Kolumbija	in	Brazilija.	Čisto	
ob	robu	pa	omenja	tudi	težave	kristjanov	v	Bosni	
in	na	Kosovu.

Civilizacija nasilja
Potrebno	je	priznati,	da	je	med	nami	ogromno	ču-

dovitih	muslimanov,	ki	se	trudijo	na	vsakem	koraku	
delati	dobro	svojim	bližnjim	ne	glede	na	njihovo	pri-
padnost.	Pa	vendar	si	nihče	ne	more	zatiskati	oči	pred	
nasiljem,	ki	ga	izvajajo	muslimani	v	mnogih	deželah	
sveta.	Ne	le	nad	kristjani,	tudi	nad	muslimani.	Spom
nimo	se,	kakšno	nasilje	nad	kristjani	so	v	islamskem	
svetu	povzročile	karikature	preroka	Mohameda.
Zakaj?	Čedalje	številnejši	fundamentalisti	v	isla-

mu	se	dobesedno	držijo	navodil,	zapisanih	v	islamski	
sveti	knjigi.	Iz	kratkega	pregleda	verzov	iz	Korana	
je	razvidna	osnova	za	oblikovanje	nauka	o	džihadu	
–	sveti	vojni.	Prvi	verz,	ki	ga	najdemo	v	190.	vrstici	
druge	sure	v	Koranu	in	vernike	spodbuja	k	nasilju,	
je	bil	napisal	v	Medini:	»Na	Allahovi	poti	se	bojujte	
proti	 tistim,	 ki	 se	 bojujejo	 proti	 vam«	 (II:	 190).	
Prerok	Mohamed	se	 je	po	objavi	 tega	verza	boril	
proti	vsem,	ki	so	mu	nasprotovali.	Danes	so	mnogi	
muslimani	prepričani,	da	je	krščanski	svet	napovedal	
vojno	islamu,	zato	se	tudi	oni	borijo	proti	kristjanom.	
Temu	verzu	so	sledili	drugi	verzi,	na	primer	216.	

vrstica	druge	sure	Korana:	»Predpisano	vam	je	bo-
jevanje,	čeprav	ga	ne	marate.	To,	česar	ne	marate,	
je	morda	dobro	za	vas;	kar	ljubite,	je	morda	vaša	
poguba.	Allah	ve,	česar	vi	ne	veste«	(II:	216).	
Ključni	verz,	ki	je	zapečatil	naročilo	o	sveti	vojni,	

pa	najdemo	v	29.	vrstici	devete	sure:	»Bojujte	se	
proti	onim,	ki	ne	verujejo	v	Boga	in	v	Poslednji	dan	
in	ne	prepovedujejo	tistega,	kar	je	prepovedal	Bog	
in	njegov	Prerok,	in	niso	vdani	resnični	veri	–	izmed	
tistih,	ki	so	sprejeli	Knjigo	–	dokler	ne	pristanejo	in	
iz	roke	izplačajo	davka	in	so	ponižni«	(IX:	29).	
To	je	izhodišče	našega	razmišljanja,	ki	nam	poma-

ga	razumeti,	zakaj	se	mnogi	muslimani	poslužujejo	
nasilja	 in	 zakaj	 je	 toliko	 kristjanov	 preganjanih;	
bodisi	 pobitih	 bodisi	 izgnanih.	Omenjeni	 koranski	
verzi	nam	pomagajo	razumeti	držo	tistih	muslima-
nov,	ki	se	borijo	proti	vsem	in	vsemu,	kar	je	vsaj	
malo	drugačno	od	njih	samih.	Njihovo	početje	bomo	
imenovali	civilizacija	nasilja.

Evangeljsko sprejemanje različnosti
Na	drugi	strani	pa	Evropa	velikodušno	sprejema	

begunce	iz	tretjega	sveta	ne	glede	na	njihovo	versko	

islam
P. Mari Osredkar

SPOPAD DVEH CIVILIZACIJ
nesprejemanje različnosti v večini islamskega sveta

in sprejemanje različnosti v večini krščanskega sveta

Čeprav se v Evropi na vsakem koraku poudarja, da je islam religija miru in da
ekstremističnega nasilja “islamskih borcev”, o katerem nam mediji vsak dan poročajo,

ne smemo posploševati na celotno religijo, nikakor pa da ne gre za boj med dvema
religijama, se je potrebno zamisliti nad dejstvi.
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in	kulturno	pripadnost.	Ne	le	da	jih	sprejema,	tudi	
omogoča	 jim	ohranjati	 njihovo	 različnost.	Članice	
Evropske	unije	so	postavile	skupna	temeljna	načela,	
ki	jih	lahko	razumemo	kot	politiko	integracije	tujcev	
v	evropsko	družbo.	Evropska	komisija	je	izdala	po-
seben	Priročnik o integraciji za oblikovalce politike 
in strokovne delavce.	V	teh	načelih	poudarjajo,	da	
je	 vključevanje	 dinamičen	 in	 dvosmeren	 proces,	
ter	priznavajo,	da	je	za	uspešno	vključevanje	pri-
seljencev	v	družbo	države	gostiteljice	pomembno	
obojestransko	medsebojno	prilagajanje.
Integracija	je	na	različne	načine	že	uveljavljena	

v	večini	držav,	članic	EU.	Dobre	prakse	na	področju	
integracije	temeljijo	na	protidiskriminacijski	zako-
nodaji.	Države,	članice	EU,	v	duhu	medkulturnega	
dialoga	 razumejo	 integracijo	 širše;	 tudi	 v	 smislu	
družbene	kohezije,	medkulturni	dialog	pa	kot	orodje	
za	 doseganje	 družbene	 kohezije	 oziroma	 skupne	
nacionalne	identitete.	Evropa	vsekakor	omogoča,	da	
prišleki	ohranjajo	svoj	način	življenja	in	tudi	svojo	
religijo.	Zato	imamo	v	Evropi	vsako	leto	tisoče	novih	
džamij,	ki	muslimanom	omogočajo	ohranjati	iden-
titeto.	Zakaj?	Ne	glede	na	stanje	sekularizacije	na	
stari	celini,	laičnih	državah	in	izraziti	protikrščanski	
drži	 lahko	 trdimo,	da	Evropa	omogoča	prišlekom,	
da	ohranjajo	svojo	kulturo	in	vero	zato,	ker	izhaja	
iz	evangeljske	kulture	in	na	njej	temelji.
Bistvo	Kristusovega	nauka	o	odpuščanju	je	na-

mreč	izraženo	v	dejstvu,	da	nam	Bog	vedno	znova	
prihaja	naproti	in	nas	sprejema	kakor	oče	izgublje-
nega	sina	v	evangeljski	priliki	(prim.	Lk	15,11–32).	
Odpustiti	v	širšem	pomenu	besede	zato	ne	pomeni	le	
pozabiti	na	greh	ali	krivdo,	temveč	pomeni	drugemu	
odpustiti,	ker	je	drugačen.	Natančneje	povedano:	
človek	odpušča	že	zgolj	s	tem,	da	drugega	sprejema	
takšnega,	kakršen	je.	Tudi	če	je	drugačen	in	pred-
vsem	zato,	ker	je	drugačen.	
Tudi	nauk	katoliške	Cerkve	izhaja	iz	evangeljske-

ga	vabila	k	odpuščanju,	torej	sprejemanju	drugega,	
čeprav	je	drugačen.	V	bistvu	je	preseganje	institu-
cionalnih	mej	Cerkve	povezano	tudi	z	vprašanjem	
verske	svobode.	Cerkev	se	obrača	na	človeka.	Spo-
štovanje	človekovega	dostojanstva	je	namreč	pred	
Bogom	prvi	 pogoj	 za	pravi	 stik	 z	Njim.	Koncilsko	
besedilo	 Izjave o verski svobodi	 je	osvobajajoče:	
Bog	hoče,	da	ga	ljubimo,	pritisk	na	vest	nekoga	pod	
pretvezo,	da	ga	bo	privedel	k	veri,	pa	je	zmota	in	
greh.	Izhajajoč	iz	evangelija	kristjani	in	predvsem	

katoličani	 sprejemamo	priseljence	 in	 sprejemamo	
njihovo	drugačnost.	Ravno	v	tem	pa	se	razlikujemo	
od	tistih,	ki	ne	sprejemajo	drugačnosti.

Zmaga ali poraz?
Ko	govorimo	o	konfliktu	dveh	civilizacij,	torej	ne	

mislimo	na	bojno	polje,	kjer	ljudje	izgubljajo	življe-
nja.	Mislimo	na	dve	vrsti	odnosa	do	drugače	misle-
čih:	nesprejemanje	različnosti	v	večini	islamskega	
sveta	in	sprejemanje	različnosti	v	večini	krščanske-
ga	sveta.	Tu	gre	za	konflikt	dveh	civilizacij.	V	eni	
smo	prepričani,	da	je	prav,	da	spoštujemo	drugače	
misleče	in	jim	omogočamo	razvoj,	v	drugi	so	tako	
prepričani	v	svoj	prav,	da	ne	najdejo	prostora	za	
toleranco;	niti	do	tistih	muslimanov,	ki	razmišljajo	
ali	prakticirajo	svojo	vero	nekoliko	drugače.	Morda	
se	komu	poraja	vprašanje:	Ali	je	takšna	drža	krščan-
skega	odpuščanja,	torej	sprejemanja	drugačnosti,	
naša	zmaga	ali	poraz?
Jezusova	zahteva	brezpogojnega	odpuščanja,	ki	

ga	izraža	Matejevo	besedilo:	»Jaz	pa	vam	pravim:	
Ne	upirajte	se	hudobnežu,	ampak	če	te	kdo	udari	
po	desnem	licu,	mu	nastavi	še	levo.	In	če	se	hoče	
kdo	pravdati	s	teboj	in	ti	vzeti	obleko,	mu	pusti	še	
plašč. In	če	te	kdo	sili	eno	miljo	daleč,	pojdi	z	njim	
dve.	Če	te	kdo	prosi,	mu	daj,	in	če	si	hoče	kaj	spo-
soditi	od	tebe,	mu	ne	pokaži	hrbta«	(Mt	18,	21–22),	
je	za	mnoge	kritike	Kristusovega	nauka	temelj	za	
sodbo,	da	je	krščanstvo	v	svoji	zasnovi	obsojeno	na	
propad.	Nasprotniki	iz	teh	navodil	razberejo	propad	
krščanstva,	mi	pa	pravimo,	da	je	to	tako	imenovana	
krščanska	–	evangeljska	ljubezen.	
V	tem	smislu	še	bolje	razumemo	tudi	Jezusovo	

misel:	»Če	hoče	kdo	iti	za	menoj,	naj	se	odpove	sebi	
in	vzame	vsak	dan	svoj	križ	ter	hodi	za	menoj.	Kdor	
bo	želel	svoje	življenje	rešiti,	ga	bo	izgubil,	kdor	pa	
ga	zaradi	mene	izgubi,	ga	bo	našel.«	Odpovedati	se	
sebi	in	izgubiti	življenje	zaradi	Kristusa	pomeni	“ne	
upiraj	se	nasprotniku”.	Še	več,	v	krščanski	ljubezni	
nam	ta	Jezusova	navodila	razkrivajo	njeno	srčiko,	
njeno	bistvo,	njeno	posebnost.	Tu	ne	gre	za	mazo-
hizem	ali	naivnost.	Prepričani	smo,	in	to	prepričanje	
tudi	dejavno	uresničujemo,	da	gre	za	etično	pravilo,	
ki	edino	omogoča	preživetje	človeštva.	V	luči	tega	
etičnega	pravila	moramo	razumeti	tudi	Kristusovo	
navodilo	o	“sprejetju	križa”.	Gre	za	odnos.	Ne	le	za	
odnos	s	človekom,	temveč	tudi	za	odnos	z	Bogom.

Treba	je	zapreti	vse	krščanske	cerkve,	raztresene	
po	alžirskem	ozemlju	in	jih	spremeniti	v	mošeje,	kjer	
je	le	mogoče.	To	je	predlog	alžirskega	salafitskega	
voditelja	Abd	elFattah	Zarawija,	predsednika	Svo-
bodne	alžirske	salafitske	fronte.	Predlog	utemeljuje	
kot	zakonito	reakcijo	na	primere	islamofobije,	ki	se	
po	 njegovem	mnenju	 širijo	 po	mnogih	 evropskih	

tudi to je islam

ALŽIRIJA
salafitski voditelj: zaprimo vse cerkve v državi

deželah	 od	 Francije	 naprej.	 V	 tej	 kampanji	 proti	
cerkvam,ki	se	razvija	predvsem	po	medmrežju,	so	
vštete	tudi	alžirske	bazilike	kot	Naša	Gospa	Afriška	
v	Alžiru	 in	bazilika	sv.	Avguština	v	Annabi	(antič-
nem	Hiponu,	kjer	je	bil	sv.	Avguštin	škof).	Vse	to	
naštevajo	kot	ostanke	kolonialnega	razdobja,	ki	se	
jih	mora	dežela	znebiti.	(Agencija Fides)
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Mesto v World Wath List
Sirija	je	še	vedno	med	prvimi	na	seznamu	World	

Watch	List	(WWL).	Njene	točke	so	se	z	79	zvišale	
na	83.	Glavni	razlog	večjega	števila	točk	za	Sirijo	
je	povečanje	vpliva	radikalnih	muslimanskih	skupin,	
ki	 je	 svoj	 zgodovinski	 vrh	 dosegal	 z	 razglasitvijo	
kalifata	“Islamske	države”.

Viri preganjanja
V	Siriji	so	trije	viri	preganjaja.	Glavni	vir	je	mu-

slimanski	ekstremizem.	Druga	dva	sta	diktatorska	
norost	in	organizirana	korupcija.	Med	državljansko	
vojsko	je	muslimanski	ekstremizem	postal	glavni	vir	
in	tako	zamenjal	diktatorsko	norost.

Muslimanski ekstremizem:	označuje	ga	gorečnost	
spraviti	z	nasilnimi	in	nenasilnimi	dejanji	deželo	in	
ves	 svet	v	 “Hišo	 islama”.	V	 tem	viru	preganjanja	
sodelujejo:	 voditelji	 narodnih	 skupin,	 nekrščanski	
krajevni	 in	 narodni	 voditelji,	 fanatična	 gibanja	 in	
revolucionarne	ali	paravojaške	skupine	 ter	 razšir-
jene	družine.	Navadne	osebnosti	so	redko	vir	pre-
ganjanja	kristjanov.	Četniki	“Islamske	države”	in	v	
manjši	meri	četniki	skupine	Jabhat	al	Nsura	in	druge	
radikalne	skupine	so	zdaj	najmočnejši	preganjalci	
kristjanov	v	Siriji.	Pred	državljansko	vojsko	so	imeli	
kristjani	precejšnjo	versko	svobodo.	Položaj	se	 je	
spremenil	 s	 prihodom	 skupin	 islamskih	 četnikov.	
“Islamska	država”	je	razglasila	kalifat	v	velikem	delu	
Sirije	in	Iraka	ob	koncu	junija	2014	in	začela	izvajati	
trdo	obliko	šarije	(islamske	zakonodaje).	Že	febru-
arja	2014	so	morali	kristjani	mesta	Raqqa	podpisati	
pogodbo	dhimmi	(zaščite),	ki	ogroža	njihovo	versko	
svobodo.	Do	zdaj	je	večina	kristjanov	pobegnila	iz	
področij,	ki	 jih	nadzira	“Islamska	država”.	Družba	
postaja	vedno	bolj	radikalna,	posebno	na	področjih,	
ki	 jih	nadzorujejo	radikalne	skupine,	saj	je	njihov	
vpliv	vedno	bolj	poudarjen.

Diktatorska norost:	 vlada	 je	 počela	 vse,	 da	 bi	
obdržala	 oblast,	 ni	 pa	 svoje	 pozornosti	 kaj	 prida	
osredotočila	na	nek	načrt.	Pred	državljansko	vojsko	
so	si	diktatorsko	norost	privoščili	predvsem	vladni	
funkcionarji.	Država	je	nadzorovala	cerkve;	prever-
jala	je,	na	primer,	da	v	pridigah	ni	političnih	izjav.	
Zdaj	 država	 komajda	 nadzoruje	 kristjane,	 ker	 je	
zaposlena	z	borbo	z	raznimi	opozicijskimi	skupinami.	
Zaradi	borbe	ni	nobenega	ukrepa	za	jamstvo	verske	
svobode	kristjanov.		Trenutno	so	v	Siriji	odgovorne	
za	ta	vir	preganjanja	oborožene	skupine,	ki	nadzo-
rujejo	razne	dele	države	in	imajo	namen	uporabiti	
vsa	sredstva,	da	bi	ostale	na	oblasti.

Organizirana korupcija:	 ta	 ima	 svoje	 korenine	
v	državljanski	vojski,	ki	prinaša	nekaznovanost	 in	
anarhijo.	Pomeni	sredstvo	za	osebno	bogatenje,	na	
primer	z	ugrabitvami,	ki	se	končujejo	z	zahtevo	po	
odkupnini.	Njihove	žrtve	so	Sirijci	 različne	verske	
pripadnosti.	 Ugrabitve	 kristjanov	 krijejo	 denarne,	

politične	in	ideološke	vzroke.	Kristjani	so	večinoma	
na	glasu,	da	so	bogati	in	da	podpirajo	režim,	poleg	
tega	pa	so	tudi	ranljiva	nemuslimanska	manjšina.

Dogajanje
Sirijska	državljanska	vojska	se	je	začela	z	ljudsko	

vstajo	leta	2011	z	namenom	doseči	večjo	politično	
svobodo	in	gospodarske	reforme,	kar	se	je	istočasno	
dogajalo	v	drugih	arabskih	deželah.	Korenine	spopa-
da	so	pa	globlje	in	bolj	prepletene,	saj	vsebujejo	raz
redna	nasprotstva,	socialne	razlike	med	podeželjem	
in	mestom	ter	zatrte	politične	svoboščine.	Vse	to	pa	
le	delno	razloži,	zakaj	se	je	spopad	razvil	tako	hitro	
v	skrajno	nasilno	sektaško	vojsko,	ki	traja	že	štiri	
leta.	Verski	vidik	spopada	je	predvsem	nasprotstvo	
med	suniti	in	šiiti	(z	alaviti	vred).
Sirijska	opozicija	čedalje	bolj	“islamizira”	držav

ljansko	vojsko,	ki	postaja	vedno	bolj	džihad	proti	
sirijski	vladi.	Spopad	povzroča	strašno	trpljenje	vsem	
Sirijcem,	toda	nekatere	skupine	so	v	bolj	ranljivem	
položaju	kot	druge.
Ena	 od	 glavnih	 značilnosti	 krščanskega	 prebi-

valstva	v	Siriji	 je,	da	pripadajo	 različnim	verskim	
in	narodnim	skupinam.	Druga	značilnost	krščanske	
skupnosti	v	Siriji	je	njihova	številčnost,	kar	jih	dela	
pomembne	v	gospodarstvu	in	politiki.	Za	razumeva-
nje	položaja	kristjanov	v	času	državljanske	vojske	je	
treba	upoštevati	koncentracijo	sirijskih	kristjanov	na	
strateških	področjih	dežele,	ki	so	življenjske	važnosti	
za	vojaške	napore	tako	vlade	kot	opozicije,	kot	je	to	
v	mestih	Alep,	Damask	in	okolici	ter	v	južnem	delu	
okraja	Homs	blizu	libanonske	meje.	Koncentracija	
kristjanov	na	strateških	področjih	je	važen	dejavnik	
ranljivosti,	češ	da	podpirajo	vlado.

Vrste preganjanih kristjanov
Preganjanje	v	Siriji	občutijo	tri	vrste	kristjanov:	

zgodovinske	krščanske	skupnosti	(pretežno	sirijska	
pravoslavna	Cerkev	in	katoliška	Cerkev),	skupnost	
kristjanov	spreobrnjenih	iz	islama	in	krščanske	pro-
testantske	netradicionalne	(evangeljske)	skupnost	
in	druge	skupnosti,	ki	niso	med	zgoraj	naštetimi.
Preganjanje,	ki	 je	vezano	na	državljansko	voj-

sko,	zadeva	vse	vrste	kristjanov.	Za	muslimanske	
radikalne	skupine	namreč	ni	važno,	kateri	skupini	
kristjanov	pripadajo	posamezniki.	So	pa	nekatere	
skupine	bolj	ranljive	od	drugih.
Prvi	cilj	so	kristjani	zgodovinskih	skupin,	ker	so	

najštevilnejši.	So	po	vsej	državi,	torej	tudi	na	po-
dročjih,	kjer	divja	vojska.	V	tej	skupini	so	najbolj	
izpostavljeni	voditelji.	Kler,	ki	pripada	zgodovinskim	
Cerkvam	je	lahko	prepoznati	zaradi	uniform.
Spreobrnjeci	iz	islama	so	predvsem	pod	pritiskom	

družin,	saj	velja	zapustiti	islam	za	veliko	sramoto.	
To	velja	predvsem	za	področja,	kjer	so	v	večini	su-
niti.	Tam	so	spreobrnjeci	v	nevarnosti,	da	jih	bodo	
izključile	njihove	lastne	družine,	ali	pa	se	zgodi	še	

preganjanje kristjanov
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kaj	 hujšega.	 Z	 vedno	 večjo	 radikalizacijo	 islama	
se	je	povečalo	tudi	nasprotovanje	družin	in	družbe	
spreobrnjencem	iz	islama.	To	se	dogaja	predvsem	
na	področjih,	ki	jih	nadzorujejo	uporniki.	Na	kurd-
skih	področjih	je	pritisk	družin	na	nek	način	manjši,	
ker	so	kurdski	suniti	manj	radikalni.	Oblasti	imajo	
trenutno	druge	skrbi,	zato	je	že	tako	lahek	pritisk	
vlade	na	spreobrnjence	iz	muslimanstva	še	manjši.

Življenjska področja
Zaradi	državljanske	vojske	se	je	v	sirijski	družbi	

pritisk	 na	 vsakega	 državljana	 povečal.	 Vojska	 in	
kontrola	“Islamske	države”	na	velikem	delu	drža-
ve,	kot	tudi	vpliv	džihadistov	na	opozicijske	sile	so	
preoblikovali	kristjane	v	vedno	bolj	ranljivo	skupino.	
Kristjani	čutijo	močne	pritiske	glede	vere	na	vseh	
življenjskih	področjih:	zasebnem,	družinskem,	druž-
benem,	cerkvenem	in	narodnem.	Na	področjih,	ki	
jih	 nadzoruje	 “Islamska	 država”	 čutijo	 pritisk	 vsi	
kristjani,	pritisk	na	spreobrnjence	 iz	 islama	pa	 je	
velik	po	vsej	državi.

Zasebno področje:	Pritisk	se	je	povečal,	ker	je	
veliko	 večina	 dežele	 pod	 nadzorstvom	 “Islamske	
države”.	Za	vse	kristjane	veljajo	omejitve	lastnega	
osebnega	izražanja	vere	v	Boga:	ne	smejo,	na	pri-
mer,	glasno	prepevati	v	krajih,	ki	so	jih	zasedle	sku-
pine	radikalnih	muslimanov.	Posebno	pritiskajo	na	
tiste,	ki	so	se	v	krščanstvo	spreobrnili	iz	judovstva.

Družinsko področje:	če	kristjana	iz	muslimanstva	
odkrije	njegova	družina,	začne	izvajati	naj	hud	pri-
tisk.	Poleg	tega	taki	kristjani	ne	morejo	spremeniti	
svoje	verske	pripadnosti	v	uradnih	dokumentih,	ne	
morejo	se	cerkveno	poročiti	niti	krstiti	otrok.	Kjer	
vlada	“Islamska	država”	velja	to	za	vse	vrste	kri-
stjanov.

Družbeno področje:	kjer	vlada	“Islamska	država,”	
je	družbeno	življenje	za	vse	vrste	kristjanov	močno	
omejeno.	Oktobra	2014	je	salafitski	šejk	Yasir	alAj-
lawni	na	YouTube	izjavil,	da	»posilstvo	alawijske	ali	
krščanske	ženske		ni	nasprotno	zapovedim	Islama.«	
Na	področjih	“Islamske	države”	morajo	vsi	državljani	
(tudi	 kristjani)	 izpolnjevati	 islamska	pravila	 glede	
oblačenja.	Kristjani	morajo	plačati	davek	za	varstvo	
in	se	držati	trgovskih	in	prehrambenih	pravil	islama;	
prepoved	alkohola	je	vključena.

Narodno področje:	 polom	 države	 je	 povzročil	
večjo	nekaznovanost	in	neenakost.	V	krajih,	ki	jih	
nadzoruje	 vlada,	 kristjani	 v	 narodnem	 življenju	
v	 glavnem	niso	 bili	 diskriminirani,	 zdaj	 pa	 lahko	
naletijo	 na	 težave	 v	 poklicu	 ali	 v	 javnih	 službah.	
Diskriminirajo	spreobrnjence	iz	islama	v	krščanstvo,	
če	jih	odkrijejo.	Evangelizacija	in	spreobrnjenje	iz	
islama	je	prepovedano.	Kjer	vlada	“Islamska	država”	
so	vsi	drugoverci,	vključno	kristjani,	drugorazredni	
državljani.

Cerkveno področje:	kjer	imajo	kontrolo	islamske	
skupine,	 so	 bile	mnoge	 cerkve	 podrte,	 ali	 pa	 jih	
uporabljajo	kot	islamske	centre.	Javne	manifestacije	
krščanske	vere	so	prepovedane,	cerkvene	zgradbe	
in	 samostane	 ne	 smejo	 popravljati	 ali	 obnavljati.	
Na	 področjih,	 ki	 jih	 nadzoruje	 vlada,	 je	 kontrola	
kristjanov	in	manjšin	manjša	zaradi	vojske.	V	vsej	

državi	so	poroke	krščanskih	spreobrnjencev	iz	islama	
nemogoče	in	zato	ilegalne.

Nasilje
Nasilje	nad	kristjani	je	bilo	stalno	v	času,	ki	ga	

je	analizirala	World	Watch	List.	Sektaški	način	spo-
padov	je	dejavnik,	zaradi	katerega	so	kristjani	kot	
narodnoverska	manjšina	 bolj	 ranljivi.	 Poročajo	 o	
ugrabitvah,	ranjencih	in	umorih	mnogih	kristjanov.	
Mnogo	 cerkva	 je	 bilo	 poškodovanih	 ali	 porušenih	
zaradi	vojske,	včasih	pa	tudi	nalašč.
To,	kar	sledi,	naj	da	samo	 idejo	o	 tem,	kar	se	

dogaja	v	Siriji,	saj	je	nemogoče	izoblikovati	celoten	
seznam	napadov	na	kristjane	v	tem	času.
Decembra	2013	je	bilo	ugrabljenih	13	sester	iz	

njihovega	samostana	v	Malouli.	Ovobojene	so	bile	
10.	marca	2014,	potem	ko	so	izpustili	153	žensk	brez	
procesa.	To	je	bil	pogoj	džihadistov,	ki	so	ugrabili	
redovnice.	Te	so	povedale,	da	so	z	njimi	v	glavnem	
dobro	postopali.
Februarja	2014	je	“Islamska	država”	zahtevala	

od	kristjanov	v	severnem	mestu	Raqqa	podpis	po-
godbe	dhimmi	(varstva).	Postavili	so	jih	pred	izbiro:	
podpisati	 pogodbo	 ali	 prestopiti	 v	 islam,	 sicer	 jih	
bodo	pobili.	Po	tej	(srednjeveški)	pogodbi	morajo	
kristjani	plačevati	poseben	davek	za	varstvo	in	se	
jim	je	dovoljeno	zbirati	k	pobožnostim	v	cerkvah.	
Javne	manifestacije	krščanske	vere	so	prepovedane.	
Kristjani	morajo	 upoštevati	muslimanska	 pravila	
oblačenja,	trgovanja	in	prehrane.	Okrog	20	krščan-
skih	voditeljev	je	pogodbo	podpisalo.
V	Homsu	je	bil	17.	aprila	2014	umorjen	holandski	

duhovnik	Van	der	Lugt.	Živel	je	v	Siriji	več	kot	40	let	
in	se	je	prostovoljno	odločil	ostati	v	tem	nevarnem	
mestu,	da	bi	pomagal	prebivalcem.	Nek	napadalec	
ga	je	presenetil	zunaj	hiše	in	ustrelil.	Morilca	imajo	za	
člana	neke	krajevne	skupine,	ki	je	pridružena	al	Kaidi.
Konec	junija	2014	je	“Islamska	država”	(takrat	

ISIS)	razglasila	kalifat	na	ozemlju	pod	svojo	kon-
trolo,	kar	je	bil	velik	del	Sirije	in	Iraka.	Od	takrat	
so	mnogi	državljani,	vključno	z	mnogimi	kristjani,	
pobegnili.
Ob	nasilju	in	preganjanju	so	tudi	iskrice	upanja.	

Čeprav	 so	mnogi	 kristjani	 zapustili	 deželo	 ali	 so	
notranji	razseljenci,	raste	prizadevanje,	da	bi	ostali	
kristjani,	raste	pa	tudi	število	spreobrnitev	h	Krisusu	
v	tem	obžalovanje	vrednem	položaju	državljanske	
vojske.

Bodočnost?
Rast	vpliva	četnikov	“Islamske	države”	in	drugih	

skupin	džihadistov	ter	islamskih	radikalcev	bo	pod-
kurila	rast	sektaških	napetosti,	predvsem	pa	prega-
njanje	kristjanov,	ki	so	med	dvema	ognjema.	Četudi	
vzroki	za	preganjanje	v	glavnem	niso	 isti,	ampak	
vključujejo	mnoge	različne	vidike	predvsem	zaradi	
državljanske	vojske,	je	jasno,	da	se	bo	položaj	kri-
stjanov	še	poslabšal,	dokler	bodo	četniki	“Islamske	
države”	in	uporniki	pridobivali	moč.
Zdi	se,	da	konec	nasilja	ni	blizu,	čeprav	je	sirijska	

vlada	v	vedno	hujši	agoniji.	Economist	Intelligence	
Unit	 zaključje	 sliko	Sirije:	»Opozicija	 je	 še	vedno	
preveč	razdrobljena,	oborožene	skupine	pa	preveč	



SEPTEMBER – AM – 2015282

številne,	da	bi	moglo	priti	do	mirnega	političnega	
soglasja	po	Assadu.	Vojska	se	bo	preoblikovala	v	
nekakšno	mešanico,	medtem	ko	bo	vojaški	poseg	
ostal	omejen	predvsem	na	zračne	napade	proti	“Is-
lamski	državi”,	gospodarstvo	pa	bo	odvisno	od	tuje	
humanitarne	pomoči.«
Vpliv	državljanske	vojske	in	predvsem	napadi	na	

kristjane	so	skrajno	zaskrbljujoči.	Navzočnost	kri-
stjanov	kot	nevtralnega	elementa	v	družbi	različnih	
zvrsti	islama	je	zelo	važna.	Wolfgang	F.	Danspeck-
gruber	s	Princetonske	univerze	pravi:	»Odsotnost	
kristjanov	 na	 določenih	 področjih	 Sirije	 in	 Iraka	
zaradi	pregnanstva	ali	bega,	kakršne	še	ni	bilo,	bo	
pospeševala	negotovost	in	spopade.«

Že	 nekaj	 let	 je	minilo,	 a	 še	 zmeraj	 takorekoč	
čutim	 zgodnji	 jesenski	 veter,	 kot	 da	 še	 zmeraj	
piha	od	spodaj	navzgor	na	griču	Únzen,	poraslem	
s	plamenečimi	japonskimi	javorji.	Ni	nas	dosti:	tri	
japonske	gospe	iz	dve	uri	oddaljenega	Nagasakija,	
in	jaz,	njihov	gost.	Gospe	so	katoličanke	–	in,	saj	
veste,	tudi	jaz	–,	toplo	je,	pot	navzgor	se	vije	počasi.	
Lahko	bi	rekel,	da	s	skritim	turističnim	namenom,	
ker	se	kar	zmeraj	znova	izteče	med	bore	in	smreke,	
ki	se	tako	razmaknejo,	da	se	nam	ponudi	pogled	na	
sinje	(vsaj	danes	sinje)	morje	daleč	spodaj.	Lahko	
bi	se	bili	peljali	vse	do	končne	postaje	v	višini	700	
metrov,	 toda	 raje	 smo	 izstopili	 kako	uro	prej,	 da	
lahko	ponovimo	–	do	neke	mere	–	mučeniško	pešpot	
skupine	japonskih	katoličanov–mučencev,	obdanih	
od	mrkih	stražarjev	s	sulicami	in	meči.	Vlekli	so	jih	
zvezane	k	žveplenim	vrelcem,	ki	še	danes	bruhajo	
iz	zemlje	nedaleč	od	700	m	visokega	griča	in	že	od	
daleč	smrdijo	po	žveplu.	Imena	vseh	mučencev	so	
znana;	vojakom	se	 je	bil	 pridružil	nek	samuraj	–	
lahko	bi	mu	rekli	poklicni	oficir	–,	ki	ga	je	zanimalo,	
kako	umirajo	kristjani	za	svojo	vero.	In	ko	je	videl	
na	 lastne	oči,	da	 jih	 tudi	 strašne	muke	v	gorečih	
vrelcih	ne	odvrnejo	od	vere,	je	slekel	svoj	oficirski	
plašč,	položil	nanj	svojo	sabljo	in	se	glasno	izjavil	za	
kristjana.	Z	ostalimi	mučenci,	zdaj	svojimi	prijatelji,	
je	vstopil	v	nebesa.
Takole	se	pogovarjamo	in	se	počasi	bližamo	vrel-

cem.	So	v	neke	vrste	kotlini	in	vsi	ne	bruhajo	isto-
časno.	Kotlina	prehaja	v	gričevje;	na	precej	vidnem	
mestu	je	velik	križ	z	marmornato	ploščo	ob	vznožju,	
kjer	so	vklesana	imena	naših	svetih	mučencev.
Kjerkoli	 smo	na	 Japonskem,	nas	množice	 ljudi	

spominjajo	 dejstva,	 da	 je	 Japoncev	 več	 kot	 125	
milijonov,	in	to	le	na	eni	tretjini	japonskega	otočja	
–	ostali	predeli	Japonske	so	že	od	nekdaj	neprimer-
ni	za	minimalno	normalno	življenje.	Pritisk	prebi-
valstva	na	eno	 tretjino	površine	 ima	za	posledico	
medsebojno	 tekmovanje	 za	 čim	 boljši	 kotiček	 v	
omejenem	prostoru,	ki	je	na	razpolago	...	pa	tudi	
izkoriščanje	vsega,	kar	je	lahko	denarno	donosno.	
Tako	izkoriščajo	izredno	vročino	teh	vrelcev	za	hitro	
kuhanje	jajc,	lupina	je	večkrat	črna,	a	nizka	cena	
prinaša	dobiček.	Različne	vrste	grmi	s	cvetlicami,	ki	

se	prilagajajo	zahtevam	letnih	časov,	tudi	na	svoj	
način	privabljajo	 turiste.	Okrog	kotline	 z	vrelci	 je	
nekaj	hotelov	v	zahodnjaškem	slogu	za	ljudi,	ki	jim	
denar	ni	poseben	problem;	za	ostale,	ki	čutimo	ta	
problem,	pa	je	na	razpolago	kakih	24	domov,	ki	jim	
pravimo	 po	 japonsko	 (a	 po	 naše	 pisano)	 rjokán. 
Nudijo	odlično	hrano,	prijetno	tipično	japonsko	ko-
palnico	in	udobno	sobo;	služinčad	v	teh	domovih	se	
nam	ne	klanja	tako	globoko	kot	je	to	očitna	navada	
v	hotelih,	a	kaj	zato	...	jed	je	okusna,	kopel	vroča	
in	soba	idealna	za	počitek.
Mi	štirje	obiskovalci	stojimo	spoštljivo	ob	križu;	

menim,	da	ne	pretiravam,	če	pripomnim,	da	smo	
se	 srčno	 veselili	mučeniške	 zmage	 sokatoličanov.	
Zavedali	smo	se	tudi,	da	bi	brez	Božje	pomoči	naši	
heroji	ne	mogli	premagati	blaznega	trpljenja	v	teh	
vrelcih,	saj	so	jih	tako	rekoč	kuhali	in	pekli.
Kar	naenkrat	stoji	poleg	nas	možakar	prijetnega	

obraza,	Japonec,	ki	se	nam	vljudno	prikloni:
»Oprostite	moje	vprašanje:	ali	ste	kristjani?«
»Smo,«	skoraj	enoglasno	odgovorimo.
»Občudujem	 junaštvo	 teh	ubogih	 ljudi,	 toda	–	

ali	niso	dvakrat	ubogi,	ker	so	umirali	za	idejo,	ki	jo	
različna	verstva	različno	tolmačijo?«
Tako	 se	 oglasi	 vljudno,	 a	 odločno	 najstarejša	

gospa	naše	skupine:
»Oprostite	mi,	da	si	upam	ugovarjati.	Mi	kristjani	

verujemo	v	človeka,	Kristusa,	ki	so	ga	približno	pred	
več	kot	dvatisoč	leti	politiki	v	Palestini	(saj	veste,	
nedaleč	od	Egipta)	ubili,	se	pravi,	pribili	na	križ,	na	
katerem	je	umrl.	A	tretji	dan	po	smrti	je	vstal	od	
mrtvih,	kot	je	bil	sam	vsaj	trikrat	obljubil	tistim,	ki	so	
bili	z	njim.	Po	vstajenju	jih	je	poslal	po	celem	svetu,	
da	mu	oznanijo	ta	edinstveni	dogodek,	ki	dokazuje	
resničnost	vsega,	kar	je	bil	povedal	o	sebi.«
Možakar	gleda	v	tla,	skoraj	neopazno	zmiguje	z	

glavo.	Besedo	povzame	druga	gospa	iz	naše	skupine:
»Že	dvatisoč	 let	 sprejemajo	 ljudje	Kristusa	 po	

celem	svetu,	a	ne	vsi;	kjer	jih	hočejo	prisiliti	k	molku,	
raje	izberejo	trpljenje,	kot	da	bi	se	odrekli	čudoviti	
resnici	o	Kristusu.«
Vsi	 štirje	 gledamo	možakarja,	 on	 pa	 nas	 vse	

tehta	z	očmi:
»A	božanstva	se	ne	da	dokazati!«

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega misijonskega cekarja
(lahko ga imenujete kakorkoli, le tega ne recite, da lepo izgleda ...)

NEKAJ V STAROMODNEM ŽARGONU
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Takoj	se	oglasi	še	tretja	gospa	naše	skupine,	ki	
je	bila	dejansko	–	kot	sem	pozneje	odkril	–	najsta-
rejša,	a	se	je	zdela	od	vseh	najmlajša,	tako	spretno	
je	zavihala	svoje	lase	v	čop	in	tako	čedno	se	je	bila	
oblekla	in	–	kar	je	bilo	najbolj	odločilno	–	neke	vrste	
notranje	zadovoljstvo	ji	je	prešinjalo	obraz.
»Dovolite	mi	pripomniti:	iz	nič	ni	nič!	Vsaka	snov-

na	stvar	je	omejena,	zato	je	ves	naš	svet	omejen;	
naš	duh	pa	ni	omejen.	Torej	mora	biti	naš	svet	delo	
mogočnega	Duha,	 ki	 ga	mi	 kristjani	 imenujemo	
Kamisáma	 (po	 naše	 Božanstvo	 ali	 Bog;	 “sáma”	
spreminja	besede	v	vljudnosten	izraz).«
Možakar	se	naenkrat	zazre	v	nebo	za	gričem,	naši	

pogledi	mu	sledijo:	velik	jastreb	prečka	modrino,	a	
naenkrat	jo	mahne	vstran.	V	tem	trenutku	zagrmi,	a	
ne	nebo.	Vsa	kotlina	z	vrelci	kot	da	zajema	sapo	ali	
vzdih	iz	globine	zemlje.	Nad	bori,	ki	pokrivajo	griče,	
naenkrat	švigne	v	nebo	ogromen	sivobel	oblak,	ki	
mu	sledijo	sivobeločrne	gmote,	vsa	zemlja	se	tre-
se	kot	nora,	a	čutimo,	da	naša	kotlina	sprejema	le	
odmeve	od	daleč	ali	od	oddaljenega	vulkana,	ki	pa	
meče	v	nebo	cele	skale.
Spogledamo	se.	Ena	od	treh	gospa	reče:
»Vrnimo	se	v	naš	dom,	varneje	bo.	Nočem,	da	bi	

mi	kaj	priletelo	na	glavo.«

Pokimamo.	Možakar,	 čigar	 obraz	 kaže	 bledico,	
raztreseno	med	dlakami	brade,	se	nam	prikloni:
»Tudi	meni	se	zdi,	da	je	varneje	spodaj	v	dolini.	

Hvala	 za	vaše	misli,	 ki	mi	bodo	krajšale	dolgčas.	
Upam,	da	se	spet	kdaj	srečamo.«
In	vsi	se	spet	priklonimo.
Na	poti	nazaj	ni	nikjer	več	prodajalcev	jajc.	Pri	

enem	od	mnogih	vrelcev	je	velika	tabla,	kjer	piše:	
“Vzemite	tukaj	kuhana	jajca,	a	ne	pozabite	na	denar	
zanje.	Hvala	vam!”
Še	zmeraj	od	časa	do	časa	vzvalovi	nekje	pod	no-

gami.	Na	oni	strani	gričev	se	dvigajo	tri	gore	v	višini	
nad	1.000	metrov.	Katero	od	teh	gora	je	zadelo?	V	
“našem”	domu	ob	ljubkem	jezeru	–	race	so	se	vse	
poskrile	–	smo	pri	večernih	novicah	zvedeli,	da	je	
izbruh	enega	od	vulkanov	zahteval	več	kot	trideset	
mrtvih,	med	njimi	znanega	fotoreporterja.
Vsem	trem	gospem	sem	se	zahvalil	za	pričevanje.	

Naš	jedilnik	ni	vseboval	vina.	Da	dan	proslavimo,	
naročim	posebej	 rdeče	 vino,	 pridelano	 na	 Japon-
skem.	Prvič	ni	tako	drago	kot	uvožena	vina,	drugič	
je	lažje	prebavljivo,	kakor	nalašč	za	Japonke,	a	mi,	
neJaponci,	smo	v	tistih	časih	morali	verovati,	da	je	
vino	res	vino	–	tako	kot	pri	pravi	veri	nam	čuti	niso	
mogli	pomagati.

Hrvaški sabor je vladi naložil, naj izvede postopke za odstop od 
arbitražnega sporazuma. Čeprav Slovenija in EU vztrajata, da se bo delo 
arbitražnega sodišča nadaljevalo, je hrvaški premier Zoran Milanović 
jasno povedal, da razsodbe ne bodo spoštovali.

Kaj sledi? »To vedo samo preroki,« je odgovoril dolgoletni zunanji 
minister Dimitrij Rupel, ki pravi, da je nad situacijo, ki je zelo zelo slaba, 
zgrožen, globoko užaloščen in zaskrbljen.

»Jaz sem napovedal še preden sem vedel za ta škandal, da se bojim, 

Pred skoraj četrt stoletja so novo slovensko državo med 26. junijem 1991 in 7. aprilom 1992 priznavale države v približno naslednjem redu: Hrvaška, 
Litva, Gruzija, Latvija, Estonija, Islandija, Švedska, Nemčija, Vatikan, San Marino, Evropska unija, Kanada Avstralija, Rusija, Združene države. Ko gledam 
to isto Slovenijo danes, se sprašujem, ali bi jo sploh katera od teh držav priznala, če bi vedela, kaj bo iz nje po dveh dobrih desetletjih. Pa saj to ni več ista 
Slovenija. To je Slovenija, ki je postala plen razbojnikov, izkoriščevalcev, političnih in gospodarskih nesposobnežev, skratka vsega tistega najslabšega, 
kar je mogel komunizem roditi. Pod večinsko vlado levičarjev, recimo kar komunistov, so edini svetli časi kratki meseci Bajukove vlade leta 2000, nato 
leta 2004-2008, ko je Janševa vlada spravila Slovenijo v Evropsko unijo in v schengenski prostor z evrom vred, ter 13 mesecev Janševe vlade v letih 
2012 in 2013. Edino v teh časih je Slovenija uživala mednarodno spoštovanje in gospodarsko napredovala, oziroma se za časa kratke druge Janševe 
vlade začela dvigati iz gopodarskega poloma, v katerega so jo pahnili komunisti.

V neki knjigi, ne spomnim se, kateri, sem videl sliko, tudi slikarja se ne spomnim, morda je bil Gustave Doré, kako nad temačno zemljo plava hudič 
z razprostrtimi netopirskimi krili. Taka slika bi z malo spremembe lahko ponazorila sedanje stanje Slovenije. Spremeniti bi bilo treba le dvoje: namesto 
temačne zemlje temačno Slovenijo, hudiču pa dati Kučanov obraz. Zakaj on je utelešenje in navdihovalec vsega zla, ki se je zrušilo na Slovenijo.

Če človek gleda besede in dejanja slovenskih “politikov” in ”gospodarstvenikov”, se vpraša, če se teh poslov ni polastila druščina norcev, ki je ušla iz 
kake norišnice. Rad bi vedel, kje je ta druščina staknila nekega Jerneja Sekolca, da ga je postavila za svojega arbitra v problemu Piranskega zaliva, ta se 
je pa šel po telefonu pogovarjat z agentko vlade Simono Drenik, ne da bi pomislil na možnost, da Hrvatje prisluškujejo. Povrhu je Roman Leljak izsledil, 
da je bil Sekolec sodelavec UDBE. In ker so Hrvatje že davno zavohali, da arbitraža v Haagu dobro kaže za Slovenijo, so to izkoristili in skušajo torpedirati 
arbitražo, obenem so pa že izjavili, da je ne bodo priznali. Kaj to pomeni, je komentiral nekdanji zunanji minister dr. Dimitrij Rupel v Žurnalu 24.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

DRUŠČINA NORCEV
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Sredi junija je nacionalka v oddaji Tarča obravnavala politiziranje 
prodaje Telekoma Slovenije – do katere še vedno ni prišlo.

V oddaji sem gostovala tudi sama in politikom, ki nasprotujejo 
prodaji postavila vprašanje: »Od kje bo dala država Telekomu mili
jardo evrov, ko jo bo ta potreboval, da bo ostal konkurenčen drugim 
telekomom v regiji.«

Odgovoril je šef poslanske skupine Luka Mesec: »Ne vem, zakaj bi 
Telekom potreboval milijardo, ker je pač dobro stoječa firma z zagotov

ljeno prihodnostjo.«
Danes smo razkrili, da se bo Telekom Slovenije – da bi ostal konku

renčen v panogi, kjer poteka močna konsolidacija, ki usiha, zato telekomi 
vlagajo milijarde v nove storitve – potegoval za nakup Telekoma Srbije. 
Zanj bi potreboval več kot milijardo evrov.

Od kje naj Telekom dobi ta denar, smo vprašali Luko Mesca, in ga 
prosili tudi za pojasnilo njegove izjave o “zagotovljeni” prihodnosti 
Telekoma. Na klic se nam ni oglasil, pisnega odgovora še ni poslal, pia

Ruski predsednik Vladimir Putin je z obiskom premiera Dmitrija 
Medvedjeva v Ljubljani dosegel pomembno diplomatsko etapno zmago, 
saj je začasno prebil blokado, ki ga je doletela v zadnjem letu.

Sprejete sankcije s strani Zahoda, ker Rusija krši mednarodno 
pravo in ozemeljsko celovitost sosednjih držav, so pripeljale Putina v 
nezavidljiv položaj. Postal je izoliran, domala “persona non grata”, saj 
se ga – razen njegovega obiska v Italiji (Expo) – že nekaj časa izogibajo 
vsi pomembnejši zahodni voditelji. Toda znano je, da se Vladimir Putin 
ne sprijazni z realnimi dejstvi, ne ublaži odnosov, ko gre predaleč, 
ampak je pripravljen iti preko njih ter svoje načrte uveljaviti z svojimi 
“argumenti”, kot so vojska, jedrsko orožje, tajne službe, “črne liste” 
nezaželenih politikov, agitprop...

Po drugi strani je Zahod zoper Putinov režim sprejel dokaj “mehko” 
obliko soočenja. Izogiba se vsemu, kar bi dišalo po obnovitvi hladne 
vojne, ki bi Putinu pri zatiranju opozicije in nasploh v notranje politič
nih razmerah celo koristila. A relativno enoten “gospodarski” odgovor 
Zahoda je Putinov režim vseeno močno načel. Ne Brics ne druge države 
namreč ne morejo enakovredno nadomestiti partnerskega odnosa, ki ga 
je nekoč imel z Evropsko unijo. Zato je Putin začel še eno propagandno 
ofenzivo po Evropi z jasnim ciljem: Ukinite sankcije!

Odločil se je, da njegov predsednik vlade to neposredno naznani 
evropski javnosti. Nikjer drugje v Evropski uniji ni mogoče tega storiti, 
razen v Sloveniji, ki jo v zvezi Nato neslavno označujejo za najbolj 
prorusko članico.

Zakulisnih podrobnosti, kako je prišlo do tega obiska, ne poznam. 
Zagotovo obstajajo razlogi, ki jih poznata MZZ in Sova. Toda težko si 

predstavljam, da bi Estonija, Latvija, Litva, Slovaška, Poljska ali kdo drug 
v EU v tem času, ko so sankcije v teku, povabil ruskega premiera na obisk, 
na katerem dobi priložnost, da okrca EU. V prihodnjih dneh in tednih bo 
jasno, kako bodo na to reagirali najbolj odgovorni: od Mogherinijeve 
ne pričakujem preveč, od Tuska in Junckerja pa. Američani so ob tej 
zgodbi zapisali, da je Slovenija sicer suverena država, a dodali, da je 
treba vseeno paziti, kakšna sporočila dajejo članice EU in Nata s svojo 
diplomatsko dejavnostjo. In kakšno je slovensko sporočilo?

Če je domača javnost razumela ta obisk predvsem kot pietetno 
dejanje (ruska kapelica na Vršiču), se da s tem tudi “preživeti”, a težko 
bo ostati brez pojasnil za tujo javnost, zakaj dogodek ni bil organiziran 
na nižji, diplomatski ravni in zakaj so morali rusko delegacijo sprejeti 
najvišji državni predstavniki. Še več, slovenska delegacija je z rusko 
uradno odprla bilateralni dialog o najbolj žgočih vprašanjih med EU 
in Rusko federacijo – o ukrajinski krizi in gospodarskih sankcijah – kar 
je milo rečeno ta trenutek nedostojno. A to še ni vse: sodeč po prvih 
medijskih sporočilih se je slovenska stran strinjala, da gospodarske 
sankcije škodijo obema stranema in tako posredno obsodila skupni 
ukrep zahoda ter vsaj v tej točki prestopila na stran Rusije. Vsem v EU 
je jasno, zakaj so bile sankcije uvedene, le slovenski politični in državni 
vrh zamenjuje vzroke in posledice.

Sodeč po vse bolj izrazitem “Janukovičevem” slogu slovenske zu
nanje politike se postavlja vprašanje, kako daleč si bodo drznili iti tisti, 
ki spreminjajo Slovenijo – z referendumskim izidom “blagoslovljeno” 
članico EU in Nata – v Putinovo oazo v osrčju Evrope! Ocenjujmo dejstva 
in bodimo oprezni.

Kam torej hoče Kučan spraviti Slovenijo, da bi zaščitil sebe in svojo komunistično druščino, je več ali manj jasno – v “objem” Rusije. Le da so posledice 
ruskih objemov zadušitve. Uresničiti to težnjo niti ne bo tako težko, če upoštevamo, da imamo, kot sem v začetku omenil, poleg političnih tudi gospodarske 
norce na vodilnih položajih. Če pomislimo samo na to, da je glavni govorec Združene levice Luka Mesec, ki ga značilno imenujejo “Kučanov pionirček” 
in o politiki in ekonomiji nima niti pojma, potem je “strokovnost” te poslanske skupine jasna. Enega izmed njegovih mnogih “podvigov” je v Financah 
opisala Petra Sovdat pod naslovom “Luka Mesec spet ne ve, o čem govori”.

Ob tej zadevi se seveda pojavi vprašanje, kaj dela zunanji minister, saj je vprašanje odnosa z drugo državo področje zunanjega ministrstva. Kdor ne 
ve: to je “večni” minister Karel Erjavec, ki se seli iz ministrstva v ministrstvo pod raznimi vladami, naredil pa razen zgage ni nikjer nič. Njegovo delovanje in 
“uspehe” njegovega ministrstva je popisal v svojem blogu evropski poslanec dr. Milan Zver pod naslovom »‘Janukovičev’ slog slovenske zunanje politike«.

da se Hrvati te odločitve ne bodo držali, ker se doslej niso še niti ene 
pogodbe, ki jo je Slovenija z njimi sklenila. Edina možnost je bila ta, 
da bi rekli, ne boste šli v EU, dokler nekaj stvari ne uredimo. Tako je 
tudi naša vlada od leta 2004 do 2008 ravnala. Ko je prišla Pahorjeva 
vlada nismo več postavljali nobenih pogojev, ampak naredili ta bedast 

arbitražni sporazum.
To, da se Hrvati zdaj izmikajo, je del njihove politike. Oni ne želijo 

sporazuma s Slovenijo in ne urejene meje, ampak incidente in stalno 
dramatično situacijo,« je prepričan Rupel, ki sicer meni, da se bo zadeva 
najbrž nadaljevala s pogajanji.
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➧Odkod vse to izvira? Kam je usmerjeno? Odgovor je dal ekonomist Rado Pezdir v Reporterju pod naslovom “Zenit v Murglah”.

Protikorupcijska komisija je znova objavila poročilo, v katerem 
izpostavlja sumljiv izvor premoženja Janeza Janše v višini dvesto 
tisočakov. Ta javni nastop Borisa Štefaneca je absurden, zakaj zaradi 
suma, ki ga je podala nekdanja Klemenčičeva KPK, zadevo že obravnava 
tožilstvo. Funkcija te komisije je namreč posredovati svoje ugotovitve 
preiskovalnim organom. Stvar, ki je že v preiskovalnem postopku, so še 
enkrat plasirali v javnost.

Toda bolj pomenljiva je reakcija osrednjih dnevnih medijev, ki so 
zadevo vnovič uporabili, da tisoč prvič postavijo Janšo kot primer ko
ruptivnosti. V oči bode neskončna vnema kritiziranja vodje opozicijske 
SDS. Pri čemer pa so mediji eden za drugim pozabili izhodiščni kontekst. 
Pred leti je v razvpitem poročilu KPK postavila, da je ugotovila pri Janši 
nepojasnjeno vsoto, dva milijona, desetkrat večjo pa pri županu Zoranu 
Jankoviću. Logično vprašanje bi bilo tokrat, zakaj Štefanec ni istočasno 
na novo obravnaval tudi primer Janković, zakaj zadeva se je izhodiščno 
porodila v maniri siamskih dvojčkov. Kako, da identičnih primerov KPK 
ne obravnava enako in sočasno?

Občutljivost medijev do korupcije je deviantna. NPU, posebni poli
cijski preiskovalni organ je na tožilstvo vložil zahtevo za preiskavo zoper 
Stojana Petriča, ker da si je med fuzijami podjetij pridobil za več kot pet 
milijonov nezakonitega premoženja. Vsota je več kot petindvajsetkratnik 
suma pri Janši. Smo torej v dnevnih medijih sledili na naslovnih straneh 
petindvajsetkrat krat obsežnejšo obravnavo te zadeve!?? Nikakor, edini, 
ki jo je obširno predstavil, je spletni “PortalPlus”.

Seveda, tu ni veliko skrivnosti, podjetnik in član “Foruma 21” Stojan 
Petrič je novi lastnik “Dela”, noben časnik pa se še ni izkazal, da bi kot 
veliko temo prinesel obravnavo finančnih mahinacij svojega lastnika. 
To je pač prvi aksiom medijskega lastništva, konec koncev Boško Šrot 
je mirno izpeljal svoje rabote v času, ko je bil lastnik “Dela”. Lastništvo 
nad medijem pač prinaša odrešitev pred negativno publiciteto, često 
zaradi vzajemnih koristi tudi pri drugih medijih..

Ena največjih medijskih zlorab pa je že leta glasilo “Ljubljana”, ki 
izhaja v nakladi, ki jo komaj dosežejo vsi dnevniki skupaj. V zadnji 
številki smo doživeli novo komedijo hvalospevov na račun župana 
Jankovića. Ta je letos podelil dve nagradi častnih meščanov in zato se 
nam iz glasila nasmejano smeje na štirih velikih fotkah. Ena gasilska z 
njim in nagrajencema, potem nagrajenca in on, še potem en nagrajenec 
in župan ter druga nagrajenka tesno privita k županu. A to še ni konec, 
nato ob osmih manjših nagrajencih zopet zaplapola njihovih osem 
slikanj z nasmejanim županom. Vsi meščani torej plačujejo za osebno 
promocijo Zorana Jankovića. Toda, tokrat je zgodba celo nadgrajena. 
Pred zadnjimi volitvami so mestne službe uredile sprehajalno pot ob 
Savi, zdaj pa glasilo Ljubljana objavlja še priložnostno pesmico, ki jo je 

skoval meščan z družino:
»Janković z ekipo svojo dobro vodi nas naprej, vsa Ljubljana se 

oživlja, možnosti so še brez mej. Če samo bi pot uredil, ki ob Savi vodi 
nas, treba ga je pohvaliti in zahvalit’ se na glas.«

Naslednjič bomo brali pesem učenca, ki jo je posvetil ZJ, ker jim je 
na šoli zamenjal okna, in se zdaj v imenu sošolcev zahvaljuje županu, 
da se lahko v miru učijo?

Eklatantni despotizem. In kaj o tem pišejo mediji? Nič in nič in nič. 
A je zadeva prešla mero zdravega razuma. Vsiljevanje ideje hvaležnosti 
meščanov do župana zaradi običajnih infrastrukturnih posegov je primer 
psihopatologije politike.

Na Brionih stoji Spomenik vodi, na njem pa piše: »Voda, najdragoce
nije blago života na kršu vjekovima zarobljena u nepoznatim dubinama 
oklopljena živim pečinama prelivena sinjim morem oslobođena je 
brigom Maršala druga Tita. Hvala mu!«

Tako kot je nekoč Tito osvobodil vodo iz stoletnega ujetništva, 
tako je Janković po stoletjih vladavine grmičevja meščanom podaril 
sprehajalno pot.

Zgodovina se vrača kot farsa, mediji pa javljajo bralcem, da je Janša 
tisoč prvič obtožen korupcije s strani KPK. Ne mestni svetniki, ne Zdru
žena levica, ne društva novinarjev pa ne čivknejo, da župan zlorablja 
javni denar z glasilom, ki mu pridno gradi kult osebnosti. Moč “Ljubljane” 
ni neznatna. Ne le milijon letne porabe, to je list, ki ga dobijo meščani 
brezplačno, in tako tudi tisti, ki časnikov sploh ne kupujejo in berejo, v 
oblikovno privlačnem glasilu konzumirajo sliko idealiziranega vodje, ki 
jim kot oče tlakuje ulice, obnavlja vrtce in ustvarja sprehajalne poti. Sicer 
pa, tudi Računsko sodišče o molči o tovrstni zlorabi javnega denarja.

Da ne bodo molčali, so pa sklenili prebivalci Braslovč. Kraja, skozi 
katerega namerava vlada zgraditi hitro cesto prek najboljših polj in 
kmetijskih zemljišč. Ministri so jih pred časom poslušali z enim uše
som, potem pa sklenili, da bo cesta tam in konec. In zdaj nastopi čudo. 
Velika cesta ni hec, ki ga danes ena vlada postavi, jutri pa ga bo nova 
odpravila. Za stoletje, če ne za vekomaj, spremeni okolje. Braslovčani so 
se zatorej organizirali kot aktivni državljani, ki se bodo borili. Za sredo 
8. julija napovedujejo ob deveti zjutraj proteste pred vladno palačo. A 
ne le kot shod krajanov v prestolnici, temveč z domiselnim prihodom 
traktorjev, zraven pa še z razumom. Kot govornike namreč najavljajo še 
strokovnjake z Biotehnične fakultete, s Kmetijskega inštituta, Kmetijsko 
gospodarske zbornice et cetera.

V revnem španskem mestecu Marinaleda so domačini protestirali 
desetletja, zasedli železniško postajo in letališče, vztrajali v gladovnih 
stavkah, bili številni zaprti, a na koncu so dosegli svoj o pravico in od 
države dobili v last in obdelovanje tamkajšnja polja fevdalcev.

Takih in podobnoh cvetk je nič koliko, še posebej v Ljubljani, kjer kot turški paša vlada srbski Janković. Marsikaj od tega je popisal v Mladini dr. 
Bernard Nežmah, ki je kolumni dal naslov “Se poraja aktivno državljanstvo?” in podnaslov “Eni in drugi skoki slik medijev”.

rovec poslanske skupine Nikola Janovič Kolenc pa nam je povedal, da je 
Mesec na dopustu. Kje, ali pomaga grškim tovarišem, ni znal povedati.

Sicer pa ni prvič, da smo Mesca ulovili pri privatizacijskih populizmih. 
Tako se je motil o prodaji Aerodroma Ljubljana in se nato izmotaval.
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Če vse to upoštevamo, je jasno, da je bodočnost Slovenije v rokah kristjanov. Reši jo namreč lahko samo Bog. Kot so Izraelci prosili za rešitelja iz 
rimske sužnosti, tako moramo tudi mi prositi za rešitelja iz komunistične sužnosti, ne da bi Bogu skušali predpisovati, kako naj poseže vmes. Njegova 
pota niso naša pota.

Menim, da so enoletne tirade o tem, kaj naj počne desnica, da bo 
zajela volilni prostor, ki se ji je izmaknil na zadnjih volitvah, in o tem, 
kje je danes liberalna sredina, lep dokaz o intelektualni inferiornosti 
slovenskih »politčnih analitikov«. Najbolj zanimivo vprašanje o kon
figuraciji slovenskega političnega trga je namreč drugje, tam, kjer so 
pospešeni procesi degeneracije na sistemski ravni: na levici.

Skorajda zabavno (če ne bi bilo debilno) je spremljati popolno 
odsotnost refleksije o tem, da je slovenska levica v zenitu in da jo čaka 
samo še padec. V tem članku vam bom pokazal, da je levica resda z 
zadnjimi atomi moči obranila pozicije, ki pa so strukturno tako gnile, 
da Kučanovega koncepta politične levice nikakor ne morejo več obraniti 
dolgoročno, kaj šele ponovno stabilizirati kot politični mainstream.

Edina velika ideja slovenske levice te dni je Združena levica. To pa 
razkriva samo to, da ta politični pol že dolgo ni bil tako silno ideološko 
izpraznjen, če je vse, kar lahko ponujajo, samo še populizem, retrogra
dno vzdihovanje, lažna nostalgija in boj proti tujcem (ki v resnici sploh 
ne vedo, da se kaj tako minornega in nepomembnega, kot je slovenska 
levica, sploh bojuje proti njim). Menim, da bi levičarske ideologe, sve
tovalce in kučaniste moralo posebno skrbeti, v kaj degenerira njihov 
politični pol v smislu ideologije in politične filozofije. Na  popotovanju 
od Drnovškovega gradualizma prek Pahorjeve tretje poti do sedanje 
Meščeve beloruske poti je očitno prišlo do ekstremne degradacije 
njihovih političnih idej.

V tako banalnih političnih dimenzijah se je levica sama reducirala na 
dvoje. Najprej so svoj politični pol odprli za najbolj nesmiselne in logično 
nekoordinirane profete (berite: izvajajo negativno selekcijo), ki so v 
resnih političnih situacijah popolnoma dezorientirani in neoperativni 
(spomnite se afere Veberkom ali pa te dni razumevanja delovanje Sirize), 
potem pa so začeli na političnem trgu ponujati tako silno populistične 
ideje, da samo bedakom ni jasno, da nič od ponujenega ne bodo mogli 
v praksi izpeljati (spomnite se, da je Židan obljubljal, da bo v Bruslju 
ustavil privatizacijo). V tem kontekstu ni težko postaviti tezo, da je levica 
v političnem zenitu, ne glede na to, kaj se dogaja na desnici. Ideološko 
izpraznjen politični pol, temelječ zgolj na populizmu, ne more biti dol
goročna stabilna tvorba. Če je to ideja Milana Kučana, potem ga levičarji 
čim prej pošljite v zgodovino. Sicer boste z njim vred postali zgodovina.

Najkasneje po propadu Patrie bi moralo rdečim shematorjem 
postati dokončno jasno, da je z njihovim sodnim instrumentarijem ter 
“posebnimi pravnimi postopki” nekaj narobe. Če smo realni, se je načrt 
prenosa skorajda osrednjega dela politične agende slovenske politike 
na sodstvo, izkazal kot popolni fiasko. Še več, ta obtožnica je pokazala 
tudi pravno nepismenemu, da, prvič, sodni uzurpatorji ne premorejo 
niti malo talenta, da bi izpeljali kredibilno konspiracijo. Drugič, napisati 
obtožnico, ki je slabše argumentirana kot osnovnošolski spis, je prav 
fantastičen dosežek za karierne pravnike. Tretjič, ali zaradi retardiranosti 
ali degeneriranosti del sodstva ni sposoben najbolj osnovnih logičnih 
formulacij in sklepanj, ne vem, je pa to zdaj potrjeno. In če bi bil levičar, 

bi me po tem fiasku resno skrbelo, ali so levi deli sodnega sistema sploh 
toliko opismenjeni, da še lahko obranijo katerokoli levo politično agendo 
(in to je, priznajte, strašljivo spoznanje za rdečo aristokracijo). Desetletja 
negativne selekcije v sodstvu, kadrovanja bedakov, katerih življenjepis 
vključuje zgolj diplomo iz prava, in pripadnost pravi rdeči rodbini, to je 
pripeljalo do točke, na kateri so njegovi kadri popolnoma neoperativni 
luzerji. Na kratko pravni bedaki. Naj ne dolgovezim, če bi levičarji bili 
pri sebi in Kučan kaj drugega kot upehani starček, bi morali prvi zah
tevati odstavitev Masleše in Ferlinca. Dveh oseb, ki sta slovenski levici 
obljubljala vse, dostavila pa sta zgolj tretjerazredno vaško komedijo.

Od silnih pidovskih in tajkunskih imperijev v tej državi ni ostalo 
skorajda ničesar. Ne samo da so razpadali, to se je zgodilo v osupljivo 
kratkem času. To je resnično talent. Poleg tega so v manj kot dveh de
setletjih njihovi glavni akterji učinkovali kot popolni poslovni bedaki. 
Samo pomislite, kje so danes vsi ti dragulji slovenskega podjetništva, 
ki jih je Milan Kučan zbral v svojemu Forumu 21? Vsi ti nekoč veliki 
direktorji danes brez denarja iz paradržavnih bank ne znajo voditi niti 
lokalne beznice. Neverjetno, kajne? Brez državnega denarja so popolni 
poslovni papki. Ali pa kot te dni Bojan Petan iz DZS – iščejo poslednje 
finančne drobtinice po podjetniških smetiščih. Totalna in popolna 
nekompetentnost. O čem bi morali te dni razmišljati na levici? Morda 
o tem, da celotnega omrežja nikakor ne more nadomestiti nekaj posa
meznikov tipa Jamnik in Petrič. Namesto da bi se tako silno ukvarjali 
z zaustavljanjem privatizacije, bi, če bi bili kolikor toliko pri pameti, 
začeli razmišljati, kako sestaviti novo mrežo in ali je res dobra ideja, 
da vse skupaj položijo v roke superdirektorjev, ki si bodo spet zgradili 
“fascinantni imperij” za kakih ubogih deset let. Ampak tega ne počnejo, 
zato trdim, da so v zenitu. Če bi bil Kučan res car, bi dojel, da naslednje 
mreže ne more graditi s poslovnimi bebci. Zenit.

Zato trdim, prvič, da levica z Milanom Kučanom ne more več naprej, 
ker je ta človek dokazano v zanič politični in shematorski formi in ker 
je levico transformiral v degenerirano strukturo. Drugič, trdim, da je 
slovenska levica, ne glede na to, kaj se dogaja na sredini ali na desni, 
v zenitu, saj temelji njihovih podsistemov gnijejo, ta zenit je povsem 
neodvisen proces, ki si ga levica noče priznati. Bolj kot si bo levica lagala, 
da so močni, ker desna životari in ker nas liberalcev ni, globlje bodo 
padli. In tretjič, negativna selekcija, ki jo je izvajala levica v sodstvu, 
medijih, politiki in ekonomiji, je začela dajati rezultate, ker pa levica 
ne želi videti, kaj je kopica trolov, ki so jo vtaknili v institucije te države, 
naredila, bo po logiki stvari največji del računa plačala sama.

Če ničemur od napisanega niste verjeli, se vprašajte: kaj pa, če 
neodvisno od vsega vznikne neki BlairSchröderClintonov nostalgični 
koncept in se na prizorišču pojavi proevropska levica? Brez nacionalizma, 
spletkarjenja in prepevanja komunističnih himen? Kaj boste pa potem? 
Kaj pa, če bo nastala politično zrela liberalna stranka, brez vseh nas, 
političnih bedakov, naivnežev in tretjerazrednežev iz Državljanske liste? 
Vam bo takrat Luka Mesec reševal imperij? Aja?
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➧

Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROVEM
V SREDIŠČE

ŽIVLJENJE	V	ULICI	MUSKI
(nadaljevanje)

Komaj	se	je	prikazalo	sonce	izza	pogorja	Moka-
tam,	se	na	ulici	že	oglase	beduinski	pastirji	s	svojimi	
črnimi,	dolgouhimi	kozami.	Po	jutrovski	šegi	jih	po-
molzejo	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,	ki	so	
navadno	 Perzijci;	 okoli	 ledja	 imajo	 rdeč	 predpas-
nik.	Obenem	so	na	 licu	mesta	 tudi	 že	 pekarji,	 ki	
ponujajo	mimoidočim	svoje	okrogle	fete	arabskega	
kruha.	Te	fete	iz	pšenice	ali	dure	(neka	vrsta	žita,	
podobna	naši	kaši)	so	prava	arabska	narodna	hrana	
in	ne	manjka	je	pri	nobenem	obedu.	Skorja	služi	pri	
tekočih	jedilih	obenem	za	žlico,	katere	na	Jutrovem	
ne	poznajo.	Kdor	hoče	za	zajtrk	kaj	boljšega,	stopi	
v	bližnjo	kuhinjo,	kjer	so	ravno	pričeli	peči,	cvreti	in	
napravljati	nam	neznana	jedila.	Oster	duh,	ki	nas	
zadene,	nam	hoče	obrniti	naš	evropejski	želodec,	
ali	Arabec	je	teh	“duhov”	vajen	in	navadno	mu	ne	
zadostujejo,	ker	kot	“nameček”	si	privošči	še	debelo	
čebulo,	ki	je	Egipčanu	to,	kar	nam	žganci.	Tako	je	
bilo	tisočletja	pred	Kristusom,	kakor	se	vidi	na	starih	
podobah,	in	tako	bo	gotovo,	dokler	bo	Nil	napajal	
egiptovske	livade.	Dosedaj	nas	srečavajo	le	ljudje,	
ki	hodijo	v	druge	kraje	na	delo.

Sedaj	prično	odpirati	prodajalnice,	katere	so	ena	
za	 drugo	 na	 obeh	 krajih	 ulic.	 Tukaj	 je	 predvsem	
razloženo	jutrovsko	blago,	ali	kar	se	v	drugih	krajih	
dela	za	Jutrovce;	marsikaj	lepega	je	tu	videti,	ali	z	
evropejskimi	 prodajalnicami	 se	 te	 ne	morejo	 pri-
merjati.	Kavarnarji,	katerih	na	Jutrovem	ne	manjka	
nikjer,	ker	Jutrovcu	je	kava	pol	življenja	in	kavarna	
drugi	dom,	postavljajo	pred	svojim	“salonom”	ogu-
ljene	sedeže.	Ako	si	hočeš	privoščiti	pristne	arabske	
kave,	prosto	 ti,	dišala	 ti	bo,	a	snažnosti	 tukaj	ne	
smeš	iskati.	Kava	ni	precejena,	kakor	pri	nas,	in	še	
manj	ji	je	pridejana	kaka	zmes,	ki	pri	nas	navadno	
igra	glavno	vlogo,	ampak	zmleta	se	zavre,	postavi	

tudi	brez	sladkorja	na	mizo,	oziroma	se	da	domačinu	
v	roko.	Ker	je	kava	grenka,	hasne	želodcu	in	menda	
ni	bila	v	škodo	še	nobenemu	Jutrovcu,	kakor	je	naša	
“brlozga”	mnogim,	posebno	ženskam.	Pa	pustimo	
zaenkrat	“kavedžijo”	in	oglejmo	si	druge	prišlece.

V	gručah	prihajajo	lično	opravljeni	moški	z	zarde-
lim,	staroegiptovskim	licem,	črnih	oči	in	črnih	las.	Na	
prvi	pogled	zapazimo,	da	ti	niso	izmed	navadnega	
arabskega	 naroda.	 To	 so	Kopti,	 potomci	 starega	
egiptovskega	 prebivalstva,	 ki	 se	 niso	 pomešali	
z	 Arabci,	 kristjani,	 žal	 večinoma	 razkolniki.	 Jako	
spretni	 so	 v	 računstvu	 in	 so	 nastavljeni	 v	 raznih	
prodajalnicah.	Razni	“efendije”	hitijo	v	svoje	urade.	
Dečki	z	malimi	skrinjicami	se	nam	vsiljujejo	in	nam	
hočejo	na	vsak	način	očediti	že	itak	čedne	čevlje.	
Z	močnim	glasom	se	bliža	prodajalec	vode,	katero	
nosi	na	glavi	v	kozlovskem	mehu.	Zgodaj	je	že	na	
nogah,	a	prava	doba	napoči	za	njega,	kadar	začne	
sonce	pripekati.	Za	njim	se	oglašajo	prodajalci	raznih	
znanih	in	neznanih	tekočin.	In	kako	jih	znajo	hvaliti!	
Človek	bi	mislil,	da	prodajajo	pijačo,	katero	so	pili	
stari	bogovi	na	Olimpu,	a	nikakor	ti	ne	svetujem,	
da	si	je	privoščiš.	Prišla	bi	nazaj	na	svet,	preden	bi	
videla	notranjščino	tvojega	želodca.	Nekateri	imajo	
lične,	z	zvončki	opremljene	posode,	v	roki	pa	me-
deninaste	krožnike,	s	katerimi	umejo	prav	spretno	
rožljati,	 tako	 da	 se	 njih	 prihod	 čuje	 že	 od	 daleč.	
Ravno	tako	prihajajo	prodajalci	raznovrstnega,	mno-
gokrat	izbornega	sadja:	oranž,	datljev,	mandljev.	Na	
izbiro	ti	ponujajo	arabske	sladkarije	v	vseh	mogočih	
podobah	in	barvah;	tudi	sladoled	si	lahko	privoščiš,	
zakaj	velika	tovarna	proizvaja	ledu	v	množini,	dasi	
“pravega”	 ledu	Egipt	še	ni	videl.	Pri	vsem	tem	je	
šum	in	hrup	že	precej	velik,	posebno,	ker	so	zjutraj	
vsi	jeziki	dobro	spočiti.	Še	je	jutro.
Od	vseh	krajev	prihite	gospodinje,	da	se	preskrbe	

s	potrebno	 zelenjavo	 in	drugimi	 rečmi,	 ki	 pridejo	
opoldne	ali	zvečer	na	mizo.	Posebno	na	arabski	mizi	
igra	 zelenjava	glavno	vlogo	 in,	hvala	Bogu,	Egipt	
ima	 raznovrstne	zelenjave	v	 izobilju.	Dan	na	dan	
prihajajo	iz	okolice	kmetje	v	svojih	modrih	haljah	in	
z	belimi	čepicami	na	glavi,	bodisi	na	oslu,	velblodu	
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ali	 večinoma	na	 dvokolesnem	vozu,	 obloženem	 s	
poljskimi	pridelki.	In	kakšna	zelenjava	je	to!	Zeljne	
glave	so,	da	ne	pretiravam,	kakor	majhni	jerbasi,	nič	
manjša	ni	karfijola,	lepa	je	seveda	čebula,	raznovrst-
na	solata,	stročje,	fižol,	bob.	Zadnjega	se	posebno	
mnogo	poje,	večinoma	brez	posebne	priprave,	kar	
surovega.	Mnogokrat	sem	v	železniškem	vozu	ali	kje	
na	trgu,	v	kavarni	itd.	videl	Arabce,	ki	so	mlatili	po	
surovi	solati	ali	po	surovem	bobu,	kakor	pri	nas	kra-
ve.	Sploh	je	opaziti,	da	raste	v	Egiptu	in	tudi	v	drugih	
deželah,	kolikor	sem	imel	priložnost	opazovati,	malo	
reči,	katerih	bi	Arabci	ne	jedli	kar	surovih.	Ne	vem,	
ali	je	to	navada,	ali	res	siromašnost;	nekoliko	milo	
se	mi	je	storilo,	ko	sem	večkrat	opazoval,	kako	sta	
si	“stric	dolgouh”	–	osel	in	njegov	gonjač,	razcapan	
dečko,	delila	–	deteljo.	Prvi	je	grizel	stebla,	zadnji	
vršičke!	Da	mnogi,	posebno	revnejši	zamorci,	s	svo-
jimi	dobri	zobmi	trgajo	stebla	sladkornega	trsa,	ki	
je	podoben	steblom	naše	turščice,	je	pač	naravno,	
ker	je	sok	sladek	in	tudi	redilen.
Kmetice	 prinašajo	 tudi	 prav	mnogo	 perutnine:	

piščet,	golobov,	rac	in	mladih	gosi;	jajc	je	videti	cele	
kupe,	a	naše	gospodinje	bi	z	njimi	ne	bile	posebno	
zadovoljne,	ker	so	izredno	majhna,	dasi	so	kokoši	
prav	kakor	naše	kokodajske.	Posebnost	je	pri	Arab-
kah	tudi	v	Sveti	deželi	ta,	da	nosijo	jajca	naprodaj	v	
nekih	mrežah,	katere	si	obesijo	okoli	vratu,	tako	da	
imajo	po	številu	jajc	večje	ali	manjše	jajčje	“krofe”	
(golše).
Ker	 je	 reka	Nil	 bogata	 z	 raznovrstnimi	 ribami,	

tudi	ne	manjka	razcapanih	fantov,	ki	ponujajo	svoje	
ribice;	tudi	s	temi	je	Arabec	kmalu	pri	koncu,	ker	jih	
poje	surove	s	kožo	in	kostmi.

Gori	in	doli	vozijo	izvoščki,	gonijo	oslarji	svoja	ži-
vinčeta;	prvi	in	zadnji	vpijejo	neprestano	“oa”, pazi, 
pazi;	“riglak”,	pazi	na	svojo	nogo;	“šemaluk”, na 
svojo	levo	stran;	“jeminuk”,	na	svojo	desno	stran.	
Skozi	množico	se	prerivajo	vojaki	v	lični	rjavi	obleki,	
ali	redarji	s	svojimi	prav	malo	zaupanja	vrednimi	ob-
razi.	Tu	pa	tam	pridrdra,	kolikor	je	v	gneči	mogoče,	
elegantna	kočija,	kakršne	vidiš	le	po	glavnih	mestih.	
Brezskrbno	se	naslanja	v	njej	bogatin,	domačin	ali	
tujec,	tu	in	tam	tudi	kak	princ	iz	kraljeve	rodovine	ali	
celo	v	črno	svilo	zavita	princezinja	z	napol	zakritim	
obrazom.	 Seveda	 tudi	 ne	manjka	 “glavopobilov”	

(avtomobilov),	ki	se	priglašajo	s	trobento	v	glasovih,	
kakor	bi	bili	kaka	zver	še	iz	časov	“večnega	potresa”1) 
in	se	poslavljajo	s	–	smradom;	dalje	kolesarjev	in	
jahačev	na	vseh	tukaj	se	nahajajočih	večjih	živalih.

V	gručah	prihajajo	in	odhajajo	arabska	dekleta	
črnih	oči,	lepih,	nekatera	naravnost	krasnih	obrazov;	
njih	črne	obrvi	se	sklepajo	nad	nosom	in	to	jim	da	
poseben,	čaroben	izraz.	Ker	so	še	devojke,	nimajo	
pajčolana	in	se	jim	lahko	gleda	v	obraz.	Navadno	so	
tudi	lepe	postave,	ker	Arabci	so	sploh	jako	krepak,	
lep	narod.	Morebiti	se	bo	marsikdo	spotikal	nad	tem,	
da	pišem	o	takih	opazovanjih.	Jaz	imam	pri	tem	prav	
mirno	vest,	zakaj	lepšega	pogleda	na	svetu	pač	ni,	
kakor	je	pogled	v	človšeki	obraz	in	nedolžne	oči.	Da	
so	pa	oči	teh	arabskih	deklic	nedolžne,	o	tem	sem	jaz	
popolnoma	prepričan,	zakaj	“devištvo”,	seveda	ne	v	
našem	pravem	krščanskem	pomenu,	je	in	mora	biti	
arabski	devojki	nad	vse.	Znano	je,	da	so	v	prejšnjih	
časih	vsako	deklico	ustrelili	ali	pobili	s	kamenjem,	če	
se	je	bila	pregrešila;	dandanes	se	to	sicer	ne	zgodi	
več,	a	taki	prestopki	se	navadno	tudi	ne	dogode,	ker	
taka	deklica	bi	bila	izgubljena	za	vselej.
Čednost	 čistosti	 je	muslimanu	neznana	 in	 tudi	

deklice	ne	vedo	ničesar	o	najkrasnejši	čednosti	krš-
čanskega	devištva;	ali	v	prizadevanju	ostati	devica	
do	zakona,	v	tem	so	arabske	deklice	lahko	mnogim	
našim,	jako	dvomljivim	devojkam,	v	zgled.	Devištvo	
vtisne	človeškemu	obrazu	nepopisljivo	milobo	in	zato	
pripoznam	še	enkrat,	da	sem	brez	pomisleka	gledal	
tem	 arabskim	 devojkam	 v	 obraz	 s	 takim	 srčnim	
zadovoljstvom,	kakor	se	gleda	v	blišč	vzhajajočega	
sonca	ali	v	sijaj	zvezdnatega	neba.	–	Manj	mi	je	bilo	
všeč,	da	 so	dekleta,	kakor	 tudi	omožene	ženske,	
neznansko	obložene	z	raznovrstnim	lišpom.	Ko	bi	pri	
mnogih	pobral	vse,	kar	nosi	na	rokah,	nogah,	okoli	
vratu,	na	glavi,	v	ušesih	 in	mnoge	tudi	v	–	nosu,	
bi	bilo	te	šare	prav	pošten	jerbašček,	a	vse	skupaj	
vredno	komaj	poštene	krone2),	 ker	pri	navadnem	
ljudstvu	 je	 dobro	 vse,	 da	 se	 le	malo	 sveti,	 najsi	
bo	potem	iz	železa,	bakra	ali	stekla;	premožnejše	
ženske	seveda	nosijo	nakitje,	ki	 je	pogosto	vred-
no	–	tisočake.	Lišp	je	bil	že	od	nekdaj	na	Jutrovem	
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1)	“večni	potres”	se	na	Koroškem	imenuje	davna,	nepo-
znana	doba,	tako	nekako	čas	pred	vesoljnim	potopom.
2)	krona:	avstrijska	denarna	enota,	pol	goldinarja.	Po	
tedanji	kupni	moči	vredna	nekako	današnjih	$50.00.



doma,	prav	to	pretirano	in	nespametno	prizadevanje	
okinčati	z	zunanjim	lišpom	svoje	telo,	kaže,	da	je	
tam	že	od	nekdaj	bilo	malo	smisla	za	najlepši	kinč,	
ki	vtisne	lepoto	tudi	telesu,	to	je	čednost.	Da	gre	
tudi	na	Jutrovem	ženskam	jezik	kakor	stope	v	mlinu,	
se	razume	samo	ob	sebi,	saj	so	vse	hčere	Evine.	Pa	
pustimo	jih,	naj	se	razklepetajo	malo,	 in	obrnimo	
oči	še	na	druge	prizore,	ker	vseh	še	dolgo	ni	konec.
Tu	pride	 truma	 ljudi,	 za	njimi	pa	nebroj	nade-

budne	kahirske	mladine,	katere	ne	manjka	nikjer	
in	nikoli,	ker	njih	poklic	ni	uk	in	šola,	ampak	leno	
postopanje	 in	 razgrajanje	 po	 ulicah.	 Vse	 vpije	 in	
kriči,	mestoma	se	ustavijo	v	živahnem	krogu.	Rjav	
kosmatin,	medved	iz	Male	Azije,	pleše	na	zadnjih	
nogah	in	opice	mu	pomagajo:	to	je	živalski	“teater”	
in	“hec”	za	mladino.	Komaj	je	ta	tolpa	izpred	oči,	se	
prikaže	že	druga.	Cela	gruča	zamorcev	iz	notranje	
Afrike,	črnih	kakor	oglje,	ponuja	razne	reči	iz	tožne	
svoje	 domovine:	 kože	 raznih	 divjih	 zverin,	 levov,	
leopardov,	pardov,	nagačene	krokodile,	ki	režijo	na	
ves	gobec,	da	te	obide	strah,	nojeva	jajca,	velika	
kakor	otroška	glava,	kuščarje	iz	puščave,	dolge	po	
en	meter,	sulice,	stare	meče,	puščice,	rogove	afri-
ških	antilop	in	Bog	ve	še	kakšno	ropotijo.	Ako	hočeš	
kaj	kupiti,	je	treba	ponuditi	desetino	od	tega,	kar	
zahtevajo,	zakaj	v	“pretiravanju”	so	si	vsi	Jutrovci	
enaki,	naj	bo	njih	koža	rjava,	bela	ali	črna.

Vsi	 ti	 ljudje,	ki	se	vrstijo	pred	nami	na	ulici	 in	
hodijo	gori	in	doli,	hočejo	obrniti	pozornost	nase	–	
in	najboljši	pripomoček	je,	da	vpijejo	na	vse	grlo.	
Vsakdo	si	sam	lahko	predstavlja,	kakšen	hrušč	 in	
trušč	mora	to	biti.
V	prvih	popoldanskih	urah	dospe	 ta	 šum	 in	 to	

drvenje,	ki	je	vedno	in	vedno	rastlo,	do	vrhunca.	Iz	
nekoliko	vzvišenega	stojišča	je	ulica	podobna	morju	
samih	raznih	turbanov,	tarbušev	in	drugih	pokrival,	
le	vrsta	velblodov	prekine	za	nekaj	časa	valove	tega	
morja.	Hrušč	in	trušč,	gneča,	vpitje,	letanje	postane	
še	živahnejše.	Ako	se	prikaže	kak	pogreb	ali	kaka	
svatbena	družba,	je	nadvse	zanimivo	in	vredno	opi-
sa.	Plašno	se	v	tej	gneči	stiska	neizogibni	židovski	
šaraf,	–	menjalec	denarja	–	v	svoj	že	itak	ozki	ko-
tiček	s	svojo	skrinjico,	v	kateri	se	nahajajo	denarne	
vrste	vsega	sveta;	zakaj	v	Kahiri	se	najdejo	ljudje	
iz	vseh	narodov	in	z	ljudmi	pride	tudi	denar	iz	vseh	
krajev	in	od	vseh	vetrov.	Židova	skrinjica	je	sicer	
majhna,	a	Žid	je	navadno	milijonar!
Polagoma	se	pomirijo	valovi	tega	razburkanega	

človeškega	in	živalskega	morja.	Kadar	se	sonce	bliža	
na	 zapadu	 vrhovom	piramid	 in	 se	 končno	 izgubi	
v	 rjavožoltem	 pesku	 neizmerne	 puščave,	 tedaj	

se	polagoma	umiri	 tudi	ulica	Muski.	Le	kuhinje	 in	
kavarne	so	še	doprte,	kjer	kramljajo	domačini	in	si	
pripovedujejo	razne	bajke.	Ob	muslimanskem	postu,	
“ramadan”	mesecu,	 se	 seveda	 zvečer	 šele	 začne	
zopet	ono	značilno	nočno	življenje,	ki	traja	skoraj	vso	
noč.	Navadno	pa	nastopi	hitro	mir	in	na	kraj,	kjer	je	
čez	dan	bilo	zbranih	toliko	ljudi,	se	vsujejo	na	ulico	
psi,	katerih	tudi	tukaj,	kakor	povsod	na	Jutrovem,	
ne	manjka,	da	si	poiščejo	pri	raznih	ostankih	skrom-
no	večerjo.	Otožno	doni	z	bližnjega	minareta	glas	
muezinov,	ki	kliče	muslimanske	vernike	k	molitvi;	
skrivnostno	se	gibljejo	v	nočnem	dihu	vrhovi	kralje-
vih	palm,	kakor	biseri	se	blešče	na	temnomodrem	
nebesnem	obloku	zlate	zvezdice,	bleda	luna	razliva	
svoj	čarobni	sijaj	nad	neizmerno	morje	hiš;	k	počit-
ku	je	šlo	slavno	mesto	kalifov,	kraljeva	Kahira.	A	le	
kratek	bo	ta	mir.	S	prvim	sončnim	žarkom	se	začne	
življenje	znova	in	z	novim	življenjem	nova	skrb	za	
kruh	in	obstanek.

PRIZORI	IZ	RAZNIH	DELOV	MESTA
Kdor	pride	v	Kahiro,	ne	zabi	obiskati	ulic,	kjer	ima-

jo	svoje	delavnice	in	prodajalnice	domači	obrtniki;	
to	so	arabski	bazarji.	Ako	meniš,	da	morajo	biti	te	
prodajalnice	v	širokih	ulicah	ter	imeti	krasne	zaloge	
in	bogate	izložbe,	se	jako	motiš.	Ravno	narobe.	Ti	
bazarji	so	navadno	v	najožjih	ulicah,	ki	so	na	mnogih	
krajih	zavarovane	z	deskami	proti	sončnim	žarkom	
ali	popolnoma	s	preprogami	zakrite.	In	prodajalnice?	
Na	levo	in	desno	revni	leseni	brlogi	v	spodnjih	delih	
hiš,	mnogokrat	delavnica	in	prodajalnica	skupaj,	kjer	
se	 razni	 predmeti	 izdelujejo	 in	 shranijo	 v	 odprtih	
predalih.	 Človek	meni,	 da	 je	 tu	 cela	 vrsta	 samih	
večjih	ali	manjših	omar,	katerih	vrata	se	odpirajo	
napol	gori	in	napol	doli.	Zgornji	del	služi	za	streho,	
spodnji	za	izložbo.	Tu	sedi	prodajalec	s	prekrižani-
mi	nogami,	čibuk	(turško	
pipo)	 ima	 pred	 seboj,	 ali	
pa	 je	 vglobljen	 v	koran, 
sveto	 pismo	 mohame-
dancev,	 ter	 se	 ne	 zmeni	
za	 nobeno	 reč.	 Namesto	
napisov	so	na	prodajalnici	
izreki	iz	korana.	Bogatejše	
in	 večje	 so	 prodajalnice	
le	 tam,	kjer	se	prodajajo	
jako	čislane	in	res	krasne	
preproge;	podobne	so	na-
vadno	dvoriščem.
Ako	hočeš	kaj	več	na-

kupiti,	te	prodajalec	sprej-
me	z	izredno	vljudnostjo;	
veli	 ti	 sesti	 in	 ti	 prinese	
tudi	kave,	potem	ti	razprostre	cele	kupe	blaga.	V	
cenah	ti	je	naravnost	predrzen,	zakaj	on	pričakuje,	
da	bo	za	ceno	malo	prepira.	–	Gorje	ti,	če	mu	sedeš	
na	lim!	Ako	mu	ponudiš	n.	pr.	za	preprogo,	za	katero	
zahteva	600	frankov,	le	300,	bo	navidezno	užaljen,	
zagotavljal	ti	bo	pri	Mohamedu	in	njegovi	bradi,	da	
stane	njega	samega	več	kot	600	frankov,	da	moreš,	
ako	ni	res,	preprogo	vzeti	zastonj	itd.,	a	pri	Jutrovcu	
govor	in	misel	nista	isto.

Pogreb

Čibuk



VES NOVEMBER bo	vsak	dan	ena	sv.	maša	za	vse	pokojne,	ki	nam	jih	priporočite,	spominjamo	se	jih	tudi	
v	skupnih	in	zasebnih	molitvah.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2015

NAŠI RAJNI:
JOHN KOSIR,	Burlington,	ON,	Canada

ZA SVETE MAŠE: $200:	J.	Ivanetic;	$140:	JM.	Plecnik;	$120:	J.	
Jarc;	$100:	S.	Vidmar,	C.	Grajciar;	$70:	S.	Grm,		S.	Markun,	J.	
Berkopec;	$60:	A.	Branc,	M.	Ravnik,	I.	Stupica,	H.	Gorshe,	C.	Bar-
kowski;	$50:	C.	Burjes,	V.	Guvo,		M.	Turk,	B	.	Pavlovcic,	F.	Vasle,	
J.	Meglic,	M.	Holjevac,	dr.	E.	Gobec;	$40:	M.	Vrhovnik,	A.	Sever,	J.	
Majcan;	A.		Lekan,	J.	Vinkler;	$30:	M.	Stepec,	M.	Martincic,	J.	Za-
lar,	F.	Gaser,	V.	Kaplan,	M.	Tiedmann,	E.	Sirok,	I.	Kosir,	M.	Zakelj;	
CAD	24:	J.	Nosan;	Cad	22:	J.	Kastelic;	$20:	V.	Jakomin,	W.	Koci-
nec,	I.	Matic,	M.	Sedlasek,	M.	Strancar,	U.	Stepec,	M.	Celestina,		
P.	Jakopec,	J.	Kaluza,	M.	Ovsenik,	M.	VagrinHawes,	D.	Androjna,	
U.	Cowley,	M.	Cugelj,	S.	Intihar,	N.	Lodewyck,	M.	Hozjan	(IL),	M.	
Grdadolnik,	B.	Markun,	A.	Lamovec,	A.	Knez;	$10:	C.	Leskovar,	M.	
Novak,	V.	Tominec,	J.	Lomshek,	A.	Dolinar,	I.	Manfreda,	H.	Klesin,	
I.	Kunovar,	N.	GuardiaNovak,	S.	Oven,	I.	Monahon.
ZA CERKEV: $250:	F.	Arko;	$160:	JM.	Plecnik;	$100:	A.	Branc;	
$90:	P.	Rozman;	$50:	M.	Simcic,	A.	Petrich;	$40:	A.	Bucik,	M.	
Taucher,	 J.	Tegel;	$30:	F.	&	 J.	Grah,	 J.	Zalar;	$25:	U.	Cowley;	
$20:	M.	Grahor,	V.	Jakomin,	F.	Markun,	M.	VagrinHawes,	M.	Gr-
dadolnik,	A.	Lamovec,	S.	Grm,	M.	Vrhovnik,	M.	Martincic,	A.	Knez;	
$15:	S.	Kosem,	J.	Lomshek,	S.	Oven;	$14:	M.	Celestina;	$10:	W.	
Kocinec,	M.	Strancar,	F.	Vasle,	U.	Stepec,	J:	Berkopec,	I.	Stupica,	
M.	Tiedmann,	M.	Cugelj,	B.	Markun,	I.	Kosir,	A.	Delak,		M.	Oplanic,	
J.	Ivanetic.
ZA SAMOSTAN: $1,100:	 J.	 Ivanetic;	 $250:	 F.	 Arko;	 $200:	R.	
Kolaric;	$100:	A.	Branc;	CAD57:	J.	Kobetich;	$50:	P.	Jakopec,	S.	
Kosem	(od	lanskega	medenega	piknika);	$30:	A.	Rozman,	K.	Zor-
jan,	A.	Sever;	$20:	V.	Jakomin,	J.	Kaluza,	J.	Meglic,	S.	Vidmar,	M.	
Grdadolnik,	C.	Barkowski,	A.	Delak,	J.	Zalar,	V.	Guvo,	N.	Guardia.
Novak;	$18:	F.	Osredkar;	$15:	S.	Oven;	$10:	S.	Ferkul,	B.	Mar-
kun,	M.	Zakelj,	M.	Virant,	M.	Hocevar,	M.	Vrhovnik.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $10:	B.	Markun,	I.	Kosir,	D.	Puhek.

ZA LUČKE: $30:	F.	Gaser,	A.	Sever;		$12:	M.	Grdadolnik;	$10:	
M.	Fabian,	V.	Kaplan,	M.	VagrinHawes,	M.	Tiedmann,	M.	Cugelj;	
$6:	M.	Celestina,	M.	Grahor;	$5:	J.	Berkopec,	S.	Kosem;	$3:	J.	
Lomshek.
ZA MISIJONE: $350:	JM.	Plecnik;	$100:	A.	Branc;	J.	Ivanetic;	
$90:	J.	Gerzel;		$20:	J.	Berkopec,	J.	Lomshek,	A.	Delak;	$10:	M.	
Strancar,	H.	Klesin;	$5:	M.	Tiedmann.
ZA BARAGOVO ZVEZO: 	$50:	J.	Ivanetic;	$20:	F.	Markun,	J.	
Berkopec,	N.	B.	Kovacic;	$12:	J.	Lomshek;	$10:	M.	Celestina;	
$5:	M.	Tiedmann.
DAR LISTU AM: $1,000:	KSKJ	Lodge	143;	$170	F.	Arko;	$60:	
J.	Bizjak;	$50:	M.	Simcic,	M.	Grahor,	A.	Lamovec,	A.	Branc,	dr.	E.	
Gobec,	JM.	Plecnik,	M.	Hozjan	(IL),	J.	Ivanetic,	CAD50:	M.	Kom
ljanec;	$40:	H.	Klesin,	S.	Vuksinic;	$30:	F.	Markun,	M.	Fabian,	
M.	Stepec,	F.	Gaser,	M.	Grdadolnik,	 J.	Zalar,	 	$25.	U.	Cowley,	
$20:	J.	Majcan,	P.	Jakopec,	J.	Jarc,	K.	Zorjan,	M.	Martincic,	S.	
Vidmar,	L.	Cepon,	A.	Knez,	M.	Turk	$15:	N.	Lodewyck	CAD13:	C.	
ArharStojko,		$10:	W.	Kocinec,	I.	Matic,	F.	Vasle,	J.	Berkopec,	
M.	Celestina,	I.	Buh,	P.	Dolinar,	S.	Ferkul,	M.	Ravnik,	F.	Kosir,	M.	
Tiedmann,	B.	Markun,	I.	Kosir,	A.	Lenassi,	A.	Delak,	A.	Petrich;	
CAD10:	T.	Kozelj;	$7:	J.	Kastelic;	CAD7:	F.	Ritlop.
V	spomin	+	Marije	Kocjan	$50:	K.	Maurice.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI JULIJA 2015

V	ZDA,	ki	je	glede	nošenja	orožja	zelo	svobodna	
(to	Američanom	zagotavlja	drugi	amandma),	več	let	
potekajo	razprave,	ali	to	pravico	omejiti	ali	ne.	In	
tudi	tam	nasprotniki	(levičarski	demokrati)	trdijo,	da	
je	ta	pravica	vzrok	številnih	umorov	in	ubojev	prek	
luže.	Statistika	pravi	drugače.	John	R.	Lott	(znan	po	
knjigi	Več orožja, manj kriminala),	John	E.	Whitley	in	
Rebekah	C.	Riley	so	objavili	nove	raziskave	o	možnih	
povezavah	med	nošenjem	orožja	in	stopnjo	umorov	
oziroma	 ubojev	 (http://papers.ssrn.com/sol3/pa-
pers.cfm?abstract_id=2629704).	Ugotovili	so,	da	se	
je	stopnja	umorov	med	leti	2007	in	2014	znižala	za	
četrtino,	medtem	ko	se	je	število	izdanih	dovoljenj	
za	nošenje	orožja	v	istem	času	povečalo	za	178%.	
Prav	tako	so	ugotovili,	da	je	število	prekrškov,	ki	so	
povezani	z	uporabo	orožja,	pri	imetnikih	dovoljenj	
za	orožje	(navadnih	državljanih)	sedemkrat	manjša	
kot	pri	policistih.	Kar	pomeni,	da	običajni	državljani	
bolj	pazljivo	uporabljajo	orožje	kot	policija.
V	zvezi	z	ZDA	je	treba	razbiti	še	en	levičarski	mit.	

Če	poslušamo,	gledamo	ali	beremo	slovenske	me-

KDO KOGA ZAVAJA IN ZAKAJ?
dije,	se	ustvarja	vtis,	kot	da	samo	belci	streljajo	po	
črncih,	ki	so	uboge	žrtve	rasizma.	Kot	smo	pri	levi-
čarji	že	navajeni,	so	njihove	trditve	daleč	od	resnice.	
Dejstva	 so	 naslednja	 (https://www.youtube.com/
watch?v=1jBMM7C7IEE):	po	podatkih	FBI	je	bilo	leta	
62.593	črncev	žrtev	s	strani	belcev,	toda	po	drugi	
strani	je	bilo	kar	320.082	belcev	žrtev	s	strani	črncev.	
Kar	pomeni,	da	je	možnost,	da	črnec	ustreli	belca	
petkrat	(5krat)	večja,	kot	da	belec	ustreli	črnca.	Če	
k	temu	dodamo,	da	je	v	ZDA	samo	12,9	odstotka	
prebivalcev	črncev	in	da	ti	petkrat	več	streljajo	na	
belce,	kot	belci	na	črnce,	to	pomeni,	da	je	možnost,	
da	črnec	ustreli	belca	25krat	večja	kot	možnost,	da	
belec	ustreli	črnca.	Seveda	se	bo	našel	kdo	in	rekel,	
ja,	ampak	beli	policisti	ubijejo	več	črncev	kot	drugi.	
Tudi	 to	 ne	 drži.	 Lani	 so	 policisti	 ubili	 414	 belcev,	
233	afroameričanov	in	138	latinoameričanov.	Kar	
pomeni,	da	ne	drži,	da	policisti	večinoma	streljajo	
in	ubijajo	črnce	(https://twitter.com/LawrenceBJo-
nes3/status/593208349405020160).

Objavljeno v Kavarni Hayek

Spremembe bomo pravočasno objavili.


