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STORŽIČ, (starinsko tudi Storžec) je z 2.132 m najzahodnejši dvatisočak v Kamniških in Savinjskih Alp ter najvišji vrh 
Storžičeve skupine, ki jo od Grintovčeve loči ozka dolina Kokre. Ime je dobil po stožčasti obliki gore, ki je vidna od blizu 
in daleč, posebno lepo ozadje pa dela mestu Kranju. Storžičeva piramida je grajena iz trdnega rudistnega apnenca. 
Strma južna stran je porasla s travo, vmes so skalne čeri, spodnja polovica je gozdnata. Na severni in severovzhodni 
strani so prepadne stene, zarezane s strmimi žreli. Proti zahodu se niža v ozkem in dolgem skalnem grebenu, imeno-
vanem Psica, do Velike Poljane (1.410 m), kjer je že gozd. Med alpsko floro opazimo na Storžiču Zoisovo zvončico.

Z vrha je obsežen razgled. Na vzhodu se v bližini dvigajo Bašeljski vrh, Mali Grintovec, Srednji vrh in Zaplata, zadaj 
pa Kočna, Grintovec, Kalški greben in Krvavec. Na jugu leži Ljubljanska kotlina, za njo po seže pogled do Gorjancev, 
Snežnika, Nanosa in Javornika; tik pod nami je gorenjska ravnina, ki jo obrobljajo Polhograjsko in Škofjeloško hribovje 
ter Jelovica. Na zahodu so Julijci s Triglavom, Karavanke z Begunjščico, Vrtačo in Stolom, v bližini pa se ustavi pogled na 
sosedu Tolstem vrhu in dolini Lomščice na desni. Proti severu se vleče od Storžiča do Košute prečni hrbet, v katerem 
se zvrstijo Škarjeva peč, Veliki in Mali Javornik, Stegovnik, Veliki vrh in Plešivec, ki se že povezuje z dolgim slemenom 
Košute; desno od nje sta Olševa in Peca, tik pod Storžičem pa planina Jesenje s planinskim domom.

OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca, zato v začetku praznujemo rožnovensko nedeljo (4.). V oktobru 
sta še dve nedelji posvečeni posebnim namenom: misijonska (18.), ki na spominja na obveznost pomoči misijonom 
in veže vsakega kristjana; ter žegnanjska (25.), ki je spomin na posvečenje vseh cerkva na slovenskem področju. 
Drugi godovi oktobra pa so: cerkvena učiteljica in zavetnica misijonov, karmeličanka Terezija od Deteta Jezusa (1.); 
spomin angelov varuhov (2.), ki se jim je treba vsakodnevno priporočati; redovni ustanovitelj frančiškanov, minoritov, 
kapucinov, klaris in svetnega tretjega reda Frančišek Asiški (4.); redovni ustanovitelj kartuzijanov Bruno (6.); duhovnik 
Janez Leonardi in očak Abraham (oba 9.); frančiškanski mučenci Daniel in tovariši (10.); škof Maksimilijan Celjski (12.); 
cerkvena učiteljica, karmeličanka Terezija Velika-Avilska (15.); pospeševateljica češčenja Srca Jezusovega Marjeta Ma-
rija Alacoque (16.); apostolski učenec, škof in mučenec Ignacij Antiohijski (17.); evangelist in spremljevalec sv. Pavla 
Luka (18.); redovni reformator Peter Alkantarski ter kanadski mučenci Izak Jogues in tovariši (vsi 19.); opat Vendelin ter 
univerzitetni profesor in tretjerednik Contardo Ferrini (oba 20.); mučenka Uršula (21.); frančiškanski pridigar Janez 
Kapistran (23.); ustanovitelj klaretincev in škof Anton Marija Claret (24.) ter apostola Simon in Juda Tadej (28.).
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Napad na družino je napad na najmočnejši okop proti modernemu nihilizmu.
Urejena družina hrani človeka z ljubeznijo, s smislom, z življenjsko svetlobo.

Alojz Rebula

Če vinotoka mraz in burja brije,
prosinca in svečana sonce sije.

Prej ko v kozoprsku listje odpade,
rodovitnejše bo prihodnje leto.

Če se drevje pozno obleti,
huda zima sledi.

Če na Urše dan kmet zelja ne pospravi,
mu ga vreme Simona in Juda v nič pripravi.

OKTOBER – VINOTOK
		1	 Č	 Terezija	Deteta	Jezusa,	red.;	Remigij,	šk.;
		2	 P	 PRVI	PETEK;	Angeli	varuhi;
  3 S PRVA	SOBOTA; Evald,	muč.;	Gerard,	op.;

  4 N 27. NAVADNA NEDELJA;	Frančišek	
Asiški,	red.	ust.;	Petronij,	šk.;

		5	 P	 Placid,	muč.;	Marcelin,	šk.;	Flavija,	muč.;
		6	 T	 Bruno,	red.	ust.;	Marija	Frančiška	od	Petih	

ran,	red.;	Fides,	dev.,	muč.;
		7	 S	 Rožnovenska	Mati	božja;	Marko	I.,	pap.;
		8	 Č	 Demetrij,	muč.;	Pelagija,	spok.;
		9	 P	 Janez	Leonardi,	duh.;	Abraham,	očak;
 10 S Frančišek	Borgia	(Borja),	red.;	Danijel	in	

tov.,	muč.;	Florencij,	red.,	muč.;

 11 N 28. NAVADNA NEDELJA;	Emilijan,	šk.;
	12	 P	 Maksimilijan	Celjski,	šk.;	Edvin,	kralj;
	13	 T	 Edvard,	kralj;	Gerald	iz	Aurillaca,	vitez;
	14	S	 Kalist	I.,	pap.,	muč.;	Gavdencij,	šk.,	muč.;
	15	Č	 Terezija	Velika	(Avilska),	red.,	c.	uč.;
	16	 P	 Marjeta	Alacoque,	red.;	Jadviga,	kneginja;
 17 S Ignacij	Antiohijski,	šk.,	muč.;	Rudolf,	šk.;

 18 N 29. NAVADNA NEDELJA;	Luka,	evange-
list;	Julijan,	pušč.;

	19	 P	 Izak	Jogues,	duh.	in	tov.	kanadski	muč.;	
Peter	Alkantarski,	red.;	Etbin,	op.;

	20	 T	 Vendelin,	op.;	Contardo	Ferrini,	tretjered-
nik;	Pavel	od	Križa,	red.	ust.;

	21	S	 Uršula,	muč.;	Hilarion,	op.;	Fintan,	red.;
	22	Č	 Janez	Pavel	II.,	pap.;	Marko,	šk.;
	23	 P	 Janez	Kapistran,	red.;	
 24 S Anton	Marija	Claret,	šk.,	red.	ust.;

 25 N 30. NAVADNA NEDELJA; Krizant	in
	 	 	 Darija,	muč.;
	26	 P	 Bonaventura	iz	Potenze,	red.;	Lucija,	muč.;
	27	 T	 Sabina,	muč.;	Vincenc,	muč:
	28	S	 Simon	in	Juda	Tadej,	ap.;	Cirila,	muč.,
	29	Č	 Narcis,	šk.;	Ermelinda	Brabantska,	dev.;
	30	 P	 Alfonz	Rodriguez,	red.;	Marcel,	muč.;
 31 S Volbenk	(Bolfenk,	Wolfgang),	šk.

POROČILO O MEDENEM PIKNIKU
Za lačne	so	pripravile	krofe Ida Babic, Lilijana 

Cepon, Kathy Cufar in Micka Mavec. Sestavine za 
krofe	je	plačala	Lilijana Cepon.

Za kuhinjo	 so	 poskrbeli	Fani Fritz, Julie Lavoi, 
Tony Pettit s prijatelji in Bernard Rozman.	Meso	je	
daroval	John Vlahovic,	klobase	pa	Tony Pettit.

Za žejne	so	skrbeli	člani	Slovenskega	Katoliškega	
Centra	s	predsednico	Tino Ruda.	Slovensko	pijačo	sta	
darovala	Martin in Ana Hozjan,	ki	sta	tudi	stregla	pri	
točilni	mizi.

Za med	so	poskrbeli	člani	Slovenskega	Čebelar
skega	Društva	v	Lemontu	Tone Sever, Herman Sim-
rayh in  Janez Vidmar,	ki	so	tudi	darovali	$900.

Potice, jabolčne zavitke in drugo pecivo so 
darovale:	 Ida Babic, Ivanka Buh, Lilijana Cepon, 
Mina Demsa, Fani Fritz, Valerie Guvo, Julia Kaluza, 
Marianne Kelenc, Micka Mavec, Ljuba Novak, Marie 
Oplanic, Nada Petrovic, Nandi Puc, Darinka Rous, 
Stefani Samsa, Ivanka Sever, Mimi Stanta, Ivanka 
Zerdin, Marija Zorjan in Jožica Zudic.

Nagrade so darovale in prodajale srečke Gen 
Buol, Mary Podder in Dolores Puhek.

Za glasbo so skrbeli Marko Cepon, Vince Rigler 
in ansambel Zadnja kaplja.

Vsem, ki so sodelovali pri medenem pikniku, 
gre zahvala članov lemontskega samostana.
Če	je	na	seznamih	umanjkako kakšno ime, se 

že	vnaprej	opravičujemo	in	prosimo	za	obvestilo,	da	
bo	napaka	popravljena	v	prihodnji	številki.

PRI ŽREBANJU se je pa sreča nasmehnila v 
naslednjem vrstnem redu:	 $500:	Nika Kovacic, 
Silver	Spring,	MD;	$250:	Maria Grahor,	Pittsburgh,	
PA;	$100:	Mary Jane Borzyn,	Channahon,	IL;	$100:	
Pepca Kastelic,	 Toronto,	 ON;	 $100:	Matija Sever, 
Hickory	Hills,	IL;	$50:	Letizia M. Breszach,	Downers	
Grove;	$50:	Maria Breszach,	Downers	Grove,	IL;	$50:	
Suzi Stoll,	Frankfort,	IL;	$50:	Maxine Taucher,	Kane,	
PA;	$50:	Julia Zalar,	Richmond	Heights,	OH.

Rojstni dan	praznuje	oktobra	p. Atanazij Lovren-
čič	(3.	oktobra	1922).

Umrli	so	oktobra:	p. Janez Vianney Trinko	(10.	
okt.	1969);	p. Avguštin Svete	(16.	okt.	1979);	p. Ciril 
Shircel	 (17.	okt.	1959);	p. Bernard Ambrožič	 (23.	
okt.	1973	v	Sydneyu,	Avstralija)	in	p. Odilo Hajnšek 
(30.	okt.	1971	pri	Sv.	Trojici	v	Slovenskih	goricah).	
Naj	v	miru	počivajo! p. Bernardin

Zaradi velike razlike med ameriškim in ka
nadskim dolarjem smo prisiljeni spremeniti 
znesek naročnine v kanadskih dolarjih, ki je 
odslej CA$ 39.00 in daru za sv. mašo, ki je 

odslej CA$ 13.00

UREDNIK VAM
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Kristus nas je povabil, naj se obračamo k Bogu 
vztrajno in z zaupanjem, da bi bili uslišani: »Prosi-
te in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in 
se vam bo odprlo!« (Mt 7,7). Temelj te uspešnosti 
molitve je Očetova dobrota, pa tudi Kristusovo 
posredovanje pri Njem (prim. 1 Jn 2,1) in delovanje 

Svetega Duha, ki po Božjih načrtih »posreduje za nas« (prim. Rm 
8,26-27). Mi pravzaprav »niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti« 
(Rm 8,26) in včasih nismo uslišani, ker »slabo prosimo« (prim. Jak 
4,2-3).

V podporo naši molitvi, ki jo Kristus in Duh prikličeta iz našega 
srca, posreduje Marija s svojo materinsko priprošnjo. »Molitev Cer-
kve je zedinjena z Marijino molitvijo v upanju« (Katekizem Katoliške 
Cerkve, 2679). Zares, če je Jezus, edini Srednik, Pot naše molitve, 
nam Marija, čisto ponavzočenje Njega, kaže pot. »Na podlagi tega 
posebnega Marijinega sodelovanja z delovanjem Svetega Duha, 
so Cerkve razvile molitev k sveti božji Materi, ko so jo osredotočile 
na Kristusovo osebo, ki se razodeva v svojih skrivnostih« (prav tam, 
2675). Ravno pri svatbi v Kani nam evangelij pokaže uspešnost 
priprošnje Marije, ki postane pri Jezusu glasnica človeške potrebe: 
»Vina nimajo« (Jn 2,3).

Rožni venec je hkrati premišljevanje in prošnja. Vztrajno klicanje 
Matere Božje sloni na zaupanju, da njena materinska priprošnja 
zmore vse pri srcu Sina. Ona je »vsemogočna po milosti,« kakor je 
z drznim izrazom dal razumeti v svoji “Prošnji Devici” blaženi Bartol 
Longo. To je gotovost, ki izhaja iz evangelija in se je z izkušnjami 
utrdila v krščanskem ljudstvu. 

P. Vladimir Kos

Z ROŽNIM SE VENCEM SPREHAJAM
Zdaj z rožnim se vencem po zemlji sprehajam,
ki ljubi jo Jezus za nas je izbral.
Za griči in jezerom sonce zahaja.

Učencev vsak eden bo čoln veslal,
dotlej, da se Jezus od gričev bo vrnil.
Glej, veter je zadnjo svetlobo utrnil.

Razdráženo jezero čoln premetava,
krmariti čoln postaja težkó.
Gospoda pa ni. In vihar se zabava.

In čoln se zdaj polni počasi z vodó.
Učenci potopa se resno bojijo.
Po bliskih postaja brezupno temnó.

Naenkrat v prikazen luči ostrmijo.
»Ne bojte se!« Jezus je, Jezus z močjo.
Z njim v čolnu učenci se razveselijo.

Ob rožnem se vencu še jaz obradujem.
In Mami Mariji vse prošnje darujem
z ljubeznijo, ki jo te rože nesó.

sv. Janez Pavel II.

Z MARIJO PROSITI KRISTUSA
Rosarium Virginis Mariae, 16
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NEDELJSKE
4. oktober
27. navadna nedelja
JEZUSOVA ČLOVEŠKA NARAVA
Heb 2,9-11
V	začetku	Pisma	Hebrejcem	se	je	pisec	trudil	navesti	

svetopisemske	dokaze,	da	je	Jezus	višji	od	angelov.	
Treba	je	vedeti,	da	so	judovska	razglabljanja	o	angelih	
po	izgnanstvu	postala	dokaj	važna.	Predvsem	o	tem	
govorita	Tobit	 in	Daniel,	pa	 tudi	začetek	Lukovega	
evangelija.	V	našem	nedeljskem	odlomku	pa	pisec	
prejšnjim	dokazom	dodaja	novo	misel:	Kristusovo	
ponižanje	pod	angele	za	časa	njegovega	zemeljskega	
življenja.	Tu	ne	gre	več	za	pokorščino	Bogu,	kot	je	
opisana	 v	 Pismu	 Filipljanom,	 ampak	 podvrženost	
zakonom	človeškega	bivanja,	ki	vključuje	tudi	smrt;	
zakonom,	ki	so	jih	uveljavljali	angeli	in	so	omenjeni	
v	Pismih	Kološanom	 in	Rimljanom.	Toda	ko	 je	bil	
Kristus	 poveličan,	 ti	 zakoni	 zanj	 niso	 več	 veljali,	
kakor	tudi	ne	za	njegove	učence.	Moderni	človek	se	
ob	upoštevanju	teh	zakonov	ne	povezuje	z	angeli,	
ampak	 je	prepričan,	da	 ti	 zakoni	držijo	človeka	v	
neki	odtujenosti.	Zato	mu	je	tuje	tudi	upanje	Pisma	
Hebrejcem.	 V	 resnici	 pa	 Pismo	 s	 tem,	 ko	 naredi	
Kristusa	 samega	Gospodarja	 teh	 zakonov,	 ki	 so	
jih	 do	 tedaj	 oskrbovali	 angeli,	 istočasno	 zatrjuje,	
da	je	človek	višji	od	njih	in	da	je	poklican	k	njihovi	
raziskavi	in	uporabi.	Ali	ni	v	tem	smislu	svet,	ki	je	
sad	 tehnike,	boljši	odsev	Boga,	kakor	svet,	ki	ga	
upravljajo	in	vodijo	samo	naravni	zakoni	in	ritmi?	
11. oktober
28. navadna nedelja
BOŽJA BESEDA VODI NAŠE MISLI
Heb 4,12-13
Po	 razmišljanju	 Pisma	Hebrejcem	 o	 Kristusovi	

človeški	naravi,	ki	daje	smisel	trpljenju,	je	normalen	
prehod	na	razpravljanje	o	Božji	besedi.	Ta	je	v	Sve-
tem	pismu	stvar	izkušnje:	Bog	govori	določenim	lju-
dem	v	določenih	okoliščinah	in	o	določenih	stvareh.	
Odtod	tudi	njena	ukazovalna	moč,	ki	se	je	pokazala	v	
desetih	zapovedih,	ki	so	sicer	stvar	naravnega	prava,	
pa	po	njegovi	besedi	postanejo	Božji	ukaz.	Božja	
beseda	ne	pozna	ovir	časa,	ampak	daje	možnost,	
da	človek	pogleda	v	bodočnost:	v	Božji	odrešenjski	
načrt.	Človek	je	torej	ne	more	samo	poslušati,	pač	
pa	jo	mora	uresničevati,	saj	je	končno	tudi	to	eden	
od	 izrazov	Božje	besede.	Nova	zaveza	pa	nam	je	
razodela,	da	Božja	beseda	ni	samo	beseda	ukaza	in	
sodbe,	ampak	predvsem	beseda	odpuščanja.	Božja	
Beseda	je	uspešna,	kadar	spodbuja	vero	v	sodbo	
vesti,	to	pa	vključuje	njeno	zakramentalnost:	kruhu	
in	vinu	daje	uspeh	Božja	beseda,	ki	ju	spremlja	in	je	
ostra	kakor	meč,	da	vzbudi	v	vsakomur	od	nas	izpo-
ved	vere	in	odločitev	za	sodelovanje	pri	evharistiji.	
Tu	je	tudi	razlika	med	njegovo	in	našo	besedo:	naša	
je	lahko	neiskrena,	celo	lažniva,	njegova	pa	nikoli.	
Kritika	ni	 izključena,	velja	pa:	vsaka	kritika	mora	
biti	dobronamerna	in	predložiti	boljše	rešitve,	sicer	
nujno	izzveni	v	sitnarjenje	in	godrnjanje.

18. oktober
29. navadna nedelja
H KRISTUSU Z ZAUPANJEM
Heb 4,14-16
Spreobrnjenim	Judom,	ki	so	ostali	zvesti	templju	

in	ki	morajo	zaradi	preganjanja	zapustiti	Jeruzalem,	
pisec	Pisma	Hebrejcev	zatrjuje,	da	niso	zgubili	niti	
povezave	z	duhovništvom,	niti	možnosti	darovanja,	
saj	resnični	veliki	duhovnik	ni	več	tisti,	ki	opravlja	
daritve	 v	 templju,	 ampak	 Kristus,	 ki	 je	 “vodil	
bogoslužje”	 enkrat	 za	 vselej	 kot	 edini	 posrednik.	
Primerjati	Kristusa	velikemu	duhovniku	je	nujno,	saj	
je	ta	Judom	pomenil	višek	Božje	bližine	v	bogoslužju.	
Veličina	Kristusa	je	v	tem,	da	je	“šel	skozi	nebo”,	torej	
da	ni	ne	on	ne	njegova	oblast	od	tega	sveta.	Kljub	
temu	pa	je	kot	vsak	človek	moral	skozi	skušnjave	–	
o	nekaterih	 imamo	poročila	 v	 evangeliju.	Njegove	
skušnjave	so	bile	mesijanske.	Zmagal	je	tam,	kjer	je	
Izrael	propadel:	Božje	kraljestvo	mora	biti	duhovno	in	
ne	politično.	Kristusu	dajemo	v	svojih	molitvah	mnoge	
naslove:	Gospod,	Odrešenik,	Pastir,	Kralj,	Sodnik,	Sin	
Božji,	Božji	služabnik;	le	redko	pa	pomislimo	nanj	kot	
na	Duhovnika.	Ta	naslov	so	stari	kristjani	poznali	in	
ne	brez	vzroka,	saj	je	bila	Kristusova	daritev	na	križu	
tisti	cilj,	zaradi	katerega	se	je	sploh	učlovečil	in	z	njo	
postavil	svoj	duhovniški	naslov	med	mnogimi	na	prvo	
mesto.	Tudi	obnavljanje	te	daritve	v	vsakem	času,	ki	
ga	imenujemo	evharistija,	je	delo	istega	Duhovnika	
in	nam	ni	treba	stati	pod	križem,	da	smo	njegovega	
duhovniškega	delovanja	osebno	deležni.
25. oktober
30. navadna nedelja
KRISTUS VÉLIKI DUHOVNIK
Heb 5,1-6
Nedeljski	odlomek	uvaja	dolgo	primerjavo	med	

levitskim	in	Kristusovim	duhovništvom.	Kristus	ne	le	
izpolnjuje	vse	pogoje	za	velikega	duhovnika,	ampak	
je	popolnoma	jasno,	da	je	njegovo	duhovništvo	višje.	
Dokaz	za	to	sta	Očetovo	potrdilo	in	Kristusovo	večno	
sinovstvo.	Pisec	ta	dva	dokaza	utemelji	s	pomočjo	
navedkov	iz	psalmov,	ki	se	v	nadaljevanju	nepresta-
no	ponavljajo.	Zanimanje	za	Jezusa	je	danes	veliko,	
ponavlja	se	tisto	vprašanje	 iz	časa	njegovega	ze-
meljskega	bivanja:	»Kdo	je	ta?«	(Mr	4,14).	Eni	vidijo	
v	njem	velikega	revolucionarja,	drugi	zagrizenega	
zaščitnika	 revežev,	 božjega	upronika	 proti	 social-
nim	krivicam	in	kar	je	še	takih	sodobnih	privlačnih	
podob.	Nihče	pa	ne	govori	o	njem	kot	o	“Sinu	Bož-
jem”.	Revolucionarjev	smo	imeli	dosti,	zaščitnikov	
revežev	tudi	in	prav	tako	upornikov	proti	socialnim	
krivicam.	Le	eden	pa	je	zmogel	narediti	več	kot	vsi	
drugi:	tisti,	ki	je	bil	vzet	izmed	ljudi	in	postavljen	za	
ljudi.	Njegov	človeški	izvor	je	bil	vedno	vsem	jasen,	
o	njegovem	božjem	izvoru	pa	pričajo	tisti,	ki	so	ga	
po	vstajenju	videli,	pa	tudi	mi,	ki	ga	vidimo	živeti	
v	Cerkvi,	ki	je	njegovo	telo	in	je	zato	prenesla	vse	
pretrese	dveh	tisočletij,	zakaj	»vrata	podzemlja	je	
ne	bodo	premagala«	(Mt	16,18).	Kristus	pa	deluje	
po	tistih,	ki	jih	je	poklical	izmed	ljudi	in	jim	dal	delež	
svojega	najvišjega	duhovništva.
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BRALI
BEJRUT — Prefekt	vrhovnega	sodišča	Svetega	se-
deža	kardinal	Dominique	Mamberti	 je	 z	 delegaci-
jo	 odpotoval	 v	 Libanon,	da	bi	 dosegel	 premik	pri	
predsedniških	volitvah	v	tej	državi,	ki	se	že	leto	ne	
premaknejo	s	pat	pozicije.	Pri	srečanjih	z	maronit-
skim	patriarhom	Becharo	Boutrosom	Raiem	in	po-
litiki	se	bo	pogovarjal	tudi	o	položaju	kristjanov	na	
Bližnjem	vzhodu	in	grožnjah	islamskih	skrajnežev.
DUNAJ/ALEP — Alepski	nadškof	JeanClement	Je-
anbart	je	v	pogovoru	za	katoliško	dobrodelno	usta-
novo	Cerkev	v	stiski	pozval	k	obsežnemu	posegu	v	
Siriji	in	Iraku,	“če	hočemo	ustaviti	te	strahote”.	»Na	
kaj	čaka	Zahod,	po	vseh	napadih	na	Malulo,	Mosul,	
Idlib	in	Palmiro,	preden	bo	končno	ukrepal?«	se	je	
vprašal	nadškof.
BRUSELJ — Kerknet	je	poročal,	da	je	zastopstvo	
šiitskih	muslimanov	obiskalo	 lurško	votlino	v	bru-
seljskem	predelu	Jette.	To	so	naredili	med	medver-
skim	srečanjem	katoličanov	in	muslimanov.
CANBERRA — Osemintrideset	 avstralskih	 krščan-
skih	 in	muslimanskih	verskih	voditeljev,	med	njimi	
tudi	katoliški	in	anglikanski	nadškof	v	Sydneyju,	je	9.	
junija	v	pismu	predsedniku	vlade	Tonyju	Abbottu	iz-
reklo	“globoko	zaskrbljenost”	zaradi	nove	parlamen-
tarne	pobude	o	reformi	zakonskega	prava;	naspro-
tujejo	uzakonitvi	porok	med	istospolnimi	partnerji.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	v	nagovoru	porto-
riškim	škofom,	ki	so	prišli	na	obisk	“ad	limina	apo-
stolorum”,	obsodil	t.	 i.	teorijo	spolov;	poudaril	 je,	
da	je	medsebojno	dopolnjevanje	moža	in	žene	“vrh	
božjega	stvarjenja”.
HAVANA — Kubansko	partijsko	glasilo	Granma	je	
obisk	papeža	Frančiška	od	19.	do	22.	septembra	na	
Kubi	ocenilo	kot	pomembno	dejanje,	ki	bo	“utrdilo	
prijateljstvo	med	 kubanskim	 narodom	 in	 najvišjo	
instanco	katoliške	Cerkve”.	Poudarilo	je	vlogo	pred-
sednika	Raula	Castra,	čigar	obisk	pred	tedni	v	Vati-
kanu	je	odprl	pot	papežu	na	Kubo.
MANILA — Filipinska	škofovska	konference	je	par-
lamentu	predlagala,	naj	prestavi	načrtovano	spre-
membo	ustave	o	 tujih	 vlaganjih.	 Potrebno	 je	 več	
časa,	 da	 se	 preveri,	 ali	 reforma	 ustreza	 načelom	
krščanskega	socialnega	nauka.
VATIKAN — Papeški	miloščinar	nadškof	Konrad	Kra-
jewski	je	potrdil,	da	bodo	v	jezuitski	stavbi	v	bližini	
Trga	sv.	Petra	na	papeževo	željo	uredili	prenočišča	s	
30	posteljami	za	brezdomce,	ki	noč	pogosto	prebije-
jo	pred	vhodi	v	stavbe	okrog	omenjenega	trga.
ANKARA — Na	volitvah	v	Turčiji	so	bili	v	parlament	
izvoljeni	 tudi	 štirje	 kristjani.	 Trije	 so	 armenskega	
rodu,	četrti	pa	je	aramejski	politik	Erol	Dora,	ki	je	v	
parlamentu	že	od	leta	2011.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	potrdil	odlok	Kon-
gregacije	za	zadeve	svetnikov,	da	so	Marti	Tarres	
Puigpelat	in	25	kapucinov	leta	1936	med	špansko	
državljansko	vojno	umrli	mučeniške	smrti.	Mučeni-
štvo	je	bilo	priznano	tudi	duhovniku	Josephu	Thau	
Tienu	in	14	duhovnikom	in	laikom,	ki	so	bili	v	letih	
od	1954	do	1970	umorjeni	v	Laosu.

KAIRO — Veliki	 imam	 kairske	 univerze	 AlAzhar	
Ahmed	AlTayyeb,	najuglednejši	predstavnik	sunit-
skega	islama,	je	v	pogovoru	za	italijanski	dnevnik	
“La	 Repubblica”	 izjavil,	 da	 “popolnoma	 soglaša”	
s	 cilji	 omenjene	 visokošolske	 ustanove	 in	 “novo	
smerjo”	 katoliške	 Cerkve	 pod	 papežem	 Franči-
škom.	Papež	Frančišek	je	“oseba,	ki	nosi	v	svojem	
srcu	spoštovanje	do	drugih	ver	 in	 težave	siroma-
šnih	ljudi”.	AlTayyeb	je	posvaril	pred	hojo	po	poti,	
ki	 bi	 vodila	 v	 poslabšanje	 medsebojnih	 odnosov	
med	kristjani	in	muslimani.
VATIKAN — Papež	Frančišek	se	je	v	nagovoru	pri	
jutranji	maši	9.	junija	v	Domu	sv.	Marte	obregnil	ob	
vero	nekaterih	ljudi	v	zasebna	razodetja.	Dejal	je,	
da	Mati	božja	ni	nobena	poslanka,	katere	dnevna	
naročila	naj	bi	določeni	“vidci”	posredovali	ob	dolo-
čenem	času.	»To	ni	krščanska	istovetnost,«	je	dejal.	
»Zadnja	božja	beseda	se	glasi	‘Jezus’	in	nič	drugega	
prek	tega.«	Poznavalci	dogajanj	pri	Svetem	sedežu	
te	papeževe	besede	povezujejo	z	dogodki	v	Medžu-
gorju,	o	katerih	je	papež	govoril	med	vračanjem	z	
letalom	6.	junija	zvečer	iz	Sarajeva	v	Rim.
ABU DABI — Vatikanski	 državni	 tajnik	 kardinal	
Pietro	 Parolin	 je	 12.	 junija	 v	Mussaffahu	 posvetil	
novo	(drugo)	katoliško	cerkev	sv.	Pavla.	V	govoru	
je	posvetitev	cerkve	označil	za	“znamenje	življenj-
skosti”	tamkajšnje	katoliške	skupnosti.	Slovesnosti	
se	 je	udeležil	 tudi	abudabijski	minister	za	kulturo	
šejk	Nahyan	bin	Mubarak.	V	svojih	pozdravnih	be-
sedah	je	novo	cerkev	imenoval	znamenje	“verske	
strpnosti”	državnih	oblasti.
ST. GALLEN — Svet	evropskih	škofovskih	konfe-
renc	 (CCEE)	 je	 22.	 junija	 obsodil	 “povečujoči	 se	
družbeni	egoizem”	v	razpravi,	kaj	narediti	z	begun-
ci.	Razprava	se	suče	predvsem	okrog	varnosti	na	
stari	celini.	Cerkev	pa	je	dolžna	države	opozarjati	
na	spoštljivo	ravnanje	s	preseljenci,	begunci	in	pro-
silci	za	zatočišče	ter	ščititi	njihove	pravice.	
VATIKAN — Tiskovni	predstavnik	Svetega	sedeža	
p.	 Federico	 Lombardi	 je	 napovedal,	 da	 bo	 papež	
Frančišek	svojo	besedo	o	domnevnih	Marijinih	pri-
kazovanjih	v	Medžugorju	povedal	po	poletju.	Potr-
dil	je,	da	se	komisija,	ki	jo	vodi	prefekt	Kongrega-
cije	za	nauk	vere	kardinal	Gerhard	Ludwig	Müller	
in	preučuje	dogajanja	v	omenjenem	hercegovskem	
Marijinem	romarskem	središču,	še	ni	sestala	in	pa-
pežu	posredovala	svojega	mnenja.
RIM —	Južnoitalijanski	škof	Fiorino	Morosini	(ško-
fija	Locri)	je	v	odprtem	pismu	pozval	južnoitalijan-
sko	mafijsko	 združbo,	 naj	Marijinega	 romarskega	
središča	Polsi	ne	zlorablja	več	za	svoje	propagand-
ne	namene.	Poudaril	je,	da	se	“kraja	vere	ne	sme	
spreminjati	v	kraj	nezakonitosti”.
CARACAS — Predsednik	venezuelskega	zdravstve
nega	združenja	je	povedal,	da	na	področju	glavnega	
mesta	manjka	skoraj	70%	zdravil,	na	podeželju	pa	
preko	70%.	Položaj	je	kritičen	posebno	za	bolnike,	
ki	 jih	 morajo	 zdravila	 jemati	 stalno	 zaradi	 kake	
bolezni.	Mednarodni	tisk	je	celo	prinesel	novico,	da	
v	pomanjkanju	zdravil	nekateri	pacienti	uporabljajo	
tista,	 ki	 so	 za	 živali.	 V	 ta	 položaj	 je	 Venezuelo	
privedel	Chavezov	“socializem”.

SMO...
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RIM — Italijanska	Karitas	 je	 30.	 julija	 v	 poročilu	
z	naslovom	Preganjani: kristjani in manjšine med 
terorizmom in prisilnim preseljevanjem	objavila	po-
datek,	 da	 je	 zaradi	 svoje	 vere	 po	 svetu	 zaposta-
vljenih,	 preganjanjih	 ali	 trpi	 druge	 oblike	 nasilja	
totalitarističnih	režimov	oziroma	pripadnikov	drugih	
verstev	več	kot	sto	milijonov	kristjanov.	Samo	v	Se-
verni	Koreji	je	v	zaporu	med	50.000	in	70.000	kri-
stjanov.	Od	novembra	2013	do	oktobra	2014	je	bilo	
po	svetu	iz	zgolj	verskih	razlogov	umorjenih	4.344	
kristjanov,	tarča	napadov	pa	najmanj	1.062	cerkva.	
Zaradi	preganjanj	najbolj	trpijo	kristjani	pa	tudi	čla-
ni	drugih	verskih	manjšin	v	Siriji	(teroristična	milica	
Islamske	države),	Somaliji,	Iraku	in	Afganistanu.	V	
Nigeriji	se	stopnjujejo	napadi	islamistične	organiza-
cije	Boko	Haram.	Kitajska	se	je	s	seznama	prega-
njanja	kristjanov	pomaknila	s	37.	na	29.	mesto,	na	
41.	mestu	se	je	na	novo	znašla	Turčija.
GRADEC — Direktor	Karitas	na	avstrijskem	Štajer-
skem,	Franz	Küberl,	je	zaradi	tragedij	prebivalcev	
Afrike	in	Bližnjega	vzhoda	pa	tudi	življenjskih	raz-
mer	beguncev	v	Avstriji	zahteval	složno	ukrepanje	
politikov.	Te	je	spomnil,	da	na	svetu	trpi	lakoto	795	
milijonov	ljudi,	na	begu	pa	jih	je	50	milijonov.
BERLIN — V	torek,	28.	julija,	so	se	v	Berlinu	za-
čele	14.	judovske	športne	igre;	70	let	po	koncu	ho-
lokavsta	prvič	v	Nemčiji.	Trajale	so	do	5.	avgusta,	
več	kot	2.300	športnikov	iz	38	držav	se	bo	pomerilo	
v	19	športnih	disciplinah.	Nemška	kanclerka	Angela	
Merkel	je	ob	njih	poudarila,	kako	so	igre	pomemb-
ne	za	okrepitev	mnogovrstnosti	judovskega	življe-
nja	v	Nemčiji	in	zaupanja	tujcev.
PADERBORN — Predsednik	 Papeškega	 sveta	 za	
pravičnost	in	mir,	kardinal	Peter	Turkson,	je	pri	pra-
znovanju	 mestnega	 zavetnika	 sv.	 Liborija	 pozval	
meščane,	 naj	 resno	 jemljejo	 Jezusovo	 naročilo	 o	
skrbi	za	starejše,	bolne,	brezposelne	in	brezdomce.	
KIJEV — Predsednik	 ukrajinske	 Karitas,	 Andrij	
Waszkoviycz,	je	v	pogovoru	za	kölnski	“Domradio”	
razmere	v	domovini	opisal	kot	»največjo	humani-
tarno	krizo	po	drugi	svetovni	vojni«.	Ljudje	trpijo	
hudo	 pomanjkanje.	 Posebej	 so	 prizadeti	 starejši,	
družine	z	več	otroki	in	mladi.
KRAKOV — Na	31.	svetovni	dan	mladih	od	26.	do	
31.	julija	2016	v	Krakovu	se	je	v	zgolj	enem	dnevu	
prijavilo	več	kot	45.000	udeležencev.	Prvi	je	bil	26.	
julija	 papež	 Frančišek	 prek	 tabličnega	 računalnika.	
Pripravljalci	srečanja	mladih	računajo,	da	se	bo	skle-
pne	papeževe	maše	udeležilo	do	dva	milijona	ljudi.
VATIKAN/WASHINGTON — Kancler	 Papeške	
akademije	znanosti,	škof	Marcelo	Sanchez	Soron-
do,	 je	 v	 pogovoru	 za	 CNN	 vzel	 v	 zaščito	 papeža	
Frančiška	pred	konservativnimi	kritiki	v	ZDA.	Nji-
hovo	mnenje,	 da	 ni	 “krščansko”	 govoriti	 o	 lepoti	
stvarstva	in	vlogi	človeka	kot	varuha	te	lepote	(pa-
pež	v	okrožnici	Hvaljen,	moj	Gospod),	je	ocenil	kot	
“zmešano”.
ZAGREB — Raziskava	Zavoda	za	družbene	vede	Ivo	
Pilar	je	pokazala,	da	Hrvati	najbolj	zaupajo	Cerkvi	in	
vojaškim	silam.12,2%	od	tisoč	vprašanih	je	Cerkvi	
na	lestvici	zaupanja	od	ene	do	desetih	točk	prisodilo	
vse	točke,	47,1	odstotka	pa	med	pet	in	devet	točk.	

ATENE — Predstavnica	Karitas	v	grškem	glavnem	
mestu,	Sophia	 Espinosa,	 je	 za	KNA	povedala,	 da	
se	razmere	za	življenje	po	zadnjih	dogovorih	grške	
vlade	z	EZ	niso	izboljšale.	Brezposelnost	se	pove-
čuje,	mladi	ne	vidijo	zase	prave	prihodnosti,	števil-
na	mednarodna	podjetja	se	selijo	v	Bolgarijo,	trda	
prede	posebej	beguncem	in	prosilcem	za	zatočišče.
VATIKAN — Glavni	vatikanski	astronom	Jose	Ga-
briel	Funes	je	po	odkritju	Zemlji	podobnega	planeta	
Kepler452b	za	Radio	Vatikan	 izjavil,	da	bo	 lahko	
trajalo	leta,	preden	bodo	znanstveniki	dobili	zane-
sljive	podatke	o	možnem	življenju	na	odkritem	pla-
netu.	Najprej	bodo	morali	ugotoviti,	ali	ima	enako	
sestavo	in	gostoto,	kot	jo	ima	naš	planet.	»Mogoče	
bomo	potrebovali	 še	deset	 let,	da	bomo	ugotovi-
li,	kakšno	je	tam	ozračje.	Šele	potem	bomo	lahko	
pretehtali,	ali	je	življenje	na	njem	sploh	mogoče,«	
je	previden	vatikanski	zvezdogled.
VATIKAN — Papež	 Frančišek	 se	 je	 9.	 avgusta	
pri	opoldanskem	nagovoru	vernikom	spomnil	 tudi	
“strašnega	 atomskega	 napada	 na	 japonski	 mesti	
Hirošimo	in	Nagasaki”	pred	70	leti.	Tudi	po	tolikih	
letih	ta	tragični	dogodek	“še	vedno	zbuja	grozo	in	
stud”.	Opozoril	je,	da	je	edini	način,	kako	zmagati	v	
vojni,	“nikoli	si	je	predrzniti	začeti”.
BONN — Prefekt	Kongregacije	za	nauk	vere	kardi-
nal	Gerhard	Ludwig	Müller	je	v	pogovoru	za	nemško	
spletno	stran	“katholisch.de”	družini	pripisal	osre-
dnje	mesto	in	pomen	za	prihodnost	družbe	in	Cer-
kve.	»Cerkev	se	mora	vnovič	obrniti	 k	družinam,	
da	se	bo	družina	znova	odprla	Cerkvi,«	je	poudaril.
BANGKOK — Azijska	katoliška	agencija	Ucanews	
poroča,	da	je	bil	v	Anyangu	na	Kitajskem	v	škofa	
pod	strogimi	varnostnimi	ukrepi	posvečen	44letni	
Joseph	 Čang	 Yinlin.	 Nasledil	 bo	 90letnega	 škofa	
Thomasa	Čanga.	Yinlin	je	prvi	katoliški	škof,	ki	je	bil	
na	Kitajskem	posvečen	za	časa	papeža	Frančiška.	
BOGOTA — Kolumbijska	 škofovska	 konferenca	
preudarja,	ali	bi	bilo	smiselno,	da	bi	bila	stalno	nav-
zoča	kot	posrednik	pri	mirovnih	pogajanjih	med	ko-
lumbijsko	vlado	in	levičarsko	gverilsko	organizacijo	
FARC	v	Havani.	Predsednik	konference	nadškof	Luis	
Augusto	Castro	se	 je	šel	glede	tega	posvetovat	v	
kubansko	glavno	mesto.
BANGKOK — Kardinal	Charles	Maung	Bo	iz	Mjanma-
ra	je	na	dvodnevnem	zasedanju	azijskih	škofov,	ki	
so	razpravljali	tudi	o	podnebnih	težavah,	pozval	k	
iskanju	“praktičnih	rešitev”.	Še	posebej	po	zadnjih	
katastrofalnih	poplavah,	ki	so	prizadele	1,7	milijo-
na	ljudi,	ter	tajfunu	Nargis	leta	2008,	ki	je	zahteval	
več	kot	150.000	življenj.	»Naši	siromašni	ljudje	ne	
poznajo	pojma	‘globalno	segrevanje’,	vendar	so	že	
več	kot	deset	 let	žrtve	podnebnih	sprememb,«	je	
opozoril	kardinal.
WASHINGTON — Raziskava	 ameriške	 univerze	
Quinnipiac	je	pokazala,	da	65%	Američanov	sogla-
ša	s	papežem	Frančiškom,	da	je	treba	več	narediti	
za	ohranitev	stvarstva,	“le”	27%	pa	je	drugačne-
ga	 mnenja.	 Prvim	 se	 je	 “pridružil”	 tudi	 ameriški	
predsednik	Barack	Obama,	 ki	 je	 3.	 avgusta	 izdal	
stroge	 ukrepe	 za	 zajezitev	 gornje	 meje	 izpustov	
toplogred	nih	plinov.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
MISIJONSKO DELO V LETU 1854

NOVA MISIJONSKA POSTAJA SVETI KRIŽ
Čoln	 se	 je	 ustavil	 ob	 otoku.	 Knoblehar	 se	 je	

čudil	 njegovemu	 bujnemu,	 krasnemu	 rastlinstvu.	
Občudoval	je	orjaška	drevesa,	ki	jim	podobnih	še	ni	
videl.	Ovijalke	so	cvetele	v	najrazličnejših	živih	barvah.
Ko	je	ogledoval	vso	to	lepoto	in	stopal	po	pobočju	

griča,	je	med	njegovimi	skalami	zapazil	tri	oborože-
ne	črnce.	Prijazno	so	ga	pozdravili	in	pri	pozdravu	
stopili	nekaj	korakov	nazaj.	Odzdravil	jim	je,	kakor	
odzdravljajo	Barijci,	in	jih	prosil,	naj	ga	peljejo	na	
kraj,	od	koder	bo	najlaže	pregledal	okolico.	Takoj	so	
bili	pripravljeni.	Po	dolgem	ovinku	so	ga	peljali	na	
vzpetino,	s	katere	se	mu	je	odprl	veličasten	razgled.	
Gosto	zelenje	in	dišeče	cvetje	je	segalo	skoraj	do	
vrha.	Spodaj	je	šumel	Beli	Nil,	rinil	skozi	tesní	in	pa
dal	preko	skal.	Zahodni	del	otoka	je	bil	obdelan;	kmetje	
so	imeli	svoje	ilnate	koče	ob	reki.	Na	jugu	so	bili	še	
drugi	otoki.	Iz	daljave	sta	ju	pozdravljala	gori	Kereg	
in	Njerkanij.	Proti	ravniku	se	je	najdalj	videla	gora	
Rego;	o	njej	so	mu	črnci	rekli,	da	ji	podnožje	obli-
va	Čutiri	(Beli	Nil).	Za	njo	so	v	modrikastem	mrču	
opažali	še	eno	gričevje.	Na	vzhodu	se	je	vzpenjalo	
pogorje	Lokoja,	na	zahodu	pa	vrhova	Kidi	in	Vigo.
Knoblehar	 se	 je	 dalj	 časa	 pogovarjal	 s	 črnimi	

vodniki.	Natrgali	so	mu	zdravilnih	cvetlic	in	zelišč.	
Če	pride	drugo	leto,	mu	bodo	dali	sadike	in	semena.
Voda	Belega	Nila	je	vidno	upadala,	zato	se	je	moral	

Knoblehar	še	isti	večer	obrniti	proti	severu.	Do	ladje	
se	je	spet	peljal	v	čolnu,	trije	črnci	so	pa	plavali	ob	
njem.	Močan	jug	se	je	upiral	v	razpeta	jadra	ladje,	
da	je	navzdol	po	hitro	tekoči	reki	šlo	še	hitreje.	Že	
drugi	dan	se	je	ladja	zasidrala	pred	gondokorsko	hišo.
Najbolj	južen	kraj	ob	Belem	Nilu,	ki	ga	je	Knoblehar	

dosegel	na	tej	vožnji	dne	1.	junija	1854,	je	bil	torej	
visoki	hrib	na	otoku	Lumutat.	Raziskovalcem	Belega	
Nila	je	za	dalj	časa	ostal	najbolj	južna	znana	točka.
Do	tja	doli,	skoraj	do	ravnika,	je	torej	Knoblehar,	

naš	človek,	odprl	omikanemu	svetu	obzorje,	ki	je	bilo	
do	takrat	zaprto	že	pri	Kartumu	ali	pa	še	niže	ob	Nilu.
Misijonar	Überbacher	je	pisal	dr.	Miterrutznerju	

(Zgodnja	Danica,	1.	marca	1855),	da	sta	imela	Kno-
blehar	in	Kohl	pri	Barijcih	preko	mere	dela.	Kohl	je	
komaj	vsako	drugo	ali	tretjo	noč	spal	po	nekaj	ur.	
Vendar	se	je	počutil	zelo	srečnega.	Z	veseljem	se	je	
žrtvoval	za	bolnike,	nove	šolarje	in	gospodarstvo;	
zraven	se	je	pa	pridno	učil	barijski	jezik.	Kmalu	je	
imel	mnogo	 prijateljev.	 Knobleharju	 je	 razkladal	
svoje	 načrte,	 zlasti	 kako	 bo	 skrbel	 za	mladino	 in	
kako	bo	svoje	delovanje	raztegnil	proti	ravniku,	od	
koder	so	jim	prihajala	vabila.
Ko	se	je	Knoblehar	peljal	proti	jugu,	se	je	–	kakor	

smo	omenili	–	nekaj	časa	peljal	z	njim	tudi	on.	Nato	je	
šel	obiskat	nekaj	bolnih	zamorcev.	Iti	je	moral	daleč,	
poletno	južno	sonce	je	neusmiljeno	žgalo,	on	se	ga	

pa	ni	znal	varovati.	Dobil	je	sončarico.	Ko	je	prišel	
domov,	je	tožil,	da	ga	glava	zelo	boli.	Legel	je	in	užil	
nekaj	zdravil,	najbrž	arzenik.	Ker	mu	ni	odleglo,	ga	
je	vzel	še	večkrat.	Kljub	glavobolu	 je	pa	opravljal	
vsa	svoja	dela.	Ko	je	2.	junija	zagledal	jadra	Jutranje	
zvezde,	je	šel	z	učenci	in	drugimi	črnci	Knobleharja	
čakat	na	spodnji	vrt.	Stopil	je	na	ladjo	in	Knobleharju	
pohvalil	misijonsko	osebje,	da	so	se	tudi	ta	čas	dobro	
vedli.	Rekel	je,	da	je	bolan.	To	se	mu	je	tudi	na	zunaj	
videlo,	ker	se	je	opotekal	in	nekoliko	zmešano	govoril.	
Knoblehar	ga	je	spravil	v	posteljo.	Ker	je	bil	vedno	
slabši,	ga	je	8.	junija	spovedal,	obhajal	in	dal	v	sveto	
olje.	Bališ,	ki	je	bil	zraven,	je	povedal	v	Ljubljani,	da	
so	Knobleharja	pri	tem	oblivale	“obilne,	mile	solze”.
Štiri	dni	nato,	opoldne	14.	junija	1854,	je	ta	mladi,	

vzorni	nižjeavstrijski	duhovnik	po	silnih	bolečinah	v	
glavi	in	po	hudem	smrtnem	boju	umrl.	V	Gondokoro	
je	torej	prišel	samo	umret.	Mizar	Bališ	je	bil	takrat	
tudi	bolan	in	mu	je	komaj	naredil	krsto;	pomagati	
mu	 je	moral	zamorski	 fant,	ki	se	 je	pri	njem	učil	
mizarstva.	Kohla	 so	 še	 isti	 večer	 pokopali	 zraven	
Dovjaka.	Bališ	je	v	Ljubljani	rekel:	»Akoravno	je	bil	
ta	gospod	le	malo	tednov	tamkaj,	je	po	pričevanju	
g.	provikarja	storil	veliko	dobrega.	Če	je	kje	vstal	
prepir,	je	bil	precej	tam	in	je	ljudi	prav	zlepa	miril;	
ako	je	bil	kdo	ranjen,	mu	je	takoj	pritekel	na	pomoč	
z	arniko.	Silno	veselje	je	imel	z	ubogimi	zamorskimi	
otročiči;	storil	je	zanje,	kar	je	mogel.	Tisti	večer	po	
njegovem	pogrebu	so	zamorci	pozno	v	noč	peli	na	
njegovem	grobu	svoje	žalostinke.«
Kakšen	nov	udarec	je	bil	to	za	Knobleharja!	Zdaj	

je	bil	on	edini	duhovnik	v	Gondokoru;	ni	se	mogel	
vrniti	v	Kartum,	kamor	ga	je	klicalo	več	nujnih	zadev.	
Lotil	se	 je	zlasti	pouka	 in	vzgoje	dečkov.	Hotel	 je	
vsaj	nekatere	krstiti	preden	odide;	zelo	so	ga	prosili.
Zanimivo	je	vedeti,	kako	je	Knoblehar	skušal	otro

ke,	po	njih	pa	tudi	odrasle,	dobivati	in	vzpodbujati	
za	verski	pouk.
Otroke	je	imel	silno	rad,	otroci	pa	njega;	najrajši	

bi	bili	zmerom	okoli	njega.	Dajal	jim	je	majhne	daro-
ve.	Rad	jim	je	dovolil,	da	so	šli	na	misijonsko	ladjo,	
bili	pri	službi	božji	in	si	potem	ogledovali	v	knjigah	
verske	 in	 svetne	podobe.	Učil	 jih	 je	delati	 križ	 in	
preproste,	kratke	molitve.	Tistim,	ki	so	bili	posebno	
pridni,	je	podaril	bele	hlače	ali	tudi	višnjevo	vrhnjo	
obleko	in	rdeč	tarbuš.	Njihovi	na	pol	nagi	vrstniki	so	
jih	doma	gledali	z	občudovanjem	in	zavistjo.	Tudi	od	
teh	je	Knoblehar	nekatere	privabil.	Od	tistih,	ki	so	
ga	prosili,	da	smeli	redno	hoditi	k	verskemu	pouku,	
je	zahteval,	če	družine	ni	poznal,	da	sta	oče	in	mati	
prišla	izjavit,	da	sta	zadovoljna	in	da	bosta	dečka	
redno	pošljala	k	pouku.	Otroci,	ki	so	začeli	hoditi	
v	misijonski	šolo,	so	takoj	dobili	krščanska	imena.
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»Sveti	angel,	varuh	moj,	bodi	vedno	ti	z	menoj;	
stoj	mi	 noč	 in	 dan	 ob	 strani,	 vsega	 hudega	me	
brani!	Prav	prisrčno	prosim	te,	varuj	me	in	vodi	me.	
Amen.«	Ta	pesmica	je	ena	prvih	
molitev,	 ki	 jih	 z	 ustnic	 svojih	
vernih	 mater	 (pogosto	 starih	
mater)	poberejo	nedolžni	otroci.	
Morda	je	prav	zaradi	tega	nastala	
zgrešena	po	doba	angela	varuha:	
najpogosteje	 ga	 slikajo,	 kako	
spremlja	otroka	čez	ozko	brv,	ki	
predstavlja	življenjske	nevarnosti.	
Bogoslovni	 pisatelji	 pravijo,	
da	 angel	 spremlja	 slehernega	
človeka	 od	 začetka	 do	 konca	
njegove	življenjske	po	ti.	Romano	
Guardini	 je	 zapisal:	 »Angel	 je	
najbolj	 zgodaj	 ustvarjena	 božja	
stvar.	Njegovo	bitje	je	silna	moč.	
Če	se	prikaže	človeku,	se	njegova	
prva	beseda	glasi:	›Ne	boj	se!‹	–	
kar	pomeni	toliko	kot	trdi	tev,	da	on	
sam	daje	moč	 ...	Med	Bogom	 in	
njim	vlada	soglasje	v	tem,	da	angel	
skrbi	za	to,	kar	je	svetega	v	človeku,	
ki	mu	je	izročen	od	Boga;	in	angel	
čuva	 to	 sveto	 skozi	 zablodelost,	
trpljenje	in	smrt.«
Podlaga	za	češčenje	angelov	je	nauk	Svetega	pis

ma.	Že	Stara	zaveza	pozna	angele,	ki	varujejo	ljudi	v	
nevarnostih.	Kakšni	dve	stoletji	pred	Kristusom	se	je	
pri	Judih	izoblikovala	vera	v	angele	varuhe	in	v	tem	
smislu	Jezus	pravi:	»Varujte	se,	da	ne	boste	zaniče-
vali	katerega	teh	malih!	Povem	vam:	njihovi	angeli	
v	nebesih	vedno	gledajo	obličje	mojega	nebeškega	
Očeta«	(Mt	18,10).	Z	besedo	‘mali’	Jezus	ne	misli	na	
otroke,	ampak	na	ljudi	v	telesni	ali	duhovni	stiski.	
Na	temelju	Svetega	pisma	je	teolog	Franc	Suarez	
vlogo	angelov	varuhov	v	odnosu	do	nas	povzel	v	šest	
točk:	1.	odstranjajo	od	nas	nevarnosti,	ki	ogrožajo	
naše	telo	in	našo	dušo;	2.	nagibljejo	nas	k	temu,	da	
delamo	dobro	in	se	varujemo	hudega;	3.	odstranjajo	
od	nas	napade	hudobnih	duhov	in	zmanjšujejo	moč	
njihovih	skušnjav	pa	tudi	moč	nevarnosti,	ki	izvira	
jo	iz	naših	slabih	nagnjenj	in	priložnosti	za	greh;	4.	
naše	molitve	prinašajo	pred	božje	obličje;	5.	prosijo	
za	nas;	6.	grajajo	nas	in	na	neki	način	kaznujejo,	če	
je	to	za	nas	koristno	in	zveličavno.
Češčenje	angelov	kot	osebnih	varuhov	slehernega	

človeka	se	je	v	Cerkvi	uveljavljalo	postopoma.	Na	
Zahodu	je	postalo	bolj	izrazito	zlasti	od	9.	stoletja	
naprej.	Vse	do	15.	stoletja	pa	je	bilo	v	bogoslužju	
povezano	 s	praznikom	sv.	Mihaela	nadangela	29.	
septembra.	 Poseben	 praznik	 angelov	 varuhov	 je	
nastal	najprej	v	Španiji	v	15.	stoletju.	Od	tam	se	je	
razširil	v	Francijo	in	deloma	drugod	po	Evropi.
V	bogoslužnih	knjigah,	ki	jih	je	po	tridentinskem	

koncilu	 izdal	 papež	 Pij	 V.	 (1570),	 ni	 posebnega	
praznika	angelov	varuhov,	zato	je	njegov	naslednik	
Gregor	 XIII.	 leta	 1582	 ta	 praznik	 dovolil	 španski	

škofiji	 Valencia.	 Papež	 Pavel	 V.	
pa	 je	 leta	 1608	 dovolil	 za	 vso	
Cerkev	rimskega	obreda	obhajati	
praznik	angelov	varuhov	na	prvi	
prosti	dan	po	sv.	Mihaelu,	 torej	
na	 2.	 oktober.	 Klemen	 IX.	 je	
leta	1667	določil,	naj	bo	praznik	
angelov	varuhov	na	prvo	nedeljo	v	
septembru	in	pri	nas	je	ta	nedelja	
dobila	 ime	 ‘angelska	 nedelja’.	
Papež	 Klemen	 X.	 je	 praznik	
angelov	varuhov	leta	1670	ukazal	
za	vso	Cerkev	in	ga	nastavil	na	2.	
oktober.	V	naših	krajih	pa	tudi	po	
drugih	avstrijskih	deželah	so	ga	
še	naprej	obhajali	na	prvo	nedeljo	
v	septembru.	Zdaj	je	god	angelov	
varuhov	v	vsej	zahodni	Cerkvi	2.	
oktobra.
Premnogim	kristjanom	je	mi

sel	 na	 angele	 varuhe	 v	 veliko	
opo		ro	 pri	 resnem	 prizadevanju	
za	življenje	po	evangeliju.
2.	oktobra	godujejo	tisti,	ki	so	

jim	starši	izbrali	ime	Angel.

ANGELI VARUHI
2. OKTOBER

Ne spi, moj angel varuh,
pa čeprav te ne znam

poimenovati z imenom.
Ne spi, moj angel,

pa čeprav so moje misli
velikokrat daleč od tebe.

Ne spi, moj angel,
pa čeprav se moje življenje večkrat

hoče odtrgati tvojemu varstvu.
Kljub temu

BODI MOJ SPREMLJEVALEC,
bodi moj kažipot in varuh

mojih opotekajočih korakov.
Božji poslanec,

dvigni svoje roke nad mano
kot neprebojni ščit.

Ne spi, moj angel varuh,
naj čutim budni pogled

tvojih blagoslovljenih oči.
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Narava	je	povrnila	človeku	njegov	trud.	Pridelki	
so	spravljeni,	zemlja	se	je	umirila	in	se	pripravlja	
k	počitku.	Kakor	so	bila	vsa	večja	dela	pri	spravilu	
poleti	in	jeseni	po	svoje	praznična,	tako	je	tudi	zdaj,	
pred	zimo.	V	tem	je	lepota	kmečkega	življenja,	kot	
ga	 opevajo	 in	 slavijo	 stoletja	 in	 tisočletja.	Danes	
preglaša	to	lepoto	ropot	strojev;	komaj	betva	vsega	
tistega,	kar	je	ožarjalo	težko	življenje	našega	kme-
ta	v	preteklosti,	se	še	ohranja.	Danes	si	kmet	pač	
zida	bolj	zdrava	bivališča.	Stroji	mu	pomagajo,	ker	
ni	zadosti	delovnih	rok.	Šolstvo	in	množična	občila	
so	 ga	 iztrgala	 iz	 nekdanje	 zaostalosti.	 Za	mnogo	
lepega	pa	ni	več	ne	časa	ne	priložnosti.	Napredek	
terja	hudo	plačilo.	Ali	prinaša	srečo	in	zadovoljstvo?	
Prav	bi	bilo,	ko	bi.
Zemlja	se	je	izčrpala.	Kar	je	dala,	ji	je	treba	po-

vrniti.	Važno	jesensko	opravilo	je	zato	gnojenje njiv, 
a	tudi	travnikov.	Prav	je,	da	se	to	delo	opravi	pred	
snegom.	Če	sneg	kmeta	prehiti,	vozijo	gnoj	tudi	s	
sanmi.	Sicer	ga	pa	vozijo	z	vozovi,	ponekod	postavijo	
nanje	velike	koše,	drugod	prislonijo	stranske	deske	
na	 ročice.	 Koš	 prevrnejo	 na	 njivo,	 sicer	 pa	 gnoj	
skidajo.	Mnogokje,	tako	na	Dolenjskem	in	v	Prek-
murju,	prvi	voz	pokropijo	z	blagoslovljeno	vodo.	Tudi	
vraže	so	se	pritaknile	temu	važnemu	opravilu:	na	
Štajerskem	so	pravili	ponekod	(Hujbar),	da	bo	tisti,	
ki	gnoj	zvrne,	še	tisto	leto	umrl,	drugod	pa	(okolica	
Laškega)	pomeni	za	tisto	hišo	porod.
Prav	posebne	šege	so	se	razvile	okoli	tega	opravila	

v	Mežiški	dolini	na	Koroškem,	imenujejo	ga	gnoj-
vóza	ali	gnojvóža.	Gnojvoza	 je	eden	od	primerov	
vzajemne	pomoči	 kmečke	 srenje.	 Te	 vzajemnosti	
ni	ustaril	zunanji	ukaz,	narekovalo	in	uresničilo	jo	
je	življenje	sámo.
Ko	je	bilo	treba	voziti	gnoj	na	strme	njive,	en	sam	

kmet	dela	ni	zmogel.	Zato	so	prihajali	sosedje	na	
pomoč	s	hlapci	in	voli.	Delo	je	bilo	umno	razdelje-
no:	vsak	je	imel	svoj	posel.	Vsakemu	vozu	sta	bila	
dodeljena	dva	“kidača”.		Vozniku	so	pravili	“vozarni”.	
Na	njivah	so	čakali	“skoparniki”,	da	so	skopali	gnoj	
z	voza.	Dékle	so	nato	gnoj	trosile.
Prvi	voz	je	zapeljal	zdoma	véliki	hlapec,	ki	je	ob	

tem	veselo	zavriskal.	To	je	bilo	znamenje,	da	se	je	
gnojvoza	začela.
Gnojvoza	ni	bila	šala.	Treba	je	bilo	trdo	delati.	Voz	

za	vozom	je	poln	prihajal	na	njivo,	voz	za	vozom	
se	je	prazen	vračal	domov.	Okoli	pet	jih	je	navadno	
vozilo.	 Zastanka	 ni	 smelo	 biti.	Malo	 oddiha	 so	 si	
privoščili	za	malo	južino.	Kar	na	njivo	so	jim	prinesli	
kruh,	slanino	in	sadjevec	(“mošt”).	Nato	se	je	delo	
nadaljevalo.
Doma	 je	 imela	 gospodinja	 s	 kuho	 polne	 roke	

dela.	Že	prejšnji	dan	je	napekla	rženi	kruh	in	spekla	
pogačo,	“nabilano”	(nadevano)	z	orehi	in	pomazano	
s	strdjo.	Dopoldne	je	mesila	in	valjala	“nudeljne”	–	
dolinci	jim	pravijo	“štrukeljni”	–,	ki	jih	je	namazala	
s	smetano	in	napolnila	z	drobno	narezano	pogačo,	

z	jajci	in	“šipki”	(se-
sirjenim	kislim	mle-
kom),	jih	nato	zvila	
in	skuhala.	Za	južino	
je	pripravila	pet	do	
šest	“riht”.
Ko	je	zvon	oznanil	poldan,	so	se	gnojvózarji	začeli	

vračati	z	njive	in	se	zbirali	v	hši.	Gredoč	so	se	oglašali	
v	kuhinji,	kjer	jim	je	gospodinja	pripravila	škaf	vode,	
da	so	si	v	njej	umili	roke.	Obilna	“južina”	jim	je	nato	
teknila.	Toda	niso	se	predolgo	mudili	za	mizo.	Dan	
je	jeseni	že	kratek.	In	obetala	se	je	še	burka,	ki	so	
jo	vsi	potihem	nestrpno	čakali.
Ženske	 so	 odšle	 nazaj	 na	 njivo.	 Sledil	 jim	 je	

prvi	voz.	Na	njem	so	jim	poslali	–	“s	prvo	pošto”	–	
“ženina”,	iz	slame	nagačenega,	v	razcapano	obleko	
napravljenega	moža	 z	 raztrganim	 klobukom	 in	
petelinjim	perjem	na	glavi.	Na	vrh	voza	so	zasadili	
kol	in	“ženina”	nasadili	nanj.	Ko	so	ženske	zagledale	
“ženina”,	 je	 nastal	 smeh	 in	 direndaj.	 Šaljivci	 so	
komaj	čakali,	da	so	z	“ženinom”	začeli	uganjati	svoje	
burke.	Nazadnje	popade	oženjen	mož	“ženina”	in	ga	
vrže	med	dekleta.	Nobena	ga	ne	mara,	mečejo	ga	
druga	drugi,	dokler	ni	ves	razdejan.	To	je	vrišča	in	
vpitja,	šal	in	smeha!
Med	tem	pa	skoparnik	koplje	gnoj	z	voza.	Ženske	

ga	pazljivo	gledajo.	Aha!	Je	že	tu!	Pušeljc	namreč.	K	
ženinu	sodi	tudi	pušeljc.	Moški	so	bili	nabrali	kopriv,	
jih	povezali	in	“popenili”	s	pajčevino.	Šopek	so	skrili	v	
gnoj	na	vozu.	Ko	ga	skoparnik	odkrije,	ga	brž	popade	
in	vrže	med	ženske.	Spet	je	vrišč	in	smeh,	vsaka	se	
ga	brani,	nazadnje	ga	ena	spravi.	Skrila	ga	bo	med	
“klanice”	(deske	ob	strani	na	vozu”	in	ga	tako	“po	
pošti”	poslala	fantom	nazaj.
Pod	večer	je	bil	gnoj	razvožen.	Ljudje	in	živina	

so	bili	utrujeni	od	težkega	dela.	Počasi	so	se	vračali.	
Čakala	jih	je	večerja.	Po	večerji	je	sledila	svojevrst
na	zabava.
V	hišo	je	stopila	domača	hči	ali	prva	dekla.	Pri-

nesla	 je	več	pušeljcev.	Začel	naj	bi	 se	boj	 zanje.	
Gospodar	je	prišel	s	peharjem	jabolk.	Prijel	je	eno	
in	ga	vrgel	na	sredo.	Fantje	in	možje	so	planili	po	
njem.	Kdor	je	namreč	jabolko	zgrabil	in	obdržal,	nato	
pa	zajuckal,	je	dobil	pušeljc.	V	enem	jabolku	je	bil	
tudi	denar	–	v	starih	časih	“cvancgarca”,	pred	prvo	
vojsko	krona	–,	kdor	je	dobil	jabolko,	je	dobil	tudi	
denar.	Pri	tej	igri,	ki	je	zahtevala	urnost,	spretnost	in	
moč,	je	bilo	mnogo	hrupa	in	trušča.	Možje	in	fantje	
so	se	prerivali,	da	so	včasih	mizo	iz	kota	pririnili	prav	
na	sredo	hiše.	Ko	so	bili	pušeljci	razdeljeni,	je	bilo	
igre	konec.	Kdor	si	je	pridobil	pušeljc,	se	je	nato	v	
nedeljo	postavljal	z	njim!
Za	slovo	je	dobil	vsak	gnojvozar	po	dva	krapa	in	

po	dva	“brata”	(buhteljna).	Bodi	moški	bodi	ženska,	
vsak	je	bil	počitka	potreben.	Zakaj	naslednje	jutro	
je	bilo	treba	k	sosedu	in	tako	naprej,	dokler	ni	vsa	
srenja	razvozila	gnoja	na	njive.

Niko Kuret

JESENSKO DELO
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Kdo	je	tisti,	katerega	prihod	na	zemljo	bo	v	zgo
do	vini	 pomenil	 glavni	 datum,	 ki	 bo	 na	 odločilen	
način	obnovil	Izraelovo	razodetje?	Kako	se	njegova	
osebnost	vključuje	v	to	ljudstvo,	katerega	značilnosti	
smo	poskusili	opisati.	In	če	verjamemo	v	to,	kar	je	on	
in	kar	je	njegovo	ljudstvo,	kakšni	so	potem	razlogi,	
ki	bodo	 izzvali	med	njima	prelom,	ki	bo	povzročil	
krvavo	dramo,	v	kateri	bo	doseglo	polnost	sporočilo,	
katerega	nosilec	je	bil?	Knjiga	o	življenju	v	Palestini	
v	Jezusovem	času	ne	more	biti	dokončana,	ne	da	bi	
bila	postavljena	ta	vprašanja.
Odgovor	je	v	stavku,	ki	ga	je	Péguy	naslovil	na	

“ljudstvo	Judov”:	»Bil	je	Jud,	preprost	Jud,	Jud,	kot	
ste	vi,	Jud	med	vami	...«	To	je	neovrgljivo	dejstvo,	ki	
ga	je	le	preveč	kristjanov	
dolgo	časa	skušalo	poza-
biti,	ki	ga	pa	najnovejše	
raziskave	 zgodovine	 in	
eksegeze	ne	nehajo	po-
udarjati.	 Jezus	 Kristus,	
ki	ga	kristjani	molijo	kot	
Boga,	 pa	 tudi	 kot	 pra-
vega	 človeka,	 »je	 Jud,	
palestinski	 Jud	 iz	 časa	
Avgusta	 in	 Heroda;	 ni	
Jud	samo	po	svojem	iz-
voru,	 svojih	 vsakdanjih	
navadah,	 svojem	umo-
vanju,	 ampak	 so	 kore-
nine	njegovega	sporočila	
globoko	zasidrane	v	tisto	
Izraelovo	zemljo;«	kot	je	
zapisal	p.	Lagrange,	vendar	nam	to	niti	najmanj	ne	
zanika	njegovega	Božjega	izvora.
Besedila	Nove	zaveze	ne	bi	mogla	biti	bolj	nedvo-

umna.	Sveti	Pavel	ponosno	zatrjuje,	da	so	njegovi	
predniki	Izraelci	in	kot	samo	po	sebi	razvidno	resnico	
navaja,	da	»iz	njih	po	mesu	 izhaja	Kristus«	(Rim	
9,25).	»Jasno	je	namreč,	da	naš	Gospod	izvira	iz	
Juda,«	dodaja	Pismo	Hebrejcem	(7,14);	trditev,	ki	
jo	v	svoji	običajni	simbolični	obliki	ponavlja	Janez	v	
Knjigi	Razodetja	(5,5).	Izraz	“Davidov	sin”	prihaja	
neprestano	izpod	peresa	evangelistov	in	dva	od	njih,	
Matej	in	Luka,	dodajata	celo	rodovnik	daljnega	po-
tomca	tistega	kralja,	ki	je	povzdignil	slavo	Božjega	
ljudstva	(Mt	1,117;	Lk	3,2338).
»Rojen	 pod	 Postavo«	 (Gal	 4,4)	 je	 Jezus	 takoj	

vključen	 v	 judovsko	 skupnost	 v	 skladu	 s	 pravili,	
kakor	smo	videli.	Osmi	dan	je	bil	obrezan	(prim.	Lk	
2,21)	in	ta	značilni	judovski	obred	je	imel	do	litur-
gične	reforme	II.	vatikanskega	koncila	svoj	spomin	
v	bogoslužju	1.	januarja.	Njegovi	starši	se	podvržejo	
in	podvržejo	tudi	njega	vsem	zakonskim	predpisom.	

Njegova	mati	izpolni	Postavo	glede	očiščevanja	ob	
prvem	 obisku	 templja	 po	 porodu,	 njega	 samega	
prinesejo	v	tempelj,	da	je	“posvečen	Gospodu”	in	ga	
po	dolžnosti	“odkupijo”	za	ceno	dveh	golobov	kakor	
katerega	koli	prvorojenega	fantiča	izraelske	družine.
Ime,	ki	ga	dobi,	Ješuà,	Jezus,	ki	ga	pišejo	tudi	

kot	Jozue,	je	zelo	staro	judovsko	ime,	ime	nosilca	
Boga	–	Jahvé	 je	 rešenje,	 Jahvé	rešuje	–	 in	ga	 je	
dostikrat	najti	v	Svetem	pismu,	ne	samo	pri	tistem	
slavnem	 sodniku,	 ki	 je	 ustavil	 sonce	 v	 njegovem	
teku,	ampak	tudi	pri	piscu	Sirahove	knjiga,	ki	se	je	
v	zadnji	vrstici	podpisal	kot	“Jezus,	Sirahov	sin”,	ime	
ki	so	ga	med	leti	36	pr.	Kr.	in	70	po	Kr.	nosili	štirje	
veliki	duhovniki	in	ki	ga	je	po	Luku	že	nosil	eden	od	

Jezusovih	prednikov	(Lk	
2,29).	Prav	tako	so	čisto	
judovska	imena	njegovih	
staršev;	 Jožef,	 ki	 je	 bil	
tudi	 odlični	 očak	 in	 fa-
raonov	namestnik,	ki	je	
naselil	Izraelce	v	Egiptu;	
Marija,	 eno	 izmed	 naj-
bolj	 pogostih	 judovskih	
ženskih	imen	tistega	ča
sa;	kot	je	judovsko	tudi	
ime	njegovih	sorodnikov	
bratranca	Janeza	–	Joha-
nan	–	in	njegovih	staršev	
Zaharija	 in	 Elizabete	 in	
tistih	dveh,	ki	ju	evange
liji	 ne	 omenjajo,	 ju	 pa	
poznajo	apokrifi	in	ju	po	

tradiciji	priznava	tudi	Cerkev,	Ane	in	Joahima.
Jezus	je	bil	kot	otrok	zagotovo	vzgojen	“po	judov

sko”,	kar	pomeni,	da	je	prejel	versko	vzgojo,	ki	je	
pomenila	branje	Svetega	pisma	v	bet haséfer,	hiši	
knjige,	šoli	njegovega	kraja;	da	so	ga	starši	vzgajali	
v	pobožnega	Izraelca	in	so	ga	že	čisto	mladega	peljali	
v	Jeruzalem	na	svoje	romanje.	Zgodba	fanta	med	
učitelji	Postave,	ki	razpravlja	z	njimi,	kaže	svetopi-
semsko	vzgojo,	ki	jo	je	prejel:	naj	so	bili	njegovi	da-
rovi	na	področju	božjih	znanosti	še	tako	nadnaravni,	
si	lahko	mislimo,	da	je	dvanajstletni	fantič	pač	moral	
biti	poučen,	če	je	s	svojo	razumnost	jo	povzročil,	da	
“so	bili	iz	sebe”	vsi,	ki	so	ga	slišali	(prim.	Lk	2,4147).
Ko	je	odrasel,	se	je	gotovo	naučil	obrti	svojega	

očeta,	namreč	obdelovanja	lesa	(med tesarji in mi-
zarji takrat ni bilo razlike; op. ur.)	Kot	večina	Ju	dov	
njegovega	 časa	 je	 Jezus	 delal	 s	 svojimi	 rokami.	
Delal	je	pluge	in	volovske	jarme.	Izročilo,	ki	ga	je	
v	2.	stoletju	zabeležil	sveti	mučenec	Justin	ohranja	
spomin	na	njegovo	delo.	Njegovi	sodobniki	so	ga	
torej	videvali	 z	ostružkom	za	ušesom,	kar	 je	bilo	
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razpoznavno	 znamenje	 delavcev	 z	 lesom,	 ki	 so	
uporabljali	skobelj	 in	kladivo.	Hiša,	v	kateri	živi	v	
Nazaretu,	 preden	 odide	 po	 svoji	 poti,	 kjer	 ne	 bo	
imel	»kamor	bi	glavo	naslonil«	(Mt	8,20),	je	brez	
dvoma	ena	od	tistih	skromnih	kockastih	hiš,	ki	so	
jih	palestinski	kmetje	gradili	do	današnjih	dni,	napol	
jama.	In	zvečer	si	za	spanje	razgrne	rogoznico,	ki	
je	služila	za	ležišče	preprostim	ljudem,	in	se	zavije	
v	kako	odejo	ali	v	svoj	plašč.

Njegov	 zunanji	 izgled,	 o	 katerem	bodo	 sanjali	
tisoči	umetnikov	skozi	stoletja,	je	izgled	pobožnega	
Juda	njegovega	časa.	Nosi	dolge	lase,	ne	nujno	tudi	
brado,	gotovo	pa	tisto	vrsto	priljubljenih	skodranih	
pramenov	las	na	sencih,	ki	jih	je	zapovedovala	Po
stava.	 Njegova	 obleka	 je	 taka,	 kot	 jo	 imajo	 vsi:	
evangelij	govori	o	“suknji	brez	šiva”	(prim.	Jn	19,23)	
–	 gre	 za	 tuniko,	 dokolensko	 srajco,	 in	 sporoča	 v	
zgodbi	o	ženi,	ki	 je	krvavela	dvanajst	 let,	da	 ima	
na	vogalih	svojega	plašča	štiri	volnene	čopke,	cicit, 
ki	simbolično	spominjajo	na	zapovedi	Najvišjega	(4	
Mz	153739).	Če	je	zelo	vroče,	si	pokrije	glavo	z	
vogalom	svoje	obleke.	Na	nogah	ima	sandale,	kakor	
tudi	večina	njegovih	spremljevalcev.
Njegova	 hrana	 je,	 kakor	 povedo	 besedila,	

zna	čilna	 za	 navade	 v	 njegovi	 deželi.	Mesa	 ne	 je	
pogosto:	 v	 evangeliju	 je	 nekaj	 izrednega	 zaklati	
pitano	tele,	 jagnje	se	pa	sploh	ne	pojavi	na	mizi,	
razen	 za	 velikonočno	 večerjo.	 Zato	 je	 pa	 pijača,	
ki	 ima	 pomembno	mesto	 v	 judovski	 prehrani,	 v	
besedilih	večkrat	omenjena.	Za	dokaz	učencem,	da	
ni	prikazen,	bo	vstali	Kristus	z	njimi	jedel	na	bregu	
Genezareškega	 jezera	 pečeno	 ribo	 (Lk	 24,4243;	
Jn	21,13).	Kruh,	osnovno	živilo	tudi	za	Jude,	je	v	
evangelijih	pogosto	omenjen;	kruh,	ki	ga	bo	Kristus	
povzdignil	v	zakramentalno	znamenje.	In	že	zgodba	
o	svatbi	v	Kani	bo	zadoščala	za	dokaz,	da	je	Jezus	
zagotovo	pil	tisto	črno	vino,	težko	in	obarvano,	ki	ga	
je	bilo	treba	pred	serviranjem	razredčiti	z	vodo;	tisto	
vino,	ki	ga	bo	on	pridružil	evharističnemu	razodetju.	
Kuharska	umetnost,	na	katero	namiguje	evangelij,	
je	kaj	skromna.	Videti	je,	da	judovska	miza	vsaj	pri	
revnih	 ni	 poznala	 zapletenosti	 rimske	 kuhinje,	 ni	
se	pa	na	družinske	praznike	ogibala	kake	pojedine	
obilnih	jedi.	Prav	tako	vidimo	v	evangeliju,	da	se	je	
je	Jezus	večkrat	udeležil	pri	svojih	prijateljih.

Iz	vseh	teh	navad,	ki	smo	jih	spoznali	 iz	štirih	
evangeljskih	 knjig,	 se	 nam	 Jezus	 pokaže	 kot	
judovskih	 človek,	 ki	 se	 nič	 ne	 razlikuje	 od	 svojih	
sonarodnjakov.	 Jezik,	ki	ga	govori,	 je	 isti,	 kot	ga	
uporabljajo	njegovi	sonarodnjaki,	aramejščina,	od	
katere	 se	Markov	 evangelij	 ni	 obotavljal	 navesti	
nekaj	besed	v	svojem	grškem	besedilu	in	je	nekatere	
od	 njih	 položil	 na	Kristusove	 ustnice.	 Kar	 zadeva	
hebrejščino,	 liturgični	 jezik,	 jezik	 Svetega	 pisma,	
jo	je	Jezus	zagotovo	tudi	znal,	saj	je	bil	sposoben	v	
shodnici	glasno	brati	odlomek	Svetega	pisma	in	ga	
poslušalstvu	razlagati.
V	kakšnem	okvirju	in	s	kakšnimi	sodelavci	deluje	

Jezus,	ko	se	je	dvignil,	da	bi	ponesel	v	javnost	svoje	
sporočilo?	V	okviru	judovske	dežele,	tiste	Palestine,	
za	katero	ni	videti,	da	bi	šel	ven	 iz	nje	na	svojih	
šte	vilnih	 potovanjih.	 Njegovi	 učenci,	 dvanajsteri	
aposto	li,	so	vsi	Judje,	podeželani,	večinoma	ribiči	iz	
Galileje.	Njihova	imena	povedo	dovolj:	Simon,	Janez,	
Juda,	Levi,	ki	bo	postal	Matej,	in	drugi.	Kadar	govori	
njegov	slog	močno	označujejo	navade	judovskega	
izražanja,	od	katerega	je	tudi	evangeljska	grščina	
uspela	 ohraniti	 ritme,	 uravnotežena	 ponavljanja,	
aliteracijo	hebrejskega	pesništva	(ponavljanje	ene-
ga	ali	več	soglasnkov	v	zaporedni	vrsti	besed;	op. 
ur.).	V	njegovih	prilikah	se	pojavi	tudi	povezava,	z	
izraelskim	midrašem	(judovski	način	razlage	Svetega	
pisma;	op. ur.).	 Čudovito	 je	 njegovo	 poznavanje	
Svetega	pisma:	sveto	besedilo	je	dobesedno	glavna	
sestavina	njegove	misli.	Navedki	neprestano	vrejo	z	
njegovih	ustnic.	In	kadar	ne	navaja	točno	Svetega	
pisma,	mar	nanj	nič	kolikokrat	ne	namiguje	in	ne	
pokaže	skladnosti	z	njim?	Nekateri	njegovi	najbolj	
izvirni	izreki	niso	nič	drugega	kot	navedki	iz	svetega	
pisma,	postavljeni	v	drugačno	luč.

Kot	primer:	znani	izrek	»če	te	kdo	udari	po	de-
snem	licu,	mu	nastavi	še	levo«	(Mt	5,39)	izhaja	iz	
»naj	ponudi	lice	tistemu,	ki	ga	tepe,	naj	se	nasiti	z	
zasramovanjem«	(Žal	3,30).

To	je	način	mišljenja,	ki	izhaja	iz	njegove	judovske	
vzgoje.	Le	spomnimo	se	njegove	Matere	Marije,	ki	
je	 improvizirala	Magnificat	 (Moja	 duša	 poveličuje	
Gospoda,	Lk	1,4655)	in	ga	stkala	praktično	od	za-
četka	do	konca	v	spominih	na	Sveto	pismo	tako,	da	
ta	čudovita	pesnitev,	kot	se	zdi,	povzema	vse	glavne	
misli	judovskega	upanja.
Po	svojem	rojstvu,	vzgoji,	načinu	življenja,	prija-

teljstvih,	sredstvih	izražanja	je	ta	človek	Jezus	Jud,	
popolnoma	Jud	tiste	sorte,	da	vse,	kar	je	bilo	po-
vedano	o	vsakdanjem	življenja	njegovega	ljudstva,	
velja	tudi	zanj	in	je	tako	del	svojega	časa	in	svoje	
dežele.	Kot	Jud	priznava	svojemu	ljudstvu	posebno	
poslanstvo,	edinstveno	usodo.	Kot	vsi	njegovi	so-
narodnjaki	je	sin	Zaveze.	Tudi	tukaj	je	gotovo	vpliv	
vzgoje	njegove	matere:	ves	končni	del	pesmi	Magni-
ficat	poveličuje	obljube,	dane	»Abrahamu	in	njego-
vemu	potomstvu	na	veke«	(Lk	1,55).	»Odrešenje	je	
od	Judov,«	pravi	Jezus	Samarijanki	kot	nekaj,	kar	se	
razume	samo	po	sebi	(Jn	4,22).	Zdi	se,	da	hoče	vsaj	
na	začetku	omejiti	razodetje	svojega	poslanstva	na	
izgubljene	ovce	Izraelove	hiše	(prim.	Mt	10,6),	saj	
»ni	lepo	jemati	kruh	otrokom	in	ga	metati	psom«	

Čopki na vogalih plašča
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(Mr	7,27),	kakor	da	bi	hotel	za	vsako	ceno	zakore-
niniti	svoj	nauk	v	judovsko	zemljo	preden	bi	mu	dal	
vesoljni	značaj,	kar	bo	storil	ob	koncu	svojih	dni,	ko	
bo	svojim	zapovedal:	»Pojdite	torej	in	naredite	vse	
narode	za	moje	učence«	(Mt	28,19).
Jezus,	sin	Zaveze,	so	obnaša	točno	kot	pobožen	

Jud	in	zvesto	udejanja	svojo	vero.	V	evangeliju	je	
večkrat	vprašanje	shodnic,	kamor	hodi	učit	in	molit:	
vidi	se,	da	je	tega	navajen.	Kadar	je	v	Jeruzalemu,	
se	povzpne	v	tempelj	molit	svojega	Očeta.	Njego-
va	ogorčenost	spričo	tempeljskih	branjevcev,	ki	so	
iz	»hiše	molitve«	naredili	»razbojniško	jamo«	(Mr	
11,17),	dovolj	 jasno	kaže,	kakšno	spoštovanje	 je	
gojil	 do	 posvečenega	 spomenika,	 središča	 judov
skega	 verskega	 življenja.	Ne	 opušča	 praznovanja	
velikih	praznikov,	ki	se	vrste	v	letu	in	ga	posvečujejo:	
šotorski	 praznik,	 praznik	 posvečenja	 templja	 (Jn	
7,14;	10,22);	komaj	nekaj	dni	pred	smrtjo	ukaže	
dvema	učencema,	naj	pripravita	vse	za	praznovanje	
pashe	(Mt	26,17;	Mr	14,13;	Lk	22,7).	Nasprotno	od	
tega,	kar	ljudje	le	prepogosto	verjamejo,	ne	obsoja	
niti	ne	zavrača	vseh	zapovedi	Mojzesove	Postave.	
Dobro	znani	odlomek	 iz	Matejevega	evangelija	 je	
glede	tega	brezpogojen:	»Ne	mislite,	da	sem	prišel	
razvezat	postavo	ali	preroke;	ne	razvezat,	temveč	
dopolnit	sem	jih	prišel.	Resnično,	povem	vam:	Dokler	
ne	preideta	nebo	 in	zemlja,	ne	bo	prešla	niti	ena	
črka	ali	ena	črtica	postave,	dokler	se	vse	ne	zgodi.	
Kdor	bo	torej	kršil	eno	od	teh,	pa	čeprav	najmanjših	
zapovedi	in	bo	tako	ljudi	učil,	bo	najmanjši	v	nebe-
škem	kraljestvu«	(Mt	5,1719).	O	soboti,	tem	preiz-
kusnem	kamnu	judovskega	izpolnjevanja	predpisov,	
govori	z	velikim	spoštovanje;	tako	pravi,	na	primer,	
v	apokaliptičnem	govoru	o	koncu	sveta:	»Molíte,	da	
vam	ne	bi	bilo	treba	bežati	pozimi	ali	na	soboto«	(Mt	
24,20),	ker	vam	bo	ta	dan	prepovedano	oddaljiti	se	
več	kot	za	“sobotno	pot”	in	odnašati	svoje	imetje.	
“Ágraphon”	(Jezusova	beseda,	ki	je	ni	v	kanoničnih	
svetopisemskih	knjigah;	op. ur.),	najden	na	nekem	
papirusu,	 pripisuje	 Jezusu	 celo	 besede:	 »Če	 ne	
boste	spoštovali	sobote,	ne	boste	prišli	k	Očetu.«	
Če	kdaj	zavzame	stališče	proti	izpolnjevanju	sobot
ne	obveznosti,	 je	 to	 zaradi	pretiravanja,	ki	 so	ga	
temu	obredarstvu	dali	učitelji	Postave,	ne	pa	zaradi	
načela.	Dobro	je	znana	beseda,	s	katero	označuje	
svoj	odnos	do	Postave:	»Ne	mislite,	da	sem	prišel	
razvezat	postavo	ali	preroke;	ne	razvezat,	temveč	
dopolnit	sem	jih	prišel«	(Mt	5,17).
V	 Kristusovem	 učenju	 so	 vsi	 glavni	 elementi	

judov	ske	vere.	In	najprej	brezpogojno	in	zapovedo-
valno	enoboštvo,	tisti	zanos	v	smeri	Edinega,		ki	je	
bil	ponos	Izraela.	Za	Jezusa	je	Bog	vedno	“prvi,	ki	
mu	je	treba	služiti”,	kot	bo	pozneje	rekla	sveta	Ivana	
Arška.	Pokličimo	si	v	spomin:	“prva	zapoved”	je	zanj	
ljubiti	Boga	in	sploh	ni	slučajno,	da	je	na	vprašanje	
pismouka	 odgovoril	 z	 recitiranjem	molitve	Š’mà: 
»Poslušaj	Izrael:	Gospod	je	naš	Bog,	Gospod	edini«	
(5	Mz	6,4).Toda	videli	smo,	da	ima	svoje	korenine	
v	judovski	tradiciji	tudi	véliko	evangeljsko	načelo,	
“druga	 zapoved”:	 »Ljubi	 svojega	 bližnjega	 kakor	
samega	sebe«	(Mr	12,31).	Morala,	ki	jo	uči	Jezus,	
izhaja	iz	tiste	morale,	katere	temelje	je	postavil	Moj-

zes	in	ki	so	jo	preroki,	Job,	psalmist	in	Sirah	razvili,	
do	njegovega	namena,	da	moralno	življenje	naredi	
bolj	notranje	in	ga	ne	skrči	na	mehanično	podložnost	
zapovedim.	Koliko	prerokov	od	Joela	do	Izaija	je	že	
reklo,	da	post	 in	pozornost	vzbujajoča	pokora	ne	
zadoščata!	Krščanska	vsesplošnost	se	navezuje	na	
enega	od	tokov	judovske	misli,	ki	sicer	ni	bil	najbolj	
splošno	ljudski,	zato	pa	ni	bil	nič	manj	močan.
Čeprav	 je	 res,	 da	 Jezusa	 formalno	 ni	mogoče	

poistovetiti	s	kako	versko	skupino,	na	katere	se	je	
delila	judovska	skupnost,	je	pa	izven	dvoma,	da	se	
njegova	misel	povezuje	z	nauki	te	ali	one	skupine.	
Celo	s	farizeji,	ki	ob	hitrem	branju	evangelijev	zgle-
dajo	nasprotniki,	ki	jih	je	Kristus	brez	kake	procesne	
oblike	zavrgel.	Renan	pretirava,	ko	pravi,	da	je	»bil	
rabi	Hilél	Jezusov	učitelj,«	gotovo	pa	se	Jezusova	
misel	povezuje	z	mislijo	 farizejev	glede	 temeljnih	
točk,	na	primer	o	vlogi	Previdnosti	v	svetu	in	milosti	
v	človeku,	o	sodbi	po	smrti	in	vstajenju	mesa.	Enako	
je	mogoče	najti	mnogo	stičnih	točk	med	njegovim	
naukom	in	izrazom,	ki	mu	ga	daje	ter	naukom	Ese-
nov,	 kakor	ga	 razodevajo	qumranski	 rokopisi.	Do	
neke	mere,	ki	pa	jo	je	treba	natančno	upoštevati,	
je	mogoče	 povezati	 nekatere	 značilne	 krščanske	
obrede	z	navadami	qumranskih	menihov:	umivanja,	
na	katera	daje	misliti	Janezov	krst	Jezusa,	skupni	
obedi,	slutnja	zadnje	večerje,	ko	esenska	besedila	
govore	o	kruhu	in	vinu.	Vse	to	postavlja	Jezusa	in	
njegovo	sporočilo	v	judovski	okvir	tako	jasno,	da	je	
treba	obsoditi	vsak	poskus	spodrezovanja	njegovih	
izraelskih	korenin	kot	napačno	razumevanje	njegove	
osebnosti	in	njegove	misli.

Ko	je	prišel	na	svet,	je	Marijin	sin	prevzel	vlogo	
tistega	Mesija,	ki	ga	je	judovsko	upanje	stoletja	no-
silo	v	sebi.	Odrešenje,	ki	ga	bo	daroval	svetu	bo	v	
začetku	dal	spoznati	kot	“odrešenje	Izraela”	(prim.	
Lk	1,68;	2,38;	24,21).	Bo	ta	vzvišena	zamisel	Od-
rešenika	mogla	prodreti	v	duhove,	tudi	ko	ji	je	dolgo	
izročilo	dalo	vzbrsteti	in	rasti	v	zavesti	naroda,	ki	je	
imel	zaklad	izrazov	Božje	volje?	Treba	je	v	globini	
občutiti	vseh	vrst	vezi,	ki	so	priklepale	Jezusa	na	
njegovo	ljudstvo	in	se	zavedati	njegove	narodnostne,	
razumske,	moralne	in	duhovne	pripadnosti	narodu	
Obljube,	da	bi	razumeli,	zakaj	presega	pričakovano	
in	zakaj	ni	Mesija,	kot	ga	je	pričakoval	Izrael.

Sandale
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zapovedi

P. Anselm Grün

DESET ZAPOVEDI
VODNIK V SVOBODO

IV. SPOŠTUJ OČETA IN MATER
SPOŠTUJEM SVOJE POREKLO

nadaljevanje in konec

Ko	sem	bral	različne	prispevke	o	četrti	zapovedi,	
sem	opazil,	da	vsak	čas	poudari	kaj	drugega.	Na	
začetku	osemdesetih	let	bi	komajda	lahko	govorili	
o	spoštovanju	staršev	s	strani	otrok.	Takrat	se	 je	
staršem	zabičevalo,	naj	cenijo	in	spoštujejo	svoje	
otroke.	Te	prispevke	je	očitno	zaznamovala	kritič-
na	 drža	 generacije	 oseminšestdeset.	 Tedaj	 se	 je	
udrihalo	bolj	po	starših	in	se	jim	očitalo,	da	so	vse	
naredili	narobe.
Danes	veje	nov	veter.	Staršem	se	zdi,	da	so	jim	

otroci	zrasli	čez	glavo.	Otrokom	bi	želeli	biti	boljši	
starši,	kot	so	bili	njihovi	njim.	Želeli	bi	jih	podpirati	in	
ne	kaznovati.	Vendar	so	jim	pri	tem	pozabili	postaviti	
potrebne	meje.	Če	otrok	ne	 izkusi	meje,	postane	
brez	meja	in	brez	mere.	Potem	izgubi	tudi	spoštova-
nje	do	staršev.	Starši	danes	hrepenijo	po	otrokovem	
spoštovanju.	Trpijo,	ker	jih	otroci	obkladajo	z	izrazi,	
ki	si	jih	sami	v	odnosu	do	svojih	
staršev	nikoli	ne	bi	dovolili.	Starši	
bodo	doživeli	otrokovo	spoštova-
nje	le,	če	se	bodo	sami	spoštovali.	
Če	se	cenim,	ne	dovolim	zaničlji
vega	vedenja	in	govorjenja.	Otro-
ku	pokažem	meje.
Na	mejah	–	tako	meni	hambur

ški	 pedagog	HansUwe	Rogge	–	
nastaja	trenje.	In	kjer	je	trenje	je	tudi	toplota.	Otroci	
potrebujejo	meje,	 da	 bi	 začutili	 starše	 in	 njihovo	
toplino.	Starši	se	pogosto	bojijo	pokazati	otrokom	
meje,	ker	so	lastno	vzgojo	doživljali	kot	prestrogo.	
Odločilno	je,	da	pri	vsem	postavljanju	meja	otroka	
vselej	spoštujejo.	Ker	jemljete	sebe	in	otroke	resno,	
se	držite	pravil	 in	meja.	Otroci,	ki	so	odrasli	brez	
meja,	se	pogosto	počutijo	sami	s	svojimi	razpolože-
nji.	Meje	otrokom	pokažejo,	da	starši	skrbijo	zanje.	
Toda	staršem	ni	 lahko	postavljati	meja,	če	je	vse	
okrog	njih	brez	strukture.
Srečujem	veliko	staršev	med	štiridesetim	in	šest-

desetim	letom,	ki	skrbijo	za	svoje	ostarele	starše.	
Vodi	jih	četrta	Božja	zapoved	in	staršev	preprosto	
nočejo	odriniti	v	dom.	Hočejo	jih	negovati,	dokler	
je	 le	mogoče.	Včasih	gredo	do	 lastnih	meja	 in	se	
žrtvujejo	za	starše.	Zelo	spoštujem	takšne	ljudi.	V	
pogovoru	poskušam	ceniti	njihovo	vedenje	in	skrb	
ter	spoštovanje	do	staršev.
Toda	hkrati	jih	opogumljam,	naj	spoštujejo	tudi	

lastne	meje.	Ko	se	sprašujemo,	koliko	nege	ostarelih	
staršev	naj	prevzamemo	nase,	vedno	preizkušamo	
meje	svojih	zmogljivosti.	Če	se	zaradi	preobreme-

nitve	 zlomimo,	 skopni	 v	 nas	 tudi	 spoštovanje	 do	
staršev.	Vendar	veliko	hčera	in	sinov	v	negi	svojih	
ostarelih	staršev	preraste	sebe.	Četrta	zapoved	je	
zanje	vir	motivacije	in	obenem	moči,	da	ne	nehajo	
podpirati	svojih	staršev.	Pogosto	so	potem	nagrajeni	
z	intenzivnim	poslavljanjem	od	staršev.	Sprijaznje	
ni	so	z	njimi	in	tako	lahko	živijo	iz	korenin,	ki	so	jih	
do		bi	li	od	svojih	staršev.
Pogosto	predvsem	ženske,	hčerke	in	snahe	pre-

vzamejo	vso	odgovornost.	In	se	v	svoji	skrbi	za	bol	ne	
starše	ali	tasta	ali	taščo	preobremenjujejo	in	same	
zbolijo.	Ni	se	preprosto	odločiti,	ali	družina	še	zmore	
nego	ali	naj	bolne	starše	odda	v	dom.	Mnogi	si	ne	
upajo	dati	staršev	v	dom,	ker	sodijo,	da	bi	tako	kršili	
četrto	zapoved.
Vendar	spoštovati	starše	vedno	pomeni	tudi	ce-

niti	 sebe.	Staršev	nikakor	ne	 smemo	odriniti.	 To,	
kako	naj	skrbim	za	starše,	ali	bo	
domača	nega	uspela,	 če	 si	 bom	
pomagal	 s	 storitvami	 negoval-
cev	in	negovalk,	ali	bi	bila	boljša	
nega	v	domu,	je	zgolj	vprašanje	
pametne	presoje	in	lastnih	meja.	
V	domu	lahko	starše	vedno	zno-
va	 obiskujem.	 Te	 skrbi	 ne	 bom	
preprosto	odrinil	na	stran.	Včasih	

laže	spoštujem	starše,	če	njihove	demence	nimam	
nenehno	pred	očmi.
Če	ne	spoštujem	lastnih	meja,	postanem	agre-

siven.	Neka	ženska	mi	je	pripovedovala,	da	ne	zna	
ravnati	s	svojo	materjo.	Mati	zelo	veliko	pričakuje,	
kaj	vse	naj	bi	hči	storila	zanjo.	Rekel	sem	ji:	»Za-
kaj	se	jezite	na	svojo	mater?	Saj	sme	pričakovati.	
Verjetno	boste	tudi	sami	veliko	pričakovali	od	svojih	
otrok,	ko	boste	starejši.	Odločiti	se	morate,	v	kolikšni	
meri	 lahko	 izpolnite	materina	 pričevanja.	 Vendar	
svoj	 odločitve	 ne	 smete	 naložiti	materi.	 Sami	 se	
morate	odločiti.	In	vedeti	morate,	da	se	je	tudi	mati	
zmožna	učiti.«
Če	od	matere	zahtevam,	da	sprejme	moje	meje,	

in	pričakujem,	da	jih	bo	sprejela,	potem	jo	cenim	in	
spoštujem.	Še	naprej	sem	lahko	v	dobrem	odnosu	z	
njo.	Spoštovati	ne	pomeni	izpolniti	vsa	pričakovanja,	
temveč	spoštovati	drugega	in	sebe.V	takšnem	vza
jem	nem	spoštovanju	rastejo	oboji:	starši	in	otroci.	
Drug	od	drugega	se	učijo.	In	drug	od	drugega	kaj	
zahtevajo.	In	navsezadnje	bodo	doživeli,	kako	hvalež
ni	so	lahko	drug	drugemu.	Če	si	bo	hčerka	priznala,	
da	mora	varovati	svoj	meje	v	odnosu	do	matere,	se	
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bo	njima	razvil	globlji	odnos.	In	še	po	smrti	jo	bo	
spoštovala	in	cenila.
Jezus	navaja	četrto	zapoved	in	graja	farizeje,	ki	

se	sicer	držijo	črke	zapovedi,	ne	zmenijo	pa	se	za	
smisel:	»Bog	je	namreč	rekel:	‘Spoštuj	očeta	in	mater’	
in	‘Kdor	preklinja	očeta	ali	mater,	naj	bo	kaznovan	s	
smrtjo’.	Vi	pa	pravite:	‘Kdor	reče	očetu	ali	materi:	To,	
s	čimer	bi	ti	lahko	koristil,	je	dar,	temu	ni	treba	več	
spoštovati	svojega	očeta.’	Tako	ste	razveljavili	Božjo	
besedo	zaradi	svojega	izročila«	(Mt	15,46).
Navzven	lahko	zapoved	dosledno	izpolnjujemo.	

Vendar	s	tem	zgrešimo	Božji	namen.	Bog	je	želel,	da	
bi	imeli	ostareli	starši	še	dobro	eksistenčno	osnovo.	
Sinovi	dolgujejo	staršem	skrb	za	njihovo	preživetje.	
Farizeji	so	se	pa	domislili	zvijače.	Denar,	s	katerim	
bi	lahko	koristil	staršem,	je	dar	za	Boga,	in	potem	
sem	prost	obveznosti,	da	moram	skrbeti	za	starše.	
Uporabili	so	Boga,	da	bi	staršem	odvzeli	pravice	in	
čast.	S	tem	so	farizeji	popačili	Božji	namen.
Prej	bi	lahko	rekli,	da	je	na	drugih	mestih	Jezus	kršil	

četrto	zapoved.	Svoje	učence	poziva,	naj	zapustijo	
starše	 in	mu	 sledijo.	Učencu,	 ki	mu	
hoče	slediti,	a	bi	želel	prej	še	domov,	
da	 bi	 pokopal	 svojega	 očeta,	 ostro	
odgovori:	»Pústi,	naj	mrtvi	po	kopljejo	
svoje	mrtve,	 ti	 pa	 pojdi	 in	 oznanjaj	
Božje	 kraljestvo!«	 (Lk	 9,60).	 In	 na	
drugem	mestu	 reče:	 »Če	 kdo	 pride	
k	meni	 in	 ne	 sovraži	 svojega	očeta,	
matere,	žene,	otrok,	bratov,	sester	in	
celo	svojega	življenja,	ne	more	biti	moj	
učenec«	(Lk	14,26).
Kako	je	mogoče	te	besede	združiti	

s	 četrto	 zapovedjo?	 Jezus	 zagotovo	
ne	želi	zanetiti	družinskega	razdora.	
Vendar	 izhaja	 iz	 posameznikove	
svobode.	 Noben	 človek	 nima	 samo	
staršev,	ki	naj	bi	jih	ubogal.	Ima	tudi	
svoj	 notranji	 glas,	 po	 katerem	Bog	
govori	z	njim.	In	predvsem	ta	glas	naj	
bi	 poslušal.	 Ta	 je	 pomembnejši	 ka
kor	glas	staršev.	Jezus	osvobodi	človeka	za	samega	
sebe.	Osvobodi	ga	absolutne	obveznosti	do	staršev.	
Obstaja	Božji	klic,	zaradi	katerega	hodi	po	poteh,	
ki	 jiih	 njegovi	 starši	 ne	 razumejo.	 Vendar	 v	 tej	
osvobojenosti	starševskih	pričakovanj	lahko	zraste	
novo	spoštovanje	do	staršev.
Slediti	 notranjemu	 glasu	 ne	 pomeni,	 da	 se	 za	

starše	ne	zmenimo	več.	Jezus	nam	je	dal	zgled	za	
to.	Že	z	dvanajstimi	leti	je	odšel	od	staršev,	ker	je	
želel	biti	v	hiši	svojega	Očeta.	In	starši	so	ga	morali	
tri	dni	iskati.	Pozneje	je	hodil	po	poti,	ki	je	njegova	
mati	ni	razumela.	Prišla	je	s	svojimi	sorodniki,	da	
bi	ga	odpeljala	domov.	Vendar	Jezus	na	križu	skrbi	
za	mater:	»Ko	je	Jezus	videl	svojo	mater	in	zraven	
stoječega	učenca,	katerega	je	ljubil,	je	rekel	materi:	
‘Žena,	glej,	tvoj	sin!’«	(Jn	19,26).
Čeprav	 je	 pomen	 tega	 prizora	 simboličen,	 pa	

ima	 po	 razumevanju	 Janezovega	 evangelija	 tudi	
zgodovinsko	in	človeško	razsežnost.	Jezus	je	zapustil	
mater.	A	pred	smrtjo	misli	nanjo,	da	ne	bi	ostala	
sama.	V	skupnosti	učencev	lahko	najde	dom.	Tam	

bo	cenjena	kot	Jezusova	mati.	Lukov	evangelij	potr
juje,	da	je	Jezusova	mati	na	binkošti	med	učenci.	V	
skupnosti	učencev	jo	cenijo	in	spoštujejo.
Jezus	potrdi	to	spoštovanje,	ko	mu	neka	ženska	

zakliče:	»‘Blagor	telesu,	ki	te	je	nosilo,	in	prsim,	ki	
so	te	dojile!’	On	pa	je	rekel:	‘Še	bolj	blagor	tistim,	
ki	Božjo	besedo	poslušajo	 in	se	po	njej	ravnajo’«	
(Lk	 11,2728).	 Jezus	 prizna,	 da	 je	 njegova	mati	
poslušala	 Božjo	 besedo	 in	 se	 po	 njej	 ravnala.	
Spoštuje	jo	kot	žensko,	ki	je	sledila	Bogu	in	sprejela	
nerazumljivo	pot	svojega	sina,	ki	ga	je	Bog	poklical	
za	nekaj	višjega.
Avtorji	nizozemske	televizijske	nanizanke	razlagajo	

četrto	 zapoved	 z	 besedami	 “Spoštujem	 svoje	
poreklo”.	Spoštovati	starše	pomeni,	da	smo	hvaležni	
tistim,	ki	so	nas	rodili	in	vzgojili,	da	smo	hvaležni	za	
svoje	poreklo.	Kdor	ga	ne	spoštuje,	je	brez	korenin.	
Živi	samo	v	trenutku.	A	ne	ve,	od	kod	prihaja	in	kam	
gre.	Beseda	“spoštovanje,	rešpekt”	izhaja	iz	latinske	
respicere	–	pogledati	nazaj,	upoštevati.	Samo	naprej	
lahko	 gledam	 le,	 ko	 spoznam,	 od	 kod	 prihajam.	

Napredujem	 le,	 če	 upoštevam	pot,	
po	kateri	sem	hodil	doslej.
Moj	izvor	so	moji	starši.	Do	njim	

sem	obziren.	Vedno	znova	jih	gledam,	
da	 bi	 spoznal,	 kdo	 sem.	Brez	 tega	
spoštovanja,	brez	oziranja	na	starše	
in	njihove	vrednote,	izgubimo	pogled	
za	 bistveno.	 Sveto	 pismo	pravi,	 da	
brez	 spoštovanja	 naše	 življenje	 ne	
uspe.	Za	to,	da	bi	dolgo	dobro	ži	veli	
na	zemlji,	je	potreben	pogled	nazaj.	
Ko	opazujemo	svoje	starše,	ne	gre	za	
ocenjevanje.	V	njih	odkrivamo	lastno	
zgodovino.	Starši	 so	potomci	 starih	
staršev	in	prastarih	staršev.
Danes	 vemo,	da	mnoge	psihične	

težave	izhajajo	iz	potlačenih	družinskih	
skrivnosti.	Potreben	je	pogled	nazaj,	
da	 ne	 ponovimo	 nesreče,	 ki	 se	 je	
zgodila	 v	 naši	 izvorni	 družini.	 In	

potrebno	je	spoštovanje,	da	ne	bi	spregledali	tega,	kar	
je	danes	za	nas	dobro.	Brez	spoštovanja	do	staršev	
in	 starih	 staršev	 ter	 njihove	 celotne	 zgodovine,	 ki	
jih	je	zaznamovala,	ne	moremo	oblikovati	življenja	
tako,	da	postane	blagoslov.	Kdor	se	ne	ozira	nazaj	
poln	spoštovanja,	je	obsojen	na	to,	da	ponavlja,	kar	
v	preteklosti	ni	uspelo.	Da	bi	dolgo	in	dobro	živeli	na	
tej	zemlji,	je	treba	spoštovati	svoje	poreklo.
Tudi	če	se	ne	strinjam	z	marsičem,	kar	v	svoji	

psihologiji	 oznanja	 Bert	 Hellinger,	 pa	 zagotovo	
drži	 nekaj,	 kar	 ta	 avtor	 vedno	 znova	 zahteva:	
spoštovanje	staršev.	Tudi	če	imajo	otroci	težave	s	
starši,	naj	bi	se	pred	njimi	–	četudi	so	že	pokojni	–	
poklonili	in	rekli:	»Spoštujem	te	kot	svojega	očeta	in	
kot	svojo	mater.	Dala	sta	mi,	kar	sta	mi	mogla	dati.	
Včasih	 sem	pričakoval	 več.	Vendar	 sem	hvaležen	
za	to,	kar	sta	mi	dala.	Vedno	vaju	bom	ohranil	v	
spoštljivem	spominu.«	Za	Hellingerja	 je	to	pogoj,	
da	 naše	 življenje	 uspe.	 Brez	 spoštovanja	 staršev	
si	odrežemo	 lastne	korenine.	In	brez	spoštovanja	
staršev	ni	samospoštovanja.

Glej,
tvoja mati
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papežev verouk
Frančišek

RANJENE DRUŽINE

Danes	 se	 hočem	 ustaviti	 pri	 vprašanju,	 kako	
poskrbeti	za	tiste,	ki	so	po	nepopravljivem	padcu	
njihove	zakonske	vezi	sklenili	novo	zvezo.
Cerkev	dobro	ve,	da	tak	položaj	nasprotuje	kr-

ščanskemu	zakramentu.	Kljub	temu	pa	njen	pogled	
učiteljice	 vedno	 odseva	 srce	matere;	 srce,	 ki	 po	
navdihu	Svetega	Duha	išče	vedno	dobro	in	odreše-
nje	ljudi.	Zato	čutim	dolžnost,	da	“dobro	razločevati	
stanja	iz	ljubezni	do	resnice”.	Tako	se	je	izrazil	sveti	
Janez	Pavel	II.	v	apostolski	spodbudi	o	družini,	ko	
je	kot	zgled	navedel	razliko	med	tistim,	ki	je	žrtev	
ločitve	in	tistim,	ki	jo	je	povzročil.	To	razliko	je	treba	
upoštevati.
Če	potem	gledamo	tudi	te	nove	zveze	z	očmi	majhnih	

otrok	–	in	otroci	opazujejo	–	vidimo	še	bolj,	kako	nujno	
je	 razviti	 v	 naših	 skupnosti	 resnično	 sprejemanje	
ljudi,	 ki	 živijo	 v	 takem	položaju.	Za	 kaj	 takega	 je	
važno,	da	 so	 slog	 skupnosti,	
njen	 način	 izražanja,	 njeno	
obnašanje	vedno	pozorni	 na	
človeške	osebnosti,	začenši	z	
otroci.	Ti	največ	trpijo	v	takem	
okolju.	 Kako	 bi	 sicer	mogli	
priporočati	 tem	staršem,	naj	
store	 vse,	 da	 bodo	 vzgajali	
otroke	h	krščanskemu	življenju	
in	jim	dajali	zled	prepričane	in	
dejavne	vere,	če	jih	bomo	dr			ža		li	
odaljene	od	življenja	skupnosti	
kot	da	bi	bili	izobčeni.	Treba	je	
storiti	vse,	a	ne	bi	nalagali	bremenom,	ki	jih	otroci	v	
takem	okolju	že	morajo	prenašati,	še	nova	bremena!	
Na	žalost	je	število	takih	otrok	in	doraščajočih	res	
veliko.	Važno	je,	da	čutijo	Cerkev	kot	mater,	ki	je	
pozorna	na	vse,	vedno	pripavljena	poslušati	 in	se	
srečati.
Zadnja	desetletja	Cerkev	zares	ni	bila	ne	neob-

čutljiva	ne	 lena.	Po	zaslugi	poglabljanja,	ki	 so	ga	
opravili	pastirji	pod	vodstvom	in	s	potrdilom	mojih	
predhodnikov,	je	zelo	porasla	zavest,	da	je	potrebno	
v	ljubezni	do	resnice	bratsko	in	pozorno	sprejemanje	
krščenih,	ki	so	zastavili	novo	sobivanje	po	propadu	
zakramentalnega	zakona.	Ti	ljudje	nikakor	niso	iz-
občeni,	niso	izobčeni!	Ne	smemo	postopati	z	njimi,	
kot	da	bi	bili:	so	še	vedno	del	Cerkve.
Papež	Benedikt	XVI.	se	je	v	nagovoru	na	7.	Sve-

tovnem	srečanju	družin	v	Milanu	2.	junija	2012	lotil	
tega	vprašanja	in	spodbujal	pozorno	razlikovanje	in	

modro	dušnopastirsko	spremljanje,	saj	je	vedel,	da	
“preprostih	receptov”	ni.
Od	tod	ponovno	povabilo	pastirjem,	naj	odprto	in	

dosledno	pokažejo	pripravljenost	skupnosti,	da	jih	
sprejme	in	jih	opogumlja,	naj	žive	in	razvijajo	vedno	
bolj	svojo	pripadnost	Kristusu	in	Cerkvi	z	molitvijo,	
s	poslušanjem	Božje	besede,	z	udeleževanje	pri	bo-
goslužju,	s	krščansko	vzgojo	otrok,	z	naklonjenostjo	
in	pomočjo	ubogim,	s	prizadevanjem	za	pravičnosti	
in	mir.
Svetopisemska	 podoba	 Dobrega	 Pastirja	 (Jn	

10,1118)	povzema	poslanstvo,	ki	ga	je	Jezus	prejel	
od	Očeta:	dati	življenje	za	ovce.	Tak	odnos	je	vzor	
tudi	za	Cerkev,	ki	sprejema	svoje	otroke	kakor	mati,	
ki	zanje	daje	svoje	življenje.	»Cerkev	je	poklicana,	
da	bi	bila	Očetova	hiša,	z	vselej	na	široko	odprtimi	
vrati.	 Eno	 od	 dejanskih	 znamenj	 te	 odprtosti	 je,	

da	 imamo	 povsod	 cerkve	 z	
odprtimi	 vrati.	 Tako	 človek,	
če	hoče	slediti	navdihu	Duha	
in	se	približa,	ker	išče	Boga,	
ne	 naleti	 na	 hladnost	 zapr-
tih	vrat.	Obstajajo	še	druga	
vrata,	ki	prav	tako	ne	smejo	
biti	zaprta.	Vsi	se	morejo	na	
neki	način	udeleževati	cerk
venega	 življenja,	 zato	 tudi	
vra	ta	zakramentov	ne	sme-
jo	 biti	 zaprta	 iz	 kateregakoli	
raz	loga.	 To	 velja	 predvsem	

za	 tisti	 zakrament,	 ki	 je	 “vrata”:	 krst.	 Evharistija	
predstavlja	 polnost	 zakramentalnega	 življenja.	Ni	
plačilo	za	popolne,	ampak	velikodušno	zdravilo	 in	
hrana	za	slabotne.	Ta	prepričanja	imajo	tudi	pasto-
ralne	posledice.	Poklicani	smo,	da	jih	upoštevamo	s	
preudarnostjo	in	smelostjo.	Pogosto	se	obnašamo	
kakor	nadzorniki	milosti	in	ne	kot	njeni	podeljeval-
ci.	 Vendar	 Cerkev	 ni	 carinska	 postaja.	 Cerkev	 je	
Očetova	hiša,	v	kateri	je	prostor	za	vsakega	z	nje-
govim	težavnim	življenjem«	(Apostolska	spodbuda	
Veselje evangelija,	47).
Na	enak	način	so	vsi	kristjani	poklicani	posnemati	

Dobrega	Pastirja.	Z	njim	lahko	sodelujejo	predvsem	
krščanske	družine,	ko	začno	skrbeti	za	ranjene	dru
žine	 in	 jih	 spremljajo	 v	 življenje	 vere	 skupnosti.	
Vsakdo	naj	stori	 svoj	delež	pri	prevzemanju	drže	
Dobrega	Pastirja,	ki	pozna	vsako	svojo	ovco	 in	 iz	
svoje	neskončne	ljubezni	ne	izključuje	nobene.

Pri splošni avdienci 5. avgusta 2015 je imel papež Frančišek odmeven nagovor, v 
katerem se je lotil vprašanja, ki so se ga do zdaj vsi ogibali: kako naj kristjani, torej 
Cerkev, poskrbi za tiste, ki se jim je zakon z dokončno ločitvijo podrl in so sklenili novo 
zakonsko zvezo, čeprav samo civilno. Seveda bo morala to vprašanje podrobneje reševati Škofovska sinoda, 
vendar so jasna načela, ki jih je postavil papež. Tako bo sinoda morala graditi na njih.

Ker se s tem vprašanjem soočamo v svojem vsakdanjem življenju, sem prekinil običajno sosledje “pa-
peževega verouka”, da nas razprave in zaključki škofovske sinode ne bi doleteli nepripravljene.

Urednik.
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BODOČNOST NAŠEGA NARODA
Bogu	se	zahvaljujemo	za	Marijo,	ki	nam	je	bila	

podarjena	kot	duhovna	Mati.	Ker	je	kot	otrok	živela	
v	družini	sv.	Joahima	in	Ane	in	ker	je	bila	srce	svete	
nazareške	družine,	ji	z	velikim	zaupanjem	izročimo	
vse	 probleme	naših	 staršev	 in	 zakoncev	 ter	 vseh	
mladih,	ki	se	na	zakon	pripravljajo.
V	zadnjih	desetletjih	 se	 je	 temeljito	 spremenila	

podoba	družine.	Krivično	bi	bilo,	če	bi	kar	takoj	rekli,	
da	so	danes	družine	slabše	kot	nekoč.	Gotovo	pa	je,	
da	so	drugačne.
Če	je	poprej	vsa	ali	skoraj	vsa	družina	živela	sku

paj,	so	sedaj	vsi	za	delo	sposobni	člani	družine	zapo
sleni	na	različnih	krajih,	v	različnih	tovarnah,	delav-
nicah,	pisarnah;	mnogi	mladi	pa	se	šolajo	v	različ	nih	
krajih	sveta.	To	pomeni,	da	je	sodobna	družina	malo	
skupaj.	Mnoge	matere	in	žene	so	zaposlene,	saj	samo	
ena	plača	ne	 zadošča	 za	preživljanje.	Kolesa	 zgo-
dovine	ne	moremo	zavrteti	nazaj.	Rešitev	je	v	tem,	
da	bi	vsi	člani	družine	tisti	čas,	ko	so	skupaj,	zares	
kakovostno	preživeli.	Družina	bi	se	morala	domeniti,	
kaj	 in	kako	bodo	delali,	da	se	bodo	družinske	vezi	
vendarle	krepile,	in	kako	bodo	družino	obvarovali	pred	
različnimi	problemi	ter	zlasti	pred	razbitjem.	Del	skup
nega	družinskega	bivanja	morajo	vsekakor	zapolniti	
molitev,	verski	pogovori,	medsebojno	zaupanje	ter	
izmenjava	izkušenj.	Gre	za	novo	kulturo	družinskega	
bivanja	in	te	kulture	so	moramo	učiti.
Število	otrok	 je	po	družinah	manjše	kot	nekoč.	

Slovenci	deloma	že	izumiramo.	Na	eno	družino	pride	
1,8	otrok.	To	je	zelo	hudo.	Kaj	pomaga	samostojna	
država	Slovenija,	če	bo	ostala	brez	Slovencev?
Hvala	Bogu,	da	je	marsikje	nataliteta	boljša.	Res	

je,	da	bi	morala	družba	zaščititi	družino.	Res	je,	da	
bi	morali	biti	otroški	dodatki	za	vsakega	nadaljnega	
otroka	znatno	višji.	Res	je,	da	bi	marsikje	morala	biti	

stanovanja	večja	in	primernejša.	Res	je,	da	bi	moral	
biti	porodniški	dopust	daljši	in	materinstvo	ovrednote-
no	kot	poklic.	Iz	slovenske	ustave	je	treba	črtati	zakon	
o	pravici	do	splava.	Res	je	še	mnogo	drugih	reči.
Vendar	je	končno	res	tudi,	da	se	morajo	krščanski	

starši	za	otroke	odločati	zavestno,	potem	ko	so	vse	
presodili	pred	Bogom	in	pred	svojo	vestjo.
Zakonci	bodo	imeli	več	otrok:
Če bodo odkrili,	da	je	življenje	z	Bogom	in	vero	

najvišja	vrednota.
Če bodo začutili,	da	so	poklicani	k	posredovanju	

novega	 življenja	 od	Boga	 samega,	 ki	 je	 življenje	
ljubeči	Gospod.

Če bodo videli	v	otrocih	Božjo	podobo.
Če bodo verovali	Jezusovi	besedi:	»Kdor	sprejme	

otroka	v	mojem	imenu,	mene	sprejme!«
Če bodo ugotovili,	 da	 se	 duhovni	 poklici	 veliko	

pogosteje	rodijo	v	številnih	družinah	kakor	pa	tam,	
kjer	je	malo	otrok.

Če bodo spoznali,	da	prideta	z	enimi	lačnimi	usti	
na	svet	tudi	dve	pridni	roki.

Če bodo odkrili,	da	je	veliko	 laže	vzgajati	večje	
število	otrok,	kakor	pa	enega	ali	dva.

Če bodo skusili,	 da	 so	otroci	 iz	 številnih	družin	
zaradi	mnogih	odnosov	do	bratov	in	sester	čustveno	
in	socialno	zrelejše	osebnosti.

Če bodo, končno, izračunali,	da	bo	višina	njihovih	
pokojnin	odvisna	od	števila	zaposlenih	v	bodočnosti.
Naloga	nas	vseh	je,	da	te	zdrave	misli	o	družini	

in	zakonu	širimo	in	utrjujemo	v	svojem	okolju.	Da	
posredujemo	 življenju	 naklonjeno	miselnost.	 Da	
podpiramo	 zakonce	 v	 njihovem	dostikrat	 težkem	
družinskem	položaju.	Da	končno	sebi	in	svoji	okolici	
dopovemo,	da	človek	ne	živi	samo	od	kruha	in	da	je	
življenje	več	kot	jed	in	pijača.

Prosimo Marijo za te nad vse važne zadeve. Ona, ki je stala našemu narodu
in zlasti našim družinam vedno ob strani, nam bo stala tudi v bodoče.

Družino	jemljemo	kot	skupnost	staršev	in	otrok,	
a	tudi	kot	manjše,	ožje	skupnosti.	Vsak	posamez
nik	odprtega	srca,	ki	naklanja	svoj	čas	in	svoj	dar	
drugim,	bližnjim	ali	daljnim,	je	pripadnik	neke	širše	
družinske	 skupnosti.	 Zato	 pojem	 družina	 obsega	
vsakogar,	ki	se	ne	zapira	v	svojo	sebičnost,	ampak	
se	širokogrudno	odpira	drugim.	Če	ne	gmotno,	pa	
vsaj	s	prijazno	besedo,	s	srčno	toplino,	sočutjem,	če	
je	mogoče,	pa	tudi	z	radodarnostjo,	s	potrpežljivo-
stjo,	z	razumevanjem.	Še	najbolj	pa	smo	pravi	člani	
človeške	družine,	če	sprejemamo	odprto	najšibkejše	
med	nami:	otroke,	starejše,	onemogle,	bolne,	izgu-
bljene	na	krivih	potih	ali	odmaknjene	v	svet	psihične	
drugačnosti.	In	ravno	očenaš	je	tista	najpopolnejša	
molitev,	ki	izrazi	vso	to	našo	raznolikost.	Pogosto	se	
ustavimo	ob	vsakem	stavku	in	ga	premislimo!	Opa-

zili	bomo,	da	nam	očenaš	daje	osnovna	navodila	za	
življenje,	obenem	pa	izraža	našo	hvalnico	Očetu	ter	
naše	želje,	obljube	in	dobre	sklepe.	Krepi	nas	same	
v	samotnih	urah,	druži	nas	kot	dvojice	in	pare	v	ob-
čutju	božjega	varstva,	pa	tudi	bogati	našo	starost,	
osamljenost	in	bolečine,	posebno	če	je	neštetokrat	
pomnožen	v	rožnem	vencu.
Majhni	otroci	žebrajo	molitveni	obrazec,	še	pre-

den	razumejo	vse	njegove	pomene.	Očenaš	poživlja	
zlasti	 naše	družinske	 skupnosti,	 največkrat	 ko	 se	
pred	jedjo	ali	pred	spanjem	s	to	molitvijo	oglasi	v	
zboru	vsa	družina.	Zato	je	posebej	v	družini	ta	mo-
litev	najbolj	občutena	kot	povezovalni	element	vseh	
članov,	 zbranih	 pod	 razprostrtimi	 rokami	 božjega	
zavetnika.	Torej	naj	se	čim	večkrat	v	naših	domovih	
oglasi:	Oče	naš!

Zora Tavčar

DRUŽINA IN OČENAŠ
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Ob	 tem,	 ko	 so	 začeli	 po	
medijih,	 “njihovih”	 in	 “naših”,	
razglabljati	 o	 sv.	 Frančišku	
Asiš	kem,	čigar	 ime	si	je	 izbral	
kardinal	 Bergoglio	 kot	 papež,	
so	 mi	 misli	 hitro	 poromale	
nazaj,	 saj	 sem	 o	 tem	 našem	
napačnem	pojmovanju	že	nekje	
bral.	Hitro	sem	se	spomnil	tudi	
kje	–	v	knjigi	Vittoria	Messorija	
“Pensare	la	storia”,	ki	je	prva	is	
serije	“Vivaio”,	v	kateri	so	v	štirih	
knjigah	 zbrani	 članki,	 zapisi,	
kolumne,	 ki	 jih	 je	 italijanski	
katoliški	 časnikar	 napisal	
v	 zadnji	 treh	 desetletjih.	 V	
omenjeni	knjigi	je	del	intervjuja	
s	 firenškim	 zgodovinarjem	 in	
piscem	Francom	Cardinijem,	ki	
je	 svetovno	 znan	 strokovnjak	
zlasti	 za	 srednjeveško	 zgo
dovino.	Med	drugim	tam	pravi,	
da	 je	 obstajal	 drugačen	 sv.	
Frančišek	 od	 tistega,	 čigar	
podobo	najpogosteje	zasledimo	
v	medijih,	takšnih	in	drugačnih,	
smo	rekli;	pa	tudi	v	cerkvenih	
in	 celo	 samih	 frančiškanskih	
krogih	 n ismo	 vselej 	 b i l i	
deležni	 “demitizacije”	 Ubožca	
iz	 Umbrije.	 Tako	 mnogi	 na	
Frančiška	na	Petrovem	sedežu	
gledajo	 z	 veliko	mero	 upanja	
in	 zaupanja,	 kar	 je	 tudi	 prav,	
a	težava	je	v	tem,	da	vidijo	na	
obzorju	sv.	Frančiška	“iz	sanj”.	
Ta	ima	nalepljene	nase	vse	tiste	
etikete	sodobnih	lastnosti,	ki	jih	
mora	 imeti	 vsak	 pravi	 človek,	
ki	mora	biti	pacifist,	strpen	do	
drugačnih,	nenasilen,	všečen...	
Frančiška	naj	bi	krasila	še	dva	
izma,	 ki	 prihajata	 iz	 dveh	
latinskih	besed,	ene,	ki	nekoga	
označuje	za	dobrega	–	“bonus”,	
in	druge,	ki	nekoga	označuje	za	
ubogega	–	“pauper”.	Nekdo,	v	
tem	primeru	sv.	Frančišek,	tako	
postane	 bonist	 in	 pauperist.	

Najbrž	mi	ni	potrebno	dodatno	
razlagati,	kako	so	vse	te	naštete	
lastnosti,	ki	naj	bi	jih	imela	tako	
sv.	Frančišek	kakor	tudi	njegov	
sodobni	 posnemovalec,	 precej	
nova	pogruntavščina.
Pa	 poglejmo	 nekoliko	 v	

zgodovinske	vire,	da	vidimo,	kaj	
od	tega	je	držalo	za	sv.	Frančiška.	
Če	ste	preveč	občutljivi,	je	bolje,	
da	 branja	 ne	 nadaljujete,	 ker	
nas	 zgodovinsko	 raziskovanje		
utegne	kdaj	tudi	“vreči	na	zadnjo	
plat”,	kakor	rečemo.
Frančišek,	 na	 primer,	 se	 ni	

samo	smehljal,	kakor	bi	nič	ne	
bilo,	ampak	se	je	še	kako	znal	
tudi	razjeziti,	podobno,	kakor	je	
Jezusa	podžgalo	v	jeruzalemskem	
templju.	 Poglejmo,	 kaj	 pravi	
Tomaž	Celano,	znani	svetnikov	
življenjepisec,	v	spisu	“Vita	se
conda”:

Kakor vsaka duša, ki je pre-
polna ljubezni, je tudi Fran-
čišek zaničeval vsakogar, ki 
je bil zoprn Bogu. Med vsemi 
pregrešniki pa so se mu prav 
gnusili obrekovalci, za katere 
je pravil, da nosijo strup pod 
svojim jezikom... Nekega dne 
je slišal brata, kako je obreko-
val dobro ime nekega drugega 
brata. Obrnil se je na svojega 
namestnika, Petra iz Cattanea, 
in mu dejal te strašne besede: 
»Na red prežijo strašne nevar-
nosti, če ne bomo brž poskrbeli 
za obrekovalce. Kaj kmalu se bo 
prijeten vonj mnogih spremenil 
v odvraten smrad, če se ne 
bodo zaprla usta teh smrdljiv-
cev. Hitro, zmigaj se, poizvej 
do potankosti in, če boš obto-
ženega brata našel nedolžnega, 
kaznuj obtoževalca s strogo in 
zgledno kaznijo. Če sam nisi 
sposoben ustrezno ukrepati, ga 
izroči v roke boksarja iz Firenz.« 

Andrej Vončina

MED VIRTUALNIM IN PRAVIM
FRANČIŠKOM ASIŠKIM

ZGODOVINSKA PODOBA ASIŠKEGA UBOŽCA
4. oktober

objavljeno v Novem Glasu 13/2013
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Tako je namreč klical veliki svetnik brata Janeza iz 
Firenz, ki je bil pravi hrust po postavi. Živel je res 
zgledno redovno življe nje, a je znal na predstojnikov 
ukaz še kako dobro pretepsti kaznovanega sobrata.
Takšna	“rožica	iz	vrtov	sv.	Frančiška”	se	dobese-

dno	tepe	(kako	ustrezno	v	našem	primeru!)	z	našo	
shemo	o	svetem	Ubožcu.	Očitno	bi	nas	bilo	danes	
veliko	pretepenih	in	bi	ob	lizanju	ran	pošteno	raz-
mislili,	če	bi	se	še	kdaj	odločili	za	uporabo	jezika	kot	
orožja	proti	bratom	in	sestram.
Frančišek	je	bil	tudi	pravi	zgled	pokorščine	do	pape-

ža	in	Cerkve,	h	kateri	je	še	kako	spodbujal	svoje	brate,	
ne	glede	na	vse.	V	svoji	“Mali	oporoki”	je	zapisal:

Vedno naj bodo zvesti in podložni škofom in vsem 
duhovnikom svete matere Cerkve.
Vsakdo	naj	se	vpraša,	kako	se	drži	tega	navodila,	

če	si	jemlje	tega	svetnika	za	zgled.	Najbrž	nam	je	
znano	tudi	njegovo	navodilo	o	tem,	kako	je	treba	
duhovnike	spoštovati,	pa	četudi	so	veliki	grešniki:

Blažen tisti služabnik, ki zaupa v duhovnike, ki 
zgledno živijo po navodilih rimske Cerkve. Gorje pa 
tistim, ki duhovnike zaničujejo. Četudi so namreč 
grešniki, jih vseeno nihče ne sme soditi, saj je G o
spod jasno zahteval samo zase pravico, da jih sodi.
Frančišek	je	še	kako	branil	duhovniški	celibat,	ki	

bi	ga	mnogi	danes	radi	ukinili.	Zahteval	je	tudi,	da	se	
je	treba	jasno	prepričati,	da	so	teološko	popolnoma	
pravoverni	vsi	tisti,	ki	bi	želeli	vstopiti	v	frančiškan-
ski	red.	Za	vsakogar,	ki	bi	se	oddaljil	od	teološke	in	
moralne	pravovernosti,	je	predvidel	stroge	ukrepe.	
Takole	je	zapisal:

Vsi bratje naj bodo katoličani, naj katoliško živijo 
in govorijo. Če se kdo potem v besedah ali dejanjih 
oddalji od katoliške vere in življenja in se ne po-
boljša, naj bo popolnoma izključen iz naše bratske 
skupnosti.
Kako	so	vsi	tisti	cerkveni	možje,	ki	se	oddaljijo	

od	 katoliškega	 nauka,	 kaznovani	 v	 zadnjih	 nekaj	
desetletih,	je	vsem	na	očeh	–	veselo	namreč	krivo	
živijo	in	učijo	še	naprej.
Glede	 uboštva	 pa,	 ki	 ga	 je	 Frančišek	 seveda	

za	h	teval,	je	šlo	za	osebno	vsakdanje	življenje,	za	
bogoslužje	pa	je	zahteval	le	najboljše:

Kelihi, korporali, oltarni okras in vse tisto, kar je 
potrebno za [mašno] daritev, mora biti dragoceno.
Mašo	je	imel	za	pravo	Kristusovo	krvavo	žrtev	na	

križu,	ne	zgolj	za	“spomin	zadnje	večerje”,	kakor	se	
rado	sliši	celo	v	katoliških	krogih.	Zahteval	je	seveda	
tudi	poslušnost	in	ubogljivost	cerkvenim	predpisom:

Noben brat naj ne pridiga zoper obliko in predpise 
svete Cerkve brez dovoljenja svojega predstojnika.
Za	pripustitev	k	mašniškemu	posvečenju	ja	zahte-

val	največjo	strogost,	torej	tudi	ni	predvidel	kakega	
posvečenja	za	ženske,	kakor	bi	mnogi	radi	videli:

Nihče naj ne bo sprejet [za posvečenje] v na-
sprotju z določili in predpisi svete Cerkve.
Za	 Franca	 Cardinija	 je	 sv.	 Frančišek	 »najbolj	

reprezentativen	in	pravoveren	sad	križarske	Cerkve,	
torej	 daleč	 od	 kakega	 pacifista	 in	 predstavnika	
sodobnega	 “dialoga”.	 Z	 vsemi	 tistimi,	 ki	 niso	 bili	
kristjani	(katoliške	veroizpovedi,	seveda),	ni	maral	
imeti	 “dia	loga”,	ampak	 jih	 je	hotel	 z	vsem	srcem	
“spreobr	niti”	k	Jezusu	Kristusu.	Na	Bližnji	vzhod	ni	
šel	širit	pacifističnih	idej,	ampak	da	bi	tako	odkrito	
oznanjal	evangelij,	da	bi	si	zaslužil	mučeniško	smrt.	
Temu	zgledu	so	sledili	sveti	maroški	mučenci,	Danijel	
in	tovariši,	ki	so	tam	skušali	spreobrniti	vsakega,	ki	so	
ga	srečali,	tako	da	so	pridigali	latinsko	in	italijansko,	
saj	drugače	niso	znali.	Po	dveh	neuspešnih	poskusih	
je	 Frančišku	 le	 uspelo	 tako	 pridružiti	 se	 petemu	
križarskemu	pohodu.	Potem	ko	je	čudežno	večkrat	
ušel	smrti,	je	vendarle	prišel	do	sultana	Malika	al
Kamila.	Z	njim	je	bil	brat	Iluminat,	ki	takole	poroča:

Sultan mu je postavil še drugo vprašanje: »Vaš 
Gospod v evangelijih uči, da ne smete vračati hudega 
s hudim in ne smete odreči niti suknje tistemu, ki 
vam želi vzeti haljo. Toliko bolj torej vi kristjani ne 
bi smeli osvajati našega ozemlja!« Blaženi Frančišek 
je odvrnil: »Zdi se mi, da niste prebrali celotnega 
evangelija. Drugje je namreč rečeno: Če je tvoje 
oko razlog pohujšanaja, ga iztakni in vrzi stran od 
sebe. S tem pa nas je želel Jezus naučiti, da bi, če-
tudi bi nam nek človek bil prijatelj ali sorodnik ali bi 
nam celo bil drag kakor punčica očesa, morali biti 
pripravljeni, da ga oddaljimo od sebe, ga izrujemo 
iz sebe, če bi nas skušal oddaljiti od vere in ljubezni 
do našega Boga. Prav zato delajo po pravici kristjani, 
ko osvajajo vaša ozemlja in se vojskujejo z vami, saj 
vi preklinjate Kristusovo ime in se trudite, da bi od 
vere vanj odvrnili kolikor mogoče veliko ljudi. Če bi 
pa vi želeli spoznati in slaviti Stvarnika in Odrešenika 
sveta, bi vas ljubil kot same sebe.«
To	 je	 torej	 nekaj	 zgodovinskih	 dejstev,	 ki	 nam	

povedo,	kako	se	v	mnogih	rečeh	pravi	sv.	Frančišek	
ne	sklada	z	našo	“mitološko”	podobo	o	njem.		Je	pa	
tudi	s	tem	tako,	da	se	marsikdo	tudi	o	tem	ne	bo	pustil	
prepričati,	saj	se	je	treba	za	to	odpovedati	določenim	
svojim	prepričanjem,	gotovostim	in	pogledom.

Splošen:	Da	bi	bila	izkoreninjena	trgovina	z	ljudmi,	ki	je	moderna	oblika	suženjstva.
Misijonski:	Da	bi	krščanske	skupnosti	azijskega	kontinenta	z	misijonskim	duhom	oznanjale	evangelij	

tistim,	ki	ga	še	čakajo.

MOLITVENI NAMENI ZA OKTOBER 2015
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Odličnost	molitve	 rožnega	 venca	 in	 njegovo	
vrednost	za	krščansko	življenje	je	obširno	razlagal	
véliki	papež	Leon	XIII.	v	svojih	številnih	okrožnicah	
za	mesec	oktober,	ki	so	ga	verniki	že	zdavnaj	prej	
posebej	posvečevali	rožnovenski	Materi	Božji.	Tudi	
je	 dodal	 lavretanskim	 litanijam	 naslov	 “Kraljica	
presvetega	 rožnega	 venca”.	 S	 tem	 naslovom	 je	
poudarjeno	dejstvo,	da	je	Marija	povezana	s	svojim	
Sinom,	Kraljem	vesoljstva	in	središčem	ter	gibalno	
močjo	 tistega	molitvenega	življenja	Cerkve,	ki	 se	
vse	–	kakor	v	rožnem	vencu	–	suče	okrog	središčnih	
resnic	 katoliške	 vere,	 to	 je	 okoli	 Gospodovega	
učlovečenja,	trpljenja	in	poveličanja.
Nasledniki	Leona	XIII.	niso	prenehali	z	vso	toplino	

vedno	znova	priporočati	to	obliko	molitve.	Papež	Janez	
XXIII.	je	od	14.	leta	svoje	starosti	redno	vsak	dan	
molil	rožni	venec;	mnogokrat,	posebno	
v	starejših	letih,	je	dnevno	molil	kar	vse	
tri	dele	rožnega	venca.	Tako	je	razvidno	
iz	 njegovega	 “Dnevnika	 duše”.	 Kot	
papež	je	svojemu	apostolskemu	pismu	
“Il	religioso	convento”,	ki	ga	je	za	mesec	
oktober	leta	1962	naslovil	na	škofe	in	
vernike	vsega	katoliškega	sveta,	dodal	
celo	svoja	lastna	premišljevanja	o	rož
nem	 vencu	 pod	 naslovom	 “Majhen	
poskus	 za	 zbranost	misli	 ob	 vsaki	
desetki	rožnega	venca”.
Rožni	 venec	 ima	 izredno	 vzgojno	

vred	nost;	 že	 po	 sebi	 je	 učinkovita	
šola	življenja	v	Kristusu	ob	Marijinem	
vodst	vu.	 Prvine,	 ki	 ga	 sestavljajo,	
so	 zelo	 pre	proste;	 spadajo	 pa	med	
najbolj	častitljive,	kar	jih	ima	Cerkev	
v	 svoji	 molit	veni	 zakladnici.	 Tako	
svetopisemski	 je,	 da	 ga	 nekateri	
imenjejo	 kar	 “evangelij	 po	 Mariji”,	
podobno	 kakor	 govorimo	 o	 evangeliju	 po	Mateju	
itd.	Rožni	venec	namreč	vsebuje	Gospodovo	molitev	
“očenaš”,	ki	je	krščanska	molitev	v	najodličnejšem	
pomenu	besede;	nato	“zdravamarijo”,	sestavljeno	iz	
dveh	navedkov	iz	evangelija	ter	iz	prošnje,	ki	jo	je	
dodala	Cerkev	in	je	naslovljena	na	Devico	Marijo;	
končno	slavospev	“slava	Očetu”,	v	katerem	Cerkev	
že	 od	 najstarejših	 časov	 povzema	 jedro	 svojega	
verovanja	v	troedinega	Boga.
Dušo	 vsem	 tem	molitvenim	obrazcem	pa	 daje	

zaporedno	 premišljevanje	 skrivnosti,	 ki	 so	 vse	
vzete	 iz	 Sv.	 pisma,	 razen	 zadnjih	 dveh.	 Ti	 dve	
sicer	 izrecno	 in	 dobesedno	 nista	 izraženi	 v	 Sv.	
pismu,	sta	pa	vsebinsko	brez	dvoma	v	Sv.	pismu	
globoko	 utemeljeni.	 Te	 skrivnosti	 omogočajo	 tudi	
najpreprostejšim	vernikom,	da	v	duhu	spremljajo	
glavne	stopinje	Kristusovega	in	Marijinega	življenja	

in	se	iz	tega	tako	rekoč	nadihajo	ozračja	vere,	upanja	
in	 ljubezni.	 Pa	 tudi	 verniki	 z	 najvišjo	 izobrazbo	
morejo	 tukaj	 najti	 neizčrpno	 bogastvo	 snovi	 za	
oblikovanje	svojega	krščanskega	življenja.
Rožni	 venec	 navaja	 kristjane,	 da	 se	 vsak	 dan	

vsaj	 za	 nekaj	 trenutkov	 pomudijo	 –	 lahko	 tudi	
večkrat	na	dan,	zdaj	s	to	zdaj	z	ono	“desetko”	–	ob	
tem,	 kar	 Cerkev	 vsako	 leto	 znova	 postavlja	 pred	
nje	 v	 obhajanju	 liturgičnega	 bogoslužja,	 to	 se	
pravi	 ob	 središčnem	odrešenjskem	dogajanju;	 ob	
Gospodovem	učlovečenju,	trpljenju	in	poveličanju.	
Premišljevanje	je	pri	rožnem	vencu	nekaj	bistvenega.	
To	 premišljevanje	 je	 »tiho	 spočitje	 v	 resnici	 in	 v	
življenjski	 polnosti	 troedinega	Boga,	 tiho	ostajanje	
pri	skrivnosti	Kristusovega	učlovečenja,	smrtne	žrtve	
in	poveličanja	...	vztrajanje	v	Marijinem	življenjskem	

območju,	katerega	vsebina	je	Kristus«	
(R.	 Guardini).	 Tako	 pomeni	 rožni	
venec	hojo	po	poti,	ki	je	»posvečena	s	
Kristusovo	krvjo	in	z	Marijinimi	solzami«	
(Leon	 XIII.,	 okrožnica	 Magnae	 Dei	
Matris).
Medtem	ko	 jagode	 rožnega	 venca	

drsijo	 skozi	 prste	 in	 ko	 pri	 vsakem	
oddelku	 desetkrat	 izgovorimo	 znani	
novozavezni	pozdrav	Marije,	dobita	naš	
duh	in	naše	srce	prostor	za	razgovor	z	
Bogom.	Svoje	življenje	in	življenje	tistih,	
ki	nam	morajo	biti	dragi,	postavljamo	
pred	obličje	večnih	resnic	in	skušamo	
izvajati	 iz	 njih	 praktične	posledice	 za	
svoje	 delo,	 ki	 nas	 čaka;	 pri	 tem	 se	
obračamo	na	Marijo,	 da	bi	 prosila	 za	
nas	svojega	Sina	in	Očeta,	od	katerega	
pride	vsak	dober	dar.	Vse	svoje	zadeve	
in	skrbi	moremo	izliti	v	to	molitev,	kakor	
pravi	 psalmist:	 »Preloži	 na	Gospoda	

svojo	 skrb,	 on	 te	 bo	podpiral«	 (Ps	54,23).	Mnoga	
težavna	 vprašanja	 vsakdanjosti	 dobijo	 ob	 takšni	
molitvi	rožnega	venca	novo	luč,	ko	jih	“ob	roki”	svoje	
duhovne	Matere	premislimo	pred	Bogom.	Bremena	
življenja	postanejo	bolj	znosna,	ali	bolje	rečeno	–	mi	
postanemo	močnejši,	ker	jih	nosimo	z	Bogom	in	pred	
Marijinem	obličjem	v	zedinjenju	s	Kristusom.
Véliki	 krščanski	mislec	 in	 vzgojitelj	 Romano	

Guardini	je	kot	55letni	profesor	napisal	knjigo	“Ro
senkranz	Unserer	Lieben	Frau”	(“Rožni	venec	naše	
ljube	Gospe”),	München	1940.	V	njej	med	drugim	
pravi:	»Čim	dalje	človek	živi,	tem	bolj	jasno	vidi,	da	so	
ravno	preproste	stvari	resnično	velike.«	In	tako	je	tudi	
z	rožnim	vencem.	Pri	rožnem	vencu	gre	za	»središčne	
skrivnosti	Boga	in	za	odrešenje	sveta.	Kdor	tega	ne	
vidi,	kdor	tega	noče	videti	ali	morda	videti	ne	more,	
naj	rožni	venec	rajši	izpusti	iz	svojih	prstov,	ker	mu	ni	

Anton Strle

ODLIČNOST MOLITVE
ROŽNEGA VENCA
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dorasel.	Najgloblji	razlog	za	brezmejno	kritiko,	kateri	
je	danes	izpostavljen	rožni	venec,	je	brez	dvoma	treba	
iskati	na	tem	mestu.	Naš	čas	je	postal	v	veri	slaboten,	
čas,	kateremu	je	skrivnost	in	poglabljanje	vanjo	ter		
počivanje	v	njej	postalo	nekaj	tujega.	Kdor	skrivnosti	
Boga	 in	našega	odrešenja	ne	 jemlje	 resno	 in	kdor	
zaradi	tega	‘nima	časa’	spustiti	se	vanjo,	ta	seveda	z	
molitvijo	rožnega	venca	ne	more	skleniti	prijateljstva,	
kaj	šele	da	bi	skrivnosti	rožnega	venca	 ljubil	 in	 jih	
ljubeče	podoživljal	...	in	dobival	hrano	iz	njih.«
Ko	 govorimo	 o	 “skrivnostih”	 rožnega	 venca,	 o	

skrivnostih,	ki	naj	se	jim	pri	molitvi	damo	notranje	
prepojiti	 in	 presijati,	 »ne	mislimo	na	 ‘skrivnost’	 v	
pomenu	nekakšnih	ugank.	Beseda	‘skrivnost’	tukaj	
ne	 pomeni	 nečesa,	 kar	 bi	 se	 tikalo	 samo	 razuma	
ali	 radovednosti.	 Tu	 gre	marveč	 za	 dogodke	 iz	
Kristusovega	življenja,	v	katerih	je	večno,	neizmerno	
in	 brezdanje	 blaženo	Božje	 življenje	 samo	 stopilo	
v	človeško	zgodovino,	da	bi	nas	pritegnilo	v	svoje	
območje.	 V	 tem	hoče	molivec	 prebivati,	 nadihati	
se	 Božjega	 ozračja	 samega,	 umiriti	 se	 v	 njem	 in	
okrepiti,	da	bi	nato	spet	mogel	z	obnovljenim	srcem	
dalje	živeti.«
So	 ljudje,	ki	v	nesporazumljenju	mislijo,	da	se	

z	molitvijo	rožnega	venca	trgamo	stran	od	preda-
nosti	Kristusu	in	v	njem	troedinemu	Bogu,	od	pre-
danosti,	kakršna	gre	le	njemu,	in	da	ostajamo	pri	
zgolj	ustvarjenem	bitju	–	saj	brez	dvoma	drži,	da	
Marija	je	in	ostane	zgolj	stvar,	čeprav	je	»po	milosti	
Božji	za	Sinom	povišana	nad	vse	angele	 in	 ljudi«	
(Dogmatična	konstitucija	 o	Cerkvi	 II.	 vatikanske-
ga	koncila,	66).	Ti	naj	pomislijo,	da	 je	 celo	eden	
od	najbolj	gorečih	Marijinih	častilcev	vse	cerkvene	

zgodovine,	sv.	Ludvik	Grignion	Montfortski,	zapisal:	
»Če	bi	vodila	pobožnost	do	Marije	proč	od	Kristusa,	
bi	jo	morali	zavreči	kot	hudičevo	prevaro.	A	tega	se	
nam	ni	bati,	dà,	ta	pobožnost	nam	je	nasprotno	le	
zato	potrebna,	da	najdemo	popolneje	Kristusa,	ga	
nežneje	ljubimo	in	mu	zvesteje	služimo«	(Nauk	o	
pravi	pobožnosti,	št.	62).
Romano	Guardini	 je	 istega	mnenja	 kakor	 sv.	

Ludvik	Montfortski	in	pripominja:	»Krščansko	ljud
stvo	 je	 Marijo	 vedno	 ljubijo	 z	 le	 njej	 pridržano	
ljubeznijo;	 in	 nikoli	 ni	 bila	 dobra	 tista	 ura,	 ko	 so	
kristjani	 mislili,	 da	morajo	 zaradi	 Sinove	 časti	
raztrgati	 svojo	 prastaro	 povezanost	 z	 njegovo	
Materjo.«	 In	 posebej	 glede	 rožnega	 venca	 pravi	
Guardini:	»Če	nam	je	postal	kdo	zelo	pomemben,	
potem	se	veselimo,	ako	srečamo	nekoga	drugega,	ki	
je	z	njim	povezan.	Tu	vidimo,	kako	njegova	podoba	
odseva	v	človeškem	življenju	nekoga	drugega,	 in	
vidimo	s	tem	njegovo	podobo	na	nov	način.	Naše	oči	
naletijo	na	dve	očesi,	ki	prav	tako	ljubita	in	vidita.	
Ti	očesi	dodata	moč	svojega	videnja	našim	očem;	
in	naš	pogled	more	sedaj	premagati	ozkost	svojega	
lastnega	bitja	in	nekako	zaobjeti	ljubljeno	osebnost,	
ki	 jo	 je	 naš	 pogled	 doslej	 videl	 le	 od	 ene	 strani.	
Radosti,	ki	jih	je	izkusil	drugi	človek	in	bolečine,	ki	
jih	je	trpel,	postanejo	prav	tolikere	strune,	katerih	
tresljaji	naše	srce	spravijo	na	nov	način	k	donenju,	
k	 razumevanju,	 k	odgovarjanju.	Nekaj	 takega,	 le	
čisto	v	drugačnem	redu,	se	dogaja	v	molitvi	rožnega	
venca.«	Skrivnost	božječloveškega	življenja	Jezusa	
Kristusa	smemo	pri	tem	»videti	z	očmi	njegove	svete	
Matere«	in	premagana	je	ozkost	in	slabotnost	našega	
lastnega	očesa.

Ob	zatonu	evropskega	in	ob	istočasnem	razmahu	
svetovnega	krščanstva	se	marsikomu	računica	ne	izide.	
Novi	sunek	evangelizacije,	ki	smo	mu	priča	na	južni	
polobli,	še	vedno	nima	odmeva	v	zahodnih	medijih.
Zakaj?	Ker	načenja	naša	prepričanja.
Preroki	sekularizacije	so	zmedeni.	Z	novim	tisoč-

letjem	je	religija	po	širnem	svetu	v	vzponu	in	kdor	se	
z	njo	ne	bo	znal	pogovarjati,	bo	lahko	kmalu	zunaj	
dogajanja.	Omajana	so	 tudi	prepričanja	 liberalnih	
teo	logov.	Ti	so	govorili	o	nujni	posodobitvi	krščan-
stva	 v	 smeri	 razumarske,	 humanitarne,	 karseda	
simpatične	 ter	 do	 posameznikovih	moralnih	 izbir	
popustljivejše	 religije.	Za	katolištvo	 je	 celo	obve-
ljalo,	češ	bolj	kot	bo	podobno	luteranstvu	(ukinitev	
celibata,	 žensko	 duhovništvo,	 odprava	 “baročnih”	
pobožnosti),	bolj	bo	v	koraku	s	časom.
Jug	govori	drugače.	Tam	doživlja	razcvet	za	razum	

nezapleteno,	čustveno	neposredno,	močno	občest
veno,	človeško	živahno,	lokalni	kulturi	prilagojeno,	
a	tradicionalno	in	moralno	zahtevno	krščanstvo.

Ko	 ameriški	 religiolog	 Philip	 Jenkins	 razmišlja	
o	 tem,	ne	spregleda	nje,	ki	 jo	 imenuje	Kraljica	 z	
Juga.	Katoliška	Cerkev	na	Jugu	raste	tam,	kjer	je	
živo	češčenje	Device	Marije,	ugotavlja.	Drugače	tudi	
biti	ne	more,	bomo	dodali.	Jezus,	ki	je	pred	dvema	
tisočletjema	po	Mariji	 prišel	med	nas,	 tudi	 danes	
najraje	ubira	isto	pot.
Religiologi	 in	 psihoanalitiki	 bodo	 govorili	 o	 ka-

toliškem	marijanskem	 triku,	 s	 katerim	 v	moško	
hladno	dogmatiko	in	moralko	spustimo	žensko,	da	
bi	k	verovanju	pritegnili	preproste	ljudi.	Mi	bomo	pa	
občudovali	načrt	Boga,	ki	je	hotel	mater	za	svojega	
Sina	in	za	vse	človeštvo.
»Kraljica	z	Juga	bo	ob	sodbi	vstala	s	tem	rodom	

in	ga	obsodila,	kajti	prišla	je	s	konca	zemlje	…«	je	
dejal	Jezus	intelektualni	in	verski	eliti	tistega	časa	
(Mt	12,42).	Tudi	danes,	na	Jugu	očitno,	manj	očit
no	pa	na	obrobju	naše	družbe,	kot	nekak	religiozni	
underground	pojav,	vstaja	Kraljica,	izreka	sodbo	in	
spreminja	človeštvo.

P. Branko Cestnik

KRALJICA Z JUGA
BO OB SODBI VSTALA
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»Otroci naj čutijo,
da so enakovredni sogovorniki«
Zibelka	ji	je	tekla	v	preprosti	kmečki	hiši	v	Horju-

lu,	kjer	se	je	rodila	22.	oktobra	1911.	Imela	je	dve	
sestri,	 bratje	 so	umrli	 še	 kot	 otroci.	Na	otroštvo,	
čeprav	ga	je	skalila	prva	svetovna	vojska,	ko	je	bil	
oče	 na	 fronti,	 je	 imela	 lepe	 spomine.	 Po	 končani	
osnovni	šoli	v	domačem	kraju	so	jo	starši	desetletno	
poslali	v	Maribor,	kjer	je	bila	njena	teta	redovnica	
šolska	 sestra.	 Tam	 je	 končala	meščansko	 šolo	 in	
učiteljišče.	Potem	se	je	odločila	za	študij	pedagogike	
in	psihologije	na	filozofski	 fakulteti	
univerze	v	Ljubljani.	Med	študijem	
se	je	ob	pomoči	staršev	vzdrževala	
tudi	z	inštrukcijami.	Leta	1935	je	iz	
obeh	 predmetov	 diplomirala,	 leta	
1939	 je	 doktorirala	 iz	 pedagogike.	
Še	pred	tem	se	je	poročila	s	Fran-
cetom	Brenkom,	svojim	študijskim	
kolegom.	V	skladnem	zakonu,	ki	je	
trajal	54	let	(mož	France,	znan	film-
ski	zgodovinar,	je	umrl	 leta	1990),	
sta	se	jima	rodila	dva	sinova.	Rada	
sta	se	z	njima	pogovarjala.	»Veliko	
sem	dala	na	pogovor.	Če	otroci	ču-
tijo,	da	so	enakovredni	sogovorniki,	ti	odprejo	srce,	
sicer	pa	ne...	Največ,	kar	lahko	starši	damo	svojim	
otrokom,	so	 ljubezen,	radost,	zaupanje	 in	veselje	
do	življenja.«	To	spoznanje	jo	je	vodilo	tudi	pri	nje-
nem	pisanju,	za	katero	je	zajemala	snov	iz	svojega	
otroštva	in	iz	življenja	svoje	družine.
Med	drugo	svetovno	vojsko	je	sodelovala	v	od

porniškem	gibanju.	Takoj	po	vojski	je	bila	med	usta
novitelji	založbe	Mladinska	knjiga,	od	leta	1949	do	
upokojitve	leta	1973	je	bila	urednica	za	mladinsko	
književnost	pri	tej	založbi.	Kot	urednica	je	spodbu-
jala	domače	pisatelje	k	pisanju	za	otroke	in	mladino,	
izbirala	je	zanje	tuja	dela	in	sama	pisala.	Malo	pred	
koncem	svojega	življenja,	ki	se	je	izteklo	20.	novem-
bra	2009,	je	dejala:	»Še	zmerom	gledam	naprej	z	
vsem	humorjem,	kar	ga	premorem.«

»Nikoli nisem mislila,
da sem pisateljica«
Kristina	Brenkova	je	začela	pisati	že	pred	drugo	

svetovno	vojsko	ter	objavljala	v	Ljubljanskem	Zvo-
nu	in	Sodobnosti.	Pisala	je	dejansko	ves	čas,	nikoli	
veliko,	a	vztrajno.	Po	vojski	je	pisala	igre	za	mladino	
s	pravljičnimi	besedili.	Njena	prva	knjiga	mladinske	
proze	(Golobje, sidro in vodnjak)	je	izšla	šele	leta	
1960.	Potem	pa	so	se	porajale	vedno	nove,	tako	a	
jih	je	‘nabralo’	okoli	trideset.	Na	vprašanje,	odkod	
so	vrele	ideje,	je	odgovorila:	»Ideje	nikoli	niso	vre-

le.	Če	se	je	nekaj	dotaknilo	mojega	
srca,	sem	imela	tiho	željo	to	sporočiti	
naprej.	Samo	to!	Pa	saj	nikoli	nisem	
mislila,	da	sem	pisateljica.	To	se	mi	
je	zdelo	tako	nekaj	veličastnega.«
Večino	svojega	pisateljskega	dela	

je	 namenila	mladim	 bralcem,	 tudi	
najmlajšim.	 Kot	 urednica	mladin-
skega	 dela	 je	 priklicala	 v	 življenje	
legendarne	 zbirke	 Čebelica,	 Zlata	
ptica,	Mladi	oder,	Cicibanova	knjiž
nica,	 pa	 tudi	 čudovite	 slikanice,	 ki	
so	po	njeni	 iznajdljivosti	 izhajale	v	
številnih	evropskih	jezikih.	Knjižnica	

Čebelica,	namenjena	otrokom	v	začetnem	bralnem	
obdobju,	obsega	že	približno	400	naslovov,	izšli	pa	
so	v	skupni	nakladi	več	kot	šest	milijonov!	Bile	je	
presrečna,	ker	so	otroci	in	tudi	odrasli	vse	z	veseljem	
sprejemali.	»Zelo	rada	se	spomnim	na	edinstveno	
zbirko	Zlata	ptica,	v	kateri	je	zbranih	sto	knjig	ljud-
skih	pripovedi	z	vsega	sveta.	Kolikor	poznam	tuje	
izdaje,	take	zbirke	nima	nobena	založba	na	svetu.«	
Od	njenih	del	za	otroke	je	najbolj	znana	pravljica	
Deklica Delfina in lisica Zvitorepka.	Kristina	Brenkova	
je	k	nam	pripeljala	nagajivo	Piko Nogavičko	švedske	
pisateljice	 Astrid	 Lindgren.	 Prva	 jo	 je	 prevedla	 v	
slovenščino	in	si	z	dovoljenjem	pisateljice	izmislila	
slovenska	imena	za	osebe	v	knjigi.	Za	svoje	delo	je	
dobila	tudi	nekaj	priznanj	in	nagrad,	toda	več	kot	te	
ji	je	pomenilo	priznanje	mladih	bralcev.

naša kultura
Silvester Čuk

KRISTINA BRENKOVA
22. OKTOBER 1911 – 20. NOVEMBER 2009

»Čeprav so otroške knjige izhajale že v desetletjih pred drugo svetovno vojno, je bila 
Kristina Brenkova tista, ki si je tako rekoč izmislila založništvo za otroke na Slovenskem, mu 
dala načrtnost, obliko in vsebino, ki je še danes zgled. Kot prva urednica Mladinske knjige je 
v vsesplošnem pomanjkanju, ki je vladalo po vojni, nemudoma poslala v svet drobne knjižice 
s črno-belimi ilustracijami, sodelovala je tudi pri nastanku revije Ciciban. K pisanju knjig za 
otroke je znala nagovoriti večino najvidnejših pisateljev tistega časa, zraven pa je povabila 
še najboljše slikarje.«
Tako je o svoji ‘predhodnici’, pisateljici, dramatičarki, prevajalki in urednici Kristini Brenko
vi, zapisal sedanji urednik Mladinske knjige Andrej Ilc. Te velike prijateljice slovenskih otrok 
in mladine, ki je pri svojem delu vztrajala do konca svojih dni, katerih se je nabralo za osem
indevetdeset let in skoraj en mesec, se hvaležno spominjamo.
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»Vas je toliko,
jaz pa sem čisto sama!«
Bila	je	tudi	med	ustanovitelji	tekmovanja	sloven-

skih	osnovnošolcev	za	Bralno	značko,	ki	so	jo	prvič	
podelili	leta	1961	na	osnovni	šoli	na	Prevaljah	na	Ko-
roškem	–	torej	je	to	tekmovanje,	ki	spodbuja	otroke	
k	branju,	praznovalo	že	zlati	jubilej.	Šole	povabijo	
pisatelje	in	pisateljice	na	srečanje	z	otroki,	da	potem	
s	 toliko	 večjim	 veseljem	 vzamejo	 v	 roke	 njihove	
knjige.	»Veliko	sem	potovala,	čeprav	je	bilo	precej	
naporno,«	 je	 dejala	 Kristina	 Brenkova.	 »Najprej	
so	me	ravnatelji	vprašali,	ali	imam	avto.	Nisem	ga	
imela,	vendar	nisem	nikoli	zavrnila	povabila.	Imela	
sem	občutek	neke	dolžnosti.«	Povedala	je,	kako	so	
se	ta	srečanja	začenjala:	»Ko	sem	prišla	v	šolo,	so	
vsi	 pričakovali,	 da	 bom	kaj	 povedala.	 Zelo	 dobro	

se	spomnim,	da	sem	v	nekem	razredu	sredi	Bele	
Krajine	rekla:	‘Vas	je	toliko,	jaz	pa	sem	čisto	sama	
na	odru,	kar	vi	me	kaj	vprašajte!’	In	so	začeli:	‘Ali	
imate	kaj	otrok,	koliko	so	stari...’«	Ob	teh	srečanjih	
pa	tudi	pri	svojem	pisanju	se	je	ravnala	po	pravilu:	
»Mene	nikoli	ni	zanimalo	vzgajati.	Vedno	sem	imela	
v	mislih	le	to,	da	bi	se	naše	srečanje,	naš	pogovor	
dotaknil	srca	in	jim	ostal	v	spominu.«	Kako	so	ji	bila	
ta	srečanja	z	otroki	po	slovenskih	šolah	dragocena,	
potrjuje	njeno	priznanje:	»Vse	spominke,	ki	so	mi	jih	
dali	po	šolah,	sem	uvrstila	med	svoja	odlikovanja.«
Vse	njeno	življenje	je	bilo	povezano	s	knjigo,	zato	

je	upala,	da	bo	bralna	značka	mladi	rod	spodbujala	
k	branju.	»Danes	je	marsikaj	drugače,	a	še	vedno	
verjamem	v	moč	prave,	dobre	besede	in	trdno	vemo,	
da	knjiga	ne	bo	umrla,	dokler	bodo	živeli	ljudje.«

Pred	dnevi	sem	na	televiziji	ujel	film,	če	se	ne	
motim,	se	je	imenoval	“Odkritje”,	odkrili	pa	so	nič	
več	in	nič	manj	kot	Kristusov	grob.	Še	bolj	kot	je	
neizviren	in	obrabljen	naslov	filma,	je	bila	neizvir-
na	 in	obrabljena	vsebina:	v	Jeruzalemu	so	odkrili	
grobnico,	v	njej	okostje	nekoga,	ki	je	očitno	prestal	
križanje.	Vsi	predmeti	datirajo	v	leto	33	in	seveda	
je	zaključek	jasen.	Judovski	arheologinji	(mlada	je,	
lepa,	vdova,	mati	dveh	otrok	in	kakopak	–	neverna)	
v	 pomoč	 iz	 Vatikana	 pošljejo	 strokovnjaka	 (mlad	
je,	lep	seveda	in	duhovnik),	da	bi	skupaj	ugotovila	
oziroma	zatajila	identiteto	dotičnega	okostja.
Ne	bom	vas	utrujal	s	podrobnostmi	(tudi	če	bi	

želel,	vas	ne	bi	mogel,	saj	sem	med	filmom	kar	ne-
kajkrat	zakinkal),	vse	skupaj	so	začinili	še	s	politiko	
in	terorizmom,	konec	pa	je	bil	predvidljiv,	da	bi	bolj	
ne	mogel	 biti:	 duhovnik	 je	 “odkril”	 ravno	 dovolj	
resnice,	da	je	zapustil	Cerkev	in	Boga	zamenjal	za	
žensko,	ki	je	“odkrila”,	da	ima	od	živega	človeka	več	
koristi	kot	od	mrtvega	Boga,	teroristi	pa	so	“odkrili”,	
da	je	vera	“biznis”	in	da	se	ne	prodaja	drago	samo	
koža,	temveč	tudi	ali	predvsem	kosti.	A	ker	terori-
sti	niso	rožljali	le	s	kostmi,	ampak	tudi	z	orožjem,	
vse	skupaj	zleti	v	zrak	in	tako	je	svet	(spet)	ostal	
prikrajšan	za	“odkritje”,	da	je	krščanstvo	ena	sama	
prevara	in	teorija	zarote.
Kljub	temu	da	sem	z	vzdihom	ugasnil	“družinski	

tabernakelj”,	naj	potolažim	avtorje	filma,	scenarista,	
režiserja,	igralce,	celotno	ekipo,	ki	morda	trepetajo	
v	strahu	pred	tožbo	zaradi	razžalitve verskih čustev,	
da	kar	se	mene	tiče,	trepetajo	zaman.	Mojih	verskih	
čustev	niso	žalili.	Nasprotno!	Film	je	v	meni	prebudil 
verska	čustva.	Predvsem	žalost	in	jezo.	In	ker	sled
nja	spada	med	smrtne	grehe,	bi	se	s	tožbo	ujel	v	
lastno	(katoliško)	past.	Film	je	kvečjemu	žalil	mojo	
inteligenco.	A	ker	nisem	kaj	prida	inteligenten,	tudi	
užaljen	nisem	kaj	prida.	(Če	dobro	premislim,	sploh	

nisem	kaj	prida	…	A	to	je	že	druga	tema!)
Mi	je	pa	zadnjič	uspelo	razžaliti	neko	mlado	damo	

do	te	mere,	da	mi	je	očitala	nedemokratičnost,	kar	v	
danem	kontekstu	res	ni	zvenelo	pohvalno.	In	s	čim	
sem	jo	razburil?	Dejal	sem,	da	ne	priznavam	kristja-
na,	ki	ne	verjame	v	Kristusovo	vstajenje.	»Vsakemu	
kristjanu,	katoličanu	pa	sploh,	rade	volje	dopustim	
da	podvomi	v	marsikaj:	cerkveno	politiko,	hierarhijo,	
duhovniško	 poštenje,	 še	 kakšno	 dogmo	 si	 zaradi	
mene	lahko	privošči	…	A	s	Kristusovim	vstajenjem	
se	prične	in	neha.	Tu	ni	pardona!«
»To	 pa	 da	 ne!	 Vsak	 človek	 ima	 pravico	 biti	 in	

misliti,	kar	si	želi.	In	če	se	ima	kdo	za	kristjana,	mu	
nihče	nima	pravice	predpisovati,	kaj	naj	verjame	in	
dela!	In	če	ne	verjame	v	Kristusovo	vstajenje,	je	to	
njegova	stvar	in	je	lahko	kristjan,	če	to	hoče!«
»Ljubica,«	sem	dejal,	»jaz	lahko	rečem,	da	sem	

ženska,	 lahko	 se	 oblačim	 kot	 ženska,	 lahko	 celo	
mislim,	da	sem	ženska,	a	ko	se	slečem,	boš	videla,	
da	nisem	ženska!«	sem	skušal	biti	prostaško	duho-
vit.	Ona	pa	je	bila	huda.	Dejala	je,	da	žalim	njena	
verska	čustva,	čeprav	je	prej	v	pogovoru	dejala,	da	
ni	verna	…	(Pa	smo	spet	pri	razžaljeni	inteligenci,	a	
o	tem	res	kdaj	drugič.)
Potrpljenje	 je	božja	mast,	 pravijo.	Masti	 je	pri	

meni	dovolj,	le	s	potrpljenjem	je	bolj	žaltava.	A	sem	
kljub	vsemu	optimist.	Svojčas	so	me	prepričevali,	
da	Kristus	ni	živel,	da	ga	nikoli	sploh	ni	bilo.	Zdaj	pa	
taisti	ljudje,	ne	samo	da	pravijo,	da	je	Kristus	res	
živel,	še	celo	njegove	kosti	mi	kažejo	v	dokaz.	Treba	
je	le	malo	potrpeti	in	počakati.	Prepričan	sem,	da	
mi	bodo	kmalu	postregli	s	stvarnimi	dokazi	o	Njego-
vem	vstajenju.	Taisti	ljudje!	Bog	pač	ima	smisel	za	
humor!	In	se	mi	bodo	zganila	verska	čustva.	Morda	
celo	inteligenca?!
Da	bi	tudi	vaše	truplo	vstalo	in	premagalo	smrt,	

vam	želim.

Gregor Čušin

RAZŽALJENA INTELIGENCA
ko jagenjčki obmolknejo, bodo kamni vpili,
ali zakaj so čustva stvar inteligence
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Islam	oziroma	islamizem	kot	njegovo	ideološko	
utelešenje	je	po	padcu	berlinskega	zidu	postal	glavni	
izzivalec	liberalnodemokratske	ureditve.	Ironija	je,	
da	ta	totalitarizem	ni	posveten,	a	ga	z	brezbožnimi	
ideološkimi	 predhodniki,	 nacizmom,	 fašizmom	 in	
komunizmom,	druži	prepričanje,	da	sta	volja	in	moč	
osnovni	tvarini	realnosti	in	da	je	ubijanje	moralno.	
Islamistično	nasilje,	ki	ga	v	različnih	pojavnih	obli-
kah	izkušamo	vsak	dan,	je	le	logična	posledica	pre-
vajanja	dojemanja	vsemogočnosti	Alaha	v	politiko	
neomejene	moči.	 Ta	 politika	 neomejene	moči	 pa	
islamizem	druži	z	ovrženimi	totalitarizmi	20.	stoletja.	
Ob	totalitarni	sorodnosti	ni	presenetljivo,	da	sodobni	
socialisti,	 v	 svoji	 s	 frankfurtsko	 šolo	 navdahnjeni	
multikulturni	“širini”,	kažejo	znake	islamofilije.
Upoštevajoč	 njegove	 posledice,	 islamizma	 ne	

morem	 opredeliti	 drugače	 kot	 duhovno	 patologi-
jo,	 osnovano	 na	 izrojeni	 teologiji,	 ki	 vzpostavlja	
disfunkcionalno,	 zahodni	 civilizaciji	 tujo	 kulturo.	
Disfunkcionalno	v	ekonomskem,	političnem	in	soci-
alnem	smislu.	Za	potrditev	teze	o	disfunkcionalnosti	
zadošča	vpogled	v	Razvojna	poročila	OZN.	Islamske	
države	 so	 na	 repu	 držav	 po	 BDP	 (Bruto	Domači	
Proizvod),	pismenosti,	doseženi	stopnji	 izobrazbe,	
pričakovani	življenjski	dobi,	umrljivosti	dojenčkov,	
številu	prijavljenih	patentov	 itd.	Paradoks,	na	eni	
strani	imamo	verstvo,	ki	je	civilizacijsko	paralizira-
no,	a	po	drugi	v	stremljenju	po	širitvi	in	podrejanju	
vsega	izjemno	živo.
Razloge	za	razvojno	zaostajanje	islamskega	sve-

ta	 in	 disfunkcionalnost	 njihove	 kulture	 pripisujem	
teološkim	posebnostim	 islama.	V	 islamu	človek	ni	
oblikovan	bo	božji	podobi.	Islam	ima	koncept	tran-
scendence,	ki	postavi	Alaha	neskončno	nad	človeka.	
Alah	ni	z	ničemer	omejen,	stori	lahko	karkoli,	ni	od-
govoren	nikomur,	tudi	sebi	ne.	Ni	zavezan	teleologiji,	
je	onstran	razuma.	V	takšni	zastavitvi	je	Bog	primarni	
vzrok,	sekundarni	vzroki	sploh	ne	obstajajo.	Islamski	
voluntarizem	v	polju	božjega	delovanja	ima	pogubne	
posledice	za	znanost	in	organiziranost	družbe.	Zna-
nost	izhaja	iz	človekovega	prizadevanja	po	uvidu	v	
družbene	in	naravne	zakone,	ti	pa	so	osnovani	na	od-
nosih	med	vzroki	in	posledicami.	Kolikor	je	delovanje	
Alaha	onstran	zakona,	zgolj	utelešenje	njegove		čiste	
volje,	potem	je	znanost	ne	samo	nemogoča,	ampak	
tudi	nepotrebna.	Za	razumevanje	sveta	se	je	potreb-
no	zanesti	zgolj	na	razodetje,	filozofija	ne	postane	
zgolj	dekla	teologije,	ampak	je	v	celoti	odvečna.	To,	
da	sonce	vzhaja	na	vzhodu	in	zahaja	na	zahodu,	v	
božjem	voluntarizmu	ni	posledica	delovanja	narav-
nih	zakonov,	ampak	manifestacija	božje	volje.	Ta	se	
lahko	jutri	spremeni,	dosedanje	človekovo	izkustvo	
pa	je		pri	tem	popolnoma	nepomembno.
Posledica	vsemogočnosti	Boga	je	tudi	zanikanje	

avtonomije,	svobode	in	enakosti	posameznika.	Eden	

izmed	opaznejših	dosežkov	zahodne	civilizacije	je	ja-
sna	ločitev	sfer	političnega	in	religioznega.	Te	ločitve	
islam	ne	prizna,	še	več,	zanika	avtonomijo	in	svo-
bodno	voljo	posameznika.	Če	je	Alah	vzrok	vsemu,	
je	onemogočen	nastanek	naravnega	prava,	ključen	
za	razvoj	demokracije,	razumnega	načina	vladavine,	
kjer	si	posamezniki	onstran	božjega	sami	ustvarjajo	
zakone.	Če	razum	ni	zakonodajalec,	potem	tudi	ni	
potrebe	po	vzpostavitvi	ustavne	vladavine	in	demo-
kracije.	Temelj	za	delovanje	demokracije	je	enakost	
pred	zakonom.	Ta	v	islamu	ne	velja	niti	znotraj	ob-
čestva	verujočih,	še	manj	je	priznana	nevernikom.
Iz	 povedanega	 sledi,	 da	 obstaja	 nepremostljiv	

civilizacijski	prepad	med	Zahodom	in	islamom.	Na	
Zahodu	 v	 krizi	 sodobnosti,	 povzročeni	 z	 ubitjem	
Boga,	 iščemo	svojo	 identiteto.	Povedno	 je,	da	na	
primer	pisci	propadle	evropske	ustave	niso	premogli	
poguma	za	umestitev	temeljnih	vrednot	svobode,	
enakosti	 in	človekovega	dostojanstva	v	zapuščino	
judejokrščanske	in	grškorimske	tradicije.	Globina	
evropske	civilizacije	je	helenska,	višina	pa	krščan-
ska,	pa	naj	bo	to	z	multikulturnim	novorekom	ob-
sedenim	evropolitikom	všeč	ali	ne.	Nima	pa	Zahod	
nikakršne	povezave	z	islamom.	Še	več,	je	zanikanje	
islama.	Pojmi,	kot	je	na	primer	evropski	islam,	so	
protislovje	v	izrazih.	Islam	ne	more	biti	evropski	v	
vrednotnem	 smislu,	 lahko	 označuje	 zgolj	 zemlje-
pisni	pojav	 islamskega	ekspanzionizma.	Evropska	
zgodovina	zadnjih	 tisoč	 tristo	 let	 je	zaznamovana	
z	neprestanim	civilizacijskim	konfliktom	z	islamom.
Izziv	obnove	kalifata	in	širitev	Islamske	države	

sta	priložnosti	za	ponovni	razmislek	o	naši	identite-
ti.	Liberalna	ureditev	zahteva,	da	so	vse	vrednote	
enakovredne,	država	pa	naj	bi	do	vseh	ohranjala	
kulturno	 in	moralno	 ekvidistanco,	 vladala	 naj	 bi	
moralni	relativizem	in	multikulturnost.	Takšno	vide-
nje	je	utopično,	vrednotni	konflikti	so	nezanikljiva	
značilnost	moralnega	sveta.	Ravno	moralni	relativi-
zem	in	multikulturnost	sta	Zahod	pripeljali	na	rob	
civilizacijskega	propada.	Rešitev	je	v	opustitvi	mo-
ralnega	relativizma	in	naziranja,	da	so	vse	kulture	
enakovredne.	Niso.	Liberalna	ureditev	 je	najboljši	
izmed	možnih	 svetov.	 A	 utemeljena	mora	 biti	 na	
absolutnih	vrednotah,	ki	presegajo	raven	posamez
nika.	Te	pomenijo	individualne	pravice	in	svoboščine	
(svobodo	govora,	svobodo	političnega	združevanja,	
svobodo	veroizpovedi,	pravico	zasebne	lastnine)	in	
ne	morejo	postati	del	moralnega	diskurza,	so	univer-
zalni	temelj	kakršnekoli	zastavitve	dobrega	življenja.	
Z	netolerantnimi	 ideologijami,	ki	spodkopavajo	 ta	
minimalni	skupni	imenovalec	odprte	družbe,	bi	bilo	
treba	postopati,	kot	jim	pritiče,	netolerantno.	Če	se	
Evropa	ne	bo	zbudila	iz	weimarskega	sna	in	nada-
ljevala		kulturni	samomor,	bo	Alahovo	sonce	kmalu	
zasijalo	nad	Zahodom.	

islam

Bernard Brščič ALAHOVO SONCE
BO SIJALO NAD ZAHODOM
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Mesto v World Watch List
Z	81	točkami	je	Afganistan	na	5.	mestu	na	sez

namu	World	Watch	 List	 (WWL)	 2015.	 Tudi	 leta	
2014	je	bil	na	5.	mestu,	vendar	samo	z	78	točkami.	
Zvišano	točkovanje	je	posledica	povečanemu	nasilju	
do	kristjanov	(tujcev).	Zadnja	leta	je	postal	položaj	
kristjanov	v	Afganistanu	težji	in	bolj	vznemirjajoč,	
ker	sta	država	 in	družba	skupaj	začeli	uporabljati	
bolj	togo	obliko	islama	in	ne	sprejemata	krščanstva	
pod	nobenim	pogojem.	Posledično	so	bili	kristjani	
odrinjeni	še	bolj	na	rob	družbe.

Viri preganjanja
Prevladujoči	viri	preganjanja	kristjanov	v	Afga-

nistanu	so	muslimanski	ekstremizem	ter	v	manjši	
meri	rodovna	nasprotstva	in	organizirana	korupcija.

Muslimanski ekstremizem:	afganistanski	ljudski	
pregovor	pravi:	»Ko	 je	Satan	padel	na	zemljo,	 je	
padel	 v	Kabul.«	Vsi	 kristjani	 afganske	narodnosti	
izhajajo	 iz	 islama	 (spreobrnjenci).	Če	 se	 za	 koga	
zve,	da	se	je	spreobrnil	v	krščanstvo,	se	mora	ta	
človek	soočiti	z	znatnimi	pritiski	družbe	in	družine.	
Če	jih	odkrijejo,	so	kristjani	predmet	diskriminacije	
in	 sovražnosti,	 pa	 tudi	 nasilja	 v	 lastni	 družini	 ali	
med	 prijatelji	 in	 v	 skupnosti.	Muslimanski	 verski	
voditelji	so	v	glavnem	prvi	podpihovalci,	 lahko	so	
pa	v	 to	dejavnost	vmešane	 tudi	krajevne	oblasti.	
Spreobrnjenci	so	podvrženi	hudemu	pritisku	naj	bi	
zatajili	svojo	vero.	Tisti,	ki	zapuste	islam,	veljajo	za	
odpadnike	in	so	v	zares	težkem	položaju,	kar	do-
kazuje	nedavna	zahteva	člana	parlamenta	Nazirja	
Ahmada	Hanafija,	ki	je	zahteval	smrt	tistih,	ki	so	se	
spreobrnili	v	krščanstvo.

Rodovna nasprotstva:	lastni	ljudje	in	lastni	rod	je	
najbolj	važna	stvar	v	deželi.	Posamezniki	so	globoko	
zakoreninjeni	v	svoje	družine,	v	vasi,	v	rod	in	med	
svoje	ljudi.	Na	tiste,	ki	se	drznejo	oddaljiti	od	svojega	
rodu	in	od	starih	vrednot,	da	bi	se	posvetili	čemu	
novemu	in	morda	še	tujemu,	so	hudi	pritiski,	naj	se	
vrnejo	k	izročilom.	Tiste,	ki	se	ne	vrnejo,	imajo	za	
izdajalce	in	jih	izključijo	iz	skupnosti.	To	se	dogaja	
vsem,	ki	“zaidejo	na	stranpot”,	na	poseben	način	pa	
tistim,	ki	 se	spreobrnejo	v	krščanstvo.	Krščanska	
vera	velja	za	zahodno	vero,	ki	je	sovražna	afganski	
kulturi	in	družbi,	pa	tudi	islamu.

Organizirana korupcija:	korupcija	se	v	Afganista-
nu	širi	in	podkupnine	oblastnikom	so	na	dnevnem	
redu	s	svojimi	negativnimi	posledicami	tudi	za	kri-
stjane,	ki	pripadajo	večinsko	revnemu	prebivalstvu.	
Afganistan	 je	 tudi	 znan	 kot	 največji	 pridelovalec	
opija	na	svetu.	Gojitev	mamila	in	trgovanje	z	njim	je	
najbolj	donosen	del	krajevnega	gospodarstva.	Kdor-
koli	je	napoti	mamilarskim	gospodom,	ga	preprosto	
odstranijo.	To	se	ne	dogaja	samo	kristjanom,	ki	sicer	
niso	zelo	vidni,	toda	če	so	vmešani	v	to,	nimajo	druge	
izbire	niti	ni	človeka,	ki	bi	ga	lahko	prosili	za	pomoč.

Dogajanje
Predsedniške	volitve	so	bile	od	aprila	do	junija	

2014,	 vendar	 so	 zašle	 v	 slepo	 ulico,	 ker	 sta	 oba	
kandidata	izjavila,	da	je	bil	postopek	potvorjen	zaradi	
volilnih	goljufij.	Vsak	od	njiju	se	ima	za	zmagovalca.	
Mednarodni	predlog	o	ponovnem	štetju	glasov	brez	
tistih,	ki	so	osumljeni	goljufije,		ni	privedel	nikamor.	
Tako	niso	bile	objavljene	uradne	številke,	volilci	obeh	
plati	pa	so	se	čutili	na	nek	način	ogoljufane.
Končno	 je	 bil	 za	 zmagovalca	 razglašen	 Ašraf	

Ghani.	Po	pogajanjih	se	je	oblikovala	vlada	narodne	
edinosti,	ki	se	mora	zdaj	soočiti	s	hudimi	izzivi.	Sta-
nje	gospodarstva	je	uničujoče,	varnost	neprestano	
ogrožena	 in	 je	 v	nekaterih	 delih	 države	 sploh	ni.	
Narodne	 varnostne	 sile	 so	 se	 že	 začele	 soočati	 s	
problemi,	ki	 izhajajo	 in	zmanjšane	podpore	med-
narodne	vojaške	sile.	Boriti	se	morajo	z	obnovljeno	
talibansko	 opozicijo.	 Čeprav	 so	 bile	 volitve	 dobro	
znamenje	za	bodočnost	dežele,	pa	pot	Afganistana	
še	vedno	ostaja	negotova.

Vrste preganjanih kristjanov
V	Afganistanu	sta	dve	vrsti	krščanstva:	številne	

majhne	skupine	tujih	kristjanov	in	nekaj	skupin	kri-
stjanov,	ki	so	se	spreobrnili	iz	islama	(verniki	musli-
manskega	izvora),	ki	so	vedno	prisiljeni	v	skrivanje.	
Spreobrnjenci	v	krščanstvo	sicer	nosijo	glavno	težo	
preganjanja,	 toda	 tudi	 skupine	 tujcev	morajo	biti	
zelo	previdne	in	preudarne.	Važno	je	poudariti,	da	
javno	groze	tudi	spreobrnjencem,	ki	žive	v	tujini,	
torej	 je	 strah	 in	 pritisk	 na	 spreobrnjence,	 ki	 žive	
doma,	nepredstavljivo	večji.

Življenjska področja
Afganistanski	kristjani	se	soočajo	s	silnimi	pritiski	

na	vseh	področjih	življenja	(zasebnega,	družinskega,	
družbenega,	cerkvenega	in	narodnega).	Narodni	pri-
tisk	je	nekoliko	nižji	zaradi	pomanjkanja	informacij,	
pa	ne	zato,	ker	bi	se	pritisk	zmanjšal,	ampak,	ker	
so	kristjani	v	deželi	praktično	nevidni.

Zasebno/družinsko/družbeno področje:	pritisk	na	
spreobrnjence	je	neverjeten.	V	glavnem	vsakdo	skri-
va	svoje	sprebrnjenje,	ker	ga	imajo	za	odpadništvo	
in	ga	obravnavajo	kot	izdajstvo.	Družina	in	družba	
sta	glavna	vira	preganjanja,	zato	morajo	biti	spreobr-
njenci	zelo	previdni,	kadar	berejo	Sveto	pismo	ali	
tudi	zasebno	molijo.	Za	kristjane	je	nevarno	moliti	
ali	peti	ali	posedovati	verske	predmete:	vsakršna	
povezava	 s	 krščanstvom	 je	 tveganje.	 Tudi	 otroci	
spreobrnjencev	morajo	živeti	v	tajnosti	in	biti	vedno	
zelo	previdni	kaj	 rečejo	ali	 komu	 rečejo.	Odkritje	
spreobrnjenca	 ima	 lahko	 zelo	 resne	 posledice,	 v	
nekaterih	primerih	tudi	smrtne.

Cerkveno področje:	javnih	cerkva	ni	za	nobeno	
obliko	krščanstva.	Tudi	 tujci	nimajo	kraja,	kjer	bi	
lahko	molili	Gospoda.	Vsak	tak	kraj	bi	bil	nemudo-

preganjanje kristjanov
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ma	predmet	napada	talibanov,	kot	kaže	odstavek	
“Nasilje”.	Zadnja	krščanska	cerkev	v	Afganistanu	je	
bila	porušena	marca	2010.

Nasilje
V	času,	ki	ga	obravnava	to	poročilo,	so	bili	zaradi	

vere	umorjeni	trije	kristjani.	Aprila	2014	je	v	Kabulu	
nek	stražar	streljal	na	zdravnika,	ameriškega	držav
ljana,	ki	je	zdravil	iz	krščanske	ljubezni.	Julija	2014	
sta	bila	umorjena	dve	finski	pomočnici,	ki	sta	delali	
za	neko	krščansko	organizacijo.	Junija	2014	je	bil	
ugrabljen	jezuit,	ki	je	delal	med	begunci.	Izpustili	
so	ga	šele	po	osmih	mesecih.	Končno	so	aprila	2014	
talibani	napadli	neko	zgradbo,	ker	so	sumili,	da	je	v	
njej	skrita	cerkev.	Mnoge	organizacije	pomoči	so	že	
zapustile	deželo	ali	pa	to	načrtujejo.	Nekateri	krist
jani	so	bili	žrtve	fizične	zlorabe	v	družinah,	drugi	so	
zbežali	iz	dežele.
Afganistan	je	eden	od	najboljših	dokazov,	da	je	

že	zvišan	pritisk	dovolj	za	umik	kristjanov	v	tajnost	
in	dodatno	nasilje	ni	potrebno.

Bodočnost?
Domače	varnostne	sile	morajo	postopoma	nado-

mestiti	mednarodne	vojaške	enote,	torej	bo	varnost	
eden	od	glavnih	izzivov,	ki	se	bo	morala	dežela	soočiti	
z	njim	v	prihodnjih	letih.	Čisto	mogoče	je,	da	narodne	
varnostne	sile	niso	sposobne	zajamčiti	nadzorstvo	
nad	vsem	afganskim	ozemljem;	tako	bodo	številne	
province	ostale	v	rokah	talibanov	ali	drugih	skupin	
skrajnežev.	 Zaradi	 omenjenih	 volilnih	 težav	 se	 je	
dežela	že	soočila	z	znatnimi	političnimi	izzivi.	Težko	
si	je	predstavljati,	da	bi	se	lahko	še	poslabšal	položaj	
krščanske	manjšine	ob	že	 tako	hudem	pritisku	 in	
popolnem	življenju	v	tajnosti.	Ob	upoštevanju	prej	
omenjenega,	 pa	 še	 pritiska	 in	 togega	 državnega	
in	družbenega	nadzorstva,	je	jasno,	da	bo	Cerkev	
ostala	v	skrivališču	še	v	bližnji	bodočnosti.
Marsikaj	je	odvisno	od	predsednika	vlade.	V	svojem	

nastopnem	govoru	se	je	javno	zahvalil	svoji	ženi	za	
podporo.	To	je	nekaj	izjemnega	zaradi	kulturne	dedi-
ščine	in	ker	je	njegova	žena	kristjanka,	rojena	v	Libiji.

Če	 bo	 koga	 kdaj	 zanimalo,	 kje	 je	 to	 ogromno	
stavbo	–	nedaleč	od	Tokia	–	mogoče	najti,	se	bom	
natančneje	pozanimal.	Mene	je	v	to	ogromno	stavbo	
pripeljal	avto.	Ne	sam	od	sebe,	ampak	po	zvezah,	
ki	jih	predstavlja	volan.	Za	volanom	sedi	gospa	F.,	
soproga	mojega	prijateljazdravnika.	Pred	eno	uro	
sem	zvedel,	da	je	po	dolgem	bolehanju	zbolel	na	
smrt	in	da	ga	je	rešilni	avto	odpeljal	v	bolnišnico,	ki	
je	bila	tisti	trenutek	edina	na	razpolago.	Za	začu-
denje	pravzaprav	ni	prostora:	Tokio	z	okolico	šteje	
menda	kakih	14	milijonov	ljudi	in	celo	leto	en	del	teh	
milijonov	boleha	in	en	del	odide	v	večnost.
Sedim	poleg	zdravnikove	žene;	spretno	šofira	in	

me	vpraša:
»Ali	ste	me	po	telefonu	razumeli?	Še	preden	je	

mož	težko	zbolel,	mi	je	rekel,	naj	vas	prosim,	da	
mu	s	posebnim	oljem	obrišete	čelo	(mož	in	otroci	so	
katoličani,	gospa	pa	še	ni),	kar	pomaga	katoličanu	
na	poti	v	nebesa.«
»To	olje,	gospa,	nosim	s	seboj.	Tudi	če	še	ni	zadnja	

ura,	mu	bo	pomagalo	danes	in	vsako	uro	poslej.«
Kljub	pozornosti	zamotanim	cestam	in	rdečeze-

lenim	signalom	se	malce	nasmehne:
»Iskrena	hvala,	šinpusáma!«
Ta	japonska	beseda	pomeni	“gospod	duhovnik”	

in	jo	rabimo	le	za	katoliškega	duhovnika.
Tista	 ogromna	 stavba,	 ki	mi	 je	 bila	 v	 začetku	

na	jeziku,	zdaj	začenja	rasti	nad	nižjimi	hišami;	še	
nekaj	minut	in	avto	zapelje	na	dvorišče,	obdano	z	
zelenimi	 nasadi.	 Potem	 zavije	 v	 enega	 stranskih	
vhodov	in	obstane.

»To	je	začasni	parkirni	prostor.	Mož	je	v	šestem	
nadstropju;	ko	končate	svoje	sveto	opravilo,	se	vr-
neva,	ker	moram	avto	dokončno	parkirati	v	četrtem	
podzemeljskem	parkirišču.«
Pokimam.
Mož	je	delil	sobo	še	z	enim	bolnikom,	a	tako,	da	

je	bila	soba	razdeljena	z	veliko	zaveso	v	dve	manjši	
sobi.	Gospa	govori	v	moževo	uho,	ker	drugače	več	
ne	reagira:
»Tvoj	prijatelj	ti	bo	zdaj	obrisal	čelo	za	nebesa.«
Stisnem	mu	roko	 in	 jo	za	hip	obdržim	v	svoji.	

Nekaj	 kakor	 nasmešek	 se	 prikrade	 na	 ustnice.	
Mazilim	mu	čelo	in	zdi	se	mi,	da	mu	obraz	postane	
skoraj	mlad.	Še	enkrat	mu	stisnem	roko	 in	nekaj	
kakor	dotok	toplote	v	njegovi	okosteneli	roki	mi	je	
hvaležen	odgovor.
V	dvigalu	iz	šestega	nadstropja	v	pritličje	mi	reče	

gospa	(v	dvigalu	sva	sama):
»»Ne	veste,	kako	sem	vam	hvaležna!«
»Kristusu	hvala	za	to	dobroto!«	ji	rečem	in	lesk	

njenih	sicer	trudnih	oči	mi	pove,	da	me	razume.
Iz	pritličja	se	peljeva	po	serpentinah	vse	globlje,	

tja	do	četrtega	podzemeljskega	parkirišča.
»Oprostite,	moram	nazaj	k	možu.	Ne	bom	dolgo	

odsotna.	Lahko	počakate	v	avtu.«
Odkimam:
»Zanimiva	stavba.	Poleg	avtomobilske	ceste	je	

ozek	pas	za	pešce.	Po	tem	pasu	se	bom	vračal	v	
pritličje,	kjer	se	spet	dobiva.«
Gospa	se	zdi	v	zadregi:
»Se	ne	boste	izgubili?	Pot	je	precej	dolga.«

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

TOČNO KOT EGIPTSKI LABIRINT
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»Tu	in	tam	sem	opazil	znake	za	dvigala.	Poslužil	
se	ga	bom,	če	bo	pot	predolga.«
Gospa	pokima	in	že	jo	“požre”	dvigalo,	vgrajeno	

v	neke	vrste	mehanizirani	zid	na	levi	strani	avta.
Klimatizacija	 ni	 slaba,	 si	mislim.	Da	 se	 hoditi.	

Hodnik	se	počasi	vijuga	navzgor.	Luč	se	odbija	od	
gladkih	sten,	a	rdeča	luč	nekje	na	sredi	odvijajoče	se	
poti	je	neke	vrste	tolažba:	lahko	se	z	dvigalom	vsak	
čas	povzpnem	navzgor.	Upam,	da	električne	naprave	
ne	bodo	nehale	delovati.	Malce	me	boli	desna	noga,	
a	jo	“potolažim”:	naj	bo	za	umirajočega	prijatelja	v	
šestem	nadstropju.	Hodim,	hodim,	hodim.	Sem	že	
v	hodniku	drugega	nadstropja?	Ob	rdeči	luči	dvigala	
je	številka	3.	Zmotil	sem	se.	Ne	vem,	kako	bi	sprejel	
malce	bolj	občuteno	bolečino	nožnih	mišic	...	kar	me	
skoraj	ustavi	razgrajanje	kričečih	japonskih	glasov.	
Naj	se	vrnem	k	dvigalu?	Radovednost	me	premaga.	
Pozabil	sem	omeniti,	da	je	imel	vsak	hodnik	enega,	
včasih	celo	dva	prostora	za	avto	in	nekaj	avtomatov.
S	svojega	trinožnika	se	dvigneta	dva	mlada	Japon-

ca	v	uniformi	mehanikov,	z	razgretimi	lici	in	z	močnim	
vonjem	po	žganju.	Eden,	manjši	od	obeh,	me	nagovori	
z	“Gajdžin	san!”,	kar	bi	po	naše	lahko	razumeli	kot	vlju-
den	pozdrav	“Spoštovani	gospod	tujec”.	In	večji	tako	
doda	v	japonščini,	da	tovariš	laže	o	“tistem	dekletu”.
Priklonim	se	jima	 in	rečem	v	kar	se	da	umljivi	

angleščini:
»Oprostita	–	no	Japanese.«
Malce	v	zadregi	se	opravičita:
»Eskúzi!«	–	neke	vrste	nadomestek	za	“Excuse	

me”	in	“Excuse	us”.
Znova	se	jima	priklonim	in	vprašam:
»Elevétar?«	kar	vsi	na	Japonskem	razumejo,	le	

da	se	“r”	na	koncu	besede	ne	sliši,	namesto	njega	

je	zadnji	“a”	podaljšan	v	dolg	“a”.
Obema	sune	roka	v	smeri	stene	za	mano.	Malce	

me	 je	 sram,	 ker	moram	priznati,	 da	 se	 neljubim	
scenam	po	navadi	izmaknem	s	pojasnilom	“no	Ja-
panese”	in	če	je	kje	ostanek	dvoma,	ga	pogled	na	
moj	nejaponski	obraz	tiho	odstrani.
Vstopim	v	telefonsko	celico,	ki	je	obenem	soba	z	

dvigalom.	Že	hočem	pritisniti	na	gumb,	kar	zagledam	
v	kotu	majhen	zabojček,	v	katerem	se	nekaj	premika.	
Sklonim	se	in	moje	oči	se	srečajo	z	drobnimi,	sivimi	
očmi	mucke,	ki	samo	podrhteva,	tako	slabotna	je.	
Hitro	se	z	njo	zapeljem	gor	v	pritličje,	kjer	mucko	
izročim	 uniformiranemu	 človeku,	 ki	 jih	 je	 zmeraj	
nekaj	v	okolici	sprejemnih	uradov.
»Dajte	jo	meni,	jaz	jih	imam	rada,«	se	takoj	javi	

v	bolniško	strežnico	oblečena	gospa	(morda	gospo-
dična;	Japonke	se	vse	zdijo	mlade).	Zmeraj	več	je	
občudovalcev	in	občudovalk,	a	le	tista,	ki	je	rekla,	da	
ima	muce	rada,	potegne	iz	torbe	pod	pisalno	mizo	
steklenico	vode	in	kapljo	za	kapljo	spušča	na	mucine	
ustnice.	In	muca	počasi,	skoraj	trudno,	srka	in	srka	
in	nekaj	kakor	luč	se	zasveti	v	sivih	očeh.
Zdravnikova	žena	se	me	dotakne:
»Mož	se	mi	je	nasmehnil,	mi	stisnil	roko	in	je	ni	

hotel	izpustiti.	Potem	je	zadremal	in	zdaj	mirno	spi.	
Trenutek,	prosim,	grem	po	avto.«
Zdravnikova	žena	mi	potem	za	volanom	reče:
»Tako	sem	srečna,	da	ste	možu	s	svetim	oljem	

umili	obraz!«
Kot	sem	bil	omenil	nekje	v	začetku:	gospa	še	ni	

katoličanka	in	maziljenje	je	zanjo	“lepo	umiti	obraz	
s	svetim	oljem”.	Izraz	ni	slab,	saj	bo	srečanje	med	
našim	Gospodom	in	gospodom	zdravnikom	srečanje	
iz	obraza	v	obraz.	Ni	napak	imeti	pri	tem	lep	obraz.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

PRVAK: SLOVENIJA!

Za uvod nekaj ugotovitev iz govora, ki ga je imel že v Argentini rojeni dr. Janez Zorec, astronom, ki deluje v Parizu, 23. avgusta letos v Rovtah, od 
koder izvirajo njegovi starši.

Tito je bil Hitlerjev in Stalinov zaveznik od avgusta 1939 do junija 
1941. Takoj po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo pa so se Komunisti 
povezali z zavezniki, od katerih so kasneje dobivali orožje, čeprav niso 
pretrgali manevriranja z Nemci. Komunisti so si pridobili naklonjenost 
zaveznikov, ker so imeli zaslombo Stalina in Sovjetske zveze. Churchill 
je računal, da potrebuje pomoč Sovjetov, da strejo Hitlerja, med tem 
ko naj bi služila ameriška pomoč, da ohranijo zahodno civilizacijo ... 

Churchill je seveda kmalu spoznal in kasneje priznal,   »... da je 
brezpogojna podpora Titu bila ena njegovih velikih vojnih napak... « ...

Ko sta pred koncem vojne Tito in Stalin podpisala pogodbo o 
prijateljstvu med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo, je Churchill že izgubil 
vse upanje, da bo Jugoslavija po vojni zahodnoevropska demokratična 

dežela. Decembra leta 1944 Churchill vzklikne: »Prišel sem do sklepa, 
da smo si s Titom vzredili kačo na prsih.« … 

V prvi polovici maja 1945 je Titova jugoslovanska vojska zagospo-
darila v južnem delu avstrijske Koroške, v Slovenskem primorju, Istri, na 
Kvarnerskih otokih in v Trstu. Toda zaradi pritiska zahodnih zaveznikov 
in kot posledica Celovške zarote, so maja zamenjali Koroško za življenja 
domobrancev in mnogih drugih beguncev in se od tam umaknili. V 
prvi polovici junija 1945, pa so odšli še iz Trsta. To je krona Titovega 
osvobajanja, ki nam je zapravila Trst in Koroško, za dolgo zamolčano 
krvavo ceno, ki počiva v Kočevskem Rogu.

Kako naj tako početje imenujemo drugače, kot da je Titova povezava 
z zavezniki bila le krinka, s katero je lažje uresničil načrt revolucije ... Tito 
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Če članek pozorno preberemo, bomo takoj opazili, da območje, na katerem se te kršitve dogajajo, sicer ni poudarjeno omenjeno, je pa kljub temu 
jasno, da gre za slovensko sodstvo. To niti ni čudno, če upoštevamo, da je kup sodnikov še iz komunistične Jugoslavije, kjer je bilo treba biti za sodniško 
službo predvsem “politično neoporečen”, kar pomeni vdan totalitarnemu režimu in soditi po načelu komunističnega pravnega “strokovnjaka” dr. Ljuba 

S 148 kršitvami na milijon prebivalcev se je Slovenija znašla v evrop-
skem vrhu po številu kršitev človekovih pravic na število prebivalcev, je 
objavilo Evropsko sodišče za človekove pravice.

Sloveniji sledijo:
– Malta s 102 kršitvama,
– Moldavija s 76,
– Bolgarija z 68,
– Grčija s 67 kršitvami na milijon prebivalcev.
Najmanj kršitev človekovih pravic na milijon prebivalcev 

beležijo:
– Španija (2),
– Nemčija (2),
– Danska (3),
– Irska (5),
– Velika Britanija (5).
Slovenija zmagala le v šestih odstotkih primerov
Slovenija je bila obsojena v kar 94 odstotkih vseh primerov, enako 

kot Rusija. Slabše so se v tej statistični kategoriji odrezale le še Ma-
džarska in Azerbajdžan, ki sta do zdaj izgubili v 95 odstotkih sodb, ter 
Ukrajina, ki je izgubila v 99 odstotkih primerov. 

Na drugi strani so najmanj sodb izgubile:
– Danska (33 odstotkov),
– Švedska (41 odstotkov),
– Velika Britanija (59 odstotkov),
– Nizozemska (59 odstotkov),
– Švica (62 odstotkov).
Na sodišče v Strasbourg so se obrnili tudi Romi
Slovenija je morala zaradi sodbe sodišča v Strasbourgu sprejeti 

zakon o odškodninah za izbrisane, ki jim je država leta 1992 z izbrisom 
iz registra stalnih prebivalcev Slovenije kršila človekove pravice.

Sodišče trenutno obravnava pritožbo Romov glede zagotavljanja 
pitne vode. Slovenija mora do sredine septembra sodišču pojasniti, kako 
odgovarja na očitke o kršenju treh členov Evropske konvencije o človekovih 
pravicah, ker država pritožnikom ni zagotovila pitne vode in sanitarij, 
čeprav so oblasti dolga leta tolerirala nelegalna romska naselja.

Maja letos pa je sodišče med drugim pritrdilo tožnici, ki je vložila 
tožbo zoper Slovenijo zaradi dolgotrajnosti postopka na sodišču v pri-
meru tožbe zaradi spolnega napada. Sodišče v Strasbourgu je tožnici 
pritrdilo, da oblasti niso zagotovile hitre preiskave in pregona ter da 
je med kazenskim postopkom niso zaščitile. Prisodilo ji je 9.500 evrov 
odškodnine in štiri tisoč evrov sodnih stroškov.

in njegova vojska je zadolžena s kolaboracijo, prvič z Nemci in drugič s 
Sovjeti. Med tem pa njegov boj ni bil narodnoosvobodilni, ampak boj 
za totalitarno oblast ...

Koga ob teh usodnih dogajanjih moremo označiti za kolaboranta: 
tistega, ki se je zapuščen od zahodnih zaveznikov  branil pred zvijačnim 
genocidnežem, ali zvijačneža, ki je lagal levo in desno, da je lahko 
zadovoljil svoj krvavi pohlep po oblasti?

S temi očitnimi dokazi so danes kratice NOB, OF samo lažnive baj-
ke, ki smešijo Slovenijo pred svetom, kot smo temu bili priče oktobra 
lanskega leta, ko se je v Evropskem parlamentu poleg nesposobnosti 
vlekel za kandidatinjo še zmotni ideološki anahronizem.

Ideološki anahronizem je za naše oči, ki gledamo slovensko se-
danjost iz neobremenjenega podnebja, nerazumljivo   vprašanje ... 
Osamosvajanje Slovenije smo doživljali kot prelomno gibanje med 
žalostno preteklostjo in pričakovano slogo med Slovenci za dobrobit 
države, rešene starih antagonizmov ... 

In kaj se je zgodilo. Ponovno je bila demokracija prevarana. Sam 

predsednik Komunistične partije je postal prvi predsednik neodvisne 
Slovenije. Hujše: kot je danes znano v javnosti, so si prvi predsednik ne-
odvisne Slovenije in več njegovih somišljenikov prizadevali, da bi Evropa 
ne priznala slovenske osamosvojitve v prid neke nove jugo-slovanske 
konfederacije. Politična apatija, neodgovornost in pomanjkanje prave 
svobodne slovenske zavesti med premnogimi, še posebno v vrstah pol 
stoletja zatiranih, pa so pripomogli, in se to še danes dogaja, da so se 
nasprotniki slovenske osamosvojitve zakoreninili na oblasti. Dosegajo, 
da se po 25. letih na predsedniškem mestu še vedno ne more pojaviti 
znak politične alternative, da ne pride do zamenjave, ki je v svobodnem 
svetu nujna za zdravo rast demokratične države.

S tem je bila Slovenija izdana že drugič. Izdan pa je bil tudi še 
upajoč slovenski rod, ki je nastal v tujini, kot da gre za zaroto, ki se jo 
slovenski narod ne more znebiti. Bojimo se, da postane demokracija 
v Sloveniji samo lažni pojem, s katerim se v resnici poistoveti zvijača 
z obrazi neprestano spremenjenih imen prelevitih političnih strank iz 
stare nedemokratične nomenklature ...

In tako smo, kjer smo.
Biti prvak pomeni biti najboljši, najuspešnejši, skratka prvi. Svet ponori, ko gre za to, kdo bo svetovni nogometni prvak. In še ob marsikateri drugi 

priliki. Ampak vsaka palica ima dva konca. Ob prvaku navadno pomislimo na najuspešnejšega v kaki pozitivni stvari. Da pa je možno biti prvak tudi v 
negativni stvari, se bomo zavedeli ob vprašanju katera država največ trpi zaradi revščine, ali zaradi poplav, ali zaradi slabe letine. In tak “prvak” je tudi 
Slovenija. Namreč v kršenju človekovih pravic. Morebiti bi lahko rekli tudi, da je “prvak” z zadnjega konca. Lahko bi tudi stvar obrnili in rekli, da je na 
dnu lestvice v spoštovanju človekovih pravic. Vsekakor “prvaštvo”, na katero ljudje gledajo z zaničevanjem, če celo ne pljunejo nanj. Takole je elemente 
slovenskega “prvaštva” zbral na Siolu Aleksander Kolednik pod naslovom “Slovenija evropska prvakinja v kršenju človekovih pravic”.
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Afera s prisluhi je razkrila nevralgično točko slovenske družbe. Kdorkoli 
je namreč poslušal pogovor med Jernejem Sekolcem in Simono Drenik, se 
ni mogel znebiti vtisa, da je šlo – s Sekolčeve strani – za vsiljen pogovor. 
Sekolec kot da je Simoni Drenik po neki višji dolžnosti razlagal vsebino 
pogovorov in kot da je to počel naučeno, po vnaprej predvidenem ritmu. 
Če je naša hipoteza pravilna, ne bo to nič novega. Roman Leljak je opozoril, 
da je Jernej Sekolec delal za Udbo pod zloglasno šifro 52.000. To so bili 
zanesljivi sodelavci te najbolj sramotne organizacije v nedavni zgodovini 
slovenskega naroda.  Sekolec je k njej pristopil leta 1975 – to pomeni, da 
sodi v Zemljaričev krog. Koliko je to storil zaradi svojih staršev, oba sta bila 
udeležena v kaznivih dejanjih (kazenski zakonik SFRJ), je druga zgodba. 
Nanjo ve odgovor prav arbiter, ki je odstopil.

Komu ta afera koristi? Najbolj Zoranu Milanoviću, sedanjemu 
premierju Republike Hrvaške, ki je to zgodbo uporabil za to, da zaneti 
spor med Slovenijo in Hrvaško in si tako pridobi politične točke pred 
volitvami, ki bodo med decembrom 2015 in februarjem 2016. Vedeti 
moramo tudi, da prav sedaj potekajo intenzivne raziskave, ali ni Nova 
Ljubljanska banka – ki je sicer financirala stranko tranzicijske levice na 
Balkanu – Krešimirju Milanoviću, bratu sedanjega premierja, odobrila 
velik kredit. Povemo še to, da smo v Reporterju Tomažu Peroviču, enemu 
najbolj pomembnih organizatorjev kršenja Münchenske deklaracije, 
večkrat zastavili vprašanje, ali je za nakup 20-metrskega plovila dobil 
kredit od NLB, ampak vse brez odgovora.

Kot da bi Sekolec po naročilu govoril Simoni Drenik to in to, vse o 
podrobnostih, ki bi morale za vselej ostati skrite. Kot da bi nekdo Sekolca 
izsiljeval (ali plačal), da to stori, in to v ključnem trenutku, ko lahko na 
Hrvaškem pride do spremembe oblasti. Vsi vemo, da je pred slovensko in 
hrvaško osamosvojitvijo Udba (večinoma se je to zgodilo na Hrvaškem) 
porazdelila svoje ljudi v novih organih oblasti, v Tuđmanovi HDZ. Najbolj 
izstopajoč primer je bil Josip Manolić, predsednik vlade v devetdesetih, 
sicer pa eden šefov hrvaške Udbe in človek, ki ga povezujejo s povojnimi 
umori. Josip Manolić je bil siva eminenca postkomunistične Hrvaške, 
kot je bil siva eminenca Udbe. S tega stališča ni nenavadno, da je prav 
Manolić vrgel senco dvoma na kandidata za predsednika prihodnje 
vlada Karamarka. Slednjega je Udba v mladosti (veroučne aktivnosti) 
res nadzorovala, a nikoli ni vedel za to. Danes mu to razodeva šef hrvaške 
Udbe, Manolić, ob tem da poneverja temeljna dejstva.

Afera prisluhi se tako kaže kot obveščevalna afera starih udbovskih 
povezav, ki so danes žive tako, kot so bile ob razpadu SFRJ. Slovenska in 
hrvaška filiala delujeta skupaj, da bi prenovljeni HDZ preprečili zmago 

na parlamentarnih volitvah, na ta način pa vsaj v zakulisju ohranili moč, 
kot sta jo imeli poprej. To je tudi zadnja vsebina “bitke za arbitražni 
sporazum”. Zoran Milanović, pripadnik trše struje znotraj partije, si je 
ustvaril zunanjega sovražnika v Slovencih, nekaj docela podobnega 
temu, kar so komunisti ves čas počeli. Ni bilo življenja brez zunanjih ali 
notranjih sovražnikov.

Slovenija, dežela brez svobode tiska in poštenega pravosodja, je 
idealno leglo za postkomunistično revolucijo. Vendar so slovenski komu-
nisti ali postkomunisti izjemno občutljivi. Njihova oblast je prekarna in 
bi se morala končati že leta 1990. V tem trenutku Kučanov klan stavi na 
dva parametra: eno so mediji, drugo pravosodje. V zadnjih pogovorih v 
Parizu (med 9. in 13. julijem letos) sem dobil zagotovilo, da bodo ljudje, 
ki so sodili in razsodili glede verbalnega delikta (nekdanji 133. člen 
kazenske zakonodaje SFRJ), doživeli svoje obelodanjenje na najvišjih 
forumih evropske politike. V EU se danes ljudi zaradi verbalnega delikta 
(v  mojem primeru to sploh ni bil delikt, saj je šlo za resnico) ne obsoja na 
zaporno kazen. Moja obsodba bo z vsemi, ki so bili v njej udeleženi: od 
Helene Vidic Bizjak naprej – postala predmet evropske debate. Mora biti 
tako – ne zaradi mene – temveč zaradi vsakogar, kdor bo želel govoriti 
po resnici in pravici in ga bo partijsko pravosodje pri tem ustavljalo.

Slovenskim postkomunistom gre kot Josipu Brozu predvsem 
za privilegij oblasti (Janez Kocijančič in njegova družina je v imenu 
avantgardnosti “delavskega razreda” od leta 1978 naprej vselej vozila 
beemveje), in tako je tudi danes. A stvari se spreminjajo. V reviji Comu-
nisme bo jeseni 2015 vnovič izšel članek o Sloveniji. Tam bodo popisane 
stranpoti “novega razreda” slovenskih komunistov, kot jih je predvidel 
Milovan Đilas v svoji nepozabni knjigi. Zadeva je še toliko pomembnejša, 
ker gre za publikacijo, ki jo je začela Annie Krigel, nadaljeval François 
Furet, danes pa jo ureja Stéphane Courtois. Skupaj s Hannah Arendt tem 
ljudem dolgujemo ključne definicije revolucij in dogajanja okrog njih, 
ki so postale del naše identitete. To je izredno pomembno.

Slovenija se je pred desetimi leti uvrščala v kronike pozitivnih 
uspehov na poti tranzicije. Danes je Kučanov krog, ki obvladuje medije 
in pravosodje, dosegel, da smo del škandaloznih poročil, ki se v po-
membnih svetovnih revijah pojavljajo kot izjema, ki grozi postati pravilo.

Slovenski komunisti – prav tako kot grški – razumejo zgolj en jezik: 
to je jezik nepoštenosti in prevare. Ta govorica prihaja do nas po občilih, 
vsak dan bolj intenzivno. Utišamo jo lahko samo z glasovi normalnosti, 
kakršne pozna svet okrog nas. Zgodovina nas je sedaj pač primorala v 
to, da po letu 1991 to storimo skupaj s Hrvati. Nekdanji Udbi navkljub!

Bavcona, da je naloga kazenskega prava ščititi obstoječi režim. Če tem sodnikom in sodnicam, ki imajo dosmrtni mandat in jim nihče ne more blizu, 
načelujeta še kreaturi preteklega režima kot je predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša in generalni državni tožilec Zvonko Fišer (takim kreaturam 
smo včasih rekli “režimski psi”), potem je jasno, da je sodstvo leglo kršitev človekovih pravic v korist stari komunistični bandi, ki se noče odpovedati 
oblasti in grabljenju imetja v lastne žepe in niti slučajno ne pušča, da bi sodbe oblikovalo pravo, ampak jih določajo sami v svojo korist in delajo iz 
sodnikov svoje poslušne lutke. Tudi ne bo nič drugače, dokler ne bo prišla vlada, ki bo spremenila zakonodajo tako, da bo pometla ta Avgijev hlev z 
njegovo vsebino vred v zgodovinski gnoj, iz sodnikov pa naredila odgovorne pravne strokovnjake in delilce resnične pravice.

V to poglavje spada tudi razkritje, da je bil prvi slovenski arbiter v zadevi arbitraže med Slovenijo in Hrvaško glede Piranskega zaliva Jernej Sekolec 
udbaš in s tem nastane sum, da je zadevo nalašč obračal tako, da so njegovi pogovori s Simono Drenik prišli na ušesa Hrvatom, ki zato skušajo torpedirati 
arbitražo, ker so pač zavohali, bi bi bila izrečena v korist Slovenije.

Nekaj tozadevnih podrobnosti obdelal dr. Boštjan M. Turk v Reporterju pod naslovom “Udbina temna stran meseca”.



OKTOBER – AM – 2015316

Mesec in njegova Združena levica (ZL) nenehno podpihujeta sovrašt-
vo proti samostojni Sloveniji. To sta najočitneje pokazala ob lanskem 
prazniku samostojnosti in enotnosti (26. decembra), ko so predstavniki 
stranke bojkotirali državno proslavo, češ da ni razloga za veselje.

ZL je sovraštvo do samostojne Slovenije letos samo še stopnjevala, 
saj Mesec na vsakem koraku promovira bankrotirano Jugoslavijo in 
jo poveličuje v ideoloških govorih ob praznikih, kot sta dan OF in dan 
zmage, za samostojno Slovenijo pa ne najde lepe ali spodbudne besede.

Vsak izvoljen politik bi moral biti predvsem domoljub in se veseliti 
rojstnega dne svoje domovine, vendar za Mesca to ne velja, ker ima od 
Slovenije raje bankrotirano Jugoslavijo in današnjo propadajočo Grčijo. 
Ko denimo v ZDA 4. julija praznujejo dan neodvisnosti, je to praznik 
demokratov in republikancev, ki so sicer vsak dan na ideoloških bari-
kadah, vendar jih ob tem prazniku druži skupna ljubezen do domovine. 
Podobno velja za 14. julij v Franciji, ki v domoljubju združi vse državljane. 
V Sloveniji pa se vedno bolj daje prednost praznikom iz časov totalitarne 
Jugoslavije. Za sovražni odnos do rojstnega dne Slovenije je najbolj 
odgovoren Milan Kučan, ki je od nekdaj proti samostojni Sloveniji in 
je pred osamosvojitvijo izjavil: »O odcepitvi Slovenije od Jugoslavije 
je težko celo misliti, ker to ni nikoli bila moja najintimnejša opcija. Z 
njo se ne morem sprijazniti.« (31. 1. 1990) Zato ni presenetljivo, da 
smo iz nedavnega Kučanovega intervjuja za Mladino izvedeli, da mu 
je propadli socializem še vedno blizu, politično najbolj “sveža” stranka 
pa je zanj prav zato ZL.

Mesec je v “obrazložitvi” svojega bojkota proslave ob obletnici 
plebiscita med drugim zapisal, da je osamosvojitev razklala družbo. V 
resnici so jo razklali politiki kot Mesec, in sicer na tiste, ki so kot on in 
njegova ZL proti lastni državi in točijo solze za propadlo Jugoslavijo, in 
tiste, ki imajo radi Slovenijo, ker so domoljubi. Svojo ideologijo sovraštva 
do samostojne Slovenije gradi na številnih neresnicah in manipulaciji 
plebiscitarnega vprašanja. Po Mescu bi se plebiscitarno vprašanje mo-
ralo glasiti, ali si ljudje želijo tranzicije v kapitalizem, saj bi bil potem 
po njegovem rezultat precej drugačen. Po Mescu bi se torej moralo 
leta 1990 plebiscitarno vprašanje glasiti: »Ali hočete še vedno živeti v 
socialistični diktaturi, ki je človeško, moralno, politično in ekonomsko 
bankrotirala?« Pri tem je najhuje, da daje Mesec današnji Sloveniji za 
vzor socialistično Jugoslavijo, ki je bankrotirala leta 1982, ker ni mogla 
odplačevati obveznosti do tujih upnikov. To je znano dejstvo, ki spada v 
splošno izobrazbo. Posledice bankrota Jugoslavije so bile za življenjski 
standard prebivalstva grozljive, od večletnega pomanjkanja osnovnih 

življenjskih dobrin (praška, kave, običajne čokolade itd.), omejitev 
porabe goriva (boni, sistem par-nepar), redukcij električne energije, 
mrzlih radiatorjev, do izbruha hiperinflacije in dokončnega zloma jugo-
slovanskega gospodarstva, ki se je končal v socialni bedi (socialistična 
“enakost” v revščini) in državljanski vojni.

Sodobno jugoslovansko različico bankrota lahko opazujemo v 
današnji Grčiji, ki ji pod taktirko Meščevega političnega idola Ciprasa 
grozi ekonomska in socialna poguba, ki se bo lahko tako kot po propadu 
Jugoslavije končala v grozljivem pomanjkanju in političnem kaosu. Po 
drugi strani Mesec o propadli Jugoslaviji ne najde žal besede in o njej 
širi zgodovinske neresnice, da nam je totalitarna, to je druga Jugosla-
vija, prinesla samostojnost in svobodo? S čim le, saj je nacistično in 
fašistično vojno tiranijo nadomestila komunistična oziroma sociali-
stična. Če že, smo Slovenci prvič svojo narodno samobitnost uresničili 
v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov (1918). V Kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev (1918−1929) smo imeli parlamentarno demokracijo in 
kapitalistično ureditev, vendar so Srbi tretjino Slovenije predali Italiji. 
Druga Jugoslavija (1945−1991) je bila komunistična diktatura in prav 
tako Srboslavija. Kako lahko Mesec omalovažuje današnjo Slovenijo, 
ki nam je edina prinesla neodvisnost in svobodo, in daje prednost 
bankrotirani diktatorski Jugoslaviji, kjer so teptali temeljne človekove 
pravice, šikanirali, razlaščali in pobijali lastne sodržavljane?

Mesec lahko uspeva s politiko sovraštva do lastne države zaradi 
povsem izrojenih medijev, ki mu dajejo podporo, namesto da bi ga kot 
politika nadzirali. Še več, v Sloveniji dominantni mediji podpihujejo 
Meščevo sovraštvo do samostojne Slovenije, ko nam vsak dan perejo 
možgane z jugonostalgijo, balkanskimi obskurantizmi in čaščenjem 
povsem zavožene Grčije. Pri tem sta najhujša POP TV, ki bi se zaradi 
pospešenega pranja možganov z balkansko-jugonostalgičnimi temami 
morala preimenovati v Balkan TV, in RTV Slovenija, ki je piarovski servis 
za ZL in Sirizo na račun prisilnega RTV-prispevka vseh nas.

Ob sramotnem molku medijev daje Mesec prednost interesom grške 
države pred slovenskimi interesi, ko poveličuje zahteve Sirize o odpisu 
dolgov in hkrati ministra Mramorja poziva, naj Slovenija prelomi dane 
zaveze do EU in finančnih trgov. Če Slovenija ne bi držala dane besede, 
potem bi si kot nekoč bankrotirana Jugoslavija zapravila zaupanje 
finančnih trgov in končala v bankrotu. Tega lastni državi ne more želeti 
noben politik, ki hoče dobro svoji državi in državljanom. Razen Mesca, 
ki si očitno želi, da naša država izgubi samostojnost, ki smo jo uresničili 
z razglasitvijo neodvisnosti 25. junija 1991.

Duhoviti Vinko Vasle, ki objavlja svoje komentarje v Reporterju, me marsikdaj spominja na 500 let stara “Pisma mračnjakov” ki so nastala v prvem 
protestantskem času. Pisali so jih namreč protestanti, vendar tako, da so avtorstvo podtaknili katoliškim magistrom (= profesorjem), ki so jih hoteli 
označiti kot primitivce. Tako tudi Vasle piše, kot da bi bil eden od “njihovih” in si jih privošči v njihovi primitivni pokvarjenosti. Na ta način je obdelal 
tudi Luko Mesca in njegovo Zadruženo levico v Reporterju pod naslovom “Berilo po položnicah Luke Mesca”.

Prav v zvezi s slovenskimi komunisti je zanimivo poudariti, da je Slovenija menda edina evropska država, ki ima parlamentarno stranko, ki je izrazito 
komunistična in se predstavlja pod imenom Združena levica. Še bolj zanimivo in včasih prav komično pa je dejstvo, da je glavni govornik te stranke 
27-letni Luka Mesec, ki kot papagaj ponavlja stare komunistične floskule. S svojim papagajstvom si je že “prislužil” nadimek “Kučanov pionirček”, če 
ga pa človek posluša, kako ponavlja Mencingerjeve nesmisle, ki jih mora potem čez nekaj dni preklicevati in se motati iz njih, bi mu raje rekel “Kučanov 
dvorni norček”. Ga je pa zanimivo opisala dr. Maja Sunčič v Reporterju pod naslovom “Luka Mesec sovraži samostojno Slovenijo.
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Prišli, videli in Bog je zmagal, so besede, zapis poljskega kralja Jana 
Sobieskega, parafraza znanega reka Julija Cezarja (prišel, videl, zmagal) 
po njegovi zmagi nad Turki leta 1683, ki so dva meseca oblegali Dunaj. 
Papež Inocenc XI. ga je poimenoval “rešitelja krščanstva”, vedoč, da je 

ta zmaga preprečila padec tega dela Evrope pod muslimanstvo, islam. 
Padec pod islam je grozil tudi slovenskemu ozemlju, ki je bilo pred 
tem tarča stalnih turških vpadov. Turki so ropali, požigali, posiljevali in 
plenili. Samo v petnajstem stoletju, v približno sto letih, je bilo pobitih 

Nisem jasnovidec, zato ne vem, kaj se bo dogajalo, ko boste tole brali. Vem pa, kaj se dogaja, ko to pišem. Na vidiku je še en problem, ki mu nihče 
ne vidi rešitve. Število beguncev, ki so preko Turčije in Grčije malo zlepa malo zgrda vdrli najprej v Makedonijo in hočejo preko Srbije na Madžarsko, ki 
je že v schengenskem prostoru, da bi se od tam prebili naprej v Evropo, gre v tisoče in kaže, da jih bo vedno več. Madžarska pospešeno gradi na svoji 
srbski meji zid, ki bo beguncem onemogočil prehod. Njihova obramba je do neke mere razumljiva, saj so v prvih osmih mesecih letošnjega leta imeli 
že 100.000 prošenj za politični azil. Ko begunci ne bodo več mogli na Madžarsko, bo njihov naslednji cilj Avstrija, to pa lahko dosežejo samo preko 
Slovenije. Hrvaška zanje ni zanimiva, ker ni v schengenskem prostoru. In kaj bo počela Slovenija, ko pride do tega navala? V tem se namreč skriva še 
en problem: koliko je med temi begunci v resnici prikritih muslimanskih teroristov, ki prihajajo “pripravit pot” islamski državi? Problem je zastavil v 
Reporterju pod naslovom “Prižgimo kresove” predsednik Društva Evropska Slovenija dr. Damir Črnčec. 

Naši levičarji, med katerimi izstopa meni najljubša ultra leva falanga 
Luke Mesca, vsak dan dokazujejo, da socialna država ni pravljica, ampak 
je fantastična zgodba. Naši so se tega naučili od bratov komunistov 
tipa Edvarda Kardelja, ki je – kot je znano – imel veliko idej, krava pa 
je vseeno crknila. Po zgodovinopisju Repetovega tipa ni bila kriva ideja, 
ampak krava. To je v sozvočju s trditvijo, da niso krivi morilci, ampak 
žrtve, ki so jih po vojni pobili.

Tako smo zdaj dobili vsedržavno akcijo “kako pomagati siromakom 
in ne obubožati države”, ki se je skotila v gnezdu menze pri koritu, kjer 
se ob travi, pijači in hrani sicer rojevajo revolucionarne ideje leninizma 
in marksizma – s primesmi nacikulture, če njihov program dobro pre-
berete. Končno smo dobili stranko, ki jo od severnokorejske ideje džuče 
ločuje samo nekaj malenkosti – se pravi uresničitev idej v praksi. Sem 
sodijo tudi ideje o tem, kaj storiti z reveži in lačnimi. Običajno velja, da 
je treba revežem pomagati, lačne pa nahraniti, a v revolucionarnem 
svetu idej to ni najbolj nujno, pa režim vseeno funkcionira.

Recimo v Venezueli, ki je nekakšen ideal komunizma za Združeno 
levico. Ali pa v Severni Koreji, kjer je predpisana smrtna kazen za vse 
tiste, ki bi trdili, da so lačni. Če vseeno umrejo od lakote, nimajo pravice 
do dostojnega pokopa, ker s smrtjo v resnici komunistični režim grobo 
blatijo. Običajno režim kaznuje tudi ožjo in širšo družino umrlega od 
lakote – tudi z eksekucijami, in to zato, ker so na najboljši poti, da tudi 
oni zaradi pomanjkanja vzamejo konec in v praksi spodkopavajo temelje 
najbolj uspešnega komunizma na svetu. Ker pa je v komunističnih 
režimih in njihovih izpeljankah (demokratični socializem) tudi kultura 
hrana, je veliki vodja v Pjongjang povabil Laibach, da bi jih bili še lačni 
Severni Korejci siti. Mimogrede – laibachovci so se postarali, a še vedno 
počenjajo to, kar se je spodobilo za pankovsko kulturo v sedemdesetih 
in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Le da zdaj nategujejo ljudi 
in ministrico za kulturo s tezo o umetniškem projektu. V tem smislu 
so laibachovci idejno blizu Združeni levici, po kondiciji in starosti pa 
Desusu. Podpiram.

Naši ultralevičarji tipa Sirize seveda ne dajo veliko na volitve, če pa 
že, potem si je treba izmisliti ideje in parole, ki te ponesejo na oblast. Ena 
od takšnih je sicer smešnica o eko demokratičnem socializmu, ki ga niti 
doktor Manca Košir, ko o njem govori, ne zna prav razložiti, pa o njem 
vseeno razlaga s takšno strastjo, kot da gre za spolne odnose oziroma 

za seks, kjer srečaš takšnega ali drugačnega boga. V tem seveda ni nič 
religioznega, kot tudi ne v ideji menze pri koritu, da je iz propagandnih 
razlogov potrebno uresničiti akcijo odpisa dolgov najbolj siromašnim. 
Gre za nasprotovanje zelo verjetno kapitalistični izkoriščevalski tezi, 
da je ljudi treba naučiti loviti ribe, ne pa jim jih podarjati. Da se v eko 
demokratičnem socializmu ljudje ne bi maltretiralo z lovljenjem rib – 
se pravi, da se eko demokratični socializem ne bi mučil z ustvarjanjem 
razmer za takšno državo, kjer revežev ni, se jim da odpustke. Pri tem 
se reče: niste vi krivi, da ste lačni in siromašni, ampak gnili kapitalizem 
in izkoriščevalci človeka po človeku, pa čeprav tega sistema po več kot 
dvajsetih letih nimamo, obstoja pa nevarnost, da bi se zgodil.

Ideja je seveda genialna, v praksi pa bo pomenila še en levičarski 
nateg ljudstva, ampak nategneš lahko tiste, ki se pustijo, mi levičarji 
pa nismo krivi, če je narod neumen in vodljiv. Zato naj siromaki, ki ne 
morejo plačati elektrike, vode, ogrevanja, kazni za prometne prekrške, 
dodatnega zdravstvenega zavarovanja, stroškov za vrtec itn. vložijo 
prošnje za odpis teh dolgov, in bodo obravnavani po sistemu “kdor 
prej pride …”. Kajti tudi ta tip levičarske solidarnosti je omejen, ker 
država ni vreča brez dna, če odmislimo naš bančni sistem, a bosta tudi 
dve banki – NLB in Gorenjska banka odpisali malo negativnih stanj 
na transakcijskih računih siromakov. To bo šlo v novo bančno luknjo in 
solidarnost naroda, ki ne sodi med siromake. V glavnem gre pri sistemu 
odpisa dolgov za genialno idejo: mi si izmislimo, narod bo plačal. Do solz 
me je spravila solidarnost državne finančne uprave, ki bo tistim, ki bodo 
prej prišli, odpisala celih 50 evrov, pa še to si bodo odtrgali od naših ust.

Odlična je bila tudi ideja, da se obrazci za prijavo dolgov najdejo 
na internetu, ker je nekako logično, da imajo ljudje v 21. stoletju raču-
nalnike, zato ne more biti izjem, tudi ko gre za siromake. Boli pa me, 
da na primer med firmami, ki bodo odpisovale dolgove, ni Telekoma. 
A verjetno zato ne, ker siromaki nimajo telefonov, prenosnih telefo-
nov, kabelskih TV-programov itn., če pa to imajo, gre za luksuz, ki ga 
solidarnost ne plača.

Ali kot se je prej v eni solznodolinski TV- oddaji pritožila občanka: 
nimam za kruh in mleko, otroci so lačni, komajda si zmorem kupiti 
škatlico cigaret na dan …In je žalostno puhnila dim v kamero.

Gre torej za enkratno veličastno akcijo pomoči siromakom. A kaj 
bo dan potem?
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V tej zvezi je presenetljiv načrt Slovaške: odločili so se, da bodo sprejemali samo kristjane. S tem bi se izognili vdoru muslimanskih skrajnežev. Poleg 
tega je predsednik izjavil, da se muslimani v večinsko katoliški deželi ne bi počutili doma, Slovaška pa nima namena z mošejami spreminjati izgleda 
svoje pokrajine. Stvar, ki bi morala dati Slovencem misliti.

Si pa vseeno ne predstavljam, kaj se bo godilo, ko bo slovensko mejo tam nekje ob Kolpi prestopilo (če smo skromni) nekaj tisočev beguncev. Kam z 
njimi, ko se bo kmalu začel oglašati jesenski hlad in zimski mraz. Brezupno je misliti, da bi si z delom zaslužili, kar potrebujejo, saj še za Slovence ni dela. 
Jesti pa vendar morajo in obleči se tudi. Že tako je Slovenija država z najvišjimi davki v Evropski uniji. Govoriti, da bi jih nastanili po raznih samostanih, 
kot se to dogaja v Italiji, je nesmisel. Italija jih je naselila v samostane, ki so bili opuščeni in so bili zgolj v breme lastnikom ali državi. Pri nas takih 
poslopij ni. Da ne govorimo o problemih snage in higiene, o čemer imajo ti ljudje iz Azije prav malo pojma. In če pogledamo preko meja Slovenije: kam 
bo šla Evropa z vsemi temi množicami, ki ji bodo vsaj večinoma le v breme? Ki bodo vedno tujci, izgnani od pravega doma.

Kaj pa, če bo čez dobro leto dni za predsednika Združenih držav izvoljen Donald Trump in bo držal svojo besedo in se z vojaško silo potrudil izbrisati 
iz obličja zemlje zločinsko “Islamsko državo”? Tako bi se lahko begunci spet vrnili domov, saj je povsod lepo, doma pa najlepše. Utopija? Morda pa 
tudi ne! Zgodovina ubira nepričakovana pota, vajeti so pa še vedno v Božjih rokah. Morda je ta pritisk in stiska uvod v spoznanje Evrope, da se je treba 
spreobrniti k Bogu, če naj računa na njegovo pomoč.

in v suženjstvo odpeljanih 200.000 prebivalcev s področja današnje 
Slovenije. Kar so počeli Turki s slovenskim narodom, pričajo dela, kot so 
Jurij Kozjak, Lepi Janičar, Miklova Zala, in še bi lahko naštevali. Kmečko 
prebivalstvo je bilo v veliki meri prepuščeno samemu sebi, zato so 
postavljali utrjene tabore ali bežali v jame in gozdove. Vsi smo slišali 
tudi za sisteme obveščanja prek ognjenih kresov – grmad, zvonjenja 
cerkvenih zvonov ali topovskih strelov. Vzpostavitev vojne krajine v 16. 
stoletju, katere del je bil tudi današnji slovenski jug in jugovzhod, poraz 
Turkov pri Sisku leta 1593, v bitki, kjer so sodelovali številni Slovenci, 
na primer Adam Raubar, in poraz Turkov pri zadnjem obleganju Dunaja 
1683 so tudi slovensko ozemlje razbremenili prihodnjih turških vpadov.

Po turškem porazu pred Dunajem se je začel postopen kolaps 
otomanskega imperija, ki je svoj epilog več kot 600-letnega obstoja 
doživel po koncu prve svetovne vojne, leta 1922, z nastankom današnje 
Turčije. Otomansko cesarstvo je bilo imperij, ki ga je vodil sultan. Bil je 
tudi kalif, politični in verski naslednik preroka Mohameda in celotne 
muslimanske skupnosti. Zadnji otomanski sunitski kalif je v letu 2014, 
po približno sto letih, dobil svojega “naslednika” v vodji teroristične 
organizacije, samooklicane Islamske države Iraka in Levanta, Abu Bakru 
al-Bagdadiju, ki svojim zagovornikom zagotavlja, da “bodo osvojili 
Rim in vladali svetu”. Ambicije sunitskih kalifov, tistih turških kot teh 
novodobnih islamskoradikalnih, so torej iste. Osvojiti Dunaj ali Rim 
in premagati ter vladati krščanstvu. Kako to v praksi zgleda, vemo na 
Slovenskem iz zgodovine turških vpadov, v današnjem času pa lahko 
gledamo ugrabitve, rezanje in sekanje glav kristjanom v Siriji, Iraku, 
Libiji, Egiptu, prodajanje krščanskih žena in otrok v suženjstvo, posilje-
vanje žena in deklic, ker so tako islamskoradikalni fanatiki bližje Bogu. 
Metanje istospolnih z nebotičnikov je stalna praksa, prav tako javne 
eksekucije sorodnikov domnevno nelojalnih islamskemu fanatizmu.

Islamski radikalizem je četrti totalitarizem, prvi verski, za tremi po-
svetnimi, komunizmom, fašizmom in nacizmom. S pravnega vidika pa je 
šeriatsko pravo enako totalitarističnemu komunističnemu, fašističnemu 
ali nacističnemu pravu. Vsem tem štirim totalitarizmom je enako tudi 
nikakršno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Slo-
vensko demokratično postkomunistično pravo je žal tudi še vedno pod 
žalostnim vplivom desetletnega totalitarnega komunističnega prava. 
Zadnji podatki o številu izgubljenih primerov Slovenije pred Evropskim 

sodiščem za človekove pravice so sami po sebi dovolj zgovorni. Slovenija 
74-krat pogosteje krši človekove pravice kot Nemčija in Španija, ki imata 
tudi totalitarno nacistično in fašistično preteklost. Vendar ti dve deželi 
na vrhu sodstva in tožilstva nimata tipičnih predstavnikov postnacifa-
šističnega prava, temveč demokrate, v nasprotju z nami, kjer so na vrhu 
aparatčiki postkomunističnega nedemokratičnega slovenskega prava.

Morda tudi zato je v Sloveniji vse tiho ob evropskih migracijskih 
debatah. Nezakonite migracije v Evropo so namreč poleg očitne člo-
veške tragedije za množice posameznikov tudi več kot jasna in očitna 
grožnja nacionalni varnosti držav članic in Evrope kot takšne. Nezakonite 
migracije pretežno islamske populacije iz Iraka, Sirije, Afganistana in 
ostalih islamskih črnih delov Afrike, kjer je povprečna starost populacije 
pod 20 let, so očitna grandstrategija počasnega uničevanja judovsko-
-krčanskih vrednot in korenin Evrope. Sodobna, bolj prefinjena verzija 
turških vpadov. Evropejci smo stari, povprečna starost populacije je 
več kot 40 let, imamo nizko nataliteto, bogate naravne vire in razvite 
demokratične družbe z visoko stopnjo tolerance. Zaradi posebnega 
odnosa, pozitivne diskriminacije do manjšin in migrantov smo lahka 
tarča za počasno uničevanje naše kulture in družbe.

Med migranti so tudi številni kristjani iz korpusa več kot treh 
milijonov kristjanov, ki so dva tisoč let živeli v Siriji in Iraku, danes pa 
so žrtev sistematičnega džihadističnega genocida. Na splošno velja, 
da je najbolj učinkovito pomagati beguncem tam, od koder prihajajo. 
Vendar vedno to ni mogoče in naša dolžnost je, da pomagamo prisilnim 
migrantom, iraškim in sirskim kristjanom, ki so žrtev muslimanskega 
džihadističnega preganjanja. Podobno ugotavljajo že na Slovaškem, 
Poljskem, v Bolgariji in še kje. Evropska unija brez strategije za soočanje 
z nezakonitimi migracijami se pogovarja o delitvi 40.000 beguncev. Kar 
EU zares potrebuje, je prava dolgoročna strategija in takojšnja ocena, 
koliko je še beguncev na mejah Evrope, koliko jih še prihaja ter kako 
beguncem pomagati tam, od koder prihajajo. Kajti številke že danes 
gredo proti milijonu in nihče ne ve, kdaj bo konec tega. Slovenija leži na 
balkanski poti in samo vprašanje časa je, kdaj se bo pritisk nezakonitih 
migrantov na naše meje dramatično povečal. Džihadisti pa so javno 
oznanili, da bodo med begunce vključili svoje teroriste, ki bodo po 
krščanskem svetu sejali teror. Prav je, da se tega zavedamo in ukrepamo, 
še preden bo prepozno.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROVEM
V SREDIŠČE

PRIZORI	IZ	RAZNIH	DELOV	MESTA
(nadaljevanje)

Ako	hočeš	kaj	več	nakupiti,	te	prodajalec	sprejme	
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,	 in	ako	ostaneš	trden,	je	
preproga	za	300	frankov	tvoja.	Tako	je	navadno	tudi	
pri	malih	rečeh.	Hitro	zapazi	Jutrovec,	ali	si	veščak	
ali	ne.	Prvi	dan	sem	jaz	kupoval	oranže.	Za	pijaster	
(24	beličev)	so	mi	ponujali	dve!	Ker	si	nisem	mogel	
misliti,	da	bi	bil	 ta	sad,	katerega	so	cele	gore	na	
trgu,	tako	drag,	razložim	prijatelju,	ki	pozna	dobro	
Jutrovce.	Šla	sva	skupaj	kupovat	in	dobila	sva	za	isti	
pijaster	(24	beličev)	–	reci	in	piši	šestnajst	oranž!	
On	je	dobro	poznal	svoje	ptiče.	Na	Jutrovem	velja:	
bodi	trd	in	neizprosen,	vkljub	temu	te	bodo	še	dos-
tikrat	oskubli	kakor	mačka	ubogega	ptiča!
Pristno	jutrovsko	je	tudi	to,	da	posamezne	obrti	

niso	pomešane,	ampak	vsaka	v	svoji	ulici.
Tu	so	“junaki	šivanke”	z	novimi	in	starimi	oble-

kami,	tam	zopet	zbijajo	čevljarji	po	podplatih,	dasi	
je	prodajalnica	že	vsa	namašena	z	raznimi	obuvali;	
posebno	je	dosti	rdečih	in	žoltih	copat.	Še	ulico	dalje	
in	tu	so	bazarji	zlatarjev,	srebrarjev,	urarjev,	potem	
zopet	kovačev,	kleparjev,	lončarjev,	kolarjev,	sedlar-
jev,	ključavničarjev	itd.	itd.	Tu	se	dela	vse	z	roko	po	
starem	kopitu,	strojev	ni	videti	nikjer;	nekatere	reči	
so	prav	lične,	posebno	dela	iz	medenine.	Tujci	take	
reči	radi	kupujejo,	a	dandanes	je	treba	biti	previden,	
zakaj	mnogi	so	nakupili	v	Kahiri	za	drag	denar	raz-
nih	reči,	katere	bi	bili	lahko	za	polovično	ceno	kupili	
doma	v	Evropi,	kjer	se	reči	delajo	s	stroji,	pošljejo	v	
Kahiro	in	se	potem	tam	prodajajo	kot	pristno	domače	
blago.	Na	potu	v	Aleksandrijo	mi	 je	pripovedoval	
nek	gospod,	kako	se	je	nekoč	tudi	on	nasmolil.	Da	
bi	svojemu	očetu	naredil	posebno	veselje,	mu	je	v	
Kahiri	kupil	lepo	pristno	turško	pipo.	Eno	leto	se	je	
oče	ponašal	s	“turkinjo”	in	pripovedoval	marsikomu,	
da	je	to	pristno	blago.	Nekoč	je	bilo	treba	pipo	dobro	
osnažiti	in	razdreti	na	posamezne	kose,	a	kako	je	bil	
oče	razočaran	in	še	bolj	sin,	ko	najdeta	na	skrivnem	
kraju	vtisnjeno	ime	tovarne,	kjer	je	bila	“turkinja”	
doma,	namreč	na	–	Češkem!	Pregovor	veli:	Povsod	
je	goljufija,	le	pri	mleku	je	voda!
Sprehod	po	kahirskih	ulicah	je	zanimiv	tudi	za-

radi	 različnosti	 pri	 stavbah.	 Na	 zunanji	 izgled	 se	
Jutrovec	nikoli	ni	dosti	oziral,	a	tembolj	zna	okinčati	

notranjščino.	Poleg	prav	ličnih	hiš	srečavamo	uboge	
šupe,	zidane	iz	ila,	ali	napol	razdrta	stanovanja.	Na	
ulici	leži	kamenje,	tisočeri	se	spotaknejo	nad	njim,	
a	nikomur	še	ni	prišlo	na	misel,	da	bi	kak	kamen	
odstranil.	Ako	prileti	kamen	iz	razpadajoče	mošeje	
in	ubije	 človeka,	pravi	Arabec:	 “maleš” –	nič	ne	
stri.	Ta	beseda	pomaga	sploh	iz	vseh	težav	in	je	lek	
pri	vsaki	nepriliki	–	stavba	razpada	še	dalje	in	naj	
bi	ubila	tudi	sto	ljudi	–	“maleš“!	Ulice	so	navadno	
ozke,	 polne	 kotov;	mnogokrat	meniš,	 da	 si	 sredi	
kakega	dvorišča,	a	še	je	izhod	in	zopet	se	vije	pot	
dalje.	Tu	pa	tam	naletiš	tudi	na	kaka	lepša	vrata,	
navadno	vhod	v	kopališče	ali	v	kako	mošejo.	Višje	
stavbe	imajo	zgornja	okna	zavarovana	z	lesenimi,	
včasih	prav	umetno	izrezljanimi	mrežami;	to	so	zna-
ne “mašrebije”,	skozi	katere	se	vidi	pač	na	ulico,	a	
ne	iz	ulice	v	notranjščino.	Nenadoma	stojimo	zopet	
pred	kakim	javnim	studencem,	ali	pa	se	dviga	proti	
nebu	med	hišami	vitek	minaret.	Ozke	ulice	podnevi	
niso	nikoli	prazne;	ne	manjka	niti	 ljudi,	niti	živali,	
ne	manjka	seveda	nikoli	vpitja,	in	kar	se	na	Jutro-
vem	razume	samo	ob	sebi,	iz	teh	ulic	še	nikoli	nista	
pobegnila	nesnaga	in	smrad.

Zanimivo	je	v	teh	ulicah,	prijetno	pa	ne,	posebno	
ker	tudi	ne	manjka	nravne	nesnage.	Ako	si	že	sit	
teh	ozkih	ulic,	vpitja,	hrušča,	ljudi	in	živali,	potem	se	
lahko	malo	oddahneš	v	parku	Ezbekijeh	in	za	spre-
membo	si	lahko	ogledaš	novi	mestni	del	Izmajilo.
Ta	del	je	kakor	vsako	evropsko	mesto	in	morebiti	

še	sijajnejše:	krasne,	široke,	dobro	tlakane	ulice	z	
nasadi	in	sprehajališči	na	obeh	straneh.	Palača	stoji	
poleg	palače,	hotel	za	hotelom.	To	je	mesto	bogati-
nov,	kraljevih	princev,	imovitih	paš	in	tujih	konzulov.	
Vsaka	palača	ima	svojega	kavasa,	to	je	varuha	v	
pestri,	z	zlatom	obšiti	obleki	in	z	dolgo	krivo	sabljo.	
Ko	sem	prvič	videl	na	ulici	tako	z	zlatom	obsutega	
moža	z	mogočno	“bridko”	sabljo,	sem	menil,	to	mo	ra	
biti	najmanj	kak	–	minister;	a	kako	sem	bil	razočaran,	
ko	zvem,	da	so	ti	“velikaši”	prav	navadni	–	hlapci.	
Tolažil	sem	se	le,	da	se	tako	imenitno	nisem	urezal	
ne	prvikrat	in	tudi	ne	zadnjikrat.
Mimo	nas	neprestano	drdrajo	elegantne	kočije,	

vsaka	ima	že	prej	omenjenega,	lično	opravljenega	
saiza	ali	tudi	po	dva.	Mnogi	pa	ne	letijo	več	pred	

KAHIRA

Mašrebije
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kočijo,	da	bi	s	svojo	palico	napravili	pot,	ampak	so	
njih	gospodarji	vendar	prišli	do	spoznanja,	da	človek	
ni	konj	–	ter	posadili	saiza	mesto	služabnika	poleg	
kočijaža.	Ob	res	velikanskem	mosti,	ki	vodi	čez	Nil,	
imenovanem	 “Qasr elNil”,	 katerega	 stražita	 na	
obeh	straneh	dva,	ne	živa,	ampak	bronasta	 leva,	
lahko	malo	postojiš,	zakaj	ta	most	je	vedno	tako	na-
polnjen,	da	meniš,	tu	je	pravo	preseljevanje	narodov.

Prav	blizu,	kakor	meniš,	vidiš	tudi	slavne	pirami-
de,	a	te	si	oglejva	drugokrat,	ker	dan	se	bliža	koncu	
in	treba	bo	malo	poskrbeti	tudi	za	telo.	Pri	tem	lahko	
opazujeva	večerno,	nadvse	zanimivo	življenje.
Kavarne	in	gostilne	so	napolnjene	tako,	da	si	le	

s	težavo	pridobiva	miren	prostorček.	Tu	se	Kahira	
odpočiva	od	dnevnega	vrvenja	in	dela.	Seveda	se	le	
en	del	prebivalcev	hladi	pri	kavi	in	dolgi	turški	pipi.	
Za	druge	pride	sedaj	čas	“dela”.	Rekel	sem	“miren”	
prostorček,	a	dolgo	ta	mir	ne	traja.	Hitro	so	naju	
zapazili	in	se	vsujejo	na	naju	kakor	razdražene	ose.	
»Kdo	pa?«	bi	kdo	vprašal.	Počakaj	in	kmalu	izveš.	
Eden	ti	vsiljuje	razglednice,	drugi	porabljene	znam-
ke,	tretji	fotografije,	četrti	dateljnove	klobase,	peti	
sladkarije,	potem	hočejo,	da	si	 kupiš	 lepotičja	ali	
par	rumenih	copat,	kako	palico,	kak	bič	iz	nosoro-
gove	kože,	kako	orožje,	staro	damaščanko,	verižico	
koral,	malega	 staroegiptovskega	malika,	 ki	 je	 pa	
menda	še	prav	mlad	–	namreč	komaj	iz	tovarne	–,	
dalje	 ti	vsiljujejo	razna	pokrivala,	“stare”	posode,	
jerbaščke,	preproge,	 tkanine,	 kože,	 sulice,	meče,	
puščice,	 nojeva	 jajca,	 velike	 kuščarje	 itd.	 in	 sam	
Bog	ve,	kakšno	ropotijo	še.	Ako	si	skusil,	kako	so	
sitni	navadno	židovski	prodajalci	v	naših	gostilnah,	
potem	ti	moram	reči,	proti	tem	arabskim	sitnežem	
so	naši	prave	nedolžne	duše.	Majaj	z	glavo,	kaži	z	
roko,	mahni	s	palico,	reci	stokrat:	“mafiš”	–	ni	kaj,	
vse	je	zastonj.	Neprestano	stoji	zraven	tebe,	ti	hvali	
blago	nad	vse	in	ti	ga	drži	prav	pod	nos.	Kdor	gre	na	
Jutrovo,	mora	vzeti	s	seboj	prav	mnogo	potrpežlji-
vosti,	drugače	ne	pride	nikoli	iz	nevolje	in	jeze.	Le	s	
težavo	se	končno	vendar	ubraniva	teh	sitnih	ponu-
jalcev	raznega	blaga	in	bolj	mirno	lahko	opazujeva	
še	druge	prizore	iz	ljudskega	življenja.
Ni	treba	dolgo	čakati	in	že	se	prikaže	cela	tropa	

raznih	vražarjev	 in	čarodejev.	Jutrovec	 je	namreč	
neznansko	vdan	prazni	veri	in	občuduje	z	neverjetno	
lahkomiselnostjo	vse,	česar	si	ne	more	raztolmačiti	
prvi	hip.	Razni	“čarovniki”	izvršujejo	lahko	svoj	posel,	
ker	ni	nikogar,	ki	bi	se	drznil	pogledati	v	njih	karte.	

Zato	je	slovel	njih	posel	že	ob	času	Mojzesovem	in	
njih	pšenica	cvete	med	lahkovernim	ljudstvom	še	
dandanes.	Za	nas	je	njih	početje	le	zanimivo,	ker	
izvršujejo	svoje	“umetnije”	z	neznansko	spretnostjo.
Iz	svojih	malih	žepov	privlečejo	čarovniki	in	ča-

rovnice	cele	kupe	kač	in	drugih	za	nas	odurnih	živali.	
Ena	beseda	zadostuje	in	kača	otrpne,	kakor	bi	bila	
palica,	potem	ji	nekaj	zapiska	na	svoji	piščalki,	in	
kača	zopet	oživi,	napihne	svoj	goltanec,	prav	kakor	
se	vidi	na	starih	egiptovskih	spomenikih,	sika	s	svo-
jim	viličastim	jezikom,	se	vije,	skače	itd.	Ravno	tako	
ubogajo	 čarovnika	 tudi	druge	živali,	 nad	katerimi	
suče	svojo	palico	in	jim	neprestano	govori	in	ponavlja	
svojo	“čudodelno”	besedo:	gala,	gala...	Cela	jajca	si	
oklene	v	oči	kakor	kak	nanosnik,	potem	jih	navidezno	
požre	 in	v	 istem	hipu	zopet	 izvleče	 izpod	svojega	
pokrivala	ali	jih	spremeni	v	lepe	rože.	Mladega	go-
lobčka	pretrga	na	dvoje,	a	hipoma	postaneta	iz	teh	
dveh	delov	dva	–	živa	goloba	itd.	itd.	—	Navadno	
so	ženske	še	nad	moškimi;	pa	one	jih	ne	prekašajo	
samo	v	spretnosti,	ampak	tudi	v	odurnosti,	tako	da	
je	človek	teh	grdih	obrazov	kmalu	sit	in	sit	tudi	vseh	
“čarovnij”,	posebno	ker	zatrjujejo	v	vseh	evproskih	
jezikih,	da	dela	vse	to	“peklenšček”.

Ako	 imaš	dobrega	znanca,	greš	 lahko	poslušat	
tudi	arabsko	petje	in	narodno	godbo	v	prav	poštene	
prostore;	brez	znanca	moraš	biti	previden,	ker	lahko	
zabredeš	v	nravno	močvirje,	ker	pesem	 in	godba	
se	v	Kahiri	ravno	tako	zlorabljata,	kakor	v	mnogih	
mestih	pri	nas,	dasi	se	tej	zlorabi	ogrne	nek	prozoren	
plašč	“umetnosti”.
Jutrovec	 neznansko	 ljubi	 petje	 in	 godbo.	 On	

poje	svojo	pesem	–	kef	–	pri	delu,	med	počitkom,	
kadar	sedi	pri	kavi,	gre	po	ulici,	se	hladi	na	večer	in	
godba	mu	sladi	življenje	ob	vsaki	priliki.	Vsekakor	je	
čudno,	da	se	Jutrovec	do	dandanes	pri	tej	ljubezni	
do	glasov	ni	povzpel	do	višje	stopnje	v	petju.	Ena	
pesem	je	drugi	podobna	kakor	jajce	jajcu,	en	napev	
se	 glasi	 kakor	 drugi,	 naj	 bo	 pesem	 karkšnekoli	
vrste.	Vse	gre	skozi	nos	in	vsaka	pesem	ima	nekaj	
mrtvega,	se	poje	le	v	enem	glasu	in	vzbuja	v	srcu	
kvečjemu	neko	otožnost.	Med	preprostim	ljudstvom	
poje	navadno	eden	nekak	napev,	drugi	ponavljajo	
eno	in	isto	enakomerno	naprej	in	ploskajo	pri	tem	
z	rokami.	Na	enak	način	se	vrši	tudi	ples,	ki	je	pa	
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vsekakor	dostojnejši,	kakor	pri	nas,	ker	pleše	le	ena	
oseba	zase	ali	več	oseb	istega	spola	med	enostavnim	
gibanjem.	To	gibanje	ni	brez	umetnosti	in	spretnosti.	
Taka	je	tudi	godba.	Neke	vrste	gosli	in	majhni	bobni	
ali	kvečjemu	še	preprosta	piščalka	ne	morejo	delati	
“glasbenih”	čudežev.	Najbolj	mi	je	bil	všeč	še	glas	
pastirske	piščalke	iz	daljave	v	tihih	večerih;	zdelo	
se	mi	je,	da	je	to	glas	otožne	arabske	narodnosti.	
Spošno	pa	lahko	rečem:	ena	sama	slovenska	pesem	
velja	več,	kakor	vse,	kar	sem	slišal	arabskega	petja	
v	teku	mojega	večmesečnega	bivanja	med	Arabci.	
Pri	 ženitovanjskih	 sprevodih	 se	 po	mestih	 sliši	
pogostokrat	neke	vrste	godba	na	evropskih	godalih,	
a	to	treskanje	in	trobentanje	ni	več	godba,	ampak	
prava	godlja,	da	je	ni	mogoče	poslušati.

Tudi	beračev	ne	smemo	pozabiti,	ako	hočemo	
docela	opisati	kahirsko	življenje,	posebno	ker	se	od	
svojih	 sobratov	 in	 sovrstnikov	 pri	 nas	 prav	 znat
no	 razlikujejo.	–	Muslimanu	nalaga	vera	posebno	
usmiljenje	 do	 bližnjega.	 Vobče	 se	musliman	 za	
to	 zapoved,	 kakor	 splošno	 tudi	 za	 druge,	 prav	
malo	briga,	a	berač,	 revež,	posebno	ako	 je	malo	
slaboumen	ali	slep,	temu	med	muslimani	ni	treba	
biti	v	skrbeh	za	vsakdanji	kruh.	Slepce	vodijo	od	
hiše	 do	 hiše,	 kjer	 dobe	milodare;	 a	 tudi	 na	 ulici	
prosijo	milodarov,	 pa	 na	 poseben	 način,	 namreč	
z	vpitjem.	V	začetku	človek	ne	ve,	kaj	pravzaprav	
hočejo	 ti	 možje	 z	 dolgimi	 palicami	 in	 s	 svojim	
hrupnim	vpitjem	in	klicanjem.	Veščak	ti	tolmači	to	
početje	in	ti	pove,	da	so	to	prosjaki,	ki	hočejo	na	ta	
način	vzbuditi	usmiljenje	mimogredočih,	 in	ta	klic	
ni	ne	brez	pomena,	ne	brez	neke	poezije.	»O,	kako	
usmiljen	si	ti,	gospod!	O	gospod,	o	usmiljeni,	jaz	sem	
gost	Gospodov	in	gost	prerokov!«	itd.;	in	ako	mu	kaj	
daš,	kliče	nadte	vse	blagoslove,	prav	kakor	delajo	
reveži	tudi	pri	nas.	Ako	se	pa	odločiš	kaj	dati,	se	
zapomni,	da	arabski	berač	zahteva	za	svoj	klic	prav	
izdaten	dar,	ker	zadovoljnost	z	malim	je	Jutrovcu	
neznana.	Manj	kot	en	pijaster	(24	beličev)	ne	smeš	
dati,	 drugače	dobiš	dar	nazaj	 z	 opombo,	da	 si	 ti 
berač	in	ne	on,	in	pripetilo	se	mi	je	tudi,	da	sem	dal	
nekomu	pol	franka	(50	beličev),	a	me	je	nadlegoval	
še	dalj	časa	 in	zahteval	še	več.	O	onih	“beračih”,	
ki	 zahtevajo	od	Evropejca	 “bakšiš”,	 tu	ni	 govora;	
pri	teh	je	najbolje,	da	se	delaš,	kakor	bi	besede	ne	
razumel,	zakaj	ako	daš	enemu	kaj,	potem	ti	jih	je	
hitro	deset	in	dvajset	za	petami,	katerih	nikoli	ne	
moreš	zadovoljiti,	in	ako	razumeš	nekaj	arabski,	boš	

kmalu	slišal	vse	mogoče	besede	 in	preklinjevanja	
nad	teboj,	tvojim	očetom,	tvojo	materjo,	bratom,	
sestro	itd.,	ker	v	tem	ti	je	najmlajši	Arabec,	ki	komaj	
jeclja,	že	pravi	mojster.
Pozno	zvečer	je	že	in	utrujeni	od	teh	tako	različnih	

vtisov	 se	 podamo	 na	 svoje	 stanovanje,	 dasi	 na	
cesti	 še	 dolgo	 ni	miru;	 in	 ko	 se	 končno	 vendar	
poleže	hrup	cestnega	življenja	pozno	v	noč,	potem	
se	začne	lajanje	in	tuljenje	psov,	ki	nastopijo	svoj	
posel	cestnega	redarstva.	V	prvih	zornih	urah	pa	se	
začne	zopet	ropot,	tako	da	si	miru	v	kraljevo	Kahiro	
ne	smeš	iti	iskat.

KAHIRČAN	VESEL	IN	ŽALOSTEN
Ljudski	 značaj	 se	 spozna	 posebno	 ob	 raznih	

zasebnih	ali	 javnih	veselicah,	kakor	tudi	ob	priliki	
žalostnih	dogodkov.	Kar	se	godi	očitno	v	javnosti,	je	
pristopno	vsakemu	tujcu,	treba	se	mu	je	le	dostojno	
obnašati;	a	zasebnega	življenja	Jutrovec	ne	odkrije	
zlahka	nepoklicanemu	tujcu.	Kdor	si	je	pa	znal	pri-
dobiti	znancev,	temu	tudi	zasebna	hiša	ni	zaprta.	
Stanovanja	boljših	mestnih	družin	so	navadno	zidana	
po	enem	vzorcu.
Zunaj	so	vsaj	starejše	hiše	neznatne.	Do	novejših	

časov	so	bili	ljudje	primorani	skrbno	skrivati	svoje	
morebitno	 bogastvo,	 zato	 je	 zunaj	 vse	 bolj	 siro-
mašno,	a	tem	sijajnejša	je	notranjščina.	Jako	ozka,	
okorna	vrata	so	vedno	zaprta;	z	nekim	kladivom	se	
potrka	in	nato	odklene	vratar,	navadno	zamorecsu-
ženj.	Skozi	vrata	se	pride	na	dvorišče,	ki	je	pa	bolj	
podobno	majhnemu,	skrbno	obdelanemu	vrtu.	Tu	
se	počaka,	da	se	ženske	odstranijo	v	 svoja	biva
lišča,	potem	šele	pelje	suženj	obiskovalca	navadno	v	
prvo	nadstropje	v	sprejemnico	ali	“divan”.	Ta	prostor	
je	 najlepši,	 največji	 in	 po	 imovitosti	 posestnikovi	
okinčan	prav	po	jutrovsko	razkošno.	Stene	in	tla	so	
pogrnjena	z	dragocenimi	preprogami,	strop	je	umet-
no	izrezljan,	ob	oknih	visijo	težke	zavese	iz	svile	ali	
žameta;	povsod	je	polno	umetno	nastavljenih	majh-
nih	reči	in	domačih	umetnin.	Mize	in	stolov	navadno	
ni,	pač	pa	so	ob	stenah	mehki	sedeži,	na	katere	se	
Jutrovec	usede	s	prekrižanimi	nogami.

Pri	vhodu	čaka	gospodar	na	obisk.	K	pozdravu	se	
ne	sname	pokrivala,	ampak	se	z	desno	roko	dotakne	
čela,	ust	in	prs	v	znamenje,	da	veljajo	pozdravljencu	
misli,	besede	in	želje.	Besede	se	rabijo	prav	različne,	
ker	drugače	se	pozdravljajo	muslimani	med	seboj	in	
drugače	se	glasi	pozdrav	kristjanu.

Arabska glasbila

Atrij bogataške hiše



VES NOVEMBER je	vsak	dan	ena	sv.	maša	za	vse	pokojne,	ki	nam	jih	priporočite,	spominjamo	se	jih	tudi	
v	skupnih	in	zasebnih	molitvah.
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Na	god	sv.	Klare,	učenke	sv.	Frančiška	Asiške-
ga,	je	bil	na	Sveti	gori	pri	Gorici	pokopan	slovenski	
frančiškan	dr.	p.	Bruno	Korošak,	član	samostana	na	
Kostanjevici	v	Novi	Gorici,	ki	je	7.	avgusta	v	96.	letu	
starosti	umrl	v	šempetrski	bolnišnici.	V	našem	me-
sečniku	se	ga	spominjamo	kot	občasnega	sodelavca,	
opravil	pa	je	pomemben	del	Baragovega	beatifikacij-
skega	procesa:	napisal	je	“positio”	in	raziskal	več	kot	
40	čudežev,	ki	so	se	zgodili	na	Baragovo	priprošnjo.
P.	Bruno	(po	krstu	Jožef)	je	bil	rojen	

18.	marca	1920	v	Mariboru.	Leta	1935	
je	v	Kamniku	vstopil	v	frančiškanski	red.	
Po	noviciatu	 je	v	Ljubljani	nadaljeval	
gimnazijski	 študij	 in	 po	maturi	 začel	
s	študijem	teologije.	Ko	 je	 leta	1941	
naredil	 slovesne	 zaobljube,	 ga	 je	
provincial	 poslal	 nadaljevat	 študij	 na	
frančiškansko	 univerzo	 v	 Rimu.	 Tam	
je	bil	leta	1943	posvečen	v	duhovnika	
in	 je	 leta	 1949	 naredil	 doktorat	 iz	
teologije.	 V	 Rimu	 je	 nato	 delal	 kot	
član	Skotistične	komisije,	ki	je	začela	
s	 kritično	 izdajo	 del	 frančiškanskega	
teologa	bl.	Janeza	Duns	Scota.
Leta	1966	je	bil	imenovan	za	direktorja	osrednje	

frančiškanske	univerzitetne	knjižnice	in	za	profesorja	
dogmatike	 na	 frančiškanski	 univerzi	 Antonianum,	
posebne	 tečaje	 pa	 je	 vodil	 tudi	 na	 teoloških	
fakultetah	Marianum	in	Teresianum.	Leta	1978	je	
bil	 imenovan	 za	 generalnega	 tajnika	 vatikanske	
univerze	Urbaniana.	 Istega	 leta	 ga	 je	 univerza	 v	
Cambridgu	uvrstila	v	mednarodni	seznam	izrednih	
razumnikov.
Leta	1984	je	bil	upokojen	in	imenovan	za	žup

nika	 župnije	 Žabnice,	 kamor	 spada	 božja	 pot	 na	

Sv.	Višarjah,	 kjer	 je	ostal	 do	 leta	1995,	ko	 se	 je	
preselil	na	Kostanjevico	v	Novi	Gorici.	Tu	je	deloval	
kot	spovednik	in	se	še	naprej	ukvarjal	s	teološkimi	
raziskavami.	 Njihov	 sad	 so	 naslednje	 publikacije	
(po	 časovnem	 redu):	Esej o eshatologiji	 (1995),	
Teološka spodbujanja	(2000),	Esej o križih in križevih 
potih	 (2003),	Esej o Svetem Duhu	 (2004),	Anton 
Hijacint Repič	 (2006),	Teološki esej o genocidih 
(2006),	Brat Monald Koprski	(2009),	Esej o svetosti 

Lojzeta Bratuža	 (2012),	 Frančiškan 
p. Alfonz Furlan	 (2012),	 Jezusov 
prestop v raj	(2013),	Marijina s trnjem 
posuta živ ljenjska pot	(2013),	Teološka 
razmišljanja	 (2014),	Grehi, madeži 
in zakramenti	 (2015),	Biblični križevi 
poti	 (2015).	 V	 italijanščini:	 Credo 
nella vita eterna	 (1983),	 Lo Spirito 
Santo e i Sacramenti	 (2001),	Saggi 
di Teologia Dogmatica	 (2007),	Saggi 
su alcuni punti delle Cose prime ed 
ultime	(2014).	V	angleščini:	The Holy 
Spirit and the Sacraments	 (2005),	
Theological Essays	(2009).	Poleg	teh	je	
še	prevedel	ali	priredil	za	tisk	naslednja	

dela:	P. Stanislav Škrabec, Naša Kostanjevica	(2002),	
O. Franjo Glavinić, Opis frančiškanskih postojank v 
Hrvaški, Bosni in Kranjski	(2002)	 in	Frančiškan p. 
Marijan Valenčak v očeh svojih sodobnikov	(2009).	
Seznama	 razprav	 objavljenih	 v	 raznih	 teoloških	
revijah	pa	še	ni.
P.	Bruna	smo	vsi	poznali	kot	izjemnega	delavca,	pa	

tudi	sogovornika,	ki	je	na	vprašanja	rad	in	kompetentno	
odgovarjal,	nikomur	ni	pa	svojega	mnenja	vsiljeval.	
Naj	v	miru	počiva	in	se	v	večnosti	veseli	razjasnitve	
teoloških	vprašanj,	ki	jo	je	za	življenja	na	zemlji	iskal.	

† Dr. P. BRUNO KOROŠAK
Spremembe bomo pravočasno objavili.


