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BOČ, 978 m, je med zadnjimi vrhovi v Karavankah preden le te preidejo prek Donačke gore in Maclja v Panonsko
nižino. Boč ima dva približno enako visoka vrhova, ki sta med seboj oddaljena le pet minut hoje. Na enem so oddajniki
in vojska, na drugem, za planince dostopnem vrhu, pa 20 m visok razgledni stolp s katerega se nam odpre lep razgled
po večjem delu vzhodne Slovenije. Pod vrhom Boča je na višini 791 m cerkev svete Marjete. Postavljena je bila v 15.
stoletju in konec 19. stoletja obnovljena. V njeni bližini je stala glažuta, kjer so delali steklo. Na sedlu na nadmorski
višini 658 m stoji Planinski dom na Boču, kjer je v bližini cerkev sv. Miklavža. Po grebenu Boča teče razvodnica porečja
Save in Drave. Tukaj ni omembe vrednih površinskih vodotokov, saj je svet pretežno kraški in vode hitro poniknejo
ter pridejo na površje ob vznožju kot kraški izviri. Na širšem območju Boča so med drugimi kamninami pogosti skladi
kakovostnega premoga, ki so ga v preteklosti izkoriščali. Iz južne geološke prelomnice, na prisojni strani gore, vre na
dan zdravilna naravna mineralna voda. Tam je nastalo zdravilišče Rogaška Slatina.
Praznik VSEH SVETIH, s katerim začenjamo mesec NOVEMBER, je spomin vseh, ki so že deležni večnega življenja v
Bogu. Z njimi smo združeni v občestvu svetnikov, v Cerkvi in v nebesih. Naslednji dan (2.) je Spomin vseh rajnih, ki se
jih spominjamo v molitvi, zanje pa lahko darujemo tudi popolni odpustek pod običajnimi pogoji: prejem zakramentov,
obisk cerkve, molitev očenaša, zdravamarije in apostolske vere ter kake molitve po namenu svetega očeta. Ves mesec
november je posvečen molitvi za rajne. V Lemontu bo zanje vsak dan sv. maša ob 7:00 zjutraj, spominjali se jih bomo
pa tudi v skupni in zasebni molitvi, posebno tistih, ki ste nam jih priporočili v molitev. Druga nedelja v novembru (8.)
je zahvalna nedelja. Cerkveno leto zaključujemo z nedeljo Kristusa Kralja (22.), z zadnjo nedeljo v novembru (29.),
ki je prva adventna nedelja, pa začenjamo novo cerkveno leto. V Ameriki praznujemo novembra tudi zahvalni dan,
(26.). Nekaj svetniških godov: škof in mučenec Viktorin Ptujski in mučenec Just Tržaški (oba 3.); škof in kardinal Karel
Boromejski (4.); starša Janeza Krstnika Zaharija in Elizabeta (5.); škof Martin iz Toursa (11.); škof in mučenec za edinost
kristjanov Jozafat Kunčevič (12.); jezuitski bogoslovec Stanislav Kostka (13.); frančiškanski mučenci v Palestini Nikolaj
Tavelić in tovariši (14.); škof in cerkveni učitelj Albert Veliki (15.); kraljica in dobrotnica ubogih Elizabeta Ogrska (17.);
mučenka in zavetnica cerkvene glasbe Cecilija (22.); frančiškan Leonard Portomavriški (26.); apostol karantanskih Slovencev škof Virgil (27.) in apostol Andrej (30.). Marije se spominjamo ta mesec ob Marijinem darovanju (21.); posvetitve
vatikanske bazilike sv. Petra in bazilike sv. Pavla zunaj mestnega obzidja v Rimu pa 18. novembra.

UREDNIK VAM
Pred seboj imate letošnjo predzadnjo številko, saj
se novembra zaključuje cerkveno leto, kar napoveduje tudi konec civilnega leta. Pogled nazaj naj naredi
1 N VSI SVETI;
obračun predvsem glede našega življenja z Bogom.
2 P SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH;
Kar zadeva naš mesečnik, boste nekateri ugotovili,
3 T Viktorin Ptujski, šk., muč.; Just Tržaški,
da niste prejeli oktobrske številke. Gre namreč za
muč.; Martin Porres, red.; Hubert, šk.;
tiste, ki sem jim poslal opozorilo o zapadli naročnini,
4 S Karel Boromejski, šk.;
pa so z odgovorom tako dolgo odlašali, da je medtem
5 Č Zaharija in Elizabeta, starša Janeza
oktobrska številka že odšla na pot. Ko sem končno
Krstnika; Gomidas Keumurgian, muč.;
z zamudo prejel njihovo zapadlo naročnino, nisem
6 P PRVI PETEK; Lenart, op.;
mogel drugega, kot pisati jo za en mesec več v pri7 S PRVA SOBOTA; Helena Enselmini, red.;
hodnosti, saj oktobrske številke niti nimam dovolj,
da bi jo naknadno pošiljal zamudnikom, ne glede na
8 N 32. NAVADNA NEDELJA, zahvalna;
to, da so to dodatni stroški, ki se jim skušamo na
Janez Duns Scot, red., duh.;
vsak
način izogniti. Obenem se ponovno zahvaljujem
9 P Posvetitev lateranske bazilike;
tistim,
ki naročnino poravnajo, ne da bi jih bilo treba
10 T Leon I. Veliki, pap., c. uč.;
opominjati.
Teh je pa, hvala Bogu, večina.
11 S Martin iz Toursa, šk.;
Nekateri
so
se pritožili, da so običajna pisma za
12 Č Jozafat Kunčevič, šk., muč.;
novembrske
maše
prejeli bolj pozno kot ponavadi.
13 P Stanislav Kostka, red.; Didak, red.;
Delno
je
vzrok
pot
iz
Ljubljane v Ameriko, ki se po
14 S Nikolaj Tavelić in tov., red., muč.;
“zaslugi” ameriške pošte precej zavleče, sicer so bila
15 N 33. NAVADNA NEDELJA; Albert Veliki,
pa pisma poslana pozneje namenoma. Vsako leto se
šk., c. uč.; Rok Gonzáles, misijonar;
je namreč dogajalo, da je dokaj pisem za novembr
16 P Neža Asiška, red.; Jožef Moscati, zdravnik; ske maše prišlo šele novembra, ko so maše že tekle.
17 T Elizabeta Ogrska, red.; Dionizij Veliki, šk.; Vzrok: marsikdo je pri zgodnjem pismu za novembrske
18 S Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla v Rimu; maše “potolažil” samega sebe, češ saj je še zgodaj in
19 Č Narsej, šk., muč.; Barlam, muč.;
je časa dovolj – potem pa pozabil in se spomnil šele v
20 P Feliks Valoiški, red.; Edmund, kralj;
začetku novembra, ko ga je na to opozorila novembr21 S Marijino darovanje; Gelazij I., pap.;
ska Ave Maria. Upam, da je letos vsakdo rekel sam pri
sebi:
»Glej, glej, tole bo pa treba takoj urediti, saj ni
22 N KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA;
več
prav
dosti časa!« In s tem bo cilj dosežen: listek
Cecilija, dev., muč.; Maver, šk., muč.;
z
imeni
vaših
rajnih bo na lemontskem oltarju že 31.
23 P Klemen Rimski, pap., muč.; Kolumban, op.;
oktobra
zvečer.
24 T Spomin vseh rajnih serafinskega reda;
Tako kot vsa Evropa, se tudi Slovenija vsaj delno
25 S Katarina Aleksandrijska, dev., muč.;
sooča
s pravo invazijo ljudi iz Azije in Afrike. Delno
26 Č Leonard Portomavriški, red.; Konrad, šk.;
so
to
res
begunci, ki jim gre za življenje, veliko pa je
27 P Virgil, šk., apostol Karantanije;
takih,
ki
izrabljajo
priliko za preselitev na boljše, neka28 S Gregor III., pap.; Jakob Markijski, red.;
teri celo s slabimi nameni. Isto velja tudi za islam: že
29 N 1. ADVENTNA NEDELJA; Vsi svetniki
mogoče, da je to načelno vera miru in sožitja, ampak
frančiškanskega reda; Saturnin, muč.;
do zdaj se v zgodovini o tem še nismo mogli prepričati,
30 P Andrej, ap., Justina, dev., muč.
saj tam, kjer je islam v večini, v glavnem razsaja tudi
nasilje in nestrpnost do drugovercev. Ker velika večina
Pozimi hudi zameti,
medijev zamolčuje probleme, ki s tem nastajajo in
poročanje o njih velja za “politically incorrect”, sem kot
če so deževni Vsi sveti (1.).
protiutež nabral poročila, ki razgaljajo tudi drugo plat
Kolikor ima Lenart (6.) snega na planini, “medalje”. Sem si pač privoščil razkošje, da se vsaj v
toliko ga ima božič v dolini. tej zadevi na “politically incorrect” lahko – požvižgam.
Umrli so novembra: p. Andrej Svete (12. nov.
Če se Martinova (11.) gos po ledu plazi,
1988); br. Ksaverij Patton (9. nov. 1952); br. Serafin
o božiču navadno po blatu gazi.
Vene (9. nov. 1985); p. Anzelm Murn (20. nov. 1941);
Če na Cecilijo (22.) grmi in treska, p. Rafael Sešek (21. nov. 1999) in p. Stanislav Drev
bo ob letu žita kot peska. (30. nov. 1922). Naj v miru počivajo! p. Bernardin
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Kot Slovenec dolgujem Cerkvi naš obstoj, vse začetke naše kulture, naše evropstvo,
danes pa, v dobi nihilizma in provincializma,
ostaja najmočnejše vrelo naše etičnosti in naša najžlahtnejša povezava s svetom.

Alojz Rebula
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Faustin Luciferan,
rimski duhovnik (4. stol.)

KRISTUS JE KRALJ
IN DUHOVNIK NA VEKE

O presveti Trojici 39-40

Naš Odrešenik je kot človek res postal Kristus ali Mesija. On je pravi kralj in pravi duhovnik, eno in drugo, ker
P. Vladimir Kos
Odrešenika z ničemer ne smemo zmanjševati. Prisluhni
KRISTUS JE ŠE ZMERAJ KRALJ
mu, ko izpoveduje, kako je postal kralj: Postavil me je za
November je Kristusu Kralju slovesen:
kralja na Sionu, na svoji sveti gori. Prisluhni še Očetu, ki
z meglámi, ki že po božiču dehté,
zatrjuje, da je duhovnik: Ti si duhovnik na veke, po Melkiin v vetru, ki zlate naj liste raztrese
zedekovem redu. V stari zavezi je bil Aron prvi, ki je postal
v karéje preprog za oči in nogé.
duhovnik z maziljenjem. Toda Bog ni rekel »po AronoNovember je Kristusa luč na gomilah.
vem redu«, da ne bi kdo mislil, da more Odrešenikovo
In vonj daljnovzhodnih obrob krizantem.
duhovništvo priti po nasledstvu. Po nasledstvu je res
In smreke! Že bela želijo si krila
sledilo duhovništvo, ki ga je imel Aron. Odrešenikovo
za božič, kristalnih snežink diadem.
duhovništvo pa se ne prenaša po nasledstvu, ker on sam
ostaja duhovnik na veke, kakor je pisano: Ti si duhovnik
Naš Kristus naš Kralj je! Ker večno kraljuje
na veke, po Melkizedekovem redu.
z ljubeznijo, ki jo v človečnost je zlil.
On je torej odrešenik, duhovnik in kralj po svojem
November, nikar ne pozabi, ko kljuje
učlovečenju. Prejel pa je duhovno maziljenje, ne tvarno.
te dvom, ali ljubljen zares si kdaj bil ...
Tiste, ki so bili pri Izraelcih duhovniki in kralji, so mazilili
z oljem, ki jih je naredilo za duhovnike in kralje. Nihče pa ni imel obeh naslovov: vsak je bil ali duhovnik ali
kralj. Polnost obojega ima samo Kristus, tisti, ki je prišel dopolnit postavo.
Četudi nihče ni imel obeh naslovov, so jih vseeno imenovali mesije ali kristuse, ker so prejeli maziljenje telesa
z oljem ali kot kralji ali kot duhovniki. Odrešenik pa, ki je
pravi Maziljenec, je bil maziljen s Svetim Duhom, da se je
spolnilo, kar je bilo o njem zapisano: Zato te je Bog, tvoj Bog,
mazilil z oljem veselja, bolj kakor tvoje tovariše. On je nad
tovariši, ki se zaradi maziljenja imenujejo maziljenci, kajti
posvečen je bil z oljem veselja, to se pravi s Svetim Duhom.
Sam Odrešenik nam je povedal, da je tako. Ko je vzel v roke
knjigo preroka Izaija, jo je odprl in je bral: Gospodov Duh je
nad menoj, zato me je mazilil. Nato je rekel, da je prerokba
vpričo tistih, ki ga poslušajo, izpolnjena. Poleg tega nas je
Peter, poglavar apostolov, poučil, da je krizma, s katero se
Gospod predstavlja kot maziljenec, Sveti Duh, Božja moč.
Ko v Apostolskih delih govori pobožnemu in usmiljenemu
stotniku, mu med drugim pravi: To se je začelo v Galileji po
krstu, ki ga je oznanjal Janez: Bog je s Svetim Duhom mazilil
Jezusa iz Nazareta, ki je hodil od kraja do kraja, delil dobrote
in ozdravljal vse, ki so bili obsedeni po hudem duhu.
Vidiš torej, da je tudi Peter rekel: Jezus je z učlovečenjem prejel maziljenje, s katerim ga je mazilil Sveti Duh,
Božja moč. Zato je Jezus pri učlovečenju postal pravi
Kristus, Maziljenec, ki ga je za kralja in duhovnika na veke
naredilo maziljenje s Svetim Duhom.
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NEDELJSKE
MISLI

1. november
Vsi sveti
GLEDALI GA BOMO, KAKRŠEN JE
1 Jn 3,1-3

Vsak, ki ravna pravično, je rojen iz Boga. V bistvu
gre za “novo rojstvo“, ki pogojuje celotnega človeka.
Prav zaradi tega rojstva se morejo kristjani po pravici
imenovati Božji otroci. Ta izraz so uporabljali tudi v
drugih verah, predvsem Izraelci, vendar so to bile
le prispodobe, tukaj pa pisec vztraja na tem, da je
kristjan resničen Božji otrok, ker je deležen Božjega
življenja. Naše otroštvo je zagotovljeno, vendar se
mora šele izpolniti. Je torej eshatološka resničnost,
svetu neznana in gre včasih tudi neopažena mimo
kristjana, ki dostikrat živi težko in puhlo življenje.
Naj se torej zaveda, da bo njegovo Božje otroštvo
v popolnosti uresničeno šele v prihodnjem svetu.
Znanost in tehnika obljubljata človeku enakost z
Bogom preko svojih uspehov, Janezovo pismo pa
opozarja, da pot k Božjemu otroštvu vodi edino le
preko očiščenja, saj bodo Boga gledali samo čisti v
srcu, kot je povedal Kristus v govoru na gori. Če naj
človek to doseže, mora živeti pravično v svetopisemskem pomenu: v soglasju z Bogom in svojo vestjo.

8. november
32. navadna nedelja
KRISTUS JE VSE ODREŠIL
Heb 9,24-28
To je v Pismu Hebrejcem zaključek razlage Kristusove daritvene vloge, ki je uresničenje starozaveznega spravnega praznika. Kristus je pripeljal vse
človeštvo v kraj Božje navzočnosti v templju. To se
zgodi v dveh stopnjah: slovesni vstop v najsvetejše in spravna daritev. Vstop Kristusa ni omejen na
določen čas saj je vstopil enkrat za vselej. Človeške
molitve in spravna dejanja torej najdejo vsak trenutek pozornega srednika, ki stoji pred Bogom. Kristus
v spravo ni prelil krvi darovane živali, ampak svojo
lastno kri, zato tega ni treba ponavljati vsako leto.
Kot Božji Sin zagotavlja svoji daritvi vrednost, ki
presega starozavezne daritve, kot popolni človek pa
svoji daritvi dodaja duhovni značaj. Pismo Hebrejcem si prizadeva pokazati vzporednost starozavez
nega spravnega praznika in Kristusove daritve, zato
poudarja uspešnost Kristusove krvi v moči njegove
smrti in vstajenja, s čemer more črtati grehe ne le
na zunaj, ampak tudi v očiščeni notranjosti.

15. november
33. navadna nedelja
KRISTUS NAS JE OČISTIL
Heb 10, 11-14.18
Pismo Hebrejcem govori o daritvah starozavez
nih in poganskih duhovnikov, ki ne morejo odvzeti
grehov, za razliko od enkratne Kristusove daritve,
ki je bila darovana v odpuščanje grehov. Danes je
križ znamenje ljubezni in opuščanja, v prvih časih
pa so se spraševali, kakšen je smisel križa. Daritev v
2015 – AM – NOVEMBER

odpuščanje grehov je tako postala vsaj do neke mere
razumljiva. Ali velja to tudi za naš čas? Velja, saj
nam Sveto pismo v Pismu Hebrejcem hoče povedati,
da po Kristusovi smrti ljudem nič ne more preprečiti
dostop do Boga. Kristusova smrt je bila nesmiselna
vsaj v očeh njegovih sodobnikov, saj jim je pomenila
neslaven konec nepomembne kariere. Enako celo
njegovim učencem; kar spomnimo se izjave učenca
na poti v Emavs: »Mi pa smo upali, da je on tisti,
ki bo odkupil Izrael« (Lk 24,21). Zdaj vemo, da ni
bila nesmiselna, saj po njej ostajajo odprta vrata k
Bogu, le da še ni nastopil čas, ko bodo Kristusovi
sovražniki uničeni: ta čas šele pričakujemo.

22. november
Kristus Kralj vesoljstva
NAPRAVIL NAS JE ZA DUHOVNIKE
Raz 1,5-8
Razodetje, zadnja knjiga Nove zaveze, daje Kristusu tri naslove: zvesta priča, prvorojeni izmed mrtvih in vladar nad kralji zemlje. Zvesta priča je zato,
ker se je Bogu in svojemu oznanilu dal na razpolago
v življenju in smrti in tako postal znamenje, da je
Bog navzoč na tem svetu. Prvorojeni izmed mrtvih
je zato, ker je s svojo močjo šel preko meja smrti. S
tem oznanja, da je smrt v tem življenju treba sprejeti in z njo računati. Ko vsi zapuste ostarelega in
umirajočega človeka, je on edini, ki se zanj zanima.
Velikokrat se to zgodi celo v domačih družinah, kjer
gledajo le na to, kako bi se starega ali celo umirajočega čimprej in na čim bolj “dostojen” način iznebili.
Vladar nad kralji zemlje ni zaradi bogastva in moči
in ne sili ljudi v pokorščino. Svoje gospostvo gradi
na ljubezni, ki ljudi naredi svobodnejše. Če človek
nekoga sprejme, ker je prisiljen, gleda, da bi se ga
čimprej znebil. Če pa ga sprejme iz ljubezni, mu je
tudi služiti njemu veselje.

29. november
1. adventna nedelja
UTRJENI ZA KRISTUSOV PRIHOD
1 Tes 3,12 – 4,2
Advent je za kristjana spomin na čas pred Kristusovim rojstvom. Spomini na otroštvo in veselo
pričakovanje božiča to še posebno čustveno obarvajo. Apostol pa s svojim odlomkom iz Prvega pisma
Tesaloničanom poudarja “Gospodov prihod” in s tem
naše misli preusmeri iz preteklosti v prihodnost. Advent pomeni “prihod” ob koncu časa. Danes, ko je
raziskovanje in ugibanje o bodočnosti tako moderno,  
je čas sprijazniti se z mislijo, da za kristjana ni dovolj
mirno in udobno živeti v sedanjem času. Čas deluje
v nas in nas vsak dan spreminja. Staramo se, gremo
naproti slabotnosti, bolezni in smrti. Kakšen smisel
ima torej življenje, če nas vodi v temno bodočnost,
v bodočnost, o kateri ne vemo nič, saj se še nihče ni vrnil, da bi nam kaj povedal o onostranstvu.
“Gospodov prihod” pomeni, da na koncu življenja
ni prazen nič, ampak nekaj novega: biti z Bogom.
Prazniki, na katere se v adventu pripravljamo, bodo
ta občutek poglobili, če jih bomo sprejeli predvsem
kot duhovno in ne materialno praznovanje.
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BRALI SMO...

LONDON — Nekdanji primas Anglikanske cerkve
George Carey se je, nasprotno od sedanjega primasa Justina Welbyja, zavzel za uzakonitev evtanazije.
Zoper to so se v skupni izjavi že pred letom izrekli
britanski verski voditelji, med njimi primas Welby
in westminstrski katoliški nadškof Vincent Nichols.
LAS CRUCES — V tem mestu v ameriški zvezni
državi New Mexico sta pred vrati katoliške cerkve
Svetega Križa in baptistične cerkve Kalvarija med
bogoslužjem odjeknili eksploziji. Povzročili pa sta le
gmotno škodo.
LONDON — Predstavniki krščanskih cerkva v Veliki
Britaniji se bojijo, da bi načrtovani ukrepi zoper sovražni govor in teroristično propagando predsednika vlade Davida Camerona lahko omejili svobodo
mnenja, na primer krščanskih učiteljev, ki nasprotujejo istospolnim porokam.
VATIKAN — Papež Frančišek je ob nasilju zoper
kristjane po vsem svetu, zlasti na Bližnjem vzhodu
v pismu patriarhalnemu vikarju za Jordanijo obsodil
molk sveta ob tem nečloveškem ravnanju. Zapisal
je: »Ponavljam svojo željo, naj mednarodna javnost ne bo nema in nedejavna ob takšnih nesprejemljivih zločinih. To so mučenci naših dni, ponižani
in zapostavljeni zaradi svoje zvestobe evangeliju.«
AVILA — Katoliška univerza sv. Terezije Velike v
Avili je znamenito Španko ob 500. obletnici njenega
rojstva (28. marca 1515) odlikovala s posmrtnim naslovom častne doktorice. Za svetnico je bila razglašena leta 1622, papež bl. Pavel VI. pa jo je kot prvo
žensko leta 1970 povzdignil v cerkveno učiteljico.
BUENOS AIRES — Argentinski dnevnik La Nacion
je objavil, da je reka Lujan ob zadnjih katastrofalnih
poplavah v Argentini, ki so zahtevale več življenj,
prizadele pa 20.000 ljudi (številne so morali preseliti), poplavila tudi znamenito Marijino božjo pot
Lujan pri Buenos Airesu. V to baziliko, ki spada med
najpomembnejša marijanska božjepotna središča v
Južni Ameriki, vsako nedeljo roma 30.000 ljudi.
BERLIN — Novi berlinski nadškof Heiner Koch je za
list Bild izjavil, da se je pripravljen pogovarjati “z vsemi Berlinčani”. Veseli se tudi razprav z nekatoličani in
ateisti. Vesel in hvaležen bo za srečanja z vsakim.
ŽENEVA — Predstavnik Svetega sedeža pri ZN v
tem mestu, nadškof Silvano Tomasi, je povedal, da
so novi razvojni cilji ZN, za katere se je pred kratkim
dogovorilo 193 njenih članic, dosegli pa naj bi jih do
leta 2030, pomanjkljivi. Uresničevanja teh ciljev namreč ne bi smeli prepuščati politični pripravljenosti
posameznih držav, ne vsebujejo pa tudi nujnih odgovorov glede terorizma in preseljevanja ljudi.
WASHINGTON — Dunajski nadškof kardinal Christoph Schönborn je v pogovoru za ameriški cerkveni list National Catholic Register poudaril, da je
papež Frančišek na vprašanje o istospolno usmerjenih ljudeh in vnovič poročenih ločenih v pogovoru
s časnikarji pri vračanju s svetovnega dneva mladih
v Riu de Janeiru (»Kdo sem jaz, da bi sodil?«) odgovoril v duhu evangelija, samega Jezusa.
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RIM — Uprava italijanskega glavnega mesta je na
predlog rimske luteranske skupnosti enega izmed
mestnih trgov poimenovala po Martinu Lutru. Trg v
neposredni bližini Koloseja je 16. septembra urad
no odprl rimski župan Ignazio Marino.
DUNAJ — Karitas je po naročilu uprave avstrijskega glavnega mesta odprla nov dom za 45 mladoletnih beguncev, ki so se v Evropo zatekli brez
staršev ali drugih spremljevalcev. Na Dunaju ta čas
skrbijo za 3.000 beguncev, mlajših od 18 let, več
kot 500 jih je prišlo brez vsakega spremstva.
BOGOTA — Predsednik Kolumbijske škofovske
konference nadškof Luis Augusto Castro Quiroga je
izrazil zadovoljstvo po prvem srečanju predstavnikov škofovske konference in gverilske organizacije
FARC na mirovnih pogajanjih v Havani, na katerih
Cerkev sodeluje kot posrednica med Kolumbijo in
FARC. Pogajalci so preučevali tudi možnost, da bi
na pogajanjih sodelovali predstavniki Svetega sedeža, odločitev pa prepuščajo papežu.
EDINBURGH — Katoliška Cerkev na Škotskem je
po predstavitvi poročila komisije, ki preučuje spolne
zlorabe otrok in mladostnikov, žrtve prosila odpuščanja. Predsednik Škotske škofovske konference
nadškof Philip Tartaglia je izjavil, da so omenjene
zlorabe “strašen zločin”; posebej znotraj Cerkve in
če so jih zagrešili duhovniki. Škofje se zaradi njih
počutijo “osramočene in polne bolečine”.
DUNAJ — Predstavniki verskih skupnosti so ostro
obsodili zadnje protijudovske napise v novem “kampu religij” v dunajskem predelu Aspern, v katerem
naj bi postavili verske objekte šestih religij, predvsem pa gojili dialog med verami.
BANGKOK — Kardinal Charles Maung Bo iz Mjanmara je na 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 milijona 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.
TIRANA — Kölnski nadškof kardinal Rainer Maria
Woelki je po obisku na Kosovu in v Albaniji povedal, da ne vidi prave rešitve za Albance s Kosova in
Albanije v preseljevanju v Nemčijo, marveč prej,
da jim pomagajo doma, poskrbijo za razvoj obeh
držav. »Evropska zveza mora načrtno vlagati v človeka!« V tem vidi kardinal Woelki pravo rešitev za
prebivalce Kosova in Albanije.
VATIKAN — Papež Frančišek je v nagovoru pri
splošni avdienci 19. avgusta opozoril na nevarnost,
da na trgu dela gledajo na družino le kot na breme
in oviro pri doseganju večje proizvodnje. Največja
žrtev takšnega gledanja so otroci in starejši. Odločujoče besede o zaposlovanju in delovnih mestih
se ne sme prepuščati le nekaterim posameznikom.
PARIZ — Francoska škofovska konferenca je obsodila zažig mošeje v Auchu pri Toulousu. Poudarila
je, da ima vsak Francoz pravico do svobodne izbire
vere in verskih dejanj ter da se krajev izpovedovanja vere ne sme napadati.
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VATIKAN — Papež Frančišek se je v pismu ukrajinskemu predsedniku Petru Porošenku ob narod
nem prazniku zavzel za edinost Ukrajincev, mirno
reševanje težav in vnovično združitev države.
BONN/TORINO — Duhovnik in borec zoper italijansko mafijo, Luigi Ciotti, je v pogovoru za nemški
Die Welt zatrdil, da je mafija v Italiji močnejša kot
kdaj koli prej. Ciotti je za boj zoper organizirani kriminal ustanovil omrežje Libera, ki združuje več kot
1.600 skupin in duhovnikov.
ERBIL — Duhovnik Douglas J. Š. Al-Bazi, ki duhovno
oskrbuje dvoje taborišč za pobegle kristjane v Ankawi, je za italijansko katoliško agencijo SIR povedal, da je v Iraku pravi “pomor” kristjanov. Najhuje
je, da ti nimajo več upanja za obstanek v tej državi.
TRIER — Predsednik komisije Pravičnost in mir pri
Nemški škofovski konferenci, škof Stephan Ackermann, je obsodil izraelsko gradnjo zidu v “krščanskem trikotniku” Betlehem-Beit—Jala-Beit—Sahur.
Dejal je, da je to krivično, ker zaradi tega »58 krščanskih družin ne bo več moglo do svoje zemlje,
ki je za njih sredstvo za preživljanje«.
GRADEC — Novi graški škof Wilhelm Krautwaschl od
škofovskega posvečenja 14. junija namenja posebno pozornost pomoči beguncem v Avstriji in preganjanim kristjanom ter jazidom v Iraku. Darovalci
so v poseben sklad zanje doslej namenili več kot
80.000 evrov.
ŽENEVA — Generalni tajnik Svetovnega sveta cerkva Olav Fykse Tveit je svetovno skupnost, potem
ko so teroristi Islamske države razdejali sirski katoliški samostan Mar Elian v Qaryatainu, pozval, naj
končno že podpre “resnični mirovni proces” v Siriji,
da se ne bodo več dogajale takšne tragedije.
KÖLN — Kolpingova dobrodelna ustanova je 150.
obletnico smrti svojega ustanovitelja Adolfa Kolpinga (1813–1865) praznovala z veliko dobrodelno
prireditvijo od 18. do 20. septembra v Kölnu. Prireditelj je pred njo povabil meščane tega mesta,
naj zanjo darujejo 15.000 čevljev. Z izkupičkom od
prireditve nameravajo podpreti izgradnjo zavetišča
za otroke in mlade vseh kultur in ver. Zaslužni papež Benedikt XVI. je za akcijo namenil svoje rdeče
usnjene papeške čevlje.
KAIRO — Veliki imam univerze Al-Azhar v Kairu
in glavna avtoriteta na področju sunitskega islama,
Ahmad Mohammad al Tayyeb, je za revijo Cicero
napovedal ukrepe proti Islamski državi. Omenjena ugledna visokošolska ustanova bo s tem namenom ustanovila posebno opazovalno središče,
ki bo “spremljalo, kaj širijo ID in druga oborožena gibanja”. Učenjaki univerze bodo nato pripravili
ustrezne odgovore, jih prevedli in objavili na njeni
spletni strani.
BAD ISCHL — Jeruzalemski latinski patriarh Fouad
Twal je o razmerah na Bližnjem vzhodu dejal, da je
v Siriji “arabska zima v najbolj zastrašujoči obliki”.
Prebivalci Sirije in Iraka na območjih, ki jih nadzorujejo teroristične skupine Islamske države (ID),
trpijo zaradi islamskega fundamentalizma, ki je postal “morilska pošast”. Radikalni islam kaže “svoj
resnično mračni obraz, kajti tukaj je na delu satan”.
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HAVANA — Na Kubi se politična otoplitev kaže tudi
v izjavi vlade, da je angleščina “neobhodno potrebno orodje” za univerzitetne študente, ki se ga morajo naučiti, četudi po stopnjah. Študentje, ki ne bodo
obvladali angleščine, ne bodo mogli diplomirati.
BERN — Švicarska škofovska konferenca bo poskr
bela za to, da bo v vsaki škofiji posebej usposobljena
oseba pomagala preprečevati nadaljnje spolne napade
na otroke in mladostnike. V nekaterih škofijah so že
strokovni izvedenci, na katere se lahko obrnejo žrtve
tovrstnih napadov.
LIZBONA — Rektor fatimskega romarskega svetišča p. Carlos Cabecinhas je za radio Renascenca izjavil, da kip fatimske Marije romarice ne bo obiskal
Damaska, ker so se v sirskem glavnem mestu zelo
poslabšale varnostne razmere.
BEJING — Kitajski katoličani so ob pomilostitvi več
tisoč ostarelih zapornikov (odobril jo je predsednik Xi
Jinping) kitajsko vlado prosili, naj izpusti tudi 83-let
nega papežu zvestega škofa Suja Šimina. Zaprli so
ga leta 1997, kraj, kjer naj bi prestajal zaporno kazen, ni znan, prav tako ne vedo, ali je sploh še živ.
LINZ — Nemška religijska filozofinja Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz je v predavanju na poletni teološki
akademiji v Aignu pri Linzu opozorila, da je edini pravi odgovor kristjanov in judov na okrepljeni,
deloma celo fanatični islam, poživitev lastne vere,
njeno dobro poznavanje in spoštovanje.
PORT-AU-PRINCE/VATIKAN — Haitski zgodovinar Christophe Wargny je v pogovoru za Radio Vatikan povedal, da več deset tisoč Haitijcev dela na
plantažah sladkornega trsa v Santo Domingu v razmerah, podobnih suženjstvu. Nimajo dokumentov,
dobijo pa le izkaznice, za kupovanje živeža.
BUENOS AIRES — Papež Frančišek je argentinskim škofom sporočil, da bi med obiskom prihodnje leto rad za svetnika razglasil duhovnika Joséja
Gabriela Brochera (1840–1914), ki je bil leta 2013
prištet med blažene. Veliko je pomagal revežem.
CORDOBA — Neznanci so umorili 73-letnega župnika župnije Alta Gracia Luisa Cortesa, nato pa, da bi
prikrili umor, zažgali njegovo stanovanje. Cordobski
nadškof Carlos Nanez je to zločinsko dejanje obsodil
z besedami: »Takšne kulture smrti, v kateri človeško
življenje nič ne pomeni, ne moremo sprejemati.«
MOSUL — Iz tega iraškega mesta poročajo, da teroristi Islamske države načrtno rušijo hiše pobeglih
kristjanov, prizanesli pa niso tudi eni izmed mošej.
Z dveh krščanskih cerkva so odstranili zgodovinske
napise. V novem šolskem letu so izdali nove obvezne učne načrte, v katerih so kristjane ožigosali za
“nevernike” in “križarje”.
FREETOWN — Salezijanec Lothar Wagner je za
dobrodelno organizacijo “Mladi en svet” povedal,
da je bilo nedavno veselje v Sierri Leone, da v tej
afriški državi ni več ebole, prehitro. V nedeljo, 30.
avgusta, so odkrili vnovični primer infekcije.
BAGDAD — Novoustanovljeni vladni odbor ugotavlja, da v iraški prestolnici in drugih mestih s ponarejenimi dokumenti kristjanom odvzemajo nepremičnine. Pravi lastniki jih potem skoraj ne morejo
več dobiti nazaj.
325

Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
MISIJONSKO DELO V LETU 1854
NOVA MISIJONSKA POSTAJA SVETI KRIŽ
Barijski otroci morajo že iz mladega pomagati
pri delu, doma in na polju. Zato jim je samo takrat
dovolil priti na misijonsko postajo, kadar niso imeli
dela. Vrstili so se, za nekaj dni ti, potem spet drugi.
Imeli so dnevni red, a ne težak: jutranjo molitev,
delo v hiši in na vrtu, petje psalmov in lavretanskih
litanij, angelovo češčenje, verski pouk. Pri obedu sta
jim stregla Knoblehar in Kohl, po Kohlovi smrti pa
Knoblehar sam. Po obedu so gledali razne slike: svetopisemske, naravoslovne, zemljepisne, zgodovinske
in druge, ki jih je Knoblehar dobil na Dunaju. Na vrtu
so korakali in telovadili; njihovi burni in bojeviti naravi
je to dobro delo in jo je pomagalo miriti in urejati.
Tisti, ki je bil čez dan najbolj poslušen in priden, je
smel pri korakanju nesti zastavo s križem. Po večerji
so domov grede peli v svojem barijskem jeziku kratki
116. psalm: »Godita Nun nutu lin! Hvalíte Gospoda
vsi narodi!« Bilo jih je lepo poslušati, ko so se polagoma oddaljevali in nesli ta poziv v svoje poganske
vasi in hiše. Tudi domači so se od njih naučili ta psalm
in so ga peli tudi na poljih in na paši. Zdaj pa zdaj je
prišel kdo od domačih vprašat, kako se njihov dečko
vede. Tudi ti obiskovalci so si ogledali misijonsko ladjo
in kapelo, vrt, nasade in drugo. Tako se je začel krog
zaupnosti. Doma so odrasli poslušali otroke o veri;
gledali in poslušali so jih, kako molijo.
Na otroke ima poseben vpliv mati. Tudi pri Barijcih. Njihovim ženam se kljub mnogoženstvu vendar
bolje godi kakor arabskim mohamedankam. Barijski
ženi ne sme nihče kaj prizadeti, drugače se nad njim
maščuje sorodstvo. Mož jo mora drago kupiti, potem
je pa gospodarica v hiši. Če jih ima več, dá vsaki
lastno hišo. Krotke so in delavne in svoje otroke zelo
ljubijo. Večkrat je kaka prišla vprašat misijonarja,
kako misli o njenem sinu. Če ga je pohvalil, je bila
seveda zadovoljna. Nekatere so potem pri misijonski
hiši do večera čakale na sina.
Ko so sestrice videle svoje bratce oblečene, so si
tudi one želele obleke. Knoblehar je bil dal na Dunaju
tudi za deklice narediti primerna, preprosta oblačila:
pisano krilo, rdeč jopič in belo naglavno ruto. Naročil
je staršem, naj jih pripeljejo na misijonsko postajo.
Tam jim je razložil namen in pomen obleke. Deklice
so se šle obleč; potem so jim pokazali, kako se zaveže ruta. Zdaj so bile seveda vse drugačne; nekaterih
tudi matere niso takoj spoznale. Knoblehar jih je učil,
naj bodo skromne in sramežljive. Blagoslovil jih je in
izročil Materi Božji v varstvo. Naposled je vsaki obesil
okrog vratu steklen barvast križec. Drugi dan jih je
pa nekaj prišlo z ruto v roki; niso jo znale zavezati,
tudi matere ne. Prosile so, naj jim še enkrat pokaže.
Tudi deklicam je Knoblehar dajal krščanska imena, zlasti imena svetih devic in mučenk.
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Mugà je videl v Kairu redovnice, sestre Dobrega
pastirja. Ko so bile zbrane v govorilnici, je strmel vanje; bile so kakor nadzemska bitja. Knoblehar mu je
razložil, kdo so in kako vzgajajo žensko mladino. Zdaj
je Mugà Barijcem zelo priporočal, naj postavijo hišo za
redovnice, da bodo učile in vzgajale tudi njihove hčere.
Odrasle, ki so kazali zanimanje za krščanstvo, je
začel Knoblehar najprej vaditi v praznovanju nedelj
in Marijinih praznikov. Na visokem drogu, ki je imel
na vrhu kovinast križ, je dal tiste dni obesiti belo
zastavo z modro zvezdo. Ta dan naj bi se nič ne delalo. Misijonski posli in ladjarji so morali biti pražnje
oblečeni. Ob nedeljah in praznikih je bila kapela v
misijonski hiši odprta za vse. Moški, ki so prišli, so
morali pustiti orožje zunaj; na zunanjo ograjo je bilo
včasih prislonjenih cel plot sulic. Pred mašo so zapeli
litanije Matere Božje in kakšno Marijino pesem ob
spremljavi harmonija, ki je zamorce vselej čudno
prevzel. Kar jih še ni znalo peti, so tiho poslušali. Po
maši je bil krščanski nauk za odrasle.
Barijci so zelo družabni in zgovorni, zato je imel
Knoblehar mnogokrat priliko, da je v pogovore z njimi
vpletal resnice o Bogu, o Kristusu, o duši, posmrtnosti
itd. Večkrat je opazil, da so potem sami razmišljali
in mu postavljali vprašanja. Nekoč je prišlo z Mugò
kakih 60 Barijcev iz oddaljenega kraja prosit, da bi
se misijonarji nastanili tudi pri njih. Na griču, od
koder se vidi daleč naokoli, so mu poleg košatega
tamarindovega drevesa že postavili kočo. Preden so
mu izrekli svojo prošnjo, so ga po svojem običaju
drug za drugim kleče pozdravljali; pozdravni obred
je trajal celo uro in še več. Potem jim je Knoblehar
podaril oblačila in druge darove, opoldne in zvečer
jih je pa pogostil z volom, ki ga je bil dal eden od teh
mož prejšnji dan pripeljati. Obljubil jim je, da jim bo
poslal misijonarja brž ko jih bo dovolj imel.
Izmed odraslih, ki so se v Gondokoru pripravljali
na krst, je bil prvi krščen neki Kánij. Postal je torej
prvenec Cerkve v osrčju Afrike. Stanoval je v sosednji
vasi. Imel je le eno ženo. Nekdo ga je bil s kolom
tako udaril po čelu, da je imel tri palce (8 cm) dolgo
in dva palca (5 cm) globoko rano; skoznjo se je videla možganska mrena. Knoblehar ga je šel obiskat
v njegovo kočo. Prinesel mu je zdravila, vendar sam
ni dosti pričakoval od njih. Govoril mu je o posmrtni
sreči in je njemu in drugim navzočim preprosto razložil poglavitne verske resnice in zapovedi. Mož mu je
zatrdil, da vse veruje in da bo vse verske dolžnosti
zvesto izpolnjeval, če ozdravi. Nato ga je Knoblehar
krstil in mu dal ime Peter. Po krstu ga je obvezal s
prtičem, namočenim v arniko. Potem ga je prišel še
večkrat učit. Rana se je Kaniju dobro zdravila; že
pred Knobleharjevim odhodom je mogel spet delati.
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Alojz Rebula

»VSI SVETNIKI
IN SVETNICE BOŽJE…«
Vsaj zame je v katoliškem bogoslužju komaj kaj
bolj pretresljivega kot so péte litanije vseh svetnikov,
ta veličastni mimohod herojev predkrščanstva in
krščanstva. Kaj šele, če ti je dano tiste ponavljajoče
se vzklike – Omnes sancti et sanctae Dei – poslušati
pod oboki bazilike sv. Petra v Rimu. To je novo
doživetje misterija Cerkve v tem, kar je v stoletjih
proizvedla svetosti.
Svetost ni ena izmed valut tega sveta.
Popularna in pozornost zbujajoča postane samo,
kadar nastopa združena s kakšno izjemno čudodelniško obdarovanostjo, kakor je bilo to nedavno pri sv. p.

že ribiča Petra in izobraženega Pavla, genialnega Avguština in umsko nenadarjenega arškega župnika,
filozofsko hladnega Tomaža Akvinskega in čustveno
plamenečo Terezijo iz Lisieuxa, našega svetovljansko
velikopoteznega Baraga in našega slovensko usmer
jenega Slomška… Ali če primerjamo možne prihodnje
svetnike, znanstveno usmerjenega Ukmarja in umet
niško usmerjeno Cvetano Priol…
V zgodovini Cerkve je vidna inkvizicija, a ne svetost, ta božja energija, ki se je pretakala v človeštvo
iz srca njenih največjih sinov… Dovolj je spomniti,
kaj je naredil za Evropo sv. Benedikt, kaj je naredil

Piju v Italiji, ali kadar gre za pojav izjemne človekoljubnosti, kakor je bilo pri materi Tereziji. Sicer pa je
na vrednostni lestvici javnega mnenja svetost verjetno
prav na dnu. Svetost morda ne priteguje preveč niti
krščanskih okolij, če na primer slovensko krščansko
založništvo ne zmore niti ene sistematične zbirke vsaj
klasičnih svetniških življenjepisov. In vendar je prav
svetništvo eden največjih dokazov za verodostojnost
krščanstva. Saj svetništvo ni kaj drugega kot človeška
žlahtnost, poveličana do junaških mer. Med drugim
je tudi dokaz, kako je mogoče biti velik kristjan na
najrazličnejše načine, z najrazličnejšimi darovi in
najrazličnejšimi temperamenti: primerjajo na primer

za človeško bedo sv. Vincencij Pavelski, kaj je v svoji
spovednici naredil za človeško duhovno razdejanost
sv. Leopold Mandić. Pa kaj je naredila krščanska
dobrodelnost po bolnišnicah in v misijonih.
Te dni sem bral v časopisu kako tudi za znamenito
Knafljevo štipendijo, s katero je študiralo 1.200
slovenskih študentov od Prešerna do Župančiča, stoji
ustanoviteljska velikodušnost nekega katoliškega
duhovnika…
Na praznik vseh svetih kristjan lahko doživi
Cerkev onkraj vseh socioloških videzov, tudi onkraj
vseh peg na njej, kot misterij svetosti, kot izlivalko
božjih energij v demonsko kalnost sveta.
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novembrski svetnik

Niko Kuret

SVETI ANDREJ
30. LISTOPAD

Andrej je bil med prvimi, ki si jih je Kristus izbral
za apostole. Deloval je v različnih krajih, nazadnje
ga je doletela mučeniška smrt v grškem Patrasu
(morda okrog leta 61). Pribili so ga na poševno postavljen križ (“Andrejev križ”). V cerkvi v Gostečah
na Gorenjskem kažejo podobe na presno (freske)
iz začetka 15. stoletja šest prizorov iz njegovega
življenja, med drugim njegovo jetništvo, mučeništvo,
križanje in pokop.
Na slovenskih tleh ima sv. Andrej precej cerkvà,
župnijskih okoli 30, podružničnih okoli 40. Med najstarejšimi se omenjajo na Štajerskem Svečina 1197,
Šent Andraž nad Polzelo 1229, Šalek 1444, Brda
pri Slovenj Gradcu 1497. Na slovenskem Koroškem
ima dve božji poti, eno v Vratih (Thörl), kjer še visi
zaobljubljena podoba iz leta 1593, druga je bila v
Žópračah v logaveški fari; cerkev se imenuje že leta
1232, sedanja je bila sezidana leta 1482. Kakih sto
korakov od cerkve je bil svojčas “Andrejev studenček”. Rečeno je bilo, da se na Andražev dan v njem
ne sme prati. Bližnja kajžarica, Žójovčevka, pa je
baje nekoč na ta dan prala otroško perilo in studenček je usahnil ... Še v 18. stoletju so ljudje romali v
procesijah k sv. Andreju v Žóprače. Na Jezerskem
je v cerkvi sv. Andreja na Ravnem žegnanje. Pred
80 leti je bil tudi sejem s stojnicami, kjer je kupoval
sv. Miklavž ... Na Kranjskem (ljubljanska in novomeška škofija) je 21 podružnic, na Primorskem pa
10 župnijskih cerkva sv. Andreja.
Življenje našega apostola mučenca je na zunaj
skromno in preprosto. Toliko bolj se začudimo, če
ga ljudsko izročilo poveže z dogodki, ki jim v prvem
hipu ne vidimo razlage.
Konec prve polovice 19. stoletja je zapisal Matevž
Ravnikar-Poženčan – verjetno na Gorenjskem –
legendno pesem o sv. Andreju. V njej izvemo, da
je šel Kristus s svojimi “jogri” na postni dan po
vinogradu. Ko pridejo na travnik, jim ukaže pljuniti
na prtič:
»Pljujte vun sline tiše (=tešče)
če ste jogri moji!«
Storili so po ukazu, toda sveti Andrej je izpljunil tri
vinske jagode – ni spoštoval posta. Kristus mu pravi:
»Zdaj pa ti pred moj joger ne boš
de v drugič rojen boš.«
Sveti Andrej je vzel od vseh “žalostno slovo”, šel
na gmajnico, tam naložil grmado, jo zažgal in sam
legel vanjo. Ko so prišli “jogri” mimo, so zagledali
sežgano Andrejevo telo, samo srce (“osrčje”) je
bilo nedotaknjeno. Jezus veli zavezati srce v ruto
in ga odnesti s seboj. Pod noč se ustavijo v krčmi.
Krčmarica ima mlado hčer, ki je mater “nagovorila”,
naj može obdrži čez noč. Po večerji in večerni molitvi
so šli k počitku, srce pa so položili na mizo. To je
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deklica komaj čakala.
Ni se mogla permasati
mogla je serčja poskusiti.
Kakor hitro ga je poskusila
tako hitro je občutila,
de je svet‘ga Andreja zanosila.
Ko so se gostje naslednje jutro odpravljali na
pot, so opazili, da je ruta prazna in so se vznemirili.
Kristus jih je pomiril:
»Pustimo to skerb Bogu,
Bog že ve, kaj stori,
de svet Andrej v drugič rojen bo.
In pesem se konča:
Čudno je res, veselo to,
da svet Andrej v drugič rojen bo.
Čudna je res ta zgodba, poreče vsakdo. Brž naj
pristavimo, da na Slovenskem ni edina. Ohranjena
nam je doslej v 29 variantah, v katerih nastopa sv.
Andrej kar 19-krat. V drugih primerih ga zastopa kak
drug svetnik. Milko Matičetov se je že pred desetletji
lotil trdega oreha, da bi razložil izvor in pomen te
zgodbe. Dognati je najprej moral, da je znana na
sosednjem Hrvaškem tja do dubrovniškega Primorja.
Med Ogri je sicer komaj kaj spomina o zgodbi, zato
pa ima Italija tri žarišča: na Siciliji, na Sardiniji in
v Abruzzih, prav tako v Franciji (Nivernais, Poitou,
Basse-Bretagne). Zgodba iz Bretagne je že keltska, pridružuje se ji zgodba z Irskega. Razširjenost
zgodbe sega končno tudi na sever, med Litovce in
Letonce. Pravoslavni vzhod zgodbe ne pozna. Samo
med jugoslovanske pravoslavce je zašla pod vplivom katoliškega življa. Vsega je Matičetov zbral 68
zgodb, med njimi je prerojeni junak v 38 primerih
sv. Andrej.
Kaj porečemo danes o tej tako skrivnostni zgodbi?
Že prejšnji raziskovalci so ugotavljali, da se skrivajo
v njej zelo stare prvine. Matičetovemu je uspelo vsaj
nekoliko odgrniti zaveso, ki je doslej zakrivala tajnost
sežganega in drugič rojenega svetnika, nemara sv.
Andreja.
V sredozemskem kulturnem območju je bila
razširjena, tako pravijo poročila iz zadnjih stoletij
pred Kristusom in prvih stoletij po Kristusu, bajka o
smrti in prerojenju Dioniza-Zagreja.Ta bajka je bila
tudi temelj skrivnim obredjem, orfijskim misterijem.
Po tej bajki so Zagreja-Dioniza, ki je bil Zevsov sin,
raztrgali Titani, ko jih je bila nadenj naščuvala njegova lastna mati. Palas Atena je rešila vsaj srce, ki
je še utripalo, razkosane ude pa je zbral in v Delfih
zakopal Apolon. Toda Zagrej je po Zevsovi volji spet
oživel, se prerodil.
Orfizem, ki mu je bil temelj vera v bajko o umrlem in oživelem Zagreju, je bil vsaj tisoč let nauk,
ki je doživljal različno usodo; zdaj so ga navdušeno
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sprejemali, zdaj spet je moral ponikniti med prepro
sto ljudstvo; imel pa je svoj delež pri zadnji verski
krizi antike pred zmago krščanstva.
Milko Matičetov povsem naravno sklepa, da je bila
ta “orfijska” bajka ob svojem času pokristjanjena.
Saj »se je rešilo obenem z grško-latinsko kulturno
tradicijo, ki je prešla – oslabljena – v dediščino
krščanstva, tudi precej mitičnega in drugega pripovednega blaga. Ali bi ne bilo čudno, da bi moral
ob zatonu ajdovskega sveta za zmerom utoniti priljubljeni mitos o zatonu Zagreja, ki je z dotedanjim
najmanj tisočletnim obstojem pokazal precejšno
trdoživost? Bržkone je bil mitos deležen podobne
usode kot junak, ki o njem pripoveduje: ‘umrl’ je,
izginil iz literature, tako da ga po 5. stoletju noben
vir ne omenja več, v resnici pa ni umrl, ampak je

si nehote zastavljamo to vprašanje. Podrobna raziskava o tem sodi drugam. Tu naj samo navedemo
misel, ki se nam vsiljuje.
Smrt in prerojenje Dionizova sta postala simbol
za dogajanje v naravi. Tudi narava pozimi odmre in
spomladi oživi. Zimski kres je prelomnica. Znova
se tudi pri Slovencih rodi umrli bog, ki je zdaj božič
(Svarog – Svarožič). God sv. Andreja je prav na
koncu cerkvenega leta. Videli bomo, da so se tudi
Andrejevega prijele podobne šege, kot so nam znane
za božič in starega leta dan. Kaj lahko je bilo zato
zamenjati Zagreja-Dioniza s sv. Andrejem.
O Barbarinem in Lucijinem in še kdaj bomo srečali
fantiče kolednike, polážarje. Imamo jih tudi o Andrejevem! Proti koncu 19. stoletja so na Notrenjskem,
v Begunjah nad Cerknico, »dečki hodili na dan sv.
Andreja ‘spodlázvat’ pred zôro, samo dečki; ako bi
bile hotele deklice, so jim rekli, da bi se jim šivanke
lomile, ali da bi se kolesa lomila ... Ko je deček vstopil
z majhno bisago ali podobnim, je zaklical:
Dobro jütro in sv. Andri (Endri),
ki ste ga letos včakali,
da bi ga še več dni!«

Sv. Andrej

Bazilika sv. Petra
Vatikan

latentno živel naprej skoraj poldrugo tisočletje, čeprav samo v ustnem izročilu. Ko pa se v 19. stoletju
nepričakovano spet prikaže v knjigi ‘prerojen, ves
nov’, v krščanski obleki in pod drugim imenom (Andrej – Jernej – Janez – Peter ...) nikakor ne more
zatajiti svoje prvotne nekrščanske podobe in sorod
nosti z junakom, ki mu je bilo nekoč ime Zagreus
– Dionizos – Bakhus – Liber Pater ...«
Kakor so ostanki orfijskih obredov na Balkanu
še danes živi, tako se je ohranila v ljudskem izročilu do danes navidez “čudna” zgodba o sežganem
in prerojenem svetniku. Milko Matičetov je, kakor
sem že omenil, ugotovil, da je ta svetnik v zgodbah
najpogosteje sv. Andrej, predvsem po italijanskih
otokih Siciliji in Sardiniji, na Apeninskem in Balkanskem polotoku in na slovenskih tleh. Matičetov
podrobneje ne raziskuje, zakaj prav Andrej. Mi pa
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Seveda je bil za to voščilo obdarovan.
Polážarji ali polážiči sodijo po našem današnjem
znanju v isto vrsto kakor obhodniki, ki postavim, o
vernih dušah pobirajo prešce ali vahtiče. Ti obhodniki
zastopajo te vrste duše rajnih, ki se ob določenih
dnevih na koncu leta – po prastari animistični
veri – vračajo na ta svet. Prvotni našemljenci so v
teku stoletij prepustili svojo službo nenašemljenim
otrokom. Morda so bili tudi že v poganskih časih
dnevi takih obhodov v posameznih deželah, pri
posameznih ljudstvih ali celo rodovih različni. Tako si
razlagamo dejstvo, da se je šega razpršila na različne
dneve pozne jeseni in začetka zime. Andrejevo
dobiva v tem še poseben poudarek. Prenos spomina
orfijskih obredij na Andrejevo je s tem bolj verjeten.
Da je Andrejevo sprejelo še vrsto verovanj,
kakršna so značilna za prehod iz starega v novo leto,
našo misel do kraja potrjuje.
Kako so vedeževali na Andrejevo v prejšnjih dobah, ne vemo. Do nedavnega so vedeževala samo
še dekleta, ki so hotela v Andrejevi noči zvedeti za
svojega ženina. Vedežujejo še v Vzhodni Sloveniji.
Da zve dekle, kdo bo njen mož, se posti na čast sv.
Andraža: ves dan ne sme nič jesti, le pred spanjem
pojé tri pšenična zrnca. V spanju se ji potem prikaže
ženin. Tako okoli Središča na Štajerskem. Podobno
v Prekmurju. Če tam dekle v sanjah fanta ne spozna, ga sreča naslednji dan kot prvega moškega.
Tudi v Beli Krajini velja takšen post. A preden dekle
zvečer leže, si položi pod zglavje moške spodnje
hlače, ogledalce, stekleničko vode, košček kruha in
glavnik. Nato bo videla v sanjah bodočega moža.
Drugod v Beli Krajini mora potem, je je zaužila
tri pšenična zrnca, drsati zvečer pred Andrejevim
trikrat po golih kolenih okoli oltarja, šele nato sme
upati, da se ji bo v sanjah prikazal bodoči mož. Dan
pred “Jandrovim”, piše Katarina Županič iz Gribelj
v Beli Krajini, se naj dekle posti, potem naj dene
329

➧

ponoči pod postelj kupico vode in izmoli tri očenaše
na čast sv. Jandričku, pa ji bo ponoči pokazal njenega bodočega moža. Na Andrejevo je v Veržeju
semenj, pravi poročilo iz leta 1870. »Ktero dekle
se želi omožiti, mora se svetemu Andreju postiti,
na Andrejevo pa v Veržej iti na semenj in si robec
kupiti. Ta veržejski robec mora do božiča vsak dan
robiti; na sveti post mora biti zarobljen; na sveti dan
ga mora pri sebi imeti pri vseh treh mašah. Kedar
gre spat, mora veržejski robec pod glavo djati in
na njem spati. Kedar kolednjaki pod oknom kolednico odpojejo, začne se ji sanjati, in v sanjah vidi
pajbara, ki bo njen ženin ...« Vinko Möderndorfer
je ugotovil podobno vero tudi na Dolenjskem, pod
Kumom. Tam je dosti, da se dekle posti, zvečer pa
leže pod mizo namesto v posteljo.
A ne samo dekleta, tudi fantje vedežujejo v
Andrejevi noči, če bi radi vedeli, katera bo njihova
bodoča žena. V ljutomerski okolici in v Prekmurju
mora vsak opolnoči po kolenih drsati okoli cerkve;
post pa ni potreben.
Dekliško vedeževanje v Andrejevo ni znano samo

Friderik Irenej Baraga

pri sosednjih Hrvatih, ampak po vsej Srednji Evropi
med katoličani in protestanti. Različni razlagalci so si
edini v tem, da se je ohranilo dekliško vedeževanje
predvsem zato, ker po katoliških in protestantskih
cerkvah za konec cerkvenega leta z lece med drugim
oznanijo, kateri se je s katero poročil v preteklem
letu. Vsako neporočeno dekle pri tem obide želja,
da bi tudi njo čez leto dni oznanili med poročenimi.
Zato se z zaupanjem obrača k svetniku, ki stoji na
pragu novega cerkvenega leta ...
Nič čudnega ni, če je moral postati sv. Andrej
tudi vremenjak. Andrejev sneg – z žitom kreg. Tudi
v Prekmurju pravijo: Če na sv. Andraža južni veter
piha, bo še tako huda zima, da bo Mura zmrznila,
in če tega dne sneg pade, leži sto dni in žito mori.
Na Dolenjskem (Mokronog) je prav tako sneg sv.
Andreja za setev malo prida. V Beli Krajini pravijo,
da ima po Andrejevem mrazu zima železna rebra;
Andrej mora biti suh, da pozimi raste kruh. Ne tako
v Savinjski dolini. Tam se za Andrejevo želijo snega.
Če se namreč, pravijo, na Andraža strnišče vidi, se
vidi potem vso zimo in žito mori.

O HVALEŽNOSTI

OB ZAHVALNI NEDELJI IN ZAHVALNEM DNEVU
Iz Baragove knjige Krščanski nauk za Indijance
Veliki duh je tisti, ki postavlja hrano na tvojo mizo.
Ne samo od časa do časa, ampak stalno vsak dan.
On te tudi oblači, v resnici ti daje vse. Če se počutiš
dobro in nisi prav nič bolan, je on, Gospod življenja,
ki ti daje zdravje. Če pa ti včasih pošlje bolezen, dela
to za tvojo srečo: da boš po majhnem trpljenju tu na
zemlji prišel srečno v nebesa. On, Gospod in Stvarnik
vsega, ti je dal oči, ušesa in usta, da lahko vidiš,
slišiš in govoriš. In on te tudi varuje, ti pomaga, da
ne zlorabiš svojih oči, ušes in telesa, neprestano te
varuje tu na zemlji. Vse, kar imaš, ti je dal on. In če
ti ni dal še več, dela vsekakor prav in ti je milostljiv.
Kajti on ve vnaprej, česa ne bi prav uporabljal, in ve,
da je zate še bolje, če se zadovoljiš bolj z malim, kot
pa da bi bil prebogat. – Veliki Duh ti namreč zares
vse daje iz svoje velike ljubeče dobrote do tebe.
Prav zaradi tega pa ga moraš ljubiti iz vsega srca.
Če si vesel in zadovoljen, se spomni Boga in se mu
zahvali. Saj je on tisti, ki te dela srečnega. – Če si
reven in trpiš tako ali drugače, se tudi spomni Boga.
Govori mu s srcem in ga prosi za ljubo zdravje, če je
taka njegova sveta volja. – Ako trpiš in te navdaja
strah, se prav tako spomni Boga, ki je Gospod
vsega. Prosi ga, naj se te usmili, naj skrbi zate,
kakor mu je kdaj všeč. – Kjerkoli si na tem svetu,
se vedno spominjaj Boga. Govori z njim v svojem
srcu. To je prava molitev. Gospod jo zelo ljubi. –
Če pa uporabljaš molitve, ki so v molitveniku, jih
uporabljaj s pridom. Ne govori Bogu le z usti, ampak
istočasno s srcem.
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Ne huduj se, če moraš trpeti na tem svetu. Takole
moraš misliti vsakič, ko trpiš: »Hvaležen bom Bogu,
ki mi pošilja malo trpljenja. Morda sem zaslužil
večno trpljenje za zlo, ki sem ga storil, toda on mi
pošilja samo malo trpljenja. Če ga voljno sprejmem,
bom srečen pozneje, ko bo konec mojega trpljenja
na zemlji. Gospod me bo sprejel v svoje nebeško
kraljestvo.« Tako bo mislil kristjan.
Kadar mu gre vse po sreči in je njegovo življenje
prijetno, slavi za to Boga. Veseli se življenja in se
zahvaljuje Bogu, svoje življenje pa izkoristi za dobra
dela. Če pa je bolan ali ubog, vseeno slavi Boga,
vdano sprejema križe in težave, bolezen in uboštvo.
Prav! Bog dopušča, da je z menoj na zemlji tako.
On je moj Gospod, ljubi me kot svojega otroka in je
dober z menoj. Tako se tolaži veren kristjan v bolezni
in pomanjkanju. Nič slabega ne misli.
Vsekakor, vsi ljudje na tem svetu imajo svoje
težave, nekateri več, drugi maj. Pošteni ljudje imajo
svoje težave, malopridneži pa prav tako svoje. Naš
Gospod Veliki Duh nam pošilja preizkušnje vedno po
svojih načrtih, v naše dobro in v našo korist.
Ko je grešniku naloženo trpljenje, je namenjeno
njegovemu kesanju in poboljšanju. Če ga ne sprejme
ponižno, če se jezi, preklinja in še naprej greši, je s tem
samo še bolj grešen. – Če pa je križ naložen poštenemu
možu, je to zato, da bi se skesal za svoje grehe ter ga
sprejel kot pokoro za svoje osebno poboljšanje in rast
v svoji ljubezni do Velikega Duha. Vdano ga sprejme
in se Velikemu Duhu zahvali, da mu ga je dal.
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VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Henri Daniel-Rops

sklep
JEZUS V SVOJEM ČASU IN SVOJEM LJUDSTVU

»KONEC POSTAVE JE KRISTUS«

(Rim 4,19)

Izrael kot celota v Jezusu ni spoznal Mesija, ki ga
judovske tradcije, jih Jezus neskončno preseže. Ta
je pričakoval. Samo majhna skupina mu je sledila.
učitelj si bo predrznil reči o templju, tem središču
In posledica tega je bila krvava drama, v kateri se
verskega življenja, »da je tukaj nekaj, kar je večje
je končalo kratko zemeljsko poslanstvo mladega
kot tempelj« (Mt 12,6), in »pride pa ura in je že
Galilejca, ki je svoje učil kako bolj popolno občutiti
zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in
Boga in mu služiti.
resnici« (Jn 4,23). Kateri judovski duhovni učitelj,
Razloge za to odklonitev, to dramo, je mogoče
pa naj bi bil še tako velikodušen, celo sam Hilel,
najti tako v globokih osnovah judovskega ljudstva,
bi si ob oblikovanju zapovedi ljubezni do bližnjega
njegovega načina razmišljanja, njegovih strasti,
drznil spustiti v vzvišeno protislovje, ki je temelj
kot tudi v koreniti izvirnosti Jezusovega sporočila.
krščanskega nauka: »Jaz pa vam pravim: Ljubíte
Ali je Izrael, tak kot je bil, ko se je Jezus prikazal
svoje sovražnike …« (Mt 5,44). To ni samo dovršitev,
v njegovem naročju, sploh mogel sprejeti nauk, ki
ampak preseganje. Preseganje, ki ga sicer opazimo
je sicer imel globoke korenine v njegovi tradiciji, je
na mnogih drugih področjih, na primer na področju
pa presegal običajni izraz in ki je celo v zadevah, ki
obredov. Lahko ugotovimo, da se zdita dva glavna
jih je Izrael imel upravičeno za življenjske, butal v
krščanska obreda, krst in evharistija, podobna donjegova prepričanja.
ločenim judovskim, toda podobnost je čisto zunaJezusa smo v marsikaterem delu njegovega
nja. Tempeljski duhovniki in qumranski menihi so
učenja videli kot dediča judovske verske misli.
uporabljali mnoge obredne kopeli in Janez Krstnik
Vse te misli? Ne. Ampak le v tistem, kar je imela
je vodil v vodo reke spokornike, ki so prišli k njemu;
najčistejšega, najvišjega, kar je najbolje odgovartoda krščanski krst bo vse kaj drugega kot neko
jalo duhovnim zahtevam. In kaj so
umivanje, tudi če je to imelo nek
Dajte
pomenili ti vzvišeni elementi
simboličen namen očiščevanja;
cesarju
v masi rabinskega učenja, v
niti ne bo, kot pravijo Apostolljudskem načinu mišljenja?
ska dela »krst spreobnjenja«
Bili so učitelji Postave, ki
(13,24), kot je bil Janezov.
so nasproti VsemogočneTudi Eseni so poznali skupne
mu, zagrnjenemu v njegove
obede, kjer so blagoslavljali
skrivnosti, groznemu in strah
kruih in vino, toda nobeno
zbujajočemu Sodniku, postabesedilo ne namiguje na mikar je
vljali vzvišeno misel o Božjem
sel, da bi blagoslov imel kak
cesarjevega
očetovstvu, kar je v polnosti storil
drug namen kot utrjevati bratske
Jezus; ampak koliko jih je bilo? Bili so farizejski rabini
vezi. Obred zamenja zakrament, ki daje duši, da je
in esenski teologi, ki so poudarjali darove milosti, kar
deležna Božjega življenja. V izraelskih tradicijah ni
je bilo “zoprno judovski duši”, kot pravi Bonsirven, pa
sledu o tem.
bo postalo ena glavnih misli učenja Jezusa in njegoKaj torej pomeni Jezusova izjava, ki smo jo že
vega razlagalca svetega Pavla; vendar nič ne kaže,
navedli: »Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo
da bi bili številni. Znana so v Talmudu zbrana lepa
ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih
besedila o dobrodelnosti, o ljubezni do bližnjega, o
prišel« (Mt 5,17). Veliko se je razpravljalo o pomenu
bratskem odpuščanju žalitev; pa so prevladala nad
besede “dopolniti”. Ker ne poznamo aramejske beneizprosnostjo »trdovratnega in upornega rodu«
sede, katere se je poslužil Jezus, si moramo ogledati
(Ps 78,8), nad obče znanim »oko za oko in zob za
grško besedo Matejevega evangelija plerõsai, ki lahzob« (Mt 5,38)? In če je res, da so svetopisemska
ko pomeni tudi napolniti, zvrhati, izpopolniti, ures
besedila in rabinske zapovedi učile neko bolj notranjo
ničiti, zaključiti. V skladu s prevodom, na katerem
moralo, kjer ni bilo dovolj »čistiti kozarec in skledo
so se ustavili, so nekateri razlagalci in zgodovinarji
od zunaj«, kar je v skladu z Jezusovim naukom (Mt
zaključili, da Jezusovo sporočilo ne pomeni drugega
23,25), dokaj znakov dokazuje, da so pri vernikih
kot nadaljevati tradicijo Izraela, drugi pa, da jo s
veljala manj kot mehanična podreditev formalnim
tem končuje. Vendar: ali ne bi bila v Jezusovi misli
zapovedim. Če se Jezus postavlja v vrsto duhovnih
pravilna oba zaključka? On “dopolnjuje” Postavo,
učiteljev svojega naroda, očitno pripada tisti skromni
kar pomeni da gre do konca možnosti, ki jih Postava
manjšini, ki je pomenila duhovno plemstvo, najbolj
ima, istočasno pa je vloga te Postave “dopolnjena”,
napredne, ki so se redkokdaj strinjali z ostalo čredo.
končana. Čisto podobno besedno igro bo uporabil
Pa tudi v tej majhni skupini ostaja samostojen.
tudi sveti Pavel, ko bo zapisal: »Konec postave je
Gredoč do konca usmeritev, ki jih dajejo določene
Kristus« (Rim 10,4).
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Nesporno je, da je Jezus v nekaterih vprašanjih,
za katera smo videli, da so bila najvažnejša v očeh
njegovih, zapustil izročila svojega ljudstva in se postavil na vznemirljiva stališča. In tukaj se dotikamo
globokih razlogov drame.
Tukaj je ljudstvo, ki se stoletja bojuje v obrambo
svoje vere – ta je tudi vzrok, da sploh obstaja – proti
vsem, ki jo napadajo ali je ne razumejo, ljudstvo,
ki so ga okupirali malikovalski pogani, o katerih
izkušnja pove, da so lahko nasprotniki, preganjalci.
Zanj je življenjsko vprašanje zagotoviti obrambo
svoje vere, zato to ljudstvo z grozo izganja iz svojega naročja krivoverce in razkolnike ter zaničuje
nezveste verskim predpisom. Kakšen je Jezusov
odnos do teh? V neobrezanem poganu, v javnem
grešniku, v neverniku spozna svojega brata in gre s
tem daleč preko najbolj odprtih rabinov. V ničemer
ne sodeluje pri najhujših protirimskih občutkih svojega naroda. Znani odgovor »Dajte cesarju, kar je
cesarjevega,« je jasno znamenje, da ga ta politična
vprašanja niti najmanj ne zanimajo. Tako daleč gre,
da kot zgled postavi vero poganskega stotnika v
Kafarnaumu. Enak odnos ima do Samarijanov, tistih
krivovercev »katerih kruh
je slabši od svinjskega
Sin človekov
mesa,« s katerimi naveje gospodar sobote
zuje stike in jih navaja
celo kot zgled pobožnosti
in dobrodelnosti. Pravice
do svoje prizanesljivosti
ne odreka niti javnim
grešnikom, zaničevanim
cestninarjem, zloglasnim
ženskam in “am haarec”,
za katere velja, da se ne
menijo za Postavo. To je
tako korenita sprememba
navad, da ne more zgledati drugače kot škandal.
To ljudstvo je svojo vero branilo tako, da jo skozi
stoletja ni nehalo oblagati s formalnimi zapovedmi,
ki naj bi v vseh okoliščinah zagotavljale spolnjevanje vélikih verskih načel. Vse učenje učiteljev teži k
temu, da bi človek v vsaki življenjski okoliščini lahko
uporabil kako zapoved in s tem ostal zvest svoji
veri. Črka Postave, to je “ograja”, ki varuje, pravijo
farizeji. Toda Jezus nasprotuje temu okorelemu sistemu. Rabine sta skrbeli predvsem dve zapovedi:
spoštovanje sobotnega počitka in obredna nečistost.
Jezus je glede obeh zavzel stališče, ki jim kljubuje.
Izjava, da je sobota zaradi človeka in ne človek
zaradi sobote, bi še šla, saj nekateri učitelji mislijo
enako. Ampak on se ob spoštovanju sobotnega počitka razglasi za “gospodarja sobote”; odobrava, da
se njegovi učenci ne menijo za rabinske prepovedi
(prim. Mt 12,1-8; Mr 2,23-28; Lk 6,1-5) in, če je
verjeti rokopisu Codex Bezae, celo izjavi človeku,
ki dela na praznični dan: »Blagor tebi, če veš, kaj
delaš!« Enak je odnos do obredne nečistosti: Jezus
z izjavo, da »človeka ne omadežuje to, kar gre v
usta, ampak kar prihaja iz ust« (Mt 15,10; prim.
Mr 7,15), postavi na njihovo pravo mesto zapovedi,
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katerim so učitelji pripisovali največjo važnost. Pa
gre še dalje. Ko po besedah svetega Pavla izjavi,
da »črka ubija, Duh pa oživlja« (2 Kor 3,6), s tem
razglasi za prazno vse izpolnjevanje predpisov. To
pomeni prekiniti uradno učenje in vedno poslušno
sprejemanje. To pomeni izzvati prelom.
Toda Jezus ne bi imel nobene možnosti, da bi bil
priznan za Mesija tudi, če ne bi bilo teh dveh hudih
vzrokov za nasprotovanje. Videli smo: velika večina Judov je pričakovala previdnostnega človeka, ki
jim bo zagotovil maščevanje, kot je to naravno za
ponižano ljudstvo. Odtod široko razširjene podobe
Mesija: vojaški poveljnik, slaven kralj in strašen za
sovražnike, maščevalec Izraela. Je sin tesarja iz
Nazareta podoben temu opisu? Značilno je, da naj
bi Jezus sam pripovedoval svojim o skušnjavah, ki
so ga oblegale in jih je odbil med svojim bivanjem
v puščavi – od koga drugega bi sicer mogli izvedeti
o njih –, pa tudi da je že od začetka poudarjal, da
“njegovo kraljestvo ni od tega sveta”. Toda ideja čisto
časnega mesijanstva je bila tako zasidrana v duhovih, da so se njegovi lastni učenci nedolžno sklicevali
nanjo, ko so naivno zastavili vprašanje: »Gospod,
ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?«
(Apd 1,6) in so bili čisto
presenečeni prav do konca. Kar zadeva podobo
trpečega Mesija, darovanega za odrešenje sveta,
ki bi se lahko oblikovala na
podlagi nekaterih kratkih
odlomkov Svetega pisma,
je treba ponovno reči, da
je bila “popolnoma tuja
judovstvu v območju krščanske dobe”. Še huje:
po mnenju tega oholega
ljudstva je imela v sebi
nekaj škandaloznega. Poraz jim namreč nikdar ni
pomenil neko Božje znamenje. Zato se spričo bičanega človeka, vsega v krvi in pljunkih, niso pokazali
nobenega usmiljenja. Ta bedni Mesija je ravno pravi
za križ.
Nobenega dvoma ni, da se je Jezus popolnoma
zavedal, da sta njegova osebnost in njegovo oznanilo
nasprotna mnenju njegovega ljudstva. Izrazi kot
“njegovi ga niso sprejeli” ali “znamenje nasprotovanja” ali “kamen spotike” razkrivajo njegove občutke.
Dobro ve in tudi pove, da “novo vino”, ki ga prinaša
ne gre devati v “stare mehove”. To je resnično nov
nauk, ki ga hoče prinesti tudi za ceno preloma z
nosilci starega nauka.
Odklonitev Izraela napreduje z logiko, ki jo zgodovina mora priznati. V okvir te knjige ne spada
razprava, da ima ta odklonitev s krščanskega vidika
previdnosten smisel. Odklonitev je namreč na nek
nujen način vezana na odrešilno daritev na križu.
Treba pa je tudi poudariti, da je odklonitev zapečatila
neko drugo skrivnost: edinstveno usodo ljudstva, ki
mu je bil edinemu od vseh zaupan zaklad Božjega
razodetja, ljudstva nosilca Boga.
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zapovedi

P. Anselm Grün

DESET ZAPOVEDI

VODNIK V SVOBODO
HOČEM ŽIVETI! (1)
Zapoved “Ne ubijaj!” se danes pogosto navaja, ko
gre za smrtno kazen, za vprašanje vojske in splava
ter za aktivno ali pasivno pomoč pri umiranju. To so
gotovo legitimni poskusi, da bi aktualizirali starozavezno zapoved. Vendar pêta zapoved le posredno
zadeva ta vprašanja. Preden se vprašamo, kaj ta
zapoved pomeni za nas danes, moramo najprej spoznati njen prvotni pomen. V Izraelu je bilo ubijanje
v vojski samoumevno. Če pa je sicer kdo koga ubil,
so morali ubiti njega, da bi zadostili pravici življenja.
Zapoved “Ne ubijaj!” je prvotno pomenila: “Ne
môri!” Namen zapovedi je bil varovati človekovo živ
ljenje, predvsem življenje nemočnih. Martin Luther
o tej zapovedi pravi: »S to zapovedjo Bog želi, da
je sleherni človek zavarovan, osvobojen in varen
pred tem, da bi kdor koli nad
njim zagrešil zločin ali nasilje.
Okrog bližnjega želi postaviti
krožno obzidje, trdnjavo in
varovalni grad, da ga nihče
ne bi trpinčil ali mu prizadejal
telesnih poškodb.«
To je lepa razlaga za varo
valni in osvobajajoči učinek te
zapovedi. Bog želi, da bi bili
ljudje osvobojeni ogroženosti
zaradi umora ali uboja, da bi
bili zavarovani pred zločini,
ki nam strežejo po življenju.
Zapoved nasprotuje pravici
močnejšega. Hoče se zavzeti za šibke in varovati
njihovo pravico do življenja.
V starem Izraelu se je stalno ubijalo: Kdor drugega ubije, tega je treba ubiti. V vojski niso ubijali
samo sovražnih mož, temveč pogosto tudi ženske in
otroke. Kako naj torej razumemo zapoved? Že Jezus
je zapoved razlagal drugače. Njegove besede nakazujejo, kako naj razumemo pêto zapoved danes.
V pridigi na gori začne Jezus prvo antitezo staro
zaveznih zapovedim z besedami: »Slišali ste, da je
bilo starim rečeno: ›Ne ubijaj!‹ Kdor pa ubije, bo kriv
pred sodbo. Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi
na svojega brata, bo kriv pred sodbo. Kdor pa reče
bratu ‘raká’, bo kriv pred velikim zborom; in kdor mu
reče ‘norec’, bo kriv in obsojen na peklensko dolino
ognja (Mt 5,21-22).
Jezus pête zapovedi ne ukine, temveč razkrije
njen pravi pomen. »To naredi s tem, ko zakonu, ki
varuje življenje, določi nov namen. Ta je v tem, da se
ne varuje samo človekovega življenja, temveč da človek kot oseba dobi pravico po Bogu« (Grundmann).
Jezus s temi besedami noče postaviti nove kazu
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V. NE UBIJAJ!
istike, kako naj se posamezne psovke ali čustva
obravnavajo na sodiščih. Smisel njegovih besed je,
da varujejo pravice posameznika. Jeza lahko človeka
izključi iz skupnosti. Odvzame mu osnovo, na kateri
lahko živi v skupnosti. Jeza povzroča sovražni in živ
ljenjsko nevarno ozračje.
Zmerjanje z besedo “tepec”, ki je bilo pri rabinih zelo pogosto, drugega smeši. In to, da nekoga
smešimo, je zelo subtila oblika izvajanja oblasti.
Proti smešenju se komajda lahko branimo. Brž ko
se branim, bo drugi rekel: »Saj je bila vendar samo
šala. Zakaj jemlješ to tako resno?« Skrije se za
svojimi šalami. V resnici se bojuje proti drugemu
na zahrbten način. Matira ga. Če se drugi brani, ga
zavrne, češ, da je vse vendar samo šala in da je očitno ne razume. Če se drugi
ne brani, ima občutek, da ga
imajo za igračo. Na njegov
račun se zabavajo.
Zmerjanje z besedami “ti
brezbožni norec” hoče drugega izključiti iz skupnosti z
Bogom. Odreka mu njegov
odnos do Boga. S tako zmerljivko predstavim sebe kot
pobožnega in bogaboječega.
Drugemu sploh odrekam
pravico, da bi se udeležil bogoslužja, ker je brezbožen.
To pomeni: ne priznava Boga
in Bog ga ne sprejema. Vendar nimam pravice do
take sodbe. Tega, kakšen odnos ima nek človek v
srcu do Boga, ne morem presoditi. Prav tako nimam
pravice izključiti človeka iz skupnosti z Bogom. O tem
odloča samo Bog. Bog pa varuje vsakega človeka in
mu posveča svojo pozornost.
Če razlagamo pêto zapoved za današnji čas v Jezusovem smislu, se nanaša predvsem na varovanje
življenja in ohranjanje dostojanstva posameznika.
Osebo jemlje resno. Nihče nima pravice, da jo žali,
da jo izključi iz skupnosti z ljudmi in z Bogom. Nihče
nima pravice drugi osebi škodovati s fizičnim in psihičnim nasiljem. Zapoved hoče torej varovati človekovo dostojanstvo. V tem smislu lahko pêto zapoved
vsekakor uporabimo pri (modernih) temah, kot so
smrtna kazen, vojska, splav in pomoč pri umiranju.
Bog želi posebej varovati življenje šibkih. To pomeni,
da nimamo pravice drugega človeka ubiti, razen v
skrajni samoobrambi. Nimamo pravice začeti vojske,
da bi obogateli ali da bi ohranili svoje gospodarske
interese. In nimamo pravice ubiti nerojenjega življenja, ki se samo ne more varovati.
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papežev verouk

Frančišek

VERUJEM V
VSTAJENJE MESA
Vračam se k izpovedi “Verujem v vstajenje mesa”.
Gre za resnico, ki sploh ni preprosta in je vse prej kot
jasna, saj nam ni lahko razumeti prihodnjih resničnosti, ko živimo potopljeni v ta svet. Toda evangelij
nam pojasni: naše vstajenje je ozko vezano na Jezusovo vstajenje. Dejstvo, da je on vstal, je dokaz, da
obstoja vstajenje od mrtvih. Rad bi torej predstavil
nekaj vidikov, ki zadevajo odnos med Kristusovim
in našim vstajenjem. On je vstal in ker je on vstal,
bomo vstali tudi mi.
V prvi vrsti je v Svetem pismu samem pot do polne
vere v vstajenje mesa. Ta se izraža kot vera v Boga
Stvarnika celega človeka – duše in telesa – in kot
vera v Boga Osvoboditelja, Boga, ki je zvest zavezi
s svojim ljudstvom. Prerok Ezekiel v videnju opazuje

Ezekielovo
videnje

grobove izgnancev, ki se ponovno odpirajo in vdihnjeni oživljajoči duh vrača izsušene kosti v življenje. To
videnje izraža upanje v prihodnje “vstajenje Izraela”,
to je ponovnega rojstva poraženega in ponižanega
ljudstva (prim Ez 37,1-14).
To razodetje Jezus v novi zavezi izpolni in poveže
vero v vstajenje s svojo osebo, ko pravi: »Jaz sem
vstajenje in življenje« (Jn 11,25). Zares bo Gospod
Jezus tisti, ki bo zadnji dan obudil tiste, ki so vanj
verovali. Jezus je prišel med nas, je postal človek v
vsem razen v grehu; tako nas je vzel s seboj na svoj
povratek k Očetu. On, učlovečena Beseda, ki je umrl
in vstal za nas, daje svojim učencem Svetega Duha
kot jamstvo polne edinosti v svojem vzvišenem kraljestvu, ki ga budno pričakujemo. To pričakovanje je
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vir in razlog našega upanje. Če to upanje negujemo
in varujemo, postane luč za razsvetlitev naše osebne
zgodbe in tudi skupne zgodovine. Vedno se spominjajmo: smo učenci Njega, ki je prišel, ki prihaja
vsak dan in bo prišel ob koncu. Če nam uspe imeti
pred očmi to resničnost, nas bo vsakdanjik manj
utrujal, manj bomo ujetniki svoje kratkotrajnosti in
bomo bolj razpoložljivi, da bi hodili po poti zveličanja
z usmiljenim srcem.
Še en vidik: kaj pomeni vstati od mrtvih. Vsta
jenje pomeni združiti telo in dušo v moči Kristusovega
vstajenja. To je temeljna razlaga: vstali bomo, ker
je Kristus vstal. V vstajenje upamo, ker je On odprl
vrata temu vstajenju. In ta sprememba, to preoblikovanje našega telesa se pripravlja v tem življenju z
odnosom do Jezusa, v zakramentih, posebno v evharistiji. Nahranjeni v tem življenju z njegovim
telesom in njegovo krvjo bomo
vstali kot on, z njim, po njem.
Kot je vstal Kristus, pa se ni vrnil
v zemeljsko življenje, tako bomo
vstali tudi mi v poveličanih telesih.
To ni laž, to je resnica. Verujemo,
da je Jezus vstal, da živi ta trenutek. Saj verujete, da je Jezus
vstal? In če živi, kaj mislite, da
nas bo pustil mrtve in nas ne bo
obudil? Ne! Pričakuje nas, ker je
vstal in moč njegovega vstajenja
bo obudila tudi nas.
Še zadnje: že v tem življenju
imamo v sebi delež Kristusovega
vstajenja. Če je res, da nas bo
Kristus obudil, je res tudi, da smo
na nek način že obujeni z njim.
Večno življenje se začenja že v
tem trenutku, ves čas življenja,
ki je usmerjeno k dokončnemu vstajenju. Po krstu
smo že vstali, po njem smo vključeni v Kristusovo
smrt in vstajenje in smo deležni novega življenja,
ki je Kristusovo življenje. Zato imamo v svojem
pričakovanju že seme vstajenja, predujem polnega
vstajenja, ki ga bomo prejeli v dediščino. Ker je v
telesu vsakogar imed nas zvenenje večnosti, ga je
treba vedno spoštovati, predvsem pa je treba spoštovati in ljubiti življenje tistih, ki trpijo, da bi čustili
bližino Božjega kraljestva, bližino večnega življenja,
h kateremu gremo. Ta misel nam daje upanje: smo
na poti v vstajenje. Videti Kristusa, srečati Kristusa,
to je naše veselje. Vsi bomo skupaj – ne le tukaj
na Trgu sv. Petra, ampak drugje, toda radostni v
Kristusu. To je naša usoda!
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Tone Pust

OB PRAZNIKU VSEH SVETIH
1. NOVEMBER
Ob prazniku vseh svetih usmerjamo pogled v večnost, kjer naši rajni že uživajo nebeško blaženost. Na
dan vernih duš posebej molimo za vse naše rajne.
Prav ob tem praznovanju pa imamo še bolj v mislih
tiste, ki so umirali kot žrtve druge svetovne vojne
in povojnih pobojev.
Med vojno je bilo vedno več mater, žena in deklet
odetih v črnino. Črna obleka in ruta na glavi sta bili
znamenji žalovanja za pokojnimi. Po vojni, od junija naprej, je bila v naši cerkvi v Mirni Peči ženska
stran vsa odeta v črnino, na moški strani pa so bila
mnoga mesta prazna ... Vsa župnija je žalovala za
njimi, ki jih ni bilo več med nami. Ob teh praznikih
leta 1945 se je že vedelo, koliko je bilo žrtev vojne
in da se ne bodo vrnili. V župniji je bilo v začetku
vojne 1.073 prebivalcev, od teh 392 žrtev vojne,
12,76 %, iz ene vasi štiriindvajset od sto. Po vojni jih je bilo ubitih 158. Za verne matere, žene in
dekleta, pa tudi za otroke pobitih staršev je bila to
velika bolečina, žalost in izguba. Moč, tolažbo
in upanje smo dobivali v molitvi. Pogled smo
obračali v večnost. Bili smo prepričani, da so z
mučeniško smrtjo prestopili njen prag; tam ni
več solza, bolečine in trpljenja. Jezusovo zagotovilo je: »V hiši mojega Očeta je veliko bivališč …
Odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem
in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas
vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.«
Grem k Očetu, da vam prostor pripravim, da
boste tudi vi prišli tja, kamor grem jaz. Na pot
za Gospodom so stopali utrujeni, lačni, žejni,
oropani človeškega dostojanstva; brez krivde so
padali pod streli v jarke in brezna, toda z molitvijo
na ustih.
Nekateri so še upali na vrnitev svojih pogrešanih,
toda zaman. Mati ubitega sina je ponoči vstajala in pri
odprtem oknu z bolečino v srcu spraševala zvezde.
»Povejte mi, kje je …«
Goreče molitve so se dvigale k Bogu, darovale so
se maše za pokojne žrtve vojne in za pogrešane. Iz
bolečih src so prihajale besede pesmi, ki je nastala
med vojno: Marija, vse ljudstvo ječi, Marija, pomagaj nam ti …
Trupla pobitih, iznakaženih človeških teles so
trohnela. Človek pa je ustvarjen po božji podobi, za
večno življenje, duh oživlja in živi.
Po več kot sedemdesetih letih so ohranjene le
kosti v skupnih grobiščih in breznih, ki pričujejo, kje
in kaj se je dogajalo. Odkrivajo se nova. Nekatera
grobišča so bila načrtno zabrisana. Iz rova v Slovenski Bistrici za Impolom so morali mladi fantje voziti
razpadajoča trupla v tovarniško peč, ista usoda je
doletela še njih. V nekatera brezna so vozili odpadni
material ali odpadke iz klavnic, da bi jih zabrisali
(Lajše pri Cerknem, Blažetova jama – Tirna …).
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Pred oči nam prihaja videnje preroka Ezekiela v
37. poglavju: »Gospod me je po duhu peljal ven in
me postavil v sredo doline, ki je bila polna kosti …
Glej, bilo jih je silno veliko. Rekel mi je: Sin človekov,
ali lahko te kosti oživijo? Tako govori Bog. Glejte,
poslal bom duha v vas in boste oživele … Tako govori Gospod Bog. Glejte, jaz odprem vaše grobove,
vzdignem vas iz vaših grobov, o moje ljudstvo, in
vas pripeljem v Izraelovo deželo. Svojega duha
denem v vas, da boste oživeli in vas spet postavim
na vašo zemljo. Tedaj boste spoznali, da sem jaz,
Gospod, govoril in storil, govori Gospod.« Ezekielova
prerokba je za Izraelce napoved novih časov. Upanje
naroda, ki sta ga vojna in izgnanstvo zdesetkala, da
bo še živel.
Po toliko letih smo priče odkrivanja kosti mučencev v naši deželi. Naše krščansko verovanje in
upanje pa je, da bo Bog poslednji dan obudil svoje
ljudstvo iz groba smrti v neminljivo življenje. »Tvojim

vernim, Gospod, se življenje spremeni, ne pa uniči.
Ko s smrtjo razpade šotor našega bivanja na zemlji,
nam je že pripravljeno večno bivališče v nebesih.«
Žal nekateri politiki, nekateri novinarji in še kdo
to omalovažujejo ali se celo norčujejo s floskulo o
“preštevanju kosti”. To ni odgovoren odnos do resnice, to ni spoštovanje do nedolžnih žrtev, ki so bile
na tako krut način oropane življenja. Vsak človek
ima pravico do dobrega imena in dostojnega groba.
Izgnanim in zasužnjenim Izraelcem, ki so bili brez
upanja in tako rekoč mrtvi, oznanja Ezekiel življenje, oživitev umrlih in vrnitev ljudstva iz sužnosti in
izgnanstva.
Mi verni pa v duhu krščanskega upanja glejmo
svoje mučence s palmo mučeništva, poveličane pri
Bogu v družbi množice mučencev. (Tudi sam sem
pri zbiranju podatkov ob izpovedih prič doživljal
nočno moro, dokler ni bil moj pogled preusmerjen
od krvavih trupel v gledanje njihovih obrazov z mučeniškim sijajem). To me je prepričalo, da imamo
Slovenci velikane, ki pri Bogu posredujejo za nas,
za naš nekoč tako zdesetkani narod. Tudi njihovo
mučeništvo nam zagotavlja lepšo prihodnost.
335

spomin vseh rajnih

Marjan Turnšek

VERUJEM V NEBESA,
VICE IN PEKEL

o resničnostih, ki presegajo naše izkušnje in izrazne
sposobnosti, hkrati pa so jasno izpričan del razodetja
v Svetem pismu
Pomemben del krščanskega verovanja se nanaša
na poslednje reči ali eshatološke resničnosti. Mednje sodijo: smrt, sodba, vice, nebesa ali pekel. To
so resničnosti, ki se neposredno tičejo posmrtnega
življenja. Po nekaterih raziskavah je prav ta del
krščanskega sporočila najteže sprejemljiv za sodobnega človeka, zato ga mnogi ne morejo sprejeti.
Res pa je tudi, da je te resničnosti najteže oznanjati,
saj presegajo naše izkušnje in izrazne sposobnosti.
Vendar je tudi ta del razodetja zelo jasno izpričan v
Svetem pismu, najbolj pa potrjen v smrti in vstajenju
Jezusa Kristusa samega.
V veroizpovedi izpovedujemo: »Verujem... v večno
življenje.« Torej ne v neko novo življenje, ampak to
naše življenje, v katero se bo Vstali vrnil in ga preo-

blikoval, da bo postalo “večno”. Seveda pa to večno
ni nekaj, kar bi bilo primerljivo z dolgim časovnim
obdobjem; sploh ni primerljivo s časom, kot ga doživljamo v tem življenju. Že stari Grki so poznali pojem
večnosti, ki je pomenil nasprotje časa, kot stanje brez
spreminjanja. Ampak kje je tu življenje? Krščanstvo
ima povsem drugo vizijo, v kateri je večnost polnost
tega življenja, zato tudi polnost spreminjanja, celo
spremenjenja. Ne da se mora čas spremeniti, da bi
človek prišel do Boga, ampak s Kristusom božja večnost vstopi v naš svet in ga preoblikuje, ga poveliča,
tudi čas in prostor.
Predokus tega dogajanja doživljamo v liturgičnem spominjanju (anamnesis). Večnost je “večen
spomin”, večna anamnezis. Kristjani verujemo, da
s smrtjo in z večnostjo ne bomo ničesar izgubili.
Vse, kar je bilo v Bogu storjenega, se bo “vrnilo”:
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dobra dela se vendar ne morejo izgubiti. Torej, to
naše življenje je večno. Samo kar se ne združi s
Kristusom, je obsojeno na večno smrt: pravzaprav
ni obsojeno na večno smrt – na pekel, ampak ni potegnjeno iz njega, kajti po izvirnem grehu je najprej
vse izgubljeno, samo, kar Kristus odreši, se “vrne”
v polnost življenja. Edino greha Kristus ne more
odrešiti. Zato je resnično škoda vsakega trenutka
našega življenja v grehu, kajti ta “del” bo manjkal
v večnosti pri Očetu.

Vice – očiščevanje
Žal so v naših glavah takšne podobe vic, da vice
nikomur posebej ne ugajajo. Preveč jih “lokaliziramo”
kje in koliko časa. Morda je takšna tusvetna predstava povezana z naukom o odpustkih, ki so nekoč
bili izraženi v časovnih enotah (toliko dni
ali let). Imajo pa te predstave predvsem
simbolni značaj. Kaj pravi nauk Cerkve?
Tridentinski koncil govori o časni kazni za
greh, ki je očiščujoča, in kdor se časnih
posledic greha ne očisti s trpljenjem v tem
življenju, mu to ostane za večnost. In to
stanje trpljenja imenujemo vice. Zaradi
občestvenosti med živimi in mrtvimi lahko
za “duše v vicah” molimo tudi še živeči in
te molitve lahko pomagajo pri njihovem
očiščevanju. Prepričan sem, da nam bodo
ljudje, ko se bomo z njimi srečali v nebesih, nadvse hvaležno za vsako zmanjšanje
očiščujočega trpljenja v vicah, ki so ga bili deležni
po naši molitvi, kajti s tem “hitreje” dosežejo cilj
svojega edinega in nadvse intenzivnega hrepenenja
v vicah: to je dokončna združitev z Bogom “iz obličja v obličje”. Vice je treba pojmovati kot prehod k
Bogu – neke vrste skrivnostno stanje prehoda (eksodusa). Gre torej za očiščujoči prehod v večnost,
ki je vrnitev vsega lepega, dobrega, plemenitega in
polno uresničenega v zemeljski preteklosti nazaj v
osebno bivanje, a na novi, božji način. S tega vidika
v Svetem pismu in krščanskem razodetju ni prostora
za tragedijo, kajti kristjani verujemo, da Bog vstopi
v konkretno dogajanje, ga posveti in poveliča.

Možnost odločitve
Vera v resničnost življenja po smrti prinaša v
zemeljsko življenje optimizem, zavest, da ima vsak
trenutek tega življenja smisel, da nismo vrženi v
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bivanje po nesreči ali nesporazumu, ampak da je
Bog iz ljubezni predvidel našo večnost. Seveda pa
tej veri pripada primerna stopnja odgovornosti. Kajti,
če sedanje življenje ni zgolj odtekanje trenutkov v
nič, potem s svojo svobodo sooblikujemo tudi svojo
večnost, svojo stopnjo bivanja v povezanosti z Bogom. V tem smislu lahko vera v posmrtno življenje
temeljito spremeni naš odnos do sedanjega življenja,
do vsakega trenutka, da ga napolnimo z odnosom
ljubezni in ne le z izkoristkom “boja za obstanek”.
Ko govorimo o nebesih in ali peklu kot o dveh
možnih končnih resničnostih za človeka, mislimo
seveda na določeno stanje človekove večnosti.
Nebesa in pekel niso prostor, ampak stanje poveličanega ali padlega človeka. Ti dve resničnosti si je
težko predstavljati, obe ostajata za nas skrivnost,
razen kolikor ju razodeva Bog sam. Za nebesa lahko
zanesljivo rečemo le to, da oko kaj takšnega ni videlo, uho ne slišalo in človekovo srce še ni okusilo.

Jean Harang

To pa pomeni, da gre za neko povsem drugačno
izkustvo, da gre za človeško bivanje na božji način.
In takšno stanje človeka po smrti je čisti božji dar,
ki si ga sami ne moremo prav z ničemer zaslužiti in
zato ga tudi ne zahtevati zase. Lahko le prosimo.
Ker pa nam je Gospod “šel prostor pripravit”, lahko
upamo na uresničitev najglobljega hrepenenja, ki
tukaj, v zgodovini in v tem prostoru, ni uresničljivo.
Tudi pekla si ni mogoče konkretno predstavljati,
saj je tudi tu v igri stanje človeka za vso večnost,
vendar v povsem nasprotni smeri. To je stanje popolne osebne nekomunikacije z Bogom in drugimi,
kar prazaprav že pomeni razpadanje osebnostnega
jedra in je posledica svobodne odločitve proti božji
ljubezni. Obstoj pekla kljub božji dobroti najbolje
razumemo kot posledico svobode. Človek namreč
mora imeti resnično možnost odločitve med večnostjo z Bogom ali brez njega, sicer bi bila njegova
svoboda samo navidezna.

MOJ DAN SE IZTEKA

Glej, zame je prišel večer. Moj dan se izteka.
Naj bo število dni in let, ki mi jih boš naklonil, Gospod, takšno ali drugačno, se zavedam,
da se moj dan nagiba in da prihajaš.
Glej, zame je prišel večer. Kaj sem naredil z dnevom, ki si mi ga bil podaril?
Zaupal si mi talente. Ali sem se potrudil, da bi prinašali obresti?
Izročil si mi delovno polje. Ali sem ga dobro obdeloval?
Dal si mi oči, da bi te videl. Ali sem te pravilno gledal?
Dal si mi ušesa, da bi slišal. Ali sem te dobro poslušal?
Glej, zame je prišel večer. Moj dan se izteka.
Gospod, v tvoje roke izročam svojega duha,
svoje srce in svojo pogosto tako slabotno voljo.
Glej, vstaja zarja novega dne, dne brez večera,
proti kateremu teži vse moje bitje v upanju in često tudi proti upanju.
Nikoli nisem sanjal
o kakšnem meglenem onostranstvu, pričakoval sem samo, da ugledam tebe.
Vedno sem veroval,
da zaton dneva naznanja zarjo jutrišnjega dne, da noč ne obstaja,
da mi bo dano videti tebe, ko se moje trudne oči zapro
Veroval sem, da si Življenje, da bom živel pri tebi in po tebi,
da si Večni, s katerim sem tako spojen, da me nič ne bo moglo ločiti od tebe.
Zavedam se,
da sem samo tvoj hlapec, čeprav me imenuješ svojega prijatelja.
Nisem bil ne dober ne zvest.
Sem samo tvoj hlapec, sin tvoje dekle; prihajam k tebi praznih rok...

MOLITVENI NAMENI

ZA NOVEMBER 2015

Splošni: Da bi se znali odpreti osebnemu srečanju in dialogu z vsemi, tudi s tistimi, ki so drugačnega
prepričanja od nas.
Misijonski: Da bi pastirji Cerkve mogli svojo čredo v globoki ljubezni spremljati na poti in vzdrževati v
živem upanju.
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Janez Modic

ZAHVALA ZA LETINO
Človeštvo se je vedno zavedalo, da mora biti Bogu
hvaležno. Izraelci so že v stari zavezi poznali žgalne
daritve, pri katerih so na oltarju zažigali sadove zem
lje. Tudi vsi pogani so se hoteli odkupiti pri malikih z
darovanjem zemeljskih sadežev. Krščanstvo je vse
lepe navade sprejelo in jim dalo globlji krščanski smisel. Sem bi verjetno lahko šteli tudi krašnje oltarjev
z različnimi sadeži in plodovi na zahvalno nedeljo.
Slovenci radi praznujemo. Zato so se ohranile
predvsem navade, pri katerih se lahko poveseli in
tudi kaj dobrega pojé. Zato se je od vseh zahvalnih
običajev ohranilo le martinovanje, ki pa nima več
zahvalnega značaja, ampak samo veselo prazno-

vanje. Tudi polaganje pridelkov na oltar se je že
zdavnaj izgubilo, oživlja pa se v zadnjih desetletjih
pod nemškim vplivom. Kolikor se je do nedavnega
ohranilo zahvalnih navad, so še tiste vedno povezane
z uživanjem kake jedi. Če bi kak tujec proučeval slovenske navade, bi lahko dobil vtis, da smo Slovenci
ljubitelji pojedin, katerim so podrejeni vsi prazniki.
Vseeno mislim, da to ne drži. Slovenci smo ali smo
vsaj bili skromni. Zato tudi skoraj nimamo pomembnih jedi, ki bi se uspele prebiti v mednarodni jedilnik.
Zato bi lahko rekli, da prav s skromnimi pojedinami
izražamo hvaležnost Bogu in mu hočemo pokazati,
da smo z malim zadovoljni in hvaležni.

Najbolj je s starim poganskim zahvalnim praznikom povezano pastirsko slavje ob jesenskem zaključku paše. Pastirji so se hoteli zahvaliti za uspešno
pašo. Toda manj z molitvijo in več s pojedino! Ta
pojedina je bila sicer zelo preprosta, imenovana Martinova kaša. Kaša je sploh znana kot stara obredna
jed. Pastirji so pripravili lepo grmado, da je izgledla
kot daritveni oltar. Pred mrakom so grmado zažgali,
v rokah so imeli pripravljene borove vejice. Ko se je
oglasil večerni zvon, so vejice prižgali ob grmadi in
z njimi hodili okrog grmade. Prvi je vedno šel najstarejši, za njim pa so se po starosti zvrstili ostali.
Ko je zvon utihnil, so ostanke vejic vrgli na ogenj,
na ognju pa v kotličku skuhali kašo, jo pojedli,
potem pa okrog ognja rajali. Da je prvotni
poganski običaj dobil še bolj krščanski videz,
so poskrbeli duhovniki, ki so uvedli posebno
pastirsko mašo. Na Jezerskem so pastirji k maši
privedli nekaj ovac. Vodili so jih okrog oltarja,
nato pa darovali cerkvi.
Kakor je treba poravnati račune z Bogom
in se mu zahvaliti, je treba poravnati tudi ljudem. V Slovenskih goricah je bila navada, da
so okrog martinovega imeli posebno pojedino,
imenovano pašnik. Revnejši kmetje in kočarji
so si po pokošeni otavi od bogatejših kupili
pravico kositi ali pasti na njihovih travnikih.
Tudi za pašo na vaški zemlji je bilo trega nekaj
odšteti vaškim veljakom. Po poravnanih računih je
imel vsak pravico pristopiti k obloženi mizi.
Simbolično plačilo pastirjem je bilo posebno pecivo. Na Koroškem so ga imenovali “kržeji”, v okolici
Vrhnike pa pogačice, imenovane “martinčki”. Ko se je
pastirski poklic začel izgubljati, so začeli te pogačice
deliti otrokom. Vsak gospodar je bil zadovoljen, če
je lahko razdelil vse. Nastal je celo pregovor: »Če se
vsi martinčki razdele, se je dobre letine nadejati; če
pa ostanejo, se je prihodnje leto lakote bati.« V tem
pregovoru je skrita resnica: Če znaš biti hvaležen,
boš vreden božjega blagoslova in lahko upaš, da ti
bo Bog dal, da ne boš stradal.

Če te kdo posvari in navaja k dobremu, to rade volje sprejmi.
Bodi mu iz srca hvaležen in si vzemi k srcu svarilne besede. In živel boš vedno srečneje.

										Friderik Baraga
Zame je molitev stvar srca, preprost pogled k nebesom,
klic hvaležnosti in ljubezni, pa naj bom vesela ali potrta.

										sv. Terezija iz Lisieuxa
Srce nehvaležnega človeka je kot puščava,
ki žejno pije deževje izpod neba, ga vsrka vase, a ne rodi ničesar.

										perzijski pregovor
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naša kultura

Silvester Čuk

ZDENKO KALIN
11. APRIL 1911 – 11. NOVEMBER 1990
Razpoznavni in zaščitni znak slovenske televizije, ki se je “rodila” leta 1957, je Deček s piščalko, čigar
pravo ime je Pastirček. Njegov oče je kipar Zdenko Kalin. Bronasti kip dečka, ki igra
na pastisko piščalko, so pred prvim majem leta 1946 postavili nad otroško igrišče
v ljubljanskem tivolskem parku, kjer stoji še danes. Pionirji slovenske televizije so
v njeno “osebno izkaznico” na ozadje bežečih oblakov (simbola gibljive televizijske
slike) vnesli obris ljubljanskega gradu (mesto) in lik Pastirčka (podeželje). Zdenko
Kalin je sredi prejšnjega stoletja postal eden od vodilnih kiparjev na Slovenskem.
Njegove umetnine v bronu, marmorju in žgani glini obsegajo portrete, ženske
akte in figuralne kompozicije, poleg številne male plastike tudi nagrobne in javne
spomenike. Predvsem je veljal za mojstra portreta. Posebno poglavje njegove
umetnosti je otroški portret. Med njegovimi stvaritvami na tem področju je poleg
Pastirčka najbolj znan cikel Otroške igre. Njegovo veliko delo (skupaj s kiparjem
Karlom Putrihom) so kipi na portalu palače Slovenskega parlamenta.

Dva od sedmih sinov
sta postala umetnika-kiparja
Zdenko Kalin je zagledal luč sveta 11. aprila 1911
v Solkanu, skoraj šest let za bratom Borisom, ki je
šel za umetniškim klicem in postal priznan slovenski
kipar. Ob njem se je za isti poklic ogrel tudi Zdenko.
Oče Tomaž Kalin, doma iz Ajdovščine, višji računski
svetnik v Gorici, in mati Hedvika Žvokelj, poštarica
v Solkanu, sta imela sedem sinov in vsem sta zagotovila primerno izobrazbo.
Na začetku prve svetovne vojske se je družina
preselila v Ljubljano. Tam je Zdenko v letih 19261929 študiral na Tehnični srednji šoli, kjer sta bila
med njegovimi profesorji kiparja Alojzij Repič in
France Kralj. Šolanje je v letih 1930-1934 nadaljeval na likovni akademiji v Zagrebu, ker Slovenci
takrat še nismo imeli svoje umetniške visoke šole.
Po diplomi v Zagrebu se je izpopolnjeval v Italiji in
Franciji. Francoski mojstri so precej vplivali na njegov umetniški razvoj, predvsem velika kiparja Rodin
in Maillol. Po vrnitvi v Ljubljano se je Kalin vključil
v skupino Neodvisnih in z njo tudi pogosto razstavljal: pred drugo svetovno vojsko po raznih mestih
tedanje Jugoslavije, po vojski pa tudi na tujem. Bil
je prvi slovenski kipar, ki je bil izbran za beneški
bienale (1952). Sprva je živel kot svoboden umet
nik, leta 1948 pa je postal profesor za kiparstvo na
Akademiji za likovno umetnost (ALU) v Ljubljani in to
službo opravljal do upokojitve leta 1978. Leta 1976
je postal dopisni, leta 1981 pa redni član Slovenske
akademije znanosti in umetnosti (SAZU). Dvakrat
je prejel Prešernovo nagrado: leta 1959 za kipe na
pročelju palače Slovenskega parlamenta, leta 1982
pa za življenjsko delo na področju likovnega ustvarjanja. Njegova bogata življenjska pot se je iztekla
11. novembra 1990.

Portreti in otroški svet
V prvem obdobju Kalinovega umetniškega ustvarjanja izstopajo predvsem portreti. V iskanju oseb2015 – AM – NOVEMBER

nega izraza se je sprva opiral na francoske mojstre,
zlasti na Rodina, očeta moderne plastike, in Maillola,
ki je bil mojster v oblikovanju ženskih likov. Vpliv
prvega se kaže v hrapavi površini (Moj oče, 1937),
drugega pa v čisti in uglajeni kiparski formi (Ženski
akt, 1945). Vrhunec portretne plastike je njegov
ženski potret Marion (1940). Številnejši, zlasti v
kasnejših obdobjih, so moški portreti. »Družijo jih
nekatere osnovne značilnosti njegove portretne
plastike: psihološko poglobljen izraz, skrbna kompozicijska forma glave, močna težnja po podajanju
čistega volumna« (Zoran Kržišnik). Za spomenik
v Ljubljani je ustvaril portret Simona Gregorčiča
(1937). Izmed zgodnejših moških portretov sta portreta Otona Župančiča in Alojza Gradnika še »najbolj
zrasla iz duše« (Fran Šijanec).
Zdenko Kalin je bil izreden mojster otroških
protretov. V zgodovino slovenke likovne ustvarjalnosti se je Zdenko Kalin »zapisal z realizacijami
otrok, teh drobnih, nežnih telesc iskrenih obrazov,
ki ragrinjajo vso svojo radost in srečo v življenju, v
igranju in gibanju« (Nelida Silič Nemec). Vrhunec te
zvrsti je njegov cikel Otroške igre I-V (1952-1954),
najizrazitejši primer vrtne plastike na Slovenskem.
Ta ciklus je sestavljen iz petih različnih otroških
iger: igra z rokamu, tehtanje na hrbtu, slepa miš,
lovitev ravnotežja na hoduljah in deklici se vrtita. Ti
kipi obkrožajo Fontano življenja v tivolskem parku
v Ljubljani.

Pastirček
in portal slovenskega parlamenta
Po sodbi umetnostnih zgodovinarjev je Zdenko
Kalin s svojim Pastirčkom uresničil svoja prizadevanja, da bi ustvaril umetnino s čistimi kiparskimi
sredstvi. Nastal je leta 1942, se pravi med vojsko, ko
so bili povojni tokovi še nepredvidljivi. Publicist Peter
Kolšek vidi v tem kipu nekaj “preroškega” in pravi,
da je umetnik v kip »zajel duha bližnjih migracij s
podeželja v mesto«. Pastirčka povezuje s kmečkim
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okoljem njegova pastirska piščalka in »novopečeni
meščani so v njem videli idealno pričevanje o svojem izvoru in hkrati dosegljive blagodati novega
socialnega položaja«. Vsekakor je ta Kalinov deček
lep primer modernistične skulpture, v kateri utripa
živa ljudska tradicija.
Poleg tivolskega in televizijskega Pastirčka so
od del Zdenka Kalina najbolj na očeh skulpture na
portalu palače Slovenskega parlamenta, kjer zaseda
Državni zbor. Stavba je bila grajena med letoma
1954 in 1959 po načrtih arhitekta Vinka Glanza,

učenca mojstra Jožeta Plečnika, kot sedež takratne
Ljudske skupščine. Poslopje je preprost kvader, obložen s ploščami iz domačih vrst kamna. Osrednji del
je vhodni portal, ki se vzpenja do polovice prvega
nadstropja. Sloni na petih pilastrih iz pohorskega
granita, na katere sta kiparja Zdenko Kalin in Karel
Putrih namestila 24 likov v 20 poljih. Figure prikazujejo življenje: mir, družinsko srečo. otroško igro,
industrijo. Ko je bila stavba leta 2000 prenovljena,
so restavrirali tudi plastike, ki jih je močno načel
zob časa.

preganjanje kristjanov

SUDAN
Mesto v World Watch List
Sudan je z 80 točkami na 6. mestu na World
Watch List 2015 in je prvič, da se pojavlja med
prvimi desetimi. Lani je bil Sudan na 11. mestu s
73 točkami. Obdan z Egiptom, Libijo, Čadom, Centralnoafriško republiko, Južnim Sudanom, Etiopijo,
Eritrejo in Rdečim morjem ni bil nikoli izven pozornosti zaradi vojska in spopadov, ki so ga pretresali
skozi desetletja.

Viri preganjanja
Glavna vira preganjanja kristjanov v Sudanu sta
muslimanski ekstremizem in diktatorska norost.
Muslimanski ekstremizem: zgodovinsko je islam
z radikalnimi nagnjenji vred zelo zakoreninjen v
sudanski družbi. To se kaže v pritiskih in nasilju
nad kristjani, ki žive v tej deželi. Večina prebivalcev
Sudana so muslimani. Največ od teh je sunitov, so
pa tudi šiitske skupine. Zdi se, da je elita, ki je na
oblasti, odločena ohranjati muslimanski režim v
deželi. Odpad od islama je kriminaliziran in kazniv
s smrtno kaznijo, vendar je tukaj dvojna mera in
dvojna vaga glede na posamezne narodnostne pripadnosti. Naši viri pravijo: »Hude kazni nalagajo na
samovoljen način in to največ Sudancem, ki veljajo
za ne-arabske in prihajajo iz družbeno-gospodarsko
revnih plasti.« Poleg tega na državni ravni uporab
ljajo zakon o bogokletju za preganjanje kristjanov,
posebno tistih, ki so se spreobrnili iz islama.
Diktatorska norost: sudanska oblast se sooča
s krizo obstoja. Slišijo se glasovi, da bi se mogel
Kongres narodne stranke razdeliti (kar se do zdaj
še ni zgodilo), to bi pa lahko povzročilo hude notranje spopade v deželi. Darfurska kriza se nadaljuje,
spopad z Ljudskim gibanjem za osvoboditev severa
se ni zaključil, dohodki od nafte pa so se zmanjšali
kot rezultat osamosvojitve Južnega Sudana. Vse to
povzroča politično nezadovoljstvo znotraj vladne
stranke predsdnika al-Baširja. Po poročilu enega od
krajevnih virov vlada predsednika al-Baširja skuša
z ostrimi besednimi napadi na Zahod utrditi ljudsko
podporo, kadar se je treba soočiti z družbeno-gospodarskimi in političnimi krizami. To zmerjanje ima
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objavljeno na Porte Aperte
negativne učinke na sudanske kristjane, v kolikor so
povezani z Zapadom. Kaže, da je med muslimanskim
ekstremizmom in diktatorsko norostjo nekakšna priložnostna povezava. Pravijo tudi, da so tisti, ki vodijo
režim, v glavnem radikalni islamisti in da Narodna
stranka služi kot sredstvo za podporo islama. To pa
pomeni, da vloga vlade v preganjanju kristjanov ni
vezana na totalitarne težnje, ampak na radikalne
muslimanske simpatije.

Dogajanje
Za razumevanje preganjanja kristjanov v Sudanu
so bistvena naslednja dejstva. Predvsem je zgodovinsko, da je islam globoko zakoreninjen v sudanski
družbi. To je še posebno čudno, ker je krščanstvo
v Sudan prehitelo islam za stoletja, pa ga vseeno
čutijo kot tuje sudanski kulturi.
Nadalje je dežela narodnostno in kulturno zelo
pisana: Arabci proti črncem, muslimani proti kristjanom. Odcepitev Južnega Sudana ni rešilo problemov
kristjanov (predvsem afriških črncev), saj znatno
število kristjanov še vedno živi na jugu Sudana (pogorje Nuba). V svoji politiki arabizacije in islamizacije
predsednik al-Bašir hudo pritiska na črne kristjane,
ki so ostali v Sudanu, predvsm na jugu Kordofana
in v deželi Modrega Nila. Zdi se, da sudanska vlada
tukaj ponavlja politiko, ki jo je izvajala v 80. in 90.
letih prejšnjega stoletja. V času, ki ga je zajela ta
raziskava, je sudanska vlada izdelala program kako
»zdecimirati ljudstvo gora Nuba tako, da jim je odrekala temeljne življenjske potrebe kot so hrana,
zdravstvena oskrba in primerna bivališča. Vlada je
izvajala politiko uničevanja vasi in kmetij zasebnikov, kar je povzročilo pomanjkanje in prisililo velik
del krajevnega prebivalstva v preselitev.« Rezultat
je “genocid zaradi zapuščenosti” (Samuel Totten, I
monti Nuba del Sudan, 2012).
Sudan je uporabil vsa mogoča sredstva, da bi
preprečil osamosvojitev Južnega Sudana predvsem
zato, ker se je bal upada dohodkov od nafte, vendar
se ji ni mogel izogniti. Sudanska vlada je za osamosvojitev Južnega Sudana obtožila zapadne države.
Zaradi tega se je po osamosvojitvi v Sudanu pregaNOVEMBER – AM – 2015

njanje poostrilo z izganjanjem krščanskih delavcev
ter z zapori in mučenjem krščanskih voditeljev.
Predsednik al-Bašir je napade na kristjane izrabil
za odvračanje pozornosti od zapornega povelja, ki
ga je zanj izdalo Mednarodno kazensko sodišče.
Zunanje ministrstvo Združenih držav je ponovno
označilo Sudan kot “posebej zaskrbljujočo deželo”
avgusta 2011 preko organizacije Mednarodna verska
svoboda, ker je počenjal ali dovoljeval posebno hude
kršitve verske svobode, ki se niso zmanjšale v letu
2014. Posledično je Sudan izključen iz mednarodne
pomoči. Leta 2013 so najvplivnejši člani Narodne
kongresne stranke naznanili, da se hočejo združiti
z laiki in s politično levico. To je bil najtrši udarec
in največji prelom za režim al-Baširja po odcepu
dela stranke pod vodstvom Hasana al-Turabija leta
1999. Vodilo je v preoblikovanje al-Baširjeve vlade
in v padec podpredsednika. Sudan je bil v središču
mednarodne pozornosti tudi zaradi “odpada” Meriam
Ibrahim. Meriam je veljala za muslimanko, ker je bil
njen oče musliman. Bila je obsojena na smrt ker se
ni hotela vrniti v islam iz krščanstva (v tej veri jo je
vzgojila njena mati potem, ko ju je oče zapustil).
Mlada žena je zavrnila odpad od krščanstva. Mednarodni pritisk brez primere, ki so ga organizirale
vladne in nevladne organizacije, je prisilil Sudan, da
jo je izpustil in ji dovolil zapustiti deželo.

Vrste preganjanih kristjnov

V Sudanu so štiri vrste kristjanov. Kakor v okoliških deželah, so tudi tukaj te različne vrste kristjanov podvržene različnim stopnjam in oblikam
preganjanja.
Tuji kristjani: v začetku 2013 je večina skupnosti tujcev dobila ukaz, naj zapusti Sudam. Tako so
v deželi ostali le redki kristjani, ki so povrhu še v
nevarnosti zaradi preganjanja.
Kristjani zgodovinskih Cerkva: kristjani, ki pripadajo zgodovinskim Cerkvam, kot so to pravoslavni
kopti in katoličani, se soočajo s preganjanjem bodisi
s strani islamskih skrajnežev, bodisi vlade.
Netradicionalni protestanti: Sudance, ki pripadajo
raznim protestantskim netradicionalnim veroizpovedim, preganjanjo skrajneži in vlada.
Spreobrnjenci iz islama: ta skupina kristjanov je
najbolj preganjana ne le na državnem in verskem
področju, ampak tudi v družbi, družini in zasebnem
življenju.

Življenjska področja
Ocena Sudana na World Watch List je od 73
točk zrasla na 80. To povečanje odseva povečanje
preganjanja v deželi. Del tega je pripisati poslabšanju življenjskih pogojev kristjanov muslimanskega
izvora v zasebnem, družinskem in družbenem življenju. V tej obliki preganjanja ima svoj delež tudi
vlada, čeprav ga v glavnem izvajajo širše družine,
verski voditelji in družba, v kateri ti kristjani žive.
Eden od raziskovalcev je poročal, da so kristjani iz
muslimanstva pod hudim pritiskom in v obupnem
stanju. Glavni delež zvišanja negativnih točk za
Sudan v primerjavi s prejšnjim letom pa je pripisati
splošnemu poslabšanju pogojev življenja kristjanov.
2015 – AM – NOVEMBER

Ta podatek se sklada s poročilom o verski svobodi v
Sudanu in s poročili krajevnih raziskovalcev ter kaže,
da se je preganjanje poostrilo.
Tej poostritvi bi lahko botrovala štiri dejstva. Prvo
je beg kristjanov iz Sudana v Južni Sudan, kar dela
državo večinsko muslimansko. Drugo dejstvo je
prizadevanje sudanskega predsednika al-Baširja in
njegovih sodelavcev, da bi ohranili oblast v deželi.
Tretje dejstvo je povečanje radikalnih muslimanskih
teženj v sudanski družbi. Četrto dejstvo pa je spopad
med sudansko vlado in Vojsko za Ljudsko Osvoboditev v Južnem Kordofanu. Predsednik al-Bašir pa
porast islama izkorišča za ohranitev svoje oblasti, kar
položaj še poslabša. To se različno odraža v raznih
življenjskih področjih.
Zasebno področje: kristjani se v Sudanu vedno
soočajo s preganjanjem v zasebnem življenju. Zakoni kaznujejo spreobrnjenje iz islama v kako drugo
vero s smrtjo, torej ni mogoče izražati svoji vere v
nobeni obliki.
Družinsko področje: družinsko življenje se srečuje
z mnogimi problemi. Eden od raziskovalcev poroča,
da je registracija ali obhajanje krščanske poroke
skoraj nemogoče: »Poroka je ovirana in večinoma
nemogoča, ker morata zaročenca dokazati, da sta
kristjana z uradnim dokumentom Cerkve, kateri
pripadata. Če gre za spreobrnjenko, je problem nerešljiv in jo spravlja v veliko nevarnost. Po vladni razlagi islamskega zakonika se lahko muslimani poroče
s krščanskimi ali judovskimi ženskami, muslimanka
pa se ne more poročiti z moškim druge vere, razen
če se ta spreobrne v islam.« Ta problem je za bivše
muslimane tudi pri pogrebih: »Spreobrnjence iz islama pogosto pokopljejo z muslimanskimi obredi in
na muslimanskih pokopališčih, čeprav so krščanska
pokopališča ločena od muslimanskih.«
Družbeno področje: kristjani se v svoji družbi
soočajo z raznimi oblikami preganjanja. V okrožju
Kartum veljajo zakoni javnega reda, ki večinoma
temelje na togem vladnem razlaganju islamskega
zakonika, ki prepovedujejo “nedostojno obleko” in
druga “kazniva dejanja glede časti, javnega mnenja
in javne morale”. Poleg tega kristjane, še posebno
tiste iz islama, nadzorujejo muslimanski verski in
politični voditelji. V tem položaju kristjani težko
opravljajo svoje vsakdanje dejavnosti.
Narodno področje: kristjani veljajo za drugoraz
redne državljane. Prej omenjeni raziskovalec pravi:
»Uradni zakoni ter politika vlade in Narodne kongresne stranke dajejo prednost islamu. Predsednik
al-Bašir in drugi voditelji trde, da bi morala dežela
prevzeti islamsko ustavo, ki bi utrdila šarijo.«
Cerkveno področje: cerkveno življenje je zelo
omejeno. Poznavalec položaja poroča, da se je
sudanska vlada vedno vtikala v notranje vodstvo
verskih ustanov. Zaradi pravil ministrstva za verske
zadeve se dušni pastirji čutijo prisiljene cenzurirati
sami sebe in omejevati svojo dejavnost. Poznavalec
tudi poudarja, da je vlada uvedla hude omejitve za
tujce, ki bi hoteli pridi v deželo zaradi krščanskega
misijonskega delovanja. Nekatere Cerkve poročajo,
da je vlada odklonila dovoljenje za delo, potovanje
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in izhodne vize sodelavcem tujih Cerkva. Poleg tega
lahko varnostne sile prekinejo obredna ali molitvena
srečanja kristjanov ter zaplenijo Sveta pisma, dokumente in računalnike.

Nasilje
Nasilje nad posameznimi kristjani v Sudanu se je
obrnilo v splošno nasilje nad skupinami kristjanov.
Eden od raziskovalcev je z dokumenti dokazal vrsto
umorov zaradi vere in najmanj deset napadov na
krščansko lastnino kot so cerkve, šole in bolnišnice
predvsem v Južnem Kordofanu in pokrajini Modri
Nil. Več kot 30 kristjanov je bilo ubitih v načrtnem
vladnem bombardiranju. Obstojajo tudi poročila o
kristjanih, ki so jih zaprli zaradi z vero povezanih motivov. Omenjeni primer Meriam Ibrahim je zančilen
za položaj mnogih kristjanov v deželi, ki so jih enako
kot njo zaprli. Precejšnje število krščanskih deklet je
bilo prisiljeno poročiti se z muslimani. Tisti, ki moré
ali zlorabljajo kristjane, ostanejo nekaznovani.
Sudanska vlada je neposredno vmešana v notranje spopade v Darfurju, Južnem Kordofanu in v
pokrajini Modri Nil. V zvezi z Darfurjem so poročila,
da je vlada vzdrževala in urila najemniške čete
Janjaweed. Ti arabski najemniki so hudo zlorabljali
tako kristjane kot druge krajevne manjšine. Divjaštva nad kristjani v pogorju Nuba dokazujejo, kako

sudanska vlada omogoča ali celo sama organizira
splošno preganjanje.

Bodočnost?
Bodočnost kristjanov v Sudanu je odvisna od mnogih dejavnikov. Predsednik al-Bašir in njegova vlada
še vedno vodita Sudan kljub pritoževanju različnih
skupin prebivalstva glede gospodarskega položaja
države. Gospodarstvo je namreč zelo prizadeto zaradi
izgube dohodkov od naftnih vrelcev v Južnem Sudanu.
Življenjski pogoji Cerkva v Sudanu se slabšajo.
Strah med kristjani raste. Trpinčenje kristjanov,
posebno tistih, ki izvirajo iz Južnega Sudana, se
nadaljuje in tiste maloštevilne, ki so še ostali v Sudanu, silijo, naj odidejo.
Čeprav sta nad predsednikom al-Baširjem dva
mednarodna zaporna naloga, se je zmanjšala pozornost mednarodne skupnosti glede Sudana in tudi
število tujcev v državi. To lahko naredi iz kristjanov
še bolj ranljivo skupino. Važno je poudariti, da je
bila leta 2007 ustanovljena Komisija za pravice
nemuslimanov razpuščena leta 2011 in je ni nadomestilo nič. Ni tudi nobenega znaka, po katerem bi
se dalo sklepati, da bo ustanovljena nova komisija.
Na splošno so torej življenjski pogoji kristjanov v
Sudanu zaskrbljujoči.

islam

Mateja A. Hrastar

PET ŠTEVILK
ENEGA LETA KALIFATA
Devetindvajsetega junija lani je
Baghdadi, vodja organizacije ISIS,
novitev kalifata na ozemlju Sirije in
je dogajalo v letu dni, odkar ozemlju

Abu Bakr aloznanil ustaIraka. Kaj se
vlada kalifat?

90.000
kvadratnih kilometrov ozemlja
Pod vlado Islamske države trenutno živi 2,2 mi
lijona ljudi v Siriji in okoli štiri milijone ljudi v Iraku. Ocenjujejo, da nadzira do 90 tisoč kvadratnih
kilometrov ozemlja. Novembra 2014 so razglasili,
da se h kalifatu pridružujejo tudi ozemlja v Libiji,
Egiptu, Alžiriji, Jemnu, Afganistanu in Pakistanu, ki
jih nadzorujejo skupine, pripadajoče ISIS. Prav tako
so za del kalifata razglasili ozemlje, ki ga v Nigeriji,
Nigru, Čadu in Kamerunu nadzoruje Boko Haram.

24.000 usmrtitev
Združeni narodi ocenjujejo, da so islamisti v enem
letu usmrtili okoli 24 tisoč zapornikov in civilistov.
Natančna številka ni znana. Med najbolj odmevnimi
so bila obglavljenja tujih talcev, med njimi grozljiva
usmrtitev jordanskega pilota februarja letos. Aprila
so v Tikritu odkrili množično grobišče 1.700 iraških
vojakov, ki so jih kot ujetnike umorili islamisti. V
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Libiji so ubili več deset Koptov in etiopskih kristjanov.

20.000 tujih borcev
Število borcev v vrstah islamistov ocenjujejo na
okoli sto tisoč. Med njimi je veliko tujcev. Omenjajo
se celo številke okoli 20 tisoč tujih borcev, od tega
približno štiri tisoč iz zahodnih držav. V ISIS naj bi
se bojevalo tudi pet Slovencev, eden izmed njih naj
bi bil ubit.

1,8 milijona pregnanih civilistov
V enem letu islamske države je ozemlje, ki so
ga zavzeli, zapustilo 1,8 milijona beguncev. Najbolj
dramatičen je bil beg Jazidov, verske manjšine, ki
so jim islamisti napovedali genocid. Islamisti so ubili
od dva do pet tisoč moških, okoli sedem tisoč žensk
pa so odpeljali v suženjstvo.

Uničeni dve starodavni mesti
Marca letos so islamisti z buldožerji uničili starodavno asirsko mesto Nimrud. Mesec dni pozneje
so uničili starodavno mesto Hatra, ki je na Unescovem seznamu kulturne dediščine. Pred nekaj časa
so zavzeli še rimsko mesto Palmira v Siriji, kar so
označili za najpomembnejšo zasedbo leta. Začeli so
jo že uničevati.
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Mitja Iršič

ISLAMOFOBIJA?
zakaj islamofobija ni fobija?
zakaj izpostavljanje težav islama ni rasizem?
zakaj je Evropa lahko zaskrbljena zaradi beguncev?
Fobije se v psihiatriji definirajo kot trajni strah pred stvarjo ali situacijo, za katero bo posameznik naredil vse, da se ji izogne, ponavadi pa je strah pred objektom nevarnosti psihološko pogojen in objektivno
pretiran. Ene fobije so tako povsem iracionalne. Recimo aurofobija (strah pred zlatom) ali pa asimetrifobija
(strah pred asimetrijo). Večina fobij je rezultat kratkega stika v naših možganih, ki včasih paranoično
iščejo vzorce nevarnosti v naravi. Obstajajo pa še druge vrste fobij, ki niso psihopatološke – recimo homofobija, kemofobija, ksenofobija, islamofobija. Te predstavljajo nek negativen stereotip, katerega ljud
je pripisujejo določeni skupini ljudi. Slednja definicija fobij si s psihološkimi deli le pomensko sestavino
“fobija”, ki etimološko izhaja iz grškega mitološkega bitja Fobosa, sina Afrodite in Aresa, in predstavlja
personifikacijo strahu. Takšne fobije so lahko povsem racionalne ali pa so le koš šankovskih predsodkov
preprostih ignoramusov.
V tem sestavku želim razložiti tri izhodišča:
1) Islamofobija ni ena izmed šankovskih fobij.
2) Kritika islama ni rasizem.
3) Begunska kriza je največji izziv za zahodne civilizacijske norme.

1) Islamofobija
ni ena izmed šankovskih fobij
Vsakič ko v svetu eksplodira nov samomorilec,
ko odrežejo glavo novemu nedolžnemu tujcu, ko
kamenjajo duševno prizadeto deklico, ker je zažgala
sveti koran, ko upravičujejo novo poroko savdskega
metuzalema z 12-letnico s tem, da se je tudi prerok
Mohamed poročil z 9-letno Aišo, je skoraj spontana
reakcija liberalnih medijev v zahodnih državah stavek: »ISLAM JE RELIGIJA MIRU, TI DEVIANTI PA GA
LE ZLORABLJAJO V SVOJE NAMENE!« V tem so si
skupni vsi glavni svetovni mediji tipa CNN, MSNBC,
BBC. Lokalni priokus slovenskih medijev, odkar
smo po gospodarski krizi postali pretežno rusofilno
usmerjeni, pa se pojavlja v obliki dodatka, da so za
ves islamski teror krive zahodne sile – predvsem
ZDA – s svojimi posredovanji na Bližnjem vzhodu.
Zakaj temu ni tako?
Le 5-minutni pogovor s kakšnim militantnim is
lamistom bo dovolj, da se prepričamo, kako so ZDA
in zahodna vojaška vmešavanja v katerokoli bližnjevzhodno krizno žarišče zadnja stvar, katera bi skrbela
te fanatike. Ameriški napad na Irak je bil za njih
božji blagoslov. Končni ideološki cilj jim predstav
lja globalni islamski kalifat, v katerem bi vsi sledili
šeriatskemu pravu; ženske bi doma, pokrite v burke
od nog do glave, kuhale, glasba, ples in ostali dekadentni razvrati bi bili prepovedani, prestopnikom
pa bi sodili po šeriatskem pravu. Poleg ideološkega
cilja imajo tudi osebnega, čisto sebičnega in povsem
človeškega – koranski teksti pobožnim muslimanskim moškim obljubljajo raj z 72 prelepimi, voljnimi,
večno mladimi devicami, s hruškasto oblikovanimi
nabreklimi dojkami (ki ne bodo viseče!), belo polt
jo (zanimivo, da hadis obljublja takšen evropski
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atribut!), brez nepotrebnih človeških lastnosti, kot
so izločanje in menstruacija, sveti teksti opisujejo
tudi okusno obliko vagine. Do njih pa bodo prišli le
s pobijanjem nevernikov. Blodnje psihopatov?
“Hadis” so tri zbirke sporočil, ki vsebujejo navedke o tem kar naj bi prerok Mohamed rekel o vsaki
stvari; op. ur.

Ne. Borci in samomorilci pod taktirko skupin, kot
so ISIS, al-Qaeda, al-Aqsa, Hamas, v resnici sledijo
naukom korana in drugih svetih knjig svoje mitologije povsem dobesedno. Ne mitološki Alah ne njegov
prerok Mohamed jih ne bi mogla obtožiti iznakaženja
vere, v katero tako goreče verjamejo. Kako bi le?
Sledijo vsem zapovedim tega grozljivega teksta.
Abu Musab al-Zarqawi, Osama Bin Laden in Abu
Bakr al-Baghdadi niso islamsko-arabska verzija
krščanskega fundamentalizma, kakršnega sta v
ZDA prodajala demagoga Fred Phelps in Jim Jones,
niti ponoreli aktivisti, kot je bil evropski Norvežan
Breivik. Al-Zarqawi je recimo napisal  več esejev, v
katerih je povsem kredibilno opozoril, da je pokol
civilistov v koranu upravičen, češ da je tudi prerok
Mohamed upravičeval obstreljevanje obkoljenega
mesta Ta’if s katapulti in posledičnim ubijanjem
nedolžnih z naslednjimi besedami: »Neverniki so
med njimi!«
Zgoraj omenjeni gospodje so vsi povsem kredibilni islamski kleriki, ki z dobesedno, originalnim
piscem zvesto interpretacijo korana in drugih svetih
tekstov islam razgalijo za to, kar v resnici je – teokratski, šovinistični, moralno bankrotirani imperia
lizem. Tekst, ki možgane slehernika, ki mu je od
rojstva podvržen, potencialno spremeni na tako
nevaren način, da svoje najbolj pritlehne nagone
upraviči z nadnaravnim in jih tako celo zamaskira v
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nekaj zveličavnega, nedotakljivega, svetega. Islam
v človeško zgodovino, polno divjaštva, nasilja in
trpljenja, namreč ne prinaša nič novega. Le na zelo
premeten način kodificira in intrinzično vzpodbuja
vse, kar nas dela živali: sektaško nasilje, strah pred
neznanim, sovraštvo in strah pred ženskim spolom in
spolnostjo, ter posledično obvladovanje in poniževanje žensk. Povsem človeški pojavi, katere moderna
civilizacija od evropske renesanse in razsvetljenstva
naprej bolj ali manj uspešno brzda, v islamu pa so
raison d’être. Ali ste opazili, da se islamski apologeti,
ki pridigajo o “veri miru, katero so fanatiki zlorabili
za svoje namene” izredno neradi spuščajo v podrobnosti islamskih dogem niti nočejo preveč podrobno
razpravljati o tem, kaj muslimani po svetu ZARES
verjamejo. Saj jim ne zamerim.
Glavni verski tekst “religije miru” vsebuje 109
verzov, ki muslimane pozivajo k sveti vojni proti
“nevernikom”. V prid širitve islamske teokracije jim
je zapovedano, naj poiščejo nevernike, kjerkoli se
že skrivajo, in jim odrežejo glave (ja, točno tiste
podobe, ki jih vidite na televiziji, ko prestrašeni tujci v oranžnih kombinezonih čakajo, da jih islamski
“bojevnik” olajša za glavo, so nedvoumno zapovedane v koranu). Muslimane, ki se pokolu ne bi hoteli
pridružiti, koran označi za hinavce, katere bo Alah
kaznoval z večnim peklom.
Tudi stara zaveza, ki ji sledijo tako kristjani, judje kot muslimani, je polna divjaštva, značilnega za
tisto dobo človeštva, vendar pa noben drug verski
tekst ni tako fundamentalno zgrajen na sektaškem
sovraštvu in nasilju kot koran.
Citiram nekaj primerov navodil korana – osred
njega teksta “vere miru”, za katerega več kot 90
odstotkov muslimanov po vsem svetu (statistično
preverjeno) verjame, da je dobeseden narek moralno popolnega, zveličavnega stvarnika vesolja:
»Tiste, ki ne verujejo, bom kaznoval s težkimi
mukami na tostranstvu in onostranstvu. In ne bodo
imeli nobenih podpornikov« (3-55)
»V srca tistih, ki so zanikali vero, bomo vnesli
strah, ker so poleg Allaha častili tisto, za kar jim (on)
ni dal moči ne dokaza. Njihovo zatočišče bo Ogenj in
grozno je to prebivališče zločincev.« (3-15)
»Radi bi, da bi tudi vi, tako kot oni, zanikali vero
in da bi si bili tako enaki. Zato ne imejte med njimi nobenih prijateljev, vse dokler se ne izselijo iz
svojih domov zaradi Allaha. Če pa se ne bodo hoteli
izseliti, jih zgrabite in pobijte, kjerkoli jih najdete,
ter ne imejte med njimi nobenega prijatelja niti
pomočnika.« (4-89)
»Kazen za tiste, ki se bojujejo proti Alahu in
Njegovemu poslancu in ki širijo zlo po Zemlji je, da
bodo ubiti, križani, da jim bosta navzkrižno odsekani
roka in noga ali da bodo pregnani z Zemlje. To je
za njih ponižanje na tem svetu, na onem svetu pa
bodo deležni težkih muk.« (5-33)
»Jaz sem z vami, zato utrdite tiste, ki verujejo.
V srca tistih, ki ne verujejo, bom vlil grozo, zato jih
udarite po vratu in po vsakem udu (telesa).« (8-12)
»O, vi, ki verujete! Ko na bojišču srečate tiste,
ki ne verujejo, jim ne pokažite hrbta. (8-15) In
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kdor jim na ta dan pokaže hrbet, razen tistega, ki
se umakne z namenom izpeljati nek boj ali da bi se
pridružil (drugi) skupini, si je zagotovo naprtil Alahov
srd in njegovo zatočišče bo Pekel - kako grozno je
to končno bivališče!« (8-16)
»In naj tisti, ki ne verujejo, nikakor ne mislijo,
da so se rešili; zagotovo se Nam ne bodo izmaknili.
(8-59) In zanje pripravite kolikor zmorete od sile in
konjev, da z njimi ustrahujete Allahove sovražnike
in vaše sovražnike ter druge poleg njih, za katere
vi ne veste, Allah pa za njih ve. In karkoli porabite
na Allahovi poti, vam bo povrnjeno in ne bo se vam
zgodila krivica.« (8-60)
Ti na sovraštvu do vsega drugačnega temelječi
verzi puščajo zelo malo prostora za interpretacije.
Še najbolj zvesto, pristno jim sledijo gospodje, ki jih
vsak teden srečujemo na televizijskih ekranih, kako
z odrezano glavo zahodnega nevernika vzklikajo
“Allahu Akhbar” in se že veselijo, da so si kot bodoči
mučeniki, ki koljejo v NJEGOVEM imenu, kupili večno
posmrtno življenje, v katerem bodo lahko srečno
posiljevali svojih 72 devic.
A rekli boste, da zavajam. »To ni res,« boste
vpili, »islamofob,« boste vzklikali. Na nacionalki so
intelektualni težkokategorniki, kot sta Štefančič Jr.
in Valenčič, vendarle jasno povedali, da skrajneži
ne predstavljajo vseh muslimanov ter celo da so
skrajneži le rezultat vmešavanja zahodnih sil v sveto
zemljo v povezavi z revščino in pomanjkanjem, ki
jih ljudje v teh deželah trpijo.
Takšne bleferje raje ne bom vprašal, kakšno zvezo
imajo zahodna vmešavanja s tisočimi mrtvimi, ki v
imenu islama po svetu umrejo vsako leto, v dogodkih niti pod razno povezanih z Bližnjim vzhodom. Ne
bom jih vprašal, zakaj je pred desetletjem odjeknila
bomba na Baliju, zakaj se na Kitajskem vsake toliko
časa zgodi pokol na podzemnih železnicah velikih
mest, katere izvedejo islamski separatisti na severovzhodu države, zakaj se dogajajo ugrabitve deklic
za spolne sužnje in pokoli vaščanov v Nigeriji, ki jih
izvaja islamistični Boko Haram, pa zakaj obstaja več
radikalnih skupin v Somalij in Nigru, ki prav tako
ugrabljajo ljudi in pobijajo vasi, polne otrok in žensk,
pa zakaj simpatizerje Islamske države najdemo tudi
v kulturno povsem drugačnih in z Bližnjim vzhodom
nepovezanih azijskih državah (malezijski, indonezijski, filipinski in tajski božji poslanci so masovno
odhajali na bojišča v Sirijo).
Ne bom jih vprašal, zakaj so si načini delovanja
teh mednarodnih gverilskih Alahovih bojevnikov
strašljivo podobni – bombardiranje nedolžnih, sekanje glav, posiljevanje devic, zganjanje terorja in
strahu nad civilnim prebivalstvom. Niti jih ne bom
vprašal, zakaj v Sirijo in Irak odhajajo mladi, situirani
evropski muslimanski fantje iz premožnejših družin
niti zakaj so bili nekateri teroristi, ki so udarili v EU
in ZDA, sinovi bogatašev iz Kuvajta in Bahraina. Niti
jih ne bom spravljal v zadrego z dejstvom, da je bil
Osama Bin Laden sin savdskega milijarderja, ki bi
lahko svojih 72 devic užival že v tem življenju.
nadaljevanje prihodnjič
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega tu in tam zakrpanega misijonskega cekarja

KDO JE UKRADEL DRAGOCENI PRSTAN?
Dovolite, da japonska imena zapišem po naše, a
z nespremenjenim naglasom, o katerem upam, da
se vam posreči, posebno če japonsko besedo bolj
rahlo izgovorite.
Na jugozahodu glavnega japonskega otočja –
skoraj čisto na koncu – se dviga polotok Šimabára,
obdan ob lepem vremenu s smaragdno se iskrečim
morjem. Sredi polotoka se dviga ugasli ognjenik
Unzen, kakih 1.300 metrov visok. Kakih 500 metrov
pod vrhom že od nekdaj šumijo na široki planjavi
tako vroči žvepleni vrelci, da imate v njihovi bližini
v trenutku črno kuhana jajca, ki jih turistom tudi
prodajajo. Upam, da vam na bom pokvaril teka, če
omenim zgodovinsko dejstvo, da so v 17. stoletju
uporabljali te vrelce za moritev do smrti stanovitnih
katoličanov. Ne vem, zakaj so naenkrat s tem mučenjem prenehali – morda zaradi spreobrnjenja japonskega oficirja, ki je kot stražnik spremljal skupino
ujetnikov k vrelcem, videl njihovo vedro stanovitnost
do smrti, odložil meč in oficirsko obleko in se priznal
za enakega katoličana. In je umrl v vrelcih, vreden
mučeniške krone.
Skoraj bi pozabil omeniti, da je do teh vrelcev kaki
dobri dve uri z zvtobusom iz – Nagasakija.
Tokrat sem bil povabljen v ta del Japonske v
družbi dobrih japonskih kristjanov – moža, žene in
njene stare mame –, ki so me hoteli nagraditi za
moje beračenje po Japonski v prid otroške sirotišnice
na tokijski periferiji. Sistem, ki sem se ga posluževal, bi lahko imenovali verižno reakcijo: s pomočjo
priporočilnih pisem, vizitk in telefonov sem tako
prihajal v stik s perspektivnimi dobrotniki. Zmeraj,
ko se tega spominjam, moram hvaležen omeniti, da
mi je stala ob strani Japonka katoličanka skoraj belih
las in blizu sedemdesetih let, vdova po možu, ki je
zaradi nje postal katoličan na smrtni postelji. Upam,
da je zdaj v nebesih in čaka name, da nadaljujeva
z obujanjem spominov, ki so mi razkrivali Japonsko
na način, ki ga ne najdeš v knjigah. Gospe je bilo
ime Elizabeta Kaneko. Hvala Bogu za takšno pomoč!
Kake pol ure od teh vročih vrelcev navkreber se
za živo mejo odpre golfišče, eno izmed prvih na Japonskem in prav posebej za tujce. Če se ne motim,
deluje že od 19. stoletja. Ob robu golfišča so stala
drevesa ter mizice in stoli, najbrž za ljudi, ki so hoteli uživati šport brez bolečine; ali pa naravo, ki je
posebno maja čudovito blesteča od grmov cvetočih
japonskih azalej. In tu in tam od rumenih cvetov
korejske cvetane.
Komaj enajst je ura, a je vroče. Stara mama in jaz
sedeva v senco, prijatelja mož in žena odideta igrat.
Stara mama potegne iz torbice škatlico cigaret, mi
jo ponudi, a vljudno odkimam, nakar si sama prižge
eno in s kar se da zadovoljnim licem začne kaditi.
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»Veseli me, da še zmeraj uživate cigareto,« ji
rečem.
Oči se ji nasmehnejo, pa se malce opravičim:
»Kot vojak sem rad kadil; ni bilo dovolj hrane in
cigareta je tolažila prazni želodec. A konec vojske je
pomenil tudi konec zastonjskih cigaret.«
Hoče mi z razumevanjem pritrditi, a lice se ji
spremeni v trpečo masko in se zgrabi za prst, v
katerega  je čebela zapičila svoje želo.
»Imate žepni nož? Položite ga na pik,« ji svetujem.
Iz svoje torbice potegne nožiček, vzamem ji ga in
ka položim na komaj vidno zarezo pika. In rečem:
»Trenutek, prosim. Grem po mrzlo vodo v golfiščno stavbo, pomagala vam bo.«
Čez kakih sedem minut se vrnem s tanko belo
brisačo in ledeno vodo. Zareza je ozka in globoka,
a ledena voda blaži. Gospe, ki zatrjuje, da bo kmalu
vse dobro, dodam za tolažbo:
»Kolikor se spoznam na čebelji pik, vaša čebela
ni imela rumenih kril. Tiste so hudo strupene. Morda
vam bo tokrat cigareta v pravo pomoč.«
Gospa se skuša nasmehniti. Pomagam ji odpreti
škatlo cigaret. Zdi se mi, da jo delata naraščajoča
vročina in občutek pika nekam dremavo. Mene dela
vročina malce zaspanega. Kljub temu, da sta najina
stola v senci, je okrog njiju toliko nagrmadene vročine, da kmalu, vsaj jaz, zdrknem v rahel spanec. Golf
ne bo tako hitro končan ... in potem nas vse čaka v
prijetno hladnem gostišču – pojedina ...
Ne vem, kako dolgo sem užival te spalne valove.
Naenkrat mi udari na trepalnice ženski krik. Poleg
mene stoji stara mama, obrnjena proti golfišču, in
vpije:
»Dorobó! Dorobó! Dorobó!« (To je japonska beseda za tatu.)
Iz glavne stavbe priteče čez golfišče sam upravnik, ves v črnem. Stara mama razburjeno pripoveduje: ker jo je bila čebela pičila v prst poleg prstana,
je prstan med hlajenjem pika položila na drobno
cigaretnico na mizici med stoli. Malce je zadremala.
Ko odpre oči – prst jo še zmeraj skeli – ni bilo prstana
na cigaretnici. Nekdo ga je ukradel.
»Sočustvujem,« s priklonom zagotavlja upravitelj. »Opišite, prosim, svoj prstan, da ga lažje
odkrijemo.«
»Iz roda v roda ga podedujemo, in sicer samo
stare mame. Je burmanski rubin, živo rdeče barve.
Vdelan je v kristalni prstan. V naši družini in med
sorodniki velja za poroštvo za srečo.«
Zdaj prihiti čez golfišče starejši grbavec, ki ga
upravnik predstavi z besedami:
»Naš vseznal teh zadnjih trideset let.«
Grbavec je majhne postave, pa ga vendar krasi
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skoraj mladostno lice z bistrimi rjavimi očmi. Rahlo
se prikloni gospe in reče:
»Prav zadnji teden smo imeli podoben žalosten
primer. Angleški diplomat je stal ob golfišču; v kravati pod brado je imel diamantno zaponko. Naenkrat
se z visokega bora spusti krokar naravnost na to
zaponko, jo v hipu iztrga in odnese v nedoseglijivi
borov vrh.«
Stara mama ga prekine:
»Ničesar nisem videla, ničesar slišala.«
Prijazni grbavec pa odgovori:
»Na lovu za svetlečimi se stvarmi so krokarji neslišni. Iz Nagasakija sporočajo, da načrtujejo pohod
na krokarjeva gnezda v vrhovih dreves.«

Upravnik se oglasi:
»Prosim, opišite nam natanko značilnosti vašega
rubina, da ga lažje odkrijemo, in seveda je potreben
tudi vaš cenjeni naslov. Vse bomo storili, da se bo
tako dragocen prstav vrnil v srečno posestvo vaše
spoštovane družine.«
Z vrhov dreves so nas – prepričan sem – opazovali
krokarji. Ne vem, kaj je prešinjalo njihove krokarske
glave. V eni stvari pa sem se s tatovi strinjal: dragoceni kamni so nekaj čudovitega! Če bi me krokarji
lahko razumeli, bi dodal: »Kako ljubezni vreden
je naš Stvarnik Bog: globoko v zemlji ustvarja te
dragocene kamne brez trpljenja človeškega dela –
ustvarja jih, ker ve, da se jih bomo veselili!«

PARAGVAJ
revščina in izročila

NEPAL
500 dolarjev za otroka

Paragvajski staroselci, ki živijo v revščini, so izgubili svoje ozemlje, vendar trdno držijo svojo kulturno
istovetnost, ki jih označuje. O tem poroča antropolog
p. Jožef Zanardini s Katoliške univerze v Asunciónu:
»V mnogih primerih so staroselski prebivalci zapustili podeželje in se preselili v predmestja, kjer so
upali priti do boljšega življenja. V teku 500 let so bili
pregnani s svojega ozemlja, vendar še vedno drže
živ svoj jezik, plese in rodovno disciplino, obrede in
pravila prehranjevanja.« Po štetju iz leta 2012 je v
Pargvaju okrog 110.000 staroselcev, razdeljenih na
20 narodnosti. (Agencija Fides)

Medtem ko nepalsko prebivalstvo skuša z napori
obnoviti svoje življenje, ki ga je razmajal potres,
prekupčevalci z ljudmi izkoriščajo revščino za protizkonito trgovino. Zadevo so odkrili štirje mladi
Amerikanci iz Kalifornije, ki so obiskali Armi v okraju Gorkham. Kriminalci ponudijo odraslim delo, če
“prodajo” otroka za 500 dolarjev. Ena od nevladnih
krajevnih organizacij na mejah rešuje otroke, ki so
postali žrtve kupčije. Združeni narodi in krajevne
organizacije sodijo, da odvlečejo vsako leto iz Nepala
12.000 do 15.000 nedoletnih, ki jih potem odvedejo
v Južno Korejo in Južno Afriko. (Agencija Fides)

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

EVRABIJA? EVROPASTAN?
Brez dvoma je bil papežev obisk Kube in Združenih držav v drugi polovici letošnjega septembra ena glavnih novic v svetovnih medijih. O nekaterih
podrobnostih je poročala tudi Družina, pa tudi drugi mediji niso izvzeti. Koliko so pa ti “drugi” mediji vredni, naj pove naslednja ugotovitev, ki jo je
objavil spletni portal 23kul pod naslovom “RTVSLO: Neresnice aktivista Evarda Žitnika”.
Žalostno je, kako laže uslužbenec nacionalne televizije, ko poroča
o glavnem svetovnem dogajanju preteklega tedna – namreč o papežu
Frančišku.
Edvard Žitnik je v Odmevih 25. 9. 2015 o nagovoru papeža Frančiška
ameriškim škofom dejal: »Papež jih poziva, naj prenehajo s kulturnim

bojem, ko gre za “istospolne poroke”, pa pravico do splava...«.
Nič od tega ni res. Zadevo smo preverili. Papež je ameriškim škofom povedal ravno nasprotno, in sicer je med drugim dejal: »Cenim
neomajno zavezanost Cerkve v Ameriki, ko gre za življenje in družino,
ki je glavni razlog mojega tokratnega obiska...«

Sicer bi pa od takih novinarjev (včasih smo jim rekli “režimski psi”) komaj pričakovali kaj drugega. Glede na to, da komunizem, ki še vedno vlada v
Sloveniji (kljub temu, da se skriva pod različnimi imeni) temelji na laži, tudi ni nič čudnega, da “novinarji”, ki ga v medijih podpirajo, prav tako lažejo.
Naziv “novinarji” sem nalašč dal pod narekovaje, saj so ti osebki prava sramota novinarskega ceha in s pravimi novinarji nimajo skupnega nič drugega
kot ime, s katerim se kitijo kot s tujim perjem.
Sicer pa tako poročanje ni edini škandal in tudi “novinarji” niso edini, ki si ga privoščijo. V bližnji preteklosti se je pojavilo kar nekaj “znanstvenikov”,
ki so na podlagi tujih raziskav propagirali istospolne posvojitve otrok, češ kako so taki otroci srečni brez mame, pa z dvema očetoma in podobno. Seveda
nikomur teh “znanstvenikov” ni prišlo na misel, da bi preveril, koliko so te “raziskave” res objektivne. Zato so pa to storili drugi. Rezultate je v Družini
opisal Karlo Smodiš pod naslovom “75 % študij je neverodostojnih”.
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Nove psihološke teorije tako rekoč dnevno izdajajo in objavljajo.
Izbrana skupina najboljših znanstvenikov iz psihologije se je odločila,
da bo preverila verodostojnost psiholoških študij, ki so bile objavljene v
mednarodnih revijah leta 2008. Kot so zapisali in objavili v reviji Science
(izšla je 28. avgusta letos), več kot 75 % študij in teorij niso mogli ponoviti. Ugotovitev je povzročila pravo paniko med zagovorniki psiholoških
teorij. Vzrok, ki so ga navedli, je dejstvo, da so raziskovalci študije in
teorije prirejali za potrebe dnevne politike, samovoljno interpretirali
in z njimi zavajali laično javnost.
Mednarodna skupina znanstvenikov je analizirala več kot 270
psiholoških študij z vseh petih celin. Razlogi za tako obširno raziskovanje so bili dvomi čedalje več psihologov. Preprosto niso več verjeli v
izsledke študij in v nove teorije, ki so vznikale druga za drugo. V raziskavi
so dokazali, da večina psihologov svoje trditve dokazuje z lažnimi,
neresničnimi in prirejenimi podatki ter zaključki. To je vrglo izjemno
slabo luč na psihologijo kot znanost. Psihološke študije so preverjali
v sklopu dveh področij: kognitivne in socialne psihologije. Pri slednji
so raziskovali ugotovitve, povezane s samovrednotenjem, identiteto,
predsodki in kako se ljudje odzivamo. Ugotovitev je bila porazna. Več
kot 75 % raziskav ni bilo mogoče ponoviti. To preprosto pomeni, da
znanstveniki niso mogli dokazati zaključkov raziskovalcev, na podlagi
katerih so ti razvili svoje teorije.
»Žal je slika porazna – izsledki 64 % raziskav, ki so bile objavljene
v najboljših revijah, niso resnični. To kaže na katastrofalen položaj
psihologije,« je izjavil John Ioannidis, raziskovalec zdravja na Stanford
University. Za študijo, objavljeno v reviji Science, je dejal, da je izjemna
in da je znanstvena skupnost že dolgo čakala na izsledke.
V času sprejemanja in spreminjanja družinske zakonodaje so veliko

govorili o različnih študijah, predvsem na področju homoseksualnosti
in različnih praks skupnega življenja, povezanega z vzgojo in skrbjo za
otroke. Največ študij, ki jih ni bilo mogoče ponoviti in so se izkazale za
ponarejene, se dotika ravno tega področja. Slovensko javnost so zavajali
tako politiki kot “strokovnjaki”.
Ali lahko verjamemo slovenskim psihologom in sociologom, ki
trdijo na osnovi “raziskav”, da otroci ne potrebujejo očeta in mame. V
reviji Science so namreč razkrili, da so raziskave, ki govorijo o tem, da
otroci v t. i. LGBT-skupinah niso prikrajšani, preprosto laž in posledica
manipulacij. Odkritje mednarodne skupine znanstvenikov je izjemnega
pomena tudi za slovenski prostor, kjer različni “sociologi, psihologi in
eksperti” še vedno govorijo in z nedokazanimi teorijami “dokazujejo”,
da so otroci srečni, ko nimajo mame oz. imajo dva očeta. Posebej sporno je, da so nekateri na stroške davkoplačevalcev objavljali izsledke
metodološko spornih raziskav. Vzorec pri nekaterih raziskavah je bil le
dvajset do petdeset ljudi. Podatke so zbirali preko facebooka in online
anket in jih namensko razlagali v podporo spornim odločitvam, kot
so posvojitev otrok v homoseksualne skupnosti in nujnost redefinicije
zakonske zveze. Omenjenih “raziskav” ni nikoli nihče ponovil in preveril,
da bi potrdil njihovo verodostojnost.
Posebej na področju, ki se dotika človeškega duševnega in duhovnega sveta, je še posebej nedopustno ponarejanje raziskav. Sploh če
so te podlaga za spreminjanje zakonodaje, ki poskuša na glavo obrniti
vrednote družine in družbe. Ko imamo opravka s človekom, morajo
biti študije preverjene ne samo enkrat. Žal živimo v času, ko je tudi na
psihološkem področju mogoče vse. Sklicevanje na “nedokazane” študije
je zato brezpredmetno. Pričakujemo, da bodo ustrezno ukrepali tudi na
ministrstvih, kjer so na podlagi prirejenih študij sprejemali zakonodajo.

Sicer je pa v Sloveniji gospodarstvo še vedno glavna žalost. Polno lepih besed, le sadov ni nikjer videti. Dr. Maja Sunčič je v Reporterju to obdelala
pod naslovom “Cerar in Mramor še naprej kradeta” (pojasnilo: Mramor je finančni minister).
Vse, s čimer se Cerarjeva vlada hvali ob prvi obletnici, je ukradla –
Premier Cerar in njegov finančni minister Mramor se hvalita z visoko
gospodarsko rastjo in izvedenimi strukturnimi reformami, čeprav ta
vlada doslej ni naredila ničesar – Cerar je očitno pojem “strukturna
reforma” zamenjal s pojmom “vladne afere”.
Edino na področju afer je bila Cerarjeva vlada doslej nadpovprečno
produktivna. Celo razprave o zdravstveni reformi je Cerar zamenjal s
črno kroniko o dogodkih v UKC.
Prejšnji teden se je finančni minister Mramor na Strateškem forumu
na Bledu hvalil, da je visoka gospodarska rast posledica strukturnih
reform in si znova lažno pripisal zasluge za njihovo izvedbo. Še več,
hvalisal se je, da je imel on prav, drugi pa narobe, ko je Evropska komisija 2012 zahtevala izvedbo strukturnih reform in varčevanje: »Pritisk
Evropske komisije je bil pravilen, diagnoza je bila prava, čeprav smo se
v Sloveniji tej diagnozi upirali, saj naj varčevanje ne bi bilo prava pot.«
Halo?!? O komu pa Mramor govori? Kdo se je upiral tej diagnozi? Saj se
je varčevanju in strukturnim reformam upiral prav Mramor, poleg njega
pa je bil na vstajniških barikadah še Cerar.
Ker Mramor seveda misli, da nam spomin ne seže niti do včeraj,
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spomnimo, da je bil prav Mramor leta 2012, v času druge Janševe vlade,
ki je sprejela ključne strukturne reforme za današnjo gospodarsko rast,
eden od glavnih ekonomskih vstajnikov iz skupine “resnih ekonomistov”.
Skupaj z Jožetom Mencingerjem, Mitjo Gasparijem, Veljkom Boletom,
Aleksandrom Kešeljevićem (danes predsednik programske konference
SMC), Maksom Tajnikarjem, Bogomirjem Kovačem in drugimi “resnimi
ekonomisti” je rušil varčevanje, slabo banko in SDH. Danes pa se Mramor
ravno s temi ukrepi hvali, da jih je on sprejel in da je imel prav, ko jih
je celo podpiral! To je seveda čista laž, saj je Mramor še marca 2013
nabijal proti slabi banki: »Še vedno mislim, da je slaba banka slaba
ideja.« Enako se je Mramor boril proti proračunskemu varčevanju in
zloglasnemu ZUJF-u Janševe vlade: »Še zlasti moteče je bilo, da je čisto
vsak ukrep Janševe vlade v sebi nosil ideološki podton in cilj.« Ja, za
Mramorja je edini pravi ideološki cilj in podton ta, da naprej ruši reforme,
nakar jih ukrade in jih proda kot svojo zgodbo o uspehu. Če bi namreč
takrat poslušali Mramorja in druge vstajniške “resne ekonomiste”, bi
bili danes druga Grčija.
Za bedake nas ima tudi nesposobni Cerar, ki udobno sedi na
svojem premierskem stolu in se baha z visoko gospodarsko rastjo in
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proračunskim varčevanjem, češ kaj smo vse dosegli zaradi strukturnih
reform. V resnici se je Cerar v letih 2012/13 boril proti “neoliberalnim”
strukturnim reformam Janševe vlade, zato sta ga takratni vstajniški
stranki Solidarnost in Iniciativa za demokratični socializem (današnja
koalicijska članica Združene levice) celo povabili za predsednika stranke. Na oblasti Cerar seveda ni sprejel nobene strukturne reforme, ki bi
zrasla na njegovem zelniku. Še fiskalno pravilo, ki ga je njegova vlada
sprejela, je v bistvu razvodenel predlog druge Janševe vlade. Od razvpite
zdravstvene reforme, ki jo je Cerarjeva SMC obešala na veliki zvon, ni še
vedno nič. Zdravstvena reforma je dejansko velika farsa, saj ministrica
Kolarjeva igra vlogo policajke, tožilke in sodnice v aferah UKC in izvaja
kadrovske čistke. Tudi od vseh drugih reform Cerarjeve vlade ni ne
duha ne sluha. Podobno kot za Cerarja velja tudi za reformno povsem
nesposobnega politika Žiga Turka, ki kot minister v dveh reformnih
Janševih vladah ni sprejel niti ene same reforme, zdaj pa vsem drugim
soli pamet o reformah. Družbo mu dela še en propadli politik, Luka
Lisjak Gabrijelčič, ki je najprej neuspešno kandidiral na listi Janševe
SDS, nakar je obrnil ploščo in branil “lik in delo” Mira Cerarja, na koncu
pa je padel tako nizko, da leze v rit članom skupine Laibach, ki ližejo tla
pred severnokorejskim klavcem Kim Džong Unom. To je možno samo na
spletnem portalu Siol.net, katerega odgovorni urednik je Uroš Urbas, ki
je nekoč igral velikega neoliberalca in reformatorja, danes pa je njegova
edina vizija dvig plač v javnem sektorju.
Vsi so že zdavnaj pozabili, da je Cerar zmagal, ker je obljubil “moralno
reformo” slovenske politike. V resnici smo v prvem letu Cerarjeve vlade
poleg kraje reform Janševe vlade dobili kvečjemu nadaljnjo moralno

degradacijo politike in hiperprodukcijo afer. Prvo Cerar ni prijavil premoženja KPK. Nakar je zaradi afere moral odstopiti minister Jožef Petrovčič.
Ko so razkrinkali lažnega magistra Jureta Lebna, ga “visoko moralna”
SMC ni izključila iz stranke. KPK preiskuje spornost kandidature sedanje
evropske komisarke Violete Bulc, ki je Cerarjeva favoritinja. Pravosodni
minister Goran Klemenčič ostaja minister kljub kršitvi ustave. Tudi prvi
tožilec Zvonko Fišer vztraja na položaju kljub ugotovitvam KPK. Zaradi
afere Veberkom so tujci odstopili od nakupa Telekoma. Največja gnojna
bula Cerarjeve vlade je seveda Karl Erjavec. Erjavčevih afer je toliko, da
jim sploh ne moremo več slediti, Cerar pa mu kakopak še vedno popolnoma zaupa. Ker je edina morala za Cerarja, da ostane na oblasti ne
glede na vse. Za oblast je šel celo tako daleč, da je po volji slovenskega
rusofilskega lobija sprejel ruskega premierja Dimitrija Medvedjeva.
Državljane ob begunski problematiki poziva k solidarnosti in sočutju,
vendar je s sprejemom Medvedjeva pokazal, da ne čuti solidarnosti z
Ukrajinci pod rusko okupacijo. Če bi imel Cerar minimalno integriteto,
moralno držo in trohec sočutja, Medvedjeva ne bi sprejel, saj je Slovenija
kot članica EU sprejela sankcije proti Rusiji zaradi Ukrajine.
A kaj bi vse to Cerarju, ko ga zanima zgolj oblast in “hohštaplersko”
poziranje. Predvsem s starimi znanci izpod Ruske kapelice. S šefom
Foruma 21 Milanom Kučanom, proruskim propadlim predsednikom
Danilom Türkom in ortodoksnim rusofilom Janezom Škrabcem se je
prejšnji teden na operni predstavi Turandot ves nasmejan nastavljal
fotoaparatom. Ker je očitno to edino, kar šteje. Ne zanimajo ga reforme
ne morala. Cerar pleše, kot drugi igrajo, prisvaja si sadove dela prejšnjih
vlad in se kiti z ukradenim reformnim perjem.

Temu bi sicer lahko rekli notranji slovenski problemi. Toda septembra se je Slovenija znašla pred navalom beguncev, ki so najprej v deset tisočih
nasilno prestopali meje Makedonije, Srbije in Madžarske s ciljem Nemčije ali Švedske. Ko je Madžarska zaprla mejo s Srbijo, se je val preusmeril na Hrvaško
in ko je Madžarska zaprla tudi hrvaško mejo, je nova pot vodila preko Slovenije. Seveda se večina medijev (narejeno?) solzavo izraža o teh ljudeh brez
domovine in vsega drugega. Pri tem pa zamolčujejo (nalašč ali po ukazu?) vsa dejstva, ki govore proti temu. Že dejstvo, da je med njimi množica ljudi,
ki imajo najnovejše prenosne telefone (ti so dražji od $500) pove svoje. In kdo plačuje vse njihovo telefoniranje? Kaj pa, če gre tukaj za nekaj drugega?
Za tisto, kar je na spletnem portalu MojPogled.com zapisal avtor pod oznako Lojtra z naslovom “Tiha islamizzcija Evrope”?
Najverjetneje ni več nikogar, ki še ni slišal za begunsko krizo in za
številčne prihode beguncev, ki imajo samo en namen, priti v Nemčijo
ali na Švedsko, ki naj bi bili še najbolj odprti za sprejem tujcev oziroma
beguncev. A žal je število prihajajočih enostavno preveliko, da bi ena
ali dve državi lahko sprejeli toliko ljudi. Posledično so Madžari zgradili
ograjo na meji s Srbijo, saj je bil prihod beguncev preko njihove države
največji. Sedaj razmišljajo celo o razširitvi te ograje in postavitvi betonskega zidu. Sprejeli so tudi nov, strožji zakon, ki zadeva nezakonite
prestope meje. Posledično je Avstrija ustavila celoten promet z Madžarsko, temu vzgledu pa sedaj sledi tudi Nemčija. Saj so oboji spoznali, da
takšnega pretoka ljudi enostavno ne morejo nadzirati. Najverjetnejši
scenarij sedaj je ta, da bodo ti ljudje na sever potovali skozi Slovenijo,
saj nekateri ljudje delijo letake z opisom poti.
Ob tem se moramo vprašati, ali je Slovenija dejansko sposobna in
pripravljena na sprejem tako velikega števila ljudi? Kakšne posledice
bo to imelo za Slovenijo? Videli smo marsikateri posnetek razdejanj,
ki so ga za seboj pustili ti tako imenovani “begunci”. Od uničevanja po
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grških otokih, neupoštevanja pravil države, v kateri se nahajajo, pobegi
iz nastanitvenih območij, nasilno obnašanje, zavračanje pomoči in
nespoštovanje prinesene hrane ter vode. Ob tem se lahko človek samo
vpraša, ali gre tu za dejanske begunce oziroma ljudi, ki bežijo z vojnega
območja. Takšno obnašanje nikakor ni primerno in spoštljivo do ljudi,
ki jim želijo pomagati.
Kolikor vemo, ti ljudje prihajajo ne samo iz Sirije, ampak iz vseh
sosednjih in nesosednjih držav. Večina le teh prihaja v Evropo brez
kakršnega koli dokumenta. Torej teh ljudi ni mogoče identificirati in
določiti, iz katere države prihajajo. V tem primeru so lahko kdorkoli oni
želijo. In če vse posnetke pogledamo podrobneje, lahko opazimo eno
pomembno dejstvo. Večina teh beguncev so moški. Žensk in otrok je
tako rekoč le za vzorec. Kdo beži z vojnega območja in ob tem za seboj
pusti celotno družino, ženo ali otroke.
Sedaj se tu postavlja vprašanje, kdo sploh so ti ljudje. So ljudje, ki
prihajajo iz muslimanskega sveta, ljudje islamske vere. Vsi ti prihajajo v
svet, ki je v celoti postavljen na temeljih krščanske vere. Nekako človek
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ne more verjeti, da so vsi ti prišleki dejanski begunci, ki bežijo od vojnih
grozot. Njihova dejanja in obnašanje nam prikazujejo čisto drugačno
sliko. Kolikor si lahko mislimo, so to lahko tudi teroristi, ki izkoriščajo
ta begunski val preseljevanja z drugačnim končnim ciljem kot iskanje
boljšega življenja. Lahko gre za združevanje ali ustanavljanje novih
celic za poznejše uresničitve prikritih načrtov. Resnici na ljubo, vojna
med muslimani in kristjani traja že stoletja. In kako najlažje in prikrito
vstopiti v željeno državo kot izkoristiti val preseljevanja.
Med temi “begunci” že plapolajo zastave “Islamske države” in predvidena številka članov te teroristične organizacije, ki so se vtihotapili
med zahodne narode, je 4.000. Posnetek, ki prikazuje otroka, kako
gre s prstom preko vratu, bi lahko tretirali kot grožnjo. Uničevanje
tuje lastnine in celotnih mest je dejanje vandalizma ter izkazovanja
nespoštovanja. Torej, ali se dejansko zavedamo, kakšen je prikriti namen
vseh teh muslimanskih ljudi, ki pod pretvezo iskanja boljšega življenja
prihajajo v Evropo. Koliko časa bodo ti ljudje ostali tu, najverjetneje za
vedno. Ali res lahko verjamemo, da se bodo nekoč, po koncu vojne, vrnili
v lastno državo. Težko verjetno.
Obenem pa se veliko ljudi zgraža z namestitvenimi območji teh

beguncev in pravijo, da bi lahko za njih poskrbeli bolje. Ker gre za
nekontrolirane prihode velike količine ljudi, je celotno zadevo težko nadzorovati. In rešitev Nemčije je, da vse te begunce namesti v Buchenwaldu
in drugih masovnih namestitvenih področjih, nekako pričakovana.
Drugače enostavno ne more biti, še posebej, če želijo vzpostaviti nek
nadzor nad pretokom vseh teh ljudi.
In ne pozabimo, da so to ljudje, ki se ne bodo prilagajali našim,
evropskim običajem in načinu življenja. To so ljudje, ki bodo tvorili
najrazličnejša geta in segregacijska območja ter svoje običaje, ideale in
način življenja vsiljevali domačinom države, v kateri bodo nastanjeni. To
so ljudje, ki ne poznajo asimilacije v kulturo, v kateri živijo. Ti ljudje se
ne bodo naučili jezika države nastanitve. To so ljudje, ki bodo zahtevali
svoje življenjske pravice, gradnjo novih džamij, volilno pravico, pravico
do prakticiranja svoje vere, pravico do uveljavljanja svoje kulture in še
mnogo drugega. Ob tem pa bodo živeli od podpore države, v kateri bodo
nastanjeni. In tako se pričenja tiha islamizacija Evrope, z izkoreninjanjem
starih navad in običajev ter uveljavljanjem lastne volje. Ob tem lahko
pride tudi do prilagajanja domačega prebivalstva vsem tem prišlekom.
Tu se lahko sedaj samo še vprašamo eno, ali res želimo takšno Evropo?

Take stvari dajo človeku misliti. Zato sem nabral nekaj prispevkov, ki ves ta preseljevalni val kaže v drugačni luči. Ne tako, kot množica Slovencev,
ki je bežala pred komunizmom leta 1945 in je po avstrijskih in italijanskih taboriščih potrpežljivo čakala, da so jih sprejele Argentina, Avstralija, Združene države in še nekatere druge dežele. Ti, ki prihajajo zdaj, ne prosijo za vstop, ampak ga zahtevajo. In če ne gre po njihovem – takole je to popisal
v Reporterju J. B.
»Bodimo iskreni. So to ljudje, ki so pobegnili pred vojno in lakoto?«
se glasi zapis pod posnetkom madžarske policije z železniške postaje v
Budimpešti, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih in je naslovljen kot
“policija v pripravljenosti”. Migranti so ponujeno hrano in pijačo uničevali.
Medijski mainstream je poln zapisov, fotografij in posnetkov, kako
madžarska policija grobo ravna z migranti. Posnetek moškega, ki je
potegnil svojo ženo z otrokom na železniške tirnice in tam obležal, je
zaokrožil po svetu. Novinarji so poročali, to je dokaz, da Madžarska
ravna z migranti nehumano. Toda daleč od novinarskih ekip je resnica
povsem drugačna. Po spletu je zaokrožil eden od posnetkov madžarske
policije, ki kaže, kako begunci ne samo zavračajo hrano in pijačo, ampak
jo tudi uničujejo. Še več. Tistim, ki bi jo radi vzeli, mladi in močni moški
migranti to preprečujejo.

Na posnetku se vidi moškega, kako prime paket pijače in ga vrže
stran na druge tire. Sledi posnetek, kako policistka daje hrano in pijačo
otroku skozi okno na vlaku ter kako takoj pride poleg moški, ki začne
kričati na policistko in zapre okno. V nadaljevanju policija ponuja pijačo
najstniku, ki jo zaradi opozoril starejših moških poleg njega zavrne,
čeprav vse kaže, da bi rad vzel ponujeno ustekleničeno vodo. Neki deklici pa se je vendarle uspelo prebiti do policistke, ki ji je dala hrano. Na
posnetku se nato vidi hrana in pijača, ki so jo migranti pometali na tla.
Pojavili pa so se tudi posnetki uničenih avtobusov, s katerim so
migrante prepeljali iz Budimpešte v v avstrijski Nickelsdorf. Na fotografijah, ki jih je očitno naredil voznik avtobusa, se vidijo polomljeni stoli,
obleke, ki so jih zavrgli, plenice, na tleh ležijo hrana in pijača, avtobus
so migranti uporabili tudi kot stranišče.

Pa še nekaj komentarjev ob gornjem članku. Res je ton nekoliko oster, ampak resnica vedno v oči bode.
1. Nalijmo si čistega vina in si priznajmo, da k nam prihaja drhal, ki
jo bo potrebno čim preje umestiti v prostor od koder prihaja. Tujec, kateremu na široko odpiramo vrata nam bo, če ne bomo ustrezno ukrepali,
prej ali slej zrastel čez glavo. Multikulti je mrtva stvar in ni nikakršne
potrebe, da bi jo na novo oživljali, ker nam ne prinaša nikakršne dodane
vrednosti, ampak nas potiska v konflikt z nepredvidljivimi posledicami.
Evropski kulturni prostor ima korenine v krščanstvu. Romanika, gotika,
renesansa, barok, rokoko, bidermayer, secesija so evropski prostor
bogatile na slikarskemu, kiparskemu, literarnemu, filozofskemu arhitekturnemu ... etc. Si predstavljate, da bi na hribčkih širom Slovenije
namesto cerkvic stale mošeje!
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2. Te barabe, ki ponujeno hrano mečejo v policiste bi morali z gorjačami nagnati tja, od koder so prišli. Sicer pa je dokazano, da je med
njimi nešteto prevarantov. V Nemčiji so odkrili mnogo njih s potnimi
listinami, ki so bile ponarejene. Upajmo, da slovenski “politiki” ne bodo
prevzeli teh prevarantov.
3. Kakšen azil, kakšno ostajanje tukaj, kaj ta golazen počne sedaj, ko
še nima nič, vprašajte se, kaj bo počela šele, če bo ostala tukaj. Evropejci
si lahko lepo ogledajo kaj prihaja in to je nemogoče civilizirati in da je
multi kulti mrtev. Tole sodi v zaprta, zamrežena in z vojsko zastražena taborišča. Vse bolj jasno pa je, da nihče ne bo hotel sprejeti te nadloge, ko
bodo videli tole. Z vsakim novim, ki se priplazi na kopno je vojna bližje.
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4. Preje bo EU tole nagnala domov, preje bo bolje zanjo. Kajti
pokazani posnetki kažejo, da ne gre za uboge begunce ampak načrtno
naseljevanje s silo in EU nima volje upreti se, zelo verjeten pa je tudi

razpad EU, saj bodo pametne države enostavno zaprle meje z vojsko.
5. Širitev islama. Po posnetkih sodeč to niso nobeni sestradani,
izmučeni pregnanci.

Poljski potopisec in bloger Kamil Bulonis je v začetku septembra 2005 potoval po Italiji. Tole je njegovo pričevanje o stvareh, ki jih je videl 5. septembra na italijansko-avstrijski meji (ni zapisal, na katerem mejnem prehodu je to bilo). Tako izgleda invazija ilegalnih priseljencev. (Zapis je prinesla
Pandora, ki se predstavlja kot hrvaška spletna stran, ki prinaša vesti, za katere oblast in mediji ne marajo, da bi jih vi vedeli.).
Pred pol ure sem na meji Italije in Avstrije s svojimi očmi videl veliko
množico priseljencev …
Ob vsej svoji solidarnosti z ljudmi pod težkimi življenjskimi pogoji
moram reči, da to, kar sem videl, povzroča grozo … Ta velika množica
ljudi – žal mi je, da moram to napisati – so popolni divjaki … Prostaški,
mečejo steklenice in vrešče: »Hočemo v Nemčijo!« – kaj je Nemčija
danes raj?
Videl sem, kako so obkrožili avto starejše Italijanke, jo za lase
izvlekli iz avta in se hoteli s tem avtom odpeljati. Poskušali so prevrniti
avtobus, v katerem sem se vozil skupaj z drugimi potniki. Na nas so
metali človeške iztrebke, tolkli so po vratih, da bi voznika prisilili, da bi
jih odprl, pljuvali so po prednjem steklu … Sprašujem se, zakaj? Kako
se bo to divjaštvo asimiliralo v Nemčiji?
Od časa do časa sem se počutil kot da sem v vojski … Zares mi je
žal za te ljudi, ampak če pridejo na Poljsko, ne verjamemo, da bodo pri
nas naleteli na kako razumevanje … Tri ure smo čakali na meji, preko
katere končno niti prišli nismo.
Vsa naša skupina je bila v spremstvu policije vrnjena nazaj v Italijo.
Avtobus je poškodovan, pokrit s fekalijami, popraskan in z razbitimi okni.
In to naj bi bila demografska ideja? Te velike horde divjakov?
Med njimi dobesedno ni bilo niti žensk niti otrok – ogromna večina

so bili mladi agresivni moški … Ko sem še včeraj bral o njih na spletnih
straneh, sem čudil pomilovanje in me je zaskrbela njihova usoda, toda
po tem, kar sem videl danes, se samo bojim in sem kljub temu srečen, da
si niso izbrali moje dežele za cilj. Mi, Poljaki, enostano nismo pripravljeni
sprejeti te ljudi – niti kulturološko niti finančno.
Ne vem, če je sploh kdo pripravljen. Proti Evropski uniji koraka
patologija, kakršne še nismo nikdar imeli prilike videti in žal mi je, če
je kdo zaradi tega zapisa užaljen …
Lahko dodam, da so prišli avtomobili s humanitarno pomočjo,
večinoma s hrano in vodo, toda oni so te avte enostavno prevrnili …
Avstrijci so po megafonu sporočili, da jim dajejo možnost priti preko
meje – hoteli so jih registrirati in jih pustiti naprej – toda oni tega
sporočila niso razumeli. Oni ne razumejo sploh nič.
Najhujše je bilo pa, da med nekaj tisoči teh ljudi nihče ni razumel
niti italijansko niti angleško ali nemško ali rusko ali špansko … Edino,
kar je kaj pomenilo, je bil zakon pesti … Pretepali so so za dovoljenje,
da bi šli naprej, dobili so to dovoljenje, pa niso razumeli, da so ga dobili!
Na francoskem avtobusu so vlomili v prtljažnik – vse, kar je bilo v
njem, je bilo v kratkem času pokradeno, le nekaj stvari je ležalo na tleh …
Nikoli v svojem kratkem življenju nisem imel priložnosti videti kaj
takega, a čutim, da je to šele začetek.

Za sklep pa, kar je napisal v Reporterju Jože Biščak pod naslovom “Evropa ne živi več tukaj”.
Avstrija: v vrtcu v Gradcu decembra 2014 odpovedo božično proslavo,
ker zabava ni primerna za otroke muslimanskih staršev. Švedska: 14-let
nemu Victorju Ahlbergu ravnatelj prepove, da bi se za šolsko fotografijo
slikal z majico švedske nogometne reprezentance, saj nacionalni simboli
spodbujajo rasizem. Anglija: krajevni svet v Islingtonu v severnem Londonu ne dovoli v šolah svinjine, ker je “spremljanje vsakega otroka vsak dan,
da se pri hrani izogne svinjini, nepotreben strošek za proračun.” Nemčija:
šola v Pockingu na Bavarskem obvesti starše, da otroci ne smejo več nositi
razkrivajočih oblačil, da ne bi prišlo do “nesporazumov” z nastanjenimi
muslimanskimi migranti, nastanjenimi v bližini. Francija: v predmestjih
Marseilla v času molitve muslimani zasedejo ceste in povsem ustavijo
promet. Slovenija: policija na zahtevo muslimanke odstrani Slovenca, ki
imata napis “Evropa je krščanski kontinent”.
Prekleto! Kaj se dogaja? Je to toliko hvaljena politika multikulturalizma, integracije, solidarnosti z begunci? Hvala zanjo. Zavijte jo in
mi jo odnesite izpred oči. Je nočem. Integracija tako različnih kultur
ni možna. Je nemogoča. Vsaj taka in tako, kot se dogaja zdaj. Zlasti
če sprejmemo islamsko integrativno tezo: muslimani bomo sprejeli
zahodno tehnologijo, pritikline znanstvenega in socialnega napredka,
vi, neverniki krščansko-judovskih korenin, boste v zameno sprejeli našo
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vero, kalifat. Ob pomoči evropskih uradnikov ter na podlagi dokumentov Strasbourške (1975) in Kairske (1990) deklaracije, Barcelonskega
protokola (1995), zavez Mediteranske unije (2008) in sporazumov o
stalnem predstavništvu OIC v Bruslju (2013), se dogaja natanko to.
Evropejci prepuščamo svoj kontinent v roke muslimanov in islamofilskih
janičarjev. Mirno gledamo, sprejemamo omejitve svobode, kdor se upre,
je sovražnik človečnosti; muslimanska invazija naj bi bila pač pokora za
Evropejce in njen kolonializem.
Štiri tisoč islamskih teroristov bo poslanih v Evropo, je obljubila
Islamska država. In najmanj dva dogodka, o katerih medijski mainstream ni poročal, to potrjujeta. Na Kreti so policisti na ladji, kjer naj bi
bila pomoč za begunce, odkrili 5.000 avtomatskih pušk in pol milijona
nabojev, na španskem veleposlaništvu v Turčiji pa opozarjajo na okoli
1.400 neizpolnjenih potnih listov, ki so bili pred dnevi ukradeni v Siriji. Obstaja velika verjetnost, da so jih odkupili skrajneži, da bi s temi
dokumenti pod lažnim imenom in pomešani med begunce zaprosili
za azil. Nekatere so že identificirali, to vedo tudi slovenski varnostni
organi. In številka, da je v Evropo že prišlo 800 teroristov, je tako lahko
samo še večja, tudi oborožen konflikt kultur na evropskih tleh ni daleč.
Še komu ni kaj jasno?
NOVEMBER – AM – 2015

Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROVEM
V SREDIŠČE

KAHIRA

KAHIRČAN VESEL IN ŽALOSTEN
(nadaljevanje)

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 so pozdravljajo muslimani med seboj
in drugače se glasi pozdrav kristjanu. Navadno se
sliši: »Tvoj dan naj bo srečen in tvoj mir naj se
pomnoži,« itd., ker Jutrovec je navajen govoriti v
podobah. Ako je obisk všeč, se takoj prinese kava
in cigarete, potem se začne razgovor, pri katerem
je Arabec mojster, tako da smo mi Evropejci proti
njemu pravi šušmarji. In pri razgovoru zna kretati
s svojimi rokami, da imaš veselje že ob pogledu.
Svojih stanovanj ti musliman nikoli ne bo kazal,
kakor je pri nas navada, posebno ga ne smeš vprašati po ženi, ker to ne spada v razgovor in bi bilo
naravnost žaljivo. Navadno so okoli “divana” razvrščene druge sobe za družino, služabnike, kuhinja,
pekarija itd. Z isto slovesnostjo, s katero te je sprejel, te Arabec tudi odslovi.
Vrhunec veselja je prav kakor nam tudi Arabcu
ženitovanje. Že prvi dan mojega bivanja v Kahiri
sem videl tak sprevod “svatov” in rojak dr. Pečnik,
ki biva v Egiptu že nad deset let ter dobro pozna
razmere, mi je razložil način in obrede ženitovanja,
ki so od naših seveda čisto različni.
Splošno se Arabci zgodaj ženijo. Kdor bi bil star
dvajset let in bi ne imel še žene, bi veljal za potepuha, ker vsak, ki se oženi, mora tudi že nekaj
imeti, da bo mogel družino preživljati, predvsem
pa, da si more ženo “kupiti”. Navadno se “kupčija”
godi tako: kadar se mladenič odloči, ne gre sam
iskat žene, ampak pošlje neko žensko (hatba), ki
gre v družine, kjer imajo hčere ter poroča ženinu o
lepoti in lastnostih neveste. Ako je ženinu ponudba
po volji, gre v svate, pa le k očetu neveste in z njim
se začne “kupčija” za nevesto, katere ne vprašajo,
ampak se mora ravnati po očetovi volji. Navadno
ta kupčija traja dalj časa, ker hoče oče svojo hčer
kolikor mogoče drago oddati; ženin je dostikrat v
hudih stiskah, ako nima toliko pod palcem, kolikor
oče zahteva. Od tega “kupa” dobi seveda nekaj hči,
oziroma nevesta nazaj, a večino vtakne oče v žep in
zato pravi Jutrovec, ako hoče opisati bogatega moža:
»On ima mnogo njiv, mnogo krav in mnogo – hčera.«
Ko se pobotata se sklene v prisotnosti prič neka
pogodba, pri kateri je navzoč tudi muslimanski
duhovnik, a neveste tudi pri tej pogodbi ne vprašajo.
Potem se določi dan ženitovanja.
V slovesnem sprevodu, ki vzbuja zanimanje tuj
cev, gre spremstvo nevestino skozi ulice v kopel,
kjer se vrše ves dan razne veselice. Arabska godba
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“igra” ali pravzaprav razbija od jutra do večera; nato
se sprevod zopet vrne na nevestin dom.
Na dan ženitovanja se poda nevesta na ženinov
dom in spremstvo je navadno še sijajnejše. Na okinčanih velblodih ali na vozovih se prevaža “butara”,
pri nas pravijo: “vozijo kište”. A čudno je videti celo
vrsto vozov, osem do deset dvovprežnih; na enem
je ena postelja, na drugem nekaj odeje, na tretjem
nekaj loncev itd. Vsa ta “butara” bi šla na en sam
voz, a kaj bi rekel ženin, ko bi prišel le en voz! Svetu
se mora metati pesek v oči, kakor pri nas, tudi na
Jutrovem. Tudi ženin je šel zjutraj s svojimi prijatelji
v kopel in potem molit v mošejo.
Ko se vrne, se začne gostija brez žlic, vilic in nožev, kakor je na Jutrovem navada; moški so zase v
enem prostoru in ženske zase pri nevesti. Za nevesto
je ta gostija prav hud čas. Kakor malik mora sedeti
na nekem stolu in se ne sme ne smejati, ne govoriti
in ne jokati, dočim se vse veseli.
Svatbeni
sprevod

Ko je pozno v noč obed končan, se poda ženin v
nevestino stanovanje in mož in žena se vidita prvikrat. Ako je ženinu nevesta všeč, zavriska glasno
in ta vrisk ponavljajo vsi, ki so zunaj. To je vrisk,
ki pride iz globine človeškega srca in na katerega
čaka ženinov prijatelj. Ko so sv. Janeza Krstnika
šli vprašat, kdo da je, jim je povedal ravno to priliko, da bi jim pojasnil svoje razmerje do Jezusa. V
evangeliju beremo: »Kdor ima nevesto, je ženin.
Ženinov prijatelj pa, ki stoji in ga posluša, se srčno
veseli zaradi ženinovega glasu. To moje veselje je
torej dopolnjeno« (Jn 3,29).
Tudi ti običaji kažejo, da je žena le sužnja, ki se
mora ukloniti moževi volji. Mohamedanec zato nima
družine v našem pomenu in to ravno je vzrok, da
tudi državne tvorbe nimajo potrebne zaslombe in
stalnosti. Kdor raste na podlagi družine, ta raste na
podlagi države, to se kaže pri modernih narodih. A
kaj boš, Arabec je otrok in hipno, dnevno veselje mu
je nad vse, za bodočnost se pa ne briga. Duhamorna
vera v kruto usodo prevlada tudi veselje.
Ravno ta pomanjkljiva stran njegovega svetov351
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nega nazora pa se kaže še bolj v žalosti, ob smrti.
Kadar se je v hišo priklatila bleda smrt ter pobrala
drago osebo, Jutrovec ne pozna brzdanja v žalosti.
Že v hiši, ko se mrlič pripravlja za pogreb, ki je, če
mogoče, še na dan smrti, se začne nezmerno žalovanje, ki seveda navadno ne prihaja iz srca, ker je
večinoma naročeno. Ženske se obnašajo kakor brez
pameti, njih stok pretresa človeku mozeg in kosti, in
ko se začne še mrtvaški ples je ta prizor za nas kar
neznosen. Ta izbruh žalosti se na poti na pokopališče
ne ustavi, ampak še pomnoži.
—     —     —
Vse, kar smo opisali, je le del raznovrstnega,
bujnega življenja v Kahiri. Tujcu se zdi vse to tako
brez reda, brez smotra, tako v en dan, a ravno v tem
neredu je vzrok, da je to življenje tako zanimivo.
Vrhu tega je ta nered le zunanji pojav notranjega duševnega življenja prebivalcev. Svetovni in življenjski
nazori so od naših čisto različni. Jutrovec-mohamedanec je pravi otrok v dobrem in slabem pomenu.
Živi tjavendan, vse mu je le zabava; vrednosti časa
ne pozna in skrb za bodočnost mu je neznana. Zato
zapazi opazovalec takoj vse dobre, a tudi vse slabe
strani tega velikega otroka; manjka mu vzgoje,
puška in sablja ga brzdata, a vzgojiti bi ga moglo
edinole krščanstvo. Toda ravno krščanski nazori so
mu tako tuji, nadležni, da skoraj ni upanja, da bi
stopil ta nadarjeni, veliki otrok kdaj v šolo krščanstva. Gotovo je pa, da dobri Bog tega kamna ne bo
pustil ležati na poti vekomaj.

čanom dr. Pečnikom mahala po kahirskih ulicah tja
proti helvanskemu kolodvoru. Na Jutrovem ne hodi
peš, pelji se, ali pa jahaj, ker drugače prideš povsod
prepozno! Tudi nama odrine prvi vlak ravno pred
nosom in s puščavo tokrat ni nič. Ali Egipt ni Turčija,
kjer gre vlak le vsak drugi dan in še tedaj le, če se
efendijem-uradnikom zljubi. Tu vlada prav vzoren
evropski red. V pol ure odrine drugi. Ostaneva kar
na kolodvoru. Sprehajaje se pogovarjava o tem in
onem. Izkušeni rojak mi da marsikateri dober nasvet, pojasni mi neznane razmere. Čas poteče, zdaj
hajdi na vlak in v peščeno morje. Na levi in desni
gledam sicer že več dni golo gorovje, a o puščavi
nimam pravega pojma in bolj radoveden sem bil
takrat, ko sem sedel na vlak v puščavo, kakor že
pred leti, ko sem se imel prvikrat peljati čez morje.
Urno drdramo skozi stari del Kahire sredi siromaš
nih hišic, kjer prebiva uboštvo; le kraljeve palme dajejo predmestju prijeten izgled. Hiš je vedno manj, tu
pa tam vrtovi, potem njive in kar naenkrat sam pesek
– puščava. Osupnjen sem zaradi te nagle spremembe.
Tu se vidi, kaj je Nilova voda; do kamor seže njena oživljajoča moč, tam je življenje, rodovitna zemlja; kjer
ni več vode, sam pesek, smrt, nerodovitna puščava.
Mokattamski kamnolomi

V PUŠČAVI
V HELVAN

Kakor tisočeri že od davnih časov, sem tudi jaz
šel v Egipt popravljat si načeto zdravje. Ta dežela
je čudež v zdravstvenem oziru. Njeno podnebje je
rajsko, njen zrak lek za obolelo telo. Moč tega leka
pa dobiva zrak iz neizmernih peščenih planot, ki
obdajajo deželo na levi in desni, iz mrtvih, suhih
puščav. Ves Egipt ni nič drugega kakor večji otok v
neizmernem kraljestu smrti severne Afrike, otok, ki
črpa svojo življenjsko moč edinole iz reke Nil.
Proč torej iz mesta, ki s svojim vzduhom kvari
zrak, proč iz zelenega otoka. Dihati hočem nepokvarjen zrak puščave, njo si izvolim za nekaj časa
za svoj dom.
Ali kako živeti v puščavi? Morda v hotelu pri “Sv.
Janezu Krstniku”, kjer se dobijo kobilice in med divjih
bučel? To bi bil sevénajcenejši hotel. Drugo je, kaj
bi rekel k temu naš razvajeni želodec. V puščavo
gre dandanes toliko ljudi, da bi končno pač zmanjkalo še kobilic, in ker ni nobenega Janeza več, so
sezidali tam pod kraljevo Kahiro prav sredi puščave
polno hiš, razkošnih hotelov, velikanskih palač, celo
mesto, ter v to mesto napeljali tudi železnico, da se
ni treba tja voziti z “ladjo puščave”, z velblodom,
kakor bi si morda marsikdo mislil, ki je kdaj čul ali
bral o puščavi. To je mesto Helvan, mesto v puščavi,
letovišče Kahirčanov, velika bolnišnica, kopališče,
kraj, kakršnega svet ne pozna.
Vsakdo si lahko misli, kako radoveden sem bil
na ta novi svet, ko sva z rojakom in že starim Egip352

Preko gorovja Mokattam drdramo po pesku
mimo velikanskih kamnolomov. Ne traja dolgo. Vlak
se ustavi, dospeli smo v Helvan.

HELVAN
Zares čudno mesto sredi kraljestva smrti in tišine!
V ljudeh, ki naju srečavajo na zelo širokih ulicah, ni
življenja, izza zidovja se pogostoma čuje težak kašelj
... prišla sva v veliko bolnišnico. Treba si je poiskati
varno gnezdo. Oglasiva se pri misijonarjih, kjer
naletim na misijonarja – dobrosrčnega Dunajčana.
V stanovanje grem v vilo “Westfalia”. Posestnik je
Westfalec, sprevodnik pri železnici. Nekdaj je bil s
slavnim P. Ohrwalderjem v Sudanu pri misijonarjih.
Oženil se je s katoliško zamorko, ki je črna kot oglje,
pa prav imenitna gospodinja.
Prve dni mi je malo tesno pri srcu, ali kmalu se
privadim novim razmeram in puščavi, posebno ko
opazim zdravilen vpliv čistega zraka na pljuča.
Tako načrtno sezidanega mesta, kakor je Heluan,
pač ne bo nikjer, niti v Ameriki. Ceste so vse ravne,
enako široke in vodijo v puščavo. Na četverokotih
so postavljena poslopja, hoteli, zdravilišča, zasebna
stanovanja. Od Nila sem so na velblodih nanosili
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nekaj prsti in nasadili par dreves; to je vse. Tu ne
žubori noben studenec, ne cvete noben travnik, ne
zeleni nobena njiva, tu ni loga, ne livade, v kateri
bi prepeval kak ptič; vse je golo, enolično, mrtvo,
nemo, tiho, prazno. Na ulici se prikaže le redko kak
voz ali kak jahač, od golega zidovja odmeva korak,
kadar stopaš po trdem tlaku. Le tu pa tam vpije kak
prodajalec in ponuja svoje pridelke. Strah te obide
pri tem kriku, ki prekine tišino smrti, miru. Zdi se
ti, da ni prav, motiti ta mrtvaški pokoj. V zraku se
včasih zasliši oster pisk orla, ki išče iz višave plen
tukaj na kraju smrti. Ob večerih se čuje votlo lajanje
psov ali zavijanje “pogrebca v živalstvu”, potuhnjene
hijene, ki se priklati iz jarkov sosednega gorovja.

Helvan

Táko je to mesto, samotno, mrtvo. A kljub temu
šteje nad 20.000 prebivalcev in bogatini imajo tu
svoje vile. Kar vleče ljudi na ta kraj, je žveplena
zdravilna kopel, predvsem pa puščava, zrak.

PUŠČAVA
Povprašam gospodarja, če je v puščavi kaka nevarnost. Ko mi zagotovi, da se mi ni treba bati, se
podam kar prvi dan iz mesta na bližnji grič. A kaj
vidim? Sam rumenkast, bolj ali manj droben pesek
do kamor sega oko. Polagoma se vzdiguje iz Nilove
doline to peščeno morje, tvoreč majhne griče, vedno
višje, do gora, ki obdajajo dolino na obeh straneh.
Čuden pogled, tudi veličasten zaradi neskončnosti,
ki ne pozna meja.
Drugi dan grem gor na gorovje, ki se vzdiguje tik
mesta. Tudi tukaj le pesek na višavah in nižavah.
Grem z griča na grič, od grebena do grebena, od
višine do višine, a končno spoznam: razen večjih
ali manjših višav ali nižav je vse enako, pesek tukaj
okrog mene in pesek tam, do kamor mi sega oko,
in pesek, če bi hodil dneve, cel teden.
Čuden svet! Mnogokrat me je obšel strah, ko sem
malo dalj zašel v to kraljestvo smrti in tihote, a vedno
me je zopet vleklo na peščene griče, v rumenkaste
doline, tako da ni bilo dneva, ko ne bi bil premeril
precej sveta tam na gorovju Mokatam. Ko bi kdaj
zopet prišel v Egipt, bi moral vsaj enkrat obiskati
čudoviti svet, peščeno morje.
Navidezno vlada tukaj smrt, ali brez mikavnosti,
da, naravnost veličastva, ta svet ni.
Nepopisljivo je, če stojiš skoraj kot edino živo
bitje sredi praznote. Samota in tišina te obdajata

daleč naokrog, čudni občutki se polaščajo tvojega
srca. To reže v dušo, ta oddaljenost od vsega živ
ljenja, od hrupa in vrvenja sveta. Pa samota nas ne
potare! Nasprotno. Puščava donaša zdravilo tudi
duši. Umevno je, zakaj so se veliki duhovi in Zveličar
sam podali v nemi, tihi svet puščave pripravljat se
za življenje. Njih duh se je poživil, okrepil za boje
med svetnim hrupom. Tukaj v večnem molčanju
enoličnega sveta so jim dozoreli najvišji vzori. Ta
šola bi gotovo hasnila tudi še dandanes mnogim,
katerih duh je omamljen od gmotnih stremljenj in
je brez vzorov, brez višjega poleta.
Kljub svoji enolični strogi zunanjosti se kaže
narava tudi v puščavi kot dobra mati. Božji svet je
povsod podoben odprti knjigi, v kateri je treba samo
brati. V bukvah puščave bere človeški duh o resnosti
življenja, o vzorih, o minljivosti sveta, o življenju
onstran smrti.
V visoko šolo puščave pride le malo učencev, dasi
se globokih vtisov nihče ne more obraniti, če pride
v peščeno kraljestvo.
Posebno Heluan in njegovi obiskovalci se za to
šolo malo zmenijo. Ti hočejo dihati le puščavski
zdravilni zrak.
Zrak v puščavi je življenjski lek, tako sladak, čist
in oživljajoč, kakor oni, katerega je dihal prvi človek
na dan stvarjenja. Tu ni vzduha mokre zemlje, rastlin,
dima ali hlapa, ki se vzdiguje iz človeških stanovanj,
da jih okuži. Še bolj kot samota in tišina nas vleče
ta zrak v puščavo. Jasno priča o Božji previdnosti, ki
ne pusti niti teh pustinj brez spravljivega veličastva.
Kjer manjka naravi menjajoče se mikavnosti, kjer ni
zelenih livad, ne vira za suhe ustnice, niti sence ob
skali, ki bi poživila popotnika ob opoldanski vročini,
tam je razlil dobrotljivi Bog na pustinjo svoj najnež
nejši in najslajši dih, ki daje očem jasnost, telesu
moč in duhu najprijetnejšo vedrost.
Puščava

Na sprehodih sem opazil, da puščava ni brez
rastlinstva. V nižavah štrle iz peska skromne bilke,
celo neke vrste voščenastih rož sem našel. Ob morju, kjer pade večkrat dež, se za kratek čas prebudi
prav bujno življenje in da puščava ni nerodovitna,
kažejo palme, ki so pravi otroci puščave, dvigujoč se
naravnost iz peska, ako hrani dno le nekaj mokrote.
Kar pa je mene tako vleklo na pusto gorovje ob
mestu, to je pokrajinski kras, lepota narave, ki se
tu odpira očem.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2015
VES NOVEMBER je vsak dan ena sv. maša za vse pokojne, ki nam jih priporočite, spominjamo se jih tudi
v skupnih in zasebnih molitvah.

SLOVENSKI SVETNIŠKI KANDIDATI
Ideal svetništva v Katoliški Cerkvi je Jezus Kristus.
Cerkev je vedno za svetnike razglašala tiste, ki so na
različne načine sledili njegovemu zgledu.
Za blaženega je lahko razglašen katoliški vernik,
ki je v svojem življenju pokazal nadpovprečne krščanske kreposti ali prestal mučeništvo iz sovraštva
do vere oz. lastnosti v tesni povezanosti z vero in

je zaradi tega postavljen za zgled krščanskega življenja vernikom na ravni krajevne Cerkve oziroma
posamezne škofije ali redovne skupnosti.
Za svetnika je lahko razglašen blaženi, za katerega je bil v postopku za kanonizacijo dokazan (nov)
čudež. Razglašenega svetnika se lahko javno časti
na ravni vesoljne Cerkve.

SLOVENSKI BLAŽENI, KANDIDATI ZA SVETNIKE:
škof Anton Martin Slomšek,
dijak Lojze Grozde,

redovnica Marija Krizina Bojanc,
redovnica Marija Antonija Fabjan.

SLOVENSKI KANDIDATI ZA BLAŽENE:
frančiškan Vendelin Vošnjak, škof Janez Frančišek
Gnidovec, škof Friderik Irenej Baraga, škof Anton
Vovk, duhovnik Jakob Ukmar, duhovnik Danijel
Halas, učiteljica glasbe Cvetana Priol, frančiškan

Aleksa Benigar, salezijanec Andrej Majcen, škof
Anton Mahnič, duhovnik Anton Strle, frančiškan
Monald Koprski.

V teku je še skupinski proces za blažene za slovenske mučence 20. stoletja.
Seznam obsega 64 imen:
kmeta Ivan Bric in Ciril Lisjak; kmečka gospodinja Gizela Lavrenčič; mizar Jože Brecelj; učiteljice
Darinka Čebulj, Anica Drobnič, Veronika Lestan,
Marica Nartnik in Ivanka Novak; gospodinjska pomočnica Amalija Purgar; redovnica Antonija Premrov; dijaka Janez Pavčič in Franc Pen; študenta
Jaroslav Kikelj in Jože Šerjak; pravnik in pisatelj
Narte Velikonja; cistercijan Placid Grebenc; frančiškan Kerubin Tušek; križniki Anzelm Polak, Ivan
Salmič in Valerijan Učak; salezijanec Bernard
Štuhec ter duhovniki Alojzij Breznik, Franc Ksaver Cvar, Anton Duhovnik, Lambert Ehrlich, Jože

DAROVI

SEPTEMBRA 2015

ZA SVETE MAŠE: $70: M. Kozina; $50: A. Plosinjak, M. Sedlasek; €30: M. Zupancic; $30: I. Turk, M. Dular; $20: N. Kovacic,
V Pregelj.
ZA CERKEV: $30: J. Grah; $25: dr. V. Mersol; $20: M. Sedlasek,
J. Hocevar.
ZA SAMOSTAN: $250: B. Magajne; $25: dr. V. Mersol.

Geoheli, Franc Saleški Gomilšek, Mihael Geršak,
Franc Grobler, Srečko Huth, Alfonz Jarc, Franc Kač,
Vinko Kastelic, Franc Kek, Franc Kern, Emil Kete,
Janez Kodrič, Jožef Kofalt, Janko Komljanec, Franc
Kramarič, Peter Križaj, Matej Krof, Štefan Kuhar,
France Kunstelj, Melhior Lilija, Ignacij Nadrah,
Franc Pavelski Nahtigal, Henrik Novak, Valentin
Oblak, Jakob Omahna, Franc Orešnik, Ladislav Piščanec, Ferdinand Potokar, Janez Rančigaj, Jakob
Sem, Ludvik Sluga, Janez Strašek, Filip Terčelj,
Viktor Turk, Alojz Vrhnjak, Izidor Zavadlav in Izi
dor Završnik. Neznanega poklica je Alojzij Rakar.

ZA MISIJONE: $20: dr. V. Mersol.
DAR LISTU AM: $100: M. Magajne; $20: A. Plosinjak; $10: J.
Grah, B. Cemas, M. Sedmak; $4: J. Novak.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
TILKA HOCEVAR, Jupiter, FL; RUDY LEKSAN, Kirtland, OH

