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SOČA (it. Isonzo, furlansko Lusinç) je reka v zahodni Sloveniji in severni Italiji. Izvira iz kraškega izvira v spodnjem
delu pobočja Velike Dnine, teče po ledeniško preoblikovani dolini Trente in nato skozi Bovško kotlino. Pri Žagi zavije
proti jugovzhodu in teče po širši dolini do Mosta na Soči, nato po ozki soteski do Solkana. Pri Gorici vstopi v Furlansko
nižino in se v široki delti izlije v Tržaški zaliv Jadranskega morja. Za porečje Soče se uporablja pokrajinsko ime Posočje.
Večji levi pritoki so Tolminka, Idrijca in Vipava, večji desni pritoki pa Koritnica, Učja in Ter. Soča teče večino svojega
toka po ozki dolini, zato je hudourniškega značaja. Za kopanje ni primerna, ker je premrzla, pač pa za vodne športe
kot vožnje s kajaki in splavi. Njena voda je izredno čista in lepe smaragdne barve. Zaradi močnega toka je primerna
za hidroelektrarne, ki jih je kar šest (Doblar 1, Doblar 2, Plave 1, Plave 2, Avče in Solkan). V Soči živi tudi izredno okusna soška postrv. Soška dolina je bila v prvi svetovni vojski prizorišče hudih bitk, ki so v zgodovini znane kot “soška
fronta”; na pokopališčih ob njej je nič koliko grobov padlih vojakov. To njeno krvavo razdobje je napovedal pesnik
Simon Gregorčič (1844-1906) v svoji pesnitvi Soči.
DECEMBER s silvestrovim zaključuje koledarsko leto, obenem pa je prvi mesec novega bogoslužnega leta, ki smo
ga začeli 29. novembra s prvo adventno nedeljo. Zadnja nedelja v decembru (27.) je posvečena Sveti Družini. Decembra
praznujemo tudi enega največjih Marijinih praznikov: Brezmadežno Spočetje (8.), ki je v Združenih državah zapovedan praznik. Resnico o Marijinem brezmadežnem spočetju je razglasil bl. Pij IX. leta 1854, potrdila pa jo je Marija
sama, ko se je ob prikazanju v Lurdu predstavila z besedami: »Jaz sem Brezmadežno spočetje«. Te verske resnice pa
ne smemo mešati z Jezusovim spočetjem (25. marca), ki je bilo čudežno dejanje Svetega Duha. Glavni decembrski
praznik je seveda BOŽIČ (25.), ki nam mora biti predvsem spomin Kristusovega rojstva in ga darovi ter obložena miza
ne smejo zasenčiti. Nekaj decembrskih godov: jezuit in misijonar Frančišek Ksaverij (3.); mučenka Barbara in menih ter
cerkveni učitelj Janez Damaščan (oba 4.); dobrotnik otrok in odraslih škof Miklavž-Nikolaj (6.); Loretska Mati Božja (10.);
Guadalupska Mati Božja (12.); mučenka Lucija (13.); redovnik in cerkveni učitelj Janez od Križa (14.); apostol Evrope v
času obnove po protestantski reformaciji, jezuit in cerkveni učitelj Peter Kanizij (21.); duhovnik Janez Kancij (23.); prva
starša Adam in Eva (24.); prvi mučenec, diakon Štefan (26.); apostol in evangelist Janez (27.); Nedolžni otročiči (28.), na
katere spominja običaj tepežkanja; škof in mučenec Tomaž Becket in kralj David (oba 29.) ter papež Silvester I. (31.); ki
zaključuje cerkveno leto in ima po njem ime tudi silvestrovanje – praznični zaključek leta.
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Eligij, šk.; Natalija (Božena), spok.;
Herta, dev.; Janez Ruysbroek, red.;
Frančišek Ksaver, red., Kasijan, muč.;
PRVI PETEK; Barbara, dev., muč.; Janez
Damaščan, patriarh, c. uč.; Ano, šk.;
PRVA SOBOTA; Gerald iz Brage, šk.;
Saba, op.; Kristina iz Tagore, muč.;

6 N
7 P

UREDNIK VAM
SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI
ŽELE VSEM PRIJATELJEM IN ZNANCEM,
PREDVSEM PA VSEM NAROČNIKOM
IN BRALCEM NAŠEGA MESEČNIKA
“AVE MARIA”,
DA BI JIM BOŽJE DETE
OB SPOMINU SVOJEGA ROJSTVA
PRINESLO SVOJ OBILEN BLAGOSLOV!

2. ADVENTNA NEDELJA;
Ambrož, šk., c. uč.; Boetij, apostol Škotske; Jožefa Rosello, red. ust.;
8 T MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE;
Končujemo 107. letnik našega mesečnika. Kot
9 S Valerija, muč.; Peter Fourier, red.;
vse kaže, mu bo dano še eno leto življenja, zna se
10 Č Loretska Mati božja; Melkijad, pap., muč.;
pa zgoditi, da bo zadnje. Število naročnikov namreč
11 P Damaz I., pap.; Sabin, šk.; Barsaba, muč.;
vztrajno pada, novih pa ni, kar je dokaj razmljivo, saj
12 S Guadalupska Mati Božja; Amalija, muč.;
tudi novih priseljencev iz Slovenije praktično ni. Ko pa
ševilo naročnikov pade pod določeno mejo, tiskarna
13 N 3. ADVENTNA NEDELJA;
14 P Janez od Križa, red., c. uč.; Nikolaj Faktor, lista ne tiska več. Da bi pa dajali natisniti najmanjše
zahtevano ševilo izvodov, potem pa odvišne metali
red.; Konrad iz Offide, red.;
proč, bi se reklo proč metanje denarja. Tega si pa ne
15 T Kristina, dev.; Marija di Rosa, red. ust.;
moremo, pa tudi po vesti ne smemo privoščiti. Ver16 S Adelhajda, cesarica; Albina, dev., muč.;
jamem, da bo nekaterim težko, ko bo do tega prišlo,
17 Č Lazar iz Betanije; Olimpija, red. ust.;
18 P Modest Jeruzalemski, red.; Vunibald, duh.; ampak s tem se bo treba spoprijazniti. Sicer bo pa
AM tudi še potem izhajala na internetu, kjer je letna
19 S Urban V., pap.; Favsta, spok.; Tea, muč.;
“najemnina” prostora komaj dobrih $30.
20 N 4. ADVENTNA NEDELJA;
Ko zaključujem redakcijo te številke pričakujemo
21 P Peter Kanizij, red., c. uč.; Severin, šk.;
prihod frančiškanskega provinciala iz Ljubljane. To
22 T Demetrij (Mitja), muč.;
je p. Marijan Čuden. Udeležil se bo 20-letnice Slo23 S Janez Kancij (Kentski), duh.; Servul, spok.;
venskega katoliškega centra, ni pa še znano, če bo
24 Č SVETI VEČER; Adam in Eva; Hermina dev.; opravil tudi kanonično vizitacijo. Vizitacija pomeni
25 P GOSPODOVO ROJSTVO, BOŽIČ;
obisk vsakega samostana, pregled duhovnega in
Anastazija, muč.; Peter Častitljivi, op.;
materialnega življenja, predpisanih knjig in pogovor
26 S Štefan, prvi diakon, prvi mučenec; Zosim, z vsakim redovnikom, ki lahko ob tej priliki uradno
pap.; Anton Bonfadini, red.; Bentivoglio de izrazi svoje želje in pritožbe. O morebitni vizitaciji
Bonis, red.; Gerard Cagnoli, red.;
in njenih zaključkih ter odločitvah bo poročilo lahko
šele v januarski številki, saj mora provincial rezultate
27 N SVETA DRUŽINA; Janez Evangelist, ap.;
vizitacije predložiti provincialnemu definitoriju, ki ima
Fabiola, spok.;
potem skupaj z njim dokončno besedo. Sicer imamo
28 P Nedolžni otroci; Antonij Lerinski, red.;
pa v prvi polovici prihodnjega leta tudi generalno vizi29 T Tomaž Becket, šk., muč.; David, kralj;
tacijo, ki jo bo opravil asistent generalnega vizitatorja,
30 S Rajner, šk.; Egvin, šk.; Liberij, šk.;
ki
pa uradno še ni znan. Rezultati te vizitacije bodo šli
31 Č Silvester I., pap.; Katarina Labouré, dev.;
generalnemu
vizitatorju v Ljubljano. To je dr. p. MarMelanija, op.; Pavlina in tov., muč.
ko Mrše iz dalmatinske province presv. Odrešenika,
profesor cerkvenega prava na splitski teologiji, ki bo
Prvi teden huda zima,
predsedoval
provincialnemu kapitlju. Ta bo obravnaval
osem tednov ne odkima.
rezultate in izvolil tudi novo provincialno vodstvo.
Če je na Barbaro (4.) mraz,
Decembra ni nobenega godu ali rojstnega dneva.
bo trajal ves zimski čas.
Decembra so umrli: p. Gabriel Estok (4. dec.
1964); p. Rihard Rogan (6. dec. 1994); p. Tomaž Hoge
Slaba bo letina, revščine vir,
(7. dec. 1990); br. Robert Hochevar (7. dec. 1997); p.
če mokrota moti božični večer.
Hugo Bren (8. dec. 1953 v Rimu) in br. Humil Šavelj
O božiču zunaj na soncu, (23. dec. 1965). Priporočamo jih Gospodovi dobroti.
o veliki noči za pečjo.
p. Bernardin

Zaupanje je zavest, da skozi pragozd usode ne stopaš sam.
Da je ob tebi tvoj angel, nad njim Marija, nad njo Oče.

Alojz Rebula
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s v. Leon V e l iki
pa pež ( 440- 46 1 )

KRISTJAN,
SPOZNAJ SVOJE DOSTOJANSTVO

1. govor na božič, 1–3

Preljubi! Danes se nam je rodil naš Odrešenik, zato se
veselimo! Danes ne sme biti v nas prostora za žalost, saj
se je rodilo življenje, tisto življenje, ki odstranja strah pred
smrtjo in nam daje veselje zaradi večnih obljub. Nihče ni
izključen od te sreče, vsi imamo skupen razlog za veselje:
Naš Gospod, zmagovalec nad grehom in smrtjo, ki ob
svojem prihodu ni našel nikogar brez krivde, je prišel odrešit vsakega izmed nas. Naj se raduje svetnik, ker se mu
bliža palma zmage; naj se veseli grešnik, ker se mu ponuja
odpuščanje; opogumi naj se nevernik, ker je povabljen k
življenju.
Ko je namreč prišla polnost časov, ki jo je določil nedoumljivi božji načrt, je hotel božji Sin človeško naravo
spraviti z njenim stvarnikom in si je prav zato privzel isto
človeško naravo, da bi prinašalca smrti, satana, premagal
z isto naravo, katero je ta prej zasužnjil.

Svetogorska “stara”
Mati Božja
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P. Vladimir Kos

BOŽIČNO – MARIJIN SONET
Zato, ker si Brezmadežna, si Mama
otroka, ki je Božji Sin in tvoj!
In kar je zanj dišeča topla slama,
je tudi záte zlat laternin soj.
Zato, ker si Brezmadežna, je zraven
ob tebi mož tvoj, Jožef, vitez svet.
Žerjavko razpihuje; mégle plave
strmé s hladnočo v hlev, ob hrib prižet.
Zato, ker si Brezmadežna, je Dete
v objemu tvojem sréčno, brez strahu.
Smehlja se ti še zdaj v polnočnem snu.
Ker si Brezmadežna, ti mož je ljub.
Pred vhodom dahne jagnječev beket.
In Jožef se nasmehne z njim ogret.
Zato ob Gospodovem rojstvu pojejo angeli:
Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so
Bogu po volji. Angeli gledajo, kako nebeški Jeruzalem sestavljajo vsi narodi sveta. Če se že angeli
na nebesnih višavah tako zelo veselijo te neizrek
ljive božje ljubezni, zakaj bi se je ne smeli potem
veseliti tudi mi ljudje v svoji človeški revščini?
Preljubi, zahvaljujemo se Bogu Očetu po Jezusu
Kristusu v Svetem Duhu, ker se nas je usmilil v svoji
neskončni ljubezni, s katero nas je ljubil, in nas je
mrtve zaradi prestopkov oživil s Kristusom, da bi bili
v njem nova stvar, novo delo njegovih rok.
Odložimo torej starega človeka s prejšnjim živ
ljenjem. Deležni smo Kristusovega rojstva, zato se
odpovejmo delom mesa. Spoznaj, kristjan, svoje
dostojanstvo, in ko si postal deležen božje narave,
se nikar ne vračaj nazaj v tisti čas, ko si še živel
grešno življenje. Pomni, kdo je tvoja Glava in kakš
nega telesa si ud. Le spomni se, da si bil iztrgan iz
oblasti teme in prestavljen v božjo luč in v božje
kraljesto. V zakramentu svetega krsta si postal
tempelj Svetega Duha. Nikar ne odganjaj od sebe
tako imenitnega gosta z neprimernim življenjem
in ne vračaj se nazaj v satanovo sužnost. Védi, da
je bila Kristusova kri cena za tvoje odrešenje.
DECEMBER – AM – 2015

NEDELJSKE
MISLI

6. december
2. adventna nedelja
BREZ GRAJE OB KRISTUSOVEM PRIHODU
Flp 1,4-6.8-11
Pismo Filipljanom je bilo po vsej verjetnosti napisano v letih 56-57, ko je bil Pavel v ječi v Efezu.
Po uvodnem pozdravu se Pavel slovesno zahvaljuje.
Vzrok zahvale je velikodušnost Filipljanov, ki jo je v
njih povročilo oznanilo o Kristusu. Zato o njihovi prihodnosti ne more biti dvoma: milost v njih že deluje.
Pavel razume ljubezen v splošnem pomenu: ljubezen do Boga in do bratov, kar je bistvo krščanstva.
Rast te ljubezni se kaže v vrsti sadov, med katerimi
je spoznanje, ki pa ni posledica nekega umovanja,
ampak znanje, ki izvira iz izkušnje skrivnosti Boga,
kot je to omenil v Pismu Kološanom in Rimljanom.
To spoznanje omogoča spoznati kaj je najboljše in
obenem dovoljuje zavzeti primeren odnos v najraz
ličnejših življenjskih okoliščinah. Vse to pa je zastonjski Božji dar. Ob tem Pavel ne more zamolčati
opomina, da je treba misliti na sodbo, ki prihaja, in
se nanjo pripravljati. Sodba pa ni predmet strahu,
ampak upanja. Skupnost Filipljanov je sicer zgledna,
vendar še vedno ne popolna. To je problem, ki bi
si ga morala zastaviti tudi danes vsaka krščanska
skupnost, od družine preko župnije naprej. Človek je
že tak, da le prerad vidi samo tisto, kar je na njem
dobrega, miže pa gre preko tistega, kar je treba
popraviti. To je pa naloga adventa.

13. december
3. adventna nedelja
ODREŠENIK JE BLIZU
Flp 4,4-7
Pavel piše Filipljanom iz ječe. Res ječe v tistem
času niso bile pekel, kot so bila nedavno nacistična
in komunistična koncentracijska taborišča, posebno
humane pa tudi niso bile. Pisati v takem stanju o
veselju more samo človek, ki živi izključno v Božji
bližini ne glede na stanje svoje osebne svobode.
Njegovo veselje, ki se rojeva iz približevanja Mesija
je značilnost mesijanskih časov. Pavlovo približevanje Gospodovega prihoda kot vzrok veselja ni
približevanje v časovnem pomenu. Gospod sam je
blizu tistemu, ki se ga boji, ga moli in ga uboga.
Gospodova bližina ni več odvisna od bolj ali manj
oddaljenih dogodkov, ampak je zgled navzočnosti.
Je v krščanskem življenju čas vsakega dne, dokler
se ne bo dopolnila paruzija, drugi prihod. V tej bližini kristjan ne podlega mrzličnemu in praznemu
pričakovanje raznih teorij o koncu sveta, ampak živi
v sproščenosti, miru, molitvi in veselju. Zato Pavel
spodbuja Filipljane, naj vse, kar jih vznemirja, zaupajo Bogu, da bodo tako okusili njegov mir. Mir v
Svetem pismu pomeni polnost odrešenja in zajema
vsa področja človekovega življenja: mir med ljudmi
in narodi, mir med Bogom in človekom, mir v naravi
in v svetu. Veselje, ki izvira iz miru, pa se hoče širiti,
kar pomeni, da ga je treba posredovati tudi drugim.
2015 – AM – DECEMBER

20. december
4. adventna nedelja
KRISTUS PRIHAJA IZPOLNIT OČETOVO
VOLJO
Heb 10,5-10
Ta odlomek je mogoče razumeti samo, če upoštevamo teologijo “daritve ubogega”, ki jo je razvila
stara zaveza. Babilonsko izgnanstvo je naredilo konec daritvam starega templja, kjer je bila količina
darovanega najvažnejša. Namesto nje so postavili
daritev ubogega po meri revščine tistega časa, ki je
pa polna občutkov hvaležnosti, pokore in ponižnosti.
Vsebina daritve postane obveznost, saj Bogu niso
več všeč krvave daritve, ampak vesela pokorščina.
Očetova volja ni bila nikdar Kristusova smrt, saj bi bil
v tem primeru krvoločni Bog, ki ga potolaži samo kri.
Božji načrt je bil, da Sin privzame človeško naravo z
dovolj veliko ljubeznijo, da bo sprejel vse posledice
te narave, tudi smrt. Bog torej ni zahteval Kristusove smrti, jo je pa sprejel, ker je bila izraz Sinove
zvestobe. Zato je razumljivo, da je Kristusova smrt
v krščanstvu dobila bogoslužni, kultni pomen. Lahko
bi postavili drugače: v stari zavezi človek ni mogel
biti nikoli gotov, da mu je Bog odpustil, medtem ko
v novi zavezi ta gotovost je, ker izvira iz Kristusove
smrti. Človek bo ostal nepopoln, potreben bo odpuščanja, to pa mu je zagotovljeno. Seveda pa ostane
pogoj, ki ga je tudi Kristus izpolnil: nobenega gnilega
kompromisarstva! Zakaj je torej pri nas tako malo
veselja, pa toliko slabosti in zagrenjenosti?

27. december
Sveta Družina
DRUŽINSKO ŽIVLJENJE V GOSPODU
Kol 3,12-21
Ob malikih, ki pritegujejo pozornost ljudi, se
dviga osebnost Kristusa, ki ga je njegova zmaga
postavila daleč nadnje kot edinega Gospoda, ki je
sposoben privesti človeštvo do njegove izpolnitve in
svet do njegovega uspeha. To Kristusovo prvenstvo,
ki je glavna misel Pisma Kološanom, vpliva tudi na
moralno plat življenja. Kristjani morajo torej živeti
neko moralo, ki bo znamenje Kristusovega gospostva
nad človeštvom. V našem odlomku Pavel imenuje
kristjane “sveti” in “ljubljeni” in jih spodbuja, naj
si “oblečejo” čim globlje usmiljenje, dobrotljivost,
ponižnosti, krotkost, potrpežljivost. Vse te značilnosti pa apostol naobrača tudi na razne življenjske
prilike, v prvi vrsti na zakonske in družinske odnose.
Na prvi pogled sicer ta priporočila zgledajo nekam
ozka morala, ki se nanaša samo na okoliščine njegovega časa: podvrženost žena, ljubezniva oblast
mož, pokorščina otrok, vedrina staršev; kakor da bi
kristjani ne ravnali drugače od vseh ostalih. Vendar
pa preproste besede “da delate za Gospoda”, dajejo
priporočilom nov domet in nov pomen. “Obleči Kristusa” ni v tem, da bi živeli ločeni od drugih. Kristus
omogoča človeku, da se odpre Božji spodbudi, kot
se je sam odprl Božji spodbudi prav do smrti na križu. Živeti v Kristusu pomeni izpolniti do popolnosti
poklicanost človeštva: biti odrešen.
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BRALI SMO...

VATIKAN — Papež Frančišek se je v nedeljo, 13.
septembra, po opoldanski molitvi spomnil tudi istega dne v Južnoafriški republiki k blaženim prištetega mučenca družinskega očeta — Samuela
Benedicta Daswe Bakalija, ubitega leta 1990 zaradi
zvestobe evangeliju. Novi blaženi, prvi v državi, je
vedno vztrajno in pogumno izražal svoje krščansko
prepričanje ter odklanjal poganske običaje. Njegovo pričevanje naj pomaga družinam, da bodo širile
resnico o Kristusu in njegovo ljubezen.
DUNAJ — Generalni tajnik Avstrijske škofovske
konference Peter Schipka je prek avstrijskega radia
verne Avstrijce pozval, naj vsaka avstrijska župnija
pomaga beguncem s stanovanji ali drugače.
FRANKFURT — Francoski škof Jacques Gaillot, ki
ga je papež Frančišek pred kratkim sprejel v zasebno avdienco, je za Frankfurter Rundschau ob
svojem 80. rojstnem dnevu povedal, da se po tem
sprejemu čuti rehabilitiranega. Leta 1995 mu je papež Janez Pavel II. zaradi sporov francoskih škofov
z Rimom prepovedal opravljati škofovsko službo.
JERUZALEM — Times of Israel je objavil, da nemški samostan v Tabghi ob Genezareškem jezeru,
ki so ga sredi junija zažgali nestrpneži, ne bo dobil odškodnine, ker je bil zažig versko motiviran in
tako ne ustreza pogojem za plačilo odškodnine za
teroristična dejanja in vojno škodo.
BRATISLAVA/KIJEV — V nedeljo, 20. septembra,
je bil po ulicah glavnega mesta Slovaške drugi “pohod za življenje”, ki se ga je udeležilo 85.000 ljudi.
Pohod za življenje je bil tudi v Kijevu v Ukrajini v
nedeljo, 27. septembra. »Kot kristjani in ukrajinski državljani hočemo zaščititi vrednoto človeškega
življenja od spočetja in opogumiti vse Ukrajince,
da naredijo vse za obrambo življenja vseh še nerojenih otrok,« je poudaril pomožni škof Harkiva in
Zaporožja, mons. Jan Sobilo.
BOGOTA — Kolumbijski uporniki oz. revolucionarna vojska in vlada bosta po enainpetdesetih letih
krvavega konflikta in treh letih pogajanj 23. marca
prihodnje leto podpisali dokončno rešitev pravnih
posledic državljanske vojske. Katoliška Cerkev v
Kolumbiji si je vztrajno prizadevala, da se nadaljujejo pogajanja za mir v Havani.
MOSKVA — V torek, 23. septembra, so v Moskvi
odprli največjo mošejo v Evropi. Nova mošeja Juma
daje prostor 10.000 vernikom in meri 19.000 kvad
ratnih metrov ter je dvajsetkrat večja od predhod
nice iz leta 1904. Gradnja je stala 170 milijonov
dolarjev, omogočili so jo različni darovalci.
ABUJA — Nadškof kardinal John Onaiyekan je
povedal: »Če bi država podelila imuniteto tem, ki
zapustijo Boko Haram, bi večina vojakov odložila orožje.« Vsaj 80 odstotkov vseh pripadnikov te
fundamentalistične skupine namreč ne soglaša z
njeno ideologijo, saj so bili nasilno mobilizirani in
bi z lahkoto zapustili islamsko sekto. Poleg tega je
Boko Haram v zadnjih mesecih po uspehih nigerijske vojske v velikih težavah.
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VATIKAN — Za novega patriarha katolikosa Vzhodne asirske Cerkve je bil izvoljen Mar Gewargis Sliwa, ki si bo privzel ime Mar Gewargis III. Sliwa se
je rodil leta 1941 v Iraku. V patriarha je bil posvečen v nedeljo, 27. septembra, v katedrali svetega
Janeza v Arbelu. Patriarhalni sedež vzhodne asirske
Cerkve se bo vrnil v Irak; od leta 1933 je bil nam
reč zaradi izgnanstva Cerkve v ZDA.
VATIKAN — Novi direktor programov Radia Vatikan (45 jih je, poleg jezikovnih sekcij sem spadata
tudi osrednji informacijski oddelek in oddelek za
glasbo) je postal poljski jezuit Andrzej Majewski.
Nasledil je rojaka, 75-letnega Andrzeja Koprowskega, podrejen pa bo generalnemu direktorju Radia
Vatikan jezuitu Federicu Lombardiju.
ADMONT — V gimnazijske klopi tega znanega avstrijskega samostana je sedlo tudi 29 mladoletnih
beguncev brez spremstva iz Iraka in Sirije. Pridružili so se dijakom mednarodnega pripravljalnega
razreda. V glavnem se učijo nemščino, z dijaki red
nih razredov pa so skupaj tam, kjer ni nujno potrebno znanje tega jezika (pri telovadbi, risanju).
Samostan jih želi na ta način čim prej vključiti v
avstrijsko družbo.
VATIKAN — Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil geslo prihodnje nedelje sredstev družbenega
obveščanja, ki jo v večinoma obhajajo na nedeljo
pred binkoštmi. Geslo je: Komunikacija in usmiljenje: rodovitno srečanje (povezano s svetim letom
usmiljenja (od 8. dec. 2015 do 20. nov. 2016).
MONTE CASINO — Nadopat tega italijanskega
benediktinskega samostana p. Donato Ogliari je
priseljevanje muslimanskih priseljencev in beguncev v Evropo ocenil kot “velikanski izziv” za krščansko istovetnost stare celine. Dialog z muslimani bo
uspel le tedaj, če bo evropska družba zavestno branila lastne vrednote. Te so pa krščanske.
VATIKAN — Nadškof Georg Gänswein je 29. septembra predstavil novi glasbeni album papeškega
zbora Sikstinska kapela z naslovom Cantate Domino. Posnet je v Sikstinski kapeli, zbor pa poje dela
renesančnih skladateljev. Prvi izvod glasbenega albuma je dobil papež Frančišek.
YANGON — Mjanmarski (burmanski) kardinal
Charles Maung Bo je pred prvimi svobodnimi volitvami v Mjanmaru 8. novembra pozval k “zares demokratičnemu ravnanju”. Volitve je ocenil kot veliko priložnost za državo, v kateri naj po njih zavlada
politika miru, sprave in blaginje.
ŽENEVA — Konferenca evropskih Cerkva (CEC) bo
okrepila svojo pomoč priseljencem. Prav posebej v
prihodnjem letu, ki bo na evropski cerkveni ravni
še posebej namenjeno njim, njihovim pravicam pa
tudi dolžnosti Cerkva in vernih ljudi pomagati bližnjemu v težavah in stiskah.
SACRAMENTO — Kalifornijski guverner Jerry Brown,
sicer katoličan in demokrat, je 5. oktobra podpisal zakon, s katerim je Kalifornija kot peta ameriškega zvezna država uzakonila evtanazijo. Ob tem je dejal, da
se je “dolgo boril z odločitvijo”, da bi zakon preprečil z
vetom. Ameriški katoliški škofje, posebej kalifornijski,
so močno nasprotovali tej uzakonitvi v Kaliforniji.
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ERBIL — V tem severnoiraškem mestu sta se prvič
srečala sirski pravoslavni patriarh Ignatius Aphrem
II. in asirski patriarh Gewargis III. (prvi je prevzel
službo lani, drugi letos). Dogovorila sta se za tes
nejše sodelovanje in poglobitev odnosov med obema Cerkvama, ki že stoletja kot manjšini delujeta v
težkem in pogosto sovražnem okolju.
VATIKAN — Vatikanska založba se je na 69. frank
furtskem knjižnem sejmu predstavila s kar 400
knjižnimi naslovi. Poudarek je bil na knjigah o družini ter o nauku papeža Frančiška. Vrhunec je bila
predstavitev knjige o obnovi Sikstinske kapele skupaj z Vatikanskimi muzeji.
HAVANA — Kubanska komisija za človekove pravice in narodno spravo (CCDHRN) je objavila, da
so kubanske oblasti med obiskom papeža Frančiška
od 19. do 22. septembra zaprle 353 političnih oporečnikov. To dejanje je komisija ocenila kot “previd
nostno prijetje”. Kubanski politični režim se je bal,
da bi se oporečniki udeležili srečanj s papežem.
VATIKAN — Direktor vatikanske zvezdarne jezuit
Guy Consolmagno je odkritje tekoče in zamrznjene
vode na Marsu (NASA konec septembra) in s tem
možnost življenja na rdečem planetu v pogovoru za
angleško oddajo Radia Vatikan ovrednotil kot mož
nost za razširitev in poglobitev védenja o Bogu.
JERUZALEM — Rektor avstrijskega hospica v Jeruzalemu Markus Bugnyar upa, da se bodo napete
razmere v Sveti deželi umirile. Izgredi so se pomnožili, politiki pa jih skušajo ustaviti.
ISLAMABAD — Pakistansko sodišče je po plačilu
kavcije izpustilo iz preiskovalnega zapora 40-letnega kristjana Pervaiza Masiha, ki so ga oblasti prijele
septembra v mestu Kasur. To so naredile, ker ga je
poslovni partner obtožil, da je žalil preroka Mohameda. Njegov odvetnik Tahir Gull ga je branil, ker
za to ni nobenega dokaza.
CIUDAD DE MEXICO — Katoliška Cerkev v Mehiki
je objavila prve podrobnosti o obisku papeža Frančiška prihodnjo pomlad. Voditelj katoliške Cerkve
bo romal v Marijino baziliko v Guadalupe, srečal
se bo s preseljenci ter predstavniki drugih socialno
ogroženih skupin, ob prihodu v državo ga bo sprejel kardinal Norberto Rivera Carrera.
VATIKAN — Člani papeške komisije za zaščito otrok
so na drugem zasedanju izmenjali ugotovitve o delu
šestih delovnih skupin, ki se med drugim posvečajo
smernicam za zaščito otrok, pomoči žrtvam zlorab
in izobraževanju kandidatov za duhovnike.
TUNIS — Nadškof Ilario Antoniazzi je po podelitvi
Nobelove nagrade za mir štirim Tunizijcem — t. i.
tunizijskemu narodnemu kvartetu za dialog, ustanovljenem poleti 2013 — za Radio Vatikan izjavil,
da so ti »vsemu svetu pokazali, da lahko celo zapriseženi sovražniki sodelujejo, kadar gre za to, da se
naredi kaj pozitivnega za lastni narod.«
VATIKAN — Sirski katoliški patriarh Ignace Yous
sif III. Younan je za nemško katoliško agencijo KNA
povedal, da upa, da bodo islamisti po izpustitvi
francoskega katoliškega duhovnika Jacquesa Mourada izpustili tudi 190 kristjanov, za katere zahtevajo t. i. davek na glavo.
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SAN JOSÉ — V srednjeameriški državi Costa Rica
se je pojavila prava huda epidemija nasilja nad
otroci med 1 in 3 leti starosti. Leta 2014 je bilo prijavljenih 2.200 primerov, za letos se pa boje, da
jih bo še 800 več. Otroci še ne znajo govoriti in ne
morejo povedati, kaj se dogaja, pušča pa to na njih
sledove, ki ovirajo učenje in življenjske navade, da
o zdravstvenih problemih niti ne govorimo.
WASHINGTON — Tiskovna agencija Religion News
Service poroča, da je ameriški kardinal v rimski
kuriji Raymond Burke v predavanju na frančiškanski univerzi Steubenville v Ohiu dejal, da je zakon
izpostavljen “satanskemu napadu” družbe ter da
celo v Cerkvi nekateri “v imenu strpnosti molčijo
ob napadu na veljavnost zakona”.
KOEBENHAVEN — Skandinavski katoliški škofje
so prebivalce skandinavskih držav v pastirskem pismu pozvali, naj ne bodo sovražni do tujcev. Opozorili so jih, da so kristjani dolžni upreti se vsaki
obliki zapostavljanja ljudi.
RIM — Skupina 50 zapornikov iz znanega rimskega zapora Rebibbia si je v nedeljo, 13. septembra,
ogledala baziliko sv. Petra, Vatikanske muzeje in
vrtove, v Sikstinski kapeli pa je lahko spremljala
papeževo opoldansko molitev z verniki na Trgu sv.
Petra. Povabil jih je papež Frančišek, njihov ogled
omenjenih znamenitosti pa je pripravil direktor Vatikanskih muzejev Antonio Paolucci.
DUNAJ — Vatikanski “zunanji minister” nadškof
Paul R. Gallagher je na 59. generalni konferenci
IAEA (Mednarodne organizacije za atomsko energijo) pozval k atomski razorožitvi. Prav v času povečujočih se napetosti bi morale države, ki razpolagajo s to energijo, premisliti o iuničenju zalog tega
orožja, ne pa nasprotno — nekatere celo o razširitvi, kar je moralno neopravičljivo.
CARIGRAD — Partriarh Bartolomej I. je drugič v
18 letih obiskal škofijo Hios na istoimenskem priljubljenem grškem turističnem otoku. To je naredil
zaradi velikega števila beguncev na njem. Obiskal
je njihova zatočišča, razdelil pomoč ter opogumljal
kristjane in muslimane med njimi.
LUKSEMBURG — Ministrstvo za socialne zadeve
pri EZ je države članice pozvalo, naj si prizadevajo
za polno vključevanje Romov v družbo. To pomeni,
da jim je treba omogočiti izobraževanje, zaposlitev,
primerno stanovanje, zdravstvene in sodne usluge,
športne in kulturne dejavnosti.
GRADEC — Karitas v avstrijski zvezni deželi Štajerski je lani pomagala več kot 60.000 ljudem v
stiski. Ima več kot kot 1.750 sodelavcev, vzdržuje
pa več kot sto ustanov in projektov. Čeprav tudi
Avstrijce tarejo gospodarske težave, so Karitas denarno podprli skorajda v enaki meri kot leto prej,
na nekaterih področjih pa še bolj.
BERLIN — Številni nemški redovi, dobrodelne
ustanove, združenja, znanstveniki in škofje so Cerkev v Nemčiji pozvali, naj bo bolj “preroška”. Takšna naj bo, ker ljudi vse bolj ogrožajo razne krize in
težave, od okoljskih do prehrambenih, energetskih,
denarnih in gospodarskih, zato se ne znajdejo več
dobro. Cerkve naj jim pri tem kaže pravo pot.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
MISIJONSKO DELO V LETU 1854
NOVA MISIJONSKA POSTAJA SVETI KRIŽ
Med priglašenci za krst je bil tudi Lútveri, ki je
bil Knobleharju prodal misijonsko zemljišče. Starec
je bival v misijonski hiši in prihajal vsak dan k verskemu pouku otrok in k molitvam. Mnogo truda ga
je stalo, da se je naučil pravilno delati križ; sprva
ga je delal z obema rokama. Ko je Knoblehar krstil
nekaj dečkov, je krstil tudi njega.
V Gondokoru je zvedel, da je smrt spet zasekala
vrzel med kartumskim misijonskim osebjem. Tudi
je slišal, da se bo iz Evrope odpravila nova skupina
duhovnikov in misijonskih pomočnikov. Natančno je
popisal vso premičnino gondokorske hiše. Krščenim
in priglašenim za krst je dajal natančna navodila,
kako naj živijo, ko se bo odpeljal od njih. Obljubil je,
da jim bo poslal duhovnika in da bo tudi sam spet
prišel k njim. Ko se je razvedelo, da misli iti, so v
celih skupinah prihajali po slovo. V znak trajnega
prijateljstva so mu vaški poglavarji prinesli najlepše
sulice v dar. Knoblehar je bil do solz ganjen. Starši
misijonskih učencev so mu nosili na ladjo janjce in
kure, ne da bi hoteli kaj vzeti zanje. Tudi od sosedov
mu je vsak kaj prinesel.
Dne 14. junija je izročil hišne ključe staremu,
zanesljivemu arabskemu služabniku. Drugi dan je bil
praznik sv. Rešnjega Telesa. Zadnjič so se zbrali na
ladji; marsikatera solza se je pokazala. Otroci so mu
poljubili roko, potem so šli z drugimi z ladje. Klečali
so, ko se je odmikala. »G. provikar je dvignil oči in
dušo navzgor, da bi od Gospoda izprosil blagoslov za
te prvence; potem ga je ganjenost gnala v spodnji
del ladje, kjer je pred oltarjem preblažene Device priporočal njenemu milostnemu varstvu gondokorsko
postajo, posvečeno njenemu presladkemu imenu.«
Tako je pisalo letno poročilo Marijinega društva za
leto 1854/1855 (str. 28).
Hitro so se vozili, ker je bil Beli Nil visoko narasel
in ker je pihal močan jug.
Kako je bilo s slovenskim misijonarjem Jernejem
Mozganom?
Videli smo ga, kako se je s Knobleharjevim
privoljenjem izkrcal z Jutranje zvezde ob ozemlju
rodu Kječ in šel iskat kraj za novi misijon. Najbolj
pripravno se mu je zdelo ribiško naselje Angvèn, ki
leži nizko na levem bregu ene izmed stranskih strug
Belega Nila na 6. stopinji severne širine. V bližini se
začenjajo gozdovi, zato je tam nekoliko hladneje.
Najel je ladjico in nekaj ladjarjev, se peljal v Gondokoro po misijonske potrebščine, se glede novega
dela posvetoval s Knobleharjem in se vrnil v Angvèn.
Vprašal je poglavarja, ali bi mu kazalo ostati pri njih.
Ta si ga ni želel v bližini vasi. Mislil je, da je v zvezi z
nakupovalci slonove kosti. Dejal mu je, da jih bodo
komarji v deževnem času zelo mučili, ker so za vas358

jo tri jezera in se jih tam nešteto kotí. Nihče izmed
črncev mu ni hotel prodati toliko zemlje, da bi si na
njej postavil kočo. Nekoč je pa izjavila neka žena, da
mu odstopa kočo, tudi če bo morala sama stanovati
na prostem. Prigovarjala je svojemu možu, ki mu je
res prodal kočo in svet. Sosedje so mu prodajo hudo
zamerili in so ga pregnali iz vasi. Vendar so kmalu
videli, da bodo imeli od misijona samo korist; zato
so postali Mozganu naklonjeni.
Ladjarji so povečali kupljeno hišo, narejeno iz ila
in trstja. Škof Slomšek je podaril Mozganu ob slovesu trščico z Jezusovega križa, vdelano v srebrno
posodico. Zdaj jo je Mozgan postavil v zasilno kapelo
in po njej imenoval novi misijon “Sveti Križ”. Vrh
strehe je dal postaviti velik križ.
Kmalu je videl, kako revno je bilo tamkajšnje gosto naseljeno ljudstvo. Vsako deževno dobo so gnali
živino na pašnike v notranjost dežele. Njih pasma je
pa bila slaba, krave niso dajale dosti mleka. Dura,
ki so jo sejale ženske, je zadostovala samo za dva
ali tri mesece; potem so morali iskati divje sadeže,
zelišča in koreninice. Drugi del prebivalstva se je
preživljal z ribištvom. Ribe so lovili zlasti v jezerih,
ki jih je tam v nižavi ob Belem Nilu mnogo. Ribičev
je bilo dosti, rib pa vedno manj. Po cele dneve so
dregali v vodo z dolgo železno ostjo, nasajeno na
bíčkovo preklo, a se jim je redkokdaj kaj namerilo.
Zato so rajši zalezovali povodne konje in krokodile.
Ko se je zdaj Knoblehar vračal iz Gondokora proti
Kartumu, se je pêti dan vožnje ustavil pri Svetem
Križu. Razočaran je pa zapisal v dnevnik: »Nizko
ležeča pokrajina s svojimi komarji in močvirji me
skrbi; kdo ve, ali bo misijonar mogel tam obstati.
Njegova hiša stoji samo štiri korake od polnega
teka vode, za njo pa leži ribnik, ki iz njega vzletavajo ponoči roji komarjev.« Povabil je Mozgana, naj
pusti ta kraj in se pelje z njim v Kartum, da bosta
pozneje izbrala kaj bolj primernega. Mozgan je pa
hotel ostati in oznanjati vero med Kječi, ki so se
mi zdeli neprimerno boljši kot gondokorski Barijci.
Knoblehar mu je pustil živila, nekaj služabnikov in
tolmača in se odpeljal. Tudi iz Kartuma je potem
poslal več potrebnih stvari.
Mozgan se je tudi sam prepričal, da v bližini jezer
res ne bo mogel ostati zdrav. Sklenil se je preseliti
proti zahodu, k veliki stranski strugi Belega Nila, četrt
ure vožnje s čolnom od veletoka, na nekoliko višje
mesto, kjer je do tedaj rasla trava in nekaj drevja. S
pomočjo poglavarja Jonga je postavil dve koči iz blata
in protja. Tudi temu naselju je po relikviji Jezusovega
križa dal ime Sveti Križ. Okoli obeh misijonskih moč
se je naselilo več družin. Mozgan je delal na to, da bi
tam nastala večja krščanska poljedelska naselbina.
DECEMBER – AM – 2015

Alois Brandstetter

ZORNICE
Avtor je bil rojen leta 1938 kot sedmi otrok v kmečki družini blizu Welsa na Zgornjem Avstrijskem. Na
univerzi v Celovcu je predaval nemško filologijo in veliko pisal. Odlomek o zornicah je iz zgodbe Rorate, ki
je izšel v zbirki Vom Schnee der vergangenen Jahre (1979). Prevedla ga je Marija Inzko
Še posebej mi je v spominu hoja ob potoku v
zimskem času, ko sva brat in jaz gazila nov sneg
na poti k zornim mašam. Na nekaterih mestih je
bila ugreznjena potka zametena s snegom. Boljše
je bilo hoditi ob robu zameta. Večkrat je bilo straš
no mraz, ker je pihal veter; vstop v nezakurjeno
cerkev je bil kot odrešenje v toploto in tihoto, prava
rajska dobrina.
Ugotovil sem, da imajo stari cerkveni prostori
svojo posebno klimo. V svojih debelih zidovih dolgo
v zimo ohranjajo jesensko temperaturo, medtem ko
postanejo prav ledeni šele vigredi. Poleti pa so prijet
no hladni. Okoli svečnice je bil višek mraza. Cerkev
je postala ledenica. Tako je konservativna cerkev
imela svoje posebne letne čase, ki so zaostajali pol
sezone za tistimi zunaj.
Mraz pa je vplival tudi na slovesnosti, sveto opravilo je potekalo hitreje, temperatura
in tempo ne izvirata slučajno iz istega
etimološkega korena. Ker s premrlimi
prsti in s palčniki težko opravljaš kako
delo, je župnik k orglam in k vratcem
tabernaklja namestil električni grelec.
Organist se je poleg tega odel
še z deko, kar je oviralo prosto
gibanje predvsem pri pedalih.
Posebnih muzikalnih viškov
pri tej temperaturi ni bilo pri
čakovati. Pozimi organist ni
igral z rokami in nogami, temveč
samo s prsti. Ljudje pa so sedeli in
drgetaje od mraza peli: »Rosite
nebesa pravičnega, oblaki ga dežite!« Življenje je bilo polno trdote in
neprijetnosti za telo, po telesnem pa lahko sklepaš
na duhovni in duševni smisel adventa in božiča, pa
tudi o odrešenju lahko dobiš jasno predstavo. Tako
smo sedeli in morda ravno peli: »Odprite vrata,
odrinite dveri na široko!« Potem pa se je kdo obrnil
in siknil: zaprite vrata!, ker jih je kak sanjač pozabil
za seboj zapreti.
Tudi zakristijo so ogrevali z majhno pečko, to je
bilo potrebno že zaradi oglja za kadilinico ob vélikih
mašah in ob praznikih. Ministrantom, ki so imeli
opravka s kadilom, je to na vsak način godilo. Samo
včasih jim je bilo treba iti v neprijaznost cerkvene
ladje; predno jih je začelo zebsti, so se vrnili k pečki
v zakristijo. Tudi ko so vrteli kadilnico, so se ogreli.
Pa kako je dišalo, ko so na oglje natresli nekaj zrn
kadila ali ga spustili na ploščo pečke. Tako se je k
blagodejnosti toplote pridružil še prijeten vonj smole
indijskega grma Boswelie, Mastiksa, Galbanuma...
Kaj vse bi moral današnjemu človeku dati, da bi
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se sredi mrzle zime, še sredi noči odpravil na pot v
oddaljeno naselje, kjer ga čaka nekurjen prostor?
Kako da se splača pešačiti milje daleč? Za cigarete?
Če bi izvedli anketo o tem, za kaj je ljudem vredno
premagovati pota in doprinašati žrtve, kot so jih doprinašali naši predniki za vero in Cerkev, bi verjetno
zvedeli z modernejšimi besedami to, kar je apostol
Pavel pisal Rimljanov v 13. poglavju in slišimo na
prvo adventno nedeljo kot: požrtija (commessatio),
pijanstvo (ebrietas), spolna zloraba – prešuštvo (cubile), nečistost (impudicitia) in prepir (contentio). To
je tisto, kar danes še bolj kot v starem Rimu vse motivira, poganja ves promet in kar ljudem ne da miru.
Rimljani so vedeli, o čem govori Pavel. Pavel sam
je pa tudi vedel. Končno se je pred svojim spreobrnjenjem na poti v Damask odlikoval v preganjanju
kristjanov, saj je bil zraven pri kamenjanju prvega
mučenca Štefana, katerega praznik
obhajamo 26. decembra. Sploh je
imel pri preganjanju kristjanov važno
vlogo. Praznik Pavlovega spreobrnjenja obhaja Cerkev 25. januarja.
Pavlovo spreobrnjenje – sem in
tja – to se pravi, da je polovica
zime mimo in da se leto že
obrača. Apostol narodov, ki
je iz Savla postal Pavel, ni
edini veliki svetnik, ki je hodil
po zmotnih poteh in ovinkih,
dokler ni našel prave poti, ki
je njegovemu srcu prinesla
blažen mir.
Pavel sam je pisal stavke,
vredne naše pozornosti. Naj tečemo in se
trudimo, da bi jih slišali in razumeli. Hieronim,
ki je bil nekoč oblagodarjen pisatelj, pravi o njem:
»Vsakokrat, ko berem apostola Pavla, se mi zdi,
da ne slišim besed, temveč grmenje.« Kot dokaz
za moč besede pri Pavlu je omenjeno berilo prve
adventne nedelje, ki vse to, kar razumemo pod
pričakovanjem in adventom, razmišljanjem in spreobrnjenjem, teološko in pesniško pove na način, ki
je neminljiv in brez primere: Bratje! Poleg tega poznate čas, v katerem smo. Ura je že, da se zbudite
iz spanja, zdaj je naša rešitev bliže kakor takrat,
ko smo vero sprejeli. Noč se je pomaknila naprej
in dan se je približal. Odvrzimo torej dela teme in
nadenimo si orožje luči. Živimo pošteno, kakor se
podnevi spodobi: ne v požrešnosti in v popivanju,
ne v posteljah in v razuzdanosti, ne v prepirljivosti
in ne v nevoščljivosti. Pač pa si oblecite Gospoda
Jezusa Kristusa in ne skrbite za meso, da bi stregli
njegovim poželenjem.
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Niko Kuret

JASLICE
Zgodovina je že pred časom ovrgla pobožno mneskih krilnih oltarjih. Ostanke takega oltarja poznamo
nje, da je bil “začetnik” jaslic sv. Frančišek Asiški.
iz Gornje Lendave v Prekmurju in Zgornjega Tuhinja
Res beremo v njegovem življenjepisu, da je leta
na Gorenjskem. Del takega oltarja je bil leseni relief
1223 s svojimi sobrati na poseben način obhajal
rojstva iz leta 1613 v benediktinski cerkvi v Gornjem
polnočnico v votlini sredi gozda pri Grecciu. K oltarju
gradu. Italijanski umetnik Gian Battista Costa je
je dal postaviti s slamo napolnjene
ustvaril za oltar sv. Jurija v stari ljub
jasli in zraven prignati osla in vola.
ljanski stolnici leta 1624 upodobitev
Legenda pripoveduje, da se je nato
rojstva, ki se pa ni ohranila. Tudi sicer
med povzdigovanjem v jaslih pokaso prizori rojstva v oltarjih na Slovenzalo Dete Jezus, pobožalo Frančiška
skem pogosti (Crngrob 1652, Rožnik
in spet izginilo.
pri Ljubljani sredi 17. stoletja, Vrh
In vendar ne sv. Frančišek ne fran
pri Vrhniki 1700, Sv. Vid pri Lukovici
čiškanski red pri nastajanju jaslic ni
1749 in drugi).
sta imela vidne vloge.
Seveda tudi to še niso bile jaslice.
Kaj pa so jaslice?
Korenine jaslic se skrivajo drugje.
Danes imenujemo jaslice občasno
Dotaknili smo se jih že zgoraj. Njihovo
plastično upodobitev prizora Kristusoobmočje je premišljevanje, meditacivega rojstva v panoramsko oblikovani
ja. Vsi učitelji pobožnega premišljevapokrajini s premakljivimi figurami, ki
nja od Anzemla Caterburyskega dalje
jih postavljamo po svoji zamisli in po
(†1109) so svetovali pobožnim dusvojem umetniškem čutu. Prizori, ki
šam, naj si živo predstavljajo votlino
jih na tak način ustvarjamo se poneKristusovega rojstva in vse tisto, kar
Il Santo Bambino
kod ne omejujejo samo na Gospodovo
se je v njej dogajalo. Pozivali so jih,
rojstvo, ampak na dogodke pred njim (angelovo
naj v duhu obiščejo Gospodove jaslice, naj molijo
oznanjenje, iskanje prenočišča in podobno) in po
Božje Dete in ne pozabijo, kaj sta Marija in Jožef
njem (beg v Egipt, dvanajstletni Jezus v templju
hudega prestala.
in tako dalje); posebna zvrst so “postne jaslice”, ki
Toda le izbranci lahko samo “v duhu”, brez zunaprikazujejo na enak način dogodke iz Kristusovega
nje opore, doživljajo stvarne dogodke iz življenja.
trpljenja.
Navadni človek mora imeti pred seboj otipljivo oporo,
Namen takšnega “postavljanja” prizorov meri
da ob njej lahko premišljuje. Nizozemski avguštinec
samo na doživljanje dogodka, ki ga predstavljajo;
Joannes Mauburnus  (†1501) je zahteval, naj pojaslice hočejo biti pomoč pri pobožnem premišljebožna duša pri meditativnem “obisku” Betlehema
vanju Kristusovega življenja, najpogosteje pač njemed drugim Božje Dete celo “poziblje”. Po domovih
govega rojstva, in jih pri
v Flandriji naletimo v zgotem glede nazornosti nič
dnjem 15. stoletju na draNeapeljske jaslice
ne more nadomestiti.
gocene majhne posteljice
Takšno doživljanje je  
ali zibelke s kipcem Depač od vsega začetka sku
teta (francosko “repos de
šala podpirati likovna umeJésus); bile so del hišnih
tnost – slikarstvo in kipardevocionalij, nič drugače
stvo. Likovno upodabljanje
kakor razpelo ali rožni veKristusovega rojstva sega
nec. Številna so poročila o
že v čas starega krščanzibelkah z Jezuščkom po
stva; v katakombah so
ženskih samostanih, kjer
ohranjene podobe na preso redovnice “Dete” hrasno, ki kažejo tri kralje in
nile in negovale, kakor da
rojstvo. Bizantinska umeje živo. Takšno zibelko iz
tnost nam je ohranila vrsto
mekinjskega samostana
upodobitev Kristusovega rojstva, romanska in gotska
klaris hrani Slovenski etnografski muzej v Ljubljani.
umetnost evropskega zahoda jih ima nešteto. NajJezuščkov kipec z ležiščem kot devocionalija in kot
starejša podoba rojstva na slovenskih tleh je pač na
pripomoček za premišljevanje Kristusovega rojstva
samostanskem pečatu nekdanjega benediktinskega
je že ena izmed korenin današnjih jaslic.
samostana v Gornjem gradu iz 13. stoletja. Na gotNeki duhovni smeri se je preveč realistično ravskih freskah od leta 1300 dalje je motiv rojstva tudi
nanje s kipcem Božjega Deteta sicer uprlo. Namepri nas pogost.
sto nebogljenega novorojenčka v plenicah so začeli
Toda to še niso jaslice. Bistvu jaslic se približajo
postavljati na hišni oltar Dete v vladarskem plašču s
šele plastične ali reliefne upodobitve rojstva na gotkrono na glavi. Ta kip Deteta se je kot “il Santo Bam360
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bino” ohranil zlasti v Italiji in je doživel variante tudi
drugod (npr. praški Jezušček).
Toda zibelka z Detetom se vzporedno pojavi tudi v
božičnih igrah, ki so jih kot del ali kot dopolnilo službe
božje igrali že od srednjega veka po cerkvah. Kipec
Deteta Jezusa je bil njihovo središče. Številne slikarske upodobitve rojstva iz tistih dob so očitno posnete
po resničnih predstavah tega duhovnega gledališča,
naj so potekale kot prireditve v
cerkvi sami ali pred njo ali pa
kot gledališki sprevodi.
Duhovne igre so torej druga, a tudi najmočnejša korenina jaslic. Ni težko ugotoviti, da
je – kakor je to lepo povedal
Rudolf Berliner – prizor rojstva
ali katerikoli drugi podobni
prizor v jaslicah – “zamrznjen”
prizor iz igre (“frozen Theater”).
Jaslice učinkujejo tem globlje,
čim več življenja se je po videzu v njih nenadoma “ustavilo”,
čim bolj se gledalcu zdi, da bodo
figure zdaj zdaj oživele in nadaljevale “predstavo”.
To, kar je pripravil sv. Frančišek v Grecciu, je bil
samo droben primer v splošnem dogajanju prvih
stoletij srednjega veka. Živ vol in živ osel sta nastopala tudi drugod v cerkvenih božičnih igrah, tako
v Milanu leta 1336, v Flery-sur-Loire pa morda že
v 13. stoletju.
Kristalizacijo tega dogajanja pomeni torej tisto,
kar se je v dobi protireformacije, že v drugi polovici
16. stoletja, prvič pojavilo in kar
danes imenujemo jaslice. Zahvala
za to gre jezuitom.
Prve jaslice so postavili jezuiti
leta 1560 v svojem kolegiju v
Coimbri na Portugalskem, prve
cerkvene jaslice pa so uredili leta
1562 v svoji cerkvi v Pragi. Zelo
Jaslice v
pomembno je, da je jezuitski
Bogkovem kotu
general Claudio Acquaviva leta
1591 izdal načelno dovoljenje za
postavljanje jaslic po jezuitskih
kolegijih in cerkvah. Šele posih
mal so sledili drugi: frančiškani,
dominikanci, avguštinci ...
Pot je bila s tem utrta. Z začetkom 17. stoletja srečujemo
jaslice ne samo po jezuitskih
cerkvah, ampak tudi po cerkvah
drugih redov. Konec prve polovice istega stoletja, leta 1644, so jaslice izpričane v
jezuitski cerkvi pri sv. Jakobu v Ljubljani. Ohranjena
jezuitska kronika poroča, da so bile figure “dva vatla”
visoke, naredil da jih je brat Kilijan Hampl, po rodu
iz Porurja. “Odlične gospe” so krile stroške s svojimi
prispevki, jaslice pa so predstavljale različne prizore. O poznejši usodi teh ljubljanskih jaslic poročila
manjkajo, za jaslice v drugih redovniških cerkvah
v Ljubljani pa izvemo razmeroma pozno. Bosonogi
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avguštinci (diskalceati, “školcjati”) so si naročili
“nove” jaslice za svojo cerkev leta 1768. Omarične
jaslice iz nekdanje kapucinske cerkve v Ljubljani
nosijo letnico 1762. Podobne jaslice so ohranjene
po številnih cerkvah v Sloveniji. Najlepše med njimi
so še danes ohranjene jaslica iz srede 18. stoletja v
bivši samostanski cerkvi dominikank v Velesovem
na Gorenjskem.
18. stoletje, ko je igrivi duh
presitega fevdalizma ustvaril
Lesene
nemirni rokoko, ko so nastajajaslice
le nedosežne drobne porcelanske plastike in v podrobnostih
izdelane miniature, je dalo tudi
jaslicam nov zagon. Neapelj je
postal središče bogate jasličarske umetnosti (Giuseppe
Sammartino), ki je vplivala
tudi drugod po Italiji, zlasti v
Genovi in na Siciliji (Matera).
Pri nas je tisti čas janzenizem med drugim zatiral tudi
jaslice. Izginile so iz večine
cerkvá, obdržale so se le po
samostanskih cerkvah. Tam so jih verniki lahko obiskovali. Po letu 1800 se je stanje spremenilo. Tedaj
so nastale jaslice Leopolda Layerja za župnijsko
cerkev v Kranju, Mateja Langusa za frančiškansko
cerkev v Ljubljani, Štefana Šubica za frančiškansko
cerkev v Novem mestu, Janeza Wolfa za župnijsko
cerkev v Trnovem v Ljubljani in druge. Iz desàk
izžagane figure po cerkvah so utegnile pobuditi
zanimanje za papirnate figure, ki so jih poslikali z
akvarelnimi barvami, morda še
oblepili s koščki blaga in jih tako
“oblekli”.
Nadaljnji korak v razvoju jaslic je bil njihov vstop v domove,
kjer so jim božične devocionalije,
ležišča z Jezuščkom ali kipci Jezuščka samega, že prej pripravili
pot. Prve hišne jaslice si je dala
napraviti Konstanca Piccolomini
Aragonska, vojvodinja v Amalfiju, že okoli leta 1560. Naročila
je kar 167 figuric. Kmalu zatem
je dobila tudi vojvodinja Marija v
Gradcu, po rodu bavarska princesa, v dar večje število figuric za
svoje jaslice.
Dvorom so sledile premožnejše meščanske hiše. Zelo so se
razširile jaslice v omaricah, za
steklom. Večidel so jih ustvarjale redovnice. Imamo
“jaslice”, kjer leži (ali stoji) v omarici samo Dete
Jezus, in spet take, ki predstavljajo dogodek rojstva
v hlevcu sredi pokrajine. Najstarejše naše znane jaslice tega tipa so bile ohranjene v Ljubljani in nosijo
letnico 1714. Figurice so izrezane iz tršega papirja,
poslikane z akvarelnimi barvami, obleka iz pisanih
krpic pa je nalepljena. Posebno mesto zavzemajo
iz žgane gline izdelane jaslice dunajskega umetnika
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J. G. Dorfmeistra iz leta 1722, ki so bile v zasebni
lasti v Celju in jih je pred leti odkupil münchenski
Nacionalni muzej za slovito Schmedererjevo zbirko.
Slovenske hišne jaslica v 19. stoletju, kolikor jih
poznamo, so se naslanjale na ljudsko obliko “kotnih”
jaslic. Med njimi so najzanimivejše pač tiste, ki jih je
pred letom 1890 izrezljal ljubljanski mitničar Janez
Frfila. Ustvaril je s svojimi figuricami narodopisno zanimivo vrsto ljubljanskih tipov iz konca 19. stoletja.
Po letu 1900 pa so se jaslice v meščanskih krogih
začele umikati božičnemu drevesu. V večini primerov
so se omejile na tiskane primere “zložljivih” jaslic,
ki so bile pogosto najnavadnejša plaža in neizmerno
daleč od namer in od   umetniške vrednosti prvih
začetkov jaslic.

Papirnate zložljive jaslice

BOŽIČNO OBDAROVANJE
za nekatere ni nič dovolj dobro

Obdarovanje sodi med pomembne, za glavnino
kar nepogrešljive stvari prazničnega časa. Izsledki
vrste raziskav pričajo, da si človek praznike pogosto zapomni predvsem po dvojem: obloženi mizi
(slavnostnem jedilniku) in darilih (zlasti tistih, ki jih
je prejel, redkeje tudi tistih, ki jih je sam poklonil).
Na pragu veselega decembra večina ljudi razmišlja o darilih. Otroci se jih veselijo, odrasli pa so ob
misli nanje predvsem zaskrbljeni.

Pismo želja
Mar ni žalostno, da obdarovanje, ki naj bi bilo
nekaj lepega, veselega, prijetnega, spodbudnega in
prijaznega, v človeku zbuja tudi negativne občutke
in čustva? Najbolj radostni in optimistični so v tem
primeru otroci, pa še ti kmalu postanejo nezaupljivi
in zaskrbljeni, če jim dobri možje, starši, sorodniki in
prijatelji ne izpolnijo konkretnih želja. Ker se odrasli
bojijo, da otroke premalo poznajo in ne zaznavajo
njihovih pričakovanj, jim predlagajo, naj svoje želje
razkrijejo v pismu. Otrok pismo napiše in/ali nariše,
nato pa v dar dobi nekaj čisto drugega. Seveda je žalosten in razočaran, čeprav mogoče poklonjeno bolj
potrebuje od želenega. Sprašuje se, kaj je narobe
z njim, da se mu želje niso izpolnile. Spodbujanje
k pisanju pomeni zavezo in odgovornost. Kdor ne
namerava pokloniti vsaj nekaj reči s seznama, naj
otroka ne spodbuja k pisanju. Tudi za rojstni dan,
god, veliko noč in druge praznike, naj tak človek raje
ne sprašuje otrok, kaj si želijo, marveč zaupa lastni
presoji in sam izbere darilo.

Darilo – kaj, kje, kako

Vprašanju, kaj kupiti, stopa ob bok vprašanje koliko kupiti/podariti. Zmernost je pri tem pomembno
vodilo, treba pa je upoštevati, da vsi, (čeprav so
že odrasli) ne premorejo dovolj modrosti za dobro,
smiselno presojo, koliko je dovolj in koliko preveč,
premalo pa je po besedah moje mame samo nič.
Kaj in koliko se nadaljuje v kje. Kje kupiti darilo?
V sosednji trgovini, kjer lahko vsakdo mimogrede
preveri ceno in kakovost, v oddaljeni in neznani
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prodajalni, ki zagotavlja kanček skrivnosti (skrivnostnost naredi darilo čarobno in privlačno), ali pa
ga izdelati v domači delavnici, kuhinji, garaži. Če
se odločite za slednje, pozabite na letanje po trgovinah in potrošniško mrzlico, zavihajte rokave in
se lotite dela. Poklonite nekaj, kar veste, da ne bo
nihče drug, izdelajte, kar imate sami najraje in kar
tudi naredite najbolje. In ne imejte predsodkov pred
darili z oznako “domače” – home made, ki počasi
spet pridobivajo veljavo.
Kaj pa cena? Za mnoge predstavljajo cene in
stroški najpomembnejši del obdarovanja. Dobri
darovalci vedo, da to ni prav. Da je cena drugotnega pomena, priča na primer dejstvo, da se človek
pogosto močno razveseli skromnega in poceni darila, da draga in dragocena darila človeka spravljajo
v zadrego, mu vzbujajo občutek “nevrednosti” in
odvisnosti ter ga navdajajo s strahom, kako se bo
oddolžil za podarjeno, za piko na i pa ceno obdarovancu praviloma zamolčimo.
Pomembno je tudi, kdo daruje in komu. So to
starši in otroci, stari starši in vnuki, prijatelji, sošolci
ali kolegi med seboj, sosedje, znanci, dobrotniki,
sodelavci, podrejeni nadrejenim itd.
Odločilno je tudi, zakaj obdarujemo. Ali je darilo
znak nagrade in priznanja, pohvale in spodbude,
spoštovanja in občudovanja, zahvale, prošnje, priporočila, pozornosti, ljubezni, prijateljstva, naklonjenosti...? Ali gre morda predvsem za kupovanje
pozornosti, ljubezni in naklonjenosti obdarovanca
oziroma njegovih najbližjih. Ali je znak veselja in
navdušenja ali predvsem dolžnost in obveznost za
en ali kar oba člena v verigi obdarovanja?
Za konec pa še besdica ali dve o denarju. Denar
za otroke (zlasti predšolske) ni darilo. Razveselijo se
ga predvsem starši, katerim darovalec tudi običajno
prilagodi višino finančnega darila. Ker in kadar obdarujemo otroke, zato raje ne poklanjajmo denarja,
nikakor pa ne darujmo samo denarja. Vedno priložimo še kako igračko, sladkarijo, knjigico, oblačilce,
rožico ali kaj podobnega.
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VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Henri Daniel-Rops

sklep
JEZUS V SVOJEM ČASU IN SVOJEM LJUDSTVU

JUDO VSKO LJUDSTVO IN JEZUS
Ostane še zadnje vprašanje: ali ta zavrnitev
Izraela pomeni vse judovsko ljudstvo? Ali so se
vsi njegovi rojaki zavedali njegovega poslanstva,
njegovega sporočila; ali so vedeli, da se je razglasil
za Mesija, ali so bili sposobni spoznati tisto, kar bi
iz njega lahko naredilo “znamenje nasprotovanja”?
Za odgovor bi bilo potrebno ugotoviti točen položaj
Jezusovega človeškega pojava v življenju njegovega
ljudstva, odmev njegovega učenja in njegovih čudežev, število teh, ki so mu zaupali. Težka reč! Ob
pomanjkanju vseh nekrščanskih dokumentov – Jožef
Flavij ne zine besedice o “dogodku Jezus” – nam
edine podatke nudijo štirje evangeliji. Smo pa že
povedali, da zgodovinska dokumentacija ni bila skrb
navdihnjenih oblikovalcev. Na ta vprašanja, ki bi si
jih zgodovinar najprej postavil, niti mislili niso. Tudi
podatki, ki nam jih sporočajo, niso jasni in včasih
se zdi, da si celo nasprotujejo.
Iz njihovega branja dobimo vtis, da je bil neposredni odmev Jezusovega pridiganja omejen.
Po podatkih, ki se skladajo v vseh treh sinoptičnih
evangelijih (Matej, Marko, Luka; op. ur.) je glavni
del njegovega oznanjevanje potekal v Galileji, predvsem na področju Genezareškega jezera, v okolici
Kafarnauma. Galileja je bila pa obrobna pokrajina,
na katero Judje iz Judeje, pravi varuhi izraelskih
izročil, niso dali kaj prida. Od trenutka, ko je bila v
Galileji sami naščuvana policija Heroda Antipa, je
postalo Jezusovo delovanje bolj prikrito; ko je šel
iz kraja v kraj, ni maral, da bi se zvedelo (prim. Mt
9,30). Med njegove poslušalce Galilejce so se brez
dvoma mešali tudi ljudje, ki so prišli od drugod. Je
to pomenilo veliko zbiranje ljudi? Po poročilih o dveh
čudežih pomnožitve kruha je bilo to vprašanje štiri
ali pet tisoč ljudi. To je gotovo veliko, toda daleč
od tega, da bi to bil ves narod. Pri takem številu
gre kvečjemu za krajevno zbiranje. Kljub kratkemu
bivanju v Judeji – enkrat ali dvakrat v treh letih,
kot poročajo sinoptiki –, nam Matej jasno pove, da
Jezus ni bil kaj dosti znan v trenutku, ko je prišel tja
na zadnji stopnji svojega poslanstva: na dan mesijanskega vhoda, na “cvetno nedeljo” so se gledalci
spraševali: »Kdo je to?«  (Mt 21,10). Pa tudi če je
njegovo bivanje v Judeji trajalo tako dolgo, kot pravi
Janezov evangelij, ni mogel biti kaj dosti znan, saj
četrti evangelist sam pravi, da se je Jezus pogosto
skril (Jn 7,10; 11,54).
Zdi se torej, da je bil odmev Jezusovega oznanjevanja sicer dokaj znaten v Galileji, moral pa je
biti zelo omejen v ostali Palestini. Judov iz diaspore
ne bi niti omenjali, saj so o preroku iz Nazareta
kvečjemu slučajno slišali govoriti povratnike iz romanja v Jeruzalem. Večina judovskega ljudstva ga
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je toliko poznala, kot bi v srednjem veku poznali
kakega podeželskega agitatorja, ki je na koncu svoje
kariere prišel v glavno mesto samo zato, da bi bil
po petih dneh obešen. Javno mnenje se zaradi tega
pač ni vznemirjalo. Ali se ne bi celo tisti, ki so bili o
stvari na tekočem, čisto resno spraševali o zgodbi
tega ljudskega preroka, tega domnevnega Mesija?
Kandidatov za Mesija je bilo znanih lepo število: od
Kristusovega rojstva pa do razdejanja Jeruzalema
(leta 70; op. ur.) jih je bilo kakega pol ducata. Niso
tudi še pozabili esenskega “Učitelja pravičnosti”, ki
se je spopadel z jeruzalemsko duhovščino in še manj
tistega Juda iz Gamale, ki so ga usmrtili leta 6. Običajnega reda te krize niso motile dalj časa. Jezusova
človeška usoda se je brez dvoma zdela njegovim dobro obveščenim rojakom več kot običajen dogodek,
pa veliko manj kot dogodek narodnega pomena.
Ali je njegovo sporočilo izzvalo nasprotnike na
svojem področju? Zdi se, da je bil v ljudskem okolju
dolgo deležen naklonjenosti, da je celo zbujal navdušenje. Ko Lukov evangelij zatrjuje: »Vse ljudstvo se
ga je oklepalo, ko ga je poslušalo« (Lk 19,48), hoče
gotovo govoriti o množicah, voditeljem nasprotnih
masah. Dosti pričevanj govori za to, da je bilo do
cvetne nedelje, ki je tukaj všteta, ljudsko mnenje
Jezusu naklonjeno. Ali je moglo tisto, kar se nam
v njegovem oznanjevanju zdi kot nasprotovanje
najbolj običajnim judovskim tradicijam, res resno
prizadeti njegove poslušalce? Galilejskih kmetov in
jezerskih ribičev pač ni moglo kaj dosti žaliti, da se
je mladi prerok lotil težkih in zoprnih rabinskih pravil;
kot jih ni moglo ravno jeziti, in da se je ponorčeval
iz malenkostnosti pri plačevanju desetine, zaradi
česar so sami prvi trpeli.
Točka, pri kateri bi se lahko zares hitro pokazalo
nesoglasje, je bil mesijansk značaj Jezusove osebnosti, ki je bil tako drugačen od tistega, ki so si ga
prestavljali. Zdi se, da je naredil, kar je le mogel, da
to ne bi prihajalo na dan. Za Mesija se je predstavil
samo Samarijanki, nepomembni tujki. Celo svojim
apostolom ni nikdar pozabil zapovedati molka ob
prilikah, ko se je pri spremenitvi na gori ali pri čudežih razodelo njegovo božanstvo. Edino izjemo od
tega pravila je naredil, ko je sprejel “zmagoslavje”
ob svojem vhodu v Jeruzalem na cvetno nedeljo; pa
še tu se zdi, da je bilo zmagoslavje skromno. Kar
zadeva čudeže je p. Lagrange zelo dobro pripomnil,
da kljub vsej svoji izjemnosti niso v očeh ljudstva
niti najmanj dokazovali, da je Mesija. Pa tudi sam
ni trdil, da je: kaj niso nekateri preroki kakor Elija
in Elizej tudi obujali od mrtvih?
Gotovo je, da korenin spora, ki bo dosegel višek
v drami velikega tedna, ni mogoče iskati v samohot
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nem odporu ljudstva. Kdo ga je torej izzval? Apostol
Sina Božjega, ali tiste: »Podrite ta tempelj in v treh
Jakob, ki se v svojm Pismu kaže, da je vseskozi Jud,
dneh ga bom postavil« (Jn 2,19). Prilagajanje bo
se ne obotavlja odgovoriti: bogati, mogočni (prim.
naredilo ostalo: ljudstvo bo capljalo za oblastmi.
Jak 5,1-6). V resnici: stan voditeljev Izraela. Od
Tako bo tistega usodnega petka šel po stopnizačetka Jezusovega pojava je videti učitelje Postave,
častih jeruzalemskih ulicah navzdol iz pretorija
farizeje – s kako izjemo –, kako ga sumničijo, postatrdnjave Antonie in se vzpenjal proti Efraimovim
vljajo vprašanja, ki so prave pasti, spletkarijo proti
vratom mož usmiljenja vrednega izgleda, krvavega
njemu. Jasno, razumeli so, da novo razodetje ne bo
in umazanega obraza, noseč na rami težko bruno
v skladu s tradicijami njihovega učenja. Ko Jezus ob
in opotekajoč se pod njegovo težo. Spremljal ga
koncu svoje poti prevzame kot polje svojega apostobo oddelek pomožnih rimskih čet in nekaj zvestih,
lata Jeruzalem in Judejo, saduceji s svoje strani ne
predvsem ženà. Bo temu sprevodu posvečala kaj domorejo biti drugačni kot najprej nezaupljivi, potem
sti pozornosti množica gospodinj, hitečih na glavno
sovražni.  Njihova politika je “nobenih storij” v dotržnico kupovat hrano za velikonočno soboto, verniki,
brem razumevanju z rimskim okupatorjem, katerih
ki se vzpenjajo proti templju, rokodelci in oslarji?
je groza teh agitatorjev, ki se razglašajo za Mesije
Obsojenec, ki ga vodijo na morišče, ni bil prav redek
ali kralje Izraela in delajo zgago. Zveza teh dveh
prizor. In ko bo vse končano, ko se bodo na golem
velikih verskih strank, farizejev in saducejev se bo
vrhu Golgote, priljubljenem kraju potepuških psov
obrnila proti Jezusu in v Sanhedrinu, ki ga bo sodil,
in jastrebov, dvigali trije križi, Jezusov in dveh razbo v tragični noči od velikega četrtka na veliki petek
bojnikov – se bo kdo izmed popotnikov na cesti proti
zelo velika večina proti njemu. Kar zadeva ljudstvo,
Jafi ustavil, da bi si ogledal te uboge človeške cunje,
bo za to, da bi njegov odnos obrnili proti Jezusu,
da bi prebral napis na srednjem križu, da bi vprašal
zadoščalo – znano je, da so mase omahljive – izzvati
vojake na straži, ki so kockali: »Kdo je to?« Bo torej
njihovo užaljenost z zasukanim smislom okrnjenih
najvažnejši dogodek zgodovine v vsakdanjem življeJezusovih izjav, na primer tiste, da se je imenoval
nju judovskega ljudstva ostal popolnoma neopažen?
—
—
—
S tem je končana knjiga, ki jo je napisal član francoske “Akademije nesmrtnikov” Henri Daniel-Rops
in ji dal naslov “La Vie Quotidienne en Palestine au Temps de Jésus” – “Vsakdanje življenje v Palestini
v Jezusovem času”. Z novim letom bomo nadaljevali poglabljanje svojega znanja o Jezusu in njegovem
bivanju v našem času in prostoru, ki ga imenujemo zgodovina.

“ TELEFONSKI IMENIK”
ZA SVETO PISMO

številke za klic v sili lahko kličete direktno
vse linije so odprte 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Ko ste vznemirjeni: Jn 14
Ko ste v težavah: Ps 16, Jn 14,1–4, Heb 7,25
Ko se vam Bog zdi daleč: Ps 139
Ko ste bolni: Ps 32, Rim 5,3–8, 2 Kor 12,9–10
Ko ste hvaležni: Ps 84, Ps 92, Ps 100, Ps 103
Ko vaša vera peša: Heb 11
Ko ste v skušnjavi: Ps 1, Ps 73, Jak 1,12, 2 Pet 2,9
Če hočete obroditi sad: Jn 15
Ko imate težave s prijateljstvom: Jn 15
Ko ste grešili: Ps 6, Ps 51, Lk 15, Jn 3,16, Mt 26,33–35
Ko vas je strah: Ps 46, Ps 91, Fil 4,6–7, 1 Jn 4,15–19
Ko imate težave z branjem Svetega pisma: Jn 5,39
Ko se čutite osamljene in prestrašene: Ps 23
Ko ste jezni: Mt 5,22–24
Ko potrebujete sočutje: Lk 10,30-37
Ko se hočete boriti in kritizirati: 1 Kor 13
Ko bi radi sodili druge: Mt 7,1–5
Če hočete izvedeti skrivnost sreče: Kol 3,12–17
Ko potrebujete tolažbo: Iz 40
Ko potrebujete mir, počitek: Ps 37, Mt 11,25–30, Rim 5,1–5
Ko se vam ves svet zdi večji kakor Bog: Ps 90
Ko vam je težko biti pravični: Mt 5,20, Jn 3,13–21
Ko vam je težko ljubiti bližnje: Jn 13,34–35
Ko vaša molitev postaja sebična: Ps 67
Ko imate težave s sovraštvom: Mt 5,43–48
Ko potrebujete pogum za kako nalogo: Joz 1
Ko vam je težko biti pošteni: Lk 19,11-26
Ko se počutite osamljene: Ps 23, Jn 14, 2 Tim 4,16–18
Ko se želite poučiti o krščanstvu: Rim 12
Ko vam je težko spoštovati starše: Mt 15,4 Mr 10,19
Ko mislite na bogastvo in moč: Mr 10, Lk 12,13–21
Če se bojite smrti: Lk 16,19–31, Jn 11,25,26
Če imate težave z odpuščanjem : Mr 11,25
Ko so vaši žepi prazni: Ps 37
Ko imate probleme z molitvijo: Lk 11,1–13
Ko ljudje niso prijazni do vas: Jn 15
Če hočete vedeti, kaj je iskrenost: Mt 7,15–27
Ko ste obupani: 1 Kor 15,57–58, 1 Pt 4,12–13 1 Jn 3,1–3
Ko so vas vsi zapustili: Ps 27, Mt 10,24–31, 2 Tim 4,16–18
Če imate težave s hinavščino: Mt 23,27.28
Ko ste srečni: Ps 95
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KONČNA SODBA
Izpoved vere bom zaključil z našim zatrdilom “verujem v večno življenje”. Ustavil se bom pri končni
sodbi. Pa se ni treba bati: prisluhnimo temu, kar
pravi Božja beseda. Takole beremo v Matejevem
evangeliju: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol
svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi
in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od
kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa
na levico … Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v
večno življenje« (Mt 25,31-33.46). Kadar razmišljamo o Kristusovem ponovnem prihodu, ki bo razodel
do vseh podrobnosti dobro, ki ga je kdo storil ali
opustil v svojem zemeljskem življenju, ugotovimo,
da se nahajamo pred skrivnostjo, ki je nad nami,
ki si je ne znamo niti predstavljati. Skrivnost, ki
nehote vzbuja v nas občutek strahu in tesnobe. Če
pa dobro razmislimo to stvar, ne
more drugega kot razširiti kristjanovo srce in postati vzrok tolažbe
in zaupanja.
Ob tem so kar se da pomembna pričevanja prvih kristjanov.
Ponavadi so njihova praznovanja
in molitve spremljali s klicem
“Maranathà”. Ta izraz je sestav
ljen iz dveh aramejskih besed, ki
bi jih lahko prevedli “Pridi, Go
spod!”, ali z gotovostjo vere tudi
“Da, Gospod prihaja, Gospod je
blizu”. Ta izraz je višek vsega kr
ščanskega razodetja in zaključuje
čudovito gledanje, ki nam je dano
v Janezovem Razodetju (prim.
Raz 22,20). V tem primeru je
Cerkev-nevesta, ki se v imenu
vsega človeštva kot njen prvi sad
obrača h Kristusu, svojemu ženinu, nestrpna, da bi
se znašla v njegovem objemu, v objemu Jezusa, ki
je polnost življenja in polnost ljubezni. Če mislimo
na sodbo v tej luči, izgine vak dvom in pusti prostor
pričakovanju in globokemu veselju: prav v trenutku, ko bomo sojeni, bomo končno pripravljeni biti
oblečeni v Kristusovo slavo kot v svatovsko obleko,
bomo povabljeni k pojedini, ki je podoba polne in
dokončne edinosti z Bogom.
Drugi vzrok zaupanja izhaja iz ugotovitve, da v
trenutku sodbe ne bomo ostali sami. Sam Jezus v
Matejevem evangeliju naznanja, da bodo tisti, ki mu
sledijo, dobili prostor v njegovi slavi in bodo sodili
skupaj z njim (prim. Mt 19,28). Apostol Pavel v Pismu skupnosti v Korintu zatrjuje: » Mar ne veste, da
bodo svetu sodili sveti? In če boste vi sodili svetu,
ste mar nevredni, da bi bili sodniki v najmanjših
rečeh? Mar ne veste, da bomo sodili angelom, pa ne
bi vsakdanjim rečem?« (1 Kor 6,2-3). Kako veselo
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je vedeti, da lahko tisti trenutek poleg Kristusa,
našega Voditelja in Branilca pred Očetom (prim. Jn
2,1), računamo tudi na posredovanje in naklonjenost
tolikih naših starejših bratov in sestra, ki so šli pred
nami po poti vere, ki so darovali svoje življenje za
nas in ki nas še naprej ljubijo na neizrekljiv način!
Sveti že žive pred Božjim obličjem, v blesku njegove
slave in prosijo za nas, ki še živimo na zemlji. Kakšno
tolažbo vliva v naše srce ta gotovost! Cerkev je zares
Mati, ki hoče dobro svojim otrokom, predvsem tistim
oddaljenim in trpečim, dokler ne bo našla polnosti v
Kristusovem telesu z vsemi njegovimi udi.
Še eno spodbudo nam nudi Janezov evangelij,
kjer je jasno zapisano: »Bog namreč svojega Sina
ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se
svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi;
kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime
edinorojenega Božjega Sina« (Jn
3,17-18). To pa pomeni, da tista
končna sodba že poteka, da se
začne zdaj, v času našega bivanja. Ta sodba je izgovorjena vsak
trenutek življenja kot preverjanje
bodisi našega sprejetja z vero v
odrešenje, ki je navzoče in deluje
v Kristusu, bodisi naše nevere,
s katero se zapremo sami vase.
Toda če se zapremo Kristusovi
ljubezni, potem se sami obsodimo.
Odrešenje je odpreti se Kristusu
in on nas odreši. Če smo grešniki
– to smo vsi – in ga prosimo za
odpuščanje ter gremo k njemu z
voljo biti dobri, nam Gospod odpusti. Toda za to se je treba odpreti
Jezusovi ljubezni, ki je močnejša
od vseh drugih stvari. Jezusova
ljubezen je velika, Jezusova ljubezen je usmiljena,
Jezusova ljubezen odpušča, toda ti se moraš odpreti
in odpreti pomeni kesati se, obtožiti se za slabe stvari,
ki smo jih storili. Gospod Jezus se je daroval in se
še daruje za nas, da nas napolni z vsem Očetovim
usmiljenjem in milostjo. Na nek način torej lahko
postanemo sodniki samih sebe, se sami obsodimo na
izključitev iz skupnosti z Bogom in brati. Ne naveličajmo se torej bdeti nad svojimi mislimi in dejanji, da
bi že od zdaj naprej občutili toplino in sijaj Božjega
obličja – in to je prelepo –, ki ga bomo v večnem
življenju občudovali v njegovi polnosti. Gremo torej
naprej v misli na to sodbo, ki se začenja zdaj, ki se
je že začela. Gremo naprej, tako da se naše srce
odpre Jezusu in njegovemu odrešenju. Gremo naprej
brez strahu, saj je Jezusova ljubezen večja in če ga
prosimo za odpuščanje grehov, nam jih odpusti. Tak
je Jezus. Gremo torej naprej s to gotovostjo, ki nas
bo povedla v nebeško slavo!
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zapovedi

P. Anselm Grün

DESET ZAPOVEDI

VODNIK V SVOBODO
HOČEM ŽIVETI! (2)
Zelo aktualno področje, na katerem je treba danes znova oznaniti peto zapoved, je téma aktivne
pomoči pri umiranju. Mnogi menijo, da bi v primeru,
ko postane trpljenje neznosno, zadostili naši svobodi
in dostojanstvu, če bi končali trpljenje tako, da bi
končali življenje. Vendar trpljenja ni mogoče ublažiti tako, da ga odpravimo. Ljudje, ki so zdravniku
izrazili željo po smrtni injekciji, svojega življenja,
kakršno je bilo, niso marali več nadaljevati. Niso
mogli več prenašati svojih fizičnih in psihičnih bolečin. Toda trpljenje naj bi ublažili, namesto da ga
odpravljamo. Paliativna medicina je danes našla poti,
kako z bolečinsko terapijo umirajočemu omogočimo
človeka vredno slovo. Hkrati smo uvideli, da pomoč
umirajočemu v njegovi samoti in stiski ni samo stvar
zdravnika, temveč tudi stvar dušnih pastirjev in psihologov, svojcev in osebja
v hospicu. Želja po smrtni
injekciji je pogosto izraz
neuspelih odnosov. Od so
rodnikov ni nikogar, ki bi
stal ob strani. Nasprotno,
umirajočega se priganja,
naj čim prej izgine, da ne
bi bilo treba gledati njegovega trpljenja. Tudi denar
za drago zdravljenje bi tako
prihranili.
Če prepoved ubijanja
ne bo več varovala umira
jočega, potem bodo v pri
hodnosti tisoči vaših sorodnikov poslani v smrt. Imeli
bodo občutek, da niso več zaželeni. Torej naj bi jih
odstranili. V takem ozračju čutimo, kako je lahko
prepoved ubijanja varovalna in osvobajajoča tudi
za naš čas.
Pri pomoči pri umiranju se pokaže, da imajo za
povedi neko notranjo enotnost. Četrta in peta zapoved sta med seboj tesno povezani. Če spoštujem
ostarele starše, jih spoštujem tudi v trpljenju in
bolezni. Poznam veliko ljudi, ki se s hudo bolnimi
starši srečujejo z največjim spoštovanjem in jih
spremljajo v njihovem procesu umiranja. Četrta in
peta zapoved sta jim dali neslutene moči, tako da
potrpežljivo negujejo starše. In za to so pogosto nagrajeni. Nenadoma se družini zgodi sprava. Lahko se
pogovarjajo o stvareh, o katerih se prej ni govorilo.
Če na smrt bolni starši čutijo, da drugi čakajo
samo še na njihovo smrt in da bi jo najraje dosegli
aktivno, se čutijo zavrnjeni. In v ozračju sovražnih
agresij sploh ne morejo več zares živeti. Gibanje
hospic se je na nov način resno lotilo pete zapo366

V. NE UBIJAJ!
vedi za naš čas. Številni pomočniki in pomočnice
vedno znova doživljajo čudež preobrazbe na smrtni
postelji. Ko umirajoči doživijo, da imajo nekoga, ki
se ne boji njihovega trpljenja in umiranja, jim uspe
poslednje dejanje življenja in s tem vse življenje.
Če komu tako rekoč vzamemo umiranje, s tem ko
mu ga vsilimo od zunaj, mu odvzamemo njegovo
najgloblje dostojanstvo in svobodo.
Ne ubijati pomeni tudi, da ne ubijemo samega
sebe. To se ne nanaša samo na samomor, temveč
tudi na mnoge načine, s katerimi odrežemo psihična področja v sebi in tako delu sebe preprečujemo
dostop do življenja. Veliko psihičnih bolezni nastane,
ker so ljudje v sebi nekaj ubili. Tudi naše lastno življenje potrebuje varstvo, zlasti kadar nam ne gre
dobro in bi to življenje najraje odvrgli. Prav tedaj je
potrebna Božja zapoved,
da se lahko to življenje
spet razcveti.
V preteklosti je veliko
kristjanov narobe razumelo askezo. Niso je razumeli kot navajanje na
notranjo svobodo, temveč
kot udušitev. Udušili so to,
kar je nasprotovalo njihovemu idealu. A s tem so
pohabili sebe in navsezad
nje kršili peto zapoved.
Človeka, ki ni več kos
življenju in zaradi nenehnih depresij ne vidi več izhoda, prepoved samomora
ne bo odvrnila od tega, da bi končal življenje. Nobene
pravice nimamo, da bi sodili o tem človeku in njegovem početju. Ne vemo, kako brezupno se je počutil
in kako nesvoboden je bil navsezadnje. Pa vendarle
moramo vztrajati pri prepovedi samomora. Nimamo
pravice sami končati življenje. Naše življenje je v
Božjih rokah, tako kakor življenje naših soljudi. A
tudi tu potrebujemo usmiljenost Jezusa, ki ni nobenega človeka dokončno odpisal.
Prepovedujem si, da bi sodil pri samomoru.
Zaupam temu, da je bila to njegova pot k Bogu,
čeprav je sam ne morem odobravati. In če me kdo
vpraša, ali si sme vzeti življenje, se seveda borim za
življenje in ga poskušam prepričati, da je njegovo
življenje darilo in da lahko celo z življenjem, ki je na
videz sama tema, vendarle vrisuje v ta svet sled, ki
postane za druge povabilo k upanju.
Ko premišljamo o peti zapovedi, ne smemo ostati
pri moralno-teološki razpravi o tem, v katerih primerih je dovoljen umor tirana, kaj je pravična vojska
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in kako je treba splav presojati etično. To je gotovo
pomembna razprava, ki se ji kot posamezniki in
predvsem kot ljudstvo ne moremo izogniti. Hans
Küng je v svojem poskusu, da bi opisal svetovni
etos, zapovedi razložil tako, da so veljavne za vsa
ljudstva. Za to je vedno potrebna tudi konkretizacija
zapovedi.
Kaj pomeni peta zapoved za politiko držav, ki
imajo jedrsko orožje? Ali pomeni zapoved absolutno
razorožitev? Kako se lahko države varujejo pred
ljudmi, ki se ne zmenijo za nobene zapovedi, pred
teroristi ali zločinskimi združbami? To so pomembna vprašanja, s katerimi se danes spopadajo etiki
vseh ljudstev in ki potrebuejo skupne odgovore.
Brez skupnih odgovorov na ta vprašanja svetovna
skupnost ne more obstajati.
Toda zame je pomembnejša razlaga pete zapovedi za moje konkretno življenje. Ta zapoved mi
sporoča, naj postanem občutljiv za to, kdaj sem
nasilen do drugih, kdaj jim ne dopustim možnosti,
da bi se razvijali. Danes
v veliko podjetjih obstaja
trpinčenje na delovnem
mestu, ki posamezniku
ne dopušča pravice do
življenja. Obstaja hudo
obrekovanje. Pri tem nam
ni treba takoj pomisliti na
medije. Kaj hitro lahko
škodujem dobremu imenu drugega, če govorim
o njem ali širim govorice,
ki sem jih slišal drugje,
ne da bi preveril, ali to
ustreza resnici.
Zapoved me postavlja pred vprašanje, kje smešim druge, kje jih ne jemljem resno ali jih v očeh
drugih razvrednotim, tako da nimajo možnosti, da
bi jih ti spoštovali. Ta zapoved me tudi svari, naj
drugim ne odrekam njihovega odnosa do Boga. To
se prav pri zelo pobožnih pogosto dogaja. Natanko
vedo, kdo verjame v Boga in kdo ne, kdo je pristen
kristjan in kdo ne. Lastimo si pravico, da presojamo
odnos drugega do Boga. In pogosto drugega izključimo in mu zagradimo dostop do Boga. V njem ne
vidimo nekoga, ki išče Boga, temveč nekoga, ki ni
tak, kot smo sami. Zato o Bogu tudi nima pojma.
Boga smo si prilastili in druge, ki ne mislijo tako
kot mi in niso tako pobožno kot mi, izključimo iz
skupnosti z Bogom.
Če zapoved prenesem na samega sebe, se glasi:
hočem živeti! Ne pustim, da bi me utišali. Ne pustim,
da bi me izključili iz skupnosti ljudi in iz skupnosti
z Bogom. Hočem živeti, to pomeni: vsi darovi, ki
sem jih prejel od Boga, hočejo živeti. Vsemu hočem

omogočiti prostor, ki je potreben za rast in razcvet.
Ničesar v sebi nočem ubiti. Dopustil bom tudi to,
kar mi na meni ni všeč, ker je v nasprotju z mojim
idealom. Pogovarjati se hočem s svojimi senčnimi
stranmi, da bi spoznal življenje, ki tiči v njih. Hočem
razvijati bogastvo življenja, ki ga Bog pričakuje od
mene. Ker hočem živeti, tudi drugemu pustim živeti.
Spoštujem ga v njegovem dostojanstvu. Odpovedujem se temu, da bi ga ocenjeval. In če je v življenju
ogrožen, varujem njegovo življenje, zavzamem se
za njegovo pravico do življenja.
Jezus v svoji zapovedi ljubezni do sovražnika do
skrajnosti izpolni načelo: »Hočem živeti in pustim
drugemu živeti.« Pri tem se sklicuje na besede
maščevanja »oko za oko, zob za zob.« To je bila
pravzaprav omejitev maščevanja. Drugemu ne
smem neomejeno škodovati. Prizadeti ga smem
samo toliko, kolikor je prizadel mene. Vendar Jezus
ta zakon razveljavi. Namesto da bi se maščeval, naj
bi drugega, ki mi je škodoval, pridobil zase. Tistega,
ki me je onečastil, naj ne
bi prav tako onečastil. V
njem naj bi videl človeka,
ki nizek občutek lastne
vrednosti projicira name
in se zato pri meni bojuje
z njim.
Drugemu ne smem do
voliti, da se grdo vede do
mene. Pač pa naj bi razumel, zakaj tako ravna.
In naj ne bi dovolil, da mi
drugi vsili enak odziv. Nasprotno, svobodno naj bi
se odločil, kaj bom storil.
Iz zavedanja lastnega dostojanstva naj bi tudi drugemu pustil njegovo dostojanstvo in se do njega vedel
tako, da bo znova našel svoje dostojanstvo. Odpoved
maščevanju z enakimi sredstvi doseže najvišjo stopnjo
v Jezusovi zapovedi ljubezni do sovražnikov. Sovražnike naj bi ljubili in zanje molili. Tako posnemamo Božje
ravnanje. »On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja
nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim
in krivičnim« (Mt 5,45). Bog pusti, da sonce njegove
ljubezni sije nad vsemi. Celo tistemu, ki je zgrešil
smer, še daje možnost, da se odpre za to ljubezen.
Bog nikogar na izključi. Vsakomur ponuja možnost,
da se spreobrne in verjame v ljubezen. V pridigi na
gori nam Jezus pokaže poti, kako naj s sovražniki, z
notranje razdvojenimi, z nezadovojnimi, z agresivnimi
ravnamo tako, da bodo opustili sovražnost, da bodo
ozdraveli od razdvojenosti in se pomirili. To so poti, ki
drugemu, ki namerava preprečiti življenje, omogočijo
življenje in mu odprejo prostor, v katerem se lahko
poveže z dobrim v sebi.

MOLITVENI NAMENI

ZA DECEMBER 2015

Splošni: Da bi mogli vsi izkusiti Božje usmiljenje, ki se nikoli ne naveliča odpuščati.
Misijonski: Da bi družine, posebno tiste, ki trpe, našle v Jezusovem rojstvu znamenje varnega upanja.
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Anton Strle

SLOVENCI
IN MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE
V slovenskih krajih so praznik Brezmadežne (8.
decembra) obhajali že mnogo prej kakor v samem
Rimu. Kodeks cistercijanskega samostana v Kostanjevici iz prve polovice 14. stoletja je najstarejša
priča za to. Gotovo je tudi, da so v minoritski cerkvi
v Ljubljani 8. decembra 1439 praznovali Marijino
brezmadežno spočetje. Pij II. je leta 1463 dovolil,
da se v Ljubljani smejo na ta praznik pripravljati
z bedenjim dnem in postom. Škof Hren imenuje v
svojem dnevniku Marijino brezmadežno spočetje
zapovedani praznik. Naš rojak Janez Ludovik Schönleben je napisal celo vrsto knjig, v katerih zagovarja
in razširja češčenje brezmadež
ne Device. V knjigi, ki ji je dal
naslov “Deviška palma”, izdani
leta 1671, piše: »Moja domovina,
vojvodina Kranjska, šteje nad
300.000 prebivalcev. Med to
množico ne bi našel nikogar (če
izvzamem nekaj malega drugovercev), ki bi nasprotoval nauku o brezmadežnem spočetju.
Vsi, učeni in neučeni, plemstvo
in preprosto ljudstvo, moški in
ženske, po samostanih in med
svetom, vsi, prav vsi, se tisti dan
pred praznikom brezmadežnega
spočetja iz obljube postijo in
praznik svečano obhajajo.«
Kako močno je zlasti med
Slovenci bilo razširjeno češčenje
Marijinega brezmadežnega spočetja, se vidi npr. tudi iz tega, da
je bila na začetku 17. stoletja v
Ljubljani ustanovljena posebna
Marijina kongregacija za može z
imenom Družba Marije Device,
brez madeža spočete. Po večjih
mestih so postavljali spominske
stebre s kipom brez madeža spo
čete Device Marije: na Ptuju l. 1664 v spomin na
zmago nad Turki; v Mariboru l. 1680 v zahvalo za
odvrnitev kuge; v Ljubljani pred cerkvijo sv. Jakoba l.
1682 v zahvalo za odvrnitev dveh šib: Turkov in kuge.
Zato pa ni čudno, če je bl. škof Anton Martin
Slomšek s takim navdušenjem vernikom naznanil
razglasitev Marijinega brezmadežnega spočetja za
versko resnico: »Preljubi! Veselo novico vam oznanjam, ki bo večno slovela, – slovela v čast in hvalo
Bogu in Mariji, pa tudi nam, vernim otrokom Marije
v tolažbo – slovito novico, naj si jo živo v srce zapišete...« Slovesno razglasitev je 8. decembra 1854
izvršil papež Pij IX. Ko škof Slomšek opisuje, kako je
do tega prišlo, pristavlja: »Neizrečeno je bilo veselje
vernega ljudstva, ko je slišalo, da po verskem nauku
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naše svete Cerkve povodenj izvirnega greha, ki se
je po vseh Adamovih otrocih razlila, v katerem so
vsi grešili, Marije prečiste Device ni dosegla, ko je
bila spočeta v materinem telesu, kakor je svoje dni
potok Jordan tiho stal, ko se je skrinja miru in sprave skozenj nesla. Tolike slovesnosti starodavni Rim
že nad 200 let videl in slišal ni... Hvala iz milijonov
vernih src se vali pred sedež milosti in vsemogočnosti
božje za toliko visokost in toliko posebnih milosti, s
katerimi je Bog Marijo ozaljšal. Na prošnjo Marije pa
tudi rosi (kar zaupamo) čez ves sedanji revni svet
božje usmiljenje, katerega toliko potrebujemo. V to
hvalo in zahvalo tudi mi svoj glas
povzdignimo: Bogu, ki je Marijo, našo preljubo Mater, toliko
povzdignil; Mariji, o kateri trdno
verujemo, da je brez vsakega
madeža izvirnega greha spočeta.
To skrivnost verovati bo naše zasluženje tem bolj pomnožilo, čim
trdneje verujemo; in kolikor bolj
bo med nami napredovalo Mariji
izkazovano češčenje, toliko bolj
bo rasla moč Marijine priprošnje
za vsakega kristjana posebej in
za vesoljno krščanstvo sploh, ki
posebno v sedanjih nevarnostih
potrebuje Marijinega varstva,
da bi se ljudstvo ne pogreznilo v
prepad nevere in krivoverstva.
To je sveti namen naše matere
katoliške Cerkve ob tem slovesnem oznanilu.« Štiri leta nato
je Slomšek spet napisal toplo
pastirsko pismo o Marijinem
brezmadežnem spočetju. Bilo je
to tisto leto, ko je sv. Bernardki v
Lurdu 25. marca neznana gospa
pri enem izmed Bernardkinih
zamaknjenj na vprašanje, kdo
je gospa in kako ji je ime, s tresočim se glasom
odgovorila: »Jaz sem brezmadežno Spočetje.«
Bernardka je bila zelo malo poučena in še ni bila
slišala takšnega naslova za Marijo. Zato je morala
kar naprej ponavljati navedene besede, če je hotela
svojemu župniku pravilno sporočiti Gospejino ime.
Ali ni s tem Marija, Mati Cerkve, sama potrdila
sodbo Cerkve, izrečeno štiri leta prej? Ali nas ni s
tem Marija sama opozorila na nekaj zelo važnega?
Da je namreč Cerkev živo izročilo, da »Cerkev ni
omara za arhive, marveč umevanje in ljubezen, ki
sta ob vplivanju Svetega Duha vedno na delu. Samo
Cerkev je usposobljena in poverjena za branje Svetega pisma in za to, da nam kaže na pristni smisel
Svetega pisma« (G. Salet).
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Ob 50-letnici razglasitve Marijinega
brezmadežnega spočetja je veliki slovenski mislec A. Ušeničnik zapisal med
drugim tudi tole: »Če hodite po slovenski
zemlji, ali najdete kraj, kjer ne bi sijala
iz kake kapelice, kakega znamenja, s
kakega oltarja podoba lurške Matere
božje? Glejte, ta podoba je prelep simbol brezmadežnega spočetja. To nam je
vesela priča, da tudi v duši slovenskega
naroda vedno jasneje in živeje sije verska resnica o Brezmadežni in ta resnica
vedno bolj zmaguje nad naturalizmom,
ki se je globoko zajedel tudi že v organizem našega naroda... Zato pa vstajajo
med narodom mladeniške in dekliške
družbe, ki nosijo v duši zavest svoje
slabosti, a iz verske resnice zajemajo
veliko upanje in nepremagljivo moč, zato
vstaja nov naraščaj, čistejši in čvrstejši,
zato vstaja nova bodočnost, jasnejša in
srečnejša!«

O da bi bilo na svoj način mogoče to
reči za Slovence tudi še danes, po novih
50 letih in več! Vsekakor nam verska
resnica o Marijinem brezmadežnem spo
četju kliče v spomin dejstvo greha, ki
posega tako rekoč v korenine človeštva.
»Toda na greh je Bog zasnoval svoje
največje delo, delo odrešenja. Greh je
temno ozadje, iz katerega sije največji
in najlepši pojav božje Ljubezni – skrivnost učlovečene Besede. Ta misel je tako
polna miline, da Cerkev ob tej misli vsa
prevzeta, v nekakšni ekstazi ljubezni
kliče: ‘O srečen greh, ki je zaslužil imeti
takega Odrešenika!’« (A. Ušeničnik). In
moč odrešenja se v najvišji meri razodeva prav na Brezmadežni, ki »sveti tu
na zemlji potujočemu božjemu ljudstvu
kot znamenje trdnega upanja in tolažbe,
dokler ne pride Gospodov dan« (Dogmatična konstitucija o Cerkvi 68).

Paul Claudel

PESEM BOŽIČNEGA POHODA

iz “Knjige o Mariji”

Polnoč zvoni. Nadaljujte svojo pot in vstopite.
Katero še tako trdo srce se ne bi omehčalo ob prizoru, ki je pred nami.
Njega, ki nas tako ljubi, kdo ga ne bi ljubil in ne imel solz v očeh,
ko bi jemal v svoje roke to siroče?
In če kdo od vas še dvomi, če se drži zablode in presoja pravilnost tega pisanja,
mu zatrdim, da sem preverjal vse prerokbe od Mojzesa naprej.
Kajti danes nam je rojeno dete; čisto majhno nam je dano.
Steblo je izšlo iz Davida, mladika iz Jesejeve korenine.
Sin Davidov je vzet iz telesa brezgrešne Device.
Glejte meso našega mesa, glejte Dete z Bogom, ki nas je naredil
in nam vrnil dediščino, ki nam jo je satan odvzel.
In njegovo ime je Čudoviti Svetovalec, Močni Bog, Oče prihodnjega veka, Knez Miru...
Pozdravljena, klečeča žena v svetlobi, prvorojenka med vsem stvarstvom!
Globočine še niso bile in že si sodelovala z Bogom.
Ti si povzročila, da je iz nebes zasvetila nedopovedljiva svetloba.
Ko je blagoslavljal zemeljski krog, je Najvišji postavil predse tvoj lik,
kot ga imam jaz v svojem srcu, o velika roža, čista Devica.
Ti si nosila svojega Stvarnika, ti si ga rodila.
Marija, naša sestra, je verovala, obdajala je bitje od vseh strani,
majhno, golo bitje, nemočno na prsih Device.
Kakor Sin na srcu Večnega, čigar je Amen in kraljestvo.
Resnični božji raj, pritegni nas k sladki vonjavi!
Njemu, Večnemu, je v svoji vsemogočnosti manjkala sladkost tvojega mleka.
Odpri mi, moja sestra, moja golobica, moja prijateljica, moja brezgrešna.
Izroči končno človeka svojemu Bogu, o kraljeva in nebeška vrata!
O srce nočnih potočkov,
v katerih se v čudovitem akordu meša srebrna barva golobice s sinjino Zlata.
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O BOŽIČNIH ZGODBAH
Božične zgodbe niso nobena slovenska posebnost,
saj jih srečujemo pri vseh krščanskih narodih. Božič
in predvsem sveti večer sta v bistvu težišče klasičnih
božičnih zgodb. To ni noben slučaj. Ob teh dneh so
človeška srca še posebno občutljiva. Reveži še na
poseben način občutijo trdoto in sovražnost sveta,
osameli in ostareli svojo samoto, zapuščenost, preganjani svojo usodo in podobno.
Božična zgodba je nastala v devetnajstem stoletju
in je povsem naravno, da v njej odsevajo napetosti
tega razgibanega stoletja: boj zatiranih in brezpravnih za človeka vredne pogoje življenja in rastoča
groza nadvlade brezdušnega stroja. Te napetosti segajo tudi v naš čas in z njimi živi zaupanje in upanje
zbujajoča božična povest dalje. Trpljenje in veselje
pa imata danes v marsičem drugačen in mnogoter
obraz in se vprašujemo, kak
šne sledove zapušča spomin
na Kristusovo rojstvo v srcih
tistih, ki se jim ni treba več
boriti za vsakdanji kruh, ki se
vsaj včasih lahko umaknejo
grozljivemu vrvežu industrijskih mest in se zatečejo v
mirno dihajoči svet gozdov,
gora, jezer, obrežij. Morda
je šele od zunanjih potreb
prosti človek odprt za veselo
novico iz Betlehema. Tako
se ne more več popolnoma
odreči tistemu najglobljemu,
kar prinaša božič. Tudi tisti,
ki ima vsega v izobilju, kar si
človek lahko poželi, naposled
spozna, da mu to vendarle
ne zadostuje, da se ne more
sam odrešiti in da za svojo
dovršitev ali izpopolnitev po
trebuje nekoga drugega, tudi
tisti bo morda prvič v življenju
spoznal, da Kristusovo rojstvo
še ni tisti pristan, v katerem je konec vsega, marveč
šele začetek tiste poti, ki se konča na veliko noč.
Ne jaslice, marveč prazni grob na velikonočno jutro,
je tisto, kar daje Božjemu rojstvu na sveti večer
bistven pomen, da je večni Sin Očeta prišel med
nas in postal človek, vzel nase naše dolgove, naše
grehe in zanje trpel kazen, da je zbrisal senco večnega mraka odtujevanja svoji notranji resničnosti,
ljubezni in vednosti, ki je Bog. Na Oljski gori izgubi
božična zgodba svoj trdni očrt in se nam šele tedaj
odpre v svojem najglobljem pomenu in dobi svojo
dopolnitev. V tej začasnosti sentimentalenga občutka
je njena značilnost in to je tudi natančna podoba
človekovega položaja.
Svetopisemsko poročilo o Jezusovem rojstvu v
hlevu, o angelih, ki oznanjajo mir ljudem, o trdosrčnih prebivalcih Betlehema, ki Mariji in Jožefu niso dali
prenočišča, in o pastirjih, ki so bili za vse ljudstvo
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prvi deležni veselja in izpolnitve njihovega hepenenja, je bilo povod neštetim zgodbam in pesmim, ki
po svoje obnavljajo svetopisemsko sporočilo, saj je
to prežeto s pričakovanji, z upanji vsega človeštva.
Čudovito in preprosto znajo pesniki in pisatelji oblikovati božično zgodbo, ki govori o skrivnosti Božjega
rojstva, vedno znova pripovedovati, postavljati njeno
dogajanje v menjajoče se zgodovinsko in zemljepisno ozadje. Tako so nastale in še nastajajo leto za
letom ob tem prazniku vedno nove zgodbe, povesti
in pesmi. To so zgodbe o nedolžnosti sredi grobosti
in nasilja, o upanju in obupu, o možnosti ljubezni
v svetu sovraštva in hudobije, o sanjah o večnem
miru, zgodbe o vračanju izgubljenih in zavrženih
spet v družinsko življenje, k domačemu ognjišču.
Srečujemo se pa tudi z zgodbami, v katerih ni
prostora za upanje in mir, za
ljubezen in spravo, zgodbe, ki
jih je oblikovalo in narekovalo
surovo življenje.
Med ustvarjalci božičnih
zgodb in pripovedi so veliki
pisatelji vseh narodov. Pri
Rusih so to: Leonid Andrejev,
Natalija Anenkova, Fjodor M.
Dostojevski, Maksim Gorki,
Nikolaj Ljeskov, Lev in Aleksej
Tolstoj, Anton Čehov, Aleksej
Remizov, Vladimir Korolenko, Mihael Saltikóv-Ščedrín
in še kdo; med francoskimi
pisatelji Frédéric Mistral, Guy
de Maupassant, Alphose Daudet, Francis Jammes, Jean
Cocteau, Paul Verlaine, Marcel Pagnol, Jules Supervielle,
François Mauriac, če navedemo nekaj najbolj znanih imen.
Zelo znane so božične zgodbe
flamskih pisateljev, kot so Felix
Timmermans, Ernest Claes,
Theo Bogaerts, Ernest van der Hallen, Stijn Streuvels.
Švedi, Norvežani, Danci in Finci imajo znane pisatelje božičnih zgodb: Selma Lagerlöf, Sigrid Undset,
Hans Christian Andersen in Frans Emil Sillanpää.
Veliko lepih božičnih zgodb imajo Španci, ki so jih
jim napisali med drugimi: Fernando Diaz-Plaja, Pere
Calders, Francisco Garcia Pavón, Camilo José Cela,
Jorge Campos, Ana Maria Matute in tako naprej.
Tudi med Angleži, Irci in Američani so zelo razširjene
božične zgodbe. V prevodu imamo Dickensovo Božično pesem v prozi in njegovega Cvrčka za pečjo,
njegovo igro Božični zvonovi nam je že pred vojsko
posredoval ljubljanski radio; božično razpoloženje
na irskem podeželju lepo popisuje Jane Barlow, Ila
Hearn je bila pred leti nagrajena za najboljšo božično
zgodbo, ki je tekmovanje zanjo razpisal časopis The
Observer; tu so še imena Christopher Morley, Frank
O'Connor in Joseph O'Connor; irskega rodu je tudi
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pisatelj Sean O'Faolain. Za obsežno knjigo božičnih
zgodb bi bil izbor ameriških pisaeljev te vrste pripovedi. Božič v Ameriki ima več obrazov; v teh obrazih
odsevajo božične navade tistih narodov, ki so se v
večjih skupinah tam naselili; božično drevo so dobili
od Nemcev preko Francozov in Angležev, jaslice pa
od drugih narodov, bogastvo duhovnih pesmi so
prispevali črnci, pomembnejši pisci božičnih zgodb
pa so Harriet Beecher Stowe, William Ashley Anderson, Herman Melville, Alistair Cooke, ki je pred leti
za vsak božič po radiu pripovedoval kakšno božično
zgodbo iz Amerike, Pearl S. Buck, William Faulkner,
O'Henry in drugi. Izredno bogastvo božičnih zgodb
imajo Nemci in Avstrijci: le nekaj pomembnih piscev:
Novalis, Goethe, Gertrud von le Fort, Theodor Storm,
Werner Bergengruen, Ernst Wiechert, Heinrich Heine,
Edward Schaper, Adalbert Stifter, Reinhod Schneider,
K. H. Waggerl in tako naprej.
Božična skrivnost Božjega rojstva močno odmeva tudi v slovenski besedni umetnosti. Skoro vsi
pomembni slovenski pisatelji so napisali kakšno
božično zgodbo, v kateri so na napet in prikupen
način znali v bralcih obuditi božično razpoloženje;
vedrino in lepoto upanja, žalost in osamelost, toplino

in nežnost, smrt in bolezen, hladno in temno človeško brutalnost, grozote vojske, strahu in sovraštva,
ker vse pa je mogoče premagati z upanjem in ljubeznijo; v božičnih zgodbah se srečujemo z ljudmi,
ki niti na ta večer nimajo domačega ognjišča, z
bolniki in ranjenci, z žalostjo in srečo, s trpljenjem
in veseljem, z bridkostjo in bolečino. Ivan Cankar
je zapisal: »Tudi meni je svet in drag božični čas.
Kolikor sem okusil grenkobe in kolikor studa – kadar
je blizu sveti večer, me prešine sladko kakor otroka.«
Pod lučjo, ki prihaja od zgoraj v ta svet, se srečujejo
ljudje pozorneje, ljubezniveje in razumljiveje, pod to
lučjo najde srce pot do srca in bližnji do bližnjega.
Sveta noč, blažena noč… Koliko pesnikov in pisateljev si spodbudila k svetli in čisti misli, k poglobljeni
veri, upanju in ljubezni, kolikerim še vedno pomeniš
sredi zemeljskega trpljenja del neprecenljive sreče,
po kateri moramo hrepeneti.
Kakor je zapisal Pregelj: »Vsa zemlja je Betlehem,
vsi ljudje so otroci… Vsi? O Bog, kaj bi počeli sinovi
slovenske matere, da nimajo slovenskega božiča,
svojih božičnih pesmi, polnočnice, jaslic in svojega
upanja v večno živega Boga in Odrešenika sveta
Jezusa Kristusa?«

Oton Župančič

SLOVENSKI STROP
Slovenski strop izhaja iz kota,
od jasli, od Betlehema,
od rojstva božjega,
od božiča.
Jaslice v kotu nad mizo,
mah in pastirčki, hlev
in sveta družina in Betlehem,
na črnem stropu bele zvezde,
od zvezd zlati orehi,
in od največje zvezde,
od najumetnejše izrezljane
(otroci so se igrali,
zato je tako umetna)
Sveti Duh.

Odjahali so sveti trije Kralji
za zvezdo repatico,
in jaslic ni več,
ali nad mizo je ostalo nebo
z zvezdami, orehi,
s Svetim Duhom,
in družina se zbira pod njim
leto in dan.
Da je meni izslikati slovensko sobo,
da mi je razdeliti slovenski strop
po umetnosti in po narodni volji:
naši sobi središče je kot,
naš strop izvira iz kota,
naše leto iz božiča,
naša družina iz svete družine,
naša misel iz svetega Duhá –
tako je hotel naš narod.
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Silvester Čuk

IGNACIJ NADRAH
24. december 1868 – 17. november 1951
Sredi leta 2010 so v zbirki Viri, ki jo izdaja Arhivsko društvo Slovenije,
izšli Spomini in Semeniška kronika 1941-1944 Ignacija Nadraha, ki je
bil nekaj desetletij “drugi mož” ljubljanske škofije, kjer je opravljal več
odgovornih služb. To dragoceno in nadvse zanimivo pričevanje je za tisk
pripravil zgodovinar dr. Matjaž Ambrožič. V svoji Spremni študiji je opisal
življenje in delovanje Ignacija Nadraha ter na kratko predstavil njegove
zapise, ki jih je končal 7. septembra 1944. Navaja tri razloge, ki so Nadraha
spodbudili, da je vzel v roke pero: pri 73 letih je hotel napraviti obračun čez
svoje življenje in delovanje; s svojimi Spomini se je želel zavarovati pred
napačno zgodovinsko interpretacijo svoje osebnosti in delovanja s strani
svojih nasprotnikov; tretji njegov namen pa je bil nedvomno ta, da ohrani
spomine na določene dogodke, ki so se mu zdeli pomembni za zgodovino.
Gotovo drži, kar je zapisal Ambrožič: »Vrednost Nadrahovih Spominov in
Semeniške kronike je velika... Brez upoštevanja obeh Nadrahovih del v
prihodnje ne bo mogel noben zgodovinar, ki se bo ukvarjal s tematiko iz
obdobja 1880-1945.«

Zdrave korenine krščanske družine
Drevo življenja Ignacija Nadraha je pognalo in
raslo iz zdravih korenin krščanske družine (iz nje
je izšlo več duhovnih poklicev, med njimi p. Anton,
dolgoletni stiški opat, pranečak našega Ignacija).
Rodil se je 24. decembra 1868 kot peti od devetih
otrok matere Uršule, rojene Koželj, in očeta Jožefa
v Mrzlem Polju v župniji Stična. O očetu je v svojih
Spominih zapisal: »Moj oče je bil dober kristjan.
Nikoli ga nisem slišal preklinjati. Vsak dan je lepo
opravil jutranjo molitev, zvečer pa ni bilo dneva, da
ne bi molil s celo družino rožnega venca. Molil je
vedno on naprej.« O materi Uršuli pa je zapisal le
to, da »ni nič v šolo hodila.«
Šestleten je začel hoditi v šolo v Stično; župnik
je očeta prepričal, naj nadarjenega Naceta da v
ljubljanske šole. Tam je kot gojenec Alojzijevišča
z najvišjimi ocenami končal gimnazijo. Ob šolskih
predmetih se je učil tujih jezikov in nemške stenografije.
Po maturi je vstopil v ljubljansko bogoslovje in
bil po treh letnikih študija 9. julija 1883 posvečen
v duhovnika. Leto zatem je nastopil službo kaplana
v Metliki, kjer je ostal dobri dve leti, ko je bil prestavljen za kaplana v Tržič, ki je bil tedaj politično
trdno v nemških rokah. Z ustanavljanjem raznih
društev in z odločno besedo si je prizadeval za
dvig narodne zavesti pri ljudeh. Iz Tržiča je prišel v
Ljubljano k Sv. Jakobu, kjer je zaslovel kot odličen
pridigar. Naslednja postaja je bila Škofja Loka: v
tamkajšnjem uršulinskem samostanu je bil nekaj
več kot enajst let spiritual, duhovni voditelj, pa tudi
profesor verouka na notranjih uršulinskih šolah.
Sredi leta 1914 je postal stolni kanonik v Ljubljani.
Med prvo svetovno vojsko se je posvečal vojakom,
ki so odhajali na fronto, in ranjencem.
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Modri vzgojitelj duhovnikov
in škofova ‘desna roka’
Avgusta leta 1919 ga je škof Jeglič imenoval
za ravnatelja ljubljanskega bogoslovnega semenišča: to službo je opravljal dolgih petindvajset let.
Kot semeniški ‘Ata’ je bolj z zgledom kot z besedo
vzgajal cele rodove bogoslovcev v odlične duhovnike ljubljanske škofije. Semeniško življenje in svoje
vzgojno delovanje je lepo popisal v Spominih in zad
nja leta v Semeniški kroniki. Kmalu po nastopu te
zelo pomembne službe je sestavil nova semeniška
pravila. »V semeniških pravilih naj bodo za vsako
važnejšo posameznost kratke določbe, te pa jasne
in vsem umljive.« (Odločno se je boril proti kajenju
in govoril: »Kajenje se v bogoslovju le tolerira, tj.
grdo gleda«.)
V začetku tridesetih let je imel težave s poenotenjem bogoslovcev, ki so bili razdeljeni na dva tabora: mladince in mladce. Vzroki so bili zgodovinski,
dejansko pa med njimi ni bilo idejnih razlik. Nadrah
je sodeloval tudi pri razširitvi teološkega študija s
4 na 5 in kasneje na 6 let (zadnja razširitev je bila
uresničena šele po Nadrahovi smrti), ker je bila teološka fakulteta ena od prvih petih fakultet slovenske  
univerze v Ljubljani, ustanovljene leta 1919 (poleg
nje še pravna, filozofska, tehnična in medicinska).
Nadrah je z različnimi pobožnostmi in duhovnimi vajami skušal poglobiti duhovno življenje bogoslovcev.
Ko je za Jegličem prevzel vodstvo ljubljanske
škofije škof Gregorij Rožman, je Nadrahu naložil
novo breme: 30. avgusta 1930 ga je imenoval za
generalnega vikarja. To pomembno službo je opravljal vse do svoje aretacije 14. junija 1945. Vodil je
škofijo, kadar je škof potoval v tujino, sicer pa je
bil prvi škofov svetovalec. Začetek druge svetovne
vojske je Ignacija Nadraha presenetil na mestih
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generalnega vikarja, stolnega prošta in ravnatelja
bogoslovnega semenišča – po pomembnosti je bil
drugi človek v škofiji.

Kot namestnik škofa Rožmana
po poti križa
Škof Rožman je že drugi dan po napadu okupatorskih sil na Jugoslavijo, 7. aprila 1941, določil, kateri
od kanonikov naj bi ga nadomeščal, če bi bil on oviran pri opravljanju svoje službe. Na prvem mestu je
bil generalni vikar Nadrah. Ko se je Ljubljani bližala
partizanska vojska, je škof Rožman 5. maja 1945
sklical zbor kanonikov, ki so škofa »goreče prosili, naj
skuša za vsako ceno kar se da hitro priti k svetemu
očetu, da mu poroča o razmerah, ki so tedaj vladale
zaradi državljanske vojske, in ga prosi za posebna
navodila«. Škof je imel pomisleke, Nadrah pa mu
je rekel: »Prevzvišeni, tudi če ni jasno, mislim, da
nimate nobene izbire in da greste.« Škof je na to
odvrnil: »Potem pa bodo vas zaprli, če jaz odidem.«

Nadrah je bil tudi na to pripravljen: »Bomo pa šli
v ječo!« Odločno je sprejel težko nalogo vodenja
škofije v škofovi odsotnosti. Škofijo je vodil le slabih
40 dni, do 14. junija, ko so komunistični oblastniki
dali 77-letnega starčka aretirati. Kanonik Anton
Vovk, ki je za njim prevzel breme vodenja škofije
kot opolnomočeni generalni vikar, si je na vse načine
prizadeval, da bi bolnega Nadraha spravil iz zapora.
To se je zgodilo 8. septembra 1945. Ignacij Nadrah
je bil eden prvih duhovnikov ljubljanske škofije, ki
so okusili bridkosti komunističnih zaporov in zasliševanj. Ko je Anton Vovk leta 1946 postal škof, je bil
izkušenj in modrosti polni Nadrah njegov svetovalec.
Nadrahovo življenje se je izteklo 17. novembra
1951. Ob njegovem pogrebu pri Sv. Križu na ljubljanskih Žalah je škof Vovk dejal o njem: »Pšenica Kristusova je hotel biti kakor njegov patron sv. Ignacij
Antiohijski. Zmlet je hotel biti v trpljenju kot čista
pšenica, kot mož do zadnjega diha, ki živi za Boga
in hoče s svojim trpljenjem koristiti tudi drugim.«

ODPUSTKI V SVETEM LETU
posebna določila in olajšave

Papež Frančišek je 1. septembra v pismu, ki ga
je naslovil predsednika Papeškega sveta za novo
evangelizacijo in pripravljalnega odbora za sveto leto
usmiljenja (od 8. decembra 2015 do 20. novembra
2016), odredil vrsto olajšav za prejem svetoletnega
odpustka.
Papež vsem duhovnikom podeljuje pravico, da
smejo dati odvezo spovedancem tudi v primeru
splava, ki jo je sicer pri tem težkem grešnem dejanju
mogoče dobiti le v določenih cerkvah in pri določenih
spovednikih. Duhovniki jim bodo dali odvezo, če se
bodo resnično kesali tega greha, Boga prosili odpuščanja zanj in pokazali pripravljenost, da se spreobrnejo.
Dovolil je, da smejo katoličani med svetim letom
prejeti zakrament sprave tudi pri duhovnikih tradicionalističnega bratstva sv. Pija X. Ta spoved je veljavna.
Izrazil je upanje, da bodo ti duhovniki kmalu vnovič
v polnem občestvu s katoliško Cerkvijo: »Zaupam,
da se bodo v bližnji prihodnosti pokazale rešitve, da
bo vnovič pridobljena polna edinost z duhovniki in
predstojniki bratstva.«
Sveto leto usmiljenja naj bi bilo za vse vernike
“pravi trenutek srečanja z božjo usmiljenostjo” in
božjim odpuščanjem, piše papež. Odpustek, povezan
s prehodom skozi sveta vrata, bo mogoče dobiti ne le
v štirih rimskih papeških cerkvah, marveč tudi v vseh
stolnicah po svetu, v romarskih središčih, v posebnih
jubilejnih cerkvah kot tudi v zaporniških kapelah. V
katerih cerkvah zunaj Rima ga bodo podeljevali, bodo
določili krajevni škofje ordinariji.
Prehod skozi sveta vrata za dosego jubilejnega
odpustka mora biti povezan s spovedjo, sveto evharistijo (mašo) in premišljevanjem o božji usmiljenosti.
K temu spada izpoved vere, molitev za papeža in po
njegovih namenih za blagor Cerkve in vsega sveta.
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V jubilejnem letu se ne sme nikogar izključevati.
Bolniki, ki ne morejo iz hiše, lahko dobijo jubilejni
odpustek, če prejmejo obhajilo, so pri maši in se
udeležijo molitve vernega občestva; to bodo naredili
tudi s pomočjo sredstev družbenega obveščanja.
Božje usmiljenje naj doseže tudi zapornike. Jubilej je »vedno priložnost za obsežno pomilostitev,
posebej za tiste, ki so zaslužili kazen, a se zavedajo
storjene krivice in imajo odkritosrčno željo, da bi se
vnovič vključili v družbo in ji dali pošten prispevek«.
Zaporniki lahko dobijo odpustek »v zaporniških
kapelah in vsakokrat, ko gredo skozi vrata svoje celice in pri tem svoje misli in molitve namenjajo Bogu
Očetu«. To dejanje je zanje lahko prehod skozi sveta
vrata. »Božje usmiljenje, ki ima moč spreminjati
srca, lahko spremeni tudi železne ograje v izkustvo
svobode.«
Verniki dobijo jubilejni odpustek tudi s telesnimi in
duhovnimi deli usmiljenja, s katerimi naj se posebej
izkazujejo v svetem letu. Odpustek lahko naklonijo
rajnim, če zanje namenjajo mašo in molijo za božje
odpuščanje.
Po starem cerkvenem razumevanju je odpustek
znamenje milosti, ki človeka osvobaja “časnih kazni
za greh”. Pri spovedi Bog skesanemu grešniku po priznanju odpušča grehe. Teološki izraz “časne kazni za
greh” v tej zvezi pomeni, da so s tem mišljene posledice, učinki grehov, ki so bili že odpuščeni pri spovedi,
vendar njihove posledice še naprej bremenijo človeka.
Uradna cerkvena beseda za “odpustek” (latinsko
indulgentia) je prvotno pomenila spregled, dobroto
in nežnost. Kdor si prizadeva za odpustek, je lahko
po nauku Cerkve gotov, da bo deležen božjega spregleda in dobrote, da bi potem tudi sam spregledoval
napake pri drugih in postajal boljši.
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Mitja Iršič

ISLAMOFOBIJA?
zakaj islamofobija ni fobija?
zakaj izpostavljanje težav islama ni rasizem?
zakaj je Evropa lahko zaskrbljena zaradi beguncev?
nadaljevanje
Namesto tega bom Valenčiče in Štefančiče tega
sveta soočil z normalnimi, neradikaliziranimi muslimani. Takimi, ki doma vzgajajo otroke, jih vozijo v
šolo, hodijo v službo in kdaj zavijejo v kino.
Če bi si blazno želel medijske nesmrtnosti in
bližnje smrti hkrati, bi tale blog opremil z videom,
v katerem bi zažgal sveti koran, nakar bi vso stvar
distribuiral po medmrežju. Če bi mediji zagrabili in
posnetek objavili, bi skoraj zagotovo sledili izbruhi
nasilja po vsem Bližnjem vzhodu. Navadni družinski
očetje bi hodili okrog s kalašnikom in vpili:
»Smrt nevernikom, smrt Ameriki!« (če bi ZDA res
imele kaj pri tem ali ne, jim je nepomembno). Razžaljena verska čustva bi kazali na tak zastrašujoče
divji način, da jih v zahodnem svetu enostavno ne
bi razumeli, in bi njihovo divjanje interpretirali kot
krik na pomoč, namesto to, kar res je – masovna
histerija, ki jo lahko povzroči le skupina moralno
sprevrženih idej, kot je islam.
Ko so gorele danske ambasade po vsem Bližnjem
vzhodu in celo v Indoneziji ter Maleziji, so bili protestniki zelo jasni v svojem besu, le da jih nihče ni
zares poslušal.
Odkrito so povedali, da protestirajo, ker je nekdo narisal sliko njihovega preroka, kar je žaljivo
predvsem za sunitsko frakcijo muslimanske vere,
manj pa za šiitsko. Zahodno vmešavanje, revščina,
družbene neenakosti so bile povsem nepomembne
teme na teh shodih, kjer so povsem običajni državljani držav Bližnjega vzhoda pri Alahu prisegali, da
bodo ubili nevernike, ki so narisali njihovega preroka.
Ko sta dva podivjana islamista v imenu Al-Qaede
na Arabskem polotoku pobila nič krive karikaturiste
v uredništvu Charlie Hebdo, pa za razliko ni bilo
nobenih protestov proti nasilju, ki bi zajeli ves Bližnji vzhod. Prav tako jih ni bilo, ko so skrajneži pod
taktirko talibanov v glavo ustrelili Malalo Yousafzai,
da bi se ji maščevali, ker se je borila, da bi lahko
tudi deklice hodile v šolo. Ogorčen odziv civiliziranega zahoda je povsem zameglil tisto, kar si o Malali
mislijo njeni sonarodnjaki.
Pakistanci so o njej namreč imeli povsem drugačno mnenje – poleg kar konkretnega števila prebivalcev, ki delijo mnenje s talibani, da se ženske
ne smejo šolati, so drugi razmišljali, da je mlada
Malala vohunka agencije CIA, da sramoti državo
v svetu in da z njo svet prikriva napade dronov na
ozemlju Pakistana. Tako jih je – bolj kot militantna
skupina klerikov, ki je v glavo ustrelila 15-letnico,
ker je hotela v šolo, prizadelo ameriško targetiranje
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teh istih militantov, katerih njihova vlada ne more
ali pa noče odstraniti iz svojega teritorija.
Da, težko je priznati, a tudi t. i. zmerni islam je v
resnici še zmeraj bolj barbarski, bronastodoben ter
skregan z modernimi civilizacijskimi načeli o etiki in
morali kot pa najbolj fundamentalistični krščanski
kleriki in najbolj ortodoksni hasidski židje na Zahod
nem bregu.
Morda so zgornji primeri preveč anekdotalni.
Morda me bo kak slovenski levičar, ki se pretvarja, da je liberalec, še zmeraj obsodil zahodnjaške
pristranskosti? Naj vam postrežem z nekaj statističnimi podatki, ki bodo streznili še tako zadrtega
new-agerja, prepričanega, da vse religije na svetu
“širijo ljubezen”.
Najprej je treba povedati, da so določene države
na Bližnjem vzhodu že dokaj blizu “utopiji”, o kateri
sanjajo sunitski verski blazneži iz skupine ISIS.
Skoraj vse imajo šeriatsko pravo že kodificirano
in inkorporirano v svojo kazensko zakonodajo, kar
prinaša kup lepih stvari, od kamenjaja tistih, ki
so nehali verjeti v islam, do sekanja rok tatovom,
zakonskega statusa žensk na ravni doživljenskih
mladoletnic, ki nikoli ne dosežejo enakopravnosti z
moškim, pretepanja in bičanja zaradi pitja alkohola,
ter do usmrtitev homoseksualcev.
Na tej točki bodo vsi pomislili na Afganistan, Pakistan, Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate
in podobne trdoročne teokracije, kjer se občasno v
časopise prikrade kakšna bizarna zgodba o žrtvah
posilstva, katere so obsodili na zaporno kazen zaradi
izveznzakonskih spolnih odnosov in zapeljevanja
moških. Kaj pa Kuvajt, Bahrain, Jordanija, Egipt,
Libanon in druge v bližnjevzhodnem smislu “zmerne”
islamske države?
Bi bili presenečeni, če vam povem, da je tudi v
teh deželah glavni vir kazenskega prava ravno šeriat
sko? Bi bili presenečeni, če vam povem, da je tudi v
teh državah kazen za apostazijo smrt in da beseda
žensk na njihovih sodiščih pomeni natančno polovico besede moškega? Bi bili še bolj presenečeni, če
vam povem, da tudi družinska razmerja v Maleziji in
celo v nekaterih delih Indonezije in Filipinov urejajo
šeriatski zakoniki, po katerih sodijo lokalna šeriatska
sodišča? V prav vseh zgoraj omenjenih deželah je
kazen za apostazijo (se pravi greh muslimana, ki
je prenehal verjeti v islam) smrt. Glede tega med
vodilnimi islamskimi kleriki ni posebnih filozofskih
debat in so si dokaj složni. Tudi tisti zmerni v sicer
dokaj proameriških družbah, kot sta Jordanija in
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Kuvajt. Če se boš odpovedal veri, boš umrl. Zanimiva
interpretacija moralnega življenja, kajne?
Pa še statistika, ki sem jo obljubil.
72 odstodkov Iračanov verjame, da bo še za časa
njihovega življenja na zemljo prišel islamski odrešenik Mahdi, in vladal 9 let pred sodnim dnem, ko
bo svet rešil zla (pri čemer smo “zlo” vsi neverniki,
ki ne sprejemamo Mohameda kot svojega preroka). Torej se več kot polovica Iračanov veseli, da
bomo vsi, ki ne verjamemo v NJEGA, prav kmalu
ostali brez glave. V Afganistanu je takšnih ljudi 83
odstotkov,  Siriji 81 odstotkov,  “zmerni” Turčiji, ki
je uradno sekularna, pa 68 odstotkov.
90 odstotkov v Angliji rojenih in vzgojenih muslimanov je mnenja, da si danski karikaturist, ki je
narisal preroka Mohameda zasluži strogo kazen. 40
odstodkov istih britanskih muslimanov si želi uvedbe
šeriatskega prava v Veliki Britaniji.
Muslimani na palestinskem ozemlju, v Libanonu,
Saudski Arabiji, Siriji, Libiji, Pakistanu, Afganistanu,
Bangladešu in v Rusiji(!) se skoraj soglasno strinjajo,
da obstaja samo ena interpretacija šeriatskega prava
(tista dobesedna, ki žensko reducira na raven nečloveškega bitja in nalaga smrtno kazen za apostazijo,
homoseksualnost in prešuštvo ženske).
Druge številke so naravna posledica takšnega
razmišljanja. Več kot 50 odstotkov muslimanov po
vsem svetu je prepričanih, da mora ženska brezpogojno ubogati svojega moža, ne glede na modrost
njegovih odločitev. Večina ljudi v Egiptu se strinja,
da je smrtna kazen z obglavljanjem primerna kazen
za apostazijo, homoseksualnost in prešuštvo.

Apostazija je na sploh velik problem za razsvet
ljeno evropsko mladino muslimanskih staršev. Tisti,
ki sami ne padejo pod vpliv pranja možganov iz
otroštva poročajo, da ne želijo javno priznati izgubo
vere, ker jih je strah, da jih bodo starši umorili zaradi
onečaščenja družinskega imena.
Gallupova anketa je razkrila še eno strašljivo
dejstvo. Kar 7 odstotkov svetovnih muslimanov je
“radikaliziranih”. Se pravi, da 90 milijonov ljudi odkrito podpira talibane, Al-Qaedo, ISIS ali katero drugo
radikalno skupino, ki se bori za vzpostavitev svetovnega islamskega kalifata. Seveda je podpora nadalje
odvisna od sektaške pripadnosti posameznika; suniti
bodo najbrž bolj privrženi sunitskemu gibanju ISIS.
Vojščaki skupin ISIS in Al-Qaeda namreč tudi nesunitske muslimane smatrajo za heretike, katere je
treba spreobrniti ali pobiti. Še strašljivejši je podatek,
da se odstotek ljudi, ki simpatizirajo z radikalizmom v
posameznih državah ne razlikuje. Se pravi, da tistih
7 odstotkov ni le iz arhetipskih legel fanatizma (Irak,
Afganistan, Pakistan, Palestinsko ozemlje), povsem
enak odstotek radikalizacije bomo našli v veliko bolj
zmernih muslimanskih državah (Egipt, Alžirija, Tunizija, Turčija, Malezija, Indonezija, Maroko…).
Se vam islamofobija še zmeraj zdi le tipična fobija
brez racionalnega ozadja ali pa ste se začeli zavedati, da islam tudi v neradikalizirani obliki predstavlja
pomemben izziv civilizacijskim vrednotam, ki jih v
zahodnem svetu gojimo že tako dolgo, da so postale
samoumevne? Upam, da sem s tem ustrezno razložil
prvo izhodišče, zato naj preidem na drugo.
nadaljevanje in konec prihodnjič

O ISLAMU

Mohameda je lahko opisati tudi kot zmaja iz Razodetja, saj piše, da je »njegov rep pometel z neba
tretjino zvezd in jih vrgel na zemljo« (Raz 12,4). Čeprav je treba to vrstico razumeti kot opis Antikrista, je
bil Mohamed njegov predhodnik – prerok Satana, očeta sinov ošabnosti.
sv. Janez de Ribera († 1611), nadškof v Valenciji

Muslimanski raj je vsekakor primeren zgolj za zveri; njegov vernik lahko tam pričakuje samo umazano
sv. Alfonz Liguori († 1787)
čutno ugodje.
To so hude besede, toda če človek gleda, kaj danes počenja tako imenovana Islamska država
na Bližnjem vzhodu, bi jim kar kmalu pritrdil.

WINSTON CHURCHILL O ISLAMU
»Kako strašno je prekletstvo, s katerim mohamedanstvo obremenjuje svoje vernike! Poleg fanatične
norosti, ki je za človeka tako nevarna kot steklina
za psa, je tu še strašna fatalistična apatija. Učinki
so razvidni v mnogih deželah, neustrezna bivališča,
suženjski sistemi poljedelstva, umazani načini trgovanja in nezanesljivost imetja obstajajo povsod,
kjer živijo ali vladajo Prerokovi privrženci. Degradiran senzualizem osiromaši to življenje za milino in
prefinjenost, takoj za dostojanstvom in svetostjo.
Dejstvo je, da mora po mohamedanskem zakonu
vsaka ženska pripadati nekemu moškemu, bodisi
kot otrok, žena ali priležnica, to pa odlaga končno zatrtje suženjstva, dokler ne bo islamska vera
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prenehala biti velesila med ljudmi. Posamezni muslimani lahko kažejo sijajne kvalitete, vendar vpliv
religije paralizira socialni razvoj vseh, ki mu sledijo.
Na svetu ne obstaja nobena bolj nazadnjaška sila.
Daleč od od tega, da bi izumrlo, je mohamedanstvo
militantna in razmnoževalna vera. Razširilo se je
že po celotni Centralni Afriki, dvignilo neustrašne
bojevnike na vsakem koraku; in če ne bi bilo krščanstvo pod močno zaščito znanosti, proti kateri
se je sicer neuspešno bojevalo, bi lahko moderna
evropska civilizacija padla, kot je padla civilizacija
antičnega Rima.«
(Sir Winston Churchill, The River War, prva izdaja, London, Vol II, strani 248-250)
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islam

Aleksander Kolednik

TO SO NAJODMEVNEJŠI
ZLOČINI “ISLAMSKE DRŽAVE”
Teroristična skupina Islamska država je v pretek
lem letu izvedla številne grozljive zločine. Zloglasna
je postala predvsem zaradi videoposnetkov neusmiljenih obglavljanj zajetih talcev.
Sunitski skrajneži Islamske države so lani avgusta
na spletu objavili posnetek usmrtitve 40-letnega
ameriškega novinarja Jamesa Foleyja, ki je bil pogrešan od leta 2012, ko so ga oboroženci ugrabili
na severu Sirije, kjer je delal za francosko tiskovno
agencijo AFP in bostonski medij GlobalPost.
Dva tedna pozneje je zamaskirani skrajnež obglavil ameriškega novinarja, nato pa zagrozil, da
bodo usmrtili še enega talca. Na posnetku 31-letni
novinar Steven Sotloff kleči v puščavi, oblečen v
oranžna oblačila. Sotloffa so v Siriji ugrabili avgusta
leta 2013. Delal je za Time Magazine, Foreign Policy
in Christian Science Monitor, bil pa je tudi dopisnik
iz Egipta, Libije in Sirije.

Obglavljen Britanec,
poročen s Hrvatico
Sredi septembra so objavili videoposnetek, na katerem obglavijo britanskega humanitarnega delavca,
44-letnega Davida Hainesa, ki so ga v začetku leta
2013 zajeli v Siriji. Haines je bil poročen s Hrvatico.
Skupaj z dvema otrokoma sta živela v Sisku.
Še isti mesec so obglavili francoskega državljana.
55-letni pohodnik Herve Gourdel iz Nice je bil
ugrabljen v goratem predelu Tizi Ouzu okoli 110
kilometrov vzhodno od alžirske prestolnice Alžir.
Odgovornost za dejanje so prevzeli pripadniki
skupine Vojaki kalifata, ki je močno povezana z
Islamsko državo.

Usmrtitev maščevanje za napad
na cilje Islamske države
V začetku oktobra so objavili nov videoposnetek
usmrtitve britanskega talca. 47-letnega Alana Henninga so ugrabili, ko je bil na človekoljubni misiji v
Siriji. Smrt Henninga je bila povračilni ukrep sunitskih skrajnežev za napad britanskih zračnih sil na
cilje Islamske države v Iraku.
Sredi novembra so nato obglavili ameriškega

humanitarnega delavca Petra Kassiga. 26-letnega
Kassiga so skrajneži zadrževali od leta 2013. Na objavljenem videoposnetku zamaskiran skrajnež stoji
ob odsekani glavi in trdi, da je obglavil Kassiga. Na
istem videoposnetku je prikazano tudi obglavljenje
najmanj 18 moških, za katere Islamska država trdi,
da so pripadniki sirskih režimskih sil.

Jordanskega pilota
so živega zažgali
Januarja letos se je na svetovnem spletu pojavil
posnetek, na katerem je mogoče videti ugrabljenega
japonskega novinarja Kendžija Goto, ki v rokah drži
fotografijo umorjenega vojaškega inštruktorja Harune Jukave. Teden dni pozneje so objavili še video
obglavljenja Kendžija Gote.
V začetku februarja so skrajneži objavili posnetek,
domnevno posnet že 3. januarja, ki prikazuje smrt
jordanskega pilota Moaza Al Kasasbeha. V nasprotju
s preostalimi žrtvami, ki so bile obglavljene, so ga
živega zažgali znotraj kovinske kletke. Pilota so zajeli
24. decembra lani, ko je z letalom F-16 strmoglavil
med misijo nad severno Sirijo.

Množične usmrtitve kristjanov
Sredi februarja so ubili 21 egiptovskih Koptov. Na
posnetku je videti zamaskirane ugrabitelje, ki proti
obali vodijo osebe, oblečene v oranžne kombinezone. Te morajo poklekniti, nato pa jih rablji istočasno
obglavijo. Usmrčene Kopte so ugrabili v Libiji, kjer
so delali.
Aprila je Islamska država v Libiji usmrtila dve
skupini etiopskih kristjanov. Na 29 minut dolgem
videoposnetku skrajneži zadržujejo dve skupini ujet
nikov. Skupino najmanj 16 ljudi v puščavi nato zamaskirani skrajneži ubijejo z brzostrelkami, drugo, ki
šteje približno 12 ljudi, pa obglavijo na morski obali.

Nekateri so imeli več sreče
Marca letos je Islamska država po uspešnih pogajanjih s špansko vlado izpustila novinarje Javierja
Espinoso, Ricarda Garcia Vilanovo in Marca Marginedasa, ki jih je ugrabila septembra lani v Siriji ob
meji s Turčijo. Novinarje so predali turškim vojakom.

TAKO JE TO V ISLAMU
Ženske morajo ostati doma in šivati. Ženska ne sme pogosto zapuščati gospodinjstva, niti ne sme biti
izobražena. Ne sme komunicirati s sosedi in jih obiskuje lahko le, ko je to zares potrebno. Vdana mora
biti svojemu možu in si ga želeti potešiti v vseh stvareh. Njegovo zadovoljstvo mora biti njena edina skrb
v življenju. Mora biti čista in pripravljena potešiti njegove spolne potrebe, kadarkoli si on tega zaželi.

al-Ghazali
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega trpežnega misijonskega cekarja

»PROSIM,
BODITE NOCOJ NAŠ BOŽIČEK!«
Tisto leto pri nas na Japonskem svetega večera ni
bilo v soboto in božiča ne v nedeljo. Ne zato, ker bi se
sveti večer in božič skregala ... 24. in 25. december
sta zahtevala navadno zaporedje dni, da ne razočarata mož in žena, ki so že pol leta prej izračunali dan
novega leta in se nanj pripravljali. Morda ste že kje
brali, da je novo leto največji praznik vseh Japoncev.
Menda ga zdaj praznujejo že več kot 1.500 let. In
če te oči Japoncev in Japonk ne varajo, najdeš v
vseh iskrico veselja, da jim je dana novoletna luč,
znanilka nove življenjske pomladi.
Tisto leto torej, ko sta bila sobota in nedelja sicer
pred božičem, a ne dovolj blizu, so se v naši sirotišnici (najbrž se spominjate: na tokijski periferiji)
odločili, da bodo praznovali božič na njemu najbližjo
soboto. Vsako leto zbiramo denar, da lahko obdarimo
vsakega otroka – idealno s tem, kar si želi in ve, da
ni predrago ... – in otroci sanjajo o teh darilih vsaj
en cel mesec prej. In nedelja je šole prost dan – 25.
december kot tak pa ni.
V tistem letu – usodnem, ker bom prvič Santa
Klaus, kot tu pri nas imenujemo Božička – sem
moral zaradi dela na univerzi živeti izven zavetišča,
zato so me večkrat klicali po telefonu iz sirotišnice:
ali bo šlo? ali je vse v redu? ali lahko pridemo po
vas z avtom, posebno če bo deževalo? Na vsa tri
vprašanja sem pritrdil.
In tako me zdaj lahko vidite v eni izmed mnogih
sob v sirotišnici, kako si skušam pritrditi belo brado,
a lepilo vsakih nekaj sekund popušča. Tkanina brade
je predebela.
»Imate košče svile?« vprašam.
Ena izmed deklet-vzgojiteljic prinese bel svilen
robček: pod usti mi zares obvisi. Brada je malce
dolga, a o njeni zgodovinsko izpričani dolžini itak ni
virov ... Rdeča kapa z belim robom je preozka; druge
ni. Razširimo jo! In jo razširijo s škarjami, tako mi
neprestano drsi do oči in čez. Smehljaje se vdam.
Rdeča suknja je tudi malce ozka, rokava se končata
že pri tako imenovanih nadlaktnih mišicah ... Naše
skupno upanje so hlače. En par so menda izvlekli
iz podzemeljskega skladišča. Milo opisano, “dišal
je”, a je bil tako širok, da me je spremenil če ne v
vitkega, vsaj v debelega Božička, kar ni tako daleč
od njegovih reklamnih fotografij. Copate, v katere
zdrkneš pri vhodu v japonsko hišo, mi vtaknejo – se
razume, z nogami – v neke vrste polčevljev z visoko
peto. Skušam hoditi – ne gre. Prinesejo mi škornje –
najbrž spet iz podzemlja, ker se je njih barva začela
razkrajati. Ena izmed vzgojiteljic prinese tri tube bele
zobne paste in jo radodarno razmaže po škornjih.
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Poleg mene je vreča polna daril, od katerih ima vsako prilepljeno ime, ki ga moram glasno prebrati, da
pride darilo v prave roke. Iz dvorane mi privedejo
ljubkega malčka – spremenjenega v drobnega Božička –, ki mora spremljati “ta pravega” Božička in ki
se me sploh ne upa pogledati. Narahlo ga potrepljam
z besedami: »Daj džóbu,« kar vsakemu Japoncu in
Japončku pomeni »ne boj se!«
Še nekaj minut ... A nekaj v mojih rdečih, debelih
hlačah me moti. Nekaj mi leze dol in potem gor. In
spet dol. Okrog mene stojijo mlade vzgojiteljice,
polne pričakovanj vhoda v dvorano, višek bogatega
sporeda, ki je že vsaj tri ure v teku. Premaknem se.
Nekaj me nararhlo vščipne pod kolenom.
»Zdaj!« vzkliknejo okrog mene.
A jaz se ne premaknem. Zagledam se v vzgojiteljio številka ena:
»Ne morem! Na desni strani hlač imam – miš!«
Ona pobledi. A smehljaja ne izgubi:
»Prosim, vstopite v dvorano. Miš bomo na koncu
ulovili.«
Zdi se mi, da sem se ji nasmehnil, ker me je
prav v tem trenutku spet nekaj raziskovalo po desni
nogi. Poln upanja vstopim v dvorano – morda se bo
pa miš med obdarovanjem otrok izmuznila iz mojih
hlač ... Prazno upanje? Ne, polno mojih toplih hlač.
Vsakemu otroku sem se nasmehnil, lahko mi verjamete, odkritosrčno – a s skritim upanjem, da me ne
bo začelo ščegetati. Pri malčkih, ki so bili najbolj v
časteh, je zmeraj kar ropotalo od ploskanja in veselih
krikov ter prešernega smeha ob prejemu darov – in
takrat sem prav posebej začutil gibanje ob nogi gor
in dol in gor in dol.
Vsi, darovalci in obdarovanci, so bili srečni. Silno
počasi se vračam v izbo – nočem razburiti skritega
gosta v desni hlačnici. Že prej so vzgojiteljice obvestile vzgojitelje o tragediji, ki je čakala miš; dekleta
so izginila, v izbi so čakali name moški s palicami in
dolgim kuhinjskim nožem. Kaj pa, če se miš odloči,
da pobegne v moje osebne hlače?
»Gospodje,« rečem in upam, da govorim hlad
nokrvno, »predlagam, da se usedem, a še prej mi
posodite dva jermena. Opasati se hočem tako tesno,
da mi miš ne bo zbežala v mojo obleko.«
Prinesejo stol, prinesejo dva jermena, opašem se
mirno, da ne zbegam “gosta”, se usedem in čakam.
Dva moška začneta vleči rdeče hlače počasi, počasi
z mene, jaz sem ves napet, a skušam obdržati noge
skoraj negibne. Tam nekako pri golenici naenkrat
potegneta hlače na tla – hvala Bogu! Miš se ni zatekla
k meni. Oba moška silno previdno neseta hlače na
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dvorišče, jih streseta in  – miš jima uide v deževni
večer, kamor sem se tudi jaz odpravil, vesel, da sem

kljub tistemu gibanju po nogi dol in gor in dol videl
toliko srečnih obrazkov sirot.

TAJSKA
prodaja ljudi

pred preganjanjem najti zavetišče v Maleziji ali Indoneziji. Tajska je tako postaja na njihovi poti. Po
poročilu ameriškega zunanjega ministrstva o prodaji
ljudi za leto 2014 je Tajska med tistimi državami,
kjer je to trgovanje številčno najbolj razširjeno. Begunci morajo na Tajskem delati predvsem na tržišču
prostitucije, v ribiški industriji ter v predilnicah in
tkalnicah. (Agencija Fides)

Tajska policija je na jugu države odkrila taborišče, ki so ga uporabljali  za skrivanje žrtev trgovine
z ljudmi. Do taborišča jih je pripeljalo odkritje 26
trupel žrtev človeške preprodaje. Ker je kraj na meji
Tajske in Malezije, sodijo, da ga je uporabljala mreža
preprodajalcev, ki tihotapi begunce iz Myanmara in
Bangladeša, ki so bili prodani kot sužnji. Opazovalci
povedo, da na Tajskem cvete te vrste trgovina, ker
imajo tajske oblasti te preseljence za “protizakonite”
in ne za “begunce”, pa tudi tajski visoki uradniki so
neposredno udeleženi pri dobičkih. V ta posel so
vmešane razne zločinske organizacije iz vsega azijskega juga, ki izkoriščajo revščino in nesreče. Med
izkoriščanimi in zlorabljenimi narodnimi skupinami
je zaradi nasilja, mučenja in protizakonitega trgovanja prizadeta muslimanska narodnost Rohingija.
Izvirajo iz države Rakhine v Myanmaru in skušajo

PARAGVAJ
otroško delo
Po uradnih cenitvah je v Paragvaju od 7 milijonov
prebivalstva okrog 436.000 otrok in najstnikov med
5. in 17. letom starosti zaposlenih na raznih delovnih mestih. Od tega jih 96% opravlja nevarno delo,
211.000 pa je starih od 5 do 13 let, Mednarodna
organizacija za delo opozarja, da je nujno izkoreniniti vsako otroško delo, ki “otrokom jemlje njihovo
otroštvo, sposobnost in dostojantvo ter slabo vpliva
na fizični in mentalni razvoj”. (Agencija Fides)

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

SOMRAK EVROPE?
Verjetno se spomnite, da sem v prejšnjih števikah to rubriko posvetil navalu azijskih prebežnikov v Evropo. Že takrat, ko se je to začelo na meji med
Grčijo in Makedonijo, so poznavalci napovedovali, da se bo vse to razlilo po Evropi, vendar mislim, da takih razsežnosti tedaj še nihče ni pričakoval.
Prvi valovi, ki so že šteli na deset tisoče, so šli iz Makedonije preko Srbije na Madžarsko, da bi od tam preko Avstrije prišli do “obljubljene deže” Nemčije.
Svojevrstne zasluge za to ima nemška kanclerka Angela Merkel, ki jih je kar povabila in so jih v Nemčiji sprejemali z dobrodošlicami na transparentih.
Vendar je Madžarska kmalu uvidela, da tako ne more iti naprej in je svoje meje preprosto zaprla tako, da je na njih postavila neprehodno ograjo. Takrat je
vsa Evropa tulila na madžarskega predsednika Orbana zaradi diskriminacije, čeprav ni storil nič drugega, kot da se je potrudil za varovanje schengenske
meje. Bistvo schengenskih meja Evropa je namreč v tem, da morajo države članice, ki imajo zunanjo mejo z državami, ki niso članice varovati to mejo (na
jugovzhodnem koncu Evrope sta to Slovenija in Madžarska, ki morata varovati svoje meje pred nekontroliranimi vstopi iz Romunije, Srbije in Hrvaške),
saj tisti, ki legalno prestopi schengensko mejo, lahko brez kontrole hodi po vsej ostali Evropi. Orban je torej zaščitil ne le svojo državo, za katero je jasno
povedal, da se ne misli odpovedati svojim krščanskim izvorom, ampak tudi vso ostalo Evropo. S tem se ja pa val prebežnikov razlil najprej na Hrvaško,
potem pa z nasilnimi prestopi preko Slovenije v Avstrijo. Do konca oktobra je tako v Slovenijo pridrlo že čez 100.600 prebežnikov. Nalašč uporabljam
izraz “prebežnik” in ne “begunec”. Večina namreč ne beži pred življenjsko nevarnostjo “Islamske države” v Siriji, ampak so iskalci boljšega življenja ne
le iz Bližnjega vzhoda, ampak celo iz Afganistana. Na njih se je pa obesilo še lepo število prebivalcev Kosova in delno tudi iz nekaterih drugih republik
bivše Jugoslavije. Velika večina teh ljudi so muslimani in to je pomembno vedeti.
To pa še ni vse. V Grčiji in Turčiji čakajo še stotisočglave množice, da se bodo preselile v Evropo. Zdaj je tudi Nemčija uvidela, kakšnega kozla je
ustrelila s svojim vabilom in se pripravlja, da bo zaprla meje, z njo pa tudi Avstrija. Kaj bo potem s Slovenijo, si nihče ne zna predstavljati. Poznavalci
so že od začetka jeseni opozarjali, da bo prišlo do podobnega navala, vendar se vlada za to ni zmenila. Danes ji seveda teče voda v grlo. Tole poročilo
sem prebral na internetu.
Slovenski premier Miro Cerar od današnjega mini vrha EU in Balkana o migrantski krizi pričakuje akcijski načrt konkretnih in takojšnjih
ukrepov, ki bodo uresničeni v prihodnjih dneh in tednih.
Slovenski premier Miro Cerar je ob prihodu na vrh v Bruslju dejal,
da bo, če se to ne bo zgodilo, EU začela razpadati. Slovenija konkretno
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pričakuje pomoč v policijskih silah iz drugih držav Unije, pomoč v opremi
in finančno pomoč ter bistveno izboljšanje v komunikaciji in sodelovanju
s tistimi državami, s katerimi do zdaj tega ni bilo mogoče vzpostaviti
brez naše krivde, je pojasnil Cerar.
Od Hrvaške premier v prihodnje pričakuje povsem drugačno ravnaDECEMBER – AM – 2015

nje in komunikacijo, ki je zdaj slaba ali pa je ni. Pričakuje, da Hrvaška
ne bo namerno razpršeno pošiljala ljudi v Slovenijo brez predhodnega

obveščanja ter jih potiskala v reko, čez mejo, lačne in utrujene, je še
poudaril premier.

Na tej podlagi si vsakdo o Hrvaški ustvari primerno mnenje. Nimam namena, da bi njeno ponašanje komentiral, saj je samo po sebi dovolj jasno.
Zakaj se je Nemčija odločila, da bo zaprla meje, vsaj delno pove poročilo, ki je bilo objavljeno že 13. oktobra, vendar v slovenskih vladnih krogih ni
povzročilo nobenih posledic, kakor da se nam ne more nič zgoditi.
V Stuttgartu, Berlinu in Dresdnu policija komaj še obvladuje zadeve.
Zapori so polni migrantov, ki ropajo, kradejo in preprodajajo drogo,
pišejo nemški mediji. V Veliki Britaniji je vse skupaj še nevarnejše, saj
so migranti oboroženi.
V Dresdnu so migranti iz Tunisa in Maroka povsem zavzeli znan
trg Wiener Platz, ki je ob glavni železniški postajo, poroča nemški Bild.
Tam preprodajajo drogo in s prosjačenjem nadlegujejo mimoidoče. Do
zdaj so bile policijske racije neučinkovite. Ko aretirajo eno migrantsko
bando, takoj pride druga.
Podobno je v Stuttgartu, samo da so tam mesto preprodajalcev
drog zavzeli Gambijci, ki so za Sirijci in Srbi tretji po številčnosti, poroča
Stuttgarter Nachrichten. Istočasno so se migrantske tolpe iz Severne
Afrike specializirale za kraje in prosjačenje. Meščani nimajo več miru,
mesta zaradi roja namišljenih beguncev skoraj ne prepoznajo več,
eden od štirih migrantov je bil v Stuttgartu že obtožen za krajo. Policija
ugotavlja, da sledi za zločini vodijo neposredno v begunske centre.
Nemški Bild je objavil zaupno poročilo o razmerah v Berlinu, ki
razkriva, da je deset arabskih oziroma muslimanskih družin prevzelo
vodenje berlinskega kriminalnega podzemlja. Vodijo preprodajo drog,
ropajo banke in kradejo po trgovinah, medsebojne spore brutalno
rešujejo med seboj. Če se vmeša nemška država, klani podkupujejo in
grozijo pričam. Nemški Der Tagesspiegel piše, da 80 odstotkov zločinov
v Berlinu zagrešijo tujci.
Britanska policija pa lovi šest oboroženih Afganistancev, poroča
Daily Mail. Nedavno so namreč potegnili iz tovornjaka in aretirali sedem
ilegalnih pribežnikov iz Afganistana, vendar se je kasneje izkazalo, da
jih je bilo 13. Šesterica je pobegnila in seje strah med britanskimi kmeti.
So oboroženi, preteklo soboto so streljali na 35-letnega Paula Daleja in
njegovega 20-letnega brata Ashleya Beecha, ki sta se vračala s polja.
Policija je prebivalce opozorila, naj se ne približujejo migrantom, saj
so oboroženi.
Poročilo dva dni pozneje, 15. oktobra:
Migrantsko nasilje v Nemčiji je vse večje. Ropi, vlomi, posilstva,
pretepi, napadi in streljanje postaja nemški vsakdan. Portal Bayerischer Rundfunk 24 poroča, da je policija aretirala migranta, stara 38
in 52 let, ki sta od 1. do 10. oktobra spolno zlorabljala čistilko. Ta je
šele po desetih dneh zmogla pogum (drugače bi bila najbrž obtožena
rasizma in ksenofobije) in grozljivo izkušnjo zaupala delodajalcu, ta pa
je obvestil policijo.
Tožilstvo navaja, da so žensko pregledali zdravniki in našli sledi
spolne zlorabe. Aretirali so dva migranta, ki bosta ostala v priporu do
prihodnjega četrtka, ko bosta stopila pred sodnika.
Čistilni servis, ki nudi storitve zbirnemu centru, se je odločil, da bo na
čiščenje od prihodnjega tedna naprej pošiljal smo še moško osebje. Do
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takrat bodo čistilke, ki za migranti čistijo stranišča in kopalnice, varovali
oboroženi varnostniki. Med čiščenjem, tako so odločili v centru, bodo
straniščni prostori in kopalnice zaklenjene.
Poročilo 5 dni pozneje, 20. oktobra:
Župan Brežic: Postavite že ograjo.
Župan Zavrča: To so divje horde, ki si vzamejo pravico uničevati,
umazati! Vse je uničeno.
Požiganje, uničevanje predmetov, nasilni izgredi, grožnje občanom.
Pred vrati pa nove stotine beguncev. To je nočna bilanca dogajanja v
Zavrču in Brežicah. Župan Brežic Ivan Molan ne ve več, kako se bo to
končalo, zato vlado poziva, naj že postavi to ograjo.
Poročilo dan pozneje, 21. oktobra:
Kraje, grožnje prebivalcem, požigi in upori, na koncu pa velika
zmaga migrantov pri Šentilju, ko so meni nič tebi nič premagali blokado
slovenske policije in mirno odkorakali proti Avstriji.
Da nemočni dojenčki, ki so se ravnokar rodili in o katerih se pri nas
tako rado poroča, težko prebijejo policijske blokade, je očitno jasno
vsem, razen nekaterim novinarskim kolegom.
Gnila kraljeva vojska stare Jugoslavije se je leta 1941 precej dlje
upirala nemškemu sovragu, kot se je včeraj slovenska policija upirala
nasilnim migrantom. Pa da bo jasno. Ne gre kriviti tistih nekaj policistov,
ki jih je ministrica Vesna (s šminko v rokah) poslala vzpostavljat red.
Njim lahko rečemo samo hvala, ker se vsaj trudijo.
Krivi so tisti, ki niso nič naredili (razen nekaj piarovskih potez slikanja
z migranti), čeprav je že mesece jasno, kaj nas čaka. Še več – namesto
jasnih navodil naj bi neuradno iz Ljubljane policiji celo naročili, naj
begunce prepusti njihovi usodi – torej naj jih ne zadržujejo in naj jih
prosto spuščajo v Avstrijo.
Si predstavljate, kako demotivirani morajo biti naši policisti in vojaki,
ko jim sprva naročijo, naj zagotavljajo red v državi. Že po prvem velikem
porazu pa jim iz Ljubljane – namesto okrepitev – pošljejo navodilo, naj
se raje umikajo in stvari prepustijo kaosu.
Če se še kdo sprašuje, kakšna je razlika med hrvaško in slovensko
vlado, potem je od včeraj jasno: popolnoma nobene. Niti hrvaška niti
slovenska vlada ne spoštujeta mednarodnih dogovorov, niti hrvaška
niti slovenska vlada ne uveljavljata več pravnih norm, ki veljajo v državi.
Ne da bi se ravno hvalili, da je pravna država pri nas kadarkoli dobro
delovala, toda tu, kjer smo zdaj, nismo bili nikoli. Vstopili smo v obdobje
kaosa, ko očitno niti vojska niti policija ne moreta več vzdrževati reda
in varnosti občanov.
Kriv za to je predsednik vlade Miro Cerar, ki je sprva ogromno
govoril, kako smo pripravljeni na begunski val, nato je začel jokati,
kako Hrvatje kršijo dogovor, danes pa rešuje nekaj, kar se rešiti – pod
to vlado – več ne da.
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Ni jih malo, ki so prepričani, da je to pojav, ki bo trajal samo nekaj tednov, potem bo pa vse prenehalo. Očitno je bila o tem prepričana tudi slovenska
vlada. Posamezniku sicer tako zmoto lahko opravičimo, nikakor pa ni mogoče razumeti lahkomiselnega sprenevedanja vlade. Kdor si dela iluzije, da
bo to sčasoma prenehalo, se kruto moti. Čistega vina je natočil Gregor Preac v Reporterju pod naslovom “Zdaj vsi vedo, kakor v Evropo – čez Slovenijo”.
Še Egipt, Alžirija, Iran, morda enkrat Maroko so velike države, ki bodo
enkrat kmalu v razsulu. Več kot 200 milijonov revnih, s plačami manj
kot 100 evrov, s puščavo, s 60 odstotno nezaposlenostjo, z eksplozijo
prebivalstva, torej veliko mladimi, vse islamske države.
Če se jim meje odprejo, če je gospodarski in politični kaos tam,
bodo novi eksodusi v Evropo. To je samo začetek. In štirje milijoni sirskih
beguncev bodo zmeraj čakali na priložnost za pot v Evropo. Morda
naslednjo pomlad. Tisti, ki delajo v Turčiji, morda samo zbirajo denar.
Pa 150 milijonski Pakistan, pa Afganistan. Pa Kurdi, razdeljeni na štiri
države, povsod pod udarom večine. To je samo začetek. Zdaj vedo, kako
v Evropo. Zdaj tihotapci vedo, kje in kako v Evropo. Zdaj so počasi že
slišali za Slovenijo, ‘civilizirano’, mehko, majhno, šibko, nezavarovano.
Vsaj tisti z bližnjega vzhoda in Orienta.
Slovenska vlada je z neodločnostjo ustvarila nov migrantski koridor. Ker ni že na začetku preprečila prehoda migrantov čez slovensko
ozemlje, ter zahtevala od Nemčije, da jih vozi z letali, če jih sprejema.
Zdaj se ves migrantski val usmerja proti Sloveniji. Na slovenskih mejnih
prehodih so zdaj policisti v oklepih in s psi, pa bodeča žica. Ter vojska
na meji. Te slike o Sloveniji zdaj začenjajo krožiti po tujih medijih. Slovenski policisti s psi in za žico. Premraženi begunci na prostem za žico.
Slovenska vlada je poskrbela za odlično oglaševanje Slovenije.
Ob tem je meja ostala povsem nebranjena in nenadzorovana.
Se bodo begunci obrnili nazaj? NE! Po vsej kalvariji poti, po vseh

obljubljenih sanjah tihotapcev in Nemčije, z vse manj denarja bodo
poskusili tudi nasilno prečkati mejo. Dotok iz Grčije pa ne jenja. Niti iz
Turčije v Grčijo. S čim jih bo ustavila slovenska policija, vojska? Če pride
do smrtnih primerov, bo Slovenija spet v vseh svetovnih medijih. Kot
nasilna, neurejena država, bantustan, kjer pač vlaganja niso varna, kjer
vlada nered ali pa nasilje.
Šele zdaj, ko se je javno mnenje po večini držav in tudi v Nemčiji
odločno obrnilo proti migrantstvu, se kaže pravi obraz politike, tudi
slovenske. Če bi obstajal zakon, da morajo najprej migrantsko družino
sprejeti na dom predsednik vlade, ministri, vodje resorjev po ministrstvih, poslanci in vodstva političnih strank, bi bila odgovornost za
odločitve in za migrante in ljudi nasploh zagotovo večja!
Kakšno ogabno igranje z migranti, javnim mnenjem, državo, z varnostjo v državi, z javno podobo države! Kakšna kratkovidnost! Hrvaško
vodstvo pa nam obljublja nove načrte, kako vse begunce pripeljati na
slovensko mejo in Slovenijo prisiliti, da prevzame odgovornost zanje.
Medtem ko se meji z Nemčijo in Avstrijo zapirata.
Nihče pa nima načrta, kaj storiti z ljudmi! Za neustvarjanje koridorja
in začetno preprečitev uporabe slovenskega ozemlja za tihotapljenje
migrantov v Nemčijo sem pozival zato, da ne bi prišli v ta brezizhoden
položaj, kjer bo ob vsaki možni odločitvi sledi kaos, nasilje in negativno
poročanje o Sloveniji v svetovnih medijih!

Kakor da vse to ni že dovolj, se je pojavila v slovenski politiki še peta kolona, torej ljudje, ki delujejo proti lastni državi in njeni varnosti. Seveda to
nihče drug kot Združena levica (ZL), komunisti, ki jim za njihovo ribarjenje v kalnem najbolj prav pridejo zmešnjave. Takole je to opisal v Demokraciji
Gašper Blažič pod naslovom “Petokolonaši znova v akciji” in podnaslovom “poslanci ZL skušajo minirati nujne ukrepe za zavarovanje Slovenije”.
Se še spomnite septembrskega prvega vala migrantov na slovensko-hrvaški meji? Takrat so se migrantom, ki so s hrvaške strani pritiskali čez
mejo v Slovenijo, pridružili tudi levičarski aktivisti, povezani z Mirovnim
inštitutom. Prav t. i. “metelkovci” so tam sprožili največ nereda in tudi
spopadov s policijo, medtem ko so bili policisti zaradi slabe oskrbe
izčrpani.
Očitno pa se zgodba ponavlja, saj imajo petokolonaški aktivisti tudi
svoje predstavnike v parlamentu, namreč Združeno levico. Poslanci ZL
so na izredni seji namreč edini nasprotovali zakonskim spremembam, ki
bi Slovenski vojski dale več pooblastil pri zavarovanju meje. Ob tem so
objavili tudi sporočilo za javnost, v katerem so napadli Cerarjevo vlado.
Pa ne zaradi nesposobnosti in poznih reakcij, pač pa iz diametralno nasprotnih razlogov. Po njihovo je vlada “spremenila kar obrambni koncept
države”, spremembe pa naj bi bile v neskladju z ustavo, češ da vojski
omogočajo “nevaren poseg vojske na področje temeljnih svoboščin”.
In kaj pravijo v ZL? Kot pišejo v sporočilu za javnost, je predlagani
ukrep »nesorazmeren glede na situacijo, v kateri smo, in tudi neprimeren
in sporen, predvsem v tistem delu, ki opredeljuje širše varovanje državne
meje, s katerim se vojski omogoča tudi delovanje v notranjosti državnega
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ozemlja.« Prav tako so sporne tri od štirih točk, ki opredeljujejo naloge in
pooblastila. Z njo se vojski s policijskimi pooblastili omogoča opozarjanje,
napotovanje, omejevanje gibanja oseb, uporaba prisilnih sredstev ter
odpira pot za obvladovanje skupin in množic znotraj državnih meja. Kar
pomeni, da bo vojska lahko v določenih razmerah, če bi tako presodilo
2/3 navzočih poslancev, poleg svojega primarnega delovanja (zaščita
zunanjih meja pred zunanjim agresorjem) delovala kot policija. In to ne
le v trenutni situaciji, ampak vsakič, ko bi tako ocenili. Jasnega kriterija
ali izredne razmere, ki bi omogočale uporabo zakona, predstavlja nekaj
100 protestnikov na ulicah ali 5.000 beguncev na meji ali nekaj povsem
tretjega zakon ne opredeljuje.«
Kot trdijo, bo vladna koalicija novelo zakona s podporo desne opozicije sprejela kljub temu, da takšne ureditve, kot je predlagana, nima
nobena država, po kateri bi se lahko zgledovali. »V Zvezni republiki
Nemčiji vojska nima policijskih pooblastil, podporo lahko nudi le v
logistiki. V Avstriji vojska ne sme intervenirati, temveč mora obvestiti
policijo. To določa tudi veljavni Zakon o obrambi (37. člen). Več kot očitno
je, da se Vlada Mira Cerarja zgleduje le po Orbanovi Madžarski, ki se je
obdala z bodečo žico, nedavno dopolnila zakon o oboroženih silah, zakon
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o policiji in migracijah, s katerim se omogoča vojski izvajanje varovanja
meje z določenimi policijskimi pooblastili, zdaj pa razmišlja o uporabi
strelnega orožja proti migrantom.«
Tako ZL. Očitno je ne zanimajo razmere na terenu, tako kot so ideološki predniki poslancev ZL tudi leta 1991 podcenjevali nevarnost s strani
JLA in le malo pred osamosvojitvijo predstavili razvpito Deklaracijo za
mir, ki so jo podpisali celo nekateri člani tedanjega državnega predsedstva. Deklaracija je namreč terjala enostransko razorožitev Slovenije
pod pretvezo “demilitarizacije”. Ob tem so stranke kontinuitete ves
čas nagajale pri sprejemu obrambnega proračuna, vidni komunistični
politiki pa so dopustili ali celo sodelovali pri razoroževanju Teritorialne
obrambe maja 1990. Celo v času vojne za Slovenijo so nekateri politiki
(kot denimo vodja tedanjih demoliberalcev Jože Školč) ter uredniki

(Milan Meden) javno podprli agresorsko JLA.
No, zanimivo pa je tudi, kako ZL trdi, da bo spremenjen zakon
omogočil legalen, vendar nelegitimen poseg vojske v civilno sfero.
Spomnimo: pod to pretvezo so leta 1994 razrešili tedanjega obrambnega ministra Janeza Janšo. Povod za to je bil incident pri Depali vasi,
kjer naj bi vojaški specialci napadli civilista, ki pa je bil v resnici vohun
in sodelavec ministrstva za notranje zadeve.
Zanimivo pa je, da je že včeraj prišel v javnost apel, v katerem Mirovni
inštitut med drugim poziva vlado ne samo k sprejemu vseh beguncev,
ampak celo h graditvi 30 tisoč mobilnih kontejnerjev z ogrevanjem. Kdo
bo to financiral, seveda ne povedo. Prav tako kot tudi ne povedo o tem,
kdo bo financiral sanacijo škode po zažigu šotorov v Brežicah. Skratka,
znova imamo opraviti s peto kolono.

Človek bi rekel, da v isto kategorijo spada članek, ki ga je v Mladini priobčil Grega Repovž pod naslovom “Dobrodošli, novi sodržavljani”. Za vse
tiste, ki mislijo, da bodo to “sodržavljani” bi bilo najbolje objaviti celoten prispevek Mitje Iršiča na blogu, ki mu je dal naslov “Kaj zares verjame Aziz iz
Brežič”. Ker je sicer theten, pa zares predolg, samo nekaj bistvenih odlomkov iz njega.
Poglejmo si doktrino islama pobližje, tudi v tistih delih, katere mediji, strokovnjaki in politiki raje pustijo v kotu, kjer nabirajo prah skupaj
z drugimi neizrekljivimi pošastnostmi človeške izprijenosti, o katerih se
več ne govori (npr.: holodomor, kurdski genocid ipd.).
V kaj povprečen, nemilitanten, a globoko veren musliman ZARES
verjame? Omenil bom samo stvari, ki so dejansko stebri njihove religije,
tako kot so stebri krščanstva sveta trojica, odpuščanje grehov in ponovno
vstajenje Kristusa. Brez teh fundamentov dogme muslimani ne bi bili
več muslimani, ampak mistični, polsekularni agnostiki (tako kot večina
evropskih kristjanov). Vendar takoj ko pa jih sprejmejo, se po osnovnem
prepričanju nelagodno približajo mesarjem Islamske države.
Seveda, temelje poznamo vsi. Konec koncev so zadnja stvar, ki jo sliši
zadrogiran ujetnik, oblečen v oranžno trenirko, preden ga ekstremisti
olajšajo za njegovo neverno glavo. V arabščini so napisani tudi na zastavo
Savdske Arabije: »Alah je edini bog in Mohamed je njegov prerok«. V
redu, povsem običajna monoteistična pogruntavščina, nič drugačna od
judovsko-krščanskega izročila. Le da v islamski verziji tistim, ki takšni
dogmi nasprotujejo, verski teksti podeljujejo status “nevernika”. Neverniki so vsi: tako židje, kristjani, pogani, hindujci, budisti in predstavniki
drugih verskih skupnosti kot tudi agnostiki in ateisti. Stroga pravila
korana vernemu muslimanu ukazujejo, da pri priči ubije nevernika, ki
se noče spreobrniti v muslimansko vero. Če se je nevernik pripravljen
spreobrniti, mu bo prizanešeno. Druga možnost, ki jo navaja koran,
je plačevanje visokih davščin muslimanskim vladarjem dežele. Smrt,
spreobrnjenje in ekonomsko suženjstvo so edine legitimne opcije,
ki nevernika čakajo ob srečanju z absolutno muslimansko oblastjo v
deželi, kjer živi, oz. deželi, ki so jo muslimanski osvajalci uplenili za svojo.
Islamski apologeti bodo trdili, da takšna obravnava doleti le ateiste,
agnostike in sledilce neabrahamskih poli- in monoteističnih ver (“kafir” – nevernik), medtem ko so kristjani in židje, ki prav tako izhajajo
iz abrahamskega mita, kot “ljudje knjige” (stare zaveze, t.i. židovske
tore), v katero verjamejo tudi muslimani, deležni posebne milostne
obravnave. Tudi če bi bilo tako, ne bi zlih koranskih verzov to naredilo
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nič manj strašnih ...
Danes v Savdski Arabiji judovskim in krščanskim staroselcem pravijo
sinovi prašičev in opic. Neverniki živijo v povsem legalnem aparthaidu.
Plačujejo višje davke, nikoli ne morejo dobiti savdskega državljanstva, ne
morejo graditi svojih šol, niso deležni socialne pomoči, eksplicitno jim je
prepovedana poroka z muslimansko žensko, nikoli ne smejo v javnosti
kazati svojih drugačnih verskih običajev niti praznovati svojih verskih
praznikov. V času ramadana, ko se muslimani postijo, je nevernikom
prepovedano jesti v javnosti, ker bi to razžalilo čustva muslimanov.
Neverne ženske lahko aretirajo verske milice, če zavrnejo nošnjo
burke. Medtem ko ima vsak musliman pravico, da na svobodnem Zahodu
govori o evropsko-ameriškem kolonializmu in celo o tem, da je šeriatsko
pravo edina možnost za rešitev človeštva, so neverniki v Savdski Arabiji
za izražanje svojih idej prikrajšani – kritike, naslovljene na kraljevo
družino ali vahabitski islam, se kaznujejo z zaporom, bičanjem in izgonom iz države. Vlada na vse načine ekonomsko in družbeno pritiska
na nevernike, naj se vendarle spreobrnejo v vahabitski islam. Savdski
imami in splošna javnost poveličujejo dejanja Bin Ladna in njegovih
mučenikov, krivih za skoraj 3000 nedolžnih žrtev 11. septembra 2001,
čeprav o tem na visoki politični ravni tiranska družina Saud ne govori
iz diplomatsko-ekonomskih razlogov in trhlega prijateljstva z ZDA …
Za muslimana ni nič bolj radostnega kot to, da mu nekdo opisuje
peklenske muke nekoga, ki ni verjel v Alaha, četudi ga je ta človek v
preteklosti rešil gotove smrti. Taki muslimani niso ekstremisti. V pogledu
teokratskega sveta, v katerem živijo, so zmerni. In kot taki so tisti v Raqqi,
ki režejo glave nevernikom, povsem izenačeni s famoznimi “inženirji”, ki
te dni požigajo Brežice. Ko jih bo s strani Evrope določena kvota ostala
v Sloveniji, bodo tudi ti v s strani Katarja in Savdske Arabije finančno
podprti mošeji v Ljubljani ganjeno jokali ob verzih, ki se sadistično
naslajajo ob mislih, kako bomo neverniki goreli v peklenskem ognju.
Večina deklic in žensk, ki pred hrvaško carinsko rampo čakajo na
lepše življenje, tam ni v vlogi človeških bitij, ampak kot nekakšnih
priveskov svojih očetov, starejših bratov in možev, ki so njihovi skrbniki,
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brez katerih samostojno ne smejo zapuščati gospodinjstva. Po poroki je
ženska kot objekt stvarne pravice v posesti moža, ki skrbništvo prevzame
po njenem očetu ali starejšemu bratu. Moški ima zakonsko pravico, da
žensko udari, če ga ta ne posluša, če zapusti hišo brez dovoljenja, če
se “zapusti” (ni več dovolj lepa), zanemarja verske obrede ali zavrača
spolne odnose. Posilstvo v zakonu ne obstaja. Ženska mora biti zmeraj
spolno na razpolago svojemu možu …
Koran dovoljuje “uporabo” nevernih žensk za spolne sužnje, kar s
pridom izkoriščajo ISIS-ovi fanatiki, ko ugrabljajo, posiljujejo in na silo
poročajo predpubertetna jazidska dekleta. Priznani egipčanski klerik,
Abu Ishaq al-Huwaini, je pozval k ponovni uvedbi “suženjskih tržnic”,
kjer bi ženske, ujete po uspešnem jihadu na tujem ozemlju, prodajali
za spolne sužnje. Pozor: al-Huwaini ni ekstremist. V muslimanskem
svetu ni nič manj priznan in čaščen od kakšnega visokega jezuitskega
duhovnika na Zahodu.
Vsakič znova je treba opominjati, da se ne pogovarjamo o ortodoksnih načinih blaznega islamizma, ampak o povsem ustaljenem
načinu življenja v teokracijah Bližnjega vzhoda. Nasilje v družini je
modus operandi ljudi, ki ravno v tem trenutku prečkajo našo mejo.
Njihove ženske so nekoč trpele zaprte v stanovanju v Alepu in Damasku.
Jutri bodo trpele sredi Evropske unije, zaprte v socialnih stanovanjih v
Frankfurtu, na Dunaju, v Ljubljani ...
Večina evropskih zmernežev med muslimani podpira teroristične
napade, v katerih se ubijajo civilisti. Njihovi zmerni bratje v Jordaniji,
Bahrainu, Kuvajtu, Savdski Arabiji, Libanonu, Emiratih so bogati – zahodnih dobrin vajeni – muslimani, ki so 11. septembra 2001 plesali po
ulicah od veselja, ko je mučenikom končno uspel veliki met v New Yorku
in Washingtonu. V deželah, ki so uradno zahodni zavezniki in borci proti
terorizmu. Zahodne televizijske postaje tega niso kazale. Resnica bi bila
očitno preveč grozljiva v tistem ranljivem času, ko je razvajena povojna
zahodna civilizacija zgubila nedolžnost.
Večina je prepričana, da se mora vse človeštvo odpovedati sekularnim ustavam in zakonom, namesto njih pa sprejeti šeriatsko pravo, ki
je edino od boga dano nezmotljivo pravo.
Večina zmernih moških žensk ne vidi kot sebi enake, ampak kot
stroje za kuho, seks in rojevanje. Za posilstva bodo po navadi odgovarjale ženske same, ker so moškega zapeljale s svojimi ženstvenimi čari.
Večina jih bo v trenutku pripravljena na nasilje, če nekdo žali njihove
verske podobe.
In kar je najpomembnejše: večina bi ubila nevernike, ki se niso
pripravljeni spreobrniti niti nočejo plačevati višjih davkov kalifatu.
Tega zaenkrat (še) ne počnejo v državah, kjer ni večinskega muslimanskega prebivalstva in kjer ne vlada islamska teokracija, a le zato,
ker nimajo praktične možnosti za to. Ko jo bodo čez 50 let imeli – v
primeru, da se bližnjevzhodna invazija nadaljuje – bo zgodba drugačna. Islamizacija Bližnjega Vzhoda ni potekala desetletja, pač pa so bila

potrebna stoletja krvavih pokolov, zatiranja, šikaniranja in tiranskih
davčnih bremen.
Seveda svojih namer ne bodo povedali na glas. Koran muslimanu
zapoveduje, da se mora nevernikom lagati, če ti nasprotujejo širitvi
islama. Specifično omeni, da morajo verniki “skrivati svojo vero”, da
pridobijo zaupanje nevernikov. Tradicija posega prav v jedro islama,
ko je Mohamed prevaral poganske prebivalce Meke, s katerimi je s figo
v žepu sklenil 10-letno premirje nato pa jih po dveh letih nenadoma
napadel in osvojil. Vsakemu muslimanu je položeno v zibko, da je treba
nevernika prevarati, v njem vzbuditi lažen občutek varnosti, nato pa
napasti, ko to najmanj pričakuje.
Tudi Aziz iz Brežic, ki je besnel nad neverniki, ki so si ga drznili pustiti
tam na mrazu samega, je morda prišel v Evropo z dobrimi nameni. A
pravijo, da je cesta v pekel tlakovana z dobrimi nameni. Aziz iz Brežic
v resnici nima nič skupnega z Janezom iz Maribora, niti s Wolfgangom
iz Hamburga. Tudi če bo dobil službo v Daimler Benzu, bo Aziz izraziti
tujek v naši civilizaciji. Kot 1300 let stari vojščak iz časovnega stroja je
prišel v svet, ki ga ne razume, in v sistem morale in etike, ki ga zavrača.
Aziz nas nikoli ne bo sprejel za sebi enake, medtem ko bo nas obtoževal,
da smo mi tisti, ki ga diskriminiramo.
Aziz bo svojega sina učil nadvlade nad ženskami in svojo hčer
suženjske podložnosti možu. Učil ju bo, da je islam edina prava vera, ki
vodi v nebesa, medtem ko smo drugi pogubljeni. Skupaj bodo obiskovali
mošejo sredi Evrope in se jokali od sreče, ko bodo poslušali muftija, kako
recitira stihe, ki opisujejo muke nevernikov v peklu.
Aziz ne bo nikoli Evropejec, niti ne bodo Evropejci njegovi otroci, dokler bodo pod njegovim vplivom. Še več, oni imajo toliko večji potencial,
da zasovražijo Zahodno civilizacijo. Ujeti med dvema svetovoma: svetom
svojih staršev, ki jih pripravljajo na fantomski raj, in svetom svobodne
Zahodne civilizacije, kjer je vsak enakopraven, a ne enak – svet, ki je
včasih tudi krut in neprizanesljiv do manj sposobnih. V takem svetu,
pa bo marsikateri otrok, ki se je te dni rodil na poti iz Turčije v Nemčijo
čez 20 let raje prepustil opojni obljubi raja in naravnemu sovraštvu do
Zahodne civilizacije, o čemer ga učita starša, kot pa trdemu delu in
odrekanju, s katerimi bi mu uspelo v novi domovini.
Tako bo tudi on najprej musliman in šele nato Nemec, Nizozemec ali
Slovenec. In zaradi tega niti Aziz niti njegov sin nikoli ne bosta Evropejca.
Ne zato, ker si ju mi ne želimo, ampak zato ker si ona ne želita nas.
Dodatek: Medtem ko pišem tale sestavek, se je v Pakistanu razstrelil
samomorilski bombaš oblečen v burko, in ubil 10 ljudi, od tega 6 otrok.
V Izraelu je mladi Palestinec zabodel in hudo ranil Izralelskega civilista.
Hamas je že čestital mučeniku za dobro opravljeno delo. V Nigeriji je
islamski aktivist začel streljati na štiri vozila in pobil vseh 20 civilistov
v njih. V Egiptu je granata islamistov razcefrala 3 otroke. V Libiji pa je
musliman posnel video kako obglavlja arabskega kristjana.
In svet gre naprej. Ali pa 1400 let nazaj.

Že mogoče, da so preseljevanja narodov ob koncu rimskega cesarstvo pomenila obnovitev vitalnosti do neke mere degeneriranega takratnega
prebivalstva rimskega cesarstva. Odprle so pot napredku, a glavna zasluga gre krščanstvu. Pri muslimanskem “preseljevanju narodov” v Evropo je pa
ravno nasprotno. S seboj ne prinašajo odprtosti napredku, ampak zatrtje vsega, kar smo skozi stoletja naporov pridobili, predvsem pa svobode vere,
svobode izražanja, skratka človekovih pravic. In obenem tudi konec tehničnega napredka, saj gre vse, kot je zapisal Iršič, 1400 let nazaj.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROVEM
KAHIRA

V PUŠČAVI
(nadaljevanje)

SONČNI VZHOD IN ZATON V PUŠČAVI
Nisem se mogel vzdržati, da bi nekega jutra ne bil
vstal zgodaj in šel opazovat sončni vzhod v puščavi.
Prav temno je še, ko jo maham po samotnih ulicah proti gori, od koder je bil najobširnejši razgled.
Na Jutrovem skoraj ni mraka; dan nastopi hipoma.
Zaradi čistega zraka sega oko do kamor sega obzorje. Puščava je na tej strani podobna rahlo razburkanemu morju; grič je pri griču na vsej črti. Nad griči
leži še tanka tema, a nebo kaže na vzhodu že svetel
pas. Grobna tišina vlada okoli mene, sladak zrak mi
širi prsi. »Puščave mrtve gledam veličastvo, svečano
nje tihoto in pokoj.« Naenkrat se prikaže tam na
robu rumenega morja svetla sončna obla. Puščava ni
več mrtev svet. Hipoma oživi in vstane h krasnemu
življenju, kakršno se ne vidi niti pri sončnem vzhodu
na morju. Kakor živa bitja se lesketajo najbujnejše
barve nad planoto. Njih skrivnostna igra je neovirana, njih žar veličasten. Zamaknjen gledam zlati
bleščeči svet, rumena peščena tla, žareče nebo, v
vijoličen pajčolan zavite višine. Veličasten je sončni
vzhod na naših gorah, ali še senca ni proti vzhodu
sonca iz peščenega morja.

Zdaj umem, kar sem nekoč bral, da Beduin, prebivalec puščave, pri prvem blišču sonca ustavi svojega
velbloda, stopi dol, razprostre preprogo, poklekne in
se vrže na obraz pred Alahovim veličastvom. Zmolim
svojo jutranjo molitev ginjen od veličastva Božjega
stvarstva.
Nič manj veličasten ni tudi zaton sonca v Saharo,
vsaj kakor se vidi s tega kraja. Skoraj ni bilo večera,
da bi ne bil šel gledat tudi te krasote. Kadar je dopustil čas in opoldne ni bila prehuda vročina, sem šel na
najvišji grič, odkoder se vidi po Nilovi dolini navzdol
in navzgor in daleč tja preko na peščeno morje.
Nad dolino je razprostrt oni za Egipt tako značilen
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modrikast pajčolan, ki daje pokrajini nekaj bajnega,
omamljivo lepega. Neštevilni gaji tisočerih palm
zaznamujejo daleč tja na jug med golim gorovjem
smer doline. Dolina sama je podobna zelenemu vrtu,
posejanem z belim zidovjem mest in vasi, med katerimi se vije srebrn pas svetega Nila, mogočnega
gospodarja vse dežele.

Ves onostranski rob je posejan s tisočletnimi
spomeniki velikanskih piramid, ki pričajo o slavi
nekdanjih egiptovskih prebivalcev. Začenši z velikani pri Gizeh se razteguje njih vrsta tja do starega
Memfisa. Z ostro začrtanimi obrisi kipe v večerno
obzorje. Proti severu omejuje pogled morje hiš
slavne zmagovite Kahire, venčane z belo bleščečo
marmornato stavbo Ali-Muhamedove mošeje.
Sonce se bliža robu puščave. Pri zadnjem pozdravu njegovih svetlih žarkov zablešči ves ta divni svet.
Mokatam je kakor čisto zlato, Nil kot golo srebro, piramide so podobne plamenom in suha, navidez tako
mrtva Sahara je podobna najkrasneje napravljeni
nevesti, ki čaka svojega ženina. Končno se zgrudi
sonce v naročje svoje neveste, da pomlajeno zopet
vstane drugi dan.
Kako mi je zadrhtelo srce in kakšna otožnosti mi
je vedno legla na dušo! Nisem smel misliti, da bom
moral oditi iz tega kraja. Zahrepenel sem po božjem
miru, ki me je obdajal v večerni tišini.

PUŠČAVA V MESEČNEM SVITU
Nova čudesa sledijo prvim, ko nastopi hipoma
noč in zažari nebesni oblok.
To je blišč na temnomodrem nebu! Zvezde so
tako blizu, da jih meniš doseči z roko in nehote se
stegneš po nedosežnih biserih. Zdi se mi, kakor da
bi nebo hotelo puščavo oškodovati, ker ji manjka
naravnega kinča cvetlic, in nema pustinja sprejema
hvaležno ta dar, da žari njeno skalovje, se svetlika
njen rumenkasti pesek in se na obzorju strneta svetli
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nebesni oblok in bleščeča se peščena plan.
Nekega večera nisem hotel oditi, preden ne dočakam vzhoda lune.
Hitro se prikaže izza obrisov gora, odeta s haljo
svojega milega svita, na vse kraje usipajoč bogastvo
blede svetlobe. Ta žarek ne peče puščavi v obraz,
ne zamori njenega življenja, ne izžema ji zadnje
kapljice. Ne! Lunin svit ublaži vsa nasprotstva, ohladi
vroča lica, zagrne nagoto in siromaštvo s svojo svet
lo obleko; puščava postane divna kraljica, da gleda
človek zamaknjen v njene rajske oči.
Zrl sem v puščavo, zrl v bledo luno. Tega nočnega
sprehoda ne bom zábil nikoli.

PRI MRTVIH V MEMFISU
V vili “Westfalia” je bila družba jako prijetna. Sicer
smo bili iz vseh krajev sveta, ali tujina nas je zbližala.
Najdlje je tukaj neki tovarnar z Dunaja, suh,
dobrodušen mož. Iz Odese je soproga ruskega profesorja, rodom Poljakinja. Bolna je v grlu in skoraj
nima glasu. Večkrat pride iz Kahire inženir Steyrer,
uslužbenec pri egiptovski vladi. Zadnje dni pa sta
prišla iz Asuana Kurt Hoffmann in soproga, bogata
Berlinčana. Oba sta blagega značaja, protestanta, a
katoličanom jako naklonjena. V vzhodni Afriki ima
mož velika posestva. Kakor je pri Prusih običajno, ima
gospa vedno prvo besedo. Potujeta samo za zabavo.
V nekaj dneh postane Berlinčanoma dolgčas.
Povabita vso družbo na izlet onkraj Nila.
Kdo bi se ne odzval z veseljem takemu povabilu?
Saj je ravno na nam nasprotni strani kraj, kjer je stalo nekdaj slavno mesto Memfis, zibel starega Egipta.
Določimo dan in pripravimo vse potrebno.
Nekega jutra precej zgodaj roma vsa družba,
dvojica Hoffmann, Dunajčan, Rusinja, naš gospodar
in moja malenkost proti Nilu. Gospodar in jaz kot največja junaka greva peš, drugi jahajo na dolgouhih.
Šele nekaj dni sem v goli puščavi, a kako se
razveselim, da sem zopet med zelenjem ob Nilu.
Pšenica je v najlepši rasti tako lepa, da se je ne
moreš nagledati. Ob Nilu veje prijetna sapica; vsi
smo židane volje, posebno ker se nad vso pokrajino
smehlja krasen vigredni dan, kakršnih v Evropi ni.
Ker je še precej zgodaj, ni ob Nilu one sitne vaške
drhali, ki z “bakšiš-bakšiš” klicanjem dela človeka
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nervoznega. Osle pošljemo nazaj v Heluan z naročilom, naj nas zvečer zopet čakajo. Na brodu se
prepeljemo čez Nil na ono stran. Le počasi se pomika
velikanska ladja naprej. Nil je podoben jezeru, komaj
zapaziš, da teče. Tukaj je izredno ozek, a precej
globok. Onstan je vas Bedrašen.
Precej zapazijo tam, da pride večja družba in
kmalu začne v vasi mrgoleti kakor v mravljišču.
Preden se splazimo po strmem bregu navzgor, jih
je že bilo okoli nas kakor kobilic, in dobro bi bilo, če
bi bil vsak mogel jahati deset oslov. Ko bi bil sam
med to drhaljo, bi me bilo strah, a vedel sem, da
naš hišni gospodar dobro pozna vse te ptiče in tako
sem se smejal, tu pa tam kakemu sitnežu povedal
kako trdo slovensko, ali pa ponavljal: »Mafis«, nič ni!
Kar sem slišal o oslarjih v Kahiri niti senca ni
tega, kar znajo Bedrašenci. V vseh mogočih jezikih
hvalijo svoja živinčeta, da jim skoraj primanjkuje
sape. Medtem pa porabijo otroci in ženske priliko za
bakšiš. To je vpitje, kričanje, beračenje, ponujanje,
vsiljevanje, da bi vzel robato gorjačo in udrihal po
drhali. Ali najboljše je, če si miren in se smeješ.
Končno zbaranta naš gospodar potrebne osle in
spremstvo. Zasedemo dolgouhe in dirjamo naprej
med krikom oslarjev, ki neprenehoma bijejo po živinčetih, kakor je njih navada od pamtiveka.
Lepa, rodovitna dežela. Njive in palmovi logi na
desno in levo, vse prepreženo s kanali. Izredno lepa
je tudi pot, prava cesta, mehka tla, da komaj čutiš
oslovo sedlo.
Nič izrednega ni videti. Njive, palmovi logi, kanali, prav kakor povsod; le nekaj gričev, tu pa tam
kaka groblja gramoza in posamezni kosi zdrobljenih
stebrov.
Kdo bi si mogel misliti, da je na tem kraju nekdaj
stalo velikansko mesto Memfis, prva prestolnica
mogočnih egiptovskih faraonov? Prvi kralj, katerega
omenja zgodovina, Menes, je sezidal to mesto 3.200
let, nekateri trdijo celo 5.700 let pr. Kr.
Kdaj se je začelo tako imenovano staro kraljestvo
v Egiptu nikakor ni gotovo. Še do nedavnega je veljalo, da se začenja egiptovska zgodovina tam nekje
okrog leta 2.850 pr. Kr. Zadnje čase pa raziskave in
izkopavanja kažejo, da bo to letnico treba pomakniti
kar precej nazaj, torej Trunkovi podatki, čeprav so
stari blizu sto let, najbrž niso daleč od resnice; op. ur.

Tu je torej stalo to mesto, razsežno, trdno, utr-

Memfis – Izidin temeplj

DECEMBER – AM – 2015

jeno proti Nilovim poplavam in proti sovražnikom.
Nad mestom je kraljevala palača faraonov, imenovana “beli zid”. Poleg nje je bil tempelj boga Ptaha,
spočetka edinega božanstva Egipčanov, velikansko
poslopje, katerega so zidali faraoni skozi stoletja in
kamor so pokladali plen svojih zmag. Zdaj je vse
porušeno, vse pokopano, da ni več videti niti razvalin. Hiše, sezidane večinoma iz Nilovega ila, so
se zdrobile v prah, krasne stebre pa so spravili dol
po Nilu v Kahiro; tam kinčajo mošeje in velikanski
kvadri tvorijo trdne temelje tamošnjih palač.
Tu postojimo nekoliko časa, da se malo pomenimo
o preteklosti. Naš Berlinčan je imel navado nositi
s seboj Sveto pismo in brati ravno tista mesta, ki
zadevajo določene kraje. Pri preroku Jeremiju najde pomembne besede: »...zakaj Memfis bo postal
pustinja, razdejan, brez prebivalca« (46,19). Kako
pretresljivo done te besede, ko zremo pred seboj,
kako so se do pičice uresničile.

Kip Ramzesa II.
je zdaj v
posebni zgradbi

A vse ni zginilo. Naš vodnik zaukaže naprej.
Zopet jahamo med njivami in palmami. Kaj je
to? Ogromna skala leži na tleh med zelenjem. Ko se
bližamo, zapazimo, da ima ta velkan glavo, roke in
noge. Začudeni obstanemo. Jaz še niti nisem bral,
da leži tukaj na tleh velikanski kip faraona Ramzesa II., onega kralja, ki je vladal Egipt nad 60 let in
strašno tlačil izraelsko ljudstvo. In ne daleč proč
ravno tak kip, tudi na tleh, obdan s plotom in poleg
njega visoka galerija, iz katere se lahko pregleda. Tu
je stal tempelj boga Ptaha in ta podrta velikana sta
nekdaj čuvala vhod. Kipa nista lepa, pa kljub temu
pričata o titanski moči v svojem razmerju, ponosna
sta celo v ponižanju na tleh. Ramzes, tlačitelj Božjega ljudstva, leži na tleh! Ali ga ni podrla višja moč
vsem poznejšim rodovom v svarilo?
Malo se odpočijemo pri velikanih. Jaz splezam
prvemu na glavo in mu pobožam resno lice. Kaj bi
vedel ta kamen pripovedovati? Kaj vse je gledalo
to srepo oko!
Pa nismo še na koncu našega izleta, glavno šele
pride.
Memfisa ni več, pač pa je večinoma ohranjeno še
njegovo pokopališče, dasi je puščava tudi čez to mesto
miru razgrnila rumenkasto odejo svojega peska, tako
da je bilo treba to težko pregrinjalo precej dvigniti,
preden so se odprli stari grobovi. Le enih grobov ni
premagal pesek. Zgoraj ob robu se dvigajo ponosne
piramide, tisočletna grobišča, oguljena sicer od zoba

časov, ali nepremagana, ponosna še dandanes.
Pokrajina je podobna peščenemu valovitemu
morju; pot gre navzgor, tam na višini je pokopališče,
kamor smo namenjeni.
Pot je huda. Pesek se melje oslom pod nogami.
Večkrat moramo počivati, preden nas prinesejo dolgouhi na obrobno višino.
Stotisočeri so tu zdrobljeni v prah in čakajo na dan
vstajenja! Grobov, ker so bili pokopani reveži, ni videti,
saj so bili večinoma položeni v razbeljeni pesek. Grobove bogatinov so morali odkopati, le kraljevi grobovi,
piramide, stoje še danes ponosno, kot nepremagani
čuvaji v tem kraljestvu smrti in trohnobe.
Tu vlada mrtvaški mir. Takega “mirodvora” ni na
svetu. Le ena hišica je v tem peščenem morju, tukaj
hočemo ostati nekaj časa pri črni kavi, okrepčati telo
in v duhu potovati v pretekla tisočletja.
Gospe nam pripravijo južino. Hitro je gotova. Med
obedom v tej puščavi se razgovarjamo o starodavnih
časih in o pomenu kraja, na katerem smo.
Kdor ne ve, kako so stari Egipčani mislili o smrti
in o mrtvih, ne razume tega pokopališča, teh grobov,
teh spomenikov.
Če pri nas kdo umrje, ga kratkomalo položimo v
hladno zemljo. Pri starih Egipčanih se je s smrtjo šele
pričela dolga skrb za mrliča. Mrtvo truplo so morali
pripraviti, preparirati za pokop, in sicer najmanj več
tednov, včasih celo mesecev, na primer pri bogatinih.
Za to delo je bila posebna zadruga svečenikov.
Trupla ubogih so odprli, vzeli ven drobovino, jih
položili v natronovo vodo, potem napolnili notranj
ščino z dišavami, ovili s platnom in telo položili v
skupen grob ali le v mehki pesek puščave.
Pri bogatinih so vzeli iz trupla možgane, srce, pljuča, ledvice, ter jih spravili v štiri vrče (kanope), katerih
pokrovi so kazali podobe človeka, sokola, šakala in
opice. Truplo so še bolj skrbno pripravljali, navadno
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70 dni, za pogreb. Položili so ga v leseno krsto in to
zopet v veliko, kamnito s težkim pokrov, (sarkofag),
okinčano s podobami, opisi življenja in del rajnega itd.
Zdaj je bil šele pogreb v spremstvu duhovnikov,
žlahte, služabnikov, pevcev in žensk, navadno najprej na ladji po Nilu, potem pa na neke vrste saneh,
katere so vlekli biki skozi puščavo po pesku.
A čemu toliko priprav? Odgovor je: Egipčani so
bili prepričani, da s smrtjo ni človeka konec, ampak
da se začne šele drugo, novo življenje. To, kar v človeku ne umrje, so imenovali Ka, kar pomeni duha,
dušo, osebnost.
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SLOVENSKE
JASLICE

2

Arhitekt Jože Plečnik
(1872-1957) je oblikoval kar nekaj jaslic
in svečnikov (1).
Umetn ostni zgodovinar dr. Emilijan Cevc (19202006) si je izdelal
jaslice po lastnem okusu. Planine v
ozadju spominjajo na njegov rodni
Kamnik (2). Jaslice pred Plečnikovo cerkvijo na Barju kličejo v spomin kolišča,
na katerih so živeli ljudje,
ko je bilo Barje
še jezero, tam v
3. tisočletju pred
Kr. (3). Kiparka Liza
Hribar (1913-1996)
je v povojnem času v
Kropi leta 1947 za Marijino podružnično cerkev izdelala kroparske
jaslice, ki jih postavljajo
3
4
še danes (4).
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