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Naslovna slika kaže drugi del Marijinega cikla na steni cerkve SV. PRIMOŽA IN FELICIJANA nad Kamnikom (prvi
del je bil na naslovni strani januarske številke; tam so tudi splošni podatki o freskah v tej cerkvi). Prednica sedanje
poznogotske cerkve sv. Primoža in Felicijana je stala na tem mestu že v 11. stoletju. To je bila enoladijska romanska
cerkev sv. Radegunde. Najstarejša listina, ki je tudi prva priča romanj, je iz leta 1396. Papež Bonifacij IX. je 9. julija tega
leta podelil odpustke vsem obiskovalcem, ki so prispevali za cerkev. Že takrat so shranili v cerkvi svetinje sv. Primoža
in Felicijana, mučencev iz časa preganjanja cesarja Dioklecijana. Okrog leta 1471, v času turških vpadov, so kamniški
meščani relikvije shranili na varno v frančiškansko cerkev sv. Jakoba v utrjenem Kamniku. Leta 1597 je tedanji kam
niški župnik prosil patriarha iz Ogleja (tja je takrat spadal ta del Slovenije), naj dovoli, da se svetinje spet prenesejo
v cerkev sv. Primoža in Felicijana. Prošnja je bila rešena šele leta 1628, ko je bilo razsojeno, naj del svetinj ostane v
frančiškanski cerkvi, drugi del pa naj se v slovesni procesiji prenese na goro in položi na staro mesto. Prvi zvonik je bil
postavljen že v 13. stoletju in je stal prosto. Cerkev so med leti 1459 in 1507 prezidali v dvoladijsko dvoransko stavbo
z zvezdastimi oboki, korom in zakristijo. V prvi polovici 18. stoletja so preoblikovali portale in nekaj oken, vstavili nov
kor in postavili prostornejši zvonik. V zahodnem delu južne ladje je grob z relikvijami sv. Primoža in Felicijana. Druga
freska Marijinega cikla ima naslednje podobe, ki se začno levo zgoraj in gredo v nasprotni smeri od urinega kazalca:
levo zgoraj: Marijina pot v tempelj; levo spodaj: Marija dela v templju; desno spodaj: Marijina zaroka z Jožefom; desno
zgoraj: angel oznani Mariji Jezusovo spočetje. Kot je bilo omenjeno že v prejšnji številki, so te poznogotske freske
nastale leta 1504 in so delo neznanega slikarja, ki se je podpisal s črkama VF.
Nekaj februarskih godov: Jezusovo darovanje v templju – svečnica ter Marijini starši Simeon in Ana (2.); škof in
mučenec Blaž in frančiškanski misijonar Odorik iz Pordenona (oba 3.); redovnik Jožef Leoniški (4.); devica in mučenka
Agata (5.); japonski mučenci Peter Krstnik, Pavel Miki in tovariši (6.); redovnica Koleta (7.); redovnik Hieronim Emiliani
(8.); devica in mučenka Apolonija (9.); redovnica, sestra sv. Benedikta Sholastika (10. – letos je na ta dan pepelnica);
Lurška Mati Božja (11.); izven Slovenije slovanska apostola Ciril in Metod (14.); sedem ustanoviteljev servitov (17.); do
minikanec in slikar Angelico da Fiesole (18.); škof in cerkveni učitelj Peter Damiani (21.); spokornik Konrad Confalonieri
(19.); sedež apostola Petra (22.); apostolski učenec, škof in mučenec Polikarp iz Smirne (23.); v Sloveniji apostol Matija
(24.); redovnik Gabriel od Žalostne Matere Božje (27.) in opat Roman (28).
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Brigita Irska, dev.; Pionij, muč.; Sever, šk.;
JEZUSOVO DAROVANJE (SVEČNICA); Simeon
in Ana; Teofan Venard, muč.;
Blaž, šk., muč.; Odorik iz Pordenona, red.;
Jožef Leoniški, red.; Hraban Maurus, šk.;
PRVI PETEK; Agata, dev., muč.; Albuin in
Ingenuin, šk.;
PRVA SOBOTA; Peter Krstnik, Pavel Miki in
tov., japonski muč.; Teofil, muč.;
5. NAVADNA NEDELJA; Egidij od sv. Jožefa, red.; Koleta, red.; Rihard, kralj;
Hieronim Emiliani, red.;
Apolonija, dev., muč.; Nikefor, muč.;
PEPELNICA; Sholastika, dev.; Viljem, pušč.;
Lurška Mati božja, Cedmon, red.;
Evlalija, muč.; Benedikt Anianski, op.;
Katarina Ricci, dev.; Gregor II., pap.; Janez iz
Triore, muč.; Hermenegilda, spok.;
1. POSTNA NEDELJA; Ciril in Metod, slovanska apostola (izven Slovenije); Valentin
(Zdravko), muč.; Bruno Kverfurtski, muč.;
Jordan Saški, red.; Georgija, dev.;
Julijana iz Nikomedije, muč.; Onezim, šk.;
Sedem ustanoviteljev servitov; Luka Belludi,
red.; Frančišek Clet, muč.;
Simeon, šk., muč.; Angelico da Fiesole, red.,
slikar; Flavijan, šk.; Heladij, šk.;
Konrad Confalonieri, spok.; Julijan, muč.;
Silvan, muč.; Leon, šk.; Sadot, muč.;
2. POSTNA NEDELJA; Peter Damiani, šk., c.
uč.; Eleonora, kraljica.; Irena (Mira), dev.;
Sedež apostola Petra.; Pashazij, šk.;
Polikarp iz Smirne, šk., muč.; Dositej, red.;
Matija, ap. (v Sloveniji); Sergij, šk.;
Feliks II., pap.; Tarazij (Taras), šk.;
Egiptovski mučenci; Matilda iz Hackeborna,
dev.; Porfirij, šk.;
Gabriel od Žalostne Matere božje, red.;
3. POSTNA NEDELJA; Roman, op.; Ožbolt,
šk.; Hilarij, pap.;  Antonija iz Firenz, red.;
ta dan ne goduje noben svetnik.

Če svečana mačka na soncu leži,
v sušcu spet rada na peč pribeži.
Če sever konec svečana brije,
nam dobre letine up zasije.
Ako je svečnica zelena,
bo velika noč snežena.
Če je svečnica preveč moče dobila,
bo zemlja med letom malo pila.

UREDNIK VAM
Z letošnjo januarsko številko smo doživeli novo
neprijetno presenečenje. Zamude pošiljk, čeprav so iz
Ljubljane odšle pravočasno, niso nič novega. Nemogoče
je posredovati ali se pritožiti. To pot pa je nekaj naročni
kov dobilo januarsko številko, kljub ovoju popolnoma
premočeno, dobesedno uničeno. Nimam pojma, koliko
jih je bilo, bojim se pa, da jih je kar nekaj, ki tega niso
sporočili. Vsekakor sem bil med njimi tudi jaz sam, saj
sem dobil uničenih polovico arhivskih izvodov. Seveda
sem takoj naročil poizvedbo na ljubljanski pošti. Povedali
so, da vse postopke redno snemajo nadzorne kamere, da
so pregledali vse posnetke pakiranja januarske številke
in da do odhoda vreč na letališče ni bilo nič narobe. Po
vedali so pa tudi, da ni prvič, da dobivajo tako pritožbo
in da se to posebno na izvodih, ki potujejo z avioni, ne
dogaja tako redko. Dovolj je, da pri prekladanju v kakem
skladišču ali celo na prostem vreča pade v lužo, pa smo
tam. Stroji plastičnih ovojev posameznih izvodov včasih
ne zapro hermetično, lahko se pa tudi ovoj pri surovem
prekladanju toliko predrgne, da vdre skozenj voda, ko
vreča pade v lužo. Ker potujejo vse tiskovine po najnižji
tarifi, je kajpak nemogoče slediti, kaj se s posamezno
vrečo dogaja. Vreče, ki so potovale v Ameriko, so lahko
padle v lužo bodisi že pri nakladanju na Brniku, bodisi
pri prekladanju v Frankfurtu, bodisi pri razkladanju v
New Yorku – tistim, ki se jim to zgodi, se to ne zdi nič po
sebnega in se za to niti ne menijo. Seveda je ljubljanska
pošta, da pokaže dobro voljo, povrnila stroške poštnine,
toda mokrih izvodov to ne bo posušilo. Nimamo pa niti
garancije, da se to v bodočnosti ne bi še kdaj ponovilo,
posebno če bo pošiljka potovala v slabem vremenu. Vse,
kar lahko naredim je, da so opravičim.
Moram pa ponovno poudariti, da vse pripombe in pri
tožbe pošiljajte na moj lemontski naslov. Vsako posredo
vanje pri mojem ljubljanskem zastopniku in distributorju
je brez smisla, posebno če to opravi aroganten razgrajač,
kot je to bil tisti, ki se je predstavil kot “sorodnik naročnika
v Ameriki”, ni pa bil voljan povedati ne svojega imena ne
imena naročnika. Obnašal se je pa tako, da so mu morali
pred nosom zapreti vrata.
Februarja godujeta: p. Blaž Chemazar (3.) in p. Metod
Ogorevc (14.)
Umrli so februarja: p. Beno Korbič (2. febr. 2002); p. Leonard Bogolin (3. febr. 2001); p. Pashal Esser (5. febr. 1937);
p. Aleksander Urankar (9. febr. 1958); p. Alfonz Miklavčič (10.
febr. 1931); p. Kalist Langerholz (16. febr. 2002); br. Fidelis
Jagodic (23. febr. 1934); p. Bonaventura Sovinski (27. febr.
1930). Gospod naj jim da večni mir.
p. Bernardin

Zgubljamo občutek za čudenje. Pravzaprav za milostni dar čudenja.
Kaj je namreč čudenje drugega kot mladost v nas,
svežina našega dojemanja sveta, naša še neizgorela otroškost?

Alojz Rebula

2016 – AM – FEBRUAR

33

sv. Leon Veliki
papež (440-461)

DUHOVNO OČIŠČEVA NJE
S POSTOM IN DOBRIMI D ELI

6. govor o postu, 1-2

Predragi, zemlja je vedno polna božjega usmiljenja. Po sami svoji naravi navajajo stvari verne ljudi,
naj slavijo Boga: nebo in zemlja, morje in kar je v njem, vse razglaša dobroto in vsemogočnost svojega
stvarnika. Čudovita lepota prvin, ki nam služijo, poziva umno stvar k dolžnemu zahvaljevanju.
Sedaj pa so dnevi, ki na poseben način razodevajo skrivnosti odrešenja in nas pripravljajo na prihodnje
praznike velike noči. Zato se moramo nanje skrbneje pripraviti
z duhovnim očiščevanjem.
P. Vladimir Kos
Za velikonočne praznike je značilno ravno to, da se vsa
Cerkev raduje odpuščanja grehov. Niso ga namreč deležni
samo tisti, ki jih prerodi krst, marveč z njimi tudi vsi, ki že
Ves februar še zdaj se v noč svetlika
dalj časa uživajo srečo božjega otroštva.
Čeprav predvsem prerojevalna kopel dela ljudi nove, mood milosti, ki jih je Božji Sin
ramo vsak dan sproti prenavljati svojo umrljivo naravo. Na
delil vsemú, kar se z rastjo premika
kateri koli stopnji napredka naj že bomo, smo vseeno potrebni
izpopolnjevanja. Prizadevati si moramo, da ne bo praznik
k lepoti, ki ljubezni je spomin.
odrešenja našel nikogar v starih grehih.
In Jezušček postane Jezus mladi,
Ker se mora kristjan nenehno izpopolnjevati, se mora pa
sedaj truditi še z večjo gorečnostjo, da bo izpolnil apostolsko
ves Jožefu, Mariji ljubezniv.
zapoved štiridesetdnevnega posta, ki ni samo v odpovedi
Marljivo se tesarjenju privadi,
hrani, ampak predvsem v življenju brez greha.
Dolžnemu in svetemu postu pa nobeno delo bolj ne pristoji
pri vsem pomanjkanju potrpežljiv.
kot miloščina, ki pod skupnim imenom del usmiljenja obsega
razne vrste dobrih del.Vsi verni so lahko istega duha, čeprav
Spet Jožefa pokličejo nebesa.
niso vsi enako bogati.
Ljubeče Sin za Mamico skrbi
Ljubezni, ki smo jo dolžni hkrati Bogu in ljudem, nič ne
do svete ure trajnega slovesa –
more tako ovirati, da bi ne mogli opravljati dobrih del. Angeli
so peli: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so
a njunih src nikoli ne skalí.
Bogu po volji, pripravljeni delati dobra dela. To pomeni, da
bo zaradi dobrote srečen in poln notranjega miru vsakdo, ki z drugimi nosi kakršnokoli trpljenje.
Del usmiljenja je veliko, tako da jih morejo opravljati zaradi njih raznolikosti ne le bogati, ampak tudi
manj premožni in revni, če so le pravi kristjani. Različni so po zmožnosti dajanja miloščine, enaki pa so si
lahko v blagosrčnosti.

VES FEBRUAR
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7. februar
5. navadna nedelja
OZNANILO SPREJEMAMO Z VERO
1 Kor 15,1-11

V tem odlomku iz Prvega pisma Korinčanom najdemo osnovno obliko preproste apostolske pridige:
Kristus je za nas umrl, vstal od mrtvih, se prikazoval  Petru, apostolom in mnogim drugim, mi pa
smo priče tega. Pavel še dodaja, da se je nazadnje
prikazal tudi njemu, preganjalcu in ga naredil za
svojega apostola. Poudarek na Kristuovem vstajenju
je razumljiv: prvim kristjanom to ni bilo tako zelo
jasno, kot je nam. Pa tudi nam je mnogokrat jasno
samo teoretično, ne da bi na naše življenje kaj bistveno vplivalo. Sicer pa nihče ne more pričakovati
ali celo zahtevati, da bo dejstvo vstajenja razumel:
mogoče ga je samo sprejeti v veri. Prav tu je razlika
med vedeti in verovati: verovati pomeni, odreči se  
gotovosti, ki jo more naš razum spoznati. Je pa naše
stališče veliko lažje od Pavlovega: v tisočletni zgodovini imamo množico pričevanj ljudi, ki so dosegli
z vero v vstajenje stvari, ki jih po naravni poti ni
mogoče razložiti; vsak svetnik priča o tem. Naj gre
tukaj za mučence ali spokornike ali za tiste, ki so
uresničili izredne stvari in bistveno vplivali na svoj
čas, vsi pričajo o tem. Pri vseh teh zgledih pa ne
gre  a suženjsko posnemanje, ampak za zgled, kako
ugotoviti Božjo voljo tukaj in zdaj, v danih prilikah
in okoliščinah, in jo izpolniti.

14. februar
1. postna nedelja
IZPOVEDOVANJE VERE
Rim 10,8-13
Apostol opozarja Rimljane na dve stvari, ki sta
pri veri bistveni: »s srcem se veruje za opravičenje,
z usti pa se priznava za zveličanje«. Opravičenje
pomeni sprejeti pripadnost novozaveznemu izvoljenemu ljudstvu, torej priznati Kristusa za Odrešenika,
ki nas je spravil z Bogom in nam dal možnost zveličanja. Če pa hočemo to zveličanje tudi doseči, je
potrebno javno priznavanje vere. Prvim kristjanom
je to bilo jasno, kar nam dokazujejo starokrščanski
mučenci, ki so imeli naslednike v vsej zgodovini.
Javno priznavanje vere pa je potrebno vedno in
povsod, ne le v času preganjanja, ali samo takrat,
kadar nas kdo o tem izrecno vpraša. Izraz “z usti”
je treba razumeti široko: ni nujno potrebno, da o
svoji veri govorimo, pač pa jo je treba pokazati z
življenjem, ki je bolj zgovorno kakor vsaka beseda.
Je namreč zgled, ki vleče za seboj. Prav to pa je v
današnjem času veliko vprašanje, saj se nemalokrat
dogaja, da je ljudem vsaj nerodno, če se že ne sramujejo odkrito pokazati svoje vere. Daleč od tega,
da bi zagovarjal muslimane kar povprek, ampak
tukaj bi nam lahko bili za zgled, saj jih ni sram javno
vpričo vseh moliti, kadar pride njihova zapovedana
ura molitve. Javna molitev pri nas sicer ni v navadi,
je pa dosti drugih priložnosti za pričevanje o veri.
2016 – AM – FEBRUAR

21. februar
2. postna nedelja
KRISTUS NAS BO POVELIČAL
Flp 3,17– 4,1
Pavel postavlja za zgled posnemanja sam sebe. To
je stvar, ki bi v naših razmerah izzvenela kaj čudno,
Pavlov položaj pa je bil bistveno drugačen. Zavedal
se je, da je bil v apostolsko službo poklican naravnost
od Boga in je svojim poslušalcem večkrat omenjal
čudežno prikazen pred Damaskom, ki je bila vzrok
njegovega spreobrnjenja. Glede njegovega apostolskega življenja mu tudi nihče ni imel kaj očitati. To
postavljanje za zgled je bilo zelo premišljeno: veliko
laže je namreč posnemati zgled človeka, ki ga vidimo, kot pa imeti za predmet posnemanja Kristusa
samega. Preko vidnega človeka, ki ga posnemamo
se približujemo Kristusu, ki ga ne vidimo. Lahko bi
rekli tudi, da mora vsakdo imeti svoj ideal tudi v
veri. Ta ideal je lahko za nekatere zelo preprost, za
druge spet bolj “teološko” poglobljen – pač odvisno  
od vzgoje v veri. Ker nam pa danes ponujajo ideale
na vseh koncih in krajih, je treba biti pri njihovi izbiri
previden. Morda živi med nami tudi kakšen “Pavel”,
vendar ga ni lahko spoznati. Je pa vsem dosegljiva
Božja beseda v Svetem pismu, pa tudi zgled tistih, ki
so se po njej ravnali, torej svetnikov. Njihov pomen
ni v tem, da bi jih suženjsko posnemali, ampak da
ugotovimo, kako so v svojem času in v svojih okoliščinah spolnjevali Božjo voljo, nato pa raziščemo,
kako bomo to storili v svojem času in v pogojih, v
katerih mi sami živimo.

28. februar
3. postna nedelja
NE ZANAŠAJMO SE NA IZVOLITEV
1 Kor 10,1z-6.10-12
Med Korinčani se je širilo zmotno prepričanje, da
je s tem, ko so sprejeli krščanstvo in se dali krstiti,
že vse opravljeno. Če si ogledamo življenje mnogih
sodobnih “kristjanov”, vidimo, da tako prepričanje
tudi danes ni redko. Pavlovo opozorilo Korinčanom,
da samo zunanja pripadnost krščanstvu ne zadošča,
velja slej ko prej tudi danes. Že res, da zakramenti
postavijo človeka v živ odnos s Kristusom, niso pa
neka čarovniška sredstva, ki bi nas brez našega
sodelovanja zvlekla v nebesa. Res je, da zakramenti
delujejo zgolj zaradi Kristusovega trpljenja, smrti in
vstajenja, ostanejo pa neizkoriščeni, če ni človekove
pripravljenosti za sodelovanje, ki pa mora postati
dejavno. Sadove odrešenja je treba uresničiti in
pokazati v vsakdanjem življenju, saj zakramenti ne
morejo postati pretveza, da bi se vdali brezbrižnemu
sedenju na lavorikah krščanskega imena. Kdor tako
ravna, tvega, da bo začel obračati plašč po vetru: da
bo kristjan, ko bo to trenutnemu položaju koristilo,
da bo pa svoje krščansko prepričanje skril, če bi mu
to moglo biti v neprijetnost ali celo škodo, da  zatajitvi niti ne govorimo. Kristus je skala, zakramenti
nas na to skalo postavijo, naša skrb pa je, da na
njej tudi ostanemo. Torej velja Pavlov opomin: kdor
misli, da stoji, naj gleda, da ne pade.
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SCHWÄBISCH GMÜND — Nekdanji musliman iz
Jemna Sail Al Yemeni je na kongresu o preganjanju kristjanov 15. novembra pred 650 strokovnjaki pozval Nemce, naj ustavijo podpiranje Savdske
Arabije pri postavljanju mošej v Nemčiji saj hoče s
tem uveljaviti fundamentalistično različico islama,
kot to počne v Jemnu. Pri tem ne igra nobene vloge
in jim je čisto vseeno, da muslimani morijo muslimane, uničujejo bolnišnice in šole ter mesta. Tudi
nobena kulturna dediščina jim ni sveta, ampak uničujejo vse, kar se jim ne podredi.
VATIKAN — Sveti sedež je v svojem biltenu 18.
decembra objavil, da je papež Frančišek podpisal
odlok Kongregacije za zadeve svetnikov o čudež
nem ozdravljenju Brazilca na priprošnjo bl. matere
Terezije iz Kalkute. Datum razglasitve matere Terezije za svetnico bodo določili kardinali na prihodnjem zasedanju svojega zbora; omenjajo, da bo
to morda nedelja, 4. septembra, dan pred praz
novanjem godu bl. matere Terezije, ki je umrla 5.
septembra 1997 v Kalkuti.
PARIZ — Na komemoraciji žrtev terorističnega napada v Parizu 13. novembra, je predsednik François
Hollande v svojem govoru med drugim poudaril: »Teroristi imajo kulturo smrti, mi pa ljubimo življenje.«
CARACAS — Venezuela je država z najvišjo inflacijo na svetu, kar so njeni državljani občutili tudi
med božičnimi prazniki. Za tradicionalne božične
jedi so tako morali po pisanju časnika El Nacional
letos odšteti kar tri minimalne mesečne plače.
PRAGA — Češki predsednik Miloš Zeman je v božični poslanci Čehom dejal, da je begunski val v
Evropo “organizirana invazija”. Po njegovem prepričanju bi morali mladi moški iz Sirije in Iraka, namesto da bežijo, prijeti za orožje ter se začeti boriti
proti skrajni “Islamski državi”.
KIJEV — Ukrajinsko sodišče v Kijevu je prepovedalo delovanje ukrajinske Komunistične partije, ki
tako ne bo smela sodelovati na nobenih volitvah
več. Odločitev o prepovedi Komunistične partije je
na pobudo pravosodnega ministrstva v sredo potrdilo okrožno sodišče v Kijevu. Proces je potekal 18
mesecev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
DŽEDA — 830 metrov visoka stolpnica Burj Khalifa
v Dubaju kmalu ne bo več najvišja na svetu, saj je
Savdska Arabija zagotovila sredstva za dokončanje
gradnje kilometer visokega stolpa Jeddah, ki stoji v
mestu Džeda ob Rdečem morju. V 200 nadstropjih
bodo luksuzni hotel, pisarniške površine, stanovanja, luksuzni večstanovanjski kompleksi in observatorij. Stavbo, ki  bo imela 59 dvigal, od katerih bo
pet dvonadstropnih, je zasnovalo arhitekturno podjetje Adrian Smith & Gordon Gill Architecture.
BRUSELJ — Nato ostaja tudi v letu 2016 z 12.000
vojaki v Afganistanu. Tam je zdaj 7.000 ameriških
vojakov in 5.000 vojakov drugih zaveznic. Namen
je urjenje, svetovanje in pomoč afganistanskim
varnostnim sila. Delež Slovenije pri vzdrževanju je
pol milijona dolarjev na leto.
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DUNAJ — Avstrijska prestolnica je eno od najmočnejših džihadističnih središč v Evropi. Islamski radikalizem, ki je finančno podprt z denarjem
Savdijcev, je zelo razširjen zlasti med čečenskimi
in bosanskimi begunci. Čečenov je v Avstriji okrog
30.000, od tega polovica na Dunaju. V Avstrijo so
se zatekli ob rusko-čečenski vojski (1994-1996) in
so znani kot napadalni.
DUNAJ — V decembru 2015 so cene nafte padle
pod $40 za sodček (42 US galon, 159,6 l). Sodček severnomorske brent nafte je bil 8. decembra
$39,81. Po mnenju poznavalcev  je možno, da bi v
prvem polletju 2016 cena nafte padla celo na $20.
Za primerjavo: julija 2008 je bil sodček nafte $150.
Padec cene nafte je povzročila Organizacija držav
izvoznic nafte (OPEC), ker hoče Savdska Arabija
oslabiti svoja politična nasprotnika Rusijo in Iran.
BRUSELJ — Zunanji ministri zveze Nato so v
Bruslju sprejeli odločitev o povabilu Črne gore v
zavezništvo. Črna gora bo postala 29. članica severnoatlantskega zavezništva. Z odločitvijo o širjenju zavezništva ni zadovoljna Rusija, ki je večkrat
posvarila pred takšno potezo, češ da predstavlja
grožnjo stabilnosti na Zahodnem Balkanu.
LJUBLJANA — V “Nova 24TV” so v začetku decembra 2015 na podlagi uradnih podatkov preračunali,
da je dosedanji prehod 288.000 migrantov preko
Slovenije stal dobrih 18,6 milijona evrov, medtem
ko je finančni minister Dušan Mramor za te stroške
javnosti predstavil 8,7 milijona evrov. Poleg tega
je v Sloveniji še 162 “ekonomskih migrantov” iz
Maroka, ki jih Hrvaška noče sprejeti nazaj in bodo
ostali do vrnitve domov najmanj 6 mesecev, kolikor
traja postopek. To bo Slovenijo stalo dodatnih 31,5
milijonov evrov. Zdaj se sprašujejo če minister ne
zna računati, ali pa laže.
CANBERRA — Avstralski parlament je 3. decembra 2015 sprejel spremembo protiteroristične zakonodaje. Ta zdaj  dovoljuje odvzem dvojnega državljanstva tistim, ki so krivi terorizma in obsojeni
na najmanj šest let zapora, ali pa so se borili na
strani prepovedanih skupin v tujini.
ZÜRICH — Švicarska policija je 3. decembra 2015
aretirala češkega evropskega poslanca Miloslava
Ransdorfa in tri Slovake, ki so poskusili iz banke v
Zürichu s ponarejenimi dokumenti dvigniti 350 milijonov evrov. 62-letni Ransdorf je evropski poslanec že od leta 2004, je velik poznavalec Karla Marxa in govori deset jezikov.
WASHINGTON — Na spletni strani Capitol Words,
kjer je arhiv vseh razprav ameriškega kongresa od
leta 1996, je mogoče preveriti, kako pogosto so v
kongresu izrečene posamezne besede. Adolfa Hitlerja so kongresniki od leta 1996 omenili 1.770krat, kar je v povprečju 7,7-krat na mesec. Večkrat
se na Hitlerja spomnijo republikanci.
ŽENEVA —   Svetovna zdravstvena organizacija
(WHO) je objavila, da je v zadnjem letu za malarijo
umrlo skoraj pol manj ljudi kot leta 2000. Smrtnost
upada, vendar je število mrtvih še vedno veliko:
438.000. Upad je treba pripisati mrežam in insekticidu, ki pobija komarje, prenašalce bolezni.
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LJUBLJANA — Slovenija ima med vsemi članicami Evropske Unije najvišje davke za okolje, vendar
se to na kakovosti življenjskega okolja v Sloveniji
ne odraža. Lahko samo ugibamo, v čigave žepe se
steka ves ta denar.
ROGAŠKA SLATINA — V stečaj gre najprestižnejši hotel s petimi zvezdicami Aleksander. Zgrajen
je bil leta 1905 in ima značaj kulturnega spomenika. Med drugimi znamenitimi gosti so v njem bili
tudi jugoslovanski prestolonaslednik Aleksander
Karađorđević, nobelovec za literaturo Ivo Andrić in
kipar Ivan Meštrović. Vzrok stečaja je pomanjkanje
bogatih gostov iz Rusije zaradi ukrajinske krize.
ŽIROVNICA —  “Žurnal24” je 11. decembra 2015
objavil, da se je 18 gorenjskih županov odločilo,
da bodo bojkotirali srečanje z vlado na Brdu, ker
ta ignorira pogovore na temo povprečnin. Pobudnik
bojkota Leopold Pogačar, župan Žirovnice, je izjavil, da ne bo hodil na Brdo slikat se z vlado zato, da
bo potem govorila, da se je srečala z župani.
MANILA — V tajfunu Melor, ki je 14. dcembra
2015 prečkal Filipine z vetrom do 185 km/h, so
umrli štirje ljudje, več kot milijon prebivalcev pa
je ostalo brez električne energije. Zaradi tega tajfuna so z osrednjega dela Filipinov evakuirali več
kot 750.000 ljudi.
SYDNEY — Območje tega avstralskega mesta je
16. decembra 2015 prizadel tornado, ki je prinesel
veter z hitrostjo več kot 200 km/h. Presenetljivo je
bilo sorazmerno malo škode: odkrilo je več streh in
poplavilo več ulic, smrtnih žrtev pa k sreči ni bilo.
KAMPALA — Papež Frančišek je ob obisku Ugande
pohvalil njene politike in prebivalce, ker so velikodušno sprejeli begunce in poskrbeli zanje. S tem so
jim omogočili varno življenje in spoštovanje njihovega dostojanstva, ki temelji na poštenem delu in
zaslužku za preživljanje sebe in družine.
BRUSELJ — Škofovska komisija Evropske zveze
(ComECE) je udeležencem podnebne konference v Parizu, ki se je začela 30. novembra, v duhu
okrožnice papeža Frančiška “Hvaljen, moj Gospod”
odkrito povedala, da je “prišel čas spreobrnjenja”.
Predlagala jim je, naj sprejmejo potrebne ukrepe
za zaščito zdravega človekovega okolja in predstavila različne projekte na stari celini, ki “jih je
navdihnila vera in jih podpira Cerkev”. Župnije in
krščanske skupnosti ne smejo biti le “biotopi vere,
marveč tudi novega življenjskega sloga”.
SV. JURIJ OB ŠČAVNICI — V nedeljo, 13. decembra, je bila spominska slovesnost ob 75. obletnici smrti duhovnika, urednika in vodilnega slovenskega politika prve polovice 20. stoletja dr. Antona
Korošca, ki je bil rojen v vasi Biserjane tamkajšnje
župnije. Spominsko sv. mašo je daroval mariborski
nadškof in metropolit Cvikl.
STRASBOURG — Evropska komisija zoper pranje
denarja Moneyval je 8. decembra v Strasbourgu
objavila poročilo o ukrepih zoper pranje denarja in
skrivno denarno podpiranje terorizma v Vatikanu.
Poročilo potrjuje, »da je Sveti sedež ustanovil funkcionalen, trajen in učinkovit sistem za preprečevanje in boj zoper finančno kriminaliteto«.
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VARŠAVA/RIM — Kardinal Kazimierz Nycz je
prefektu Kongregacije za zadeve svetnikov kardinalu Angelu Amatu izročil pozicijo o krepostnem
življenju božjega služabnika kardinala Štefana
Wyszyńskega. Na njegovo priprošnjo naj bi leta
1988 ozdravela žena, ki je bolehala za hudo bolez
nijo. Škofijski postopek za kardinalovo prištetje k
blaženim se je začel leta 1983.
BRASILIA — Brazilske okoljske oblasti Ibama so
prižgale “zeleno luč” za zajezitev reke Xingù, ki bo
napajala tretjo največjo hidroelektrarno na svetu
Belo Monte, čeprav še niso izpolnjeni vsi pogoji za
to. Okoljevarstveniki, med njimi škof Erwin Kräut
ler, so se leta borili zoper ta gigantski projekt na
območju Amazonke.
KÖLN — Kardinal Rainer Maria Woelki je v prispevku za revijo Advents Zeit ob nasilju v številnih državah obsodil izvažanje orožja iz Nemčije. Poudaril
je: »Ta teror in to nasilje delno omogoča, zaostruje
in podaljšuje naš izvoz orožja.«
DAMASK — Predsednik Papeškega sveta za družino nadškof Vincenzo Paglia je med dvodnevnim
obiskom v Damasku za sirske družine v stiski izročil
papežev dar v višini 110.000 evrov pa tudi 6.000
izvodov Lukovega evangelija v arabščini. Ta dar je
»znamenje povezanosti, podpore, prijateljstva in
solidarnosti« papeža Frančiška. Družinam naj omogoči toplo ognjišče v mrzli zimi.
KÖLN — Kölnski nadškof kardinal Rainer Maria
Woelki meni, da je ukrepanje zoper teroristično milico
Islamske države upravičeno, ker je ta milica “morilska
tolpa”. Begunska drama na Bližnjem vzhodu in v
Evropi je tudi posledica nasilnih konfliktov, ki niso
redko narejeni tudi v božjem imenu. Tudi krščanstvo
ni prej vedno dajalo najboljšega zgleda, je odkrito
povedal kardinal.
NAIROBI — V Keniji je nekaj dni po papeževem
obisku okrog dvesto demonstrantov protestiralo
zoper dozdevno nezakonito prodajo zemlje. To so
naredili tako, da so se ulegli na glavno promet
no povezavo med Nairobijem in Mombaso. Papež
Frančišek je 27. novembra obsodil krajo zemlje.
CARIGRAD — Pravoslavni patriarh Bartolomej I.
se boji, da bi lahko nadaljnje poslabšanje odnosov
med Turčijo in Rusko federacijo ogrozilo pravoslavni koncil junija prihodnje leto. Če Turčija predstavnikom Ruske pravoslavne cerkve ne bo dovolila
vstopa v državo, bo omenjeni dogodek preložen ali
prestavljen drugam.
MOSKVA — “Ruskaja gazeta” je objavila, da je
predsednik Vladimir Putin podpisal odlok, s katerim
odreja, da morajo cerkve in druge verske skupnosti ter organizacije ministrstvu za pravosodje prijavljati denarne prejemke iz tujine. Ruska pravoslavna Cerkev ga je pri tem podprla.
VATIKAN — Tiskovni predstavnik Svetega sedeža
p. Federico Lombardi je zavrnil očitek zagovornikov petih obtoženih v zadevi “Vatileaks-2”, da je
bila kršena zakonitost postopka v zvezi z njihovim
širjenjem zaupnih dokumentov Svetega sedeža. V
vatikanski mestni državi so v polnosti ravnali po
vseh osnovnih pravnih načelih.
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
MISIJONSKO DELO V LETU 1854
NOVA MISIJONSKA POSTAJA SVETI KRIŽ

O Hallerjevi smrti je Lap poslal 3. julija Zgodnji
Danici smrtno obvestilo, ki ga je priobčila dne 21.
septembra. V njem pravi, da je prišel Haller na svoj
smrtni dan opoldne še k skupnemu kosilu. Jesti pa
ni mogel, ampak se je usedel v naslonjač ob steni in
dejal, da se hoče nekoliko postiti, ker mu ni dobro.
Popoldne je imel šolo; odmolil je brevir, potem je
šel v govorilnico prosit, naj kdo drug pelje gojence
na sprehod, ker ga boli glava in ima vročino. Legel
je in dal poklicati zdravnika. Ta ni slutil nikakršne
nevarnosti in mu je dal samo lek zoper hudo bljuvanje. Nenadoma je pa bolniku žila nehala biti – bil
je mrtev. Tako hitro je sklenil, da ga niti v sveto olje
niso mogli dati. Drugi dan, v nedeljo, je imel pridigati; so ga pa skoraj isti čas nesli pokopat eno uro
od mesta. Njegova smrt je bila pretresljiva pridiga;
sam je malo prej dejal, da ne vemo, kdaj, kje in
kako bomo umrli. Ob smrti je imel 34 let.
Hansal je v svojem pismu (Ljubljanski list 1855,
št. 27) omenil, kar se je zgodilo eno uro pa Hallerjevi
smrti. V temi, ko so ptice že počivale, je k misijonskim gojencem, ki so bili na dvorišču, priletel bel
golob. Neslišno je letel nad njimi, se enemu spustil
nad glavo, sédel na okno učilnice, nato pa spet tiho
odletel. Dečki so ganjeno šepetali: »Duh Abúna
Alojzija se je prišel poslovit od nas.«
Naj pri tem omenim – da se ne pozabi – podoben
dogodek, ki se je pripetil pobožnemu in krepostnemu profesorju Gašperju Porenti, ki je učil risanje na
Škofijski gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano. Profesor
je izdeloval veliko sliko Svete Družine, ki je zdaj v
velesovski cerkvi. Ni pa imel grlice, da bi jo upodobil
na sliki. Takrat je pa ena priletela, sedla na njegovo
okno in ostala, dokler je profesor ni začrtal na platno.

Komaj šest tednov pred Hallerjevo smrtjo je rojak
Gostner pisal o njegovih krepostih. Danica je 19.
oktobra prinesla posnetek tega pisma.
»Vnema, da bi ubogim zamorcem prižigal luč
svetega evangelija ga je avgusta lanskega leta gnala
v vročo Afriko. Že prej se je bil čisto odtrgal od sveta.
Lani ga je na ladji, že blizu Kartuma, g. provikar
vprašal: ‘No, gospod Haller, kaj ste pa vi na potovanju
važnega zapisali?’ Odgovoril je, da na vsej poti ni nič
videl, kar bi se mu zdelo vredno zabeležiti. Njegovo
opravilo na potovanju je bilo: moliti, premišljevati in
se učiti jezikov. Ko je v Berberu zagledal zamorske
otročiče, ki so v vrsti stali na Jutranji zvezdi, so ga
prvič videli, da se je nasmehnil. In tem otročičem
je bila od takrat namenjena vsa njegova prisrčna
ljubezen in skrb. Skoraj ves dan jih ni zapustil,
zlasti najmlajšega, Bazilija ne, ki je bil šele nedavno
sprejet v misijonsko hišo. Bil je že krščen; oče mu
je umrl, mati je bila poganka. Tega g. Haller ni nikoli
pustil izpred oči; skrbno ga je varoval, kakor zvesta
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pestunja ali kakor dobra mati.
Z nepopisnim prizadevanjem je učil otroke krščanski nauk. Zunaj šole ga skoraj ni bilo drugače
videti kakor pri brevirju in drugih molitvah, ali pa
sredi črnih otrok, ki jih je učil delati križ, moliti očenaš, zdravomarijo in druge molitve, peti svete pesmi,
streči pri maši in podobne reči. Šele ko so otroci pospali, je opravil del duhovniških molitev za drugi dan;
potem se je šel na vrt sprehajat, ali pa se je umaknil
v kapelo in tam ostal v molitvi in premišljevanju do
polnoči in še dalj. Nato je legel, oblečen kakor je
bil, na prenosljivi posteljnjak pod nekim drevesom
blizu otrok in zaspal. Pogrinjalo in odeja sta se mu
zdela odveč. Kmalu po četrti uri je bil spet na nogah
in je z največjo pobožnostjo maševal. V ponižnosti
in potrpežljivosti je bil zelo utrjen in stanoviten;
nobeden od njegovih tovarišev se ne spominja, da
bi bil kdaj slišal od njega kakšno besedo ali sploh
kaj opazil na njem, kar bi vsaj od daleč imelo videz
napuha ali nepotrpežljivosti. Nobena krivica, nobena
zoprna beseda mu ni mogla vzeti notranjega miru.
Nikoli ga ni nikdo slišal kaj potožiti. Ko je več misijonskih tovarišev zaporedoma umrlo, je rekel: Kar
Bog stori, vse prav stori. Za resnično svetega moža
so ga imeli ne samo misijonski gojenci in misijonarji,
ampak tudi mohamedanci, ki so ga večkrat videli in
ga niso drugače imenovali kakor ‘sveti mož’. Kar se
bere v Svetem pismu, pri Tomažu Kempčanu, sv.
Frančišku Saleškem in v življenju drugih svetnikov,
se je vse videlo na njem.«
S svojo delavnostjo je mnogo zalegel, zato so
na misijonski postaju bridko občutili njegovo smrt.
(Njegov rojak dr. Mitterrutzner je izdal leta 1855 v
Innsbrucku (pri Wagnerju) knjižico z 72 stranmi o
njem.)
1. julija se je Knoblehar spet pripeljal iz Gondokora v Kartum. V šestnajstih dneh je prevozil 11
stopinj zemljepisne širine. Njegovi misijonarji so
ga sprejeli tembolj veselo, ker so bili nakupovalci
slonovine spet raztrosili vesti, da se mu med Barijci
slabo godi in da najbrž že ni več med živimi. Stanovanje je še naprej imel na Jutranji zvezdi. Ko je
šel molit na sveži Hallerjev grob, se je videlo, kako
nepopisna tuga mu leži na srcu.
Čakalo ga je 3. Letno poročilo Marijinega društva,
za čas od 1. marca 1853 do konca februarja 1854.
Društvo je v tem času nabralo 43.449 goldinarjev.
V Kartumu je Knoblehar zvedel, da je bila 23.
marca na tamkajšnjem trgu slovesno prebrana
prepoved prodajanja sužnjev. Največ zaslug zanjo
je imela Avstrija.
Iz Kartuma je poslal na Dunaj Marijanu Kollerju
razpredelnice pokojnega Dovjaka o vremenu, ki jih
je prinesel s seboj iz Gondokora.
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papež Frančišek

POSTNI ČAS
Na pepelnično sredo (10. februarja) se začenja post, štiridesetdnevno popotovanje, ki nas bo privedlo v sveto tridnevje, spomin Gospodovega trpljenja,
smrti in vstajenja, osrednje skrivnosti našega odrešenja. Postni čas nas pripravlja na ta važni trenutek, zato je “močni” čas, trenutek, ki lahko v nas povzroči spremembo, spreobrnjenje. Poboljšanje je potrebno nam vsem. Post nam
pri tem pomaga in tako se otresemo navad utrujene in lene privajenosti zlu, ki
preži na nas. V postnem času nas Cerkev vabi k dvojemu: zavedeti se bolj živo
Kristusovega odrešilnega dela in bolj zavzeto živeti svoj krst.
Zavest o čudežih, ki jih je Gospod storil za naše odrešenje, zbudi v našem mišljenju in v srcu odnos hvaležnosti Bogu za vse, kar nam je daroval, za vse, kar
dela za dobro svojega ljudstva in vsega človeštva. Odtod izhaja naše spreobr
njenje: je hvaležen odgovor na čudovito skrivnost Božje ljubezni. Ko vidimo to
Božjo ljubezen do nas, začutimo željo, da bi se mu približali: to je spreobrnjenje.
Živeti svoj krst do dna pomeni tudi, da se ne navadimo na propadanje in rev
ščino, ki ju srečujemo, ko hodimo po ulicah svojega mesta in po svoji deželi. Ved
no je nevarno, da bi brezbrižno sprejeli določena obnašanja in ne bi bili presenečeni spričo žalostne resničnosti, ki nas obdaja. Navajamo se na nasilje, kot da
bi to bila nekakšna običajna dnevna novica; navajamo se na brate in sestre, ki
spijo po cestah, ki nimajo strehe, kamor bi se zatekli. Navajamo se živeti v družbi, ki se hoče znebiti Boga, v kateri starši otrok ne uče več moliti in se prekrižati.
Se znajo prekrižati vaši otroci? Se znajo prekrižati vaši vnuki? Ste jih naučili?
Znajo moliti očenaš? Znajo časiti Marijo z zdravamarijo? Mislite na to in si odgovorite. To navajanje na nekrščansko obnašanje in lagodnost omamlja srce!
Postni čas prihaja k nam kot previdnostni čas, da bi spremenili smer, da bi
znova prišli do sposobnosti prav odgovarjati na resničnost zla, ki nas vedno
izziva. Postni čas je treba živeti kot čas spreobrnjenja, osebne in skupnostne
obnove s približanjem Bogu in zaupnim pristopom k evangeliju. Na ta način lahko
gledamo z novimi očmi na brate in njihove potrebe. Zato je postni čas primeren
čas za spreobrnjenje k ljubezni do Boga in do bližnjega, ljubezni, ki se bo znala hvaležno obnašati in sprejemati usmiljenje Gospoda, ki »je zaradi vas postal
ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu« (2 Kor 8,9). Ob premišljevanju
osrednjih skrivnosti vere, Kristusovega trpljenja, križa in vstajenja se bomo zavedeli neizmernega daru odrešenja, ki nam je bil dan po zastonjski Božji volji.
Zahvaljevanje Bogu za skrivnost njegove križane ljubezni; pristna vera, spreobrnjenja in odprtost srca za brate: to so bistvene prvine za življenje postnega
časa. Na tej poti bomo s posebnim zaupanjem klicali varstvo in pomoč Matere
Marije: naj nas ona, prva Kristusova vernica, spremlja v dneh žive molitve in
pokore, da bi prišli do praznovanja vélike velikonočne skrivnosti njenega Sina
očiščeni in obnovljeni v duhu.
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Niko Kuret

PUSTNE NORČIJE

Kurent, Pust, Fašnik so slovenska imena za isto
roge (“ore”), narejene iz lesa ali papirja, včasih tudi
“osebo”, za poosebljeni karnevalski čas. Ta čas,
prave goveje rogove. Svoje dni so si naredili “lafle”
“predpust”, delimo Slovenci z vsemi narodi Srednje
sami doma iz trdega papirja, danes jih kupujejo.
in Zahodne Evrope. Reformacija ga je odpravila na
“Lenka” nima rogov. Navadno nosi metlo v roki,
evropskem severu, neznan je tudi v Angliji z Irsko.
“Fášanki” pa “bot” (bat) ali palico, v Sakalovcih tudi
Slovenija pa je tudi glede šemskih tipov “Evropa v
zvonec. V Sakalovcih sta se Lenka in Miklóš že zgodaj
malem”. Ima živalske (zoomorfne) šeme, ki sodijo
pokazala na vasi in sta plesala do poldneva, potem
med najstarejše. Tudi našo košuto smo podedovali
sta zavila v gostilno. “Fášenki” hodijo sicer z godcem
iz davne preteklosti, a poleg nje srečujemo ruso,
(“fudašem”), harmonikarjem (ali goslačem) od hiše
šimljo, konja, kamelo, dalje kravo, medveda in
do hiše in se pred vsako “norčivajo” in poskakujejo.
druge živali. Ptičje (ornitomorfne) šeme pri nas niso
Na Gornjem Seniku plešejo samo v krčmi, drugod
številne: picek (Ptujsko polje), gos (Brda), petelin
pa tudi po hišah: »Za kusto repo, za veliki len, fáše(Beneška Slovenija). Šeme, ki kažejo človeško ponek je celi den!« Z njimi hodi fant, ki ima na palici
dobo (antropomorfne šeme) tudi segajo v daljno
pritrjeno leseno pušico za denar in palico s konico
preteklost: ta star in ta stara, sorodniki starodavnega
na koncu, da nanjo nabada darove (klobase, špeh,
harlekina: cunder (Istra), Pust (Banjška planota),
“krofelne”). Denar zbira v pušico, druge darove pa
te tirjest (Cerkno), divji mož (= cerkljanski Pust).
spravlja “Lenka” v svoj cekar (“turbo”). Fášenkom
Poznejši karneval je na široko odprl vrata novodobpostrežejo tudi s “pálinko” (žganjem). Seveda jih
nim šemam satiričnega
spremlja vaška otročad.
(cigan, dimnikar ipd.)
Zvečer je ples v gostilni.
ali zgolj fantazijskega
Na fášanek mora vse ple
značaja. Med zelo stare
sati. Toda o polnoči je
štejemo posebne skupine
zabave konec. V Števašem po nekaterih krajih,
novcih so se pred odhomed njimi so bohinjski
dom domov v gostilni še
otepovci, cerkljanski lavpepelili.
farji, nadiški blúmarji, brČe se v vasi od prokinski škoromáti, kobarisinca do fášenka nihče
ški sóvrniki, zahodnosloni oženil, vlečejo bor
venski pustjè, máčkore
(“báur”). Za to priložnost
z Banjške planote, dopripravijo vaško “gostibrepoljske máčkare, povanje”, ki je bogatejše
rabski fášenki ali miklóši,
od pravega. “Deklina” in
Fašenki
mlajši pča kostanjeviški
“puob” vlečeta velik bor
šélmarji, mozirski ofrarji
po vasi (v Sakalovcih ga
idr. Marsikje še prirejajo satirične šemske obdhode.
vozijo). Drug drugemu očitata, zakaj se nista vzela.
Zelo priljubljen je ženitovanjski sprevod. Vrhu tega
Oba imata pripete “korine” (svatovski šopek), neina vsaka pokrajina svoje posebnosti.
vesta nosi “snejino” (snahino = nevestino) obleko,
Na skrajnem severovzhodnem koncu slovenske
spremljajo ju starešini in starešice, vse, kakor pri
zemlje, v slovenskem Porabju na Madžarskem,
pravi svatbi. Bor dobijo fantje od “države” (vasi) v
pustovanja niso opustili. Pustu pravijo “Fášanek” (po
dar. Na koncu ga na licitaciji prodajo in izkupiček
nemškem der Faschnig), v Sakalovcih “Miklóš”. Mazapijejo.
škare so na Gornjem Seniku “norci”. Šemijo se samo
V četrtek po pepelnici, na “mali fášenek”, imajo
fantje. Zančilno je, da nastopajo nekateri preoblečeni
cigani svoj ciganski “bal” (ples). Osrednjo bred je
v ženske. Imenujejo jih “Lenke”. “Lenka” je oblečena
pokop “basa” (kontrabas). Vsi so črno oblečeni, tudi
v rožasto cigansko krilo in nosi rdečo ruto. Z njo
bas zavijejo v črnino in vsi se presunljivo jočejo.
je “Fášanek” ali “Miklóš”. Fašanki so bili večinoma
“Norci” so hodili po Gornjem Seniku do leta 1970,
oblečeni v narobe obrnjene kožuhe (“kožüje”), ki so
tudi v Sakalovcih jih ni več.
si jih prepasali z jermenom (“reménom”) ali z verigo
V neposredni soseščini slovenskega Porabja, v
(“lancem”). Na jermenu in na verigi so bili pritrjeni
Prekmurju, se že v zgodnjih jutranjih urah podijo
zvonci (s sani!). Za obleko so si radi nabasali slamo,
“fašenki” po vaseh. V prejšnjih časih so se šemili
da so bili zelo obilni. Nameso kožuha si oblečejo
samo fantje, zdaj se šemijo že čimdalje bolj otroci.
tudi stare, raztrgane in narobe obrnjene suknjiče in
Med šemami je poskakovala včasih “gambela” čudna
hlače. Na glavi nosijo visoke koničaste kape, pravijo
štirinožna žival, ki je hlastala za krofi. Srečevali jo
jim “štük” ali “kalop”. S kap frfotajo pisani trakovi
bomo skoraj povsod na Slovenskem, čeprav z dru(“pantliki”). Nekateri si naredijo brado iz prediva,
gimi imeni. Šeme hodijo od hiše do hiše. Domači
sicer si pa obraz najrajši zakrijejo z naličjem (“laflo”,
obdarujejo otroke z jabolki, suhim sadjem in orehi,
v Sakalovcih “maklóščem”), ki nanj pritrdijo dolge
fantom pa postrežejo s krofi in vinom. Ko bi fašenkov
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ne obdarovali, bi se po stari veri pri tisti hiši nobeno
nih predpisov slavnega premurskega “starišinstva
dekle ne moglo omožiti. Tega se je bati. Če namreč
in zvačinstva”. Zaradi boljšega uspeha spremljajo
od božiča do pepelnice v vasi ni bilo “celega para”,
pozvačine sneja, ciganíce z medvedom in harmonise pravi, če sta se samo kako dekle ali kak fant
karjem pa burkeži “booci” (pajaci). Hodijo od vasi
poročila v drugo vas, nista pa domač fant in domado vasi, od hiše do hiše, vabijo in pobirajo darove.
če dekle sklenila zakona, vozijo v splošno sramoto
Nabero precej moke, mesa in večkrat nad tisoč jajc.
“kopánjo” (korito) po vasi. Če se je domače dekle
Nekaj porabijo za peko raznega peciva, drugo za
primožilo drugam, jo vozijo fantje; če se je pa doprodajo. Izkupiček gre v sklad borovega gostüvanja.
mači fant priženil v sosednjo vas, jo vozijo dekleta.
To se porabi za razne koristne namene: za zidavo
To ti je dogodek v vasi! Izza vogala se pripodi glasan
gasilskega doma ali nakup brizgalne, za šolo ali protrop mladine in vaška otročad okoli njega. Vrata se
svetno dvorano, za elektrifikacijo vasi in podobno.
odpirajo, glave se prikazujejo izza voglov. Kopanja!
Na pustno nedeljo se zbero udeleženci sredi vasi.
V njej sedita ženin in nevesta, našemljena seveda.
S popom, ki se vozi na “šegerah z dvema kotačema”
Med glasnimi šalami, vikom in smehom jo vlačijo po
(dvokolesnem vozičku), se odpravi sprevod na snejin
zmrzli vaški cesti, da ropotaje odskakuje in da praz
(nevestin) dom. Sneja zastopa pravo nevesto, bor,
nični par v njej komaj lovi ravnotežje. Pred gostilno
ki je še v gozdu pa ženina. Pop vse zbrane nagovori
ustavijo. Ker drugega “gostüvanja” v vasi ni bilo, ga
in opravi burkaste obrede, nato pa se vsi odpravijo
opravijo šeme v gostilni. Sledi zabava, ples, zvečer
v gozd.
pa kopanjo prodajo in denar zapijejo. Šemljenje v
Sprevod vodi turbaš, za njim stopa sneja z
starosvetnem načinu je živo še v Beltincih, Ivanjcih
mladožencem (ženinom), posvalbice (družice) z
in Bodoncih. Otroci so ga prevzeli v Markovcih, v Selu
družbani (svati), starišina, starišice, zvači in vile. V
in v Dolnji Bistrici, kjer jih k temu – kakor marsikje
pisanem in glasnem sprevodu uganja norčije dolga
drugje – po svoje navaja tudi šola.
vrsta različnih šem: ciganice in cigani z medvedom,
Zgodi se pa tudi, čeprav le na redka leta, da se
žlajfarji (brusači), rešetar, bošnjak (krošnjar), pütar
v vasi sploh nihče ni po(jajčar ali kokošar), toloročil. Ob takem pustu je
vaj in žandarji, dohtarji
treba pripraviti “borovo
z medicinskimi sestrami,
gostüvanje”. V evangefiškališ (odvetnik), birov
ličanskih vaseh našega
(sodnik) in vsa sodnija,
Prekmurja je malo mladimnikar, drotoš (piskrodine. Zato so tam poroke
vez), fotograf in še vrsta
redke in borova gostüvadrugih, ki si jih izbere
nja pogostejša. V katoliljudska domišljija. Vmes
ških vaseh se je borovim
se ziblje klonja (voz za
gostüvanjem upirala kaprevažanje svinj): kdor
toliška duhovščina, vrhu
se pregreši proti “borovi
tega je pa tudi mladine v
postavi”, ki jo je izdal
Sprevod v gozd po bor
njih toliko, da so leta brez
pop, ga žandarji prižeporoke redka.
nejo pred sodnika in ta
Po obsežnosti priprav in po številu sodelujočih
ga obsodi v klonjo; tu obsedi, dokler se sam ne
prekmursko borovo gostüvanje na Slovenskem
odkupi ali se ga kdo drug ne  usmili. Komur je treskoraj nima para. Tem bolj živo zanimanje vzbuja
ba zdravniške pomoči, ga zdravnik preišče, sestre
zato, ker je redko. Na borovo gostüvanje, kjer koli
pa mu izročijo zdravila – šilce žganja ali drobcen
ga priredijo v običajnem načinu, pride tudi po več
zavitek suhih hrušk ali krhljev, kar je treba drago
tisoč ljudi.
plačati. Vsi sodelujoči, do ciganic do cemeštra (cerKakor že ime pove, gre za ženitev (gostüvanje)
kovnika), ki spremlja popa in nastavlja pušico, vsi
z drevesom, največkrat z borom. Zastopnik fantov
zbirajo denar. Pred sprevodom gredo “andželêri”,
se oženi z borom, ki ga v gozdu med slovesnostjo
inženirji-geometri, ki merijo cesto in iščejo pravo
posekajo pa nato v sprevodu odvlečejo v vas. Ob
pot v gozd. Pred gozdom stoji logar in zahteva sečno
boru sta borov oče in včasih borova mati, ena izmed
dovoljenje. Razen starišine in turbaša nihče ne ve,
deklet pa kot sneja (nevesta) zastopa bor-nevesto.
katero drevo je bilo odbrano, da bodi “sneja”. Bila
Vse obrede opravi izkušen besednik, “pop” ob številni
bi namreč velika sramota, ko bi fantje iz sosednjih
razigrani asistenci. Vse početje z nagovori vred je
vasi drevesu odžagali vrh; to se je kdaj pa kdaj že
šaljivo posnemanje cerkvenih obredov in mu zato
primerilo. Zato zdaj, ko turbaš in starišina pokažeta
duhovščina ne more biti prijazna. Ljudstvo nedo“snejo”, brž pristopijo fantje in “žandarji” pa bor ali
stojnosti ne čuti.
smreko zaastražijo.
Kadar se razve, da v predpustu v vasi ne bo noPred borom se udeleženci najprej med šalami
bene poroke, se začno obsežne priprave za borovo
pokrepčajo. Nato pristopita k njemu borov oče in
gostüvanje. Sodelujočih je tudi nad sto. Dva do tri
borova mati. Začne se šaljivo pogajanje za “borovo
tedne pred gostüvanjem začno pozvačini hoditi po
snejo”. Po dolgem prerekanju zastran dote se domeokoliških vaseh in vabiti staro in mlado, naj pride
nijo in pošljejo po popa. Ta v nagovoru pod borom
na gostüvanje. Pri tem se v glavnem drže starodavošiba najprej vse vesele in žalostne dogodke v vasi,
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nato pa okliče ženina in nevesto. »Što ma kaj proti
etim zaročencem, naj se zglasi pri veverčnom kralji
ino njegovom kosmatom repi. Abel (amen)!« Ker
nihče ne ugovarja, sklene: »Zdaj pa, dragi mladoženec, če se ščeš ogvüšati v njenom devojstvi, jo
daj dojvrčti, vi, goslarje, pa glasno igrajte, ka naj ne
čüjemo njenoga nemiloga inckanja!« Sekire prično
udarjati po deblu. Zdaj zaplešejo vile okoli bora in
zapojo staro prekmursko svatovsko pesem:
Ah, zdaj moja obseda
meni slejdnij dvor dava,
pri mojoj rodbini,
v tanjeri, korini,
v mojem divojstvu ...
Pod zadnjimi udarci
sekir se bor zamaje in
hrešče pade. Vse se zgrne
k vrhu, da bi ga kdo ne
odlomil. Nato bor oklestijo, posvalbice in vile
pa ga ozaljšajo z venci in
trakovi. Ko je to opravljeno, stopita mladoženec
in sneja k boru. Pop ju
šaljivo nagovori in opravi
poročni obred: »Ar sta si
drug drugemu oblübila
Z borom na
lübezen i zvestobo, naj
vajo po etom toga blagoslovijo vsi bori s svojimi škufkami (storži). In nomine
patre, to nej za sakše kvatre, to je za prt, vama pa
za smrt. Abel.«
Nato naložijo bor na voz, pritrdijo vrv, vsi poprimejo in začno vleči bor iz gozda. Na boru sedi sneja.
Če vlečejo smreko, sedi na njej mladoženec. Med
potjo uganjajo gostüvančarji najrazličnejše norčije.
Najhuje in neokusno je, kadar “ciganica” (v cigan-

ko našemljen fant) za cesto – rodi, nato pa otroka
prinese mladožencu, češ da je njegov. Nevesta teče
po sodnika. Izkaže se pa, da tudi ona ni bila zmerom
zvesta ženinu, »ar je k tebi hodo upkaš (čuk).« Še
več, tudi ona ima nezakonskega otroka. Zato pop
njun zakon loči: »Potom toga naj ona (sneja – bor)
ne slüži več tebi, nego v drüge namene, to je za
naš gasilski dom. Tebe, drago mladoženec, pa s tem
potom gorioslobodim od toga borovoga zdavanja in
to vu imeni borà in njegovoga staroga štora, ar je
že tak za vraga!« Vse goste pa povabi na gostüvanje: »Vi, predragi navzoči bodoči, pa ste pozvani na
naše gostüvanje. Mi dobro vino mamo in vam ga
na lagve odamo. Jestvine bo tüdi na vole. Že cejli
keden v štali krava bleje,
ka se ma s toga zgoditi,
de vse šče (hoče) v pisker
skočiti. Abel!«
Bor prodajo na javni
dražbi ali pa ga obdržijo,
če ga bodo potrebovali
pri zidavi. Nato se začne
veselica, ploharska slavnost. Vsaka hiša v vasi
je zanje nekaj napekla:
vrtankov, pogačic, krofelnov, pletenik. To dobe
gostüvanje
vsi gostje zastonj, samo
vino in klobase plačajo.
Veselje traja danes pozno v noč. V prejšnjih časih
je bilo zabave ob enajstih konec. Ves papirnati nakit
so znosili na križpotje in ga tam zažgali. Godci so
odvili strune, plesalci so si obrisali podplate, pivci pa
so izpili pijačo in narobe obrnili steklenice. Vsi, ki so
bili ta večer razoglavi, so se morali pokriti; kdor se
ni, so mu poveznili škaf na glavo, kar je bila velika
sramota. Opolnoči je moralo biti vse končano ...

PUSTA JE KONEC,
PRIŠEL JE POST
Pustnih norčij je konec, verniki pa na pepelnično sredo, začenjamo 40-dnevni post. To je čas, ko
naj bi se nečemu odpovedali, pa naj bo to meso, alkohol, zabava, sladkarije …
Na pepelnično sredo velja strogi post, kar pomeni, da takrat ljudje ne smejo uživati mesa (izjema so
ribe), pri hrani pa naj bi bili zmerni – tako naj se odrasla oseba na ta dan naj ne bi več kot enkrat do
sitega najedla (za odraslega velja tisti, ki je izpolnil 21 let starosti in še ni začel 60. leta). Strogi post
velja prav tako za veliki petek, s 40-dnevnim postom pa naj bi se pripravili na največji krščanski
praznik, veliko noč.
POST TERJA RAZLIČNE ODPOVEDI
V 40-dnevnem obdobju pred veliko nočjo se verniki postimo – mesu se odpovemo ob obeh dnevih
strogega posta in vsak petek . Poleg mesa naj bi se odpovedali še čemu, npr. alkoholu, cigaretam,
veseljačenju, sladkarijam … Mnogi pa se popolnoma odpovejo hrani in uživajo le tekočino.
Poleg telesnih odpovedi pa je še pomembnejše ustvarjati boljše odnose do bližnjih in delati dobra
dela ter več pozornosti namenjeti svoji notranjosti kot zunanjemu videzu.
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
ODKOD POZNAMO JEZUSA?

JOŽEF FLAVIJ MO LČI
Če se obrnemo na Jezusove sonarodnjake, med
že tako močan v teologiji, da so ga jeruzalemki rabini
katerimi je potekalo njegovo življenje, ne samo da ne
klicali na posvet; da je pri šestnajstih letih v navalu
napredujemo, ampak celo naletimo na novo uganko.
gorečnosti pobegnil v puščavo, kjer je z askezo muMed Judi Jezusovega časa je bilo več pisateljev. V
čil svoje telo in šel v šolo strogega puščavništva. V
Aleksandriji je živel neoplatonist Filon, od katerega
resnici je kmalu šel v Rim, kjer je navezal koristna
imamo okrog petdeset spisov. Rojen je bil kakih
prijateljstva. Zadnja judovska vojska, ki se je začela
dvajset let pred Jezusom, umrl pa kakih dvajset
leta 66, mu je prinesla komandno mesto, pa se je
let za njim, torej je bil natančno njegov sodobnik.
predal. Opisuje podrobnosti o nekem močno obleKljub temu pa nikjer ne omeni njegovega imena.
ganem kraju, kjer so se borci odločili, da se bodo
Brez dvoma ta kultivirani razumnik, značilen predmed seboj pobili, da ne bi padli v roke legionarjev
stavnik visoke kulture v judovski diaspori, katerega
in je žreb določil Jožefa za zadnjega preživelega, ki
obzorje je bilo čisto helenistično in rimsko, ni bil niti
naj konča predajo; vendar zgodba sumljivo smrdi.
malo radoveden za dejanja in nehanja enega tistih
Ta judovski general naj bi vojsko zaključil kot osebni
ljudskih hujskačev, karkšnih
prijatelj svojega zmagovalca,
je bilo v zadnjih časih Izraela
kateremu naj bi prerokoval,
lepo število.
da bo nekega dne postal im
Eden od Jezusovih sona
perator. Svojemu imenu je
rodnjakov, Galilejec Just iz
dodal ime svojega učitelja
Tiberije, ki je bil rojen priFlavija in se kot osvobojen
bližno takrat, ko je Jezus
suženj in najbolj zavržen
umrl, je napisal Kroniko, ki
prilizovalec ni obotavljal tr
zajema čas od Mojzesa do
diti, da je pravi Mesija, ki
dni Heroda Agripa II., torej
ga čaka Izrael, brez dvoma
nekako do leta 100 po Kr.
Vespazijan.
Njegovo delo se je izgubilo,
Če hočemo razložiti ta
vemo pa, da v njem ni govo“Jožefov molk”, ki je sprožil
ril o Jezusu, tistem Jezusu,
toliko komentarjev, ne smekaterega pridiganje je prav
mo izgubiti izpred oči teh
takrat pretreslo njegovo ljudpotez njegovega značaja.
stvo. Bizantinski zgodovinar
Njegove Starožitnosti so izFotij iz 9. stoletja, ki je bral
šle leta 93. Zdi se očitno, da
to Kroniko, je brez dvoma
je poznal krščanstvo. Kakih
Antiquitates Judaicae
dobro oblikoval razlago tega
dvajset let poprej,  okrog leta
Judovske starožitnosti
molka: »Just, Jud rase, ki je
57, je Cerkev že zasedala
bila okužena z judovskimi
važen prostor v Jeruzalemu.
predsodki, ni niti omenil prihoda Kristusa, dogodkov
Ko je tega leta prišel v sveto mesto sveti Pavel, je
iz njegovega življenja, niti njegovih čudežev.« Res
njegova navzočnost povzročila vstajo (Apd 21,31)
pa je, da poznamo obliko molka, ki veliko pove,
in so ga zaprli. Mar ni bodoči zgodovinar nič vedel
razodevalnega molka.
o tej zgodbi? Ko je Jožef v Rimu in se leta 64 začne
Molk Jožefa Flavija bi lahko imel isti smisel. Jožef
Neronovo preganjanje, Jožefa uvede v vplivne kroge
je upoštevanja vreden zgodovinar. Njegove Judovske
njegov prijatelj, judovski igralec Alitirus. Kaj Jožef
starožitnosti so – z nekaj pridržki – izjemno dragoni slišal nobenih razprav o Kristusu, ki so razburjale
cene za dopolnitev starozaveznih podatkov o usodi
vso judovsko skupnosti in celo simpatizerje, ki jih
Izraela. Njegova Judovska vojska, ki je bila objavljeje imel Izrael v visokih krogih?
na okrog leta 77, torej prav kmalu po katastrofi, ki
Jožef Flavij omenja dva Jezusova sodobnika:
je dokončno uničila izvoljeno ljudstvo, je dokument
Janeza Krstnika, o čigar pridiganju pripoveduje in
neprecenljive vrednosti. Mož ni posebno simpatičen.
opisuje njegovo smrt s zelo natančnimi besedami,
Kot član tiste duhovniške aristokracije, katere koin Jakoba, prvega jeruzalemskega škofa, o čigar
ristolovstvo se je le predobro prilagajalo rimskemu
kamenjanju pripoveduje in ga označi tudi (pozor
jarmu, je nečimrnež, nadutež, njegova hrbtenica pa
na senčico omalovaževanja): »Brat Jezusa, imenoje le preveč upogljiva. O samem sebi nam je povedal
vanega Kristus.« Sicer pa v neoporečnih Jožefovih
kup zglednih podrobnosti: da je bil pri trinajstih letih
besedilih ni nobenega drugega namiga na Kristusa.
2016 – AM – FEBRUAR

43

➧

Problem postane bolj zamotan, ker je mogoče v
prepričanju da je bil odlomek vrinjen, medtem ko
18. knjigi “Starožitnosti” brati edinstven odlomek,
ga imajo novejši protestantski kritiki (npr. Burkitt,
ki govori o Kristusu. »V tem času se je pojavil JeHarnack), za izvirnega. Lahko da je odlomek delno
zus, moder mož, če ga je mogoče imenovati čloizviren (mnenja so spet deljena), pa ga je v 2. stoveka. Delal je čudovite reči, bil je učitelj tistih, ki
letju “izboljšal” nek krščanski prepisovalec, ki so mu
so z veseljem sprejeli resnico in
bili dobri nameni bolj pri srcu kot
je pritegnil mnogo Judov in tudi
natačnost.
mnogo Grkov. Ta je bil Kristus. Na
Če zavržemo teh nekaj vrstic,
ovadbo voditeljev našega naroda
naredi molk Jožefa Flavija res velik
ga je Pilat obsodil na križ, toda
vtis. Brez dvoma je hoten, tudi če
njegovi zvesti se niso odrekli njese ne spustimo do trditve Blaisa
govi ljubezni do nas, ker se jim je
Pascala: »Jožef prikriva sramoto
tretji dan prikazal obujen, kot so
svojega naroda ...« (Misli, 629), pa
oznanili božji preroki, pa tudi tisoč
tudi ne do nesmiselne trditve, da ta
njegovih drugih čudežev. Še danes
molk podpira Jezusovo resničnost,
obstoja ločina, ki je po njem dobila
češ da človek lahko sovraži samo
ime kristjani.« Dovolj je prebrati
tisto, kar je. Iz tega, kar o piscu
odlomek, posebno dele v ležečem
vemo, lahko uganemo zakaj je
tisku, pa se prepričamo: če ga je
molčal. Naj bi ta Jud, ki piše za rabo
Jožef res napisal, potem to poširokega rimskega občinstva knjige,
meni njegov pristop h krščanstvu.
ki imajo predvsem namen braniti ali
Tudi še po stoletjih teh nekaj vrst
povzdigovati njegovo ljudstvo in ki
povzroča hude razprave. Nekateri
piše tako malo, kot je le mogoče, o
opozarjajo, da prekinjajo tek primesijanizmu, ideji, ki so jo zmagopovedovanja, drugi odgovarjajo,
valci imeli za hudo sumljivo, ki zna
De bello judaico
da je slog točno Jožefov. Sklicujejo
bistvene poteze judovstva obarvati
O judovski vojski
se na Evzebija, ki je v začetku 4.
z barvami poganskega okolja, naj
stoletja besedilo sprejel, nasprot
bi ta Jud šel zapisat zgodbo nekega
niki pa odgovarjajo, da ga prvi cerkveni očetje, na
zanesenca, ki je vodil za nos nekaj ubogih ljudi, neprimer Origen, niso poznali in so celo rekli, da Jožef
kaj časa vznemirjal obstoječi red in nesrečno končal
ni verjel, da bi Jezus bil Mesija. Znani katoličani
zasmehovan, kot je zaslužil? Dajte no, predobro je
(npr. Battifol, Lagrange, Guignebert) se strinjajo v
vedel, kaj dolguje svoji karieri in ugledu!

MO LČE TUDI MRTVOMORSKI ROKO PISI
Uradno judovstvo, tako farizejsko kot saducejsko,
molitve in spokornosti »brez ženske in brez denarja
je o Jezusu molčalo. Bomo imeli več sreče z verskimi
v edini družbi palm.« Delali so, da so si zagotovili
gibanji in sektami, ki jih srečujemo v Kristusovem
obstoj in so bili organizirani v strogi hierarhiji. Že
času v Palestini? Od Zelotov (gorečnikov) poznadolgo časa se je pogosto postavljalo vprašanje o teh
mo samo nekaj besedil. Profesionalce bodala jih
skrivnostnih v belo oblečenih menihih, ki so imeli
je manj skrbela teologija kot pa politika. Upirali so
vse dobrine skupne, ki so opravljali mnoga umivanja
se obstoječi oblasti, ki so
ter se držali drugih navad in
jo imeli za prešibko in se
o katerih se je vedelo, da
Stena z votlinami nad Mrtvim morjem
niso obotavljali brez besed
je glavna skupnost živela
ubiti tistih, ki so jih imeli za
nedaleč od Mrtvega morja,
izdajalce izraelske svobode.
v Engaddiju.
Morda so se v tem primeru
Danes so znana senzastrinjali z vodilnimi duhovnicionalna odkritja, ki so se
ki v obsodbi osebe, ki je bila
dogajala od marca 1947
dovolj nora, da je pridigala
prav v območju Engaddija,
ljubezen do sovražnikov in
severozapadno od Mrtvega
vesoljno bratstvo. Vendar
morja. V eni, pozneje pa še
niso niti o tem niti o drugih
večih votlinah v skalni steni,
pustili niti najmanšega dos katero se Judeja prepadno
kumenta.
končuje nad “Ghorom”, nad
Drugače je pa z Eseni. Do nedavnega nam niso
“prekletim morjem”, so bili najdeni izključno verski
bili znani po uradnih judovskih besedilih, ampak po
rokopisi. Številni med njimi so svetopisemski, drugi
pisateljih Filonu iz Aleksandrije, Pliniju Starejšem in
pa oblikujejo nauk in pravila neke judovske sekte,
Jožefu Flaviju. Po tem trojnem pričevanju so bili Eseki je sama sebe imenovala “Skupnost Nove zaveze”.
ni neka vrsta menihov, ki so v samoti živeli življenje
Malo zatem so francoski dominikanci jeruzalemske
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da je bila sorodnost med esenstvom in krščanstvom
Biblične šole pri izkopavanju do tedaj zanemarjenih
(o tem smo že govorili) znana že dolgo časa. Že 17.
razvalin blizu teh votlin v kraju Khirbet Qûmran odoktobra 1770 je Friderik II. Pruski zapisal v pismu
krili, da je šlo za samostan, kjer so živeli pripadniki
d’Alembertu: »Jezus je bil pravzaprav Esen; bil je
Nove zaveze. Našli so zborovalne dvorane, “skriptoprepojen z moralo Esenov, ki je blizu Zenonovi,«
rij” (prepisovalnico), ribnike, skladišča – prav nič ni
kar je pa hudo tvegano. Bolj previden je Renan, ki
manjkalo za opis teh razvalin kot samostana. Med
je sicer rekel, da je »krščanstvo do konca izdelano
raziskovalci se je uveljavila vzporednost z Eseni, ki je
esenstvo,« ne da bi pri tem dopuščal neposredno
postajala vedno bolj prepričljiva, kolikor več besedil
povezavo med Jezusom in esensko sekto. Vsekakor
na najdenih zvitkih je bilo objavljenih.
pa menihi Nove zaveze niso
Vse, kar se je do takrat
poskušali nobenega približevedelo o Esenih, o njihovem
vanja.
načinu življenja, o njihovem
Še več: kaže, da Eseni niso
nauku, je našlo potrditev. Njiposvečali niti najmanjše paž
hov izvor, njihovo skrivnost
nje drugim zbliževanjem, o
no bivališče je bilo mogoče
katerih so razpravljali zgopovezati s hassidim, ki so se
dovinarji in razlagalci 20. sto
ločili od ostale skunosti v času
letja in o katerih bo govora
helenistične nadvlade, da ne
še pozneje. Na primer med
bi bili pokorni hazmonejskim
Janezom Krstnikom in najbolj
velikim duhovnikom, ki so
gorečimi člani skupnosti, ki
se v njihovih očeh preveč la
so bežali iz vsake človeške
skali Grkom (hazmonejska
navzočnosti v puščavo ali v
dinastija je vladala Judom v
kako votlino skalne stene.
letih 153 do 37 pred Kr.; op.
Zvitka v votlini
Prav tako jih ni zanimalo,
ur.). Iz odkritih besedil je bilo
kaj se dogaja na jordanski
mogoče tudi zaključiti, da se
plitvini Bethabara, kjer je Krstnik opravljal obrede
je sekta zagotovo okrog 65 pred Kr. ostro spopadla
umivanja, ki so bili po videzu podobni njihovim. Nič
z uradnimi voditelji Izraela in da je bil umorjen njen
bolj niso opazovali votlin na Djebel Qarantal, kamor
predstojnik, imenovan “Učitelj pravičnosti”. Po zase je umaknil Jezus preden se je pojavil v javnosti
časnem begu v samoto Mrtvega morja so se učenci
in niso bile daleč od njihovih votlinskih skrivališč.
Nove zaveze zatekli za nekaj časa v Sirijo – od tam
In poudarimo: v njihovih besedilih nič ne nakazuje,
izhaja zanimivi “Damazov dokument”, ki so ga nada bi imeli tudi najmanjšo možnost izenačiti Jezusa
šli leta 1896 v neki shodnici v Kairu, in o katerega
Nazrečana z enim od njihovih “Učiteljev pravičnosti”
podobnosti z mrtvomorskimi rokopisi ni nobenega
v skladu s hipotezo, ki jo je samovšečno predložila
dvoma – da so se potem vrnili in se naselili v Khirbet
neka določena kritika.
Qûmranu, ko se je v Palestini utrdila rimska nadvlada,
Molk Qûmranskih rokopisov ni torej nič presenet
po vsej verjetnosti okrog leta 4 pred Kr.
ljivega. Eseni, qûmranski menihi, so gotovo pripadali
Skupnost je ostala v svojem samostanu nekako
judovski duhovniški kasti: to pravijo v svojih beseditričetrt stoletja, njen vpliv se je pa širil po vsem julih,
kjer se označujejo kot sinovi Cadóka, kar je ime
dovskem svetu: blizu Qûmrana so odkrili obširno poduhovnika iz časa Salomona,
kopališče, kamor so pobožni
ali pa kot Levijeve in Aronoljudje, celo ženske, prišli
ve potomce. Čeprav ločeni
spat svoje poslednje spanje
od uradnega duhovništva,
ob puščavnikih. Toda za časa
so skrbno varovali njegove
znane “Judovske vojske”, ko
mišljenjske navade, predje Tit leta 68 po Kr. surovo
sodke, molčeče zaničevanje
zatrl upor v Palestini, je 10.
nevednih am-ha‘arec, katelegija operirala na področju
rim so bili Jezus in njegovi
Mrtvega morja. Esenski me
učenci blizu. Kaj bi mogla
nihi so pobegnili, niso pa
pomeniti tem strogim spopozabili skriti v nedostopne
kornikom, zakoreninjenim
votline svoje največje zav predpisarstvu še bolj kot
klade, svoje svete knjige v
Esensko pokopališče
so bili farizeji, pustolovščina
upanju, da jih bodo nekega
nekega tesarja, obdanega z
dne spet našli.
nekaj galilejskimi ribiči, ki je prišel do tega, da se je
Eseni, ali kot imajo rajši nekateri, gorečniki Nove
pustil zgrabiti v Jeruzalemu in se dal križati kot kak
zaveze, so se naselili pri Mrtvem morju v času, ko
navaden razbojnik? Qûmranski pobožneži niso nikdar
se je pojavil Jezus in začel svoje poslanstvo. Njihova
izgubljali časa in proč metali črnila za pripovedovanje
zadnja besedila je mogoče postaviti med leta 4 pred
zgodovinskih dogodkov, saj so bili preveč zaposleni z
Kr. in 68 po Kr. Govorijo kaj o Jezusu? Niti najmanj.
zgolj verskimi zadevami: na kraj pameti jim ni prišlo,
Ni niti ene same omembe Marijinega Sina. To zgleda
da bi govorili o taki klavrni zadevi!
na prvi pogled osupljivo. Predvsem, če upoštevamo
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ZAPOVEDI

P. Anselm Grün

D ESET ZAPOV EDI

vodnik v svobodo
ZVEST SEM (2)

VI . NE PRE Š UŠTVU J!

Najnovejše ankete so pokazale, da je za mlade
ljubezen najvišja vrednota. Zakon in družina sta zanje visoka ideala. Kolikor bolj negotovi so časi, toliko
bolj hrepenimo po domu, v katerem bi se čutili varne
po varnosti in opori v dobrem zakonu in družini. A
hkrati mnogi pari doživijo, da pogosto ne zmorejo
svojega zakonskega ideala napolniti z življenjem.
Mladi ljudje potrebujejo spodbudo v prizadevanju,
da bi svoje vrednote vključili v življenje. Iščejo zaveznike, ki bi jih v njihovem spopadanju hrabrili. In
razočarani so, kadar so dušni pastirji ali zakonski
svetovalci preveč popustljivi glede vrednot, ki so
njim svete. Zato je pomembno, da najdemo nov
jezik, ki ne bo moralizirajoče in obtožujoče udrihal po
zakonolomu, temveč bo mlademu človeku omogočil,
da bo živel zvesto in z ljubeznijo.

štvuj.’ Jaz pa vam pravim: Kdor koli gleda žensko,
da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo« (Mt
5,27-29). V spovednici pogosto slišim, kako te Jezusove besede moške navdajajo s strahom. Če jim
je neka ženska všeč in jo dlje časa opazujejo, se že
bojijo, da kršijo šesto zapoved. Vendar Jezus tu ne
želi postavljati malenkostnih prepovedi. Žensko želi
samo obvarovati pred poželjivimi pogledi. Kajti, kot
je znano, tudi pogledi lahko žalijo, žensko tako rekoč
slačijo, jo sramotijo.
Taki pogledi pa ne škodijo samo ženski, temveč
tudi moškemu, ki se izgubi v njih. Pred resničnostjo
svojega zakona se zateče v fantazijske svetove, ki si
jih ustvarja. Vendar za moškega ni dobro, da bolšči
v žensko. S tem namreč ponižuje samega sebe. S
pogledi izpričuje svojo odvisnost. To je v nasprotju
z njegovim dostojastvom. S poželjivimi pogledi se sam sramoti.
Gora blagrov nad Genezareškim jezerom
Jezusu gre pri prepovedi zakonoloma navsezadnje za zapoved,
ki obvaruje dostojanstvo ženske in
dostojanstvo moškega. Ženska naj
ne bi bila izpostavljena nesramnim
in poželjivim pogledom, ki jo žalijo
ali ponižujejo v predmet poželenja.
Jezus daleč preseže starozavezno
stališče, da je žena moževa last.
Poželjivost ne pomeni nič drugega
kot: »Hočem jo imeti zase. Hočem,
da je moja.« Nasprotno, človekova enkratnost in edinstvenost naj
bosta nedotakljivi. Moški naj se ne
ponižuje s tem, da poželjivo gleda
žensko. Lastno dostojanstvo naj
spoštuje tako, da spoštuje tudi dostojanstvo ženske. S to zapovedjo
želi Jezus varovati tudi moškega,
da bi si ohranil svobodo.
Jezus doda v pridigi na gori beseNamesto da jim vzamemo hrepenenje po dobrem
dam o zakonolomu še sporočilo o razvezi: »Rečeno
zakonu, jim pokažimo poti, kako ga lahko uresničijo.
je bilo: ‘Kdor se loči od svoje žene, naj ji dá ločitveni
Pri tem je pomembno, da poslednjega hrepenenja po
list’. Jaz pa vam pravim: Kdor se loči od svoje žene,
opori in varnosti ne more izpolniti zakonski partner,
razen če se zaradi nečistovanja, povzroči, da ona
temveč navsezadnje samo Bog. Da zakon uspe, je
prešuštvuje. In kdor se z ločeno oženi, prešuštvuje«
pomembna vera. Če verjamem, da Bog izpolni moje
(Mt 5,31-32).
najgloblje hrepenenje, lahko hvaležno uživam ljubeKrščanske Cerkve so se trudile, da bi izpolnile te
zen in varnost, ki mi ju podarja partner. Ne bom ga
Jezusove besede. Vse krščanske Cerkve ohranjajo
preobremenjeval s pretiranimi pričakovanji. Ko mu
nerazvezljivost zakona. V protestantskih Cerkvah
ni treba biti zame vse, lahko hvaležno sprejmem, da
pa so hitro pripravljeni tudi razvezanim omogočiti
mi podarja marsikaj, da mi daje to, kar zmore dati.
nov zakon in ga obdariti s cerkvenim blagoslovom.
Jezus je v pridigi na gori razširil pomen šeste
Krščanska Cerkev je v Jezusovih besedah slišala
zapovedi: »Slišali se, da je bilo rečeno: ‘Ne prešupredvsem prepoved razvez. In iz tega je sklepala,
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da nov zakramentalni zakon ni mogoč in ponovno
poročenim ni dovoljeno prejemati obhajila.
Pravoslavna Cerkev je ubrala drugo pot. Zanjo
je prav tako jasno, da je zakonolom prepovedan in
da je razveza v nasprotju z Jezusovo voljo. Vendar
poudarja skrivnost odpuščanja. Zato je ustvarila
možnosti nove cerkvene poroke. Nikakor pa cerkveni
blagoslov ni mogoč brez pokore, v kateri se pretekli
zakon in njegov razpad razkrije pred Bogom in se
prosi za odpuščanje.
Katero računanje ustreza šesti zapovedi in Jezusovi razlagi? Odločitev je vse prej kot lahka. Katoliško ravnanje gotovo nima podlage v šesti zapovedi
Stare zaveze. V Izraelu je vendar obstajala razveza.
Bila je natančno urejena. Uredba je bila v korist
moškega bolj kot ženske. Jezus zaostri zapoved s
tem, da oznani nerazvezljivost zakona. Zapustiti žensko – kar je bilo za judovskega moškega vsekakor
mogoče – je za Jezusa nepredstavljivo. Jezus varuje
dostojanstvo ženske. Ženska ima enake pravice kot
moški. To je en pomen Jezusovih besed. Po drugi
strani velja: zakonolom in razveza sta povezana.
Kdor razveže zakon, zgreši zakonolom. Edini
razlog, ki ga Jezus dopušča za razvezo, je nečistovanje. Kaj so razumeli pod tem pojmom, ni povsem
jasno. Tudi razlagalci Svetega pisma se o tem ne
morejo zediniti. Kakor koli že razumemo to besedo
v Jezusovi izjavi, je pomembno, da za Jezusa glede
razvez očitno obstajajo izjeme. Danes bi te izjeme
gotovo opisali drugače. Vendar v tem pogledu absolutna prepoved, da se ponovno poročenim odreče
obhajilo, ne ustreza Jezusovim besedam.
Prav gotovo pa nam želi Jezus z zaostritvijo
prepovedi zakonoloma in razveze sporočiti: gre za
medsebojno zvestobo ljudi. Ko se dva vežeta, posta-

neta eno telo. »Tako nista več dva, ampak eno meso.
Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje«
(Mt 19,6). Jezus želi varovati zvestobo med moškim
in žensko. To je visoka vrednota. Če je mož zvest
ženi in ona njemu, ljubezen raste. Zvestoba ustvari
prostor zavetja in varnosti, ki omogoča predanost.
Če se nenehno bojim, ali res ustrezam partnerju, se
moram nenehno dokazovati. To povzroča zakrčenost
in preprečuje predanost.
Empirične raziskave so pokazale, da skok čez
plot, ki ga mediji pogosto propagirajo, za veliko zakonov pomeni preobremenitev in pusti v partnerju
globoko travmo. Če je kršena vrednota zvestobe,
pride »neredko do depresij, strahu, napadov besa in
prizorov ljubosumja. Celoten odnos in tudi zgodovina
partnerstva postaneta vprašljiva. Začne se iskanje
izdajalskega ravnanja, zaupanje v partnerja se v temelju omaja« (Hofmeister/Bauerochse). Te raziskave
potrjujejo, da je Jezus zaostril prepoved zakonoloma,
da bi varoval človeka ter moškemu in ženski, ki se
ljubita, omogočil prostor za rast njune ljubezni.
Namen šeste zapovedi je torej predstaviti vrednoto zvestobe. Zvest sem. Zvest sem sebi in zakonskemu partnerju. In na tej osnovi lahko ljubezen uspe.
Ta ljubezen požene globoke korenine, ki obrodijo
sadove za partnerja in otroke. Če partner ve za
mojo zvestobo, raste tudi njegova zvestoba. Drug
drugemu dajeva oporo, ki nama pomaga obvladovati
tudi hude spore.
Poznam veliko parov, ki so hvaležni, da se v težki
krizi niso razšli, temveč so v zvestobi ostali drug ob
drugem. To ju je na nov način združilo in poglobilo
njun odnos. Če lahko iskreno rečem: »Zvest sem,«
partnerju odprem prostor zaupanja in ljubezni, varnosti in dóma.

sv. Gregor Nazianški, škof (330-390)

MOŽU IN ŽENI
GRE ENAKO DOSTOJA NSTVO

Jezusu so velike množice sledila zato, ker se je
spustil k našim slabostim. Pa potem? Prišli so k
njemu farizeji, pravi, in da bi ga preizkušali, so mu
rekli: Ali je dovoljeno možu iz kateregakoli vzroka
odsloviti ženo? Že spet preizkušajo farizeji, že spet
ne razberejo postave prav ti, ki jo več čas prebirajo;
že spet potrebujejo učiteljev prav ti, ki so sami razlagalci postave. Ni bilo dovolj, da so saduceji prišli
s preizkušanjem glede vstajenja, da so pismouki
povpraševali o popolnosti, herodovci o davku in spet
drugi o oblasti; o zakonski zvezi sprašujejo tega, ki
ne more pasti v skušnjavo, samega ustanovitelja
zakona, njega, ki je iz prvega vzroka ustvaril ves
človeški rod. On pa jim je odgovoril z besedami: Ali
niste brali, da ju je Stvarnik na začetku ustvaril kot
moža in ženo? Nekaterim na vprašanje odgovori,
drugim pa raje zapre usta. Ko ga sprašujejo: S kak
šno oblastjo to delaš, takrat zaradi neizmerne neved
nosti, s kakršno sprašujejo, raje sam vpraša nazaj:
Je bil Janezov krst iz nebes ali od ljudi? Spraševalce
2016 – AM – FEBRUAR

tako z obeh strani zaplete v mrežo ... Iz kakšnega
vzroka so ženo kaznovali, moža pa pustili? Žena,
ki se pregreši proti moževi postelji, prešuštvuje, in
postava predvideva za to zelo stroge kazni; mož
pa, ki nečistuje proti ženi, se ni dolžan zagovarjati?
Takšne postave ne sprejemam in takšnega običaja
ne odobravam. Zakonodajalci so bili možje, zato je
postava naperjena proti ženam; saj so tudi otroke
zaupali očetom, šibkejši spol pa pustili brez varstva.
Bog pa pravi drugače, namreč: Spoštuj očeta in mater – to je prva zapoved z obljubo: da ti bo dobro.
In pa: Kdor preklinja svojega očeta ali mater, naj
bo kaznovan s smrtjo. Na enak način je nagradil
dobro in kaznoval zlo. In tudi: Očetov blagoslov utrdi
domove otrok, materina kletev pa izruje temelje.
Glejte, kako enaka je postava. Mož in žena imata
istega Stvarnika, oba sta isti prah in ista podoba,
ista je postava, ista smrt in isto vstajenje. Iz moža
smo nastali enako kot iz žene in otroci morajo pri
obeh starših poravnati isti dolg.
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papežev verouk

Frančišek

KRST

Še enkrat bi se rad ustavil pri krstu, da bi poudaril
zelo važen sad tega zakramenta: po njem postanemo udje Kristusovega telesa in Božje ljudstvo.
Sveti Tomaž Akvinski pravi, da je tisti, ki prejme
krst, vcepljen v Kristusa skoraj kot njegov ud in je
pridružen skupnosti vernikov, to je Božjemu ljudstvu.
Poučeni po II. vatikanskem koncilu danes pravimo,
da nam krst daje vstopiti v Božje ljudstvo, v romarsko ljudstvo zgodovine.

Plečnikova krstilnica v Mengšu
Kakor se iz rodu v rod prenaša življenje, tako se
tudi iz rodu v rod po ponovnem rojstvu v krstnem
studencu prenaša milost in s to milostjo krščansko
ljudstvo potuje v času kot reka, ki namaka zemljo in
širi po svetu Božji blagoslov. Od takrat, ko je Jezus
naložil učencem, kot poroča evangelij, so šli in krščevali. Od takrat pa do danes je nepretrgana linija
predaje vere po krstu. Vsak izmed nas je členek v
tej verigi: korak naprej, kot reka, ki namaka. Taka
je Božja milost in taka je naša vera, ki jo moramo
prenesti svojim otrokom, da jo bodo mogli oni, ko
odrastejo, prenesti na svoje otroke. Zakaj je tako?
Zato, ker nas krst včlani v Božje ljudstvo, ki potuje
in posreduje vero.
V moči krsta postanemo misijonarski učenci,
poklicani ponesti evangelij svetu, kot pravi apostol
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ska spodbuda “Veselje evangelija” (120): »Vsak
krščeni je, ne glede na svojo vlogo v Cerkvi in na
stopnjo verskega znanja, dejaven nosilec evangelizacije ... Nova evangelizacija mora vključevati novo
pojmovanje nosilne vloge vsakega krščenega,« vseh,
vsega Božjega ljudstva. Božje ljudstvo je ljudstvo
učencev, ker prejema vero; je misijonarsko ljudstvo,
ker širi vero. In to naredi v nas krst. Daje nam milost
in širi vero. V Cerkvi smo vsi učenci in to smo vedno,
vse življenje. Vsi smo misijonarji, vsak na mestu, ki
ga je Gospod določil. Vsi: tudi najmanjši je misijonar
in tudi tisti, ki se zdi največji, je učenec. Bo rekel
kdo od vas: »Škofje niso učenci, škofje znajo vse;
papež ve vse in ni učenec.« Ni res. Tudi škofje in
papež morajo biti učenci, zakaj če niso učenci, ne
delajo dobro, ne morejo biti misijonarji, ne morejo
širiti vere. Mi smo vsi učenci in misijonarji.
Med mistično in misijonarsko razsežnostjo krščanske pripadnosti je neuničljiva vez, ker sta obe
zakoreninjeni v krstu. »Ko kristjani prejmemo krst,
sprejemamo dejavnost Svetega Duha, ki vodi k
izpovedovanju Jezusa Kristusa kot Božjega Sina
in h klicanju Boga ‘Abbà”, Oče. Vsi krščeni … smo
poklicani živeti in širiti skupnost s presveto Trojico,
ker je evangelizacija klic k sodelovanju v trinitarni
skupnosti« (Končni dokument iz Aparecide).
Nihče ne odreši samega sebe. Smo skupnost vernih, smo Božje ljudstvo in v tej skupnosti okušamo
lepoto udeležnosti v izkušnji ljubezni, ki nam je prva
dana, ki pa istočasno zahteva, da smo “prevodniki”
milosti za druge ne glede na svoje omejitve in grehe.
Skupnostna razsežnost ni samo nekakšen “okvir” ali
“priloga”, ampak bistven del krščanskega življenja in
evangeljskega pričevanja. Krščanska vera se rodi in
živi v Kristusu, družine in župnije pa s krstom obhajajo vcepljenje novega člana v Kristusa in njegovo
telo, ki je Cerkev.
Glede važnosti krsta za Božje ljudstvo je zgled
zgodovina krščanske skupnosti na Japonskem. V
začetku 17. stoletja jo je zadelo hudo preganjanje.
Veliko je bilo mučencev, duhovniki so bili izgnani,
tisoči vernikov pomorjeni. Na Japonskem ni ostal niti
en duhovnik, vse so pregnali. Krščanska skupnost se
je umaknila v ilegalo ter na skrivaj ohranila vero in
molitev. Kadar se je rodil otrok, ga je krstil kdo od
staršev, ker v posebnih okoliščinah lahko krščujejo
vsi verniki. Ko so se čez približno dve in pol stoletji
vrnili na Japonsko misijonarji, je prišlo na dan na
tisoče kristjanov in Cerkev je znova zacvetela. Preživeli so po zaslugi svojega krsta! In to je nekaj: Božje
ljudstvo predaja vero naprej, krščuje svoje otroke in
ostaja. Čeprav so bili kristjani v tajnosti, so ohranili
močnega duha skupnosti, ker je krst naredil iz njih
eno telo v Kristusu: bili so osamljeni in skriti, pa so
bili še vedno člani Božjega ljudstva, udje Cerkve.
Iz zgodovine se je mogoče veliko naučiti.
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P. Bernardin Sušnik

GOSPODOVO DAROVA NJE –

SV EČNICA

2. FEBRUAR

Gospodovo darovanje je Gospodov praznik in je
spomin dogodka v Jezusovem življenju, ki  ga pripoveduje Lukov evangelij (2,22-39). Katoliška Cerkev
ga praznuje 2. februarja, štirideset dni po božiču.

vljamo sveče, saj je v zgodbi o darovanju Simeon
Kristusa označil kot “luč v razsvetljenje vseh narodov
in v slavo svojega ljudstva Izraela”.
V preteklosti se je ta praznik imenoval tudi Marijino očiščevanje v skladu s hebrejskim izročilom, da se je hkrati z darovanjem prvorojenca
v templju izvršilo tudi očiščevanje matere. Takole predpisuje 3. Mojzesova knjiga: »Ženska,
ki spočne in rodi dečka, bo nečista sedem dni,
kolikor časa je nečista ob svoji mesečni čišči.
Osmi dan naj se obreže meso njegove prednje
kožice. Potem naj mati ostane še triintrideset
dni v krvi očiščevanja: nič svetega naj se ne
dotika in naj ne hodi v svetišče, dokler se ne
dopolnijo dnevi njenega očiščevanja« (12,2-4
Poleg obrednega je imela ta uredba socialni
pomen: varovala je porodnico pred preveč
neučakanimi možmi, ki v svoji sebičnosti niso
upoštevali, da žena potrebuje svoj mir.
Praznovanje Gospodovega darovanja gre
nazaj v prva stoletja krščanstva. Takrat so ga
praznovali 14. februarja, 40 dni po Gospodovem razglašenju. O tem priča romarica Egerija v 26. poglavju svojega dnevnika “Potopis
Egerije”: »Seveda se tukaj [v Jeruzalemu]
na štirideseti dan po razglašenju praznuje
z vsemi častmi. Na ta dan je procesija v
Anastasis in vsi gredo po svojem redu in vse
delajo z velikim veseljem kakor za veliko noč.
Tudi pridigajo vsi duhovniki in tako tudi škof
vedno o tistem delu evangelija, ko sta Jožef
in Marija štirideseti dan odnesla Gospoda v
Jezusovo darovanje (Hans Memling, 1463)
tempelj in sta ga videla Simeon in prerokinja
Ana, Fanuhelova hčerka …« Na pričevanje
V Rimskem martirologiju (seznamu svetnikov in
Egerije, ki je romala po svetopisemskih krajih v
praznikov po dnevih v letu) beremo: »Praznik Gospoletih 381 do 384 se je mogoče zanesti, saj opisuje
dovega darovanja, ki ga Grki imenujejo Hypápante:
mnoge podrobnosti, kar dokazuje, da je bila res tam.
štirideset dni po Gospodovem rojstvu sta Marija in
Egeria tudi povezuje prižiganje sveč na svečnico s
Jožef prinesla Jezusa v tempelj bodisi za izpolnitev
starimi obrednimi bakladami ob prastarem rimskem
Mojzesove postave, bodisi predvsem zato, da bi
prazniku Lupercalia, ki so ga praznovali prav sredi
srečal svoje verno in veselo ljudstvo kot luč za razfebruarja.
svetljenje narodov in slava svojega ljudstva Izraela.«
Svečnico je na 2. februar prestavil bizantinski
Praznik Gospodovega darovanja imenujemo z
cesar Justinijan (vladal med 527 do 565) in tako se
ljudskim izrazom svečnica, ker na ta dan blagoslapraznuje še danes.

MO LITV ENI NAMENI

ZA FEBRUAR 2016

Splošni: Da bi za stvarstvo, ki smo ga prejeli kot zastonjski dar, skrbeli, ga obdelovali in varovali za
prihodnje rodove.
Misijonski: Da bi naraščale priložnosti za dialog in srečanje med krščansko vero in azijskimi ljudstvi.
2016 – AM – FEBRUAR
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sveto leto božjega usmiljenja

Vera Klepej Turnšek

VRATA USMI LJENJA

arhitektka o pomenu in simbolu svetih vrat v cerkveni stavbi
po Družini
Na začetku svetega leta Božjega usmiljenja, 8. decembra 2015,
je papež v vatikanski baziliki odprl svetoletna vrata;
isto se je zgodilo v večini stolnic po svetu, čeprav ne povsod v istem času.
Papež Martin V. je leta 1423 prvi v zgodovini
jubilejnih let odprl sveta vrata v baziliki sv. Janeza
v Lateranu. Vse do svetega leta 1975 so bila sveta
vrata zazidana od zunaj in od znotraj bazilike. Tako
je na dan začetka svetega leta imel papež v rokah
zidarsko kladivo, s katerim je trikrat udaril po zidu
vrat, predno so se ta odprla. Pavel VI. je hotel poudarek prenesti z zidu na vrata in je določil, naj
vrata ne bodo več zazidana z zunanje strani. Tako
so danes od zunaj vedno vidna: vedno jih vidimo
na desni strani fasade bazilike sv. Petra (gledano s
trga). In za odprtje ni potrebno več srebrno kladivo
in za zaprtje ni potrebna več zidarska žlica.
Ostaja pa notranji zid. Zid na notranji strani vrat
je sezidan z opeko, ki ima vtisnjeno ime papeža, ki je
sveto leto odprl in sklenil, in vsebujejo v notranjosti
pergament in nekaj novcev v urni. Novci, ki so danes
v svetih vratih, opredeljujejo 23. leto pontifikata sv.
Janeza Pavla II., ko smo obhajali zadnje jubilejno
leto 2000.
Bazilika sv. Petra v Vatikanu

Odpiranje in zapiranje svetih vrat označuje začetek in sklep svetega leta. V Rimu so štiri sveta vrata,
ki se odpro samo med jubileji. Poleg tistih pri sv.
Petru so še v drugih treh velikih rimskih bazilikah:
sv. Janeza v Lateranu, sv. Marije Velike in sv. Pavla
zunaj obzidja.

Pridobitev odpustka
Sveta vrata v svetem letu imajo točno določen
namen: pridobitev svetoletnega odpustka. Papež
Frančišek v pismu predsedniku Papeškega sveta
za pospeševanje nove evangelizacije pred izrednim
jubilejem usmiljenja piše o pogoju za pridobitev
odpustka: »Da bi verniki živeli in pridobili odpustke,
morajo opraviti krajše romanje k svetim vratom, ki
bodo odprta v vsaki stolni cerkvi ali v cerkvah, ki
jih bo za to določil krajevni škof, ali v štirih rimskih
bazilikah; to bo znamenje globoke želje po spre
obrnjenju. Prav tako določam, da se lahko pridobi
odpustke v svetiščih, kjer bodo odprta sveta vrata
usmiljenja, in v cerkvah, ki so običajno imenovane
jubilejne. Pomembno je, da je ta trenutek združen
predvsem z zakramentom sprave in obhajanjem
svete evharistije s premišljevanjem o usmiljenju.
Tovrstna dejanja je potrebno pospremiti z izpovedjo
vere in molitvijo zame ter za molitvene namene,
ki jih nosim v srcu za blagor Cerkve in celotnega
sveta.«
Papež se v pismu spomni tudi tistih, ki iz posebnih
razlogov ne morejo v cerkev, na romanje: ostarelih,
bolnih, zapornikov ... Prav za slednje je določil: »V
zaporniških kapelah bodo lahko prejeli odpustek ter
vsakič, ko bodo prečkali vrata svoje celice in se bodo
v mislih in v molitvi obrnili na Očeta, bo ta gesta
zanje kakor prehod skozi svetoletna vrata.«

Moč simbola

Vrata – pot spreobrnjenja
Letos aprila je papež v buli ob napovedi izrednega
jubileja usmiljenja napovedal: »Na praznik Brezmadežnega spočetja bom z veseljem odprl sveta vrata.
Ob tej priložnosti bodo to vrata usmiljenja. Prav tako
bodo 13. decembra odprli vrata usmiljenja v vseh
škofijah po svetu: lahko so v katedralah ali v kakšni
cerkvi posebnega pomena in tudi v romarskih svetiščih, kjer morejo, kot je poudaril papež, »romarji
najti pot spreobrnjenja«.
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Sveta vrata so simbol, ki ima po papeževih besedah moč: »Kdorkoli bo stopil skoznje, bo lahko
občutil ljubezen Boga, ki tolaži, odpušča in daje
upanje.« Gre za moč simbola, ki deluje po obrednem
dejanju, ki vključuje romanje, zakrament spovedi in
sveto evharistijo ter nas spominja, kdo smo in komu
pripadamo. Torej gre za našo temeljno bivanjsko
resničnost. V simbolu vrat je zaobsežena simbolika
predprostora, praga, vhodnega portala, vratnih kril
… Vsak del cerkvenih vrat je imel v stavbni zgodovini
svoje mesto in določena pravila, oblikovan pa je bil
skladno z obrednimi zahtevami.
Simbol svetih vrat izhaja iz simbolike cerkvenih
vrat, ki je v zgodovini cerkve zelo bogata.
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Vračanje – v svet in v sveto
V stavbni umetnosti so vrata ikona Kristusa.
Graditelji cerkva so vrata razumeli po Jezusovih
besedah: »Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se
bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo« (Jn
10,9). Ko Jezus govori o sebi kot o vratih, ne misli na
vrata kot na monumentalen arhitekturni del svetišča,
ampak poudari funkcijo vrat: vstopanje in izstopanje
v svetišče. Pri tem Jezus jasno pove, da to niso vrata
v hiši, znotraj našega življenjskega prostora, ampak
poudari, da gre za hojo ven, v svet, in za vračanje
v stavbo, v sveto, ki je Kristus. Tako kot v cerkev
lahko vstopimo samo skozi vrata, lahko v nebesa
vstopamo samo po odkupljenju Jezusa Kristusu.
Zato je v ikonografiji cerkvenih vrat zaobsežen krst
in pot odrešenja božjega ljudstva.

Obredni značaj vrat

Vrata imajo obredni značaj v cerkveni zgradbi,
ko te postanejo del liturgije, kot na primer med
velikonočnim obredjem, ko duhovnik s spremstvom
pri vigiliji vstopi v cerkev s prižgano velikonočno
svečo. Vrata (ostium) na cerkveni stavbi govorijo –
so kot usta (os) za človeka, ki po besedah teologa
A. Crnčevića »omogočajo srečanje, dotik, kličejo
k ponižnosti. Stopiti k vratom cerkve in jih odpreti
pomeni dotakniti se Tistega, h komur prihajamo.«

Romarji so se zbrali v narteksu, sledilo je dolgo pričakovanje v polmraku, potem pa slovesen vhod v
cerkev. Na cvetno nedeljo je bil ta obred še posebno
slovesen v spomin na Kristusov prihod iz Galileje v
Jeruzalem, tako da se je za tovrstni narteks celo
ustalilo ime galileja. Narteks je imel spokorniški
značaj, saj je to prostor, v katerem se vernik ustavi
in zbere, preden vstopi, ko odhaja iz svetišča, pa ga
spomni na poslanstvo in na romanje. V veliko romanskih cerkvah, kot v Vézelayju, ta pomen poslanstva
poudarja ikonografija notranjega portala vrat. Kor
z apsido v svetišču ustreza prsim in glavi telesa.
Simbolika kroga nakazuje, da je tu nekaj nebeškega,
bogoslužje pa to potrjuje, saj se tu, pri obhajanju
evharistije, združita zemeljska in nebeška Cerkev.«
Vezelay – narteks opatijske bazilike

Pročelje – obraz svetišča
Ob bogati arhitekturni dediščini oblikovanja cerkvenih vrat in njenih portalov malo bolj podrobno
poglejmo romansko cerkev v Vézelayju v Franciji,
zgrajeno med letoma 1120 in 1150, ki velja za enega od biserov romanske arhitekture. V Vézelay so
romarji skoraj dve stoletji prihajali častit relikvije
sv. Marije Magdalene, vse dokler se ni pobožnost
do Magdalene preusmerila v Provanso.
Kot je Cerkev skrivnostno Kristusovo telo in mi
njeni udje, tako je cerkvena stavba sestav simbolov,
ki upodabljajo podobo tega skrivnostnega Kristusovega telesa Cerkve. Na kratko preletimo simbolne
pomene cerkvene zgradbe, kot jih navaja dr. Nataša
Govekar v doktorski disertaciji o vezelayjski baziliki:
»Cerkev oz. svetišče je simbol telesa. Kamnito
svetišče je podoba telesnega templja, ki ga je Bog
od vekomaj pripravil za svoje prebivališče, s Kristusovim učlovečenjem pa je ta podoba dobila svoj
pravi smisel. Pročelje je za svetišče to, kar je obraz
za človeka, se pravi zrcalo njegove notranjosti. Če
je cerkev živ organizem, je pročelje njen obraz, na
katerem vidimo to, kar nas čaka znotraj. Pročelje
ima podobno vlogo kot ikonostas, na katerem zremo skrivnost, ki se obhaja na oltarju za njim. Kakor
vzhodne ikone tako tudi romanske stvaritve izražajo
neko navzočnost tega, kar upodabljajo. Zato je pročelje – kakor tudi cerkev v svoji notranjosti – poseljeno z množico angelov in svetnikov ter z drugimi
podobami, ki govorijo o živosti, organskosti cerkve.

Narteks – spokorniški značaj
Vézelayjska cerkev ima tudi velik narteks, to je
preddverje ali vhodna lopa pri cerkvah starejšega
tipa. Predvidevajo, da je ta nastal zaradi obredja.
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Vrata zapornikove celice
Sveta vrata, ki bodo v svetem letu dobila ime
vrata usmiljenja, še prav posebej poudarjajo veliko
božjo lastnost, ki se nam v tem letu podarja. Tudi
ko papež dovoli izjemo za sveta vrata v primeru
zapornikov, za sveta vrata ne postavlja kakšnega
posebnega prehoda v kapeli, ampak postavi za sveta
vrata kar vrata celice. To so vrata zapornikovega življenja, ki ga živi v zaporu. In ta vrata so lahko pod
posebnimi pogoji simbol Kristusa! V svetem letu se
pri teh vratih, pri obredu pridobitve odpustka lahko
zapornik reši – zveliča! Papež nam je s to izjemno
gesto o svetih vratih v zaporih nekoliko razširil razumevanje svetih vrat. Vendar je ostal pri bistvu
simbola, pri vratih.

Kaj pa slavolok?

Sveta vrata, pri katerih pridobimo odpustek, so
tista, ki jih določi krajevni škof. Skoznje vstopamo in
izstopamo samo v svetem letu. Če vrata zamenjamo
z drugim arhitekturnim elementom, smo zamenjali bistveno sporočilo: »Jaz sem vrata (Jn10,9), z
nadomestkom, ki ima druge izvorne pomene, celo
takšne, ki nimajo s sporočilom vrat, razen prehoda,
nič skupnega in mu celo nasprotujejo. Na primer
samostojni slavolok v antični dobi je nastal zaradi
izkazovanja časti vojaškim zmagovalcem, cesarju.
Samostoječ slavolok v stavbni zgodovini cerkve
kot samostojen element v cerkveni arhitekturi ne
obstaja, razen za občasno rabo, za obeležje dogod51
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ka, ki se praznuje v svetišču (poroka, novomašno
slavje). Je izrazito začasnega značaja, vezan zgolj
na dogodek, ki ga obeležuje ali na osebo, za katero
je postavljen. Bistvena razlika med pomenom vrat
in slavolokom je v njuni funkciji.
Vrata delijo prostor na zunaj in notri, na svet in
sveto. Samostoječ slavolok ne deli ničesar, omogoča
le prehod znotraj nekega prostora, območja. Arhitektura samostojnega slavoloka izhaja iz antične dobe,
najpogosteje je bil slavolok postavljen v spomin na
zmago in v čast zmagovalca. Z njegovimi atributi,
kipi zmagovalcev in okrasjem, je služil ceremonialu
vojnih zmag za izkazovanje časti slavljencu. Simbol
vrat v svetem letu je del spokorniškega dejanja romarja. Ker je pridobitev odpustka vezana na simbol
odpiranja vrat ob začetku svetega leta, lahko zaradi
nepravilne uporabe slavoloka ob odprtju svetega leta
(ko gre škof s spremstvom pod slavolokom), pride
do napačnega razumevanja pridobitve odpustka.
Romanje do svetih vrat in vstop v cerkev skozi sveta
vrata je sestavni del pridobitve odpustka.

Sodobni izzivi v cerkveni arhitekturi

Vsak dan nas življenje v Cerkvi postavlja pred
nove izzive v arhitekturi in umetnosti. Zdi se, da
se sodobna cerkvena umetnost sooča z neredom,
veliko izbire in izgubo stika z izročilom. Umetnikom

je velikokrat prepuščena interpretacija simbola, brez
pravih teoloških osnov in vodstva Svetega Duha.
Obstaja svoboda ustvarjanja v smislu “jaz čutim, jaz
mislim”, žal pa je to veliko pod ravnjo zahtevnosti
sakralne arhitekture in umetnosti.
Meje in okviri, ki so izhajali iz liturgije in obredja,
so bili postavljeni kot pravila in so danes “presežena”
z individulanim umetniškim pristopom, kar pomeni,
da cerkvena umetnost, ki je v jedru skupnostna,
postane omejena na individuum. Posledice take
umetnosti so vidne v zadnjih stoletjih.
Današnji ustvarjalec v cerkvi bi se moral znajti v
okviru mej, saj kot pravi A. N. Terrin: »Samo kdor
ve, kje so meje, zna priti do bistva.« Red obstaja
samo tam, kjer so postavljene meje. In ta red je za
cerkveno umetnost nujen. Ta red je izročilo Cerkve
z vso njeno bogato dediščino in vedno novi navdihi
Svetega Duha.
Odgovori na vprašanja sodobne interpretacije in
uporabe simbolov prihajajo iz velike zakladnice Cerkve ob zavedanju, da je ljubezen iznajdljiva, se ne
ponaša in če jo slišimo kot šepetanje Svetega Duha,
bomo slej ali prej lahko na nove izzive odgovarjali
kot papež Frančišek, ki je z ljubeznijo iznajdljivo
“postavil” sveta vrata za zapornike, pri tem pa ostal
zvest izročilu Cerkve!

IZREDNO SV ETO LETO USMI LJENJA
nekaj podrobnosti

Izredno sveto leto usmiljenja je bilo napovedano
med večernicami na soboto pred nedeljo Božjega
usmiljenja, 11. aprila 2015. Pred svetoletnimi vrati
vatikanske bazilike sv. Petra so v navzočnosti papeža Frančiška kardinalom izročili bulo (slovesno
papeževo pismo) Misericordiae Vultus (Obličje
usmiljenja). Bula ugotavlja, da je treba razglasiti izredno sveto leto, da bi v katoliški
Cerkvi ohranjali živo zavest, da je na tem
svetu deliteljica Božjega usmiljenja. Sposobnost pogovora s svetom in odprtost
do vsakega človeka sta bila vélika izziva
II. vatikanskega koncila. Sveto leto
hoče biti prilika za nadaljnja dejanja
tega odpiranja. Poleg tega bula opominja na najvažnejše dogodke zgodovine
odrešenja, v katerih se Bog kaže v svoji
usmiljeni ljubezni.
Začetek svetega leta z odprtjem svetih vrat v vatikanski baziliki sv. Petra je bil
v začetku določen za 8. december 2015.
Datum ni bil izbran slučajno, saj je bila ta
dan petdesetletnica zaključka II. vatikanskega
koncila. Nato je pa prišlo do spremembe.
Papež Frančišek se je ob svojem prvem obisku
Afrike ustavil tudi v Centralnoafriški republiki, kjer
divja državljanska vojska. Kot znamenje bližine vesoljne Cerkve tej državi je odprl sveta vrata v stolnici
v glavnem mestu Bangui že 29. novembra 2015.
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Sveta vrata v vatikanski baziliki je papež Frančišek odprl 8. decembra, kot je bilo predvideno. Slovesnosti se je pridružil tudi zaslužni papež Benedikt
XVI., ki uživa pokoj v Vatikanu.
Sveta vrata bazilike sv. Janeza v Lateranu, ki
je sedež rimske škofije, kot tudi sveta vrata vseh
stolnic po svetu so odprli škofje na nedeljo, 13.
decembra.
Uradni logo svetega leta je narisal slo
venski jezuit in slikar p. Marko Ivan
Rupnik.
V svetem letu so predvidena nasled
nja večja srečanja v Rimu:
odposlanje misijonarjev usmilje
nja: 10. februarja 2016;
splošno praznovanje duhovnosti
usmiljenja: 3. aprila 2016;
srečanje mladine od 13. do 16. leta:
24. aprila 2016;
srečanje z diakoni: 29. maja 2016;
srečanje z duhovniki: 3. junija 2016;
srečanje z bolniki: 12. junija 2016;
srečanje mladih v Krakovu na Poljskem: 26.
julija – 1. avgusta 2016;
srečanje s prostovoljci: 4. septembra 2016;
razglasitev Matere Terezije iz Kalkute za svet
nico: 4. septembra 2016;
srečanje z nosilci marijanske duhovnosti: 9.
oktobra 2016.
FEBRUAR – AM – 2016

PEPELNIČNA SREDA
10. FEBRUAR
Pepelnična sreda ali preprosto pepelnica pomeni
sredo pred prvo postno nedeljo, ki v rimskem obredu
kot tudi v nekaterih reformiranih skupnosti pomeni
začetek štiridesetdnevnega posta, prvi dan “intenzivnega” časa (Italijani imajo dober izraz: “tempo
forte”, močni čas v verskem pomenu), ki ima krstni
in spokorni značaj v pripravljanju na krščansko veliko
noč. Na ta dan (letos je to 10. februarja) veže vse
kristjane različnih latinskih obredov strogi post, kar
pomeni pritrganje v jedi in zdržek od mesa. S tem
je povezan tudi izraz karneval za (mnogokrat nebrzdano) veseljačenje ob pustu: prihaja od latinskega
carnem levare, to je opustiti meso.

Pridevnik “pepelnična” prihaja iz posebnega obreda, s katerim bogoslužje začenja prvi dan postnega
časa, ko duhovnik posuje ščepec blagoslovljenega
pepela na glavo ali na čelo vernikov, da bi  jih s tem
opomnil na minljivost zemeljskega življenja in jih
spodbudil k spokornemju prizadevanju postnega
časa. Zaradi tega predpisuje bogoslužni obred pri
delitvi pepela tudi tradicionalni opomin “Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš”, ali novejši:
“Spreobrnite se in verujte evangeliju”, ki se nanaša
na Jezusovo oznanjevanje in ga je uvedla liturgična
reforma II. vatikanskega koncila. Drugi katoliški

obredi (bizantinski, ambrozijanski, mozarabski ...)
se v podrobnostih sicer razlikujejo od latinskega,
bistvo pa je povsod enako: spodbuda k spokorni
pripravi na veliko noč.
Zanimiv je zgodovinski razvoj pepelenja v papeš
kem bogoslužju. To je bilo po izročilu v baziliki svete
Anastazije na Palatinu, kjer je papežu posul glavo
s pepelom kardinal protoepiscopus (prvi škof; to je
kurijski kardinal, ki je najdlje časa član kardinalskega zbora; trenutno je to Roger Etchegaray, ki ga je
za kardinala imenoval sv. Janez Pavel II. 30. junija
1979). Kot poroča v svoji razpravi kardinal Nikolaj
Marija Antonelli leta 1727, je bil to star obred še iz
časov pred papežem Gregorijem I. Velikim (ok. 540-604).
Najprej so ga vsaj pet stoletij
podeljevali v tišini brez vsakega opomina, nato pa so
vsaj do papeža Celestina III.
(1191-1198) uporabljali izrek
“Pomni, človek, da si prah in
da se v prah povrneš”. Pozneje se je uveljavil obred v
tišini in je dokazan zagotovo
v času papeža Urbana VI.
(1378-1389), so pa razlogi,
ki ta čas pomikajo že na začetek 14. stoletja.
Iz bazilike sv. Anastazije je
potem šla spokorna procesih
bosih nog (najmanj do konca
12. stoletja) do prve postne
postaje v baziliki Sv. Sabine
na Aventinu, kjer so papeži
opravili mašo in imeli prvi
postni nagovor. To je bilo prekinjeno v 18. stoletju, obnovil pa je sv. Janez XXIII.
leta 1962 s to razliko, da se je procesija začela pri
sv. Anzelmu na Aventinu, nedaleč od sv. Sabine. To
izročilo so nadaljevali vsi njegovi nasledniki. Edina
izjema je bilo leto 2013, ko so po odstopu papeža
Benedikta XVI. “okoliščine svetovale, naj se zberejo
v vatikanski baziliki”.
Svoj odmev je imela pepelnična sreda tudi v
umetnosti. Morebiti je najbolj značilen primer slike
Pietra Bruegla Starejšega, imenovana “Boj med
pustom in postom”. Nastala je leta 1559 in jo hrani
Kunsthistorisches Museum na Dunaju.

Izkaži mi milost, o Bog, po svoji dobroti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši moje pregrehe!
Popolnoma me operi moje krivde, mojega greha me očisti!
Zakaj svoje pregrehe priznavam, moj greh je vedno pred mano.
Zoper tebe, tebe samega, sem grešil, hudobijo v tvojih očeh sem storil,
da se izkažeš pravičnega, kadar govoriš, neoporečnega, kadar sodiš. Ps 51,1-6
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Silvester Čuk

A NTON K LODIČ S AB LA DOSKI
10. NOVEMBER 1836 – 15. FEBRUAR 1914

»Šola mora otrokom njhove telesne in duševne moči s takim uspe
hom razvijati, krepiti, utrditi, da jim bodo odraslim, kakor veleva
postava, značaj trden in čist, vera neomahljiva, da jim bode mogoče
zajemati državi, družini in sebi na korist iz zaklada pridobljenjega
znanja, da se navadaijo ljubiti svojo domovino, da bodo polni ljubezni
do svojih rojakov in prešinjeni s čutom vzajemnosti in skupnosti vseh
dežel našega lepega carstva, naše Avstrije, ktera ima biti vsem pod
njenim geslom zbranim narodom ljuba domovina.«
Tako je o poslanstvu šole leta 1874 zapisal Anton Klodič, sin Slovenske Benečije, ki je bil šolnik-vzgojitelj mladega rodu z vsem srcem. Tudi po takšni
časovni oddaljenosti velja temeljno načelo, ki ga je poudarjal: šola mora ne
le učiti, ampak tudi vzgajati. Ali se to uresničuje po naših šolah danes? Naj
bo večini Slovencev neznani Anton Klodič tukaj predstavljen.

Beneški Slovenec s poljsko krvjo
Zibelka mu je tekla v Klodičih (Hlodeje) v Beneški
Sloveniji, kjer se je rodil 10. novembra 1836. Oče
Valentin je bil kmet in gostilničar, mati Ana Sabladoski je bila hči Aleksandra, poljskega častnika v
Napoleonovi vojski, ki je ostal v naših krajih, se
oženil in imel dva otroka: Ano, ki se je poročila s
Klodičem in sina Josipa, ki je postal duhovnik in je
skoraj trideset let služboval kot (kobariški) kaplan
na Livku.
Anton je od četrtega leta velika živel pri stricu
“nuncu”, ki ga je pomagal šolati. Najprej ga je poslal
v osnovno šolo v Kobarid, nato pa na gimnazijo v
Gorici. Na željo staršev je po maturi vstopil v goriško
bogoslovje, kjer pa je ostal manj kot dve leti in odšel
na Dunaj študirat klasično jezikoslovje. Najprej je
poučeval na gimnaziji v Gradcu in se tudi poročil,
žena mu je kmalu umrla, prav tako eden od obeh
sinov. Eno leto je bil profesor latinščine in grščine v
Splitu, potem štiri leta v Trstu. V tem času je pogosto zahajal v Kobarid v ugledno družino Pagliaruzzi.
Hči Matilda je postala njegova druga žena (1865),
njegov svak Josip se je uveljavil kot pesnik in je znan
po svojem pesniškem imenu Krilan. Imela sta enajst
otrok, sinova Maks in Pavel sta se uveljavila: prvi
kot železniški strokovnjak, drugi kot visok uradnik
v tržaškem pristanišču in slikar.
Naslednje službeno mesto je bila Gorica. Na
gimnaziji je poučeval slovenščino, latinščino in grščino. Zaradi znanja deželnih jezikov (slovenščine,
hrvaščine, italijanščine, nemščine in furlanščine) je
postal član deželnega šolskega sveta za Goriško-Gradiščansko ter šolski nadzornik za ljudske in srednje
šole ter učiteljišče.

Organizator šolstva
in pisec učnih načrtov
Anton Klodič je bil šolnik z vsem srcem. Kot šolski nadzornik za Istro je hotel odpreti 70 novih šol,
pa mu deželni oblastniki niso dovolili. Vneto se je
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ukvarjal z organizacijo in modernizacijo celotnega
ljudskega in srednjega šolstva na Primorskem in ga
postavil na trdne temelje po modernih načelih. Pod
Klodičveim vodstvom je bilo ljudsko šolstvo na Goriškem razvejano veliko bolj kot po tedanjih drugih
slovenskih pokrajinah. Ko je leta 1870 postal deželni
šolski nadzornik, je bilo v deželi 158 šol s 115 pravimi
učitelji, leta 1874 pa 213 šol s 142 učitelji; v šolo
je hodilo 53,3% šoloobveznih otrok, v letu 1883 se
je obisk dvignil na 79%, povečalo se je število šol,
izboljšala oprema.
Izkušnje, ki si jih je pridobil kot šolski nadzornik,
je objavil v svojem delu Učni načrt za ljudske šole
(v nemščini), ki ga je pripravil s sodelavci. Izšel je
leta 1873 in komisija strokovnjakov je po Klodičevem
načrtu izdelala učni načrt za vso državo. Nekatere
svoje zamisli je izpopolnil v Pojasnilih (1896), ki so
bila zlasti mladim  učiteljem kažipot. V tem svojem
delu se je Klodič naslonil na češkega pedagoga Jana
Komenskega in uredil ljudsko šolo na narodni podlagi. »Učenje materinega jezika je pravo središče
vsega pouka na ljudski šoli. Poleg verouka je ta uk
najimenitnejši med vsemi, kar jih mora učiti ljudska šola.« Priporočal je nazorni pouk, spoštovanje
življenjskega okolja učencev, njihovih sposobnosti
in razvoja.
Kot priznanje za vse zasluge na področju šolstva
ga je cesar Franc Jožef leta 1879 povzdignil v viteza.
Ob tej priložnosti se je Anton Klodič hvaležno spom
nil strica Josipa Sabladoskega in si privzel plemiški
pridevek Sabladoski.

Strokovni pisec, pisatelj in pesnik
Največje zasluge si je Anton Klodič Sabladoski
pridobil kot šolnik, vendar pa se ni omejeval le na
to področje. Lotil se je tudi pisanja in izpod njegovega peresa so prišli strokovni spisi ter nekaj krajših
leposlovnih del. Najprej je izdal razpravo o rimskem
pesniku Horacu in njegovih Satirah. Leta 1970 je izdal v Gorici Grško slovnico (v itaijanščini). Leta 1878
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je v Peterburgu izšla njegova razprava  O narečjih
Beneških Slovencev in tri povestice v špeterskem
narečju. V nemškem jeziku je napisal razpravo o
slovenskem jeziku in slovstvu v Trstu in Istri (Dunaj
1891). Uredil in izdal je tri knjige Zbranih spisov svojega svaka Josipa Pagliaruzzija Krilana (1887-1896).
V goriški Domovini se je leta 1867 oglasil s pes
nitvijo Satire, ki jih je neki postopač v kobariški
čitavnici bral (“kobariški postopač” je bil njegov
psevdonim). V istem listu sta izšli njegovi kratki
povesti Na smrt obsojeni in Zvezdar. Ob govoricah

o predelski železnici, ki naj bi šla po gornji Soški
dolini skozi Kobarid na Čedad in bi prinesla Kobaridu
nove čase, se mu je rodila šaloigra v treh delih Novi
svet (1868). Ker se načrti o predelski železnici niso
uresničili, je Klodič igro predelal in ji dal naslov Materin blagoslov. Leta 1912 je v Gorici izšla njegova
epska pesnitev Livško jezero. To je bil njegov “labodji
spev”, kajti neutrudnemu možu so moči pojemale.
V krogu svoje družin, na katero je bil zelo navezan,
se je njegovo bogato življenje izteklo v Trstu 15.
februarja 1914.

islam

Aleš Žužek

S AVDSKA ARABIJA JE NEVARNA

objavljeno na Siol.net

Nemčija in Savdska Arabija gospodarsko tesno
sodelujeta, toda zdaj nemška obveščevalna služba
BND svari, da je Savdska Arabija s svojo intervencionistično politiko postala dejavnik nestabilnosti.
Nemška podjetja s Savdsko Arabijo sklepajo
bogate posle, med drugim so Savdijci zvesti kupci
nemškega orožja, v savdski prestolnici Riad pa nemško podjetje Herrenknecht gradi sodobno podzemno
železnico, ki bo vredna okoli 20 milijard evrov.
Po mnenju nemških obveščevalcev oziroma obveščevalnih analitikov je previdno politiko prejšnjega
savdskega kralja Abdulaha bin Abdulaziza Al Sauda
zamenjala “impulzivna intervencionistična politika”.
Novi savdski kralj Salman bin Abdulaziz Al Saud
(ta vlada od januarja 2015) in njegov sin, obrambni
minister Mohamed bin Salman, se skušata uveljaviti
kot voditelja arabskega sveta, kar poslabšuje odnose
na Bližnjem vzhodu in v Srednji Aziji, piše v študiji
BND, ki jo povzemajo nemški mediji.
Odnose v omenjeni regiji zlasti obremenjuje rivalstvo med Savdsko Arabijo in Iranom, rivalstvo,
ki je prežeto z versko-ideološkim sovraštvom. Riad
skuša v boju s šiitskim Iranom razširiti svoj vpliv v
Siriji (tu hočejo z oblasti odstraniti alavitskega predsednika Bašarja Al Asada), Jemnu (tu se Savdijci
vojskujejo z upornimi šiitskimi Hutiji), Libanonu,
Bahrajnu in Iraku.
Kot poudarja nemški časnik Die Welt, je nenavad
no in pogumno, da je BND napisal takšno študijo o

državi, s katero ima Nemčija tesne gospodarske in
politične stike. Ta študija bi morala Nemcem odpreti
oči, saj kaže, da “paktirajo s srednjeveškim režimom, ki podpira morilske tolpe po svetu in ustrahuje
lastno mladino”.
Kot svarijo v nemškem časniku, bo Nemčija morala plačati ceno za to, da sodeluje z državami, kot
je Savdska Arabija. Z nafto bogata zalivska država
je namreč absolutistična monarhija in anahronistična
verska diktatura, ki svojo strogo in brezkompromisno
versko usmeritev v svet izvaža s pomočjo svojega
denarja.
Savdska Arabija in sosednji Katar sta namreč s
pomočjo tajnih finančnih kanalov “največja pokrovitelja nihilističnih morilskih tolp”, kot je zloglasna
Islamska država.
Savdski kralj Salman skuša s svojo strogo, dog
matično, nestrpno in brezkompromisno versko različico sunitskega islama, imenovano vahabitizem,
prevladati ne samo na Bližnjem vzhodu in v Srednji
Aziji, ampak tudi v Evropi in ZDA, še svari Die Welt.
Savdska Arabija svoj vpliv razširja tako, da med
drugim finančno podpira gradnjo mošej, islamskih
šol, univerz ter kulturnih in mladinskih centrov, ki
so kanali za razširjenje vahabitizma med muslimani.
Savdska Arabija tudi finančno podpira pridigarje,
ki v mošejah, na televiziji in spletnih straneh širijo
sovraštvo do nemuslimanov in tudi do muslimanov,
ki zagovarjajo sodobnejše smeri znotraj islama.

IRAK

obglavljeni trije znani imami
Skrajneži tako imenovane “Islamske države” so
na javnem trgu v Mosulu obglavili tri znane imame
z obtožbo, da niso ubogali ukaza, ki jim je nalagal,
naj pridobivajo mlade za džihad (nasilje proti drugovercem). Trije imami, ki so bili med ljudmi znani
kot pravi božji možje, so se uprli grozovitostim, ki
jih uganjajo džihadisti v imenu njihove krvave verske ideologije. Isti dan je bil umorjen tudi profesor
iz Mosula, ki je odklonil, da bi svojim študentom
2016 – AM – FEBRUAR

predaval novosti iz učnega načrta, ki ga predpisuje
“Islamska država”. Že junija 2014, kmalu po zavzetju
Mosula, so džihadisti pobili številne sunitske imame
iz tega mesta, med njimii tudi vélikega imama,
ker niso hoteli priseči zvestobe samooklicanemu
islamskemu kalifatu. O pomoru imamov zahodni
viri niso poročali. Iz Mosula so je uspelo pobegnili
vsem kristjanom, njihove domove pa so si prilastili
džihadisti. (Agencija Fides)
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preganjanje kristjanov

PAKISTA N
Mesto v World Watch List
Pakistan stoji z 79 točkami na osmem mestu v
World Watch List (leta 2014 je bil na istem mestu,
toda s 77 točkami). Položaj kristjanov je več ali
manj nespremenjen, saj še vedno občutijo zelo
močne pritiske s strani vlade in družbenih skupin.
Majhen dvig točkovanja kaže na poslabšanje v od
nosu družbe do kristjanov, kar potrjuje poročilo
washingtonskega raziskovalnega centra iz leta 2013
o “Globalnih omejitvah v verskih zadevah”. Pakistan
je dosegel višino točkovanja v zadevah družbene
sovražnosti kot nikoli prej. Ta ostri dvig je mogoče
vsaj delno razložiti s političnim stanjem v Pakistanu:
mnogi politiki so povezani s skupinami muslimanskih
skrajnežev, kar povzroča dodatne pritiske na vseh
vidikih, ki jih World Wtach List raziskuje.

Viri preganjanja
Vira preganjanja kristjanov v Pakistanu sta muslimanski ekstremizem, v manjši meri pa še organizirana korupcija.
Islamski ekstremizem: kristjani Pakistana so v
navzkrižnem ognju, ki izhaja na eni strani iz militantnih muslimanskih organizacij in kriminala, ki je
vanje nasilno usmerjen, po drugi strani pa vedno bolj
islamizirana kultura, ki jih skuša osamiti od ostalega prebivalstva. Tisti verniki, ki morejo, zapuščajo
deželo in nekateri opazovalci govore o talibanizaciji
pakistanske družbe. Zloglasni zakon proti bogokletju
še naprej izziva uničujoče posledice pri manjšinah,
tudi pri krščanski: je na ducate registriranih primerov, toda vlada se ne meni za ponovne narodne in
mednarodne opomine, ki zahtevajo ureditev, če ne
celo prepoved uporabe tega zakona. Sedanji ministrski predsednik prikrito deluje v korist muslimanskih
skrajknežev, torej ni mogoče pričakovati kakega
pozitivnega premika na tem področju. Kristjani še
vedno trpijo za posledicami bombnega napada na
anglikansko cerkev “Vseh svetnikov” v Peshawarju
22. septembra 2013, ki je trdo potrdilo rasti ekstremizma v deželi.
Organizirana korupcija: korupcija razsaja po
vsem Pakistanu in so na nek način prizadeti vsi dr
žavljani. Podkupnine so splošne in jih imajo za nekaj
“normalnega”, kadar je treba kaj doseči bodisi pri
krajevnih bodisi pri federalni oblasti, kot tudi pri
vojaških, rodovnih in skupinskih voditeljih. Ker so
kristjani večinoma delavci plačani na dan, so popolnoma odvisni od delodajalcev, kar jih dela skrajno
ranljive pri vsakem prizadevanju na družbeni ali
gospodarski ravni.

Dogajanje
Kaže, da bo Pakistan do leta 2030 prehitel Indonezijo kot država z najštevilnejšim muslimanskim
prebivalstvom (dosegel naj bi 256 milijonov), kot
kaže poročilo washingtonskega raziskovalnega
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objavljeno na Porte Aperte
centra. Močno povečanje prebivalstva v Pakistanu
bo povzročilo več problemov, začutile jih bodo pa v
veliki meri prav verske manjšine, predvsem kristjani,
pa tudi ahmadi, hindujci, sikhi, judje in šiiti. Država
ni bila nikdar sposobna izvesti zanesljivega štetja
prebivalstva, zato ni gotovo, da so uradne številke
točne. Pakistanski kristjani so majšina pod pritiskom
in štejejo okrog 2,5% prebivalstva (ki ga je trenutno
okrog 180 milijonov, od tega 96% muslimanov)
Rast prebivalstva bo povzročila tudi pomanjkanje
možnosti za mlade Pakistance na splošno, ki so že
zdaj žrtve visoke stopnje brezposelnosti ne glede
na izobrazbo, ki so jo dosegli. V tem negotovem
ozračju so mladi žrtve protizahodnega programa,
ki ga uvajajo vlada, verske skupine in mediji. Tako
so se prisiljeni usmerjati v skupine skrajnežev, ki
obljubljajo nov sistem, temelječ na islamu, ki naj
bi jamčil večjo enakost in gospodarsko trdnost. V
takem scenariju lahko kristjani ali druge manjšine,
kot, na primer, ahmadi ali hazari, prav hitro postanejo cilj njihove jeze.
V sedanjem političnem položaju države lahko to
ranljivost prav hitro izkoristijo gibanja skrajneže ali
politični populisti. Eno leto po volitvah je postal bivši
prvak v kriketu Imran Khan politična figura. Njegova
stranka vlada v provinci Khyber Pakhtunkhwa. Izjavil
je, da so bile volitve manipulirane in je povabil svoje
podpornike, naj se mu pridružijo na pohodu v palačo
predsednika, da bi ga odstavili. Čeprav je poskus
propadel, so bili domači in tuji žarometi več kot tri
mesece usmerjeni nanj, dokler ni novembra 2014
pakistansko protiteroristično sodišče izdalo zaporni
nalog proti Khanu. Ti dogodki kažejo nestalnost in
negotovost, katerih žrtve so manjšine, kot je to
krščanska.

Vrste preganjanih kristjanov
V Pakistanu so tri vrste krščanstva:
Zgodovinske Cerkve, kot katoliška in anglikanska,
ki so v deželi že od konca 18. stoletja;
Skupine netradicionalnih protestantov;
Bivši muslimani, ki so se spreobrnili v krščanstvo.
Ta zadnja skupina je najbolj preganjana, če jo
odkrijejo, zato verniki skušajo svojo spreobrnitev
ohraniti tajno, ali se celo preseliti iz varnostnih razlogov. Kadar se začnejo širiti sumi bogokletja, pa
množice in skupine nastopijo proti kristjanom ne
glede na njihov izvor. Tudi letos velja že lani izrečena
trditev: »Vsakokrat, ko začne divjati preganjanje, ni
važno, kakšna je cerkev ali krščanska organizacija,
ki ji pripada.« Isto je mogoče reči o hudem pritisku,
ki so mu podvrženi kristjani in druge manjšine.

Življenjska področja
Kristjani se v Pakistanu soočajo z visoko stopnjo
pritiska na vseh področjih življenja (zasebnega, družinskega, skupnostnega, cerkvenega in narodnega.
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Zasebno in družinsko področje: razširjeni so sumi
in predsodki in je vedno nevarno imeti v hiši krščanski material, saj je obtožba prozelitizma možna že iz
najmanjših razlogov. Obtožbe bogokletja so stalna
nevarnost za kristjane. Do takih obtož pogosto pride
zaradi obračunavanja osebnih sporov, to pa pomeni,
da morajo kristjani vedno ravnati skrajno previdno.
Otroci vernikov niso izenačeni z drugimi na šolskem
področju. Tako mora kako dekle slišati: »Škoda, si
inteligentna, si talentirana … ampak si kristjanka,
zato boš verjetno končala kot smetarka. Zakaj se
ne spreobrneš v islam?« Bivši muslimani se soočajo
s še hujšimi pritiski. Nadzorujejo jih celo domači,
sosedje in muslimanske skupine.
Cerkveno področje: v primerjavi z drugimi področji je cerkveno še dokaj mirno, kar odseva dejstvo,
da se Cerkve še vedno organizirajo brez ovir. Se
pa včasih dogaja, da jih nadzorujejo, da prekinejo obrede ali napadejo skupine vernikov, toda na
splošno ima Cerkev še vedno vidno mesto v javnem
življenju. Treba pa je poudariti, da morajo verniki
svoje cerkve graditi tako, da jih “skrivajo” za visokimi zidovi, tako da včasih zgledajo bolj kot trdnjave;
to pa toliko bolj, ker morajo verniki pogosto najeti
stražarje. Dobro je tudi vedeti, da izraz “cerkev” v
Pakistanu ne pomeni samo bogoslužnega prostora,
ampak tudi sedež družbene dejavnosti. Cerkveni
prostori ne služijo samo za nedeljsko službo božjo,
ampak za vse družbene dejavnosti celega tedna.
Razumevanje položaja cerkvenega področja življenja
pakistanske Cerkve je zelo koristno za razumevanje
zapletenosti verske svobode v deželi.
Narodno področje: točkovanje razkriva tudi položaj kristjanov v deželi. V mnogih primerih so to
dnevni delavci ali smetarji, ki z njimi ravnajo ko z
drugorazrednimi državljani, če ne celo kot z “ne-državljani”. Diskriminirajo jih, nadlegujejo, nadzorujejo, odrinjeni so na rob družbe, brez možnosti, da
bi imeli nek družbeni pomen. Mediji jih obrekujejo,
tako sodna kot finančna policija se ne briga za njihov
položaj. Zakon o bogokletju se pridružuje tej žalostni
sliki in še povečuje negativno točkovanje dežele.

ki jih uporablja Porte Aperte je točkovanje nasilja
doseglo absolutno mejo (deset kristjanov umorjenih zaradi vere in deset porušenih cerkva), toda
odsotnost obširnejših napadov so zamenjali mnogi
primeri posameznih umorov in rušenja zgradb, zato
je točkovanje ostalo skoraj nespremenjeno.
Ženske in dekleta, posebna tista iz manjših,
občutijo vsakodnevno nasilje, saj so ranljivi cilji za
ugrabitve in spolne zlorabe. Imajo jih za nižje ljudi
in lahek plen, ker so pogosto revne in odvisne od
ozemeljskih lastnikov ali delodajalcev, predvsem
pa, ker ne dosežejo pravice, če koga prijavijo. Neprestano prihajajo poročila o zlorabah mladoletnih
krščanskih deklet, ki jih zagrešijo muslimanski moški. Ena od nevladnih organizacij sodi, da je vsako
leto najmanj 700 krščanskih deklet ugrabljenih in
prisiljenih spreobrniti se v islam.

Bodočnost?

Pakistan je že dolgo časa prizorišče nasilja nad
verskimi manjšinami. Registrirani so številni napadi.
Med 1. novembrom 2013 in 31. oktobrom 2014 je
bilo nekaj kristjanov umorjenih in nekaj bogoslužnih
zgradb porušenih. Čeprav ni podatkov o razsežnejših napadih, kot je bila bomba v Peshawarju leta
2014 ali uničenje krščanskih območij kot posledice
bogokletja, je raven nasilja visoka. Po metodah,

Pakistan močno vpliva na politične spremembe v
sosednjem Afganistanu, končno bi pa te spremembe
lahko vplivale tudi na Pakistan sam. Verjetno bodo
okoliščine naperjene proti kristjanom zaradi rasti
muslimanskega ekstremizma, ki ga podpihujejo
predvsem družbene skupine skupaj z izzivi, ki jih
postavlja rast števila prebivalcev in pomanjkanje
neke gospodarske bodočnosti. Tudi vedno bolj nazadnjaška miselnost družbe ni kaka obetavna bodočnost za kristjane. Vedno bolj raste tekmovanje med
radikalnimi muslimanskimi skupinami, veča se tudi
pridruževanje radikalnim muslimanskim skupinam,
kot je to ”Islamska država” in talibani. Če bo to
povzročilo konkurenco med podobnimi skupinami,
bi lahko privedli še do hujše radikalizacije družbe.
Je pa še ena oblika razvoja, ki nič ne kaže, da bi
prinašala kaka izboljšanja. Ni jasno, kdo v resnici
vlada deželo, saj se zdi, da so nekatera območja
Pakistana v rokah krajevnih rodov, ki se jih islamabadska vlada ne upa dotakniti. Prav tako ni videti
močnih osebnosti znotraj vojske in še manj v vladi,
to pa povzroča, da ta ne posreduje spričo napadov
na manjšine, ali pa jih celo molče odobrva (da ne bi
izgubila glasov pri volitvah). Moglo bi se torej govoriti
tudi o vladni norosti kot dodatnemu viru preganjanja
v deželi, vendar je tu potrebna še globlja raziskava.
Dejavnost Imran Khana je še eno znamenje vladne
šibkosti.
Po dvojnem prej omenjenem bombnem napadu
je neka preiskovalna komisija zahtevala ustanovitev
Odbora za varstvo manjšin, kar je žarek upanja v
svetu preganjanja.

PRIPOMBA UREDNIKA. Spominjam se besed papeža Benedikta XVI. 12. septembra 2006 na univerzi
v Regensburgu, ko je navedel besede bizantinskega
cesarja Manuela II. Paleologa (verjetno leta 1391):
»Pokaži mi, kaj je novega v tistem, kar je Mohamed prinesel, pa boš našel samo zlobne in nečloveške reči, kot je to njegova zapoved, da je treba
širiti z mečem vero, ki jo je pridigal.«
Takrat so papeža zasuli z goro očitkov. Danes
ugotavljamo, da je točno vedel, kaj govori.

Dialog z muslimani? S kom naj stopi v dialog
papež? Kje je muslimanski “papež”? S katero muslimansko ustanovo v Sloveniji naj se pogovarja ljubljanska Teološka fakulteta, da bo imela sebi enakega sogovornika? “Zmerni” in “miroljubni” muslimani?
Dokler ne priznavajo človekovih pravic po merah
sodobnega človeštva, dokler molče ob grozovitostih,
ki jih v imenu islama uganja “Islamska država” tudi
z njimi nimamo nobene stične točke. Je islam kot
Božja kazen nadomestil srednjeveško kugo?

Nasilje
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega precej obrabljenega misijonskega cekarja

DVA ROJSTNA V EČERA
POD GORO FUDŽI
“Pod goro Fudži” ne pomeni nekje v votlini, zagrebeni v goro Fudži. Pomeni le to, da se stvari dogajajo
v višini 1.000 metrov, na planjavi, kjer leži jezero
Jamanáka-Kó (po naše pisano) in kjer so raztresene
velike in majhne hiše. V njih bivajo ljudje ali celo
leto ali pa le nekaj tistih peklensko vročih mesecev,
ki silijo ljudi iz Tokia, jim takorekoč vsilijo počitnice.
S temi romam tudi jaz, a le takrat, ko sem povab
ljen in to povabilo sprejmem, ker skrivaj upam, da
se vrnem v Tokio z malce več bankovci za gradnjo
zavetišča na robu Tokia.
In tako stojim nocoj, 1. avgusta, na bregu jezera
Jamanáka-Kó (ta “Kó” pomeni “jezero”), čas je okrog
7.30, moralo bi se že začeti, a ekipa z raketami čaka,
da nekaj nam neprijaznih oblakov popusti in odide,
kamor hoče, da bo le dovolj daleč od jezera. To je
kakih 4 km dolgo in kaka 2 km široko in ima obliko
elipse. Že od prastarih časov praznujejo 1. avgust
kot rojstni večer jezera, dva dni prej ga oznanjajo
s karbidnimi izstrelki iz šintoističnih in budističnih
svetišč na pobočjih okrog jezera. Pred kakimi 1.000
leti ga je “ustvarila” gora Fudži, ki je takrat delovala
kot vulkan; pri tem je z ogromnimi skalami podrla
ravnino v globino in pri tem uničila naselje na tej
planjavi; globino je napolnila voda, podzemeljsko
povezana z morjem, do katerega je še danes komaj
kaki dve uri z avtobusom ... Vem pa, da se tisti okrog
jezera, ki živijo od dotoka turistov, nocoj veselijo;
kar precej nas je, ki strmimo v oblake ali pa v smer
raketne ekipe in množice naraščajo. Obrežje jezera
okrog in okrog osvetljujejo lučke različnih barv, ki
delajo vtis, da je celo jezero elipsa iz teh barv, nekaj,
o čemer lahko podnevi le sanjamo. Vsako uro in pol
jadra vzdolž jezera velika potniška ladja, polna – vsaj
nocoj – potnikov, ki hočejo uživati jezero, spremenjeno v raznobarvne luči in lučice, ki jih široko in
pisano razsvetljena ladja pomaga pričarati.
In zdaj poči in raketa švigne v temni svod, kjer
za hip vztrepeta kot neke vrste svetilka na vrvici,
nakar jo raznese – zdi se nam, da v milijone – zvezd
v barvah, ki se kar razlijejo čez nebo. Tej prvi raketi
sledi druga, potem tretja in tako naprej, za prvo rundo kakih deset. Po vsaki rundi zažari na veliki, iz žic
sestavljeni steni, imenik dobrotnikov, ki zo darovali
za pravkar doživeti prizor. Nam, ki večer z raketami
uživamo, se zdi vse tako enostavno in ljubeznivo,
a če se poznate z lastniki čolnov na jezeru, vam to
ali ono leto zaupajo – z bolj ali manj kislim kot na
vse pripravljenim obrazom –, da so morali plačati
za rakete isto kot vsako leto, čeprav je skoraj vsako
leto vedno manj turistov za na čolne ...
Mislim, da vsako leto strmimo v razsvetljeno
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nebo, očarani in začarani. Nič se nam ne mudi v
vsakdanji svet nazaj. Vse gostilne so odprte do
polnoči – ali zato, da nudijo tolažbo za vrnitev v
vsakdanjost?
V začetku nas je bilo pet, v lahni večerni megli se
zdaj razširimo v skupino sedmih prijateljic in prijateljev. Od lani – in še od prej – se poznamo in se radi
družimo ob rojstnem večeru jezera. Nocoj se nam
pridružita še dva: doktor O. in njegova žena; živita
v prijetni hišici na griču kakih deset lagodnih minut
od jezera. Doktor boleha za boleznijo, ki se jo je
dalo omiliti – tista leta po drugi svetovni vojski – le
s pomočjo v USA iznajdemin aparatom, ki so si ga
lahko nabavile le večje bolnišnice. Gospa O. je moža
vsak teden peljala v bolnišnico – če se ne motim –
trikrat. Pri vsem tem je ostala zmeraj ljubezniva do
vsakogar, ki je imel z njo opravka; njene navzočnosti
smo se zmeraj veselili.
Gospa se mi približa in mi reče:
»Moj mož bi se rad z vami malce razgovoril.
Sprejmite najino povabilo in ostanite nocoj pri naju,
če vam je to mogoče.«
Malo pomislim in vprašam predstavnika naše
skupine. Ni bilo problema.
Še kake pol ure smo občudovali nebo – čudno,
dovolj nam je bilo. Nekaj se jih je odločilo za restavracijo, nekaj z vrnitev domov, jaz pa odidem
z doktorjem in gospo v njuno lepo hišo na griču.
Gospa pelje moža na vozičku, hočem ji pomagati, a
smehljaje odkloni:
»Lepa hvala! Tako sem se privadila vozička, da
se mi voziček zdaj zdi del normalne hoje.«
Takoj po prihodu me povabi doktor, da si ogledam
njegovo, kot pravi, “fenomenalno” kopalnico. Na poti
k njej mi pove, da bi zaradi svoje bolezni ne zmogel
navadne, tudi klasično zgrajene japonske kopalnice.
Moral si jo je pogumno omisliti čisto na novo. In
zares je nekaj posebnega. Je v obliki okrogle sobe
z velikimi okni okrog in okrog – eno gleda v smeri
gore Fudži, vsa pa dajejo soncu kar se da prost
dohod v kopalnico. Kadi ni; namesto nje se razprostira eliptičen bazen z belimi, marmorju podobnimi
drsinami. Bazen je tako globok, da lahko doktorja
na dnu pokrije voda do vratu.
»Brez ženine pomoči bi najbrže ne šlo,« mi reče,
ko odkrito pohvalim to mojstrovino.
Po večerji – ki jo je, hvala Bogu, dobra gospa
pripravila bolj zahodnjaško kot japonsko ... – me
vpraša gospa, če se nama lahko pridruži pri najinem razgovoru, ker da bo tega tudi on vesel, kot ji
je zaupal.
Doktor se nama izpove, a najprej me prosi, naj
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ga prekinem, če kake svoje misli ali prepričanja ne
bo podal jasno.
Doktor je prepričan, da je ves svet, tudi astronomsko vesolje, genialno naprej urejeno. Študij
človeškega telesa ga je še posebej prepričal. Kolikor
človeku dopušča telo, skuša doseči čim večjo popolnost kot umno bitje, čeprav ve, da mora umreti. Isti
genialni  arhitekt vesolja doseže s smrtjo človekovo
osvoboditev od vsega snovnega – človekov duh ni
materija. Sklepa, da mora biti posmrtno življenje
brez materije nekaj bolj čudovitega kot naše tuzemsko življenje. Zanj je arhitekt vesolja božansko
bitje, rad misli nanj, rad bi se z njim srečal, in vendar
se tudi boji ... v srce je nam, ljudem, položil, kako
naj kot umna bitja živimo in – tukaj doktor slišno
zavzdihne – zdi se mu, da tem srčnim zahtevam ni
zmeraj polnovredno sledil.
»Se oproščam,« še enkrat zavzdihne in se nama
rahlo prikloni. Žena ga ljubeče poljubi na čelo. Nekaj
kot smehljal šine preko zdravnikovih ustnic. Zazre
se vame in mi reče:
»Vsak dan se mi lahko srce ustavi – tovrstna
bolezen je zagonetka. Gospod Kos, izpolnite vrzeli
v mojem prepričanju, prosim lepo!«
A preden odgovorim, prinese žena iz kuhinje tri
skodelica dišečega čaja (darjeeling, če me vonj ne
vara); vsi trije ga srknemo, jaz posebej za moč za
pravi odgovor.
»Dragi gospod doktor, na pravi poti ste. Mi, katoliški kristjani, tvorimo – tam od prvega krščanskega
stoletja – eno samo katoliško Cerkev, se pravi, eno
katoliško družino. Ustanovil jo je Jezus Kristus. S čudovitimi nauki in s še bolj čudovitimi čudeži je razodel
sebe kot učlovečenega Sina Boga, arhitekta vesolja,
ki je od vekomaj en Bog v treh osebah: Bog Oče, Sin
in Sveti Duh. Od vekomaj, torej ne ustvarjen. Ta Bog
je – več kot tisoč let pred prihodom Kristusovim – izbral puščavsko ljudstvo Izraelcev in mu skozi stoletja
obljubljal Odrešenika. Vse to je zapisano v knjigah
tako imenovane Stare zaveze. Zakaj Odrešenika?
Bog je neskončno mogočen in neskončna ljubezen.
In prva dva človeka – Adam in Eva, predstavnika
človeštva – nista odgovarjala Bogu z ljubeznijo.
Bog ju je izgnal iz raja v ta naš svet trpljenja. Med
neskončno Božjo ljubeznijo in človeštvom je ostal
prepad. Toda Bog – neskonča ljubezen – je pred

več kot 2.000 leti poslal svojega Sina na svet – kot
človeka ga imenujemo rimsko-evropejsko Jezusa –
rojenega iz Device Marije čudežno, in vendar na ta
način pripadnika izraelskega rodu. In Jezus je učil
človeka ljubezni do Boga in do sočloveka, a ljudje se
niso hoteli odpovedati življenju brez prave ljubezni.
Jezusa so pribili na križ, kjer je po treh urah umiranja
pred predstavniki Izraelcev umrl. Toda – kot je bil
vsaj trikrat še za življenja napovedal – je po treh
dneh vstal iz groba in se več kot 40 dni srečeval s
svojimi učenci, ki jih je bil vzgajal, da po njegovem
odhodu odidejo v svet in povsod oznanjajo, da je
on – Božji Sin, učlovečeni Jezus – zagrebel prepad
med Bogom in človekom. Ustvaril je nov človeški
rod, ki ga imenujemo katoliško krščansko Cerkev.
Vidni znak pristopa je sveti krst v imenu Očeta in
Sina in Svetega Duha.«
Ali sem predolgo govoril? Oba, mož in žena, sta
me z malce sklonjeno glavo poslušala. Doktor se
počasi ozre vame z nekam svetlim obrazom:
»Meni so ure štete. Ali bi me, z ozirom na to,
lahko kot misijonar še nocoj krstili?«
Žena se mu pridruži:
»In mene?«
Jaz pa moram odgovoriti: »Dragi gospod doktor –
v vašem primeru ni problema. Ko se vrnete v Tokio,
vas tam obiščem in nadaljujem razlago.«
In obrnjen bolj proti gospe:
»Draga gospa, midva bova začela pouk šele v
Tokiu – hvala Bogu vi niste v istem položaju kot vaš
dragi mož. Ali me lahko razumete?«
»Popolnoma, gospod misijonar,« mi prijazno
odgovori.
Doktor pa: »Kaj potrebujete?«
»Vodo in brisačo in – kakšno ime bi hoteli izbrati
kot katoliški kristjan. Ime svetnika ali svetnice vas
poveže s človekom, ki je že v nebesih, poln ljubezni,
s katero vas bo spremljal na zemlji iz nebes.«
»To je nekaj novega zame. Prosim, koga bi mi
svetovali?«
»Arabskega zdravnika-mučenca iz prvih krščanskih stoleij z lepim imenom Damijan.«
»Strinjam se, ime mi ugaja.«
In tako je naša stara, Kristusova Cerkev, sprejela
novega člana ob 11.30 lokalnega japonskega nočnega časa. Bogu hvala!

PARAGVAJ
revščina in izročila

NEPAL
500 dolarjev za otroka

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

V Nepalu prekupčevalci z ljudmi izkoriščajo popo
tresno revščino za to protizakonito trgovino. To so
odkrili štirje mladi ameriški obiskovalci iz Kalifornije. Kriminalci ponudijo odraslim delo, če “prodajo”
otroka za 500 dolarjev. Eno od nevladnih krajevnih
organizacij so zdaj obvezali, da mora nadzorovati
državne meje, da bi reševali otroke, ki so postali žrtve kupčije. Združeni narodi in krajevne organizacije
sodijo, da odvlečejo vsako leto iz Nepala 12.000 do
15.000 nedoletnih, ki jih potem odvedejo v Južno
Korejo in Južno Afriko. (Agencija Fides)
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“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

PORAZ –
UPAJMO, DA NE ZA DNJI

Po dolgem času se je vendar zgodilo nekaj razveseljivega, kar zadeva ves slovenski narod. 20. decembra so brez težav dosegli kvorum za veljavnost
referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in jo zavrnili z dobrimi 63% glasov. Pri predlagani noveli je šlo za sistematično razvrednotenje družine v
klasičnem pomenu (mož, žena, otrok). Novela naj bi zrasla na zelniku raznih homoseksualnih in lezbičnih organizacij, ki zahtevajo zase ne le enake pravice
do poroke kot je to tradicionalna poroka in jo uveljavlja tudi slovenska ustava, zahtevajo tudi pravico do posvajanja otrok (otrok je zanje zgolj predmet,
ki ga hočejo imeti, za njegov blagor jim ni mar), pa do svobodnega izbiranja spola ne glede na telesno in duhovno pogojenost vsakega posamzenika.
Zahtevajo poučevanje otrok o tem že v osnovnih šolah, kar so ponekod tudi izvajali. Za uveljavitev svoje novele so se posluževali pred referendumom
tudi najbolj poniglavih sredstev, kot na primer na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji v Ljubljani, kjer ni bila samo vsa notranjost stavbe polepljena s
propagando za novelo in kjer so nekateri učitelji šikanirali dijake, ki so se upali izraziti proti noveli in izkrivljanju pojma družine.
Mislim pa, da vse to ni zraslo na zelnikih teh raznih bolj ali manj dvomljivih združenj, ampak da so v ozadju če že ne z iniciativo, pa vsaj s podporo
komunistični lobiji, ki jim gre za razrednotenje in po možnosti tudi uničenje družine. To je edini način, da se še poskušajo obdržati na oblasti, saj so na
drugih področjih, posebno na gospodarskem, popolnoma odpovedali. Sicer pa napad na družino ni nič novega: sedanja slovenska Cerarjeva vlada z
vsem komunističnim ozadjem se je pri tem postavila v isto vrsto s Hitlerjevim nacizmom in Stalinovim komunizmom: značilnost vsakega totalitarnega
režima je, da skuša najprej razvrednotiti družino in si popolnoma prilastiti vzgojo otrok, saj le tako lahko sčasoma dobijo na volitvah odrasle podpornike,
ki ne mislijo več s svojo glavo.
No, to pot so pogoreli. Seveda so strahotno užaljeni, saj je vsa ta druščina, ki si prizadeva za spolno prevzgojo otrok v šolah, čedalje bolj vsiljiva
in vplivna. Ko se tej druščini starši postavijo po robu, pa postane agresivna in nasilna. Jasno je, da ne bo odnehala in bo uporabila tudi protizakonita
sredstva, da bi zmagala. Tega smo pri komunistih že vajeni. Upajmo pa, da bo glavnina naroda ostala trdna in nedovzetna za take sramotne poskuse.
Sicer je pa zadevo dobro ocenil jezuit p. Peter Lah, profesor na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu, pod naslovom “Na svidenje čez tri leta”.
V oddaljeni galaksiji sta se pretekli konec tedna znova spopadla
cesarstvo in republika. Že sedmič je zmagala republika, a spopad se nadaljuje in v blagajne producentov se bodo še naprej zlivale reke denarja.
V slovenskem vesoljstvu smo bili priča ponovnemu in nič manj epičnemu
spopadu med dvema silama. Začasni izid je v prid zagovornikom družine in pravic otroka, a spopad se nadaljuje. V veselje manipulantov iz
ozadja, ki kujejo mastne politične dobičke. Vsaka vojna ima zmagovalce,
poražence in vojne dobičkarje. Kdo so to v našem primeru?
Zmagovalci
V zmagovalnem taboru so volivci in zdrava pamet. Tu ni kaj dodati.
Po zaslugi tistih, ki so šli volit, bomo vsi na boljšem, tudi tisti, ki so
volili za sporni zakon ali so preprosto ostali doma. Predvsem bodo na
boljšem tisti, ki niso mogli volili: otroci in ženske v “klinikah za zdravljenje neplodnosti”, kjer si petičneži za sorazmerno majhen denar lahko iz
kataloga izberejo in kupijo človeško jajčece in najamejo ubogo žensko,
da donosi njihovega otroka (zakonito so ga kupili in ženska je bila
seveda svobodna, da podpiše pogodbo, kajne). Ker imajo to smolo, da
živijo v revnih ali mafijskih državah, omenjene ženske nimajo nobenih
pravic: če naročnik tako želi, mora ženska narediti splav. Če bi ženska
želela obdržati otroka, ga ne more, za to poskrbijo pravniki in policija.
Hvala Bogu, da (še) nismo taka mafijska država. Hvala Bogu, da tudi
v Butalah kdaj zmaga pamet. Hvala Bogu, da otrok ostaja dar, ki ga mož
lahko podari ženi in žena možu, ne moreta ga pa kupiti.
Poraženci
V nasprotnem taboru se gnetejo poslanci vladajočih strank, novi60

narji, pa tudi farmacevtska industrija in lastniki omenjenih klinik, kjer
delajo otroke po specifikacijah naročnika.
Če bi sociolog analiziral slovenske poražence, bi mu ne ušlo, da
so sicer zelo raznoliki in se morda osebno ne poznajo, imajo pa eno
skupno lastnost: diplomo Univerze v Ljubljani, praviloma Fakultete za
družbene vede. Vem, da ni lepo, javno kritizirati kolege in konkurente,
a dejstva so dejstva. Sloveniji vladajo diplomanti Fakultete za družbene
vede, konkretno novinarji, politologi, obramboslovci in tako naprej.
FDV je ustanovil Stane Dolanc (če se ga še kdo spomni) za potrebe
Komunistične partije. Skupaj z nekaterimi somišljeniki na pravni in
filozofski fakulteti so dosledno uveljavili pilatovsko načelo, da resnice
ni. Da zgodovino piše zmagovalec in zakone tisti, ki vlada.
Študenti in bodoči profesorji se na tej fakulteti do nezavesti napijejo
vulgarnega darvinizma, križanega z marksizmom, po katerem družbeno
življenje ni nič drugega kot boj za prevlado in oblast. Naučijo se, kako priti
na oblast in tam ostati. Kaj je res in prav, to so vprašanja za idealiste in
bedake. Fakulteta ne podaja le teorijo, ampak vodi z zgledom. Prvi korak:
ukiniti konkurenco. Na nobeni normalni univerzi ne boste našli pod eno
streho skoncentriranih toliko in tako različnih programov kot na FDV. V
nobeni normalni državi ni tako težko ustanoviti konkurenčno visokošolsko
inštitucijo kot v Sloveniji. V nobeni normalni državi v vladi in javni upravi
ne boste našli toliko profesorjev iz ene fakultete kot v Sloveniji. Podobna
zgodba se ponovi v medijih, “nevladnih” organizacij in tako naprej.
Z vidika političnih procesov je usodna incestoidna povezava med
novinarji in “pravimi” politiki. Slovenski novinarji niso nevtralni poročeFEBRUAR – AM – 2016

valci in posredniki med državljani, družbenimi skupinami in strankami.
Če bi bili to, bi morali najprej verjeti v resnico in pravico ter se potruditi,
da jo razumejo in pravilno predstavijo. Ne, novinarji so udeleženci, so
družbenopolitični delavci, ki ne morejo in ne smejo biti nevtralni v
boju med “našimi” in “sovražniki”. Malo iz prepričanja, predvsem pa v
strahu za službo so postali bulmastifi, ki izmaličijo vsakogar, ki ni po
volji njihovih gospodarjev. Je suis Norma.
Dobičkarji
V taboru dobičkarjev najdemo gejevski lobi. Lobi, ne ljudi, ki jim
je všeč isti spol, le-ti niso nič pridobili, izgubili pa so še eno možnost,
da bi zaščitili nekatere interese (v žargonu FDV “pravice”), ki izhajajo
iz partnerskega razmerja. Lobi jih je izkoristil, ko je želel na novo definirati družino, zdaj so ostali tudi brez razumnega kompromisa. Urediti
razmerja med odraslimi partnerji je eno, poseči v družino in iz otroka
narediti predmet pravic pa je nekaj čisto drugega.
Gejevski lobi bo s porazom dobil razlog za svoj obstoj in nadaljnje
delo. Predstavljam si, da promocija gejevskih interesov tudi v žepni
državi Sloveniji zahteva ne ravno zanemarljivo število “vojakov”. Ti bodo
nadaljevali svoje delo, še naprej bodo zbirali denar doma in v tujini, malo
zato, ker verjamejo temu, kar pridigajo, pa tudi zato, ker je to njihova
služba. Tako, kot bi zdravniki ostali brez dela z iznajdbo čudežnega zdravila, bi tudi lobisti v primeru zmage ostali brez dela. Zato si vas upam z
veliko mero gotovosti povabiti na nasledji referendum čez tri leta. Razen

seveda v primeru, da boste sešteli ena in ena ter na naslednjih volitvah
za poslence v Državni zbor izvolili normalne ljudi. (Prijazen nasvet: Kadar
nekdo vodi na lestvici priljubljenosti ali o njem “javno mnenje” pravi,
da je “pravi” kandidat, takrat bodite ZELO previdni.)
Največji dobičkarji so tudi tokrat dediči revolucije. Ljudje, ki so na
oblast prišli s silo in njihovi nasledniki. Človek jih razume, lepo in udobno
je biti na oblasti. Zadnja reč, ki jo želijo slišati, je, da se motijo ali da jim
oblast ne pripada. Zato nadaljujejo početje, ki jih ohranja na oblasti:
skregaj ljudi med sabo, laži jim, prestraši (teroriziraj) jih in jim zavladaj.
Butasto preprost recept za butaste in nezrele ljudi.
Skandinavska Slovenija
Tragika Slovenije je v tem, da velika večina državljanov bodisi voli
svoje zajedalce bodisi nič ne stori, da bi se jih znebili. Slovenci kolektivno
bolehamo za stockholmskim sindromom, kjer se žrtev poistoveti s storilcem. V tem in samo v tem smislu je Slovenija podobna Skandinaviji. Pa
še tu Švedi sindrom prepoznajo in ga zavržejo, medtem ko mi bolestno
hranimo zajedalce.
Tako Švedi kot Slovenci vozimo volvote. Švedi jih pametno izdelujejo in nam jih prodajo, mi se vozimo v njih in si domišljamo, da smo
Švedi. Ne more biti naključje, da ravno na FDV najdete najbolj goreče
navdušence nad skandinavskimi modeli v zdravstvu, izobraževanju,
medijih in še kje. Ljudi torej, ki vas prepričujejo, da ste Švedi in si za
vaš denar kupijo volvota.

Človek se upravičeno vpraša, kako je mogoče, da taka pokvarjena druščina, ki je že pol stoletja tlačila in izkoriščala slovenski narod, še vedno vedri
in oblači v Sloveniji. Oktobra 2015 je v Ljubljani umrl pravnik dr. France Bučar, avtor slovenske ustave neposredno po slovenski osamosvojitvi. O tem
dvomljivem človeku je že 4. novembra 2015 na spletnem Časniku Peter Sušnik ugotovil njegovo ključno vlogo pri ohranjanju komunistične oblasti v
Sloveniji, čeprav je jasno prišla na dan šele leta 2011, dokončno pa je pokazal karte pri rušenju Janševe vlade v letih 2013/13:
Bučarja ne želim soditi zaradi njegovih mladih dni. Nimam namena
iskati kaj je bilo res in kaj ne, a prav bi bilo, da se z veliko mero kritičnosti
pretehta njegove lastne besede in opise. Z današnjim vedenjem o tem,
kako je delovala partija, kako je delovala VOS in kasnejša Udba, kako je
deloval Matija Maček in kako Tito, je treba skeptično presoditi lahkotne
opise pokojnega Bučarja o tem času. Sam naj si vsak opredeli verjetnost,
da bi Matija Maček kar naključno za najtesnejšega osebnega sodelavca
v času likvidacij in dejanskega prevzema države imenoval nadebudnega
mladeniča Bučarja, ki je menda dvakrat prej zavrnil članstvo v partiji,
a kljub temu kasneje postal politkomisar čete (torej po rangu najmanj
enak vojaškemu poveljniku, politično pa celo nad njim). Tudi njegove
pripovedi o “zavzetju” Celovca, prevajalskih uslugah Titu in opisih milega
lika Ivana Mačka Matije v odnosu do njega samega, z objavo v rumenem
tisku in lahkotnim tonom zbujajo še posebne občutke nejevernosti.
V demokratični skupščini je Bučar svojo pravno dediščino zapisal
z rdečo barvo. Dosegel je, da se v samostojni državi pravno zaščiti vse
pridobitve komunistične revolucije. Z gnevom se je postavil proti denacionalizaciji. Poskrbel je, da je “njegova” ustava preprečila pravni pregon
komunističnih zaslug, zločinov, zločincev in praks. Naivnost, s katero
je takratni DEMOS nasedel na ihtavo nujo, da brez Ustave ni države
in da jo je treba sprejeti takoj, so avtorji zlorabili zato, da so z njenim
sprejemom poskrbeli, da je prehod iz socializma v demokracijo minil čez
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noč. Samo ustava bi lahko določila lustracijo, odvzem “po Markoviću”
privatiziranega premoženja, odvzem pravic borcev in drugih privilegijev
NOB ter v prehodnih pogojih določila način preobrazbe iz socialistične v
demokratično družbo. Po sprejemu ustave je vsakršna odgovornost za
nazaj nedopustna, pridobljene “pravice” pa nedotakljive. Danes lahko
zgolj špekuliramo o Bučarju kot samostojnem snovalcu ali kot orodju v
rokah tistih, ki so zaradi ustavnega besedila zdaj nedotakljivi. Kasnejše
njegove izjave o lustraciji “samo preko njegovega trupla” in zagnanosti,
s katero je branil nedotakljivost sodnikov, ko je bilo govora o spremembi
ustave, vsaj meni nakazujejo večjo verjetnost, da je Bučar s polno zavestjo vedel, kaj pomeni taka ustava, kot jo je zapisal.
France Bučar bi lahko bil “nesmrtni”, saj bi lahko v vlogi odličnega
pravnika in odločilnega politika z moralno avtoriteto vodil narod po
poti tranzicije in ga v odločilnem trenutku sprejemanja nove ustave
obvaroval pred nerešenimi vprašanji vrednotenja lastne zgodovine.
Imel je enkratno priložnost, da bi se otresel vseh špekulacij o svoji lastni
zgodovini in z nedvoumno držo poskrbel za utemeljitev Slovenije kot
evropske države, ki totalitarno preteklost obsoja, zločince preganja,
krivice popravlja in si svojo prihodnost gradi na jasnih temeljih. Tega
ni izbral, ampak se je zapisal nepojasnjeni prisegi, da o preteklosti ne
bo govoril, še manj jo bo obsojal. Morda iz strahu pred revolucionarji
in njihovimi dediči, katerih sposobnost storiti zlo je videl na lastne oči.
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Tako pokojni France Bučar odhaja bolj kot tragična figura kot državnik.
V ključnih trenutkih, ko je bil komunizem na prelomni točki poraza, je

postal njegov rešitelj. Opevati vse njegove dobre lastnosti in dosežke
pa, žal, ne more odtehtati te odgovornosti.

Do konca pa je to ozadje in Bučarjevo vlogo pri njem razkrinkala v Reporterju 2. januarja 2016 dr. Maja Sunčič pod naslovom “France Bučar je bil
Kučanov hlapec”.
Prejšnji teden smo ob velikem medijskem pompu dočakali biografijo Franceta Bučarja, ki jo je napisal propagandist Kučanovega
klana in urednik Sobotne priloge Dela Ali Žerdin. Žerdinova hvalnica
Bučarju je ciljano izšla ravno ob 25-letnici plebiscita, da bi javnosti ob
tem simbolno pomembnem datumu vsilili izkrivljeno podobo Bučarja
kot očeta slovenske samostojnosti in velikega Slovenca. V resnici gre
za enega največjih političnih negativcev in Kučanovega hlapca, ki je
z blokado lustracije zagotovil, da imamo 25 let po plebiscitu še vedno
kučanokracijo namesto demokracije.
Ko je bil še živ, je bil Bučar deležen nezasluženih hvalnic, saj so dominantni levičarski mediji cenzurirali vsa sporna dejstva o njem. Igral je
velikega intelektualca in “vsegliharja”, čeprav ni bil ne eno ne drugo. Ko
je oktobra umrl, so na levi in desni med seboj dobesedno tekmovali, kdo
mu bolj pel hvalnice, in ga predstavljali kot človeka, ki je baje presegel
delitve na levo in desno. Seveda gre za popolno laž, saj je Bučar delal
predvsem v korist slovenske levice s Kučanom na čelu, ko je na začetku
tranzicije kot vplivni član Demosa preprečil lustracijo, češ da se bo ta
zgodila zgolj prek njegovega trupla. Da je prav Bučarjevo nasprotovanje
lustraciji ključni politični dogodek po osamosvojitvi, se njegov biograf
Žerdin še kako dobro zaveda. V svoji knjigi o omrežjih je namreč zapisal,
da bi zadnjemu šefu partije Kučanu izvolitev na predsedniško funkcijo
v novi državi lahko preprečila zgolj lustracija. Prav Žerdinov biografski
portretiranec Bučar pa je poskrbel, da se lustracija Kučana in drugih
vplivnih komunistov ni nikoli zgodila.
Danilo Slivnik je v knjigi Kučanov klan (1996) prvi resno podvomil o
Bučarju. Po Slivniku je bil človek z “dvojnim življenjem”, saj je kot komisar
Knoja in Ozne sodeloval pri deportiranju ljudi v Kočevski rog, kjer so bili
tisoči pobiti brez sojenja. Jasno je, da je nasprotoval lustraciji, saj bi
moral zaradi svoje vloge pri povojnih pobojih in delu za politično policijo
lustrirati tudi samega sebe. Sicer ne preseneča Žerdinovo navdušenje
nad Bučarjem, saj se isti Žerdin navdušuje tudi nad skupino Laibach, ki se
je avgusta sramotno poklonila severnokorejskemu klavcu Kimu Džongu
Unu. Ta je celotno državo spremenil v sodobno klavnico Kočevski rog,
Žerdin pa brutalno teptanje temeljnih človekovih pravic v Severni Koreji
posmehljivo enači z lokalnimi običaji: »Slovenska posadka (Laibach, op.
p.) se je obnašala kot uglajeni gostje: spoštovala je lokalne običaje.«
Delo, kjer je Žerdin med najvplivnejšimi uredniki, je Laibach, sramoto
leta 2015, celo nominiralo za osebnost leta!
Slivnik je v knjigi opozoril, da je bil Bučar vedno dobro zapisan v
Kučanovih medijih, ki so brez milosti obračunavali z drugimi demosovci,

le z njim ne, saj je med Bučarjem in Kučanovim klanom vedno obstajala
“svojevrstna simbioza” in “nenapisan medsebojni dogovor”. Največjo
politično in ekonomsko korist od Bučarjeve blokade lustracije so seveda
imeli Kučan in člani njegovega klana. Bučar je namreč nasprotoval
Pučnikovemu predlogu o zakonski omejitvi moči nekdanjih komunistov.
Kljub temu o Bučarjevi spornosti že v času Demosa ni nihče razpravljal,
še manj pa mediji o tem razpravljajo danes. Zaradi te simbioze s Kučanovim klanom je lahko v zadnjih letih življenja odvrgel “vsegliharsko”
masko, ko je šel s Kučanom in njegovo druščino pred volitvami 2011 na
Magistrat snubit Jankovića. Takrat je ponovno pokazal, da z vsem bitjem
podpira kontinuiteto Kučanovega klana. Kot Kučanu se je tudi Bučarju
vseskozi trgalo od Janše. Bučar je v 2012/13 aktivno podpiral rušenje
legitimne Janševe vlade z vstajniško ulično revolucijo. Jeseni 2013 je v
ljubljanskem Slonu po stričevsko kofetkal s Kučanom in Nikom Tošem,
še enim vplivnežem iz Kučanovega klana. Takrat je tudi prekosil samega
sebe z izjavo: »V resnici so tako imenovani botri iz ozadja v normalnih
družbah potrebni in koristni.« Seveda so v Sloveniji dopustni samo eni
in isti botri oziroma strici iz ozadja – tisti, ki jim Žerdin ljubkovalno pravi
“stare sablje”, člani Kučanovega klana.
Zato je Žerdin edina logična izbira za Bučarjevega biografa. Je namreč
ideološko preverjeni piarovec, ki kot novinar, urednik in pisec knjig celo
kariero skrbi za podmazano delovanje Kučanove propagandne mašinerije.
Doslej se je izkazal z izkrivljanjem realnosti v sprotnih medijskih objavah in
zlasti v knjigi Omrežje moči: epicentri slovenske politične in gospodarske
elite (2012). Omenjena knjiga je v resnici groteskni piar za kontinuiteto
komunistične nomenklature, Kučana in njegovo omrežje moči. Čeprav
govori o omrežju moči in povezavah med politiko in kapitalom, ne analizira
Kučanovega omrežja vseh omrežij, Foruma 21. Znotraj tega omrežja pa
Žerdin zavestno zamolči tudi vplivno omrežje svojega današnjega šefa,
Stojana Petriča, pomembnega člana Kučanovega Foruma 21 in nadzornika
družbe FMR, ki je poleti prevzela Delo, kjer urednikuje isti Žerdin, Delo pa
je izdalo Žerdinovo hvalnico Bučarju.
Po Repetovi biografiji Kučana, ki propagandistično izkrivlja zgo
dovino pred našimi očmi, je Žerdinova biografija Bučarja logično
nadaljevanje. Z njo je Žerdin zaključil krog manipulacije zgodovine: kot
piarovec Kučanovega klana se je poklonil Kučanovem hlapcu, Francetu
Bučarju. Brez Bučarjeve blokade lustracije bi bila zgodovina Slovenije
bistveno drugačna, saj ne bi bilo ne Kučana ne Kučanovega klana in tudi
ne Kučanovih medijev, Slovenija pa bila 25 let po plebiscitu povsem
nekaj drugega, kot je danes.

Vedno bolj jasno postaja, kdo je v ozadju vseh stvari, ki bi jih človek v našem času niti ne predstavljal, od požiganja arhivov do potvarjanja zgodovine, od ščitenja zločinskih pobijalcev do oviranja vrnitve pravic žrtvam komunizma, od izmozgavanja lastnega naroda do nudenja vseh ugodnosti
prebežnikom brez vsake kontrole. Vsaj nečesa bi se moreli iz tega naučiti: kdor komunistom verjame, je bodisi pokvarjen do dna duše kot oni, ali pa
popolnoma nor. Sedanji slovenski komunisti so dediči Kidriča, ki mu je bilo vseeno, če so pobiti vsi Slovenci, da le komunisti obdrže oblast.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM

EN DAN V KAHIRI
(nadaljevanje)

NA MESTNEM GRADU
Z električno cestno železnico se peljemo do citadele in si ogledamo trdnjavo, v kateri so gospodarji
Angleži. Neštevilni topovi so obrnjeni na mesto in
strašen bi bil njih grom, ko bi jih bilo treba res kdaj
rabiti.
Nas so zanimale razne stavbe in razgled na mesto.

Citadela
Trdnjavo je sezidal slavni kalif Saladin iz kamnov
raznih piramid. Dandanes nosi ta grič le še ime trdnjava in je v resnici velika vojašnica. Od nekdaj so
tukaj stanovali egiptovski vladarji, a starih stavb je
le malo. Leta 1832 se je vnela velika zaloga smodnika in je strašno opustošila ves kraj; v bližini je
bilo vse v razvalinah. Moč Mehmed-Alijeva je bila
ravno tedaj na vrhuncu; znal si je dobiti potrebna
sredstva ter sezidal nad mestom krasna poslopja bolj
v evropskem slogu, tako da ima citadela moderno
lice. Na jugozapadni strani je precejšna strmina, ali
od glavne mestne strani se pride lahko gori tudi z
električno železnico. Na planoti stoje razne palače,
uradi, tovarne; tu je polno kočij, oslarjev, prodajalcev, cel trg.
Razen straže pri vhodu na višino nas ne motijo.
Poiščemo si višji kraj, odkoder se vidi čez vse mesto
in na okolico. Sonce še ni bilo previsoko in vse v
najlepšem svitu.
Že prvi pogled kaže, da ima vsak kraj, vsako
mesto, svojo posebnost. Ne trdim ravno, da bi bil ta
pogled na Kahiro morda najveličastnejši, ali nekaj
izrednega, značilnega se vidi, česar pač nima nobeno
drugo mesto in nobena pokrajina. Človek stoji in zre
v nižino, kjer je razprostrto polmilijonsko mesto.
Morje hiš z raznimi stavbami tvori izredno, čudovito
podobo, da gledaš in strmiš. Najlepše ozadje te
podobe, ki se lesketa v najrazličnejših barvah, tvori
široki pas Nilove ravnine in za to ravnino je rumenozlato obrobno gričevje puščave. Nad obzorjem pa
kipe v temno modro nebo ostri obrisi starodavnih
velikanov – piramid.
Noben opis ne doseže resnice; vidijo se hiše,
polja, puščava, a vse je v tako izrednem soglasju,
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obdano in zavito v nek skrivnosten čar, da temu
pogledu ni primera nikjer.
V RAZNIH DŽAMIJAH
Poseben značaj vtisnejo mestu mnogoštevilne
mohamedanske molilnice, džamije ali mošeje;
menda jih je nad 500. Kahira je muslimanom to,
kar je nam katoličanom Rim. Tukaj se steka vse
muslimansko duševno življenje, sem se upirajo oči
pravovernih bolj nego v Meko ali v Carigrad. Vladarji,
ki so hoteli za vero prerokovo storiti kaj izrednega,
so to izvršili v Kahiri. Tu so zidali ponosne stavbe,
tu ustanavljali razne zavode, sem pošiljali svoje
dijake. Slavno muslimansko vseučilišče al-Azhar s
svojimi 10 tisoč dijaki je tu. Tukaj se neti oni včasih
tako strašen ogenj muslimanskega fanatizma, ki je
opustošil že cele dežele in pomendral cele narode.
Najkrasnejša muslimanska stavba nove dobe je
pred nami na mestnem gradu. Blišč njenih sten sega
daleč tja v deželo; podoben je biserni kroni ponosne
kraljice. Kdor prvikrat vidi slavno mesto, ne bo mogel odvrniti svojega očesa od tega krasa. Osupnjen
bo od razkošnega blišča, ki odseva od te umetnine.
Ta biser nove Kahire, ki se lahko postavi poleg starodavnih piramid, je Mehmed-Alijeva mošeja, tako
imenovana po svojem ustanovitelju, ki tudi počiva
v njej, ali alabastrna džamija, ker je od zunaj in od
znotraj obložena s tem dragocenim kamnom.
Mehmed-Alijeva mošeja

Vidi se sicer, da nekoliko ponehava prvotni kras,
ali iz sten, iz kupol, od vitkih stolpov in cele obširne
stavbe odseva taka lepota, da strmiš nad njo. Stavba
je sezidana v mavrsko-arabskem slogu, toda zidal
jo je Lah in pravijo, da ni ravno izredne umetniške
vrednosti.
Vstopimo. Na noge nam nataknejo, kakor običajno, široke “botije” – galoše. Muslimanski šejk nas
vodi skozi vse prostore in razkazuje znamenitosti.
Že od zunaj je vtis izreden, a od znotraj, kjer je vse
narejeno v najfinejšem in najbolj dovršenem krasu,
je vtis skoraj omamljiv. Take, rekel bi, svetne lepote
še nisem videl v nobeni krščanski cerkvi. Svetle
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stene, krasne, pestre preproge, ogromni svetilniki,
prelestni strop, razkošno okrasje, mogočne kupole,
pestra okna – zares: drugim čudesom Nilove dežele
je podkralj Mehmed-Ali pridejal še ta čudež jutrovske
lepote in proslavil, kot stari faraoni, svoje ime.
Po prostorih je hodilo ali molilo precej muslimanov. Na obrazih se jim je poznalo, da so ponosni
na krasno stavbo, na blestečo trdnjavo svoje vere.
Povsod je polno električnih svetilk. V žaru električne luči je menda notranjščina kakor začaran grad
iz bajeslovja; te razsvetljave sicer nisem videl, ali
lahko se sklepa iz okrasja, da se mora vsa krasota
še podvojiti in vzkipeti do omamljive lepote.
Presenečen sem bil, ker nisem pričakoval takega
vtisa, ali srce je ostalo hladno.
al-Azhar

Čemu tudi ta blišč in zunanji kras, ko ni notranje
resnice? Kako umetno izrezljana je leca, odkoder
se zbranim muslimanom oznanjuje koran! Ali kaj
pomaga vse, če beseda nima oživljajoče, življenjske
moči? Najpreprostejša cerkvica, ki stoji v slovenski
vasi, je več vredna, kakor ves ta kras. Morda pa se
s tem zunanjim veličastvom kdaj spoji tudi notranja
lepota krščanske resnice, in tedaj bi žar alabastrne
džamije prišel do pravega pomena.
Še nekaj. Ne samo, da v teh prostorih ni resnice;
Mehmed-Ali je proslavil s to stavbo sicer svoje ime,
ali pot do slave je poškropljena s krvjo, oskrunjena
z zavratnim umorom 480 mameluških plemenitašev,
katere je povabil v svojo palačo in ravno tukaj pod
temi vrati ukazal posekati. Meč in kri označujeta od
nekdaj vsa muslimanska dela.
Nazaj grede gremo najprej v džamijo El-Hasanén,
kamor hodi podkralj opravljat svojo molitev. V novejšem času so jo popravili in je jako lična. Več vrst
stebrov deli notranjščino v razne prostore, tako da
je bolj palači podobna. Tukaj se hrani glava Alijevega sina Naséna, prerokovega nečaka, ki je padel
v bitki pri Kerbeli leta 680. On je glava perzijskih
šiitov, ki obhajajo dan njegove smrti s strašnimi
izbruhi žalovanja in pokore. Na obrazih pričujočih
muslimanov je bilo opaziti posebno zagrizenost. Ko
bi se ne bali bajonetov, bi kar planili na “krščanske
pse” in jih poklali. Čudna vera, katere jedro je srd
in maščevanje.
Ob mestnem gradu je veliko poslopje Hasanove
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mošeje, ki pa že precej razpada. Zidava je znamenita
zaradi krasnih okraskov na obokih, pristno arabsko
delo.
Hitro obiščemo še mošejo al-Azhar, kjer se nahaja
arabsko vseučilišče, največji in tudi najstarejši zavod
te vrste, duhovno središče vsega muslimanskega
sveta. Gospodje “dijaki” so nas prav dobro opulili,
ker je tudi pri njih nasproti tujcu najbolj poznana ona
običajna beseda, katere se menda jutrovski otroci
najprej nauče in ki se ji pravi: bakšiš!
Pozneje sem ta kraj še enkrat obiskal in opazoval
življenje dijakov.
PRI DERVIŠIH
V restavraciji gospoda Jakoba Hvala, Slovenca iz
Goriške, ki ima svojo pivnico v najživahnejšem delu
mesta blizu vrta Ezbekijeh, smo se dobro okrepčali
ter napravili načrt za popoldan.
Danes je petek in priložnost videti neko znamenitost muslimanskega verskega življenja, katero si
ogleda vsak tujec, namreč ples tulečih dervišev.
Večkrat sem že srečaval na ulici ljudi divjega,
zagrizenega obraza v razcapani obleki, z izredno
visoko svetlorjavo kapo na glavi. Zapazil sem tudi,
da jim gredo spoštljivo vstran, dasi na teh podobah
ni nič častitljivega, pač pa nekaj odurnega.
To so mohamedanski menihi, derviši, zgodovinsko znani po svoji verski zagrizenosti. Neka vrsta njih
bogoslužja je v tem, da med tuljenjem, stokanjem in
pihanjem plešejo; zato tudi njih ime tuleči ali plesoči
derviši. Opazoval sem ta ples na več krajih.
Središče te vrste bogoslužja je neka prav neznat
na mošeja, Gama el-Ain v stari Kahiri, kamor pride
vsak petek popoldne precej tujcev, da si ogleda ta
čudni obred.
Najeli smo voz in sicer za ves popoldan.
Skozi ozke, siromašne ulice starega mesta smo
bili kmalu pri imenovani mošeji. Veliko nas ni bilo.
Poslopje je preprosto, gole stene, na tleh preproge,
poseben prostor za tujce, prav kakor v gledališču.
Takoj od začetka zapazim, da igra glavno vlogo pri
predstavi – bakšiš.
Polagoma se zbirajo derviši, nekateri prav surovih
obrazov, razne starosti. Pred kiblo, krajem molitve,
je prostor za imama, njihovega načelnika.
Na znamenje se oglasi godba in arabsko petje,
kakor se sliši povsod: brez vsakega duha in lepote.
Derviši so na tleh, čuje se gruljenje, mrmranje.
Neprestano kimajo z glavo in se gugajo s truplom.
Vedno češče se čuje ime Aláh ali muslimanska veroizpoved: la ilaha il Aláh (ni ga boga razen Alaha).
Zibanje postaja bolj živahno, med mrmranjem
se slišijo odurni rezki klici. Skoraj mi postane tesno
pri srcu pri tem neprestanem gibanju in gruljenju.
A to je šele začetek.
Naenkrat vstane načelnik, z njim skočijo pokonci
vsi in ono za gledalca že omotično zibanje se nadaljuje z vsem telesom. Kakor se upogibajo bilke,
kadar zapiha veter med nje, se vrtijo in klanjajo
telesa dervišev na vse kraje. Mrmranje se začenja
spreminjati v tuljenje, ali tako odurno in grozno, da
se ti zdi, kakor bi ne bil več med ljudmi, ampak med
divjimi živalmi. Nekateri se vrte posamezno, drugi
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po dva skupaj, z razprostrtimi rokami in zatisnjenimi
očmi, kakor bi bili svetu odmaknjeni in z nasmehom
na obrazu. To vrtenje ni brez lepote, ko bi ga le ne
spremljal divji ropot bobneče, grmeče glasbe.
Gibanje in zibanje teles se spremeni v pravo vrvenje in drvenje, na obrazih se prikažejo znamenja
norosti, kakor blazni se derviši mečejo sem in tja,
naprej in nazaj; tuljenje je postalo zverinsko, glasovi
hripavi; kape padajo raz glave, usta se pené, dolgi
lasje se ovijajo pleč, pot lije raz čelo... nehote se
umaknemo malo nazaj... zazdi se mi, da se je odprl
pekel in nas bo požrlo to vrvenje.
Derviši

Parkrat sem se obrnil vstran, ker se mi je začelo
bleščati pred očmi, a zopet sem bil radoveden na
konec. Le kratko je trajalo to tuljenje ne ljudi, ampak divjih živali, srce mi je zastajalo, lasje so se mi
ježili. Godba ponehava, tuljenje utihne, bolj in bolj
mirno je vrtenje in zibanje, čuje se prijetno petje,
prišel je konec, vse se zaključi z molitvijo.
Začudeno se spogledujemo, vsakomur se iz prs
izvije globok vzdih. Plačamo bakšiš in odidemo.
Je-li bakšiš edini razlog teh “predstav“? Morda igra
v tej mošeji in v novejših časih bakšiš res glavno
vlogo, ali enako “službo božjo” imajo derviši tudi
drugje. Zgodovina priča, da je ta navada stara že
nad 700 let. Njen začetnik je bil neki Rufai, ki je
umrl leta 1182, od katerega imajo derviši svoje ime.
Znano je tudi, da uživajo derviši prav zaradi te službe
božje med preprostim ljudstvom veliko spoštovanje,
ker jih imajo za svetnike.
Muslimani imenujejo verske vaje dzikr, po naše
imenovanje, namreč božjega imena. Tu je prav
tehten razlog. Dober musliman izgovarja Alahovo
ime čimvečkrat je mogoče, kar se sliši na ulici, pri
pogovoru, pri pogrebih. Da se pri tem ziblje s telesom, je jutrovcu naravno, ker ima to zibanje za
sredstvo s katerim usmerja vse duševne moči na en
predmet. Tako se uče koran na pamet v vsaki šoli.
Vedno, neprestano izgovarjanje Alahovega imena,
združeno z zibanjem telesa pomeni, da se nekdo
hoče utopiti v boga, zbližati se in združiti kolikor je
mogoče z Alahom. Tudi muslimanova duša čuti, da je
neko utapljanje človeka v božanstvo mogoče in sicer
ne samo utapljanje duše, temveč v neki meri tudi
telesa, ki naj bi se pod duševnim vplivom nekoliko
odtegnilo svoji zemeljski teži.
To je resnica. Ali ravno mohamedanska vera izključuje po svojem bistvu vsako tako združenje in
utapljanja, ker je suha, trda, mrtva, ker veruje v
usodo; človeške duše ne more nasititi in hrepenenja
po Bogu ne utešiti.

Prav tukaj je glavni razlog, da sega musliman
potem po tako strašnih, groznih sredstvih, kakor
tuljenje in ples dervišev. Zato je v tej službi božji
nekaj pretresljivega.
Tuljenje in zibanje naj bi prižgalo v duši ogenj,
katerega mrzla vera ne more dati. To so vzdihi, pretresljivi klici človeške duše, ki vpije po svojem Bogu
in ne more k njemu, ker ji to zabranjuje trda vera; to
so očitanja veri, ki človeštvo goljufa za najsvetejše,
ker je sama goljufija; obupni izbruhi duše, ki čuti, da
tudi ta strašna prizadevanja ne vodijo do zaželenega
cilja; to je glasan protest zoper muslimanstvo, jasno
spričevalo za boljšo naravo v človeku, za dušo, ki je
po naravi krščanska.
Toda sredstva so brezuspešna, ker so zrasla iz tal
muslimanske, mrtve vere. Tuljenje, vpitje, vrvenje,
zibanje ne more družiti z Bogom, ne more duši vdihniti višjega življenja s tem, da se ji v vrtenju telesa
vzame zavest, da se telo poživini – to je blaznost,
nikoli pa ne more biti resnica. »To so poskusi divje
zverine, ki je uklenjena v verige in uporablja vse
svoje moči, da bi si z obupnim skakanjem in blaznim
tuljenjem zopet priborila prostost – a vedno se zopet
zgrudi poleg svoje verige, priklenjena in bednejša,
kot je bila poprej« (Keppler).
Kdor je kdaj prisostvoval takemu dzikru ali gledal
plesoče derviše, je občutil, da ima ta način vžiganja
plamena verskega ognja nekaj omamljivega. Tudi
hladni drugoverec se ne more ubraniti tega vpliva.
Tem večji je pri ognjevitem Jutrovcu, ki pride k tem
“predstavam” že z vero v njih nadnaravno moč. Ni
čuda, kar se prigodi večkrat, da zgrabi fanatični
vpliv tega ali drugega izmed gledalcev, ki se pridruži
drugim v enakem tuljenju in vrvenju. Zato se temu
dzikru ne more odreči neka resnost in v tem je tudi
razlog, zakaj uživajo drugače ne posebno častitljivi
derviši pri preprostem ljudstvu visoko spoštovanje
in jih ima narod za svetnike.
Kadarkoli sem pozneje srečal derviša, vedno se
mi je smilil.
NA GROBOVIH
Odločimo se tudi za obisk grobov. Muslimansko
pokopališče sicer ne nudi nič zanimivega, ali tukaj pri
Kahiri je zanimivo dvojno grobišče, namreč grobovi
Mamelukov in še bolj grobovi kalifov.
Pri prvih smo hitro. Cela vrsta rakvam podobnih hribčkov pokriva trupla velikašev. Naokoli je
polno drugih grobov. Na vsakem koncu je majhen
stebriček, kjer je opisano življenje rajnkega in so
navedeni izreki iz korana. Pri moških grobovih je na
stebru pri zglavju turška kapa – tarbuš ali turban,
pri ženskah kita las. Ta mirodvor nikakor ni posebno
“miren”. Revnejši ljudje imajo tu svoja stanovanja,
tudi živinskih hlevov ne manjka in posebno je tu
kraljestvo psov.
Musliman hodi jako rad na grobove rajnih. Ženske
čepijo cele ure na pokopališču, mirne, kakor bi bile
vzidane, ali pa šepetaje se spominjajoč svojih umrlih.
V diru nas peljejo brhki Arabci skozi mesto na nasprotno stran citadele h grobovom kalifov, čerkeskih
sultanov, ki so vladali v Egiptu med leti 1382-1517.
Ti grobovi tvorijo celo mesto v mrtvi puščavi.

S AJ NI RES! — PA JE!
NE BOSTE VERJELI, KAJ ZAHTEVAJO MIGRANTI
Kot poročajo italijanska različica spletnega portala Local, Yahoo Notizie, Repubblica in britanski
Daily Mail, so migranti, ki so nastanjeni v stavbi v
mesecu Ceranova južno od Milana, ogorčeni. Najprej so ugotovili, da morajo sami čistiti stavbo in
celo pospravljati za seboj (očitno tega v Afriki niso
navajeni), potem pa je sledilo še bridko spoznanje,
da je treba v Evropi določene stvari plačati in da so
brezplačni dostopi do svetovnega spleta zelo redki.
Italija pač ni tako bogata država kot Slovenija in
nima tako bogatega telekomunikacijskega operaterja, kot je slovenski Telekom, ki je migrantom zastonj
delil SIM kartice z prednaloženim denarjem. No, to
je migrante, ki so v Italijo prišli nezakonito, tako
razjezilo, da so blokirali ceste mesteca in po ulicah
raztresali smeti.
Domačini niso mogli verjeti, da jim migranti na
ta način vračajo gostoljubnost, župan Alessandro

Grieco pa je dejal: »Mi tega ne bomo dopuščali.«
Za začetek je iz stavbe s pomočjo policije izgnal
25-letnega organizatorja in vodjo protestov. Migranti
imajo vse možnosti, da povedo, kaj potrebujejo, je
povedal Grieco, toda smetenje po ulicah zagotovi ni
način, da opozorijo na težave, so poročajo mediji.
»Zagotovo ne bomo več pustili takih protestov, kot
je bil ta,« je obljubil župan Cerenove.
Protest dva ducata migrantov in njihovo divjaško
obnašanje v gostoljubnem mestecu je obsodil tudi
Matteo Salvini, član domoljubne Severne lige, ki se
ni mogel načuditi, kaj so zahtevali priseljenci. »Oni
so hoteli nekoga, ki jim bo čistil dom? A lahko verjamete?« se je vprašal Salvini in se pošalil, da bi se
morala zdaj izkazati Laura Boldrini, velika zagovornica množičnih migracij v Italijo. Gre za predsednico
poslanske zbornice, sicer pa ekstremno levičarko iz
stranke Levica, ekologija in svoboda.

NORVEŠKA MIGRANTE DEPORTIRA, KOT SO PRIŠLI – NA KOLESIH
V zadnjem mesecu in pol je Norveška zavrnila
prošnje za azil 600 namišljenim beguncem, ki so v
državo vstopili po tako imenovani polarni ali severni
migrantski poti. Posebnost je, da jih ne deportirajo
z letalom, vlakom ali avtobusom, se pravi udobno,
ampak kljub hudemu mrazu tako, kot so vstopili v
to skandinavsko državo – na kolesih.
Od kar na Norveškem vlada desna politična op
cija, ki jo vodi premierka Erne Solberg, se v državo
počasi, a zanesljivo vrača red in spoštovanje zakonodaje. Eden prvih ukrepov je bil, da so poostrili
kazensko zakonodajo in dosledno deportirali vse
migrante, ki so prišli v navzkrižje z zakonom. Rezultat je bil kmalu viden. Stopnja kriminala se je
na Norveškem v letu dni zmanjšala kar za tretjino.
Zdaj bodo vračali tiste, ki so lagali, da prihajajo iz

vojnih območij in da na poti ni bilo nobene varne
države, kjer bi lahko zaprosili za azil. Predvsem
tiste, ki so v državo vstopili po severni migrantski
poti. Ta poteka od Bližnjega vzhoda prek Moskve do
meje z Norveško, kamor ilegalci vstopajo s kolesi.
Zakaj? Zato ker Rusija ne dovoljuje prestopa meje
peš, Norveška pa kaznuje voznike, ki prosilce za azil
prevažajo. Zaradi pravil obeh držav so prebežniki
začeli uporabljati kolesa.
Norvežane je to razjezilo. Povezali so se z Moskvo
in začeli deportirati vse, ki bi lahko za azil zaprosili
v Rusiji, ugotovili pa so tudi, da jih večina sploh ni
iz vojnih območij. Tako Norvežani zdaj vsak dan
izženejo okoli 15 migrantov (letos jih je po severni
poti v državo vstopilo 5.500), in to tako, kot so prišli – na kolesih.

MIGRANTI KRADLI V TRGOVINI
»Incident se je zgodil, ko so v trgovino Blagomix
vstopili begunski mladeniči in brez plačila odšli z
nagrabljenim blagom – Trgovke so jih lahko nemočno opazovale,« je na kratko poročala novembrska
izdaja vrhniškega glasila “Naš časopis”. Pošteni in
miroljubni migranti, ki ne povzročajo nevšečnosti

DAROVI

in si želijo samo boljšega življenja? No, očitno si
to predstavljajo malo po svoje. Pridejo in vzamejo.
Zanimivo je, da policija o tem ne ve nič. Zakaj
zadeva ni bila prijavljena, lahko samo ugibamo.
Mogoče zato, ker se ljudje bojijo, da bi jih obtožili
rasizma, ksenofobije, lahko tudi sovražnega govora.
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