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Na naslovni strani je slika mozaika z imenom MARIJA MATI SLOVENCEV. Mozaik je v baziliki Gospodovega oznan
jenja v Nazaretu, kjer je v cerkvi sami in v križnem hodniku ob njej razobešenih 46 mozaikov, ki so jih poklonili razni
narodi. Vsak mozaik je značilen za narod, ki ga je podaril. Tako ima na primer kitajski mozaik Marijo s potezami kitajske
žene in podobno. Bazilika je bila zgrajena leta 1969 sredi mesta Nazaret na kraju, kjer naj bi po izročilu stala Marijina
hiša. Slovenski mozaik je delo akademskega slikarja, duhovnika Staneta Kregarja. Kregar je bil rojen 10. novem
bra 1905 v Zapužah pri Dravljah, ki so danes del Ljubljane. V duhovnika je bil posvečen leta 1929. Škof Rožman ga je
naslednje leto poslal na Akademijo likovnih umetnosti v Prago, kjer se je Kregar navdušil za modernizem. Leta 1935
je z odličnim uspehom diplomiral pri profesorju Maksu Švabinskem in prevzel službo profesorja na Škofijski klasični
gimnaziji v Šentvidu. Po “osvoboditvi” leta 1945 je komunistična oblast gimnazijo ukinila, Kregar pa se je posvečal
slikarstvu kot svoboden umetnik. Poleg slik je izdelal množico barvnih oken za cerkve ter okrasitev mašnih plaščev.
Umrl je v Ljubljani, 1. avgusta 1973. Ob 40-letnici njegove smrti je zapisal avtor njegove razstave Andrej Doblehar: »Ob
Kregarjevem posvetnem opusu je pomembna tudi sakralna umetnost; bil je največji cerkveni slikar druge polovice 20.
stoletja in je likovno opremil okrog sto cerkva na celotnem slovenskem ozemlju. Delal je v številnih likovnih tehnikah:
na papirju (svinčnik, oglje, tempera, gvaš) in na platnu (olje). Ustvarjal je v monumentalnih slikarskih tehnikah (freska,
mozaik, zgrafit, vitraj) in načrtoval umetnoobrtne izdelke (tapiserija, vezenina, intarzija. Tako širokega tehničnega
znanja in obvladovanje razilčnih zvrsti slikarstva ni imel noben Kregarjev sodobnik.«
Mesec maj je posvečen Materi Božji, ki se je bomo spominjali pri običajnih šmarnicah. Med prazniki se pa zvrstijo
vnebohod (5. v Sloveniji, 8. v Ameriki), binkošti (15.), Sveta Trojica (22.) ter Sveto rešnje telo in kri (26. v Sloveniji, 29. v
Ameriki). Še nekaj godov: Jožef Delavec (1.); aleksandrijski patriarh Atanazij (2.); apostola Filip in Jakob (3.); mučenec in
zavetnik pred požari Florijan (4.); mladinski svetnik Dominik Savio (6.); “ledeni možje” mučenec Pankracij (12.); ter škofa
Servacij (13.) in Bonifacij (14); isti dan je izven Slovenije tudi apostol Matija. Sledi mučenka Zofija (15.), ki je po tradiciji
“mokra” (deževna); dva duhovnika in mučenca Čeh Janez Nepomuk in Poljak–jezuit Andrej Bobola (16.); frančiškanski
brat Pashal Bajlonski (17.); frančiškanski pridigar Bernardin Sienski (20.); škof v Emoni (rimski Ljubljani) Maksim (29.) in
rešiteljica Francije Ivana Orleanska (30.). Marijini godovi so: Marija Mati Cerkve in Marija Pomagaj (oba 24.) ter Marijino
obiskanje (31.). Poleg tega praznujemo ta mesec tudi Materinski dan (8.).
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6. VELIKONOČNA NEDELJA; Jožef Dela
vec; Jeremija, prerok;
Atanazij, šk., c. uč.; Boris in Gleb, muč.;
Filip in Jakob ml., ap.; Teodozij Kijevski
(Pečerski), red.;
Florjan (Cvetko), muč.;
GOSPODOV VNEBOHOD (v Sloveniji);
PRVI PETEK; Dominik Savio, dijak;
PRVA SOBOTA; Janez iz Beverleya, šk.;

8 N GOSPODOV VNEBOHOD (v Ameriki);
			 7. VELIKONOČNA NEDELJA (v Sloveniji); Viktor Milanski, muč.;
9 P Katarina iz Bologne, red.; Pahomij, op.;
10 T Antonin Pierozzi, šk.;
11 S Sigismund, kralj.; Ignacij Lakonski, red.;
12 Č Pankracij, muč.; Leopold Mandić, red.;
13 P Servacij, šk.; Janez Molčavec, šk.;
14 S Matija, apostol (izven Slovenije); Bonifacij,
muč.; Peter Regalat, red. ust.;
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BINKOŠTNA NEDELJA; Izidor, kmet; Zo
fija (Sonja), muč.; Izidor Hijski, muč.;
Janez Nepomuk, duh., muč.; Andrej Bobo
la, red., muč.; Marjeta iz Cortone, spok.;
Pashal Baylon, red.; Bruno Kölnski, šk.;
Feliks Kantališki, red.; Janez I., pap., muč.;
Peter Celestin V., pap.; Alkuin, op.;
Bernardin Sienski, red.; Akvila, muč.;
Krišpin, red.; Hospicij, pušč.; Valens, šk.;
NEDELJA SVETE TROJICE; Marjeta Kasij
ska, red.; Joahima Vedrunska, vzgoj.;
Marija Mati Cerkve; Posvetitev bazilike sv.
Frančiška v Assisiju; Leon Rostovski, šk.,
Marija Pomočnica; Janez Prado, red.;
Beda Častitljivi, duh., c. uč.;
Filip Neri, duh.; Lambert de Vence, šk.;
Alojzij Grozde, muč.; Julij, muč.;
Marija Ana de Paredes, dev.; Just, muč.;
SV. REŠNJE TELO IN KRI; Maksim
Emonski, šk.;
Ivana Orleanska, dev.;
Obiskanje Device Marije; Petronila, dev.

Če Pankraca (12.) sonce peče,
sladko vince v klet poteče.
Če je pred Servacem (13.) poletje,
mraz rad pritiska na cvetje.
Če Zofija (15.) zemlje ne poškropi,
vreme poleti prida ni.
O Urbanu (25.) se mora
trta videti s hriba v hrib.

UREDNIK VAM
Zaradi letošnje zgodnje velike noči se v majniku zvrsti
kar nekaj praznikov: vnebohod (5., oz. 8. v ZDA), binkošti
(15.), Sv. Trojica (22.) in Telovo (Sv. Rešnje telo in kri (26.,
oz. 29. v ZDA). Za junij ostane samo še praznik Jezusovega
presv. Srca. Veliki teden in veliko noč smo kar v redu obha
jali, tudi vreme ni nagajalo. Obisk je bil pa bolj povprečen.
P. Metod se je po službeni dolžnosti udeležil provincial
nega kapitlja, ki je bil od 28. marca do 1. aprila v Nazarjah v
Sloveniji. Predsedoval mu je generalni vizitator dr. p. Marko
Mrše iz dalmatinske province presv. Odrešenika, profesor
cerkvenega prava na teološki šoli v Splitu. Glavna naloga
kapitlja je bila izvoliti novo provincialno vodstvo. Doseda
nji provincial p. Marjan Čuden je bil izvoljen na izrednem
kapitlju po imenovanju p. Staneta Zoreta za ljubljanskega
nadškofa “ad complendum sexennium”, kot se to reče v
pravnem jeziku in pomeni “za čas, da se izpolni šest let”.
Za šest let je bil namreč izvoljen p. Stane, pa se je mesto
predčasno izpraznilo. Letošnji provincialni kapitelj je za
provinciala izvolil dosedanjega p. Marjana Čudna, ki se mu
pa dosedanja leta “izpolnjevanja šestih let” ne štejejo “v
rok službe”, kot smo to rekli pri vojakih. Njegov termin bo
torej šest let – do leta 2022. Za provincialnega vikarja je bil
izvoljen dr. p. Robert Bahčič, rektor brezjanske bazilike in
gvardijan brezjanskega samostana. Provincialnemu kapit
lju bo okrog polovice maja sledil kapitularni kongres, ki bo
na novo razdelil službe in službena mesta po samostanih v
provinci. Na njem poleg generalnega vizitatorja sodelujejo
samo provincial, provincialni vikar in pet definitorjev. Takrat
bomo videli, kdo bo dobil dekret za drugo službeno mesto,
kar večinoma vključuje tudi prestavitev v drug samostan.
Aprila v Lemontu kakih posebnih pretresov nismo
doživeli. P. Atanazij je bil marca nekaj tednov na reha
bilitaciji v Mother Theresa Home, zdaj se pa spet pridno
udeležuje družabnega življenja v Alvernia Manor, kjer je
tako zaposlen, da v šali pove, da zmoli rožni venec “če ima
čas”. Drugim nam je včasih potrebno kako popravilo v
“garaži”, kjer so namesto mehanikov zdravniki, potem pa
voz spet škriplje naprej.
Rojstni dan praznuje v maju p. Metod Ogorevc (9. maja
1965).
Godujeta maja: p. Atanazij Lovrenčič (2. maja) in p. Bernardin Sušnik (20. maja).
Umrli so maja: p. Tadej Trpin (7. maja 1989); p. Kornelij
Petrič (8. maja 1925); p. Benigen Snoj (10. maja 1942); p. Janez Kapistran Ferlin (11. maja 1954); p. Rafael Stragisher (11.
maja 1998); p. Salezij Glavnik (25. maja 1966 pri Sv. Trojici v
Slovenskih goricah); br. Timotej Daničič (26. maja 1995) in
br. Viktorin Perc (26. maja 1919). Gospod jim daj večni mir!
p. Bernardin

Marija je prasila v vesolju nevidnega, je Mati v urah teme v Cerkvi in v nas,
je Dobrotnica, ki jo vsak dan kličemo, da bi prosila za nas “zdaj in ob naši smrtni uri”.

Alojz Rebula
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sv. Leon Veliki, papež
(440-461)

PRAZNUJMO V DUHU

Razprava 75, 1.2.5

Preljubi, vsako katoliško srce ve, da je potrebno današnji (binkoštni) praznik obhajati še zlasti slovesno.
Tudi nihče ne dvomi, da je treba temu dnevi izkazovati veliko spoštovanje, ko ga je vendar z izrednim
čudežem svojega daru posvetil Sveti Duh sam. Kajti to je deseti dan od dne, ko se je Gospod dvignil nad
vsa nebesa, da bi sedel na Očetovo desnico, hkrati pa nam je zasijal petdeseti dan po njegovem vstajenju.
Ta dan združuje v sebi velike skrivnosti tako starodavnih kakor novih zakramentov. Po njih se nam jasno
razglaša, da je postava napovedovala milost in da je milost
izpolnila postavo.
P. Vladimir Kos
Judovskemu ljudstvu je bila, potem, ko je bilo rešeno
egiptovske sužnosti, dana postava na sinajski gori petdeset
dni po darovanju jagnjeta. Prav tako pa se je po Kristu
Ves maj cveti v oblake vnebohoda
sovem trpljenju, med katerim je bilo umorjeno resnično
Božje jagnje, Sveti Duh izlil na apostole in verno ljudstvo
z Marije rajsko-srečne prošnjami
petdeseti dan po njegovem vstajenju. To se je zgodilo,
naj srca Svetega Duha svoboda
da bi mogel pobožen kristjan zlahka spoznati, da zametki
napolni, da v ljubezni zagori.
v Stari zavezi služijo začetkom evangelija in da je drugo
zavezo ustanovil isti Duh, ki je zasnoval že prvo.
Ves maj, ker vrt je našega življenja.
Kot pričujejo Apostolska dela, je nastal o binkoštnem
Kjer vrta ni, ograja žic boli.
prazniku, ko so bili vsi zbrani na enem kraju, nenadoma
silen šum, kakor da bi se bližal silen vihar, in je napolnil
Čeprav nebo se vnebohodno vzpenja,
vso hišo, kjer so bili. In prikazali so se jim jeziki kakor plapo vrtnicah Marijinih diši.
meni ter obstali nad vsakim po eden. Vsi so bili napolnjeni
s svetim Duhom in so začeli govoriti v tujih jezikih, kakor
Tako je kakor nékdaj v Nazaretu:
jim je dajal Duh, da so govorili.
med lesom, gruščci, kamenjem zidov
O, kako nagla je govorica modrosti, kjer je učitelj Bog,
v z ljubeznijo obrobljenem obstretu
in kako naglo se da naučiti to, kar on poučuje! Niso imeli
prevajalcev za tisto, kar so slišali, niso bili vešči jezikov,
Marija prosi Stvarnika darov.
pa tudi časa ni bilo, da bi se jih naučili. A brž ko je hotel
zaveti Duh resnice, so se jeziki mnogih ljudstev udomačili v ustih Cerkve! Od tega dne naprej je donela
tromba evangeljskega oznanila, od tega dne so plohe izrednih karizem in reke blagoslovov namakale sle
herno puščavo in vse, kar je bilo nerodovitnega. Zakaj Gospodov duh je vel nad vodami, da bi prenovil
obličje zemlje. In zableščali so se bliski nove svetlobe, da bi
odgnali starodavne temine, ko sta se v žaru bleščečih se jezikov
vžgala Gospodova sijajna beseda in njegov ognjeviti govor. Ta
ima v sebi moč ustvarjanja in moč použivanja grehov, silo, ki
razsvetljuje, in silo, ki razvname.
Spričo teh in drugih pričevanj, v katerih se na neštevilne na
čine kaže moč božje besede, smo vsi poklicani k enodušnemu
praznovanju binkoštnega praznika. Radujemo se v čast Svetemu
Duhu, ki posvečuje vso katoliško Cerkev in poučuje sleherno
razumno dušo. On je navdihovalec vere, učitelj vednosti, izvir
ljubezni, pečat čistosti in začetek vsake kreposti.
Veselijo naj se torej verni, ker po vsem svetu enega Boga,
Očeta in Sina in Svetega Duha, slavijo vsi jeziki, pa tudi, ker tisto
znamenje, ki se je prikazalo v podobi ognja, nadaljuje svoje delo
in še naprej deli svoje darove. Sam Duh resnice je namreč storil,
da se hiša njegove slave blešči v soju njegove luči, in noče, da
bi bilo v njegovem svetišču kaj temnega ali mlačnega. Iz tega
bogastva nauka pa nam je bilo zapovedano tudi očiščevanje s
postom in dobrimi deli.
K temu dnevu zato spada nadvse koristen pobožen običaj,
ki so ga za takega vedno spoznavali vsi sveti. Da bi kar se da
vestno obhajali ta praznik, vas s pastirsko skrbjo spodbujamo,
da se, če vas teži kak madež brezbrižnosti ali malomarnosti iz
bližnje preteklosti, zanj pokorite s postom in ga popravite s po
božnimi dejanji. V sredo in petek se bomo tako postili, v soboto
pa bomo, kot veleva pobožen običaj, obhajali molitveno bedenje.

VES MAJ

130

MAJ – AM – 2016

NED ELJSKE

MIS LI

1. maj
6. velikonočna nedelja
SIJAJ NEBEŠKEGA JERUZALEMA
Raz 21,10-14.22-23

Dovršeno Božje kraljestvo označujeta podoba me
sta in podoba neveste. Mesto je bilo že v stari zavezi
prispodoba Božjega varstva in njegove navzočnosti,
Nova zaveza, posebno pa še Knjiga Razodetja je tej
podobi dala popolnejši pomen. Mesto brez svetišča,
sonca in meseca je podoba poveličane družbe: sve
tišče ni potrebno, ker bo vse življenje izven časa in
prostora v Božji navzočnosti, katere sta tudi sonce
in mesec le medel odsev. Je družba, v kateri bo vero
nadomestila gotovost, upanje pa doseženi cilj. Je
družba, v kateri bo vladala samo zapoved ljubezni.
Podoba neveste je podoba odrešenega človeka, ki
ga nobena stvar ne more več ločiti od Boga. Ker to
človeštvo živi izven časa in prostora, je vsaka kriv
da dobila zadoščenje in je bilo vse, kar je slabega,
požgano in uničeno v ognju končne preobrazbe, iz
katere sta izšla novo nebo in nova zemlja. Tam tudi
strahu za jutri ni več: vse je en sam zdaj.

8. maj
Gospodov vnebohod
KRISTUS VSTOPA V NEBEŠKO SVETIŠČE
Heb 9,24-28; 10,19-23
Bog je svojo moč uresničil v Kristusu, ko ga je
obudil od mrtvih, posadil na svojo desnico in vse
položil k njegovim nogam. Vnebohod pomeni, da se
je Kristus osvobodil omejitev, ki sta mu jih nalagala
čas in prostor zato, da bi bil vedno sredi med nami
na nov, drugačen način. Vnebohod pomeni bivanje
na nov, popoln način. Kristus se je postavil v službo
svetu. Kot Gospod svoje Cerkve je noče povesti same
h končnemu uresničenju, ampak skupaj s svetom in
vsem ustvarjenim vesoljem in to predvsem z našim
delom. Vse preveč se postavljamo s Kristusovim
imenom, zraven pa pozabljamo, da njegova slava
sloni na službi drugim. Zato bomo tudi mi, Cerkev,
deležni njegove slave samo v toliko, v kolikor bomo
služili drugim. Cerkev ni najprej organizacija, Cerkev
smo predvsem mi. Ljudje jo bodo poznali kot Cerkev
samo v toliko, v kolikor mi uresničimo v življenju
svoje poslanstvo, ki je in ostane: v življenju dejavno
pričevati za največjo zapoved: ljubezen.

15. maj
binkoštna nedelja
KRŠČENI V ENEM DUHU
1 Kor 12,2b-7.12-13
Apostoli so na prvi binkoštni praznik nastopili kot
skupnost, vsi so prejeli isti krst, vsi so združeni v eno
Kristusovo skrivnostno telo, Cerkev, ki je delo Sve
tega Duha. Ni mogoče dvomiti, da deluje na različne
načine, saj v svojem življenju srečujemo ljudi, ki so
nadarjeni za najrazličnejše stvari. S temi darovi pa ni
mogoče doseči kakih uspehov, če jih človek uporablja
ljubosumno le v svojo korist. Kot bi bilo nesmiselno,
2016 – AM – MAJ

če bi skladatelj pisal svoje skladbe zase in ne za tiste,
ki jih bodo izvajali, je nesmiselno darove, ki so nam
dani, izkoristiti samo zase ali pa celo pustiti propasti.
Človekove sposobnosti zaživijo in rode sadove šele,
ko se v skupnosti združijo, ko vsakdo s svojim da
rom doda svoj doprinos k celoti. Apostolov nauk je
poziv članom Cerkve k edinosti v skupnosti, kjer ni
prostora za zasebnost in sebičnost. Zgodovina Cerkve
dokazuje, da Božje kraljestvo med nami raste samo iz
skupnih naporov in posamezniki so deležni njegovih
sadov le toliko, kot mu tudi sami prispevajo.

22. maj
nedelja Svete Trojice
K BOGU PO KRISTUSU
Rim 5,1-5
Prva posledica v novem odnosu do Boga je mir;
mir, ki ni zaslužen, ampak je dar Boga, ki nam je na
klonil spravo. To Božje delovanje se izraža v “dogod
ku” Jezusa Kristusa: nanj je Bog dokončno navezal
svoj odrešilni dar, saj je Kristus v Sveti Trojici notranje
neločljivo povezan z Očetom in Svetim Duhom. Tudi
nadloge, ki nas zadevajo, so del tega Božjega daru;
iz njih se namreč rodi potrpežljivost, iz nje pa izhaja
upanje, ki zaradi Božje ljubezni, razlite v naša srca,
nikoli ne osramoti. To novo pojmovanje življenja, to
upanje, je sad vere. Imajo ga samo tisti, ki so vero
sprejeli. Pavlu pa “vero sprejeti” pomeni tudi po veri
živeti. Odtod dve posledici. Najprej dejstvo, da ima
človek sam neko upanje. Ne le zavest, da se nič v
življenju ne zgodi brez Božjega dopuščenja, ampak
gotovost, da moremo celo na grobu samem razviti
zastavo upanja. Druga posledica pa je obveznost,
dajati upanje tudi drugim. Z drugimi besedami: mi
sijonska dolžnost vsakega kristjana je, da upanje,
ki ga ima, posreduje tudi tistim, ki ga še nimajo.

29. maj
sv. Rešnje telo in kri
OZNANILO GOSPODOVE SMRTI
1 Kor 11,23-26
Kristjana ta odlomek opozarja, kakšno mesto
mora evharistija zavzemati v njegovem življenju. Ni
jih malo, ki jim je ob praznovanju evharistije napoti
njena obrednost: hoteli bi praznovanje Božje besede
v obliki razgovora in daritev v familiarni obliki neke
večerje brez obredov. Po drugi strani pa jih je spet
mnogo, ki jim obrednost pomeni vse in jim že vsaka
sprememba zamaje temelje njihove vere. So tudi taki,
ki jim je evharistija pribežališče, v katerem iščejo mir
in gotovost proti vsem grožnjam življenja. Vsaka od
teh usmeritev je zgrešena, ker evharistijo pojmuje
kot eno od dejanj v okviru vere; včasih kot izhod v
sili, včasih kot nagrado za prizadevnost. V resnici pa
mora biti evharistija – kot tudi vse ostali zakramenti
– sredstvo. ki služi rasti v veri. Apostol pravi, da z njo
oznanjamo Gospodovo smrt, to pa pomeni njegov
velikonočni dar, odrešenje; in obenem opozarjati na
vse dolžnosti, ki iz tega izvirajo. Glede praznovanja
evharistije pa se je treba zavedati, da namreč nismo
gospodarji, ampak služabniki liturgije in nimamo
nobene pravice prilagajati jo svojemu okusu.
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PTUJ — Ptuj je dobil prvo mestno krožno avto
busno linijo, ki z desetimi postanki poveže vse po
membnejše točke v mestnem jedru. Do preklica je
vožnja z mestnim avtobusom brezplačna.
LJUBLJANA — Tolarski bankovci so zamenljivi v
Banki Slovenije brez časovne omejitve, tolarski ko
vanci pa le še do konca leta 2016. Kljub temu, da
smo slovenski tolar v Sloveniji za evre zamenjali
v začetku leta leta 2007, pa se vsako leto v evre
zamenja na milijone slovenskih tolarjev. Za 10.000
slovenskih tolarjev (SIT) prinašalec prejme 41,73
evrov. Vso v zamenjavo prejeto tolarsko gotovino
(bankovce in kovance) uničijo.
DUNAJ — Kardinal Christoph Schönborn je v knjigi
o zadnji škofovski sinodi, ki je pod naslovom “Pokli
canost in poslanstvo družine izšla pri založbi Her
der, poudaril, da je bila oktobrska sinoda o družini
»najboljša, kar jih je doslej doživel«. Kardinal je bil
na njej ena ključnih osebnosti.
WASHINGTON — Predsednik Ameriške škofovske
konference nadškof Joseph Kurtz je na začetku je
senskega zasedanja posvaril oblasti (zasedanja se
je udeležil tudi ameriški podpredsednik Joe Biden)
pred “napačno vodeno sekularizacijo”. Kratkovidni
ameriški zakoni omejujejo možnost Cerkve »za pri
čevanje in da bi služila tako, kot ji veleva naša vera«.
RIM — V petek, 19. februarja, je kardinal Camillo
Ruini, papežev vikar za rimsko škofijo (1991–2008)
in predsednik Italijanske škofovske konference, do
polnil 85 let. Zelo si je prizadeval za navzočnost
katoliške Cerkve v družbi in politiki, vodil pa je tudi
komisijo za Medžugorje.
NEW YORK — Varnostni svet Združenih narodov je
2. marca soglasno sprejel resolucijo, ki dodatno za
ostruje sankcije proti Severni Koreji zaradi njenega
nedavnega poskusa izstrelitve rakete. Nove sank
cije omejujejo severnokorejski izvoz, prav tako pa
zapovedujejo strogo preverjanje vsega tovora, ki
prihaja v državo in gre iz nje.
VATIKAN — Papež Frančišek se je v brzojavki ge
neralnemu tajniku OZN Ban Ki Munu (podpisal jo
je vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin)
umrlega nekdanjega generalnega tajnika OZN Bou
trosa Ghalija (od 1992 do 1996) spomnil kot po
membnega državnika, ki je veliko naredil za med
narodno skupnost in svojo domovino Egipt.
RIM — Glavni urednik Civiltà Cattolica p. Antonio
Spadaro je zapisal, da bo škofovska sinoda o dru
žini “temelj” za ukrepanje v primeru vnovič civilno
poročenih ločencev glede možnosti, da bi prejemali
obhajilo. Sklepni dokument poziva dušne pastirje,
naj preverijo vsak primer posebej. Redna sinoda
je odprla vrata, zato “upravičeno lahko govorimo o
novem koraku” naprej.
PARIZ/BEOGRAD — Unesco je na generalnem
zasedanju z dvotretjinsko večino zavrnil prošnjo
Kosova za sprejem v to organizacijo. Slednjemu so
za sprejem “zmanjkali” le trije glasovi. Srbska pra
voslavna cerkev se veseli izida glasovanja.
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LJUBLJANA — Siol.net je objavil zanimivo dej
stvo: državne hotele imajo le še v Severni Kore
ji, Venezueli, na Kubi in — v Sloveniji. V Sloveniji
je država tudi največji delodajalec: 33% delovnih
mest je državnih.
KOPENHAGEN — Danski mediji poročajo, da bo
danska vlada radikalnim imamom, ki zagovarjajo
kamenjanje žensk, uničevanje Judov in ubijanje
nevernikov, odvzela državljanstvo in jih izgnala.
BETLEHEM — V baziliki Jezusovega rojstva so ob
ultrazvočni preiskavi zidu pod beležem odkrili tisoč
let star mozaik (ikono). Najdbo bodo restavrirali,
potem pa bo na ogled obiskovalcem cerkve.
INNSBRUCK — Katoliško mirovno gibanje Pax
Christi se je zavzelo za evropsko zunanjo politiko,
ki bo neodvisna od ZDA. Ostro so obsodili ravnanje
Američanov, da so z “izmišljenimi očitki destabilizi
rali Irak”, posledica pa je pojav “Islamske države”
in begunski val v Evropo.
VARŠAVA — Ministrstvo za okolje bo po osem let
trajajočem pravnem sporu poljskemu katoliške
mu radiu »Radio Maryja« namenilo šest milijonov
evrov za iskanje geotermalnih virov v Torunu, s ka
terimi naj bi ogrevali tudi visoko šolo za družbeno
in medijsko kulturo. Poljska politična opozicija pa
očita vladi, da je omenjeni radio dobil ta denar, ker
je podpiral sedaj vladajočo stranko PiS, ki je zma
gala na volitvah novembra lani.
CARIGRAD — Turške oblasti so kristjanom v Bursi
brez vnaprejšnjega opozorila ukazale, da za bogo
služje ne smejo več uporabljati edine cerkve v me
stu, ki so jo v 19. stoletju zgradili kristjani v Levantu.
SALZBURG — Vrhunska kuharica Johanna Maier
je na drugi petek v postnem času ob akciji “družin
ski postni dan” uglednim cerkvenim in političnim
osebnostim postregla z zeljno juho. Nadškof Franz
Lackner pa je povabil prebivalce nadškofije, naj več
molijo, saj molitev “krepi v nas pozitivne sile”.
BONN/TEL AVIV — Nemci in Izraelci pripravljajo
novo kritično izdajo t. i. kumranskih rokopisov, naj
pomembnejše arheološke najdbe 20. stoletja. Za
to bodo namenili 1,6 milijona evrov. Rokopise so že
digitalizirali leta 2012.
CASTEL GANDOLFO — Papež Frančišek je 26. fe
bruarja nenapovedano obiskal katoliško terapevt
sko središče za odvisnike od mamil v bližini Castel
Gandolfa. V njem zdravijo več kot 50 nekdanjih
odvisnikov. Papež si je vzel čas za pogovor z nji
mi, jih opogumljal, v znamenju ljubezni do njih in
usmiljenja pa tudi objel. Nihče ni računal, da jih bo
osebno obiskal.
LONDON — Teroristična milica “Islamske države”
je po skoraj enem letu izpustila 42 kristjanov iz se
vernosirskega kraja Tell Tamer. Med izpuščenimi je
17 žena. Ta skupina izpuščenih Sircev je zadnja od
230 ljudi, ki so jih islamisti odvedli februarja 2015.
GRADEC — Avstrijski vojaški škof Werner Frei
stetter je ob obisku mejnega prehoda s Slovenijo
Spielfeld (Špilje) 600 tam in okrog njega namešče
nih vojakov pozval k človečni obravnavi beguncev,
obenem pa k zagotavljanju varnosti in reda. To tro
je si ne nasprotuje, marveč se dopolnjuje.
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CIUDAD DE MEXICO — Mehiški predsednik
Enrique Pena Nieto se je na facebooku zahvalil pa
pežu Frančišku, da je obiskal Mehiko: »Zahvalju
jem se vam, papež Frančišek, kajti vaš obisk je v
Mehiki pustil neizbrisno sled.«
RIM — Papež Frančišek je poskrbel tudi za manjšo
ambulanto za številne brezdomce okrog Vatikana.
V njej jim bodo zdravstveno pomoč dajali vatikan
ski zdravniki pa tudi zdravniki in zdravstveno ose
bje iz Rima, ki bodo to delo opravljali prostovoljno.
Ambulanta je poleg lani nameščenih prh za brez
domce v Berninijevih kolonadah ob Trgu sv. Petra.
KARTUM — V soboto, 27. februarja, je prazno
val 75. rojstni dan nadškof kardinal Gabriel Zubeir
Wako. Pri vodenju sudanske nadškofije in predse
dovanju Sudanske škofovske konference je moral
prestajati pogoste napade sudanskih muslimanskih
oblasti, ki so ga ovirali, leta 2010 se je za las izognil
celo poskusu atentata.
DUNAJ — Sestrska skupnost Caritas Socialis (leta
1919 jo je ustanovila Hildegarda Burjan, da bi bla
žila socialno stisko ljudi) se je odločila, da bo spon
zorirala nogometno moštvo FC 1980 Dunaj. V so
boto, 5. marca, so mladi nogometaši prvič stopili na
igrišče z logotipom CS in bučno podporo gledalcev.
JERUZALEM — Pomožni škof William Hanna Sho
mali je obsodil dvolično ravnanje ZDA v bližnje
vzhodnem zapletu: po eni strani pritiskajo na Izra
elce, naj se pogajajo s Palestinci, po drugi strani pa
s stalnim vetom v Varnostnem svetu preprečujejo
rešitev z ustanovitvijo dveh držav (Izraela in Pale
stine), ki bi lahko prispevala h koncu napetosti.
WASHINGTON — Združenje ameriških pediatrov
je izdalo poročilo, v katerem zakonodajalce in uči
telje poziva, naj zavržejo vse politične agende, ki
otroke učijo, da je življenje kirurškega in kemične
ga oponašanja drugega spola nekaj normalnega.
Poročilo trdi tudi, da je spodbujanje “nestrinjanja z
lastnim spolom” enako zlorabi otrok.
STOCKHOLM — Od začetka migrantske krize so
slovenski mediji polni solzavih zgodb o begunskih
otrocih, ki v Evropski uniji iščejo zatočišče pred
vojno vihro, v tujini pa jih imenujejo mladoletni
migranti. Na Švedskem pa so ugotovili, da je devet
od desetih takih starejših od 18 let, torej lažejo, da
bi laže dobili pravico bivanja.
SOFIJA — Na svojem potovanju po Bolgariji se je
državni tajnik kardinal Pietro Parolin srečal z bolgar
skim pravoslavnim patriarhom Neofitom in pred
sednikom republike Rosenom Plevneljevim, ki ga je
za zasluge pri razvijanju odnosov med Bolgarijo in
Svetim Sedežem odlikoval z najvišjim bolgarskim
odlikovanjem, imenovanim “Stara Planina”.
VATIKAN — Tiskovni predstavnik Svetega sedeža
p. Federico Lombardi je v pogovoru za Radio Va
tikan ob tretji obletnici izvolitve papeža Frančiška
13. marca 2013 sedanjega voditelja Cerkve ocenil
kot verodostojnega svetovnega voditelja in cenje
nega svetovalca v moralnih in verskih vprašanjih.
»Mogočniki tega sveta ga poslušajo. Imam vtis, da
ugled papeža v Cerkvi in kot učitelja človečnosti v
svetovni javnosti raste,« je prepričan p. Lombardi.
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LINZ — Gornjeavstrijski deželni glavar Josef Pü
hringer in kardinal Christoph Schönborn sta pri
sprejemu v linški mestni hiši potrdila, da politika in
Cerkev sodelujeta na mnogih področjih družbenega
življenja ter da sta dobro sodelovanje dokazala tudi
ob begunski krizi. Kardinal je opozoril na potrebno
integracijo 90.000 prosilcev za azil, kolikor jih je
Avstrija sprejela lani.
BRUSELJ — Namestnik glavnega tajnika COMECE
Michael Kuhn je ob pogajanjih Evropske zveze s
Turčijo, kako reševati begunsko krizo, izjavil, da
je bila EZ v preteklih desetletjih preveč pozorna le
na gospodarsko integracijo beguncev, namesto da
bi bila tudi na pravo politično integracijo. Vsem je
jasno, da Turčija zaradi svojega zemljepisnega po
ložaja igra ključno vlogo v begunskem vprašanju.
RIM/SANA — Vodstvo kongregacije misijonark
ljubezni je odločilo, da bodo njene članice kljub
umoru štirih redovnic 4. marca v Adenu, ostale v
Jemnu. Kongregacija želi še naprej »služiti ubogim
in ljudem v stiski v odročnih krajih sveta ne glede
na razmere v njih«.
WASHINGTON — Neznanec je na parkirišču pred
cerkvijo v Coeur d’Alene v Idahu po nedeljskem bo
goslužju streljal na 55-letnega pastorja Tima Re
mingtona in ga hudo ranil. Pastor je dan prej molil
za protestantskega republikanskega kandidata za
ameriškega predsednika Teda Cruza.
MANILA — Filipinski škofje so duhovnike pred veli
kim tednom in veliko nočjo pozvali, naj poskrbijo za
to, da se verniki ne bodo okužili z virusom zika. Od
stranijo naj vsa mesta možne okužbe, dajo na voljo
razpršila, verniki naj imajo pokrite roke in noge.
MÜNCHEN — Župnik Olivier Ndjimbi — Tschiende,
po rodu iz Konga, ki je od leta 2012 vodil župnijo sv.
Martina v bavarski prestolnici, je zapustil župnijo,
ker so mu v zadnjih mesecih petkrat grozili s smrtjo.
Duhovnik je bil v sporu s krajevnimi veljaki stranke
CSU, razlog pa je bila tudi begunska politika. Poli
tiki so si na njegov račun privoščili tudi rasistične
izjave, čeprav je imel nemško državljanstvo.
RIM — Vatikansko sodišče nadaljuje s sodnim po
stopkom zoper pet oseb, ki so osumljene, da so od
tujevale in objavljale (časnikarja Gianluigi Nuzzi in
Emiliano Fittipaldi) zaupne vatikanske dokumente.
RIM — V cerkvi santa Maria Antiqua so po 30 letih
dela končali obnovo slik iz časa med 6. in 9. stolet
jem. Cerkev imenujejo “Sikstinska kapela zgodn
jega srednjega veka” zaradi te izjemne poslikave.
BRUSELJ — 19-letni Američan Mason Wells je pre
živel kar tri teroristične napade: najprej leta 2013
pri maratonu v Bostonu, nato lani v Parizu in letos
marca v Bruslju. Na vseh treh krajih je bil kot mor
monski misijonar.
HAAG — Sodišče za zločine na območju nekdanje
Jugoslavije v Haagu je izreklo sodbo nekdanjemu
političnemu voditelju bosanskih Srbov Radovanu
Karadžiću. Obsojen je na 40 let zapora za genocid,
vojne zločine in zločine proti človečnosti med vojno
v BiH. Sodili so mu tudi zaradi več kot triletnega
obleganja Sarajeva, med katerim je bilo ubitih več
kot 10 tisoč ljudi, med njimi 1500 otrok.
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Franc Jaklič

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

Misijonar Jožef Gostner je pisal 10. januarja 1855
(Zgodnja Danica 3. 5. 1855) dr. Mitterrutznerju o
smrti svojega brata Antona. Tudi iz tega pisma se
vidi, kako dobre, plemenite duše so bili ti Tirolci.
Takole piše:
»Tako rad bi Tebi in vsem prijateljem misijona
prihranil bridko bolest in jo sam nosil, a jo za dolgo
časa vendale ne morem. Dne 17. decembra je moj
brat Toni umrl. Še 14 dni pred smrtjo je bil zdrav in
čvrst, zmeraj vesel in prav zadovoljen. En dan ali dva
pred boleznijo je dejal g. Kirchnerju, ki je potožil, da
je zelo slab: ‘Jaz se pa, hvala Bogu, počutim tukaj
prav tako močnega in krepkega kakor v Evropi.’
Njegova skrbnost za misijon je bila tolikšna, da
ne bi mogla biti večja. Pazil je na les, na železo
in na vsako malenkost, da bi se kaj ne pokvarilo
ali porazgubilo; in kjer je mogel misijonu količkaj
prihraniti, je to gotovo storil. Nedavno sva pokopala
otroka prav bogatega trgovca, ki je dal cerkvi blago
za mašno obleko, nama pa po dve gvineji (nekaj čez
20 goldinarjev). Hotel sem mu od tega dati njegov
del; on je pa dejal, naj ga denem v misijonsko
púšico. Delal je tako pridno in vztrajno, da je bil
vseme drugim za zgled in vzpodbudo, kakor je tudi
g. provikar večkrat dejal. Kadar je kdo zbolel, mu
je stregel kakor usmiljenka. Zato smo ga ne le jaz,
ampak vsi, kar nas je tukaj, imeli radi kakor prav
dobrega brata. Nobenega drugega nimamo, ki bi bil
zmožen kovaškega dela; dela je pa silno veliko. Kot
kovač in kot lesni delavec je bil misijonu neobhodno
potreben; zdelo se je, da ga je božja previdnost
nalašč zato poslala semkaj. Oh, Gospod nam ga
je pa v svojih nedoumljivih sklepih vzel! Bridko,
zares prav bridko nas preizkuša božja previdnost.
V tej veliki žalosti nas pa tolaži lepa smrt, kakršne
je brat Anton umrl. Prvi je vstajal, stregel pri sv.
maši, ali pa je bil pri dveh ali treh mašah. V kapeli
je kot cerkovnik vse prav lepo urejal, rad in zelo
goreče je molil, pogosto in s posebno gorečnostjo
je hodil k sv. Zakramentom. Čez dan je pa veselo
delal zavoljo Boga in za božje plačilo. Bolezen ga je
hitro in močno zgrabila, kakor tukaj navadno zgrabi
take, ki so telesno močni. Zgodaj se je dal prevideti
s sv. zakramenti in jih je prejel s tako živo vero in
prisrčno gorečnostjo, da smo bili vsi ganjeni. Večkrat
je rekel: ‘Prav rad umrjem, ako Gospod tako hoče.
Posebno rad  umrjem tukaj v Afriki kot misijonar,
kamor sem Bogu na ljubo tako daleč prišel.’ V Evropi
gotovo ne bi bil tako srečno umrl. Molil je zlasti zadnji
čas skoraj brez prenehanja in se prekriževal, dasi
mu je bila roka oslabela, da ni več mogel z njo do
čela. Popolnoma vdan v božjo voljo je šel v boljše
življenje. Če on ni že zdavnaj v nebesih, potem
gorje nam!
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Kar se mene tiče, Ti zagotavljam, da sem vdan v
božjo voljo in popolnoma zadovoljen. Tukaj trpljenje,
tam pa veselje.«
O Rainerjevi smrti je Jožef Gostner pisal na Šte
fanji dan dr. Mutterrutznerju (Zgodnja danica 24.
4. 1855): »Dobro vem, da bom Tebe in še mnogo
drugih rojakov s tem pismom spet užalostil. Božja
previdnost, ki naš misijon hudo preizkuša, je spet
poklicala duhovnika izmed nas, g. Franca Rainerja s
Tirolskega. Vesel in zdrav je prišel semkaj. Spati pa
nikoli ni mogel kaj prida in je vedno tožil zaradi ne
znosne vročine. Njegova odkrita in iskrena narava je
bila popolnoma nasprotna tukajšnji potuhnjeni kačji
naravi. Tako je bilo pa tudi z njegovim življenjem:
ob vročih dneh je bil zaspan, truden in pobit, v hlad
nejšem času se je pa spet poživil. Dne 4. decembra
mu je bilo slabo, prav tako drugi dan. Poskušali so
z vsem, kar se je bilo v takih primerih do sedaj ob
neslo. Nihče pa ni mislil, da je kaj nevarnega. Nekaj
dni potem je nastopila huda mrzlica, ki noč in dan ni
popustila. Vnela so se mu tudi čreva, kakor je rekel
zdravnik. Vsa sredstva smo uporabili, a vse zastonj.
Bil je od dne do dne bolj slab in je 19. decembra
popolnoma vdan v božjo voljo, zaspal v Gospodu.
Njegov značaj, stanoviten kakor skala, njegov ne
ustrašeni pogum, njegova zdrava pobožnost brez
ujedljivosti in muh, njegovo krepko telo: vse to ga
je delalo sposobnega za pravega misijonarja; misi
jon se je mogel od njega nadejati vsega dobrega.«
Na koncu pisma Gostner omenja, da zdaj poučuje
v veri dve Abesinki, ki sta več let živeli v divjem za
konu z Evropejcema in bili zato vsakemu krščanstvu
zelo sovražni.
Na starega leta dan 1854 je Knoblehar poslal na
Dunaj poročilo o stanju misijona. Poročilo preveva
globoka žalost nad smrtjo sodelavcev in skrb glede
prihodnosti misijona. Vendar zaupa v Boga. Tako piše:
»V ozemlju, ki se razteza preko 12 širinskih
stopinj, od začetka Nubijske puščave pri Berberu,
pa do Gondokora v deželi barijskih črncev, so bili
bregovi Belega Nila v kratkem času posvečeni
na nič manj kakor na petih krajih z grobovi prvih
misijonarjev osrednje Afrike. V prvih časih krščanstva
je kri mučencev postala seme novih kristjanov; na
grobovih mučencev so zacvetele nove krščanske
občine. Tako se tudi na obeh naših misijonskih
postajah obetajo najlepši uspehi. Res je, da se tukaj
še noben sovražni meč ni dvignil zoper misijon; kri v
pravem pomenju besede še ni tekla, ker so poganski
črnci kljub svoji divjosti in krvoželjnosti bolj strpljivi,
kakor so pa bili omikani vladarji starega Rima in
njihovi oblastniki po posameznih pokrajinah. Toda
kot prvi misijonarji so podlegli nič manj nevarnemu
sovražniku.«
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Gospod Jezus Kristus, učil si nas,
naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.
Tvoj ljubezni polni pogled je osvobodil Zaheja in Mateja
zasužnjenosti z denarjem;
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh;
ganil je Petra, da je po izdaji jokal;
zagotovil raj skesanemu razbojniku.
Stori, da bo vsak od nas prisluhnil,
kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
»Če bi poznala Božji dar!«
Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost
predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe,
njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.
Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je Bog odpustil.
Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo tvoja Cerkev lahko s prenovljenim navdušenjem
revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo
in slepim vračala vid.
To prosimo po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja Tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov.
Amen.
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papež Frančišek

135

Niko Kuret

MAJSKI SV ETNIKI
SV. IZIDOR
15. VELIKI TRAVEN

Skromni španski kmetič sv. Izi
dor goduje 15. maja. Čeprav je
umrl že v 12. stoletju, je dosegel
svetniško čast šele leta 1628. Ba
ročna doba je pospeševala njegovo
čaščenje. Na oltarjih ga srečujemo
v družbi sv. Notburge, sicer pa smo
ga videvali v kmečkih hišah na tab
lah v bogkovem kotu: klečečega
v molitvi sredi njive, medtem ko
angeli namesto njega poganjajo
voliča in drevárijo. Kmetje so se
mu priporočali posebno ob prehudi
móči in v preveliki suši.
Ljudsko izročilo pozna sv. Izidorja tudi drugačne
ga. Po vsej Sloveniji je znana pesem:
Izidor ovčice pasel,
lepo žvižgal, lepše pel ...

Pojo tudi nadaljevanje:
Ko ovčice je napasel,
stopil je v vojaški stan ...
Popolnoma pozabljena pa je že
legendarna podoba, ki je zašla v
naše stare pripovedne pesmi o sv.
Izidorju: kot vojak da je umrl in
bil pokopan na zelenem travniku.
Na njegovem grobu pa je rasla to
likšna trava, da so jo komaj sproti
kosili. Zaslutili so, da mora biti
ondi svetnik pokopan. Odkopali so
grob in našli nestrohnjeno truplo.
Življenjepis sv. Izidorja sicer govori o svetnikovem
truplu, ki da v zemlji ni strohnelo, vendar je bil Izidor
do smrti hlapec na pristavi madridskega veljaka,
nikdar pa vojak.

SV. JANEZ NEPOMUK
16. VELIKI TRAVEN
Po vsej Srednji in delu Zahodne Evrope ga ni
bilo mostu, ki bi na njem ne bil stal kip duhovnika v
roketu, z biretom na glavi in vencem peterih zlatih
zvezd okoli nje, s križem in palmo v eni roki, pa s
kazalcem druge roke na ustih. Na tisoče teh podob
kliče v spomin češkega svetnika Janeza Nepomu
ka (pridevek pomeni češko “ne Pomuk”, torej “iz
Pomuka”, kraja blizu Plzna; op. ur.). Bil je, kakor
je znano, visok cerkveni dostojanstvenik v Pragi in
spovednik kraljice Ivane Zofije, žene razvratnega
kralja Vaclava. Ker Janez kralju ni hotel izdati, kaj
se mu spoveduje kraljica, ga je dal kralj strahovito
mučiti in ga nato dne 20. marca 1393 vreči raz most
v Vltavo. Legenda je ožarila njegovo smrt: nad tru
plom v valovih se je baje prikazalo pet zvezdic in ko
so ga pokopali v stolnici sv. Vida v Pragi, je njegov
jezik ostal nestrohnjen.
Zgodovinske raziskave so pokazale, da je zgod
ba o spovedni molčečnosti legenda. V resnici je po
vsej verjetnosti šlo za spor med praškim nadškofom
Janom iz Jenštejna in kraljem Vaclavom, ki je hotel
zatreti samostan Kladruby, da bi z njegovim imetjem
ustanovil škofijo za nekega svojega varovanca. Vpliv
ni Janez Nepomuk se je postavil na nadškofovo stran,
zato ga je dal kralj ugrabiti ter mrtvega vreči v Vltavo.

Čast oltarja je dosegel leta 1729. Njegovo ča
ščenje so močno širili jezuiti. Na podlagi legende
o spovedni molčečnosti je postal zavetnik zoper
obrekovanje in zoper poplave. Kot spomin nekda
nje baročne pobožnosti je še danes ohranjena med
našim ljudstvom priljubljena pesem “od svetega
Janeza”, ki jo pojo na Dolenjskem in Štajerskem,
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sega pa tudi na Gorenjsko:
Hvalmo, hvalmo mi Boga
za ljubga svetga Janeza,
katerga Bog nam sam je zbral,
za patrona nam ga dal.
Janez je pa korar bil,
lepe nauke je učil.
Skozi ojstre pridige
je spreobračal grešnike.
Ko kraljica to izve
Janeza poslušat gre.
Zdaj si ga je zvolila
za spovednika svojega.
Ko pa kralj za to izve,
Janeza poklical je.
»Janez, Janez, ti povej,
kaj kraljica se spove!«
»Rajši, rajši smrt storim,
kot o spovdi govorim.«
Janez pa nato molči,
prst na usta položi.
Kralj nato se razsrdi,
Janeza zvezat spusti.
Vrgli so svetga Janeza
v to reko Moldava.
Sveti Janez v vod kleči,
voda pa v plamen gori.
Prišel kor je angelov
odnesel ga je v svet nebo.
MAJ – AM – 2016

Značilno je, da godu sv. Janeza Nepomuka na
slavimo na njegov smrtni dan, 20. marca, marveč
maja. V Pragi je bil današnji dan pravi pomladanski
praznik, ki je nanj prihajalo na stotisoče ljudi. Med
drugim so spuščali lučke po Vltavi. Drugod, tudi
na Dunaju, so prirejali – davno pred šmarnicami
– posebne Janezove pobožnosti, ki se je pri njih
rada shajala mladina. K nam se ne eno ne drugo
ni razširilo. Pač pa je sv. Janez Nepomuk zavetnik
fižolove letine. Okoli Škofje Loke mu pravijo “feškov

Janez”, na Notranjskem (Knežja njiva) pa fižolovec.
Do njegovega godu mora biti fižol v zemlji.
V Kropi na Gorenjskem je mladina o sv. Janezu
Nepomuku prirejala posebno bojno igro na dveh
mostovih, ki vodijo čez Kroparico. Otroci so se zbrali
pri mostovih in so pazili vsak na svojem koncu,
da se ni prikradel kak tovariš z drugega konca čez
most. Kdor pa je to vendarle tvegal, jo je skupil s
koprivami in gorajačami.

SV. URBAN
25. VELIKI TRAVEN
Rimski mučenec Urban, poznejši papež, ki so
ga v začetku 3. stoletja obglavili, nas pozdravlja v
pratiki z grozdom v roki ali pa ga nadomešča kratko
in malo kol s trsom in lepim grozdom na njem. V
Urbanovem življenju ni ničesar, kar bi spominjalo
na vinogradništvo. Toda ob njegovem godu je trta v
cvetju. In tako je ljudstvo v vinorodnih krajih njemu
zaupalo skrb za vinsko letino. Prve cerkve in kapele
so posvečali sv. Urbanu šele od druge polovice 14.
stoletja dalje. Tedaj je, se zdi, dokončno prevzel
vlogo nekega predkrščanskega prednika, ki so njemu
na čast obhajali slovesne sprevode. Na Tirolskem
in v drugih nemških deželah so potlej namreč nosili
Urbanov kip v procesiji ali pa se je jezdec preoblekel
v nekakega Dionizu podobnega Urbana, ki je vihtel
majoliko v roki ...
Vsaj 700 let je torej sv. Urban predvsem zavetnik
vinogradnikov. Zato stoje navadno cerkve in kapele
v vinorodnih krajih. Na Strmcu pri Ptuju bdi sv. Ur
ban nad vinogradi. Za pomoč ima poseben lijakast
top. Z blagoslovljenim smodnikom strelja cerkovnik
v oblake, kadar se napravlja k hudi uri. Odtod na
Ptujskem polju rek:
Križana lesa, spleteni plot –
pri svetem Vrbani je hujdi kokot.
Tudi v metliški okolici velja sv. Urban za “gorske
ga svetnika” in Vipavci so sredi svoje lepe doline
postavili čedno cerkev.
Povsod na Slovenskem se priporočajo sv. Urbanu
za lepo vreme na njegov godovni dan: Sv. Urban
jasen, jeseni hasen. Če na Urbanovo sonce sije,
jesen polne sode nalije. Če sveti Urban greje zelo,
trgatev dobra bo. Če Urban suši in Vid móči, bo prav
za žejne ljudi. Na sv. Urbana sonce gorko, obilo bo
vina, bo sladkó; če pa ta dan prirosi, trta le cviček
rodi ... Drugače povedano: Če je na sv. Urbana lepo,
ga v vinu kopljejo; če pa je grdo, pa v vodi. Zgo
dilo se je že, poroča Metod Turnšek, pred davnimi
leti, da je prav sv. Urban prinesel celó slano, ki je
pomorila vse, kar je bilo zelenega. To se je ljudem
hudo zamerilo; neki tesar je baje njegovo podobo
kar izrezal iz pratike!
Vreme sv. Urbana napoveduje tudi vreme za
naprej: Kakršno vreme sv. Urbana, táko bo tudi
malega srpana. Če je na sv. Urbana dan lepó, rado
suši se poleti senó.
Da je Urbanovo nadomestilo neki nam neznani
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predkrščanski praznik, potrjujejo razne šege tudi na
Slovenskem. V Beli Krajini in na Dolenjskem (okoli
Kostanjevice) se na “Urbanje” vsaka gospodinja iz
ogiblje moke: ne kuha žgancev, ne peče kruha. Pri
hiši, ki bi se tega ne držala, bi tisto leto kruh vsake
peke brž zadahnil.
Urbanovo je pri nas tudi nekakšen pastirski dan.
Okoli Metlike morajo pastirji ta dan zgodaj vstati;
kdor prižene zadnji na pašo, potegne, pravijo, vse
muhe na svojo živino. Na Raki sploh pravijo, da sv.
Urban muhe prižene. Zato naj bodo na njegov god
vsa vrata in okna odprta. Če muhe to vidijo, leté
mimo, češ saj ni niko
gar doma ... Tudi tam
si pastirji prizadevajo,
da bi bili na Urbanovo
prav zgodaj na paši, da
kurijo in pojo. Pastirja,
ki ta dan zadnji prižene
na pašo, omečejo v Suhi
Krajini z blatom. Kdor
pa je prvi ali med prvi
mi, mu bo živina zdrava,
brenclji je ne bodo pikali
in krave ne bodo bezlja
le (stiška dolina, Suha
Krajina). Še odrasli na
Urbanovo radi zgodaj
vstajajo, zaspanè je
namreč:
Urbàn, cel let in dan
zaspan.
Ne tako na Motniku. Tam pa pravijo, da je treba
to jutro dolgo ležati. Ko namreč sv. Urban muhe
prižene, bi jih sicer v hišo nagnal, tako jih pa žene
naprej ... Sveti Vrban muhe prižene, pravijo, toda
sveti Eražem (2. junija) jih razdraži ...
V Cerknem se šele na Vrbanovo ptički ženijo.
Na ptičjem ženitovanju je, pravijo, belih hlebcev in
pogač, cvrtja, mesa in vina pa vsega dobrega v izo
bilju. Kogar ptičji svatje vidijo, vsakogar povabijo in
mu postrežejo. Če je lep dan, prehodijo otroci polja,
travnike, gozdove, prelezejo zidove in plotove, da bi
našli kaj ostankov ptičje svatbe.
Pa še to: na Štajerskem so verovali, da se bo
kmalu lahko ženil ali možila, kateri ali katera se posti
na sv. Vrbana dan.
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Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
ODKOD POZNAMO JEZUSA?

EN EVA NGELIJ V ŠTIRIH PRIPOV EDIH
Glavno pričevanje, ki nam omogoča spoznati Je
zusa je vsekakor evangelij. Te štiri drobne knjižice
same bolj podpirajo naš zapadni svet, kot vsa grška
literatura in rimsko pravo. Tako zelo so prodrle v
bistvo našega bitja, da končno pozabimo, da so one
naredile iz nas to, kar smo. Tam pa, kjer nočejo
zanje vedeti ali jih oropajo njihovega vpliva, se po
kaže smrtno nevarno pomanjkanje in Zapad sam to
dokazuje. Kot moralno delo je evangelij neločljiv od
tistega pojmovanja človeka, ki je resnično znamenje
pristne civilizacije. Kot literarno delo vztraja skozi sto
letja, širi svoje žarke na svet in se nikoli ne zmanjša
njegova zmožnost go
voriti vsakemu človeku
MATEJ
kateregakoli časa in
katere koli dežele prav
tisti jezik, ki ga najbolj
razume. Zgodovinsko
delo, pa čeprav njegov
cilj ni bil zgodovinski,
je ustvaril tako trdno
Jezusovo podobo, da
celi rodovi kritikov niso
prišli do dna vedno po
navljani nalogi, naj jo
uničijo.
V Louvru v Parizu je
Jordaensova slika, ki
kaže štiri evangeliste:
zdi se, da prvi trije, sv.
Matej, sv. Marko in sv.
Luka, zbrani v globoki
ponižnosti in ne glede
na starost stoje pred sv.
Janezom, ki s prstom na
MARKO
ustih in in od mističnega
navdušenja razžarjenim
obrazom bere v Sveti knjigi o nadnaravnih stvareh.
Naši srednjeveški očetje, ki so bili ljubitelji simbolov,
so jih prikazali pod podobami fantazijskih bitij ki v
znanem Ezekielovem in Izaijevem videnju podpirajo
previdnostnega človeka, ki ga je poslal Najvišji: člo
vek /angel (Matej), lev (Marko), bik (Luka), in Janez
(orel): tako jih je Rafael naslikal v Palazzo Pitti. Te
različne podobe se dopolnjujejo. Po vsem, kar razkri
jemo o njih, so ljudje; kljub temu pa so oznanjevalci,
nosilci novice, ki presega človeške meje. Ta dvojni
značaj je očiten na vseh straneh njihovih knjig. Te
knjige so v resnici edinstveno delo, ob katerem se
nobeno drugo besedilo na svetu ne more potegovati
za to, da bi jim bilo enako.
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Evangelij je veselo oznanilo. Judovska navada
(ohranil jo je Sveti sedež za razne papeške doku
mente) je bila označiti besedila z njihovimi prvimi
besedami. Najstarejša oblika Markovega spisa se je
začenjala v grščini z besedo “euangélion”. Na začet
ku so uporabljali besedo “euangélion” za označenje
ugodnega sporočila in napitnine, ki je šla prinašalcu,
pozneje pa se je skrčila samo na prvi pomen, kot, na
primer napis iz 1. stoletja pred Kr. v mestu Priene,
ki sporoča o rojstvu Avgusta. V grškem prevodu
Septuaginta je glagol “evangelizirati” uporabljen
za to, da bi mesijansko novico naredil prijetno (Iz
40,6; 49,29; 52,7). V
Novi
zavezi ima ta izraz
JANEZ
še bolj določen pomen:
evangelij je včasih ve
sela novica, ki jo Jezus
razodeva, ki jo uteleša,
včasih pa obljuba od
rešenja, ki ga daje; “to
je nevidni dar, ki je dar
on sam in darovi, ki jih
prinaša”, kot pravi p.
Grandmaison.
Evangelij je torej
versko pričevanje, do
kument vere, izhajajoč
na nek način, kot smo
videli iz tistih začetnih
krščanskih skupnosti, s
katerimi so si predajali
živo izročilo. Istočasno
pa – očitna stvar za ti
stega, ki ima oči za gle
danje – osebno delo, ki
LUKA
nosi globoko vtisnjeno
znamenje neke oseb
nosti. To je pravo literarno delo, ki je imelo štiri pisce,
od katerih je vsak imel svoj načrt, ima svoj slog in
sledi čisto določenim namenom. Navdihnjene knjige,
ki sledijo krščansko veri, kar pomeni, da so njihovi
pisci prejeli neko nadnaravno spodbudo in so bili
med pisanjem deležni pomoči »na tak način, da so si
natanko zamislili in hoteli zvesto poročati ter izražati
v nezmotni resnici vse, kar jim je Bog zapovedoval
in samo tisto kar jim je ukazal pisati« (Leon XIII,
okrožnica Provindentissimus Deus). Toda knjige,
napisane s človeško roko, ki so jih sestavili – kot vse
druge knjige – pisci, ki so imeli neko dokumentacijo,
bodisi osebno bodisi pridobljeno, so bile oblikovane
z različnimi sredstvi in talenti.
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Brez dvoma bi se dalo dokaj natančno prikazati
način, kako je evangelij nastal iz ustnega izročila.
Sredi tistih gorečih skupnosti je nek človek, Jezusov
učenec ali neposredni učenec apostolov govoril o
Učeniku. Bogato čustveno življenje skupnosti pod
pira razvoj njegovega pričevanja. Poslušalci hočejo
brez konca in kraja nove podrobnosti in pouk. Ta
mož ima po vsej verjetnosti v rokah enega od tistih
apostolskih “memento”, o katerih obstoju smo se
že prepričali. Po drugi strani ima svoj vir informa
cij, bodisi neposrednih, če je poznal Jezusa, bodisi
posrednih preko enega od apostolov; brez dvoma
pa je poiskal dodatne informacije z osebnim povpra
ševanjem. Medtem ko skupnost to učenje podpira,
nadzira in zanj jamči, pisec dela in ker je njegov
cilj bolj verski kot zgodovinski, skupnost končana
besedila sprejme, jih ob slovesnostih posluša. Tako
se razloži trojni značaj, ki ga je jasno zaznati v vseh
evangelijih: včasih osebno delo, včasih ljudsko,
včasih liturgično.
Naši štirje evangeliji, ki jih beremo v nastarejših
besedilih, so napisani v grščini. Ali so bili originali v
nekem drugem jeziku in imamo mi samo zelo stare
prevode? Še do nedavnega je to veljalo za Markov in
Matejev evangelij. Vsekakor jezik prvega ni bila, kot
so radi trdili, hebrejščina. Ta je bila že od 4. stoletja
pr. Kr. liturgični jezik in jezik za pisma; nekaj podob
nega kot latinščina v srednjem veku. Gotovo je, da
sta imela v ozadju vire v jeziku, ki ga je govoril ves
rodovitni polmesec, to je v aramejščini. Tudi če ta ni
bila originalni jezik obeh evangelijev, pa je bil njen
vpliv nesporno velik. Večkrat najdemo, da evangelist
navaja kake Kristusove besede kar v aramejščini, na
primer Talitha koumi ob obuditvi Jairove hčerke, ali
Efatá ob ozdravljenju gluhonemega. Preko grškega
besedila se lepo pokaže tudi ritem semitske poezije.

Tone Rode

NAJSV ETEJŠA SKRIVNOST

Zrem v temno sliko pred seboj. Emavs. »Ostani z
nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.«
Popotniki sedijo, ob vrču in kruhu. V mrak omizja šine
blisk spoznanja: On je! V kretnjah učencev preseneče
nje. Veselje v srcih, kjer je križ
zagnezdil dvom in žalost. Na
Jezusovem zamišljenem obrazu
sij svetlobe. Vse gleda vanj, v
žaru poveličanja, on pa strmi v
pravkar lomljen kruh. Pogled se
od obraza pomakne do hleba,
obdanega z leskom belega prta.
Daritev na križu se obnavlja na
prtu. V kretnji Jezusovih rok.
Pogled, zazrt v razlomljeni
hleb kruha. Nerazdružljiva povezanost oltarja in
križa. Tabernaklja in praznega groba. Velike noči
in velikega petka. Zadnje večerje in vstajenjskega
jutra. Mane nove zaveze in veselega oznanila.
V naš mrak naj se ozre tvoj pogled. V našo temo
2016 – AM – MAJ

Sicer je pa malo važno, če imamo originale teh
pisem ali samo prevode v grščino. Ali ni celo Jožef
Flavij napisal svojo “Judovsko vojsko” najprej v ara
mejščini in jo je dal šele pozneje prevesti v grščino.
Kar šteje je dejstvo, da je od pradavnih časov, še
izpred konca 1. stoletja, Cerkev določila tem štirim
knjižicam prvo mesto v svojem učenju, ker je videla
v njih najbolj zaokroženo in neposredno pričevanje
o Gospodu. Papija, škof v Frigiji, priča o tem okrog
leta 130, kakih 50 let pozneje pa Irenej, škof v Ly
onu (naslednik velikega mučenca svetega Potina),
toliko bolj dragocena priča, ker prihaja iz Smirne,
kar pomeni, da je prinesel izročilo treh najstarejših
vzhodnih krščanskih skupnosti, ki je štiri evangelije
primerjal štirim vetrovom, ki so napolnili nebo in je
podrobno popisal, kako so bili redigirani. Njegovo
pričevanje potrjuje vrstni red, v katerem še danes
navajamo evangelije: po Mateju, po Marku, po
Luku, po Janezu: ta vrstni red je moral obstojati že
pred njim, sicer bi bila večja razlika, kot jo vidimo
v rokopisni tradiciji.
Tem kristjanom prvih stoletij pa je bila poleg ve
rodostojnosti teh štirih knjižic draga še ena misel:
namreč o njihovi popolni enotnosti. “Četverni evan
gelij” mu pravi sveti Irenej; Origen stoletje pozneje
zatrdi, da je “evangelij eden v štirih”; v 4. stoletju bo
sv. Avguštin govoril o “štirih knjigah enega samega
evangelija”. Znana oblika “evangelij po ...” prav tako
pomeni nerazdeljivo enotnost: samo en “evangelij”
je, ki so ga v štiri evangelije predelali štirje različni
ljudje. V Muratorijevem kanonu lahko beremo “Tretja
knjiga evangelija, po svetem Luku”. Saj je res samo
ena vesela novica, pred katero se ponižno umikajo
tisti, ki so njene priče in oznanjevalci. Dokumenti in
izrazi se lahko spreminjajo, sporočilo pa ostaja isto,
neovrgljivo, kot je sama Božja beseda.

naj posije sonce odrešenja. V tegobe brezupa, sovra
štva, laži in hinavstva naj posveti luč evangelija. V
letu, ko romamo v svoj Emavs, se nam, Slovencem,
približaj in hodi z nami do cilja. Reci nam: »O ne
spametni in počasni v srcu, da
bi verovali vse, kar so povedali
preroki!« Premagaj v nas smrt
in suženjstvo greha in nas ob
mizi Večerje poveži s teboj in
med seboj, v veselo občestvo
vstajenja.
»Ali ni najino srce gorelo v
nama, ko nama je po poti govo
ril in razlagal Pisma?« Učenca
iz Emavsa ga na poti nista spo
znala. A lomljenje kruha je odstranilo mreno z oči in
težo križa z njunih duš. Jezus je vstal. Se poveličan
razodel in izginil izpred njiju. A ostal je z njima. V
njima. V kruhu Božjega odpuščanja. V kruhu večnega
življenja. To je najsvetejša velikonočna skrivnost.
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ZAPOVEDI

P. Anselm Grün

D ESET ZAPOV EDI

vodnik v svobodo

VI I . NE PRI ČA J PO KRIVEM
PROTI SVO JEMU B LI ŽNJEMU

POŠTEN SEM (2)

Prav v naši komunikacijski družbi, v kateri besede
v nekaj sekundah priletijo z enega na drugi konec
sveta, je osma zapoved pomembna spodbuda za
skrben in pozoren jezik, za jezik, ki služi resnici in
ne laži, ki človeku daje oporo, namesto da bi ga
zlomil. Osma zapoved nas vodi k temu, da začutimo,
kdaj preži na nas nevarnost popačenja resnice, ko
rečemo o bližnjem kaj, kar bo zanimalo druge, nas
pa pokazalo v lepi luči, čeprav izrečeno ne ustreza
povsem resnici.
Ne gre le za laž ali resnico, temveč za to, ali z
be
sedami koga ranimo. Besede lahko hrabrijo in
tolažijo, povezujejo in ogrejejo, pa tudi žalijo ter
ponižujejo. Besede, ki žalijo naše dostojanstvo, še
leta ostanejo v našem srcu kakor trnek, ki ga ne
moremo več izvleči. Še naprej nas razjedajo, tudi
če tisti, ki jih je izrekel, že dolgo ne misli več nanje.
Ne gre le za krivo pričanje proti drugemu, temveč
za neresnico, ki se javno razširja. Dovolj je, da si po
gledamo poročila ameriške vlade o vojski v Iraku in
njenih vzrokih, pa že naletimo na zavestno razširjeno
javno laž. Vojsko se upraviči z neresnicami. Politiki
ustanavljajo en preiskovalni odbor za drugim. To že
kaže, kako zelo se danes tepta resnico. To uničuje
zaupanje ljudi v politiko.
Gotovo se osma zapoved nanaša tudi na to, kar
smo se nekoč naučili pri izpraševanju pred spoved
jo, da namreč ne smemo lagati, temveč moramo
govoriti resnico. A pri tem je vedno odločilno to, da
z lažjo škodujemo človekovemu dostojanstvu. Če
vsiljivim prodajalcem po telefonu rečem, da nimam
časa, ker imam sestanek, je to največkrat upravičena
obramba. Seveda bi bila tudi v tem primeru boljša
resnica. A nekateri ne prenesejo resnice. Nikakor pa
s to lažjo v stiski ne škodim drugemu. Zavarujem se
pred njim in njegovo vsiljivostjo.
Toda če preveč lahkomiselno ravnam z lažmi v
stiski, mi to škoduje. Kot plast umazanije se naberejo
na moji duši. In preden to opazim, sem se notra
nje upognil in ukrivil. Ukrivljenost je za Avguština
tipičen znak greha. Vitus Seibel opisuje težnjo, da
bi priredili resnico z namenom, da bi bolje prikazali
sebe, z naslednjimi besedami: »Gre za to, da stvari
malo prepleskamo, da niso videti tako zelo grde, da
nekoliko zameglimo dejansko stanje, da se preveč
ne osramotimo in ne dobimo preslabe ocene pri
znancih, prijateljih, nadrejenih, otrocih. Gre za to,
da se delamo boljše, kot smo v resnici.«
Take težnje širijo nejasnost. Skalijo duha in dušo.
Ne počutimo se več jasni in pošteni, temveč popa
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čeni in umazani. To pa ni dobro za nas. Pogum, da
posredujemo resnico takšno, kakršna je, ne da bi jo
olepševali in ne da bi postavljali sebe v boljšo luč,
ustvarja zaupanje in jasnost.
Druga tema je vprašanje resnice in resničnosti, ko
imamo opraviti z bolnim človekom. Ali naj zdravnik
bolniku pove resnico ali naj mu prizanese? Bolniku
lahko povem resnico le, če sem do njega resnicolju
ben. Pogoj za to pa je dober odnos. Če mu povem
resnico zelo neprijazno in mu rečem, da bo živel
samo še tri tedne, je to globoka žalitev. A če bi mu
govoril, da je vse v najboljšem redu, bi ga prav tako
žalil. Vzel bi mu namreč možnost, da se spopade z
resnostjo svoje bolezni in s poslavljanjem ob umi
ranju. In svojce bi prevaral za slovo.
Resnico je treba posredovati previdno. Potrebna
je umetnost, kako povedati drugemu resnico, ne da
bi mu vzeli upanje. Le tedaj ga bo resnica osvobodila
in opogumila. Upanje pa ne pomeni vedno, da bo
spet ozdravel, pač pa, da lahko čas, ki mu ga podarja
Bog, intenzivno živi, da bo tedaj v njem vzcvetelo
nekaj novega. Drugemu lahko povem resnico le, če
sem pripravljen z njim vzdržati resnico in ga v njej
spremljati. Pri tem se je koristno vprašati, kaj resnica
pravzaprav pomeni. Grška beseda aletheia pomeni
“biti nepokrit”. Resnica je uvideti stvari. Nikoli ne gre
le za sporočanje stavkov, temveč za to, da pokažem
bistvo. Resnica o moji bolezni mora biti povezana z
resnico o mojem človeškem obstoju.
Sveto pismo povezuje resnico z zanesljivostjo.
Drugemu lahko povem resnico le, če se spustim z
njim v zanesljiv odnos. Nemška beseda za resnico je
povezana z zaupanjem. Resnica je to, čemur je vredno
zaupati. Zdravnik najprej potrebuje odnos zaupanja,
da lahko bolnku pove, kako je v resnici z njim.
Osma zapoved nas vabi k temu, da bi bili pošteni.
Pošten je človek, ki ne laže. Prvotno je imela beseda
pošten drugačen pomen. Pošten je tisti, ki ravna ča
stno in ima občutek za lastno čast ter dostojanstvo
drugih. Kdor je pošten, spoštuje drugega. Nikdar ne
širi lažnih govoric o drugih. Lahko se zanesemo nanj.
V njegovi bližini se čutimo spoštovani. In tudi sam
izžareva spoštovanje in dostojanstvo. Pošten človek
je jasen in pokončen. Ne izkrivlja resnice. Odkrito
pove, kar misli. O drugih ne govori na skrivaj. Po
šteni ljudje tudi druge vabijo k poštenosti. Ustvarijo
odkrito vzdušje, ki vzbuja zaupanje. Samo v vzdušju
poštenosti in odkritosti, zaupanja in občutka časti
lahko uspe sožitje.
Biti pošten ne pomeni le, da v pogovoru z drugi
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mi odkrito izrazim svoje mnenje in da iskreno in po
resnici povem, kakšno je stanje stvari. Poštenost
zahteva tudi, da sem pošten do sebe. Nisem po
šten do sebe, če se ženem za previsokimi ideali in
vztrajam pri neuresničljivih predstavah o samem
sebi. Nepošten pa sem tudi, če se premalo cenim,
če se stalno pomilujem, da sem nič in da ničesar ne
znam. To je lahko izgovor za to, da se mi ni treba
spoprijeti z življenjem.
Nasprotje poštenosti je hinavščina. Hlinim za
nimanje in zmožnost
vživeti se v čustva dru
gega, a mi zanj sploh
ni mar. Hlinim prijatelj
stvo, sam pri sebi sem
pa jezen. Pretvarjam
se. Vendar to ni do
bro ne za mene ne za
drugega. Do sebe sem
pošten, če pogledam
svojo resničnost brez
olepšav, če si priznam
svoje prednosti in sla
bosti. Pošten sem, če
se neham trpinčiti. K
poštenosti do sebe
spada tudi to, da se
spoštujem, da ne zavr
žem časti ali ne hlinim
majhnosti.
Poštenost do same
ga sebe je pogoj, da
sem lahko pošten do
drugih in jih ne vlečem
za nos. Pošteno med
sebojno druženje ustvari zaupanje in širino, svobodo
in zanesljivost. Poštenost varuje življenje – tako
lastno kakor tuje. Varovanje življenja, varovanje
svobode je navsezadnje cilj vseh desetih zapovedi.
Bog nam želi dati navodila, kako naj svobodno živimo
skupaj. Prava svoboda je mogoča le s poštenostjo
in resnicoljubnostjo. Jezus pravi: »[...] resnica vas
bo osvobodila« (Jn 8,32).
Samo če smo pristni do sebe in drugih, doživimo

svobodo, v katero nas želi pripeljati Jezus s svojim
življenjskim sporočilom.
Osma zapoved je tudi povabilo, naj pazimo na
svoj jezik. Kako pogosto govorimo netočno o sebi in
ljudeh. Skrivamo se za praznimi frazami, ki lepo zve
nijo. Jezik je pristen le, če z njim izrekamo sebe in če
poimenujemo stvari take, kakor so. Na tako disciplini
ranje jezika misli Jezus, ko v pridigi na gori zavzame
stališče do priseganja. Priseganje vendar predposta
vlja, da se sicer ne menim kaj dosti za jezik. Le če
slovesno prisežem, se
lahko drugi zanesejo na
to, kar govorim. Sicer
vedno predvidevajo,
da s svojimi besedami
stvari nekoliko izkriv
ljam.
»Dalje ste slišali, da
je bilo starim rečeno:
Ne prisegaj po krivem;
izpolni pa Gospodu
svoje prisege! Jaz pa
vam pravim: Sploh
ne prisegajte! Ne pri
nebu, ker je Božji pre
stol, ne pri zemlji, ker
je podnožje njegovih
nog, ne pri Jeruzale
mu, ker je mesto véli
kega kralja. Tudi pri
svoji glavi ne prisegaj,
ker niti enega lasu ne
moreš narediti belega
ali črnega. Vaš govor
naj bo ›da‹, ›da‹, ›ne‹,
›ne‹; kar je več kot to, je od hudega« (Mt 5,33-37).
Naše govorjenje naj bo jasno. Le tako bodo okrog
nas nastali jasnost, zaupanje in verodostojnost.
Poštenost v govorjenju je izziv za naš jezik. In s
tem izzivom se moramo vedno znova spoprijemati.
Kajti zelo hitro se v naš jezik prikradejo netočnost,
nepoštenost in nejasnost. Jezus nas poziva, naj
govorimo jasen in verodostojen jezik. Ta je osnova
z uspelo sožitje.

POŠTENJE
IN “POŠTENJE”
PRI POS LU
»Očka, kaj pomeni ‘poštenje pri poslu’?« vpraša fantič svojega očeta.
»To je tako,« reče trgovec. »V trgovino pride mož in nekaj kupi. Plača s čisto novim
petdeset dolarskim bankovcem, kar je točno toliko, kot stvar stane, in odide. Tedaj
ugotovim, da to ni en petdeset dolarski bankovec, ampak sta dva, ki sta se držala
skupaj. Vprašanje poštenja pri poslu je, ali bom to povedal svojemu partnerju, ali ne.«
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papežev verouk

Frančišek

EVHARISTIJA

Ob svojem razmišljanju o evharistiji si zdaj lah
ko zastavimo nekaj vprašanj glede odnosa med
evharistijo, ki jo praznujemo in svojim življenjem
kot Cerkev in kot posamezni kristjani. Kako živimo
evharistijo? Kako jo živimo, ko gremo v nedeljo k
maši? Je to samo nekakšen praznik, neka utrjena
tradicija, priložnost, da se srečamo, da se prijetno
počutimo v družbi, ali pa je kaj več?
Za razumevanje tega, kar doživljamo in kako
doživljamo evharistijo so zelo jasni znaki. Prvi znak
je, kako gledamo in presojamo druge. Kristus v ev
haristiji vedno znova udejanja daritev samega sebe,
ki jo je opravil na križu. Vse njegovo življenje je bilo
popolno razdajanje samega sebe iz ljubezni. Zato se
je rad zadrževal v družbi učencev in ljudi, ki jih je
imel priliko spoznati. Zanj je to pomenilo udeleževati
se njihovih želja, njihovih problemov,vsega,kar je
vplivalo na njihove duše in na
njihovo življenje. Ko se mi ude
ležujemo svete maše, se tudi
mi znajdemo skupaj z ljudmi
vseh vrst: z mladimi, starimi,
otroci, reveži, dobro stoječimi,
domačini in tujci, obkroženimi
z družinskimi člani ali samimi
… Ali me evharistija, ki jo pra
znujem, vodi do tega, da ob
čutim vse kot brate in sestre?
Spodbuja v meni sposobnost
veseliti se z veselimi in jokati
z jokajočimi? Me sili stopiti
naproti ubogim, bolnim, na rob
odrinjenim? Mi pomaga spo
znati v njih Jezusovo obličje?
Vsi hodimo k maši, ker ljubimo
Jezusa in bi bili v evharistiji
radi deležni njegovega trplje
nja in vstajenja. Pa vendar:
ali ljubimo te potrebne brate
in sestre kot to hoče Jezus?
Recimo tiste, ki so brezposelni zaradi gospodarske
krize na svetu. Vprašujem se in vsakdo izmed nas naj
se vpraša: kako jaz, ki hodim k maši, to doživljam?
Jim skušam pomagati, se jim približati, molim za
nje? Ali pa sem več ali manj brezbrižen? Se morda
izgubljam v čvekanju o tem, kako je bil oblečen ta
ali oni? Pogosto se to dogaja po maši, pa se ne bi
smelo! Morali bi biti zaskrbljeni za svoje brate in
sestre, ki so potrebni pomoči zaradi bolezni ali za
radi kakega drugega problema. Vsak dan prinaša
svoje probleme pri delu in v družbi. Prosimo Jezusa,
ki ga prejemamo v evharistiji, naj nam da moči, da
bi jim pomagali.
Drug zelo važen znak je milost, da se čutimo
opravičene in da smo pripravljeni odpustiti. Neredko
se zastavlja vprašanje: »Čemu hoditi v cerkev, če je
142

(2)

pa tisti, ki se običajno udeležuje svete maše, grešnik
kot vsi ostali?« Dostikrat smo slišali kaj takega. V
resnici pa tisti, ki obhaja evharistijo, tega ne počne,
ker bi se imel za boljšega ali bi se rad zdel tak, ampak
prav zato, ker si priznava potrebo, da ga sprejme
in poživi Božje usmiljenje, ki se je učlovečilo v Je
zusu Kristusu. Kdor ne čuti, da je potreben Božjega
usmiljenja, da je grešnik, je bolje, da sploh ne gre k
maši! K maši gremo zato, ker smo grešniki in hočemo
prejeti Božje odpuščanje, biti deležni Kristusovega
odrešenja, njegovega usmiljenja. Tista prošnja za
odpuščanje v začetku maše ne sme biti samo neka
uvodna formula, ampak mora biti resnično dejanje
spokornosti! Grešnik sem in to priznavam – tako se
začenja maša. Nikdar ne smemo pozabiti, da je bila
Jezusova zadnja večerja »tisto noč, ko je bil izdan«
(1 Kor 11,23). V tistem kruhu in tistem vinu, ki ga
darujemo in okrog katerega se
zbiramo, se vsakokrat obnovi
dar Kristusovega telesa in krvi
za odpuščanje naših grehov. K
maši moramo iti ponižno, kot
grešniki in Gospod nam daruje
spravo.
Zadnji dragoceni znak nam
daje odnos med evharističnim
praznovanjem in življenjem
naše krščanske skupnosti. Ved
no se moramo zavedati, da ev
haristija ni nekaj, kar počnemo
mi; ni naše spominjanje tiste
ga, kar je Jezus rekel in storil.
Ne! Je delo Kristusa! Kristus
tam deluje, on je na oltarju.
To je Kristusov dar, s katerim
postane navzoč in nas zbira
okrog sebe, da bi nas hranil
s svojo besedo in življenjem.
To pomeni, da Cerkev in njeno
poslanstvo izhajata od tod, iz
evharistije in v njej najdeta svojo obliko. Maševanje
lahko zgleda po zunanjem videzu brez napake, res
lépo, toda če ne vodi k srečanju z Jezusom Kristusom,
je to tveganje, da ne prinese nobene hrane našemu
srcu in našemu življenju. Kristus hoče namreč po ev
haristiji vstopiti v naše bivanje in ga izpolniti s svojo
milostjo, tako da bi bila vsaka krščanska skupnost
skladna z bogoslužjem in življenjem.
Srce je polno zaupanja in upanja ob misli na Jezu
sove besede v evangeliju: »Kdor jé moje meso in pije
mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil
poslednji dan« (Jn 6,54). Doživljajmo evharistijo  v
duhu vere, molitve, odpuščanja, spokornosti, skup
nega veselja, skrbi za potrebne in za potrebe tolikih
bratov in sester v gotovosti, da bo Gospod izpolnil v
njih, kar je obljubil: večno življenje.
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šmarnice

France Oražem

MARIJA SED EM ŽA LOSTI

Marija sedem žalosti,
velike tvoje so skrbi.
Za prvo bol se dvigne meč,
jo rani Simeon preveč.

Vsi smo najbrž izku
sili, da ni mogoče res
nično nesebično ljubiti,
ne da bi pri tem trpeli.
Kajti ljubezni ni brez
Za drugo bol čez dol in breg samoobvladanja, od
puščanja, zvestobe,
že s Sinom mora v nočni beg. brez upanja proti upa
Za tretjo bol se Jezus tvoj
nju, brez nenehnega
začenjanja. Kadar se
za tri dni skrije pred teboj.
nesebično predajamo,
Četrta bol: ti za slovo
dobesedno mrcvarimo
podal je žalostno roko.
svojo sebičnost. Pre
izkušnje, ločitve in že
Za peto bol se srečata
samo
valovanje ljubez
in žalost si povečata.
ni obremenjujejo tudi
Za šesto bol na križ razpet najbolj požrtvovalnega
človeka, ki ljubi.
umira Sin za grešni svet.
Tudi Marija je mora
Za sedmo bol čez grob ihti
la skozi noč ljubezni.
Marija sedem žalosti.
Kljub najboljši volji, da
bi bila v ljubezni združena s Kristusom, je morala
doživljati odtujevanje in ločitev. Čim globlje se je
Jezus z leti z modrostjo in milostjo »pri Bogu in pri
ljudeh« (Lk 2,52) vraščal v njeno srce, tem hujša
je postajala žrtev, ki jo je čakala. Samo Bog ve, ko
likokrat jo je morala v tridesetih nazareških letih, o
katerih evangliji molče, v duhu obnoviti, preden jo
je v krvavi resničnosti doživela na Kalvariji.
Nekateri dohodki pa so z večjo bolečino stisnili
Marijino srce. Navadno omenjajo sedem
mečev, ki so se zabodli vanj. Opeva jih tudi
naša pesem Marija sedem žalosti. Njeno
besedilo utegne biti zelo staro, uglasbil pa
ga je leta 1974 umrli frančiškanski skla
datelj p. France Ačko.
Prvi dogodek, ki je povzročil Mariji veliko
bolečino, je bila Simeonova prerokba. Ko
je bil Jezus star štirideset dni, ga je Marija
nesla v tempelj. Tu je vzel Božje Dete v
naročje starček Simeon. Nenadoma je za
sijala v njegovem duhu velika luč. Spoznal
je skrivnost Matere in otroka. V častitlji
vega starčka je prišlo novo življenje. Kar
je pretreslo njegovega duha, se je izlilo na
usta: »Zdaj odpuščaš, Gospod, po svoji
besedi svojega služabnika v miru; zakaj
moje oči so videle tvoje zveličanje, ki si ga
pripravil pred obličjem vseh narodov: luč
v razsvetljenje poganov in slavo Izraela,
svojega ljudstva« (Lk 2,29-32. Toda nenadoma je
starec obstal v zanosu svoje radosti. Njegovo oblič
je je prebledelo, oči so iskale Marijo. Nanjo se je
namreč nanašala strašna napoved, ki se je razkrila
njegovemu duhu. Jecljaje je spravil iz ust: »Glej, ta
je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu
in v znamenje, kateremu se bo nasprotovalo – pa
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tudi tvojo lastno dušo bo presunil meč – da se raz
odenejo misli mnogih src« (Lk. 2,34-36).
Drugi meč jo je zadel, ko je morala bežati s svojim
otrokom v Egipt. Bolelo jo je Herodovo sovraštvo
do nedolžnega Otroka, ki je prišel prav zato, da bi
sovraštvo odpravil. Njena bolečina je bila še večja,
ker je v duhu videla, kako besnijo proti njemu vsi
fanatiki, trinogi, diktatorji in nestrpneži.
Tridnevno iskanje izgubljenega dvanajstletnega
Jezusa v templju je bil tretji dogodek ali meč, ki je
povzročil Mariji veliko žalosti. »Deček Jezus je ostal
v Jeruzalemu in njegovi starši tega niso opazili« (Lk
2,43), pripoveduje evangelist. Marija je prestajala
smrtno grozo. Edino, kar je imela, je izgubljeno. Sle
dili so trije dnevi in noči, katerih neizrečno trpljenje
bodo presegali smo trije dnevi in noči med smrtjo
in vstajenjem. Marija je nemirno hodila po mestnih
ulicah. Pri sorodnikih, znancih, po gostiščih je spra
ševala po Jezusu, a vse zaman. Ničesar ni mogla
zvedeti. Strašila jo je Simeonova prerokba. Ali se
je zgodilo tisto strašno, kar ji je nekoč napovedal
starček? Negotovost je od ure do ure stopnjevala
njeno bolečino. Po treh dneh in treh nočeh bridko
sti polnega iskanja najdeta Marija in Jožef Jezusa
v templju, v živahnem pogovoru z učeniki Izraela.
Boleče čustvo je samo od sebe našlo izraz v besedah,
s katerimi je nagovorila Sina, ki ga je spet našla:
»Otrok, zakaj si nama to storil? Glej, tvoj oče in jaz
sva te z žalostjo iskala« (Lk2,48). Marijino srce je
bilo globoko prizadeto. Še bolj pa ga je ranil odgo

Žalostna gora pri Mokronogu
vor: »Kaj sta me iskala? Ali nista vedela, da moram
biti v tem, kar je mojega Očeta?« (Lk 2,49). Marija
teh besed ni razumela. Premišljevala jih je v svojem
srcu in tako še večala notranjo bolečino.
Po romanju dvanajstletnega Jezusa v Jeruzalem
je Marija živela osemnajst let mirno in veselo s svo
jim sinom, učlovečenim Bogom. Tri leta Jezusovega
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javnega delovanjha so hitro minila. Zdaj jo najdemo
na križevem potu, ko vidi Jezusa, kako nosi svoj križ.
Četrta postaja križevega pota se glasi: Jezus sreča
svojo mater. In to je četrta bolečina Marije sedem
žalosti. Res, bolečina bolečini ni enaka, vsaka ima
svojo posebnost. In čeprav udarja isti meč, so sunki
različni; globlji so in vsakokrat udarjajo drugam, na
še ne prizadeto stran srca.
Poleg teh žalostnih dogodkov v Marijinem življe
nju so še: križanje njenega Sina, položitev mrtvega
Sina v njeno naročje in položitev v grob. Te tri žalosti
pridejo na vrsto ob izredno lepi pesmi Mati žalostna
je stala.
Češčenje Marije sedem žalosti se je posebno
širilo od 13. stoletja dalje, ko je bil velik poudarek
na tako imenovani pasijonski duhovnosti. Pri nas
so jo posebno širili beli menihi, ki so se pred skoraj
900 leti naselili v Stični, Kostanjevici na Dolenjskem
in v Vetrinju na Koroškem. Poleg stiške bazilike je
naše glavno svetišče Žalostne Matere Božje Žalostna

gora pri Mokronogu iz 17. stoletja. Tu je bila tudi
bratovščina sedmih žalosti Matere Božje. K tej cerkvi
vodijo po hribu znamenja s slikami sedmih Marijinih
žalosti. Žalostna gora nad Preserjem je tretja sloveča
božja pot Žalostne Matere Božje. V Ljubljani je bila
bratovščina vezana na podobo Žalostne Marije   v
cerkvi sv. Florijana, kamor so Ljubljančani prihajali
do nedavnega v velikem številu.
In kaj se moremo in tudi moramo mi učiti ob
Mariji sedem žalosti? Najbrž to, da so žalostni dne
vi, žalostni dogodki na pravem mestu tudi v našem
življenju. Če gledamo Marijo, če njo poslušamo, naše
življenje ni več nered in zmeda, temveč skrivnostno
urejen Božji načrt, ki presega vse naše modrovanje.
V veselju in žalosti moremo najti Boga, in kdor ima
vsak trenutek Boga, ta je srečen, čeprav ga obdaja
žalost. Biti ves Bogu izročen, kakor je bila Marija,
biti ves Bogu predan, to je umetnost krščanskega
življenja in to je tudi moč, ki premaga vsako trplje
nje in žalost.

BOŽJEPOTNE CERKVE ŽALOSTNE MATERE BOŽJE
Žalostna gora pri Mokronogu

Stična

Žalostna gora
pri Preserju

Stična
Žalostna gora pri Preserju
nad meglo Ljubljanskega Barja

Žalostna gora pri Preserju
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vnebohod

Gigi Avanti

ŠEL V NEBES A

Kadar beremo evangelij, ga gotovo ne beremo
za to, da bi zvedeli, kakor se je končala Jezusova
zgodba, ampak za to, da bi poskusili ugotoviti, kako
usmeriti svoje življenje, da bi končali kot on, to je
“dobro” v resničnem pomenu besede.
In za to iskanje imamo na razpolago komentarje
in poglobljene študije o Božji Besedi, ki so neprecen
ljive vrednosti in – kdo bi si mislil – vedno sodobni.
Zaradi tega mnogi razlagalci svetujejo, da bi
vedno izhajali iz položajev “resničnega” življenja in
ga primerjali z dogodki in prilika
mi Jezusovega življenja. S tem
“soočenjem” bi dobili primerno
in vsebinsko bogato duhovno
hrano.
Ni pa vedno lahko najti te
možnosti, te vzporednosti med
dogodkom ali izrekom Jezusa in
podobnim dejanskim položajem
v življenju.
Prav to je z Lukovo pripovedjo
o dogodku Jezusovega vnebo
hoda.
Tako edinstven dogodek, ven
dar pa ne ovira fantazije, da si
ne bi predstavljala položaja v
življenju, ko nas, recimo, zapusti
draga oseba, ki je končala svoje
poslanstvo ali izpolnila svojo na
logo … Zapustila nas je ta “otiplji
va” oseba, ne pa njena ljubezen.
Tako edinstven dogodek Go
spodovega vnebohoda, ko je iz
polnil svoje zemeljsko poslanstvo, da daje duši takoj
notranje začutiti, kako nadaljevati to “poslanstvo” in
kakšnem dušnem stanju v pričakovanju njegovega
povratka …
Ta spoznanja duha so priljubljena duhovna hra
na, najdemo jih pa v Jezusovih skopih besedah in
dejavnih napotkih prav v trenutku njegove “ločitve”.
Besede in napotki, ki jih je vredno ponovno pre
brati v velikem miru, saj so “stanje bivanja”, stanje
“normalnosti” krščanskega vernika … do konca
časov.
Prebrati jih popolnoma mirno, da se bodo ohranile
najgloblje v dušah in bodo od tam začele poganjati
korenine kot skrito seme, da bodo potem postale

drevo, ki rodi tako redek sad v Duhu, to je “veselje”.
»‘In glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega
Očeta; vi pa ostanite v mestu, dokler ne boste odeti
v moč z višave.’ Peljal jih je ven proti Betaniji. Pov
zdignil je roke in jih blagoslovil. Medtem ko jih je
blagoslavljal, se je odmaknil od njih in se vzdignil
v nebo. Oni pa so se mu poklonili in se v velikem
veselju vrnili v Jeruzalem. Bili so ves čas v templju
in so slavili Boga.«
Velja si zapomniti “v velikem veselju”, kar mora
postati vsakdanje in normalno
stanje duše, ki veruje in ljubeče
ga srca. Veliko veselje, katerega
edino in splošno ogrinjalo je na
smeh. Veliko veselje biti skupaj
z brati – z nasmehom na obrazu.
Nasprotno pa so na žalost
razširjene skupine vernikov (in
celo oblike osebnega ali skup
nega pričevanja), ki jih meče iz
ravnotežja občutek otožnosti,
vzdihovanja, praznega pritože
vanje, bolečine, ki se spremeni
v brezbrižnost, v kuhanje mule,
v nemaren izraz ali pohujšano
obličje … in to zaradi razsajanja
zla. Da niti ne omenjamo določe
nih naukov in pridig, za katere bi
bilo bolje prositi za neposreden
“usmiljen” Gospodov poseg.
Na misel mi prihaja dogodek
iz življenja bl. Matere Terezije iz
Kalkute, ki bo letos razglašena za
svetnico. Pripovedovala ga je sama.
– Nekaj ljudi me je prišlo obiskat v Kalkuto in
preden so odšli, so me prosili: »Povejte nam kaj,
kar nam bo pomagalo bolje živeti.«
– Pa sem jim rekla: »Smehljajte se eden druge
mu, smehljajte se svoji ženi, svojemu možu, svojim
otrokom. Ni važno, komu se smehljate. To vam bo
pomagalo živeti bolje in rasti v medsebojni ljubezni.«
– Tedaj me je eden od njih vprašal: »Pa ste vi
poročeni?«
– »Sem,« sem odgovorila, »ampak včasih mi je
težko smehljati se Njemu.« Tudi Jezus zna biti zelo
zahteven in prav takrat, ko je tako zahteven, je zelo
lepo, odgovoriti mu z velikim nasmeškom.

MO LITV ENI NAMENI

ZA MAJ

Splošni: Da bi bile ženske spoštovane in upoštevane v vseh deželah sveta in da bi bil cenjen njihov nujni
družbeni doprinos.
Misijonski: Da bi se v družinah, skupnostih in skupinah širila navada moliti rožni venec za evangelizacijo
in za mir.
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binkošti

sv. Janez Pavel II.

SV ETI DUH

Razodetje Svetega Duha kot osebe, ločene od
Očeta in Sina, zasenčene v Stari zavezi, postane
jasno in razumljivo v Novi.
Res je sicer, da nam novozavezni spisi ne nudijo
sistematičnega pouka o Svetem Duhu. Toda z zbi
ranjem mnogih podatkov pri spisih Luka, Pavla in
Janeza je mogoče odkriti skupno smer teh treh glav
nih potez novozaveznega razodetja o Svetem Duhu.
V primerjavi z ostalima dvema sinoptikoma (Ma
tejem in Markom, op ur.) je pri Luku nauk o Svetem
Duhu zelo razvit.
V evangeliju ima namen pokazati, da je Jezus
edini, ki poseduje v polnosti Svetega Duha. Gotovo je
Svetu Duh vplival tudi na Elizabeto, Zaharija, Janeza
Krstnika in predvsem na Marijo samo, toda samo
Jezus je imel ves čas svojega zemeljskega bivanja
polnost Svetega Duha. Bil
je spočet po delovanju Sve
tega Duha (prim. Lk 1,35).
O njem bo Krstnik rekel: »
»Jaz vas krščujem v vodi,
pride pa močnejši od mene
… on vas bo krstil v Svetem
Duhu in ognju« (Lk 3,16)
Preden je krščeval v Sve
tem Duhu in ognju, je bil
Jezus sam krščen v Jordanu,
ko je »Sveti Duh je prišel na
denj v telesni podobi kakor
golob« (Lk 3,22). Luka pou
darja, da Jezus ne gre samo
v puščavo, kamor ga je vodil
Duh, ampak gre tja »poln
Svetega Duha« (Lk 4,1) in
tam zmaga nad skušnjavcem.
Svojega dela se loti »v moči
Duha« (Lk 4,14). Ko uradno
začenja svoje poslanstvo v
shodnici v Nazaretu, obrne
nase prerokbo iz Izaijeve knji
ge (prim. 61,1-2): »Duh Go
spoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil.
Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim …« Vsa
Jezusova evangelizacijska dejavnost je postavljena
pod delovanje Duha.
Ta isti Duh bo vzdrževal evangelizacijsko po
slanstvo Cerkve po obljubi Vstalega učencem: »In
glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega Očeta;
vi pa ostanite v mestu, dokler ne boste odeti v moč
z višave« (Lk 24,49). Kot povedo Apostolska dela,
se obljuba izpolni na binkoštni dan: »...Vsi so bili
napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v
tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati« (Apd
2,4). Tako se uresničuje Joelova prerokba: »In zgo
dilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog: razlil bom
od svojega Duha čez vse meso, in prerokovali bodo
vaši sinovi in vaše hčere« (Apd 2,17). Luka vidi v
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apostolih predstavnike Božjega ljudstva poslednjih
časov in po pravici poudarja, da ta duh prerokovanja
zaobjema vse Božje ljudstvo.
S svoje strani sveti Pavel ugotavlja obnoviteljsko
in eshatološko razsežnost dela Duha, ki ga vidi kot
vir novega in večnega življenja, ki ga je Kristus po
sredoval Cerkvi.
V Prvem pismu Korinčanom beremo, da je postal
Kristus, novi Adam, v moči vstajenja »oživljajoči
duh« (15,45): življenjska moč Svetega Duha ga
je namreč preoblikovala tako, da je on sam postal
začetek novega življenja za vernike. Kristus predaja
to življenja prav preko izlitja Svetega Duha.
Življenje vernikov ni več življenje sužnjev pod Po
stavo, ampak življenje sinov, ker so prejeli Sinovega
Duha v svoja srca in lahko kličejo Abbà, Oče! (prim.
Gal 4,57; Rim 8,14-16). To
je življenje “v Kristusu” to je
izključna pripadnost njemu
in vključenje v Cerkev: »V
enem Duhu smo bili namreč
mi vsi krščeni v eno telo« (1
Kor 12,13). Sveti Duh vzbu
ja vero (prim. 1 Kor 12,3),
vliva v srca ljubezen (prim.
Rim. 5,5) in vodi molitev
kristjanov (prim. Rim 8,26).
Kot začetnik novega bitja
Sveti Duh določa v verniku
še novo delovno sposob
nost: »Če živimo po Duhu,
tudi delajmo po Duhu« (Gal
5,25). To novo življenje je
nasprotje staremu življe
nju “mesa”, katerega želje
ne ugajajo Bogu in zapirajo
človeško osebo v zadušljiv
zapor jaza, ki se sklanja
sam vase (prim. Rim 8,5-9).
Če pa se kristjan odpre lju
bezni, daru Svetega Duha,
lahko uživa sadove Duha: ljubezen, mir, potrpežlji
vost, dobrohotnost, dobroto, zvestobo … (prim. Gal
5,16-24).
Po Pavlu je tisto, kar sedaj posedujemo, samo
“predokus” ali prvina Duha (Rim 8,23; prim. tudi 2
Kor 5,5). V dokončnem vstajenju bo Duh dopolnil
svojo mojstrovino, ko bo za vernike uresničil pol
no “poduhovljenje” njihovega telesa (prim. 1 Kor
15,43-44) in bo na nek način vključil v odrešenje
vse stvarstvo (prim. Rim 8,20-22).
Kakor vidi Janez, je Sveti Duh predvsem Duh
resnice, Paraklet
Jezus oznani dar Duha v trenutku ko zaključuje
svoje zemeljsko delo: »Ko pa pride Tolažnik, ki vam
ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od
Očeta, bo on pričeval o meni; in tudi vi pričujete,
MAJ – AM – 2016

ker ste od začetka z menoj« (Jn 15,26-27). Za še
bolj natančen opis vloge Duha Jezus dodaja: »Ko pa
pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico,
ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal,
kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. On
bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam
oznanjal« (Jn 15,13-14). Duh torej ne bo prinesel
nekega novega razodetja, ampak bo vodil vernike
k ponotranjenju in bolj globokemu razumevanju
resnice, ki jo je razodel Kristus.
V kakšnem pomenu je Duh imenovan Paraklet? Če
upoštevamo Janezovo miselnost, ki vidi pojav Jezu
sa kot pojav, ki se nadaljuje v učencih, preganjanih

Rafael Arias Vilalta

zaradi njegovega imena, je Paraklet tisti, ki brani
Jezusovo pravdo tako, da prepričuje svet »glede gre
ha, pravičnosti in sodbe« (Jan 16,8). Temeljni greh,
ki ga bo Paraklet napravil znanega, je ne verovati v
Kristusa. Pravičnost, na katero on kaže, je pravič
nost, ki jo je Oče izkazal križanemu Sinu tako, da
ga je poveličal z vstajenjem in vnebohodom. Sodba
tukaj pomeni, da pridejo na dan krivde tistih, ki so
pod gospostvom Satana, kneza tega sveta (prim. Jn
16,11) zavrnili Kristusa. Sveti Duh je torej s svojo
notranjo pomočjo branilec in pospeševalec Kristuso
vega nauka, Tisti, ki usmerja pameti in srca učencev
k polnemu sprejetju Jezusove “resnice”.

GREŠIMO PROTI BOGU

greh je najbolj škodljiva bolezenska klica
Vsi se spominjamo prizora iz evangelija po Janezu
9,1 in naprej: »Rabi, kdo je grešil, on ali njegovi
starši, da se je rodil slep?«
Ne moremo trditi, da je bolezen posledica greha,
čeprav pravimo s svetim Pavlom (Rim 6,27), da sta
bolezen in smrt “plačilo za greh”.
Skoraj vsi pa bi se v nasprotju s tem lahko stri
njali v trditvi, da je greh najbolj škodljiva bolezenska
klica v družbi. Če bi po čudežu takoj in dolgoročno
izginile vse bolezni in vse telesno trpljenje, ki izhaja
iz oholosti: nasilje nad ljudmi, narodi, vojne z vsemi
neposrednimi in posrednimi posledicami (in to dol
goročno); posledice požrešnosti: bolezni presnove,
alkoholizem, motnje krvnega obtoka; posledice
nečimrnosti: čezmerna tekmovalnost, obrekovanje,
prepiri; posledice poželenja: spolne bolezni, aids,
endokrine motnje … Ne pozabimo tudi, da k tem
grehom prispeva veliko sodelavcev in propagandi
stov: pisateljev, fotografov, novinarjev, nepreudarnih
zdravnikov, farmacevtov, publicistov, politikov, po
slovnežev …; če bi nam poleg tega uspelo odstraniti
patološke posledice brezbrižnosti, lenobe, trme,
pohlepa, sle po moči, laži, duha maščevalnosti, go
ljufijo in sovraštvo …, tedaj bi se naš svet spremenil
do neprepoznavnosti v svet brez greha in fizično
trpljenje bi bilo zelo omejeno.

Greh kot upor
Če pomislimo, da pomeni krščansko življenje
združitev z Bogom, odgovor človeka na božjo bese
do, da je krščansko življenje pogovor z Bogom, je
“Deus et anima” po svetem Avguštinu, če pomislimo,
da je vera osebna zveza ljubezni z Bogom in da je
potemtakem popolnost življenja v dajanju Bogu,
navezava na božje hotenje, velikodušen odgovor na
njegov klic, potem je greh po svoji vsebini hotenje po
neodvisnosti od Boga, avtonomija in upor, zavrnitev
odvisnosti, želja biti kot Bog, “bosta kot Bog”, kot je
prišepnila kača ali kot je rekel sveti Tomaž. Začetek
vsakega greha so samoljubna hotenja.
Greh je prostovoljno obračanje od Boga, nedo
voljeno prostovoljno obnašanje ustvarjenega bitja v
nasprotju z zakonom ali božjo zapovedjo, »ljubezen
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do sebe, prav do preziranja Boga«, kot pravi sv. Av
guštin, kar prinaša s seboj božjo nenaklonjenost.
Kdor me ljubi, izpolnjuje moje zapovedi (prim. Jn
14,21). Se pravi, prva je ljubezen, ljubeča združitev
z Bogom. Vsi grehi so neurejen apetit, katerega težo
merimo po nasprotovanju ljubezni, pravi sv. Tomaž.
Greh je potrebno vedno postaviti v (osebni) odnos
osebe z Bogom, ker rani osebno ljubezen: Bog je
ljubezen (Jn 4,8); in ker zavrnemo ljubezen, pomeni,
da bolj ljubimo sebe kot Boga. Vsak greh je izraz
egoizma. Je toliko težji, kolikor bolj v notranjost,
kolikor globlje se ukorenini v osebi, zato sta napuh
in sovraštvo večja kot poželenje, čeprav le-to glo
boko razvrednoti duha in preprečuje, da bi se odprli
Bogu in bližnjemu.
Moralna krivda je v volji, da prekršimo zakon in
ravnamo v nasprotju z razumom, kar sta vidika božje
volje. Kdor ne posluša razuma, ne posluša Boga. Greh
je notranje, včasih tudi zunanje dejanje prekinitve
odnosa z Bogom, zavrnitve božje ljubezni. Grešimo
proti Bogu. Pravi greh se zgodi samo na področju vere.

Zakrament sprave
Najvažnejše pri vsakem zakramentu, tudi pri spo
vedi, je delovanje Kristusa v človeku, posvečevanje,
ki nam ga prinaša. Jezus Kristus nas očiščuje in po
višuje in grešnik se mora obtoževati pred spovedni
kom, pred Cerkvijo zato, ker je Jezus to sam prenesel
nanjo, tako da se vračanje k Bogu ne more izvesti
drugače, kot da se vrnemo v cerkveno skupnost.
V skladu s katoliško vero je spoved zakrament
in zato tudi če ni pravega sodišča, ki bi podeljevalo
odvezo, vsebuje Kristusovo delovanje, ki spreminja
obtoženca; ne samo da ga prizna za očiščenega
(dobesedno: da ga imenuje dobrega) in mu odpusti
grehe, temveč ga tudi vsebinsko (snovno) spremi
nja. Naredi ga deležnega božje narave.
To pomeni, da naša beseda, naša izpoved vstopi v
območje (domeno) zakramenta in se tako poveže s Kri
stusovo duhovniško dejavnostjo. Naša spoved ne more
biti omejena samo na obtoževanje, priznanje grehov,
temveč mora postati tudi češčenje Boga s ponižnim
priznanjem njegove sodbe in njegovega usmiljenja.
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sv. rešnje telo in kri

sv. Janez Pavel II.

SIN BOŽJI JE POSTA L ČLOV EK

»Vzemite, to je moje telo... to je moja kri«
(Mr 14,22-23)
Besede, ki jih je izrekel Jezus med zadnjo večerjo
morajo vedno odmevati v naši skupnosti. Odmevati
morajo s posebno močjo kakor obnovljeno izročilo:
»Vzemite!«
Kristus nam zaupa svoje darovano Telo in svojo
prelito Kri. Zaupa nam ju, kot je to storil apostolom
v dvorani zadnje večerje pred najvišjo daritvijo na
Golgoti. To so besede, ki so jih Peter in drugi člani
omizja sprejeli z osuplostjo in globokim vznemirje
njem. Pa so takrat sploh lahko razumeli, kako daleč
jih bodo pripeljale?
V tistem trenutku se je izpolnjevala obljuba, ki
jo je Jezus dal v kafarnaumski shodnici: »Jaz sem
kruh življenja... kruh, ki ga bom jaz dal, je moje
meso za življenje sveta« (Jn 6,48.51). Obljuba se
je izpolnjevala na predvečer trpljenja, v katerem je
Kristus daroval samega sebe za odrešenje človeštva.
»To je moja kri, kri zaveze, prelita za mnoge«
(Mr 14.24)
Pri zadnji večerji Jezus govori o zavezi. To
je beseda, ki je apostolom ni bilo težko razu
meti, saj so pripadali ljudstvu, s katerim je
Jahvé sklenil staro pogodbo na poti iz Egipta
(prim. 2 Mz 19 - 24). V njihovem spominu
je navzoča gora Sinaj in Mojzes, ki je prišel
s te gore noseč Božjo postavo vklesano v
dve kamniti plošči.
Niso pozabili, da je Mojzes vzel “knjigo
zaveze”, jo naglas prebral in ljudstvo je
pritrdilo z izjavo: »Vse, kar je govoril Gospod, bomo izpolnjevali; pokorni bomo«
(2 Mz 24,7). Tako je bila med Bogom in
njegovim ljudstvom sklenjena pogodba,
zapečatena s krvjo darovanih živa
li. Zato je Mojzes pokropil ljudstvo
rekoč: »Glejte, to je kri zaveze, ki
jo je Gospod po vseh teh besedah
sklenil z vami« (istotam 24,8).
Sklicevanje na staro zavezo so
apostoli torej razumeli. Toda kaj so
razumeli o novi zavezi? Brez dvoma
prav malo. Moral bo priti Sveti Duh,
da je
odprl njihov razum: takrat bodo razumeli polni smi
sel Jezusovih besed. Razumeli bodo in se veselili.
Jasen odmev tega veselja smo opazili v besedah
Pisma Hebrejcem: «Kajti če škropljenje s krvjo
kozlov in volov in juničjim pepelom omadeževane
posvečuje, da se jim očisti meso, koliko bolj bo kri
Kristusa« (9,13-14). In pisec zaključuje: »Zato je
(Kristus) srednik nove zaveze, da bi... tisti, ki so poklicani, prejeli obljubljeno večno dediščino« (9,15).
»To je kelih moje krvi.«
Na večer velikega četrtka so apostoli prišli do
praga velike skrivnosti. Ko so po večerji odšli skupaj
148

z njim na vrt oljk, še niso mogli vedeti, da se bodo
besede, ki jih je on izgovoril nad kruhom in kelihom,
dramatično uresničile naslednji dan ob uri križa.
Morda se niti na strašni in slavni dan, ki ga Cerkev
imenuje feria sexta in parasceve – veliki petek – niso
zavedali, da je v tistem, kar jim je Jezus zapustil
pod podobo kruha in vina velikonočna resničnost.
V Lukovem evangeliju je odlomek, ki razjasnju
je. Ko evangelist govori o dveh učencih v Emavsu,
zabeleži njuno razočaranje: »Mi pa smo upali, da je
on tisti, ki bo odkupil Izrael« (Lk 24,21). To je moral
biti tudi občutek drugih učencev pred srečanjem z
vstalim Kristusom. Šele po vstajenju so začeli ra
zumevati, da se je v Kristusovi veliki noči zgodilo
odrešenje človeka. K polnosti resnice jih je potem
pripeljal Sveti Duh, ki jim je odkril, da je Križani
daroval svoje telo in prelil svojo kri v zadostilno
daritev za grehe ljudi, za grehe vsega sveta (prim.
1 Jn 2,2).
Ponovno nam pisec Pisma Hebrejcem nudi
jasno sintezo skrivnosti: »Kristus je stopil v
svetišče enkrat za vselej, ne s krvjo kozlov in
juncev, temveč s svojo krvjo in dosegel večno
odkupljenje« (Heb 9,11-12).
To resnico potrjujemo danes, ko pokorni
Kristusovi zapovedi obnavljamo “v njegov
spomin” tisto, kar je on storil pri zadnji
večerji na predvečer svojega trpljenja.
»Vzemite, to je moje telo... To je moja
kri, kri zaveze, prelita za mnoge« (Mr
14,22.24). S tega mesta hočemo pono
viti možem in ženam tretjega tisočletja
izredno oznanilo: Božji Sin je postal za
nas človek in se ponudil v daritev za
naše odrešenje. Daje nam svoje
telo in svojo kri kot hrano novega
življenja, Božjega življenja, ki ni več
podvrženo smrti.
Ganjeni znova sprejemamo iz
Kristusovih rok ta dar, da bi po nas
prišlo v vsako družino, v vsak kraj,
v kraje bolečine in v delavnice
upanje našega časa. Evharistija je
neskončni dar ljubezni: pod znamenji kruha in vina
spoznavamo in molimo edino in popolno daritev Kri
stusa, ki je bila dana za naše odrešenje in odrešenje
vsega človeštva. Evharistija je v resnici »skrivnost,
ki povzema vsa čudovita dela, ki jih je Bog naredil
za naše odrešenje« (prim. sv. Tomaž Akvinski, De
sacra Eucharistia, I. pogl.).
V dvorani zadnje večerje je bila rojena in se
neprestano rojeva evharistična vera Cerkve. Ob tej
priliki se želimo v duhu vrniti k tem izvirom, k uri
zadnje večerje in Golgote, da bi se zahvalili za dar
Evharistije, neprecenljivi dar, ki nam ga je zapustil
Kristus, dar, od katerega živi Cerkev.
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S tega srečanja odhajamo potrjeni v apostolskem
in misijonskem prizadevanju. Udeleževanje pri Ev
haristiji naj da potrpežljivost vam, bolniki; zvestobo
v ljubezni vam, poročeni; vztrajnost v svetih sklepih
vam, posvečeni; moč in velikodušnosti vam, ki si
boste osebno naložili odgovornost za prihodnost...
In ti, Kristus, naš Gospod, ki »s to veliko skrivnostjo hraniš in posvečuješ svoje verne, da bi ena sama
vera razsvetljevala in ena sama ljubezen združevala
človeštvo, razširjeno po vsej zemlji« (slavospev sv.

evharistije II), naredi vedno bolj močno in edino svojo
Cerkev, ki  obhaja skrivnost tvoje odrešilne navzočnosti.
Vlij svojega Duha vsem, ki pristopajo k sveti mizi
in jih naredi pogumne v pričevanju za zapoved tvoje
ljubezni,da bi svet veroval vate, ki si nekega dne
dejal: »Jaz sem živi kruh, ki je prišel iz nebes. Kdor
je od tega kruha, bo živel« (Jn 6,51)
Ti,Gospod Jezus Kristus, sin Device Marije, si
edini Odrešenik človeka »včeraj, danes in vedno«!
Amen!

cerkev iz evharistije

Christoph kard. Schönborn

EKUMENIZEM
PRI GOSPODOVI V EČERJI

»Hrepenenje po obnovljeni edinosti med vsemi
kristjani je Kristusov dar in klic Svetega Duha«
(Katekizem katoliške Cerkve, 820). Nikjer se po
manjkanja edinosti in teženja k njemu bolj boleče
ne zavedamo kakor pri “Gospodovi večerji”. Zato je
veliko hrepenenje mnogih kristjanov polna edinost,
ki bo zapečatena in potrjena s »skupno udeležbo pri
Gospodovi mizi« (KKC 1398). Nekateri priganjajo,
da bi to edinost uresničili kar vnaprej, ko iščejo ali
zahtevajo skupnost pri obhajilu, preden
je ponovno vzpostavljena skupnost
Cerkva. Če pa naj pospešujemo pravo
edinost, morajo tudi koraki do tja biti
storjeni v resnici in ljubezni, da nove
razpoke ne bi povečale needinosti.
»Krst vzpostavlja temelj za občestvo
med vsemi kristjani« (KKC 1271). Kdor
ni krščen se tudi ne more udeleževati
Gospodove večerje. S tem ni nihče iz
ključen od ljubezni kristjanov, vendar
se lahko udeleži Gospodove mize v
njihovi skupnosti samo tisti, ki je prejel
tudi “kopel prerojenja”. Krst pa je šele
začetek, »ker teži za tem, da doseže
polnost življenja v Kristusu« (Ekumenski
pravilnik 92), torej tudi skupni prejem
Kristusa v evharistiji.
Med ločenimi kristjani obstajajo se
veda deloma zelo različna pojmovanja
o bistvu in pomenu Gospodove večerje,
Te razlike zadevajo predvsem pomen
duhovništva, mašne daritve in Kristusove navzoč
nosti v evharistiji (KKC 1400). Da je obhajilo lahko
resnično in rodovitno, ga ne smemo ločiti od celote
evharističnega slavja.
Obstaja pa popolnoma preprost in prepričljiv kri
terij za razlikovanje, ali je skupen prejem obhajila
v skladu z resnico. Kdor prejema evharistijo, odgo
vori na besede »Kristusovo telo« z »Amen«. Pred
tem je skupni »Amen« vseh ob sklepu evharistične
molitve po besedah »Po Kristusu, s Kristusom in v
Kristusu…« Da je »Amen« k besedam »Kristusovo
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telo« pravilen, se mora ujemati z “Amen” k evha
ristični molitvi, po kateri je evharistično Kristusovo
telo “nastalo”.
Beseda “Amen” pomeni pritrditev darovanje da
ritve »skupaj z našim papežem, našim škofom«, v
skupnosti z Marijo in vsemi svetimi, »v katerih pri
prošnjo zaupamo«, v prošnji za »naše rajne brate
in sestre« in predvsem za to, da nam kruh in vino
v moči Svetega Duha in Kristusovih besed, ki jih
Havana (Kuba) 12. februarja 2016

izgovori duhovnik, »postaneta telo in kri tvojega
Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa«.
Kdor lahko temu pritrdi s svojim “Da” (Amen),
pritrjuje evharistiji v smislu katoliške Cerkve. On
pravi “Da” skupnosti te katoliške Cerkve. “Da”
(Amen) sádu te evharistične molitve, evharističnemu
Kristusovemu telesu, bo potem tudi pravi “Da”. Sicer
so posebni slučaji, ko lahko tudi kristjani, ki niso v
polni edinosti s katoliško Cerkvijo, prejmejo evha
ristijo (KKC 1401), toda vedno je pogoj, da lahko z
iskrenim srcem rečejo dvojni “Amen”.
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naša kultura

Silvester Čuk

JOSIP JURČIČ

4. MAREC 1844 – 3. MAJ 1881
»Marsikdo večkrat zavpije med nami: ‘Za ljudstvo, za ljudstvo!’ Ali vprašam: koliko
je pravzaprav pisanih knjig za slovensko ljudstvo? Ljudstvo bi že bralo, ko bi le imelo
kaj. In kakor bi raslo med nami število dobrih knjig, tako bi tudi raslo med narodom
veselje do njih.« Tako je zapisal Fran Levstik v svojem znamenitem “Popotovanju
od Litije do Čateža” (1858), v katerem je zarisal pot razvoja slovenskega slovstva.
»Seveda bi morali pisati v domači besedi, v domačih mislih, na podlagi domačega
življenja, da bi Slovenec videl Slovenca v knjigi, kakor vidi svoj obraz v ogledalu.«
Ta njegova navodila je prvi izpolnjeval njegov trinajst let mlajši rojak Josip Jurčič,
ki si je pridobil pisateljsko slavo že kot gimnazijec. Kakšno desetletje zatem je Josip
Stritar zapisal: »Izmed vseh slovenskih pisateljev, kolikor jih živi, nima nobeden
toliko častiteljev kakor Jurčič, pri gospodi in med kmeti. Vsako novo delo njegovo je
pravo veselje slovenskemu občinstvu in množi pisatelji število prijateljev in slavo.«
Zgodba začetnika slovenskega pripovedništva je trajala samo sedemintrideset let.

Odličen učenec svojega starega očeta
Josip Jurčič, mojster naše poljudne povesti in
začetnik slovenskega romana, se je rodil 4. marca
1844 na Muljavi pri Krki. Njegov oče Marko iz Jabla
nice pri Kostanjevici se je kot stiški kočijaž priženil
na četrt kmetijo Pri Pajštbarju, ki mu jo je v zakon
prinesla žena Marija Jankovič. Nekaj let je imel tudi
branjarijo in žganjarno.
Malemu Jožku je bil učitelj pri odkrivanju sveta
in življenja v domači okolici stari oče Jože Jankovič,
materin oče. Rad mu je pripovedoval pravljice in
pripovedke o čarovnicah in strahovih, prigode iz
časa turških napadov, o tihotapcih in rokovnjačih, o
stiških menihih in je s tem zbudil vnukovo domišljijo.
Ta je začel hoditi v šolo s sedmimi leti, vendar se
niti brati ni naučil, zato je šolo za eno leto pustil. Ko
ga je starejša sestra Marija naučila brati, se je vrnil
v šolo na Krki, ki jo je končal tako uspešno, da je
šolanje nadaljeval v Ljubljani. Prvi razred gimnazi
je je dovršil z odliko, zato je bil sprejet v katoliški
dijaški zavod Alojzijevišče, kjer je ostal do konca
sedmega razreda. Nekateri vzgojitelji so podpirali
njegov pisateljski dar. V osmem razredu si je slu
žil kruh s pisateljevanjem. Anton Janežič, urednik
Slovenskega glasnika iz Celovca, mu je mesečno
pošiljal za njegove spise toliko, da je skromno živel.
Že leta 1861 je izšla njegova Pripovedka o beli kači.
Po dedovi smrti 1858 mu je v Novicah postavil trajen
spomenik s Spomini na deda.
Po maturi (1865) je Jurčič šel na Dunaj, da bi
študiral klasično jezikoslovje. Veliko časa in moči je
posvečal pisateljevanju, s katerim pa se je komaj
branil gladu, zato je kmalu uvidel, da študija ne bo
mogel nadaljevati. Nekaj časa je še vztrajal na Du
naju, sredi leta 1868 se je pa preselil v Maribor, kjer
je dobil službo v uredništvu Slovenskega naroda.

Levstik je vzgojil Jurčiča pisatelja
V gimnazijskih letih je Jurčič zelo veliko bral dela
slovenskih pesnikov in pisateljev, odločilno pa so
vplivali nanj romani Angleža Walterja Scotta, pri
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katerem se je ogrel za pripovedništvo. Še večje
važnosti pa so bili spisi Frana Levstika Napake slovenskga pisanja, Popotovanje od Litije do Čateža
in Martin Krpan. Vsi trije so izšli leta 1858. V prvih
dveh je Levstik razgrnil svoj načrt, kako pospešiti ra
zvoj slovenskega slovstva, predvsem pripovednega,
tretjega pa je ponudil kot ‘vzorec’ ljudske pripovedi.
Mladi Jurčič se je takoj lotil dela, kakor je želel
Levstik; najprej je začel nabirati narodno blago,
prisluhnil je govorici preprostih domačih ljudi, si
zapisoval njihove krepke primere. Ob študiju Val
vasorja mu je vstala pred očmi ‘pravljica iz turških
bojev’, kakor jih je priporočal Levstik za povesti. Tako
je nastala povest iz 15. stoletja domače zgodovine
Jurij Kozjak, slovenski janičar. Izšla je leta 1868 pri
Mohorjevi družbi v Celovcu kot slovenske večernice.
Čeprav je bilo mohorjanov le 2.173, so morali povest
natisniti dvakrat po 2.500 izvodov. Osmošolec Jurčič
je dobil zanjo 100 goldinarjev nagrade. (Po zaslugi
Ferdinanda Kolednika je ta povest prevedena v okoli
50 jezikov).
Zelo veliko je Jurčič ustvarjal med svojim prvim
bivanjem na Dunaju. Glavno delo te dobe je prvi
njegov (in slovenski) roman Deseti brat (1866).
Pobudo zanj je dobil od Levstika, s katerim se je
osebno seznanil. Fran Levec je v spominih na Jurčiča
zapisal, da mu je Levstik vsako povest strogo pre
sojal: hvalil njene vrline, pa tudi odločno grajal, kar
se mu je zdelo graje vredno. Deseti brat je kmalu
postal prava ljudska knjiga. Popularen je postal zlasti
po izdaji pri Mohorjevi družbi z zgovornimi ilustraci
jami Ivana Vavpotiča iz leta 1911 v nakladi 85.000
izvodov. Doslej je bilo že nešteto izdaj.

Ponosen, da živi od svojega peresa
Tri leta (1865-1868), ki jih je Jurčič preživel na
Dunaju, so bila pisateljsko zelo rodovitna. Poleg
najpomembnejšega dela, romana Deseti brat, je v
tem času izšlo nekaj njegovih zgodovinskih povesti
(Grad Rojinje, Kloštrski žolnir, Hči mestnega sodnika). Posebej velja omeniti povest Sosedov sin, ki je
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res najboljša Jurčičeva povest, verna slika kmečkih
ljudi in vaškega življenja na Dolenjskem.
Vendar je za svoje delo prejemal zelo skromne
honorarje. Ko sta sredi leta 1868 zamrli Janežičevi
knjižni podjetji, je odšel v Maribor v uredništvo Slo
venskega naroda, pa se spet vrnil na Dunaj, a godilo
se mu je slabo, zato je odšel v Sisak kot sourednik
časnika Südslavische Zeitung, od tam pa nazaj v
Maribor. Tam je načrtoval družino z učiteljico Marijo
Schwentnerjevo, pa je njen oče to preprečil.
Po prehodu k časnikarstu je v Jurčičevem lepo
slovnem delu nastal daljši premor. Po letu 1876 se
je spet vrnil k leposlovju in napisal nekaj krajših
del. »Bil je preverjen, da svojega poklica ni zgrešil

in da ni ‘faliran študent’, kakor so mu večkrat oči
tali politični nasprotniki. Bil je ponosen, da živi od
zaslužka svojega peresa,« je zapisal Fran Levec v
svojih spominih na Jurčiča.
Leta 1880 je skupaj z Jankom Kersnikom, Franom
Levcem in Ivanom Tavčarjem ustanovil nov lepo
slovni list Ljubljanski zvon – prva številka je izšla
o novem letu 1881. Čeprav je bil takrat že na smrt
bolan, je za LZ pisal roman Rokovnjači. Dokončal
je le 11 poglavij, preostalo je po Jurčičevem načrtu
napisal Janko Kersnik. Tri dni pred smrtjo je končal
zgodovinsko tragedijo Veronika Deseniška.
Sušica je 3. maja 1881 izpila njegove življenjske
moči.

islam

TUDI TO JE IS LAM ...

IRANSKI MEDIJI ZVIŠALI NAGRADO
ZA SMRT SALMANA RUSHDIEJA
Iranske medijske hiše v državni lasti so nagrado
za umor pisatelja Salmana Rushdieja zvišale, tako
da zdaj znaša že 3,5 milijona evrov.
Ajatola Homeini je leta 1989 razpisal fatvo na pi
satelja Salmana Rushdieja zaradi knjige Satanski
stihi, ki jo je označil za bogokletno, s čimer je pozval
k umoru tega pisatelja. Iranska verska organizacija
je za umor ponujala 2,5 milijona evrov, nagrado pa
so leta 2012 zvišali na tri milijone evrov.

Denar za nagrado zbrali
iranski državni mediji

Ob 27-letnici razpisane fatve so svoje dodali
iranski državni mediji. Iranska tiskovna agencija
je namreč objavila seznam 40 medijskih hiš, ki so
zbrale dodatnega pol milijona evrov in tako nagrado
za umor Rushdieja zvišale na 3,5 milijona evrov.
Čeprav so nekateri prepričani, da je fatva nepre
klicna in večna, se je leta 1998 takratni iranski

predsednik Mohamed Khatami od nje distanciral, češ
da ne velja več, saj se je Rushdie zaradi nje devet
let skrival v tujini. Prispevek iranskih medijskih hiš
zdaj kaže na to, da je fatva še vedno živa.

Poleg Rushdieja so napadali
tudi prevajalce
Rushdie se je po izdani fatvi več let skrival, devet
let ga je ščitila tudi britanska policija. Satanski stihi
so bili prepovedani v Indiji, Sudanu, Bangladešu in
Južni Afriki.
Poleg Rushdieja so napadali tudi vse, ki so sode
lovali pri izdaji knjige. Leta 1991 so do smrti zabodli
japonskega prevajalca knjige, italijanski prevajalec
je napad z nožem preživel, napadli pa so tudi nor
veškega založnika in turškega prevajalca.
Rushdie je bil sicer najavljen kot govorec na lan
skem frankfurtskem knjižnem sejmu, zaradi česar
je Iran odpovedal svojo udeležbo.

A LAH V SV ETEM PISMU
Alah je za muslimane največje in najpopolnejše
od imen za Bog. To je arabska beseda bogatega in
različnega pomena. Pomeni enega, ki je češčen in
slavljen, ki ustvarja vse, kar obstoja, ki je nad vsem
stvarjenjem, ki je vzvišen in skrit, ki se umika vsemu
človeškemu razumevanju. To je točno ista beseda,
ki jo Judje v hebrejščini uporabljajo za Boga (eloh),
beseda, ki jo je Jezus uporabljal v aramejščini, kadar
je molil k Bogu.
Kaj pa Sveto pismo?
Kot v mnoge druge jezike, je tudi Sveto pismo
prevedeno v arabščino. Nima smisla posredovati
slike arabskega besedila, saj bi koristila samo tiste
mu, ki zna arabsko. Toda Sveto pismo v arabščini
za Boga uporablja besedo Alah, saj pomeni isto, kar
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nam pomeni Bog, ki mu gredo vsi zgoraj navedeni
pridevki, kakor jih razumejo tudi muslimani. Kot
potrdilo tega naj služi spor, ki se je začel leta 2007
v Maleziji, kjer so prepovedali kristjanom uporabljati
izraz Alah za Boga, kakor je bila splošno razširjena
navada. Kristjani so se temu upirali z vsemi razpo
ložljivimi pravnimi sredstvi. Nižje sodišče jim je dalo
prav, vendar je vrhovno sodišče leta 2014 odločilo,
da se sme ime Alah uporabljati samo v musliman
skem smislu. Vendar ta sodba velja samo za Male
zijo. Drugod pa kristjani arabskega jezika še naprej
uporabljajo izraz Alah za Boga.
To je pa edina skupna točka med muslimani in
kristjani. Vse ostalo, od Kristusove osebe dalje, zlasti
pa moralna načela, je popolnoma različno.
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MA LDIVI
Mesto v World Watch List
Z 78 točkami so Maldivi na 11. mestu na World
Watch List iz leta 2015; leta 2014 so bili na 7. mestu
s 77 točkami. Zadnja leta se v bistvu ni spremenilo
nič za to prav majhno krščansko skupnost, naj gre
za tuje ali za domačine. Nasprotno, muslimanski
govor in nasilje, ki ga spremlja, še vedno rasteta.
Dejstvo, da državljani, ki se spreobrnejo v krščan
stvo, lahko izgube maldivsko državljanstvo, je nekaj
posebnega in je vzrok, da Maldivi ostajajo na vrhu
omenjene liste. Presoja za to leto 2015 zajema čas
od 1. novembra 2013 do 31. oktobra 2014.

Maldivi
otočje 600 km daleč od Indije

Viri preganjanja
Glavni vir preganjanja kristjanov na Maldivih je
islamski ekstremizem.
Islamski ekstremizem: islamska vlada se ima za
zaščitnika islama in je zato uvedla vrsto zakonov, ki
prebivalcem Maldivov praktično prepovedujejo spre
obrniti se v kako drugo vero, če si nočejo nakopati
hudih posledic, med njimi tudi izgubo državljanstva.
Biti doma na Maldivih pomeni biti musliman in za kaj
drugega ni prostora. Uradno maldivskih kristjanov
ni, so sami tuji kristjani. Za ilustracijo te naraščajoče
islamizacije v omenjenem času služi dejstvo, da je
predsednik Yameen dal veto (14. januarja 2014) na
predlog zakona, ki bi prepovedal zakonsko posilstvo,
češ da bi bil tak zakon “nemuslimanski”. Istočasno
je šolsko ministrstvo uvedlo v šole arabščino kot
izbirni predmet, zdaj pa načrtuje uvedbo poučeva
nja Korana kot šolski predmet do konca višjih šol.
Verski fundamentalizem je okužil tudi turizem, ki je
hrbtenica gospodarstva: trenutno je v gradnji prvo
islamsko letovišče, kjer naj bi bivali turisti iz Bližnje
ga vzhoda: januarja 2014 je bilo izvedenega 70%
načrta. V skladu s predpisi šarije je bila uvedena
smrtna kazen ta tiste, ki so krivi umora; ta kazen je
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razširjena tudi na mladoletne. Ves ta proces islami
zacije podpihujeta kapital in ideologija, ki prihajata
od zunaj.

Dogajanje
Maldivi še vedno iščejo svoj prostor na svetu in
se bore, da jih ne bi onemogočili obojestranski ali
mednarodni odnosi. Eno najbolj perečih vprašanj
je odnos z Indijo zaradi zemljepisne bližine in zgo
dovinskih gospodarskih vezi. Leta 2014 so Maldivi
skušali utrditi tudi odnose s Kitajsko in to ne samo
v turizmu, ampak v kitajskem vlaganju v njihovo
gospodarstvo in v svojem načrtu, da bi ustvarili novo
morsko “svileno pot”.
Oddaljiti se od učenja islama ali celo biti samo kri
tičen do vlade, lahko povzroči na Maldivih hud pritisk
tako na posamezne državljane kot na ustanove. To
se kaže v raznih zapletih leta 2014. Pod to obtožbo
je končala volilna komisija in več visokih uradnikov
je bilo odstavljenih, ker so skušali uresničiti ukaz
parlamenta, naj se razidejo nekatere majhne stranke
v predsedniških volitvah 2014. Vrhovno sodišče je
zastonj poskušalo ustaviti izvajanje teh odstavitev.
Opazovalci sodijo, da sodni sistem potrebuje obnovo,
saj pogrešajo neodvisnost sodstva in njegov vpliv
na politične zadeve dežele. Avgusta 2014 je bilo eno
največjih zborovanj, kar jih dežela pomni, saj se je
zbralo 13.000 ljudi protestirat proti izraelskim na
padom v Gazi, kar potrjuje, da je nemogoče izražati
drugačno mnenje kot je uradno stališče vlade. Sep
tembra 2014 je maldivsko vrhovno sodišče začelo
pravne postopke proti peterim članom Komisije za
človekove pravice. Do te odločitve je prišlo, ko je
komisija poslala narodno poročilo Svetu za človekove
pravice Združenih narodov v Ženevi. Jasno je torej,
da neodvisna Komisija za človekove pravice “kvari”
podobo vlade in ni sprejemljiva.

Vrste preganjanih kristjanov
Na Maldivih so tarče tako tuji ali priseljeni kristjani
kot kristjani, ki prihajajo iz muslimanskega ozadja.
Obe skupini imata skrajno omejeno svobodo vere
in verskih obredov. Treba je povedati, da se tuji
kristjani, ki žive v glavem mestu, lahko srečujejo
vsaj na veleposlaništvih. Sicer se pa morajo mnoge
krščanske skupnosti zbirati tajno, ker kult in zakra
menti lahko povzroče policijsko nasilje. Nemusli
manske verske dejavnosti se ne morejo dogajati v
javnosti, na tako majhnem in tako gosto naseljenem
področju, kot so Maldivi, posebno glavno mesto
Malé, je zasebnost mogoča le, kadar je človek sam.
Vsaka oblika srečanja, tudi če je za zaprtimi vrati,
ne bo ostala neopazna in bo tako pod nadzorstvom.
Kristjani na Maldivih nimajo nobene oblike svo
bode. Če jih odkrijejo, tvegajo ne samo, da izgube
državljanstvo, ampak da bodo podvrženi hudim
pritiskom s strani družine, prijateljev in družbe.
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Življenjska področja
Maldivski kristjani občutijo strašen pritisk in pre
ganjanje na vsakem področju njihovega življenja na
ravni družine, skupnosti, naroda in Cerkve.
Zasebno, družinsko in skupnostno področje: raz
širjena je družbena kontrola, ki nadzoruje vsakega
človeka z namenom preprečiti vsako oddaljevanje
od islamske ideologije. Zaradi zelo goste naseljenosti
praktično ni zasebnosti: lahko trdimo, da zasebnega
področja sploh ni, vsaj na glavnem otoku ne. Pri
tisk se odraža tudi na družinskem in skupnostnem
področju. Tudi najmanjši sum odddaljevanja od
islamske ideologije lahko povzroči še hujši nadzor,
zasliševanja in celo preiskave. Brati Sveto pismo ali
posluževati se drugih krščanskih pripomočkov je zelo
nevarno; že samo posedovanje je veliko tveganje.
Narodno področje: ker je državljanstvo sámo od
visno od tega, da je nekdo musliman, ne preseneča,
da je čutiti hude pritiske tudi na narodnem področju.
Kristjani ne morejo pričakovati, da bi z njimi posto
pali pravično: mediji jih prikazujejo negativno in v
političnih zadevah nimajo nobenega glasu. Dodatek
k “Dejavnosti za varstvo verske edinosti” iz leta 2011
kaže rastoče prvenstvo islama. Po tem dokumentu
se mora vsak posameznik ogibati, da bi povzročal
sovraštvo do ljudi druge vere. Čeprav to zgleda
navidez nekaj pozitivnega, v resnici služi samo utr
jevanju vladne politike, ki ima islam za neodtujljiv
del maldivske kulturne istovetnosti. Februarja 2014
je ministrstvo za islamske odnose objavilo ključne
cilje za leto 2014. Med njimi so: onemogočiti vse
vere razen islama v deželi, pozidati mošeje in druge

muslimanske centre, povečati vlogo mošej, razviti in
utrditi islamsko Akademijo Fiqh in uvesti smrtno ka
zen. Zaradi tega so vse domače in iz tujine uvožene
publikacije pod strogim nadzorom, saj hoče vlada
zagotoviti, da ne bi nasprotovale islamskemu izpo
vedovanju vere. Mnogo turistov je doživelo sitnosti,
ker so imeli s seboj svoj lastni izvod Svetega pisma.
Cerkveno področje: točkovanje kaže, da je ra
ven omejitev, naloženih cerkvam, zelo visoka. Na
Maldivih ni dovoljeno graditi cerkva ali imeti sku
pinskih shodov. Srečanja so možna samo za tujce,
pa tudi oni v praksi ne uživajo nobene svoboščine.
Maloštevilni domači kristjani nimajo kraja, kjer bi
se lahko srečevali in se poslužujejo vseh mogočih
previdnostnih mer, da ne bi bili odkriti.

Nasilje
Kot rečeno nivo nasilja ni zelo visok. Kristjani žive
skriti, ker vedo, kakšne posledice bi jih zadele, če bi
jih odkrili. Maldivi so primer dežele, kjer je splošen
pritisk že tako visok, da dodatno nasilje za uničeva
nje kristjanov ni potrebno. Nekateri kristjani, ki so
jih odkrili, so morali zapustiti deželo.

Bodočnost?
Sedanja maldivska vlada, ki jo vodi predsednik
Yameen, se ima za zaščitnika islama in vedno bolj
utrjuje svoj položaj in važnost islamskih vrednot. Ob
upoštevanju togosti vlade in podpore, ki jo uživa pri
ljudeh, kot smo videli, ni verjetno, da bi se položaj
krščanske manjšine na Maldivih mogel izboljšati.
Težko je celo misliti na poslabšanje položaja, če
izključimo povečanje nasilja.

NIGERIJA

napadi radikalnega islama so “tragičen paradoks”
Nigerijski predsednik, musliman Muhammadu
Buhari, je na širši mirovni konferenci izjavil, da nauk
islama prepoveduje ekstremizem v vseh oblikah, kar
pomeni, da je val napadov radikalnih muslimanov
vsepovsod po svetu “tragičen paradoks”
»Tragičen paradoks svetovnega uporniškega
položaja je, da večino krutosti, ki se dogajajo po
rokah upornikov širom sveta, povzročajo ljudje, ki
si domišljajo, da so muslimani, obenem pa so žrtve
večinoma res muslimani,« je rekel Buhari na začetku
Mednarodne muslimanske konference v Narodnem
domu v Abuji. Tako poroča Nigeria's Daily Trust.
»Svojo krutost in brezboštvo dokazujejo s tem, da
so njihove tarče najbolj ranljivi člani družbe: otroci,
ženske in stari.«
Buhari je dodal, da je vsaka skupina, ki razglaša
divjaštvo in ekstremizem, “brezverska in nesprejem
ljiva” za islam. Spodbudil je verske voditelje, naj
se dvignejo in nasprotujejo vsakemu zmotnemu
učenju, ki je temelj nasilnih vstaj.

»Nobena vera ne odobrava tako ostudnih zlo
činov proti človeštvu; prav gotovo pa ne islam ali
krščanstvo, katerima pripada večina Nigerijcev.
To je tragedija, proti kateri se morajo dvigniti vsi
normalni ljudje,« je dodal Buhari. »Islam ne do
voljuje brezzakonja. Odklanja ekstremizem celo v
normalnih verskih dejanjih. Mnenje katerekoli sku
pine, ki zagovarja nasprotno, je zato brezversko in
nesprejemljivo.«
Nigerijsko prebivalstvo, ki je v grobem razde
ljeno med kristjane in muslimane, je leta in leta
živelo skupaj v miru. Zdaj so se pojavile islamske
skupine, ki množično pobijajo kristjane in skušajo
deželo razdeliti.
Z “Islamsko državo” povezani Boko Haram je
predmet mnogih mednarodnih novic zaradi svojega
samomorilskega eksplodiranja bomb, množičnega
streljanja in ugrabljanja tisočev žensk in otrok po
vsej Nigeriji. Pa tudi na tisoče krščanskih kmetov so
pobili radikalni muslimanski živinorejci Fulani.

Kaj Slovence in Evropejce mami v džihad:
Koran za telebane, (lažen) občutek moči, obljubljene device in 5 tisočakov
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega, še zmeraj rjasto rjavega misijonskega cekarja

O NEZGODI S SMEH LJAJEM
NA MEHA NIČNEM LICU

Dostikrat se moram peljati z železnico. Pred dav
nimi časi, to je leta 1870, so se Japonci in Japonke
prvič peljali z železnico – na paro. Toda že 1895 je
paro nadomestila elektrika. In sedem let pozneje je
elektrika povezovala vse proge na glavnem otoku
Hónšu (po naše pisano), po katerem se tudi jaz prav
zdaj pomikam. Ko me poslušate, Vam najbrž drvi
skozi misli najhitrejši japonski vlak Šinkansen (po
naše pisano), ki ga lahko naglasite kakorkoli hočete,
le da naglas ne sem pasti na zlog -kan. Povprečna
hitrost je blizu 300 km na uro. Od časa do časa nam
televizija nudi sliko bodočega vlaka tipa Šinkansen s
hitrostjo – 500 km na uro ... Posebna proga za vlak
je skoraj vsa zgrajena; upajo, da bo začela delovati
leta 2020 o priliki tokijske olimpijade.
To je besedilo, ki se ga v mislih dotaknem skoraj
zmeraj, kadar sedem v tako zvani navadni vlak, ki
pa je navadno hiter. Ne vem, če kdaj vozi prazen
... Navaden nehitri vlak ima to prednost, da lahko
uživaš – če ti je ljubi Bog naklonil ta smisel – lepoto
japonske pokrajine. Gledam jo, skupaj z bralkami
in bralci, kako nam nudi v vsakovrstnih barvah, z
drevesi in grmi, potoki in lužami, tudi s kakšno reko,
griči in ravninami podolgovat japonski svet, ki ni
nikdar daleč od oceana. Kapljice nedavnega dežja se
tu in tam zasvetijo na deblih, ki so začela zeleneti.
Naenkrat se vlak ustavi. Z lahnim sunkom, ki se
ne spremeni v nov tok. Namesto tega nam zvočnik
pojasni, da se je pri prehodu nekje v daljavi zgodila
nesreča. Da nudijo čim več sedežev, imajo nekateri
vlaki vzdolž stene podolgovate sedeže za več kot de
setino potnikov. Na razpolago so tudi sedeži za eno,
dve in tri osebe. Jaz ga delim s čokatim moškim, ki
bi mu pripisal kakih petdeset let; gladko obrit obraz
je temne polti, ki je značilna za ljudi južnih japonskih
otokov. Takoj po zvočniški napovedi vstane in gre
skozi kupé po informacije k sprevodniku nekje spre
daj; vsaj tako se mi zdi, ker ni vzel s seboj prtljage
v mreži nad sedeži. Čez nekaj časa se vrne. Obraz
mu je bledo upadel, oči so povešene v tla. Kot da je
le telo, se pogrezne v sedež.
»Oprostite, gospod,« ga skušam vzdramiti iz neke
neizmerne otopelosti, »ali je kaj upanja, da se kmalu
pomaknemo naprej?«
Odgovora ni. Še enkrat ga počasi vprašam:
»Vam lahko kako pomagam?«
Malce dvigne glavo za komaj razločen odgovor:
»Do naslednje postaje je nekaj kilometrov. Tam
bi moral presesti na drug vlak, pravzaprav ekspres,
prav do obale. Tam čaka letalo na moj osebni pod
pis, ki ga s sedmimi drugimi podpisi pričakujejo v
New Yorku. Gre za nov ameriško-japonski projekt
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za cenen mednarodni vodohram.«
»Zakaj, gospod, ne morete zagotoviti svojega –
zdi se mi finančnega – sodelovanja po telefonu?«
ga začuden vprašam.
Odkima: »Ker gre za velike vsote, je treba s
podpisom zagotoviti obenem vse svoje imetje; nih
če od soinvestitorjev ne sme javno stvari kakorkoli
omenjati ...«
Oba umolkneva.
»Dovolite, gospod, da vam pomagam.«
»Vi? Tujec v naši deželi? Sicer dobrodošel, a
vendar tujec.«
»Dovolite, da se vam predstavim: po prijaznosti
vaše vlade smem delovati v vaši državi kot katoliški
misijonar.«
Malce začuden me gleda: »Naši svečeniki so odeti
v oblačila, ki jih že od daleč oznanjajo. Vi pa ...«
Slutim da ne more nadaljevati opisa mojega pro
letarskega suknjiča in malce zdelanih hlač.
»Se oproščam, gospod!«
Prvič se mu lice za spoznanje spremeni, ker mu
oči švignejo k lastnim hlačam iz krasnega sukna in
elegantno zlikanim ...
Jaz pa: »Kot misijonar oznanjam resničnega
Boga. In prav nanj se bom obrnil in ga prosil za
rešitev vašega na videz nerešljivega problema. Ne
mislite, da mu nič ne pomenite – bistvo našega
oznanjevanja je resnica, da je Bog – Ljubezen.«
Začuden me gleda: »Z vsem spoštovanjem do
vašega dela – kako morete govoriti o Bogu, ki ga ni?«
»Ali ste se, gospod, kdaj vprašali, odkod naš svet?
Kako da posamezni deli vsemirja delujejo po dolo
čenih, silno pametnih zakonih, čeprav so le snov?«
Razprtih oči me gleda: »Pa ni bilo že zmeraj tako?«
»Ne, gospod, vesolje se nenehno spreminja in
moderno znanost skrbi izid tega splošnega, neu
stavljivega spreminjanja. Pa tudi če bi ga ne bilo,
vprašanje ostane: ker iz nič ni nič in nihče ne more
dati, česar nima, mora biti nekje Bitje, ki je zmožno
ustvariti ne le snov, ampak tudi duha. Saj veste, da
nas duh loči od živali.«
Posluša me, premišljuje, odkima in se spet po
grezne v moje besede. Jaz pa dvignem oči – in ne
vidno tudi srce – k ljubemu vsemogočnemu Bogu, k
čemur nam Sveti Duh tako rad pomaga. Za rešitev
sopotnikovega problema prosim. Da se zdi nerešljiv,
me ne moti.
Notranjost vlaka se je precej spremenila. Ljudje
odhajajo v smer nesreče in se vračajo. Nekaj ljudi
je odprlo prtljago in zavoje in počasi, tako rekoč
neopazno, polni usta. Iz izkustva vem, da se na ta
način zmanjša nemir, ki se pravzaprav sprehaja po
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vsej dolžini vagona.
Zvočnik kliče. Še enkrat in še enkrat. In potem
še enkrat. Moj sosed se zdrzne, dvigne glavo in pri
tretjem klicu švigne s sedeža. Njega kličejo. Jaz sicer
nadaljujem molitev, a moram priznati, da mi je oči
ugrabil cirkuški voz na poti onstran proge. Pravza
prav to ni pravi cirkus s sloni in levi; voz – navadno
tovorni avto – je tako prostoren, da lahko prevaža
“umetnike” (kot jih imenujemo) in godala; oživljajo
ljudske povesti, pesmi in igre na nov način in zmeraj
je duša “cirkusa” kak talentiran Japonec ali Japonka.
In preprosto ljudstvo uživa pisano, a ne predrago
zabavo. Opremljen s pisanimi banderi in lepaki tokrat
ni nudil nobene propagande v obliki ljudske glasbe;
kar hitro jo je ubiral v vlaku nasprotno smer.

Moj sosed se vrne. Začudem in skoraj prestrašen
mi reče:
»Letalo ne more odletiti še kake tri ure. Odkrili
so poškodovan konec krila.«
Silno mu je odleglo, a me vendar skoraj prestra
šen gleda izpod košatih obrvi. Ko sede, potegne iz
prsnega žepa vizitko:
»Kadar boste imeli kaj časa na razpolago, me
pokličite in se bova zmenila za kak pogovor.«
Opravičim se:
»Iskrena hvala za čast. Rad bi vam ponudil svojo
vizitko, toda natisnili so mi jo z napako: namesto
angleškega FR, kar pomeni Father, vljuden naslov za
misijonarja, je pred mojim imenom z velikimi črkami
zapisano RF, kar pomeni kraljevskega mušketirja.«

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

25 LET NEIZS A NJA NIH S A NJ
Letos bo minilo 25 let od razglasitve samostojne in neodvisne slovenske države. Na tej slovesnosti je 26. junija 1991 na koncu svojega govora Milan
Kučan, šef slovenske komunistične partije in zadnji predsednik SR Slovenije v okviru Jugoslavije, izrekel usodne besede: »Nocoj so dovoljene sanje. Jutri
je nov dan.«
Najbrž je večina takrat te besede razumela kot napoved lepše bodočnosti, ki pa ne bo podarjena in bo zahtevala napore. Kaj so te besede resnično
pomenile, je že leta 2013 ugotovil Janez Janša. Navajam njegov zapis, pa še poročilo z zborovanja “V obrambo Slovenije” 2. aprila 2016:
»Kot že dolgo vemo in je razvidno iz dokumentov, nismo bili
vsi za osamosvojitev. Slovenski osamosvojitvi je glede na rezultate
plebiscita formalno nasprotovalo kakih 200.000 ljudi in pretežni del
postkomunistične nomenklature v Sloveniji, večina preostalega dela
takratne SFRJ ter večina svetovne politike … Nekateri med njimi so
z orožjem v roki sodelovali v agresiji na Slovenijo, drugi so z gnusom
zavrnili slovensko državljanstvo in se po porazu JLA odselili iz države.
Danes pa od slovenskega davkoplačevalca ob pomoči protislovenske
levičarske politike terjajo odškodnine …
Obveščevalna ter diplomatska poročila in prepisi telefonskih pogovorov domačih in tujih služb razkrivajo, da tujcem pravzaprav ni bilo
nič skrito, niti najvišje državne skrivnosti ne. Celo informacije o vsebini
strogo zaupnega predloga ustavnega zakona o osamosvojitvi je član
predsedstva RS Ciril Zlobec prostodušno bral v telefon italijanskemu
diplomatu. Enako usodo je doživel skrbno varovani datum dejanske
osamosvojitve, za katerega je vedelo le nekaj ljudi v državi. Poslanci
takratne opozicije, predvsem LDS in današnje SD, so tujim diplomatom
in obveščevalcem na široko razlagali svojo skepso ali celo nasprotovanje
osamosvojitvi. Nekateri, kot npr. poslanec LDS Franco Juri, so jo potem z
bojkotom razglasitve odločitve o osamosvojitvi tudi javno manifestirali,
medtem ko so drugi, predvsem ljudje iz naslednice ZKS, v slovenski
javnosti govorili eno, tujim virom pa drugo … Računali so na to, da bo
samostojna Slovenija sicer evforično razglašena, ne pa tudi udejanjena.
Verjeli so in skušali k temu v praksi tudi čim več prispevati, da Slovenske
2016 – AM – MAJ

obrambne sile ne bodo sposobne zasesti mejnih prehodov in ključnih
infrastrukturnih točk v državi ter omejiti manevra JLA in da bo po nekaj
dneh vse skupaj izpadlo kot operetna epizoda, po kateri bo sleherniku
v deželi jasno, da smo izolirani od zahoda, da ne obvladujemo lastnega
ozemlja in da nam ne bo nihče pomagal, nas nihče priznal ter da smo
se zaleteli z glavo v betonski zid …
Zamera je bila huda. Namesto da bi vplivni posamezniki pošteno
priznali, da so se zmotili, sodno jih tako ali tako ni nihče preganjal za
dejanja, ki so bila na robu izdaje ali krepko čez, ali pa vsaj ostali tiho,
so začeli že takoj po vojni in še pred mednarodnim priznanjem sprožati
propagandne kampanje proti nosilcem osamosvojitve ter rušiti posamične Demosove članice in nato vlado … Sanje o novih časih so bile
kljub uspešni osamosvojitvi od Beograda dovoljene samo en dan, nato
pa so se v družbi vzpostavili na glavo obrnjeni mehanizmi promocije.
Bolj je nekdo nasprotoval osamosvojitvi ali bil skeptičen do nje in bolj je
bil nekdo sorodstveno, politično ali čustveno vezan na bivšo državo SFRJ,
večje možnosti za karierni in politični uspeh je imel v samostojni Sloveniji. Komunistični pašaluk, ki so ga izgubili med Triglavom in Vardarjem,
so si v miniaturi neutrudno prizadevali vzpostaviti vsaj med Triglavom
in Kolpo. In v določeni meri jim je to uspelo. Danes je namreč od vseh
držav, nastalih na ozemlju bivše SFRJ, na mnogo prireditvah samo še
v Sloveniji prevladujoča komunistična in jugoslovanska ikonografija in
samo v Sloveniji nekdanji jugoslovanski komunistični funkcionarji še
vedno prejemajo posebne dodatke k pokojninam.«
155

➧

Na Trgu republike v Ljubljani je danes potekalo domoljubno zborovanje z naslovom V obrambo Slovenije, ki ga prirejajo Zbor za republiko
in Združenje VSO ter stranke SDS, NSi in SLS. Zbralo se je več tisoč ljudi,
zbrane so nagovorili predsedniki omenjenih strank Janez Janša, Ljudmila Novak in Marko Zidanšek. Na koncu so prebrali še skupno deklaracijo.
»Na mestu NLB, ki je tukaj za nami, bi morala zijati ogromna luknja.
Zato nimamo perspektive za mlade. Prek NLB so nam vzeli več denarja,
kot ga Slovenija zbere v proračunu,« je zbrane nagovoril predsednik SDS
Janez Janša in opozoril, da se Slovenija načrtno uničuje: »Migrantska
kriza se izkorišča zato, da si krepijo volilno telo. Med 500.000 ilegalnimi
migranti je največ za boj sposobnih moških in ne otrok in žensk. Zato ni
več prostora za slednji dve skupini.«
Evropska unija je za Slovence najbolj ugodno okolje v vsej naši
zgodovini, je poudaril Janša, češ da danes na tem zborovanju branijo
tudi Evropo. »Danes smo na najbolj občutljivi točki. Gre za razlikovanje
med tistimi, ki imamo Slovenijo radi, in tistimi, ki pravijo, da jim minuta nekega filma pomeni več kot Slovenija,« je dejal Janša: »Sloveniji
vladajo tisti, ki jim Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, vladajo tisti,
ki so Slovenijo razoroževali.«
Toda Slovenija bo šla naprej. Prelomna točka bo takrat, ko nihče
ne bo več šel iz Slovenije s trebuhom za kruhom, je menil Janša. Po
njegovo slovenska levica zdaj načrtno izganja mlade Slovenke in
Slovence na način, kot je drugače misleče izganjala v begunstvo po
drugi svetovni vojni.Gre za načrt, da bi si levica okrepila svoje volilno
telo, »propagatorji titoistične levico pravijo, da mora Slovenija sprejeti
200.000 novih državljanov,« je dejal Janša in poudaril: »Glede na to,
koliko se nas je tu zbralo, smo lahko optimisti.« Po njegovo obstaja še
en sistem, ki deluje po jugoslovanskih načelih, tako kot sodstvo. To so
mediji. Na poti k spremembam je ključno, da se na široko odprejo vrata
resnici, je menil predsednik SDS in zaključil: »Pred 25 leti smo Slovenijo
osamosvojili, danes pa jo bomo osvobodili.«
Predsednik SLS Marko Zidanšek je dejal, da so se danes zbrali ljudje,
ki jim ni vseeno za Slovenijo, za našo deželo. »Slovenija ni več varna država,« je poudaril, saj ljudje trepetajo za svoj obstoj, saj se težko prebijajo
z nizkimi plačami. Opozoril je na ekonomske migrante, ki si morajo delo
iskati v tujini. Izpostavil je še upokojence, brezposelne, mlade izobražene
ljudi. »Evropa in naša vlada sta nasedli umetno ustvarjeni migrantski
krizi,« je dejal zbranim in se vprašal: »Se upa ta vlada zagotoviti, da bo
Slovenija najbolj varna država v Evropi?«
»Slovenijo želimo zaščititi pred strici iz ozadja. Pred izginjanjem
slovenstva, zlorabami slovenskih simbolov in praznikov. Zaščititi vas
želimo pred vlado, ki vas želi obremeniti z novimi davki in birokracijo,«
je dejal Zidanšek in dodal, da je čas, da v državljanih znova zbudimo
občutek varnosti. »Moja vizija je velika Slovenija. To je država, ki smo jo
skupaj gradili, a so nam jo ugrabili. Vzeli jo bomo nazaj. Velika Slovenija
je dežela, v kateri ljudje vedo, da bodo s poštenim delom lahko zaslužili
za dostojno življenje,« je še poudaril Zidanšek. Pri sodelovanju za dosego
tega cilja povabil predsednika strank SDS in NSi, druge politične stranke,
civilnodružbena gibanja ter vse, ki se zavedajo, da je v Sloveniji nastopil
čas za korenite spremembe.
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Predsednica NSi Ljudmila Novak je povedala, da jo v teh dneh navdajajo mnoga čustva, ko se vpraša, kaj bo z mojimi in vašimi otroki in
vnuki. »Evropska unija mora ostati. Ne kot prisilni jopič, ki vsaki države
ne dovoljuje svobode, ampak kot skupnost, ki se bo lažje obranila, kaj je
pred nami. In pred svetom so velike preizkušnje,« je poudarila Novakova
in dodala, da podpira trdno povezane Evrope.»Nihče si ne želi še ene
državljanske vojne, če še prejšnje nismo končali,« je menila Novakova.
Dejala je, da ne smemo biti popolnoma brezčutni do migrantske krize,
toda dogovoriti se moramo, koliko prišlekov bomo sprejeli. S svojim
govorom ni ravno požela odobravanja, saj so se slišali žvižgi.
»Desnica mora biti boljša od levice in ponuditi kredibilne ljudi in
rešitve,« je zbranim povedala predsednica NSi, češ da mora desnica biti
demokratična in povezovati ljudi.
Akademik Janko Kos iz Zbora za republiko je dejal, da je obramba
Slovenije potrebna, ker je Slovenija ogrožena, ogroženi smo Slovenke
in Slovenci. »Slovenci smo bili vedno ogroženi,« je nadaljeval Janko Kos
in omenil turške vpade, Napoleona, nacizem in fašizem, na koncu še
jugoslovanski komunizem. »Slednji je bil še najbolj usoden, saj nas je
oslabil tako duhovno, materialno in moralno,« je povedal Kos in opozoril, da smo danes pred novo hudo preizkušnjo. Množica je vzklikala:
»Udbomafija, udbomafija!«
Migranti so populacija, ki je povsem drugačna od Slovenk in Slovencev, je poudaril Janko Kos. Težava je, kako naj se prišleki integrirajo
v evropsko civilizacijo, ki je povsem drugačna od njihove islamske civilizacije. »Enotnega mnenja o islamu ni. Niti v akademskih razpravah. To
nas sili v neko previdnost,« je menil Kos in se vprašal, kako naj poteka
integracija. Dodal je, da nismo samo ogroženi od zunaj, ampak od znotraj. »Rojevali so se posamezniki, ki niso marali biti Slovenci,« je opozoril
Kos in izpostavil predvsem “jugoslavizacijo” Slovencev. Slovenija je zato
oslabljena, je še dejal Kos in izpostavil, da je Slovenija ogrožena tudi
prek kulturnega anarhizma in evropskega nihilizma: “Evropa se mora
opreti na svojo razsvetljensko tradicijo.”
Pesnik Tone Kuntner je dejal: »Tu je nova slovenska pomlad! Čestitam
vam!« In: »Imam občutek, da s Petrom Prevcem stojim na vrhu planiške
skakalnice. Toliko je tu slovenskih zastav.«
»Zakaj obramba? Mi smo danes tukaj, ker vemo, proti komu je
potrebna obramba. Najprej proti jugo mentaliteti, nasprotnikom slovenstva in starim partijskim strukturam,« je v uvodnem govoru dejal Aleš
Hojs, predsednik združenja VSO in dodal, da je potrebna tudi obramba
proti korupciji, klientelizmu, pravnemu sistemu (zaradi nerazumljivih
zakonov), akademskim elitam, režimskim novinarjem in proti delu
evropske levice, ki nas želijo prepričati, da blaginja Evrope ni posledica
judovsko-krščanskih vrednot.
Pred začetkom shoda je France Cukjati za Novo24TV dejal, »da
smo Slovenci in da želimo ostati Slovenci v slovenski državi« in da
vsak prodor tujih narodov, tujih navad in kulture je potrebno jemati
z rezervo. Dodal je, da so zborovanja potrebna, da ljudje v Sloveniji
vidijo, da niso sami v svojem slovenstvu in da vlak za našo državo še ni
odpeljal. Aleš Hojs je za omenjeno televizijo povedal, da ne pristaja na
del evropske politike, ki zahteva, da se integriramo z našimi prišleki,
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saj Evropa temelji na judovsko-krščanskih vrednotah in rad bi, da tako
tudi ostane. »Moj sporočilo je, da je slovenski narod ogrožen s strani
stvari, ki jih prej nismo poznali. Prva je gospodarska kriza, sedaj pa tudi
migrantska kriza. V preteklosti smo veliko preživeli, sedaj pa se soočamo
z nečim, česar še nismo doživeli. Naloga tega zborovanja je, da vidimo
in začnemo razumeti s čim se soočamo,« je pred shodom za Novo24TV
dejal akademik Janko Kos.
Udeleženci shoda slovenski, evropski in svetovni javnosti s posebno deklaracijo sporočajo: Slovenija je naša domovina, ki smo jo
pripravljeni braniti; želimo živeti v svobodni, varni, demokratični in
evropski Sloveniji, ki varuje, spoštuje in podpira svoje državljane,
njihove človekove pravice, vladavino prava in enakost pred zakonom;

želimo živeti v Sloveniji, ki je utemeljena na slovenski kulturi in z ustavo
varovanih slovenskih in evropskih vrednotah; branimo odprto družbo,
ki je sposobna enakopravnega sodelovanja z drugimi, nasprotujemo
pa levičarski multikulturnosti, ki slovensko kulturo v Sloveniji vrednoti
enako kot kulturo šeriatskega prava in vse druge; vztrajamo na vrednotah slovenske osamosvojitve in zavračamo njihovo kriminalizacijo
s strani tistih, ki jim osamosvojitev ni bila nikoli intimna opredelitev.
»Sedaj gre zopet za Slovenijo. Ne bomo dovolili, da se v samostojni
Sloveniji ob njenem 25. letnem rojstnem dnevu na podlagi zakonodaje
propadle SFRJ preganjajo tisti, ki so jo branili, hkrati pa se agresorje
oprošča vojnih zločinov ter interese tujcev in migrantov postavlja pred interese lastnih državljanov,« pravijo v Zboru za republiko in Združenju VSO.

V ta kontekst spada tudi tožba, ki je vložena zoper brigadirja Toneta Krkoviča, ki je v desetdnevni vojski za neodvisnost Slovenije leta 1991 sestrelil
vojaški helikopter JLA (Jugoslovanke Ljudske Armije). Kaj ta tožba zaradi 25 let stare (torej davno zastarane) vojaške zadeve, v kateri naj bi sodili – to
ni šala! – po zakonih pred desetletji propadle komunistične Jugoslavije, je v Reporterju popisal Jože Biščak pod naslovom “Ime česa je Tone Krkovič”.
Nobenega dvoma ni, da ima reprodukcija “afere” s sestrelitvijo
helikopterja jugoslovanske armade leta 1991 širšo dimenzijo, ne
samo kriminalizacijo heroja osamosvojitve Toneta Krkoviča. Lov na
najvidnejše osebnosti osamosvojitve traja že več let, zadnje čase pa z
uporabo najpritlehnejših metod dobiva absurdne razsežnosti. Sploh ni
pomembno, ali obstajajo dokazi ali ne, pomembno je le, da se osamosvojitelje s pomočjo nelustriranega sodstva procesira in diskreditira.
Končna tarča je seveda Janez Janša, ki ga bodo nazadnje skušali zaradi
njegovega domoljubnega delovanja med osamosvojitveno vojno, v
kateri je nosil glavo na prodaj, obtožiti vojnih zločinov. In ravno temu, da
se pride do liderja opozicije, je namenjen že četrtič obnovljeni postopek
proti brigadirju Krkoviču, v katerem ga Emilija Mrlak, vdova umrlega
agresorskega pilota, obtožuje umora, storjenega grozovito in zahrbtno.
Če namreč obsodijo Krkoviča, bodo namreč kot nadrejenega tudi Janšo,
ki jim ga ni uspelo pahniti za zapahe v aferi Patria. In ko pade Janša,
bo tudi osamosvojitev razglašena za zločinsko in zarotniško dejanje.
A da razčistimo nekaj stvari. Prvič. Anton Mrlak je bil oficir agresorske vojske. Drugič. Pilotiral je Sloveniji sovražni helikopter. Tretjič. Kruha
ni vozil na piknik, kjer bi na gozdni jasi pekli čevapčiče in bi oficirji JLA

hodili po jutranji rosi z venčki na glavi, ampak v vojašnico na Vrhniki,
kjer je bila nastanjena tankovska enota, najmočnejša enota korpusa, ki
je 27. junija 1991 v zgodnjih jutranjih urah krenila v vojno proti Sloveniji. Mrlak je torej oskrboval mladi državi najnevarnejšo enoto. Četrtič.
Helikopter gazela je bil namenjen izvidništvu. To pomeni, da je imel
nalogo, da agresorski vojski sporoča položaje TO in policistov. In Mrlak
je opravljal tudi izvidniške polete, kar je bojno delovanje. Petič. Če bi
Mrlak v resnici želel prebegniti na slovensko stran, o čemer naj bi se več
mesecev menil z Jelkom Kacinom, tedanjim ministrom za informiranje,
bi to storil že prej ali pa tistega dne takoj po vzletu iz šentviške vojašnice.
Sprevrženo je torej, da se osamosvojitveni upor proti jugoarmadi
želi prikazati kot kriminalno dejanje, pri katerem so bili agresorski vojaki žrtve, osamosvojitelji pa zločinci. A vse gre proti takemu scenariju,
še posebej po tem, ko je sodstvo Branka Masleše oprostilo polkovnika
JLA Borislava Popova, ki je streljal na civiliste v Gornji Radgoni. Pa
razumi, kdor more. Čez vse skregano z zdravo pametjo. Še posebej
če bo prišlo do že videnega scenarija. Zadeva bo zastarala, medijski
mainstream pa bo poročal, da Krkoviču krivde ravno zaradi zastaranja
niso mogli dokazati.

Po vsem tem je jasno, da slovenskim komunistom, ki so si iz ozadja ne le prilastili oblast in postavljajo svoje marionetne vlade s predsedniki, kakor
je bila Bratuškova ali je Cerar (pri Jankoviću jim je zaradi njegove ošabnosti spodletelo), teče voda v grlo, saj podpora vladi rapidno pada. Kje pridobiti
glasove na volitvah. Druge poti ni, kot “uvoziti” čim več prebežnikov, jim dati azil in državljanstvo, pa bodo glasovi tukaj. Kako je pa z migranti v resnici,
je na Novi24TV zapisala Nina Knapič po naslovom “Kriminalu migrantov ni videti konca”.
v Ljubljani so dva zasačili, ko sta kradla v nakupovalnem centru.
Bizarno, kaj sta potrebovala.
Incidentom v Ljubljani ni videti konca. Najprej so migranti grozili
z nožem varnostniku v Parlament pubu, nato vdrli v sobo in mučili
drugega migranta na Karlovški cesti, tokrat pa sta dva migranta kradla
v Intersparu na Viču, so nam potrdili na PU Ljubljana.
Policija je bila nekaj po 19. uri obveščena, da so v prodajalni na
območju Viča prijeli dve osebi, ki sta bili zaloteni pri tatvini. Na kraju
dogodka so policisti ugotovili, da sta tujca – državljana Afganistana, prosilca za mednarodno zaščito, izvršila tatvino izdelkov.
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Afganistanca sta ukradla ravnalnik las, moške nogavice in moške
spodnje hlače v skupni vrednosti 36,18 evra. Policisti so na podlagi predloga za pregon odgovorne osebe opravili zaslišanje in bodo po
vseh zbranih obvestili na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.
Policija nasilnežev ne more pridržati, ker za to ni zakonskih pogojev. Do incidenta je prišlo le dva dni potem, ko so trije migranti iz
Afganistana brutalno mučili eno osebo, in sicer prav tako Afganistanca.
Neuradno so bili stari okoli 30 let. Incident se je zgodil v prostorih, kjer
bivajo, do pretepa pa je po podatkih policije prišlo zaradi spora in vpliva
alkohola. Kot smo neuradno izvedeli, so napadalci nasilno vdrli v sobo
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žrtve ter jo začeli pretepati, med drugim tudi z leseno palico. »Nobenemu od udeležencev ni bila odvzeta prostost, saj za to ni bilo zakonskih
pogojev,« so pojasnili na policiji.

Prejšnji teden pa je skupina migrantov pred Parlament pubom izsiljevala in grozila varnostnikom. Del skupine je pred prihodom policistov
že odšel, del pa so jih popisali. Pridržali niso nikogar.

In kdo to najbolj podpira? Kdo drug seveda, kot Združena levica. V kakšnem namišljenem svetu pa ta druščina živi, dovolj pove, da je njihov “glasnogovornik” v parlamentu Luka Mesec, ki so mu obesili vzdevek “Kučanov pionirček”. Okarakterizirala ga je dr. Maja Sunčič v Reporterju pod naslovom
“Se je Luka Mesec nažrl norih gob?”
Levičarski dominantni mediji so iznenada začeli oživljati propadlega
politika Luko Meseca. Njegov zaton je bil tako hud, da smo že mislili,
da se je iz Slovenije izselil v kakšno obljubljeno deželo – v Venezuelo
ali Sirijo. Žal se to ni zgodilo. Od sredine marca nas Mesec spet razveseljuje s svojimi lunatičnimi izjavami in skače iz vsakega medijskega
vogala. Najprej se je pojavil v lunatičnem intervjuju v “Dnevnikovem
Objektivu”. Temu je sledil nastop v “Studiu City”, ki je že dolgo Meščeva
piarovska izpostava na RTV Slovenija. Kot na ukaz so se vsule hvalnice
tudi drugod: Tomaž Mastnak je v “Dnevniku” pohvalil Meščev intervju.
“Mladinin” novinar Borut Mekina je z njim organiziral javni pogovor s
še bolj lunatičnim naslovom “Luka Mesec kot predsednik vlade”. Temu
je sledila še velika hvalnica ZL v “Mladini” in obramba te stranke v “Delu”
ob razpadu njene ljubljanske svetniške skupine.
Prej smo njegove nesmiselne izjave lahko pripisali dejstvu, da
preveč kadi travo, za katere legalizacijo si prizadeva, v novi medijski
ofenzivi pa bolj spominja na nekoga, ki se je nažrl norih gob. To smo
lahko videli iz njegove izjave v intervjuju za “Dnevnikov Objektiv”, češ
da Sloveniji ne vlada Cerar, pač pa Janša. Podobno je ponovil v pogovoru
z Mekino. S trditvijo, da Sloveniji vlada Janša, najbolj spominja na lik
Foxa Mulderja v zadnji sezoni “Dosjejev X”, ki se mu pod vplivom norih
gob v halucinacijah prikazuje marsikaj. V intervjuju za “Objektiv” smo
sicer videli, da je Mesec prepričan, da je trendovski in velika “faca”,
čeprav očitno živi v čungalunga svetu. To je pokazal s “poznavalskim”
komentiranjem domačega političnega dogajanja s TV-nadaljevankami.
Za domnevno zombijevstvo Cerarjeve vlade je obtožil kar desnico, čeprav
Mesec s svojo politiko že dolgo spominja na zombije iz nadaljevanke
“Živi mrtveci (The Walking Dead)”.
Mesecu se povsod prikazuje Janša ali skrajna desnica kot vir vsega
zla. Seveda ga niti najmanj ne moti, da je sam skrajni levičar. Ne, to
je zanj nekaj povsem normalnega! Še bolj normalno je, da Mesec kot
opozicijski politik podpira Cerarja kot nosilca oblasti v Sloveniji, ko
krivdo za njegovo zavoženo politiko in očitno tudi za vse vladne afere (!)
pripisuje kar Janši oziroma širše desnici. Svojo podporo Cerarjevi vladni
politiki je Mesec pokazal, ko je napadel predlog zdravstvene reforme NSI:
to majhno opozicijsko stranko z zgolj petimi poslanci je obtožil, da bo
uničila javno zdravstvo in pokojninski sistem, nekaj, kar bi lahko storila
le največja stranka na oblasti, torej Cerarjeva SMC in njena vladajoča
koalicija. Kot da bi bil pod vplivom halucinogenov, je opozicijski stranki

SDS in NSI obtožil za dolge čakalne vrste v zdravstvu. Hkrati je kot
opozicijski lider izkazal absolutno podporo vladni zdravstveni politiki
in nesposobni ministrici Milojki Kolar, ki doslej ni naredila še ničesar.
Ni čudno, da ni nič od njega!
V svoji bolestni obsedenosti z Janšo Mesec SDS obtožuje poceni
populizma, hkrati pa se sam hvali s populističnimi potezami: od zastonj
kosil do odpisa dolgov in obeta drugih socialnih bonbončkov. Da ne
govorimo o legalizaciji trave, ki jo, sodeč po izjavah, Mesec sam redno
kadi. Sicer ne bi desnice obtoževal sovražnega odnosa do tujcev v zvezi
s politiko do beguncev, medtem ko je svojo priljubljenost gradil na
sovraštvu do tujcev in skupaj z Jožetom Mencingerjem mahal s peticijo
“Preprečite privatizacijo!”, ki v resnici pomeni stop tujcem. Mesecu
se povsod prikazuje Janša, vendar ne vidi najočitnejšega dejstva, da
je Mencinger glavni avtor bankrotiranega nacionalnega interesa,
zaradi katerega so šla podjetja v stečaj in delavci na cesto. S takšnim
Mencingerjem, ki je do zadnjega branil kriminalca Bineta Kordeža,
Mesec veselo paktira, hkrati pa v intervjuju za “Objektiv” lovi fantome,
ko govori o menedžerjih, ki so si pobrili glave, ustanovili društvo in
podjetja poslali v stečaj!?
Dokaz, da Mesec sploh ne ve, v katerem letu živimo, je njegovo
vztrajno obujanje socializma od mrtvih. Očitno ni opazil, da socialistična
Venezuela tukaj in zdaj razpada pri živem telesu. Kljub temu histerično
poziva k drugi socialistični republiki v odziv na Janšev že precej star predlog o drugi republiki. No, tudi glede Grkov je Mesec ostal v preteklosti,
saj še vedno ne ve, kaj smo se naučili iz lanske grške izkušnje: da je kot
prvak ZL izdal interese svojih sodržavljanov v korist grške Sirize. In da
grška zgodba nikogar več ne zanima. Še bolj je avt neoliberalizem, o
katerem Mesec še vedno na dolgo in široko blodi, čeprav za to nikomur
ni več mar.
V pogovoru “Luka Mesec kot predsednik vlade” je postalo jasno, da
je Mesec v svojem hlastanju po oblasti očitno pomešal realnost in fikcijo.
Za njegove težave z resničnostjo so krivi tudi levičarski dominantni
mediji, ki ga umetno držijo pri življenju s kisikovo bombo, pardon, s
smejalnim plinom. Zato Mesec ne razume, da je njegovih pet minut
politične slave že zdavnaj mimo in da mu po javnomnenjskih anketah
slabo kaže. Namesto tega se kar naprej bori proti fantomskemu Janši
na oblasti in želi vsekakor narediti to deželo spet socialistično. Če ne v
resničnosti, potem pa vsaj v levičarskem čungalunga svetu.

Vse kaže, da celo Slovenci počasi doumevajo, kakšna je resnica in kam jih je pohlep po oblasti komunističnih “stricev” s Kučanom na čelu po 25 letih
pripeljal. Upajmo, da se bodo zbudili iz svojih sanj in jih spravili tja, kamor spadajo: če že ne dosmrtno ječo, pa vsaj na gnojišče zgodovine z minimalnimi
pokojninami (kakor so jih oni skušali priskrbeti večini Slovencev). Pa Kučanovega pionirčka z njimi, da jim bo za postrežbo ter ekonomista Mencingerja,
da jih bo učil, kako z minimalno pokojnino preživeti. Res je, da smo v letu Božjega usmiljenja, ker pa Boga ne priznajo, naj jih sodi človeška pravičnost.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM

POD PIRAMIDAMI PRI GIZEH
SFINGA

nadaljevanje

Plutarh meni, da so hoteli Egipčani s Sfingo izra
ziti skrivnostno, zagonetno modrost nauka o božan
stvu. Klemen Aleksandrijski pa razlaga pol živalsko
in pol človeško podobo drugače. On trdi, da sta s
tem izražena “ljubezen in strah”. Božanstvo je tre
ba ljubiti, ker je polno dobrote do dobrih; zato mili
človeški obraz. Obenem se ga je pa treba tudi bati,
ker je neizprosno pravično do hudobnih; zato divje
levovo telo.
Čemu torej ta podoba božjega, neskončnega,
večnega, neminljivega bitja tukaj sredi puščave, na
kraju smrti?
Podoba sama nam daje zadosten in krasen od
govor, s katerim se more popolnoma zadovoljiti
naše srce.
Poglejmo ji še enkrat v obraz. Kljub oskrumbi za
pazimo v plemenitih potezah blag smehljaj, izredno
blaženost. Tu vlada okoli in okoli smrt, minljivost in
v tem kraljestvu se sfinga smehlja! Ta blagodejni
smehljaj je smehljaj vere in upanja.
Sfinga

Tudi Grki so imeli svoje sfinge. Toda grška sfinga
je dvom, zagonetka, zastavica, ona mori, ona ne ve
odgovora na življenjska vprašanja in na vprašanja o
onostranskem življenju. Ona muči človeka z duha
mornim, obupnim dvomom.
Čisto drugačna je egiptovska sfinga. Ta ni dvom,
ampak ravno rešitev dvoma in zagonetke. Sem v
puščavo, na pokopališče, sem v kraljestvo smrti
so hodili ljudje, tu so jih srečala velika vprašanja o
smrti, grobu in življenju onkraj časnega... a šli so
k sfingi gledat nje mili, plemeniti obraz in smehljaj
jim je dvigal njihovega duha navzgor k božanstvu,
v večnost, premagal smrt in duhamorno žalost,
obrisal solze, dajal sladko upanje večnega življenja.
Potolaženi s tem upanjem in to vero so zapuščali kraj
smrti. Še več! To upanje in ta vera sta jim kazala
pravo pot. Stari Egipčan se ni zmenil za časno, borno
ilnato, razpadljivo svoje časno stanovanje. Vso skrb
je obračal na grob, na onostransko življenje. Zato
je naredil trupla nestrohljiva, zidal trdne mastabe,
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postavljal večne piramide.
Iz vseh ostankov preteklih časov nam sveti jasna
luč prvotnega razodetja, pomešana sicer že s po
gansko temo, vendar še svetla. Pozneje šele so se
ti zakladi izgubili v morju človeških strasti. Narodi
so izgubili vero in upanje ter tavali v temi dvoma
in obupa.
Egiptovska sfinga oživlja, grška, ki je nastala
stoletja za njo, mori!
Omenim še, da je glava tudi umetniško delo in
to tem bolj, ker je izklesana iz žive skale. Človeški
obraz, tridesetkratno povečan in vendar tako izredno
blag izraz! To ni otročarija, ampak prava umetnost.
Vsi deli so lepi, skladni, vse v pravem razmerju.
Pravo je zadel arabski pisatlj Abd al-Latif, ko je na
vprašanje, kaj se mu je na teh tleh zdelo najbolj
čudovito, odgovoril: »Natančnost vseh potez na
sfingini glavi!«
Le počasi zapuščamo kraj in prav težko se ločim
od plemenite podobe. Mili pogled mi sega globoko
v dušo.
OB PIRAMIDAH
Prišedši nazaj k prvi piramidi odslovim Arabca in
velbloda. Treba si je še nekoliko bolj ogledati velika
na. Na vzhodni strani v višini kakih 50 m je vhod v
notranjščino. Arabec je sicer silno silil v naju, ko sva
šla do odprtine, naj bi šla tudi v notranjščino, a dr.
Pečnik mi je zatrjeval, da se ne vidi nič posebnega.
Ozki hodniki vodijo do več prostorov, v katerih
so stale rakve kralja in kraljice, oziroma še ožjih
sorodnikov. Stene so iz orjaških skal, ki med seboj
nimajo nobene vezne snovi, ampak so kakor zbruše
ne in tako tesno spojene, da niti šivanke ne spraviš
med špranje. Vse te naprave kažejo, da piramide
niso samo grobni spomeniki, ampak grobovi sami,
kakršnih si še ni izmislil noben kralj, noben narod.
Ravno zahaja sonce v rdečkasto peščeno morje
suhe Sahare. V čudovitem svitu žari Egipt. Njegova
kraljica, slavna Kahira, se začne lesketati v tisočerih
lučeh, da tekmuje ta sijaj z žarom nebeških zvezd,
ki se polagoma prikažejo na temnomodrem nebu.
Dnevna vročina je ponehala, od severne strani veje
večerni hlad, iz puščave vre čist, oživljajoč zrak.
Usedeva se na oglajen kamen. Takih večerov je
malo v življenju. Telesne oči se ne morejo nasititi
čudes in krasu, duh pa roma v preteklost.
Tu sediva na prvih spomenikih zgodovine, na
zidavah, kakršnih ni nikoli več zmogla človeška
umetnost.
Poznejšim rodovom so bili ti velikani dolgo časa
nerazvozljiva uganka. Raziskovanje naše dobe je
odgrnilo skrivnostno zagrinjalo, ki je mnogim oviralo
pogled.
Nastanek kamnitih velikanov je izražen v bese
dah: »Tlaka vsega naroda!«
Že Herodot nam je zapustil nekaj poročil. Kamen
so lomili daleč gori in ga spravljali po Nilu dol. Iz
doline so morali napraviti poseben, polagoma se
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dvigajoč tir, katerega je bojda 200 tisoč ljudi delalo
deset let. En sam orjaški kamen je spravljalo 2.000
ljudi tri leta dolgo.

Faraon Keops
(Khufu)
Faraon Mykerinos
Faraon Kefren
(Menkaura)
(Khafre)

Piramido, ob kateri sediva, so zidali skozi dvajset
let, seveda le ob času Nilove poplave skozi tri me
sece vsako leto. Delalo je 2.000 delavcev, večinoma
zastonj, v tlaki ali le proti jako mali plači.
V teh delih se združuje skupna moč čilega naroda
vse dežele, tu je zložena sila milijonov. Le na ta način
so taka neminljiva dela mogoča.
Bi pa kdo rekel: Čemu taka dela, ko je pri njih
izkrvavelo na stotisoče ljudi! Nima-li Alban Stolz
prav, če meni, da so piramide sezidane iz zmečkanih
ljudi in iz človeških glav?
Tudi to stran so razjasnila novejša odkritja. Pač je
pri delu igrala palica važno vlogo in so kamni poroše
ni s potom vsega naroda; pač je pesek suhe puščave
mrtvaška postelja tisočerim, a prehuda ta tlaka ni
bila. Ob času poplave so mnogi celo radi delali, ker
so imeli zaslužek. Delavci so že v tisti dobi poznali
tudi – stavko, če se žito ni redno delilo. Vrhu tega
je bilo povelje faraonovo povelje božje, kateremu
se ni nihče ustavljal. Za faraona delati je imel vsak
le za čast in posebno odlikovanje.
Vriva se mi vprašanje: »Kakšna misel pa je morala
navdajati faraone same, da so usužnjili moč vsega
naroda, da so prinašali take žrtve, osredotočili v teh
zidovjih toliko ljudske sile?«
Vemo sicer, da so piramide grobovi, nagrobni spo
meniki, namenjeni shraniti faraonovo truplo ter ga
obvarovati vsake oskrumbe, vsakega uničenja. Saj so
grobišča daleč naokoli, samo da ti faraonovi grobovi
prekašajo vse druge grobove po velikost, ker so fa
raoni daleč nadkriljevali tudi v življenju ves narod, ko
je ljudstvo v njih častilo višje, skoraj božansko bitje.
Ali nam razlaga ta namen zadostno ono silno gonil
no moč? Ali so faraoni delali le za smrt? Ali so hoteli
pokazati le svojo moč, ovekovečiti svojo slavo? Težko
bi bilo to verjeti. Za taka dela mora priti navdušenje
od nekod drugod, tu mora biti še druga, višja misel.
Brez dvoma: neminljiva dela je ustvarila tudi
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neminljiva misel. Tu se ni zidalo za smrt, za mrtve,
ampak za žive, za upanje v drugo življenje. Piramide
niso stanovanja umrlim, ampak počivališča živim, ki
gredo skozi smrt v novo življenje.
Zidali so sicer faraoni, ljudje, umrlji
va bitja, tudi delo je le končno in mora
nekdaj razpasti, dasi bo morda trajalo
dalj kot vsa druga umetniška dela, ali
misel, gonilna moč, duh, ki je zidarje
navdajal, je prišel od zgoraj, iz druge
ga sveta, iz trdne vere v neumrljivost
in vstajenje. Ti grobni spomeniki so
obenem tudi trdni spomeniki vere v
neumrljivost, upanja v prihodnje vsta
jenje mesa.
Misel na večnost je navdajala tiso
čere, da so izvršili ta dela. Nad pira
midami, ki samevajo ob robu suhe,
mrtve puščave, se sveti zlat napis:
»Verujem v enega boga, verujem v
večno življenje.«
Mnogi so si prizadevali v teh zidavah
zaslediti še kak višji namen. Kdor je
stal v njih bližini in čutil njih vpliv, bo
pritrdil, da je morda še nekaj več v teh velikanih:
Nekdaj, ko je bil vrh pozlačen in so se strani leske
tale v najfinejšem krasu, je moral biti njih vtis res
veličasten.
V svitu egiptovskega sonca so se lesketali kakor
ognjeni stebri, ki švigajo proti nebu. Nehote se pri
pogledu človeški duh dviga navzgor, v neskončno
večnost, k Bogu. Tudi piramide so po svoje, kakor
naši stolpi, kažipoti proti nebu, resen opomin iz prvih
dob za vse poznejše rodove.
Nikoli in nikjer se človeški duh v poganstvu ni
povzpel do takih višin, nikoli se misel na združenje
časnega z božjim ni izrazila tako pretresljivo; nikjer
ni pokazalo človeštvo tako živo svojega hrepenenja
do najvišjega, do božanstva.
Ta misel stori piramide nepremagljive in le pod
vtisom te misli umemo, kar piše arabski pisatelj Abd
al-Latif: »Vse se boji časa, čas pa se boji piramid.«
Zakaj se jih čas boji? Ker je v njih utelešena višja
misel, kateri čas ne more do živega.
Umemo te zidave in pri tem raste občudovanje.
Piramide so brezdvoma “največji spomeniki sveta”!
Hrup ljudi je utihnil, čisto sama sva ostala. Odi
demo. Grobno tišino prekine le hreščanje peska, po
katerem korakava. Nilova dolina je zavita v vijoličast,
omamljiv žar. Ponosne palme so v večernem mraku
podobne prikaznim iz drugega sveta. Zdi se, kakor
bi iz tal vstajali duhovi nekdanjih faraonov. Končno
se prikaže še bledi mesec izza onostranskega ob
zorja. V njegovem svitu ožive piramide, grobovi in
peščeni griči.
Piramide, posebno Velika, imenovana tudi Keopsova, so še danes,v tretjem tisočletju, zavite v
skrivnost. Faraon Khufu (Keops), po katerem ima
piramida ime, je bil dokaj nepomemben vladar,
drugi iz četrte dinastije in naj bi po klasični časovni razpredelnici vladal v letih 2551-2528 pr. Kr. V
tem času naj bi bila torej zgrajena Velika piramida,
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za kar pa ni nobenega dokaza, razen izročila, ki
jo pripisuje temu faraonu. Presenetljivo je, kar so
brez sence dvoma ugotovili: v tej piramidi nikoli
ni bil nihče pokopan! Vse, kar so našli v njej, je
bil prazen sarkofag, ki ne kaže nobenih sledov, da
bi bila v njem kdaj mumija, pa še brez pokrova je
bil povrhu. Tudi kanope (vrči) s telesnimi organi,
ki so sicer vedno v grobovih, manjkajo, kakor tudi
vsi ostali običajni grobni dodatki. Zakaj so jo torej
gradili, če v njej ni bil nihče pokopan? Še hujša
vprašanja nastanejo, če skušamo gradnjo uskladiti
s tehničnimi postopki, za katere menimo, da so bili
takrat običajni. Površina njenega temelja je 5 ha
(12,3 akrov), v višino sega 146 m. Sestavlja jo 2 in
pol milijona kamnitih kvadrov, ki so težki od tri do
petdeset metrskih ton. Če bi vsak dan vgradili v povprečju deset že obdelanih blokov (na začetku več,
proti vrhu pa vedno manj) bi samo za to delo porabili 680 let. Ali si sploh predstavljamo, kaj pomeni
zvleči dvajset ali več tonski blok sto in več metrov
visoko? Če bi za dvigovanje blokov v višino zgradili
položno rampo, bi bila ta rampa v končni fazi dolga
kilometer in pol, torej skoraj miljo. Toda rampa bi
se proti vrhu vedno ožila in bi bila na vrhu široka
komaj tri metre. Kje bi torej bil prostor za delavce,
ki so dvigovali zadnje bloke in ki so na vrh posadili
zlat pokrov, ki je po navedbah grškega zgodovinarja
Herodota tehtal 160 metrskih ton (danes tega pokrova ni več, Herodot, ki je šaril po Egiptu štiri in
pol stoletja pred Kristusom, ga je pa še videl)? In
če se bloki eden drugemu prilegajo tako, da “niti
šivanke ne spraviš v režo”: koliko časa je trajalo,
da so zgladili tak blok, saj po sedanjem prepričanju
niso delali drugače, kot da so kamen drgnili z drugim
kamnom? Granit za galerije so pripeljali, kot poroča
Herodot, iz 700 km oddaljenega kamnoloma in so
za to potrebovali (tudi to je Herodotov podatek)
deset do dvajset let. Faraon Khufu (Keops) je vladal
33 let; če so delali samo tri mesece na leto v času
poplave, to pomeni, da bi morala sama gradnja biti
končana v nekako 400 mesecih. Tudi če bi imeli na
razpolago milijone delavcev (kje bi jih le vzeli, saj
ves Egipt ni imel toliko prebivalcev), pri vsej velikosti piramide zanje ne bi bilo prostora. Ni ga, ki bi
znal odgovoriti na ta vprašanja, ni jih pa malo, ki so
prepričani, da je Vélika piramida veliko starejša, kot
jo ceni uradno mnenje in da so ob gradnji razpolagali s tehničnimi sredstvi, o katerih se nam danes
niti ne sanja. Vsekakor velja, kar je rekel profesor
Howard Carter, ki je odkril Tutankamonovo grobnico
pri Tebah (edino, ki se je ohranila neizropana več
kot tri tisočletja): »Egipta ne poznamo, to si samo
domišljamo...« (op. ur.).

SLOVO
Čas bivanja v Nilovi deželi je potekel. Sonce je
jelo močno pripekati. V suhem zraku vročina sicer
ni nadležna, za moje zdravstveno stanje je bila
naravnost ugodna, a kdor vročine ni vajen, sčasoma
oslabi. Za Evropejce je najbolj ugoden čas od listopa
da do srede sušca. Kakor ptice selivke začnejo tujci
v tem času deželo zapuščati. Prej natlačeno polni

hoteli postajajo prazni, izletnikov na razne kraje je
vedno manj, za letovišča prihaja mrtvi čas.
Nekajkrat smo že imeli vroči veter iz puščave, ki
je vsaj za nekaj dni prava nadloga. Arabci mu pra
vijo “hamzin”, to je petdesetdnevni, ker ima bojda
navado pridrveti vsakih petdeset dni. Pa ne vpraša
nikdar, ampak pripiha, kadar se mu zljubi. Ta veter
je naš jug, ki se je pa na morju precej ohladil. Vsa
kdo ve, kako vpliva jug pri nas. Bolehni ljudje ga
ne marajo. Na Laškem se ga vse boji, ker vznemiri
živce, za Egipt je pa šiba.
Nekaj dni poprej je nebo rumenkasto. Vročina
postaja vedno bolj neznosna, raz čelo lije pot, komaj
dihaš. Moč hamzina ni ravno v pišu, ampak v vročini,
ki se je je nabral na neizmernih peščenih planjavah
sosednje Sahare. Ta vročina pride kot mogočen val.
Od drobnega prahu otemni sonce, vse je kakor v
dimu; ljudje zapirajo okna, ulice so prazne, promet
zastane. Zdi se ti, da stojiš pri odprtih vratih močno
zakurjene peči; noč in dan se potiš. K sreči se naval
kmalu zopet poleže, lahkeje se diha v očiščenem zra
ku, ko sije sonce raz jasno nebo s podvojeno lepoto.
Vzel sem slovo od Heluana, poslovil se od pušča
ve, njenih skrivnosti in njenega miru. Na predvečer
sem šel še enkrat gor na gorovje, da zrem zadnji
krat lepoto samote in pod seboj kras egiptovske
dežele. Kako se lesketa Nil, kako se smehlja zeleno
polje, kako sanjavo se gibljejo vitke palme, kako
se v zadnjih žarkih svetlika peščena ravan Sahare s
svojimi tisočletnimi čuvaji ob robu, nepremagljivimi
piramidami. Zadnjikrat zrem sončni zaton v puščavi;
ko je zopet vzhajalo, je bil Heluan že za menoj in
zopet sem v zmagoslavni Kahiri.
Ves dan posvetim Kahiri. Še enkrat si ogledam
njeno življenje, njene lepote, njene mičnosti. Ta le
pota ne prekaša drugih krajev! Nikakor ne! Ali tako
izredna je, da je ne najdeš nikjer drugje. To mesto
je svet zase, take prestolnice nima nobena država.
Sem od piramid sem prihajal na večer, ko je od
neštevilnih stolpov donel slovesno-resni glas muezi
nov, muslimanskih klicarjev: »Allahu akbar, ašhadu
ana l‘ ill‘ha il-Allah...« Ko je prihodnje jutro ta klic
zopet donel čez morje hiš, je bila Kahira že izpred
mojih oči.
Nekaj časa sem se mudil še v Aleksandriji, užival
lepe ure med tamošnjimi Slovenci, pohajal po ulicah,
sprehajal se ob morski obali. Pogostoma sem šel
tudi v pristanišče gledat, kako prihajajo in odhaja
jo razni parniki. Najrajši sem gledal avstrijske. Na
odhod nisem mislil.
Saj mi v tej lepi deželi z njenim ugodnim pod
nebjem prav ničesar ni manjkalo. Spominjal sem
se sicer doma, ali tožilo se mi po njem ni. Saj tudi
ni bilo vzroka!
Dalj časa imam že vse pripravljeno, da obiščem
kraje, ki so sveti vsakemu kristjanu. Videti hočem
deželo, ki je domovina naše vere, domačija naših
src. Vse misli so obrnjene le tja in srce mi koprni od
pričakovanja. Ni trajalo dolgo, in stojim pred ures
ničenjem svoje srčne želje. Dne 3. malega travna
vzamem slovo od dežele starih faraonov.

ROMA NJA IN POBOŽNOSTI V LETU 2016
V MAJU bodo ŠMARNICE ob nedeljah ob 1:30 popoldne: šmarnično premišljevanje, pete litanije Matere
božje in blagoslov z Najsvetejšim. Na materinski dan, 8. maja, in na Telovo, 29. maja, šmarnic ne bo.
TELOVO – NEDELJA, 29. MAJA: Sv. maša bo ob 11:00 pri lurški votlini. Po maši bo procesija z blagoslo
vom z Najsvetejšim pri štirih oltarjih.
NEDELJA, 19. JUNIJA – Romanje društva Prekmurje in očetovski dan. Sv. maša bo pri lurški votlini
ob 11:00 uri; pete litanije Matere Božje takoj po maši. Sledi piknik na hribu.
NEDELJA, 26. JUNIJA – Slovenski športni klub iz Lemonta organizira tekmovanje s Slovenci iz Kanade
v soboto in nedeljo. V nedeljo ob 11:00 uri dopoldne bo sv. maša pri votlini, sledi piknik na hribu.
Slovensko-ameriški dan ob praznikih neodvisnosti Slovenije in Združenih držav Amerike.
NEDELJA, 17. JULIJA – Romanje Slovenske ženske zveze. Romarska maša bo ob 11:00 uri dopoldne,
po maši pete litanije Matere Božje. Sledi piknik na hribu.
NEDELJA, 24. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne.
Po maši pete litanije Matere Božje z blagoslovom. Nato piknik na hribu.
NEDELJA, 14. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškega-kulturnega centra
v Lemontu s sv. mašo ob 11:00 dopoldne. Po maši in petih litanijah bo piknik na hribu.
NEDELJA, 28. AVGUSTA – samostanski “Medeni piknik” Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne, po
maši pete litanije Matere Božje, oboje pri lurški votlini. Pikniško kosilo bo na hribu.
OB NEDELJAH V OKTOBRU bo ob 10:30 dopoldne v cerkvi skupna molitev rožnega venca.
VES NOVEMBER bo vsak dan ena sv. maša za vse pokojne, ki nam jih priporočite, spominjamo se jih tudi
v skupnih in zasebnih molitvah.
Spremembe bomo pravočasno objavili.

† Dr. MARIJA BEVČAR BERNIK
Na Velikonočni ponedeljek je v oseminosemde
setem letu starosti umrla prof. dr. Marija Bevčar
Bernik, soproga rajnega dr. Jožeta Bernika. Slo
venska skupnost, ki se zbira v Slovenskem Centru
v Lemontu ju je dobro poznala,
saj sta večino življenja preživela v
Chicagu. Bila sta velika dobrotnika
ne le Slovenskega Centra, ampak
tudi lemontskega samostana.
Rajna Marija Bernik je bila ro
jena v Bevčarjevi družini v Gorici
leta 1928. Iz medicine je diplo
mirala z Zaragozi v Španiji in se
nato še dve leti izpopolnjevala v
Madridu. Po preselitvi v Združene
države je ves čas delovala kot
raziskovalka na Northwestern Uni
versity v Chicagu. Rezultati njenih
raziskav ledvic so kasneje omogočile razvoj novih
možnosti za zdravljenje bolnikov s krvnimi strdki v
ledvicah, pljučih, možganih in srcu. Udeleževala se
je številnih mednarodnih strokovnih kongresov in

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $100: M. Leksan; $60: F. Stopar; CAD52: J.
Nosan; $50: C. Kermavner, M. Ilc; $40: J. Ovnic, L. Martincic;
CAD39: R. M. Novak-Leger; $30: R. Kozuk, V. Pfeifer; $20: A.
Debevc; $10: F. Cerar.
ZA CERKEV: $20: A. Debevc.
ZA SAMOSTAN: $250: B. Magajne; $20: A. Debevc.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $10: A. Debevc, M/M J. Norton.

prejela več mednarodnih priznanj.
Po upokojitvi sta se z možem preselila v Slovenijo,
kjer sta najprej živela na moževem domu v Puštalu
pri Škofji Loki. V tem času se je dr. Jože Bernik aktiv
no ukvarjal s politiko kot poslanec
v Državnem zboru, soustanovitelj
Slovenskega kongresa in predsed
niški kandidat leta 1997. Po kon
čanem mandatu sta se za krajši
čas preselila v dom v Mengeš,
od tam pa v lastno stanovanje v
Šiški. Ko je pa zdravstveno stanje
zahtevalo stalno tujo pomoč, sta
to našla v Domu Janeza Krstnika
v Trnovem v Ljubljani, kjer je njen
mož tudi umrl.
Redno je sodelovala pri bo
goslužju v trnovski cerkvi, ki je
v neposredni bližini Doma. Zadnje dni pred smrtjo
se je zdravila v Univerzitetnem kliničnem centru v
Ljubljani, kjer jo je trnovski župnik obiskal in obhajal
prav na dan smrti. Naj v miru počiva!

MARCA 2016
ZA LUČKE: $10: A. Debevc; CAD2: R. M. Novak-Leger.
ZA MISIJONE: $20: A. Debevc; CAD8: J. Nosan.
DAR LISTU AM: $50: V. Pfeifer; $30: C. Kermavner, R. Kozuk;
$20: J. Birsa, J. Horvat; $10: A. Debevc, F. Cerar, F. Stopar.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

