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BREZMADEŽNO v Dolenji vasi pri Ribnici je leta 1873 naslikal Janez Wolf, rojen 26. decembra 1825 v Leskovcu 
pri Krškem, umrl 12. decembra 1884 v Ljubljani. V letih 1845-1854 je služil vojaščino kot oficir, nato pa je do leta 1857 
študiral na umetnostni akademiji v Benetkah. Leta 1858 se je vrnil v Ljubljano, kjer je ostal do smrti. Njegovo težišče je v 
stenskem slikarstvu, vendar tehniki slikanja na presno ni najbolje obvladal, kljub temu pa je zapustil nekaj odličnih del, 
ki delujejo kot umirjeno, pripovedno zasnovani ciklusi. Najkvalitetnejša je poslikava sten prezbiterija cerkve v Vipavi, 
ki se v Veronesejevm okviru grandiozne arhitekture harmonično prilagaja prostoru in mojstrsko dopolnjuje baročno 
Jelovškovo fresko na oboku, hkrati pa vključuje portrete tedaj živečih znanih Vipavcev. S poslikavama na Vrhniki in v 
Ribnici pa je Wolf ustvaril prvi nazarenski slikariji na slovenskih tleh. Obe sta ornamentalno in barvno bogati ter raz-
položenjsko ubrani. Wolf je bil najpomembnejši predstavnik cerkvenega slikarstva na Slovenskem v tretji četrtini 19. 
stoletja. V Benetkah sta ga pritegnila predvsem Tizian in Veronese, od drugih slikarjev pa Correggio. Sicer je pretrgal 
z baročnim izročilom, a se v njegovih delih pojavljajo nekatere baročne značilnosti, kar pa ni nadaljevanje tradicije, 
ampak zavestno oživljanje tega načina umetniškega izražanja. Na njegovih slikah je čustveno razpoloženje, intimnost 
in pripovednost. Wolfov vpliv je bil velik in večstranski. Položil je temelje historično usmerjeni poznonazarenski umet-
nosti druge polovice poznega 19. stoletja, s svojim delom in vzgojo pa je neposredno vplival na razvoj slovenskega 
slikarstva v smeri realizma, ki sta ga nadaljevala brata Šubic, preko katerih vodi pot v impresionizem in moderno.

Zaradi zgodnje velike noči nam je letos od premakljivih praznikov za junij ostal samo praznik presvetega Srca 
Jezusovega (3.). Nekaj junijskih godov: mučenec Justin (1.), ki je pisec prvega spisa v obrambo Cerkve; ugandski mu-
čenci Karel Lwanga in tovariši in papež Janez XXIII. (vsi 3.); redovni ustanovitelj Frančišek Caracciolo (4.); škof in apostol 
Nemčije Bonifacij (5.); diakon in verski pesnik Efrem Sirski ter mučenca Primož in Felicijan (vsi 9.); apostolski sodelavec 
Barnaba (11.); frančiškan in cerkveni učitelj Anton Padovanski (13.); jezuitski bogoslovec in zavetnik mladine Alojzij 
Gonzaga (21.); mučenca za vero v času angleškega protestantizma Janez Fisher in Tomaž More (22.); apostol jetnikov 
in njihov zavetnik Jožef Cafasso (23.); rojstvo Janeza Krstnika – kres, »ko se dan obes‘« (24.); koroška kneginja Ema Krška 
ter škof in cerkveni učitelj Ciril Aleksandrijski (oba 27.); škof in mučenec Irenej, ki zaradi svojega spisa “Proti krivim 
veram” šteje med cerkvene očete (28.) ter prvaka apostolov Peter in Pavel (29.), ko slovenski škofje po tradiciji že vse 
od konca druge svetovne vojske posvečujejo novomašnike.
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O, koliko lažje bi se prebili skozi globeli in strmine življenja, ko bi mislili na nesmrtnost ...
Alojz Rebula

Sever, ki ta mesec vleče,
obilo žita povleče.

Rožnik deževen,
viničar reven.

Pred Vidom napovedujejo muhe,
dneve prav suhe.

Sveti Vid (15.)
je češenj sit.

JUNIJ – ROŽNIK
		1	 S	 Justin,	muč.;	Pamfilij,	muč.;	Enekon,	pušč.,
		2	 Č	 Peter	in	Marcelin	in	Erazem,	muč.;
		3	 P	 PRVI	PETEK;	Karel	Lwanga	in	tov.	ugandski	

muč.;	Peter	Martyr	Sanz,	šk.,	muč.;
		4	 S	 PRVA	SOBOTA;	Frančišek	Caracciolo,	red.	

ust.;	Kvirin	iz	Siscije,	šk.,	muč.;

  5 N 10. NAVADNA NEDELJA;	Bonifacij,	šk.,	
muč.;	Igor,	veliki	knez	in	red.;

		6	 P Norbert	Magdeburški,	šk.,	red.	ust.;
		7	 T	 Robert	Newminsterski,	op.;	Bogumil,	op.;
		8	 S	 Medard,	šk.;	Viljem,	šk.;	Severin,	šk.,
		9	 Č	 Efrem	Sirski,	diakon.,	c.	uč.;	Primož	in	Feli-

cijan,	muč.;	Liborij,	šk.,	Kolumban,	op.;
	10	 P	 Bogumil,	šk.;	Itamar,	šk.;	Zaharija,	muč.;
	11	S	 Barnaba,	sodelavec	apostolov;

 12 N 11. NAVADNA NEDELJA;	Janez	Fakund
ski,	red.;	Bernard	iz	Aoste,	duh.;

	13	 P Anton	Padovanski,	red.,	c.	uč.;
	14	 T	 Elizej,	prerok;	Valerij	in	Rufin,	muč.;
	15	S	 Vid,	muč.;	Benilda,	muč.;	Germana	Cousin,	

dev.;	Ferdinand,	kraljevič;
	16	Č	 Gvido	Kortonski,	red.;	Frančišek	Regis,	

duh.;	Beno,	šk.,	Kvirin	Rimski,	muč.;
	17	 P	 Gregor	Barbarigo,	šk.;	Adolf,	šk.;
	18	S	 Marko	in	Marcelijan,	muč.;	Amand,	šk.;

 19 N 12. NAVADNA NEDELJA;		Gervazij	in	Pro-
tazij,	muč.;	Julijana	Falconieri,	red.;

	20	 P	 Mihelina	Malatesta,	spok.;	Silverij	I.,	pap.,
 21 T Alojzij	(Vekoslav)	Gonzaga,	red.;	Evzebij,	

šk.,	muč.;	Alban,	muč.;
	22	S	 Janez	Fisher	in	Tomaž	More,	muč.;	Pavlin	iz	

Nole,	šk.;	Ahacij,	muč.;
	23	Č	 Jožef	Cafasso,	duh.;	Zenon,	muč.;
	24	 P	 ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA;	Niketa,	

šk.;	Favst,	muč.;	kres;
	25	S	 Eleonora,	kraljica.;	Doroteja	(Rotija),	dev.;

 26 N 13. NAVADNA NEDELJA;	Vigilij	(Stojan),	
šk.;	Janez	in	Pavel,	muč.;	Pelagij,	muč.;

	27	 P	 Ciril	Aleksandrijski,	šk.,	c.	uč.;	Hema	(Ema)	
Krška,	kneginja;	Ladislav	Ogrski,	kralj;

	29	S	 PETER	IN	PAVEL,	ap.;	Marcel,	muč.;
	30	Č	 Prvi	rimski	mučenci;	Emilijana,	muč.

UREDNIK VAM
Zaradi letošnje zgodnje velike noči smo velikonočni 

čas zaključili že v prvi polovici preteklega meseca maja z 
binkoštmi (15.). Za tem praznikom sta se zvrstila v maju 
še nedelja presvete Trojice in Sveto Rešnje telo in Kri, tako 
da je za junij ostal samo praznik Srca Jezusovega (3.), v 
katerem še nekako odmeva velikonočni čas, čeprav smo 
v bogoslužju že v času “med letom”, ki traja tja do konca 
novembra, ko se bogoslužno leto zaključi s praznikom 
Kristusa Kralja in se teden dni pozneje z adventom začenja 
novo bogoslužno leto. Ves ta čas prevladuje pri bogoslužju 
zelena liturgična barva, razen če gre za Marijine in svetniške 
praznike, ko je bela, ali za mučence, ko je rdeča. Sicer pa 
letošnji junij nima kakih posebnih bogoslužnih praznikov.

Drugače pa je z državnimi prazniki, saj Slovenija praznu-
je 25. junija “Dan državnost”, ko je bila leta 1991 uradno 
razglašena samostojna in neodvisna Republika Slovenija, 
ki se je morala takoj po tem datumu v tako imenovani 
desetdnevni vojski postaviti po robu jugoslovanski vojski, 
v kateri je mali slovenski David premagal napadalnega 
Goljata in ga izgnal iz svoje države. Takrat so slovenski ko-
munisti najmanj stali ob strani, če že niso poskušali delati 
proti slovenski neodvisnosti (recimo Kučanov ukaz, da mora 
Teritorialna obramba izročiti orožje jugoslovanski vojski). 
Danes si skušajo ti isti komunisti prilastiti zasluge za sloven-
sko neodvisnost – pač običajno potvarjanje zgodovine, ki je 
lastno komunizmu, saj temelji na laži, s katero stoji in pade.

V juniju je vsako leto v Kočevskem rogu pri breznih 
Pod Krenom, v katerih so končali leta 1945 tisoči iz Av-
strije vrnjenih domobrancev, spominska maša. Letos je 
načrtovana za soboto, 4. junija. Ker bom takrat po načrtu 
v Sloveniji, se je nameravam udeležiti, kot sem to storil že 
nekaj preteklih let. Poleg tega bo letos še dodatna sloves-
nost pri Hudi jami, za katero pa datum zdaj, ko to pišem, 
še ni določen.

V Lemontu maja nismo registrirali kake posebne goreč-
nosti na čast Materi Božji. Običajne nedeljske šmarnice so 
večkrat odpadle iz “raznih razlogov”, tako da jih je ostalo 
ravno še za vzorec. Sicer pa ne za praznke in izven njih ni 
zaznati kake posebne gorečnosti. Razen kake občasne 
poroke, krsta ali pogreba je vsa dejavnost v bistvu omejena 
na nedeljsko mašo. Ob vsem tem imam občutek, da gre 
Lemont kot središče ameriških Slovencev počasi v zaton, 
kar je čisto normalno, saj na tem svetu nobena reč ni večna.

Večino meseca junija bom odsoten, zato na svoja pisma 
ne boste dobili takojšnjega odgovora, kot ste sicer vajeni.

Rojstni dan praznujeta v juniju p. Bernardin Sušnik (19. 
junija 1935) in p. Blaž Chemazar (23. junija 1928).

Umrla sta v juniju: p. Benedikt Hoge (17. junija 1983) 
in p. Alfonz Ferenc (23. junija 1954). Gospod naj jima da 
večni mir! p. Bernardin
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Ta	dan	nam	je	posvečen	po	trpljenju	svetih	apostolov	
Petra	in	Pavla.	Ne	govorimo	o	kakih	neznanih	mučencih.	
Njih sporočilo se razlega po vsej zemlji in do konca sveta 
gre njih govorica.	Ta	mučenca	sta	videla,	kar	sta	oznan
jala,	hodila	sta	za	pravičnostjo,	izpovedovala	resnico,	
umrla	sta	za	resnico.
Sveti	Peter,	prvak	apostolov,	je	goreče	ljubil	Kristusa.	

Dano	mu	je	bilo	slišati	besede:	Pa tudi jaz tebi povem: 
Ti si Peter (Skala).	Rekel	je	bil	namreč:	Ti si Kristus, 
sin živega Boga.	Kristus	pa	je	odgovoril	njemu:	Tudi 
jaz tebi povem: Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom 
sezidal svojo Cerkev.	Na	to	skalo	bom	postavil	vero,	ki	
jo	izpoveduješ.	Na	tvoje	besede:	Ti si Kristus, Sin živega 
Boga,	bom	sezidal	svojo	Cerkev.	Ti	si	namreč	Peter,	kar	
pomeni:	skala.	Imenuješ	se	po	skali,	ne	izhaja	beseda	
skala	 od	 Petra.	 Tako	 se	 imenuješ	 po	 skali,	 kakor	 se	
kristjan	imenuje	po	Kristusu.
Gospod	Jezus	si	je,	kakor	veste,	pred	svojim	trplje-

njem	izbral	učence,	ki	jih	je	imenoval	apostole.	Med	nji-
mi	je	skoraj	povsod	Peter	sam	predstavljal	vso	Cerkev.	
Zaradi	tega,	ker	je	sam	predstavljal	vso	Cerkev,	mu	je	
bilo	rečeno:	Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva.	Teh	
ključev	namreč	ni	prejel	en	sam	človek,	ampak	skupnost	
Cerkve.	Petrova	odličnost	izhaja	torej	odtod,	ker	je	predstavljal	podobo	vesoljnosti	in	edinosti	Cerkve,	ko	

mu	je	bilo	rečeno:	Izročil ti bom,	kar	je	bilo	
vsem	izročeno.	Kot	namreč	veste,	je	Cerkev	
dobila	ključe	nebeškega	kraljestva.	Poslu-
šajte,	kaj	pravi	Gospod	na	drugem	mestu	
vsem	svojim	apostolom:	Prejmite Svetega 
Duha!	In	naprej:	Katerim grehe odpustite, 
so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so 
jim zadržani.
Iz	 istega	 razloga	 je	 Gospod	 tudi	 po	

vstajenju	istemu	Petru	izročil	skrb	za	svoje	
ovce.	Ni	namreč	edini	med	učenci	zaslužil,	
da	pase	Gospodove	ovce,	toda	ko	Kristus	
govori	 enemu,	 s	 tem	 priporoča	 edinost.	
Najprej	se	obrača	na	Petra,	ker	je	Peter	prvi	
med	apostoli.
Ne	bodi	žalosten,	apostol!	Odgovôri	prvič,	

odgovôri	drugič,	odgovôri	tretjič!	Trikrat	naj	
zmaga	priznanje	v	ljubezni,	ker	je	bila	tvoja	
domišljavost	 trikrat	 premagana	 v	 strahu.	
Trikrat	je	treba	zavezati,	kar	si	bil	trikrat	raz-
vezal.	Zaveži	po	ljubezni,	kar	si	bil	razvezal	
iz	strahu!	Glejte,	kljub	temu	je	Gospod	prvič	
in	drugič	in	tretjič	svoje	ovce	izročil	Petru.
En	dan	 trpljenja	za	dva	apostola.	A	 ta	

dva	apostola	sta	bila	eno.	Čeprav	sta	trpe-
la	različne	dni,	sta	bila	eno.	Najprej	Peter,	
za	njim	Pavel.	Slovesno	obhajamo	praznik	
apostolov,	posvečen	z	njuno	krvjo.	Ljubímo	
njuno	vero,	življenje,	napore,	trpljenje,	pri-
čevanje,	oznanilo.

P. Vladimir Kos

VES JUNIJ
Ves junij? On, sam Božji Sin, da záme
skrbi? Iz vsega Božjega Srcà?
Celó vse leto? Akti Božje drame
posamič sklenejo se v krog neba.

Ves junij! Božji Sin je Sin ljubezni
in kaj ljubezen je, le slutimo.
Ni bil naš stari status v grešnih breznih?
Potegnil nas je ven – na pot v nebo.

Umiral je za nas in vstal iz groba
da bi Ljubezni Božje bil dokaz!
A kaj za nas ves čas ustvarja zloba?
Brezbožneža: človečnosti poraz.

sv.  Avguštin, škof
(354-430)

TA MUČENCA STA VID ELA,
KAR STA OZNA NJALA

295. govor, 1–2,4.7–8
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NED ELJSKE
5. junij
10. navadna nedelja
PAVEL IZBRAN ZA APOSTOLA
Gal 1,11-19
Galačani	 so	 bili	 nenavadna	 skupnost:	 potomci	

evropskih	Keltov,	ki	so	najprej	iz	Azije	preko	sever-
ne	Evrope	prodrli	prav	do	Francije,	od	tam	pa	so	se	
nekatere	njihove	skupine	prebijale	preko	srednje	in	
vzhodne	Evrope	in	se	naselile	v	Mali	Aziji.	Iz	uvodnih	
poglavij	Pisma	Galačanom	vidimo,	da	zdrah	in	težav	
med	njimi	niso	bili	krivi	sami,	ampak	prihajači	od	
drugod,	ki	so	jim	hoteli	najprej	vsiliti	starozevezne	
predpise,	predvsem	vso	Mojzesovo	postavo,	da	bi	
preko	 nje	mogli	 postati	 kristjani.	 To	 so	 težave,	 s	
katerimi	 se	 je	moral	 Pavel	 otepati	 skoraj	 v	 vsaki	
skupnosti:	 povsod	 so	 hoteli	 imeti	 glavno	 besedo	
Judje,	 češ	 da	 so	 oni	 izvoljeno	 ljudstvo.	 Zato	 je	
moral	Pavel	vedno	znova	poudarjati	svoj	judovski	
izvor	in	prvotno	sovražnost	do	krščanstva,	saj	je	s	
spreobrnjenjem	 postal	 apostol	 narodov	 in	 zaradi	
dogodka	pred	Damaskom,	s	katerim	je	bil	poklican,	
ne	potrebuje	kakega	posebnega	pooblastila	osta-
lih	apostolov.	Evangelij,	ki	ga	oznanja,	ni	različen	
od	tistega,	ki	 je	predmet	oznanila	dvanajsterih	 in	
dvanajsteri	 ne	morejo	 razglasiti	 za	 neveljavnega	
nauk,	ki	prihaja	od	Boga.	Svojega	poznejšega	stika	
z	apostoli	ne	omenja,	ker	bi	sam	imel	kake	dvome	
o	evangeliju,	ki	ga	oznanja,	ampak	da	bi	se	izognil	
vsakemu	dvomu	o	svojem	poslanstvu.

12. junij
11. navadna nedelja
V MENI ŽIVI KRISTUS
Gal 2,16.19-21
Ko	 je	Pavel	v	začetku	Pisma	Galačanom	opisal	

zgodovino	svojega	poslanstva	poganom	(glej	prejš
njo	nedeljo),	se	zdaj	loti	istega	vprašanja,	vendar	
pod	 vidikom	 nauka.	 Se	 pa	 ne	 omejuje	 samo	 na	
omembe	 pripetljajev	 svojega	 apostolata,	 ampak	
skuša	opredeliti	evangelij	v	nasprotju	z	verskim	si
ste	mom	judovstva.	Da	bi	laže	dosegel	svoj	cilj	opusti	
poseben	pomen,	ki	ga	daje	izrazu	“evangelij”	(dostop	
poganov	do	odrešenja),	in	povzame	prvotni	pomen	
besede	(oznanilo	Kristusove	smrti	in	vstajenja).	Tako	
je	Pavel	prvi,	ki	se	zanima	za	Kristuovo	smrt	samo	na	
sebi.	Ne	gre	po	isti	poti	kot	Peter,	ki	ga	skrbi	ublažiti	
dejstvo	Kristusove	smrti	z	dokazovanjem,	da	je	bilo	
potrebno,	da	Kristus	umrje.	Nasprotno	v	Pavlovih	
očeh	ni	prvi	vir	pravičnosti	judovska	postava,	ampak	
Jezusova	smrt,	saj	pravi:	»Če	pravičnost	prihaja	po	
postavi,	potem	je	Kristus	umrl	zaman.«		S	svojim	
vstajenjem	 je	 Kristus	 na	 dokončen	 način	 navzoč	
med	svojimi,	toda	s	svojo	smrtjo	jim	daje	svobodo	in	
opravičenje.	Opravičiti	ima	pa	v	besedilu	čisto	točen	
pomen:	pomeni	biti	človek	po	Božji	zamisli.	Postava	
ni	mogla	pomagati	človeku,	ker	ne	spremeni	srca	
in	ker	ne	obvaruje	pred	smrtjo	(še	več,	celo	obsoja	
na	smrt).	Bog	pa	hoče	od	človeka,	naj	razpolaga	z	
novim	srcem,	da	bi	bil	pokoren	zavezi	z	njim.

19. junij
12. navadna nedelja
PO KRSTU SMO KRISTUSOVI
Gal 3,26-29
Ob	upoštevanju	 tega,	 kar	 je	 bilo	 povedano	 za	

prejšnjo	nedeljo,	je	razumljivo,	da	Apostol	Galača-
nom	pribije,	da	po	krstu	ni	več	ne	Juda,	ne	Grka,	
ne	sužnja,	ne	svobodnega,	ne	moškega	ne	ženske:	
vsi	so	eno	v	Jezusu	Kristusu.	Judovska	postava	ima	
samo	omejen	in	prehoden	pomen;	v	bistvu	ima	samo	
vzgojno	vlogo.	Ko	se	prikaže	Kristus,	odločilna	prvina	
Božjega	načrta	odrešenja,	mora	postava	izginiti	in	
dati	prostor	temeljni	prevladi	obljub,	danih	Abraha-
mu	in	doseženih	po	veri	v	Kristusa.	Edino,	kar	mora	
Pavel	še	dokazati,	je,	da	je	Kristus	ta	odločilna	pr-
vina,	ki	opravičuje	spremembo	človekovega	odnosa	
do	Boga.	To	je	sicer	že	storil	na	rabinski	način,	ko	
je	dokazal,	da	je	Kristus	Abrahamov	potomec,	zdaj	
pa	to	naredi	na	podlagi	Kristusovega	učlovečenja,	
ko	pokaže,	da	je	Kristus	ČlovekBog.	Kristus	je	torej	
odločilni	dogodek	v	zgodovini	človeštva,	ki	ne	izklju-
čuje	nikogar.	To	je	vzrok,	da	krščanstvo	pri	nikomer	
ne	priznava	nobene	razlike	in	nikomur	ne	daje	kake	
prednosti	iz	kakršnega	koli	naslova.	To	velja	vedno	
in	povsod,	tudi	pri	nas	in	v	našem	času	in	nam	je	
teoretično	jasno.	Vprašanje	pa	je,	če	se	tudi	naše	in	
ravnanje	s	tem	sklada.	V	bistvu	je	ta	odlomek	poziv,	
da	bi	natanko	pregledali	svoje	lastno	okolje	in	svoj	
odnos	do	bratov	po	krstu;	jih	imamo	res	za	enake,	
četudi	so	drugačni	ali	celo	slabši	od	nas?

26. junij
13. navadna nedelja
POKLICANI K SVOBODI
Gal 5,1.13-18
Svoboda	je	ena	izmed	temeljnih	človekovih	dob

rin,	želja	po	njej	je	v	človeku	vedno	živa.	Kljub	temu	
(ali	 prav	 zaradi	 tega)	 so	 se	v	 zgodovini	 vedno	 in	
povsod	našli	ljudje	in	skupine,	ki	so	skušale	drugim	
omejevati	svobodo	bodisi	v	verskem	ali	družbenem	
(političnem)	življenju.	Naš	čas	je	glede	omejevanja	
svobode	verjetno	najhujši	od	vseh,	saj	smo	prišli	
tako	 daleč,	 da	 so	 človeka	 znali	 obsoditi	 ne	 le	 za	
tisto,	kar	je	storil	ali	rekel,	ampak	celo	za	tisto,	kar	
bi	utegnil	misliti.	Pavel	 je	v	obsodbi	 takega	ome-
jevanja	svobode	našel	duhovit	 izraz:	»Če	se	med	
seboj	grizete	in	obžirate,	glejte,	da	se	med	seboj	ne	
pokončate!«	Svoboda	ne	pomeni,	da	človek	lahko	
počne,	kar	hoče,	ampak	da	spoštuje	meje,	ki	si	jih	
sam	postavlja	za	življenje	v	družbi.	Če	pravi	apostol,	
da	nismo	pod	Postavo,	če	se	damo	voditi	duhu,	to	ne	
pomeni	da	nas	samovoljnost	opravičuje	od	zakonov,	
pač	pa	da	živimo	in	ravnamo	po	zdravi	pameti	in	po	
navdihih	Svetega	Duha,	ki	 je	 z	Očetom	 in	Sinom	
eno	v	sveti	Trojici.	Ljubezen	je	 izraz	te	krščanske	
svobode,	ker	dopolnjuje	zakone:	versko	in	moralno	
življenje,	 ki	 ni	 več	 podvrženo	 tisočem	drobnih	 in	
nepomembnih	predpisov	in	pasti,	se	lahko	osredo-
toči	 na	 edino	 zapoved	 ljubezni.	 Ljubezen	 namreč	
ni	 čustvo,	 ampak	 služenje	drugim.	To	pa	pomeni	
izviti	se	iz	škripcev	egoizma	in	se	odpreti	celoti,	ki	
je	Kristusovo	telo	–	Cerkev.
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BRALI
LJUBLJANA — Predsednik	Ustavnega	sodišča	Mi-
roslav	Mozetič	je	ob	predstavitvi	dela	sodišča	v	letu	
2015	povedal,	da	v	zadnjih	dveh	letih	politika	zav-
lačuje	izvršitev	odločb,	»ker	se	z	njimi	ne	strinja.«	
To	je	posebno	problematično,	če	je	pogojeno	poli-
tično	ali	ideološko.	Med	neizvršenimi	je	tudi	odloč-
ba	o	financiranju	zasebnih	osnovnih	šol.
LJUBLJANA — Vrhovni	poveljnik	oboroženih	sil	Bo-
rut	Pahor	je	ocenil,	da	je	Slovenska	vojska	že	tretje	
leto	zapored	na	najnižji	stopnji	pripravljenosti.	To	
posredno	potrjuje	oceno	Nata,	da	je	neprimerna	za	
neposredni	oboroženi	boj	in	kolektivno	obrambo.
WESTMINSTER — V	 Združenem	 kraljestvu	 je	 o	
veliki	 noči	 v	 katoliško	Cerkev	 vstopilo	 več	 kot	 ti-
soč	 ljudi,	 predvsem	 veliko	 anglikancev.	 Samo	 v	
nadškofiji	Westminster,	v	katero	spada	London	 in	
jo	vodi	nadškof	kardinal	Vincent	Nichols,	je	zakra-
ment	svetega	krsta	prejelo	622	katehumenov,	nanj	
se	jih	pripravlja	353.	V	zadnjih	štirih	letih	se	je	za	
vstop	v	 katoliško	Cerkev	v	Združenem	kraljestvu	
vsako	leto	odločilo	skoraj	2.000	ljudi.
VATIKAN —	 Papež	 Frančišek	 bo	 od	 24.	 do	 26.	
junija	na	povabilo	armenskega	katolikosa	Karekina	
II.,	državnih	in	cerkvenih	oblasti,	obiskal	Armenijo,	
od	30.	septembra	do	2.	oktobra	pa	na	povabilo	gru-
zinskega	patriarha	Ilije	II.	ter	predstavnikov	civilne	
in	cerkvene	oblasti	Gruzijo	in	Azerbajdžan.	
LJUBLJANA —	 Ironija	 usode:	 Vidmarjeva	 vila	
v	Rožni	dolini,	kjer	naj	bi,	kot	pravi	partijski	mit,	
27.	aprila	1941	“napredna	 levica”	začela	boj	pro-
ti	nemškemu	in	 italijanskemu	okupatorju	(OF),	je	
zdaj	rezidenca	nemškega	veleposlaništva	v	Slove-
niji,	torej	gre	po	mednarodnem	pravu	za	nemško	in	
ne	slovensko	ozemlje.
BOROVNICA —	 Krimska	 jama	 je	 bila	 leta	 1942	
prizorišče	številnih	zločinov	vodstva	partizanskega	
bataljona	Ljuba	Šercerja	nad	civilisti	in	posamezni-
mi	partizani.	Prikrivanju	umorov	je	služila	tudi	po	
vojski.	Letos	so	v	štirinajstih	delovnih	dneh	v	njej	
našli	 posmrtne	 ostanke	 26	 ljudi.	 Izkopavanje	 se	
nadaljuje.	Kljub	nasprotnemu	prizadevanju	komu-
nistov	zgodovina	vztrajno	prodira	na	dan.
KRAKOV — Kardinal	Stanislaw	Dziwisz	je	v	nagovo-
ru	na	veliki	petek	v	svetišču	Kalwaria	Zebrzydowska	
Poljake	pozval	k	premostitvi	ustavne	krize	(narodna	
konservativna	vlada	 je	sklenila,	da	 je	 treba	refor-
mirati	 ustavno	 sodišče).	 »Ljudstvo	 je	 že	 utrujeno	
zaradi	neprestanega	prerekanja,	sporov	in	delitev.	
Vse	odgovorne	prosim:	Končajte	polemiko!«
JERUZALEM — Latinski	patriarh	Fouad	Twal	je	na	
veliko	noč	v	baziliki	Božjega	groba	katoličane	v	Sve-
ti	deželi	in	romarje	z	vsega	sveta	pozval,	naj	zaradi	
»sveta	v	plamenih«	sporočilo	velike	noči	posreduje-
jo	vsem	ljudem,	saj	je	namenjeno	tako	kristjanom	
kot	judom	in	muslimanom,	vernim	in	nevernim.	Za-
radi	nasilja	in	obupavanja	posebej	trpijo	mladi,	saj	
hrepenijo	»po	novem	svetu	pravičnosti,	dostojan-
stva	in	miru	za	vse.«	Kristjani	ne	smemo	držati	rok	
križem,	saj	»svet	veliko	pričakuje	od	nas.«

LAHORE — V	samomorilskem	napadu	poleg	igrišča	
enega	 izmed	 parkov	 v	 tem	pakistanskem	mestu,	
kjer	 so	 krščanske	 družine	 praznovale	 veliko	 noč,	
je	umrlo	več	kot	70	ljudi,	med	njimi	veliko	žena	in	
otrok;	 več	 kot	 340	 je	 ranjenih.	Napad	 so	 pripra-
vili	 talibani.	 Papež	 Frančišek	 ga	 je	 pri	 opoldanski	
molitvi	na	velikonočni	ponedeljek	z	verniki	na	Trgu	
sv.	Petra	v	Rimu	obsodil	kot	»gnusen,	nizkoten	in	
nesmiseln	 zločin,«	 pakistanske	 oblasti	 pa	 pozval,	
naj	bolje	zavarujejo	verske	manjšine.	Napad	je	po-
leg	njega	obsodil	tudi	tiskovni	predstavnik	Svetega	
sedeža	p.	Federico	Lombardi,	saj	na	praznik	velike	
noči	»meče	senco	žalosti	in	bridkosti.«
SINGAPUR — Med	 velikonočno	 vigilijo	 je	 zakra-
ment	 svetega	 krsta	 prejelo	 1.127	 katehumenov.	
Katoličanov	 je	 v	 tej	mestni	 državi	 360.000	 in	 so	
med	najbolj	dejavnimi	skupnostmi	na	azijskem	ju-
govzhodu.	Še	posebej	zato,	ker	se	v	državi	vse	bolj	
uveljavlja	porabniški	način	življenja.
LJUBLJANA — Zaradi	članka	Dejana	Karbe	“Denar	
iz	Patrie	ni	končal	pri	Janezu	Janši,	temveč	v	njego-
vi	stranki	SDS”	je	moralo	Delo	Slovenski	demokrat-
ski	stranki	plačati	10	tisoč	evrov	odškodnine,	sku-
paj	z	zamudnimi	obrestmi.	Naj	spomnimo:	novinar	
Karba	je	pred	leti	poskušal	očrniti	kardinala	Rodeta	
zaradi	očetovstva;	seveda	je	ostal	praznih	rok.	To	
kaže,	koliko	je	“Delu”	verjeti.
YANGON —  Kardinal	Charles	Maung	Bo	je	v	vošči-
lu	katoličanom	v	Mjanmaru	zapisal,	da	je	»letošnja	
velika	noč	nekaj	posebnega,	 saj	okrog	sebe	vidi-
mo	znamenja	vstajenja«.	Država	je	doživela	veli-
ke	politične	spremembe.	»To	je	obdob	je	upanja,«	
ugotavlja	 kardinal.	 Kristjani	 so	 v	 njem	 poklicani,	
da	»iz	velike	noči	črpajo	moč	za	graditev	naroda	z	
mirom	in	spravo,	človeškim	razvojem,	vzgojo	in	s	
potrditvijo	pravic	staroselcev.	Bili	smo	preganjani,	
pokopani	v	grob	siromaštva,	zatiranja	in	zanikanja	
pravic.	Za	mnoge	med	nami	 je	bil	 to	dolg	 križev	
pot.	Bili	 smo	 ljudje	 velikega	petka	 in	 včasih	 smo	
se	spraševali,	ali	bo	v	našo	deželo	prišla	velikonoč-
na	nedelja.	A	Bog	 je	Bog	zgodovine.	Govori	nam	
po	znamenjih	časa,«	je	kardinal	Bo	izpovedal	svoje	
prepričanje,	da	Mjanmar	doživlja	vstajenje	iz	svoje	
boleče	zgodovine.	»Smo	ljudje	vere	in	upanja.	Pre-
maknimo	gore!«	 je	povabil	 rojake,	naj	ustvarjajo	
novi	Mjanmar	miru,	blaginje	in	prijateljstva.
SARAJEVO — Iz	Sarajeva	prihajajo	šokantne	 in-
formacije	o	borcih	“Islamske	države”,	ki	se	urijo	na	
Balkanu.	Iz	držav	nekdanje	Jugoslavije	se	je	šlo	za	
“Islamsko	državo”	borit	skoraj	1.000	borcev.	Hrvati	
pa	opozarjajo,	da	je	samo	v	Bosni	 in	Hercegovini	
35	kampov	za	urjenje	džihadistov.
VATIKAN —	Najnovejši	statistični	podatki	o	številu	
katoličanov	po	svetu,	ki	so	jih	v	Vatikanu	objavili	5.	
marca,	potrjujejo,	da	se	število	katoličanov	pove-
čuje	hitreje	kot	število	prebivalcev.	V	letih	od	2005	
do	2014	se	je	namreč	število	katoličanov	s	1,115	
milijarde	povečalo	na	1,272	milijarde	(za	14,1	od-
stotka),	 število	 prebivalcev	pa	 v	 istem	 časovnem	
obdobju	za	10,8	odstotka.	Delež	katoličanov	glede	
na	prebivalstvo	sveta	se	je	v	devetih	letih	povečal	
s	17,3	odstotka	na	17,8	odstotka,	najbolj	v	Afriki.
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VATIKAN —	Papež	Frančišek	je	7.	aprila	sprejel	v	
avdienco	predsednika	hrvaške	vlade	Tihomirja	Ore-
škovića.	Pogovarjala	sta	se	o	reševanju	begunske	
krize	ter	mednarodnih	in	regionalnih	konfliktov	pa	
tudi	“aktih,	ki	merijo	na	to,	da	je	bil	oslabljen	temelj	
civilnega	sožitja”.	Govorila	sta	tudi	o	položaju	hrva-
ške	manjšine	v	BiH,	pomenu	bl.	kardinala	Alojzija	
Stepinca	za	Hrvate	(težko	pričakovani	razglasitvi	za	
svetnika),	dobrih	odnosih	med	Hrvaško	 in	Svetim	
sedežem	 ter	 o	 konstruktivnem	 dialogu	med	 Cer-
kvijo	in	civilno	družbo	na	Hrvaškem	v	prihodnosti.
ABU DHABI — Škof	Paul	Hinder	je	za	KNA	izrazil	
upanje,	 da	 je	 indijski	 salezijanec	 Tom	 Uzhunnalil	
še	 živ,	 zato	 si	 še	 vedno	 prizadevajo	 za	 njegovo	
izpustitev.	Salezijanca	so	napadalci	prijeli	4.	marca,	
ko	so	v	Adenu	pri	napadu	na	dom	ostarelih	ustrelili	
štiri	 redovnice	 iz	 kongregacije	 sester	 matere	
Terezije	 iz	 Kalkute,	 poleg	 njih	 pa	 še	 12	 oseb.	
Upanja,	 da	 je	 preživel	 napad,	 je	malo,	 skupnost	
Corpus	 Christi	 Dubai	 je	 na	 svoji	 spletni	 strani	 v	
arabščini	že	objavila,	da	so	islamisti	Toma	križali.	
BAGDAD — Kaldejski	patriarh	Mar	Louis	Raphael	
Sako	je	v	pogovoru	za	Radio	Vatikan	izjavil,	da	je	v	
boju	zoper	teroriste	Islamske	države	potrebna	edi-
nost	 in	 ne	 krščanske	milice.	Načrtovanje	 slednjih	
ga	skrbi	in	jih	ne	podpira.	
DAMASK —	Sirski	katoliški	nadškof	Jacques	Beh-
nan	Hindo	je	sokrivdo	za	teroristični	napad	v	Bru-
slju	 pripisal	 zahodni	 politiki	 do	 Bližnjega	 vzhoda.	
Nedolž	ni	državljani	žanjejo	“to,	kar	so	evropski	kro-
gi	in	sile	zasejale	v	preteklih	letih	v	Siriji	in	Iraku”.
BRUSELJ — Nadškof	Jozef	De	Kesel	je	v	velikonoč-
nem	govoru	 dejal,	 da	 po	 terorističnih	 napadih	 22.	
marca	“ne	moremo	praznovati	velike	noči	kot	v	dru-
gih	letih”.	Krščansko	upanje	je	“vedno	znova	nače-
to,	skoraj	onemogočeno	po	tem,	kar	se	dogaja	med	
ljudmi”.	Napadi	so	se	zgodili	na	ljudem	dobro	znanih	
krajih.	»Soočili	 smo	se	 z	nerazumljivo	globino	 zla,	
ki	 je	 povzročilo	 toliko	 nesmiselnega	 in	 nedolžnega	
trpljenja,«	je	ugotavljal	nadškof,	obenem	pa	prebi-
valce	Belgije	pozval,	naj	se	»uprejo	zlu	in	obupu.«
MÜNCHEN — Kardinal	 Reinhard	 Marx	 je	 Nemce	
posvaril	pred	tem,	da	bi	po	terorističnih	napadih	v	
Bruslju	in	drugje	njihovo	vsakdanje	življenje	urav-
naval	 strah.	 »Razumljivo	 je,	 da	 se	 bojimo	 zara-
di	 sedanjih	groženj,	vendar	naj	 jasno	povem:	Če	
bomo	dopustili,	da	bo	strah	določal	naše	življenje,	
potem	bo	nasilje	zmagalo.«
RIM —	 Dnevnik	 Il	 Messaggero	 objavlja,	 da	 se	
vedno	 manj	 kardinalov	 in	 škofov	 odloča	 za	 ve-
lika	 stanovanja.	 Razlog	 za	 to	 je	 zgražanje,	 ki	 ga	
je	 po	vzročilo	 veliko	 stanovanje	 kardinala	 Tarcisia	
Bertoneja,	drago	vzdrževanje,	predvsem	pa	zgled	
papeža	Frančiška,	ki	stanuje	v	zanj	skromnem	sta-
novanju	v	Domu	sv.	Marte	in	je	že	prej	živel	tako.
VATIKAN —	Predsednik	Papeškega	sveta	za	edi-
nost	kristjanov	kardinal	Kurt	Koch	je	v	pogovoru	za	
SIR	odnos	papeža	Frančiška	do	ekumenizma	ozna-
čil	 kot	 “diplomacijo	 srečanja”.	 Papežu	 je	 pri	 eku-
menizmu	 veliko	 do	 prijateljstva	 in	 bratstva,	 »pri	
katerem	ne	govorimo	o	drugih,	marveč	se	osebno	
srečujemo	z	njimi	in	skupaj	korakamo	naprej«.

VATIKAN —	Tudi	ta	majhna	država	je	sodelovala	
pri	svetovni	pobudi	Organizacije	za	zaščito	okolja	
tako,	da	je	za	“uro	zemlje”	19.	marca	od	20.30	do	
21.30	ugasnila	osvetljavo	pročelja	in	kupole	bazili-
ke	sv.	Petra	in	Berninijevih	kolonad.	
MADRID —	Tiskovno	predstavnico	madridskih	le-
vičarskih	oblasti,	Rito	Maestre,	je	sodišče	obsodilo	
na	4.300	evrov	denarne	kazni,	konservativna	opo-
zicija	pa	zahteva,	da	takoj	odstopi.	Omenjena	po-
litičarka	je	leta	2011	med	mašo	z	drugimi	študenti	
vdrla	 v	 kapelo	madridske	 univerze	 Complutense,	
razgalila	gornji	del	telesa,	pela	pesmi	s	Cerkvi	so-
vražnim	besedilom	 ter	protestirala	 zoper	uporabo	
državnih	prostorov	v	verske	namene.
DIYARBAKIR —	Armenski	tednik	Agos	je	objavil,	
da	 so	 turške	 oblasti	 v	 omenjenem	 starodavnem	
mestu	na	jugovzhodu	Anatolije	podržavile	vse	cer-
kve.	To	naj	bi	naredile,	da	bi	 staro	mestno	 jedro	
zavarovale	pred	nenačrtnimi	pozidavami.
AACHEN —	 Ordinariat	 te	 nemške	 škofije	 vztraja	
pri	 tem,	 da	 morajo	 biti	 poroke	 sklenjene	 v	 cer-
kvi	ali	kapeli	in	ne,	kot	si	želi	veliko	zaročencev,	v	
grajskem	hotelu,	parku,	križišču	poti	oz.	podobnih	
stavbah	in	krajih.
ŠARM EL-ŠEJK —	Nekdaj	izjemno	oblegano	leto-
višče	ob	Rdečem	morju	(tudi	med	Slovenci),	je	zdaj	
mesto	 duhov.	 Potem,	 ko	 so	 pripadniki	 “Islamske	
države”	 nad	 Sinajem	 sestrelili	 rusko	 letalo	 z	 224	
potniki,	so	turisti	kraju	obrnili	hrbet.	Samo	zaradi	
britanske	odpovedi	poletov	v	 to	 regijo,	 ima	Egipt	
vsak	mesec	vrtoglavih	150	milijonov	evrov	izgube.
TORONTO —	Slovencu,	ki	živi	in	dela	v	Torontu,	se	
je	delodajalec	opravičil:	»Oprostite,	plačo	smo	vam	
nakazali	prezgodaj.	Upamo,	da	ne	zamerite.«
SARAJEVO — 	Obveščevalne	agencije	in	pravosod-
ni	organi	BiH	trenutno	preiskujejo	več	kot	70	oseb,	
za	katere	sumijo,	da	so	povezane	z	islamskim	tero-
rizmom,	so	12.	aprila	potrdili	v	Sarajevu	po	sestan-
ku	posebne	operativne	skupine	za	boj	proti	teroriz-
mu,	ki	je	potekal	za	zaprtimi	vrati.	V	Siriji	in	Iraku	
naj	bi	se	borilo	120	državljanov	BiH;	večina	je	zelo	
mladih,	rojenih	po	1990.
DAMASK —	 V	 sirski	 prestolnici	 in	 tudi	 po	 svetu	
se	bodo	spomnili	bližajoče	se	tretje	obletnice	(22.	
aprila	 2013)	 ugrabitve	 pravoslavnih	 metropolitov	
Mara	 Gregoriosa	 Youhanne	 Ibrahima	 in	 Boulosa	
Yazigija.	Po	novicah	iz	krogov	sirskega	pravoslav-
nega	patriarhata	naj	bi	bila	oba	še	živa.
RIM —	Po	daljšem	obdobju	bodo	1.	maja	za	obi-
skovalce	vnovič	odprli	antične	judovske	katakombe,	
imenovane	Vigna	Randanini,	 na	Via	Appia	Antica.	
Katakombe	iz	2.	do	4.	stoletja	po	Kristusu	so	do	de-
set	metrov	globoko	pod	zemljo,	na	stenah	so	freske	
z	značilnimi	motivi	judovske	kulture,	za	obiskovalce	
pa	so	jih	odprli	le	redko,	ker	so	v	zasebni	lasti.
ERBIL — Dunajski	 nadškof	 kardinal	 Christoph	
Schönborn	je	pri	solidarnostnem	obisku	pri	krščan-
skih	beguncih	v	Kurdistanu	in	pogovorih	z	odgovor-
nimi	političnimi	in	cerkvenimi	osebnostmi	poudaril,	
da	je	bolj	modro	in	učinkovito,	če	pomagamo	kri-
stjanom	v	njihovih	deželah,	kot	da	v	Evropi	posta-
vljamo	ovire	beguncem.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
MISIJONSKO DELO V LETU 1854

NOVA MISIJONSKA POSTAJA SVETI KRIŽ
Da	bi	na	Dunaju	in	drugod	po	Evropi	ne	obupali	

nad	tem	misijonom,	pripominja:	»Misijonarjem	je	
treba	resno	priporočati,	naj	pazijo	nase.	Ta	pazljivost	
ni	tako	zelo	težka.	Po	raznih	krajih	Sudana	se	dobijo	
ljudje,	ki	so	zrasli	v	severnih	deželah,	pa	živijo	tam-
kaj	že	20,	30	ali	tudi	več	let	in	nemoteno	opravljajo	
svoje	delo.	Visoka	lega	vsake	dežele	ugodno	vpliva	
na	 zdravje	 njenih	 prebivalcev.	 To	 je	 treba	 pribiti	
zlasti	 za	 tisti	 del	 notranje	 Afrike,	 kjer	misijonarji	
zdaj	delujejo.	V	tem	pogledu	gre	pa	tem	deželam	
prednost	pred	večino	drugih	dežel,	ki	ležijo	ob	istih	
širinskih	stopinjah;	porečje	Nila	se	namreč	od	obale	
Sredozemskega	morja	pa	do	ravnika	zdržema	dviga,	
dočim	drugje	zemlja	proti	ravniku	pada.	Dokaz,	da	
podnebje	notranje	Afri	družbeni	ke	ni	nezdravo,	so	
tudi	močni	in	krepko	razviti	zamorski	rodovi	na	više	
ležečem	ozemlju;	ti	so	manj	podvrženi	boleznim	ka-
kor	pa	prebivalci	marsikatere	druge	dežele,	ki	velja	
za	zdravo.	Za	tujca	to	podnebje	tukaj	ni	zato	nevar-
no,	ker	je	škodljivo,	ampak	samo	zato,	ker	je	tako	
različno	od	njegovega	domačega	podnebja.	Evropski	
človek	se	mora	tukaj	držati	v	hrani	zdrave	mere,	pa	
se	bo	izognil	slabi	prebavi	in	želodčnim	boleznim,	ki	
jih	zaradi	njih	največ	umre.	Nič	manjšo	previdnost	
zahteva	tropsko	sonce	in	naglo	spreminjanje	toplote.	
Sončarica	je	zelo	nevarna,	večkrat	ji	takoj	sledi	smrt;	
redkokdaj	se	reši,	kogar	napade.	Zoper	njo	varuje	
gosto	pokrivalo;	zoper	nagle	spremembe	toplote	pa	
varuje	vedno	enaka,	ne	prelahka	obleka,	zlasti	gost	
volnen	ovoj	okoli	pasa.	Vročina	ni	vsakemu	enako	
nadležna;	na	zdravju	škodi	zlasti	takšnim,	ki	že	v	
Evropi	pri	navadni	 sončni	pripeki	 trpijo	na	živcih.	
Kdor	težko	prenaša	evropsko	sončno	pripeko,	naj	
se	ne	hodi	izpostavljat	žarkom	afriškega	sonca.«
Ni	pa	dvoma,	da	Knoblehar	v	tem	poročilu	preveč	

ugodno	piše	o	 legi	Vzhodnega	Sudana,	 češ	da	 je	
zdrava	in	da	tisti,	ki	tam	zbolijo,	zbolijo	le	bolj	po	
svoji	neprevidnosti.
Potem	Knoblehar	omenja,	kako	prijetno	ga	je	v	

Kartumu	ob	povratku	iz	Gondokora	presenetil	dolg	
zid,	ki	so	ga	v	njegovi	odsotnosti	napravili	na	zahodni	
meji	misijonskega	zemljišča.	Hvalo	mora	zanj	vedeti	
Gostnerju,	italijanskim	zidarjem,	ki	jih	je	bil	najel	v	
Egiptu,	in	mladim	zamorcem,	ki	so	delali	po	navo-
dilih	zidarjev.	Že	so	položeni	tudi	temelji	dekliškega	
vzgojevališča.	Ko	so	prišli	še	novi	zidarji	iz	Evrope,	
je	delo	tako	napredovalo,	da	so	mogli	na	sv.	Andreja	
dan	blagosloviti	vogelni	kamen	bodočega	zavoda	za	
dečke	in	ga	položiti	na	temelj,	ki	je	že	visok	za	moža.	
K	tej	tihi	slovesnosti	je	prišlo	več	vzhodnih	kristjanov	
in	celo	mohamedancev,	ki	so	govorili:	»Naj	Bog	da	
blagoslov	delu!«
Knoblehar	dalje	piše:	»Blagoslovitev	tega	vogel-

nika	je	za	duhovni	in	gospodarski	napredek	tukaj-
šnjih	prebivalcev	neizrekljivega	pomena.	Misijonsko	

poslop	je	zidajo	naprej.	Ker	si	pa	morajo	vse	gradivo	
sami	preskrbovati	in	dovažati,	ne	more	stavba	tako	
hitro	napredovati,	kakor	bi	želeli.	Pa	od	začetka	no-
vembra	bodo	vsi	pomagali	pri	zidanju;	potem	je	upati,	
da	bo	še	pred	začetkom	deževne	dobe	(v	juliju)	del	
stavbe	s	sedmimi	prostornimi	sobami	pod	streho.«
Zdaj,	ko	je	bila	dozidana	ograja	na	zahodu	in	ko	

sta	bila	oba	vrtova	združena,	 je	 imelo	misijonsko	
zemljišče	obliko	četverokota,	ki	je	segal	do	Modrega	
Nila	in	je	bil	dolg	127	dunajskih	sežnjev	(241	m),	
širok	pa	112	sežnjev	(213	m).	Dve	tretjini	tega	če-
tverokota	sta	zavzemala	vrtova;	posajena	sta	bila	
zlasti	z	žlahtno	oljko;	upali	so,	da	bosta	kmalu	dajala	
misijonu	lepe	dohodke.	Ostalo	tretjino	so	zavzemali	
zavod,	kapela	in	dvorišče.
Omenili	smo,	da	je	bila	misijonska	hiša	še	bolj	

nezdrava,	odkar	so	vrtova	obzidali;	veter	ni	mogel	
odnašati	strupenega	zraka	in	nezdravih	izparin	Mod
rega	Nila.
Dodajmo,	kar	je	o	afriškem	podnebju	pisal	Kno-

blehar	tudi	v	4.	letnem	poročilu	Marijinega	društva.	
Po	njegovem	mnenju	šibkejše	osebe	laže	prenašajo	
vroče	afriško	podnebje.	Prej	se	mu	prilagodijo,	bo-
lezni	se	jih	manj	primejo	in	se	tudi	prej	pozdravijo.	
Zelo	močnim	pa	lahko	že	en	sam	napad	vzame	v	
nekaj	urah	vso	moč	in	jih	spravi	v	grob;	če	se	pa	
rešijo,	 lahko	 ostanejo	 strti	 na	 telesu	 in	 duhu,	 se	
vlačijo	okoli	kakor	sence	in	gledajo	vse	okrog	sebe	
s	sumničenjem	in	nezaupanjem.	Tudi	se	bo	tak,	ki	je	
mirne	in	vesele	narave,	ki	zlepa	ne	vzkipi	in	ki	se	zna	
vživeti	v	različne	razmere	in	položaje,	laže	ohranil	
zdravega	kakor	tak,	ki	je	razburljivega	značaja	in	se	
le	stežka	obvlada.	Spet	pripominja,	naj	bi	se	prigla-
šali	zlasti	taki,	ki	znajo	poleg	svojega	poklicnega	dela	
tudi	še	kakšno	drugo.	Črncem	je	treba	šele	počasi	
vzbujati	 zanimanje	za	višje	 reči.	Prej	 jih	 je	 treba	
privabiti	k	sebi	z	uslugami	in	dobrotami.	Morajo	se	
učiti	 umnega	 poljedelstva,	 živinoreje,	 sadjarstva,	
hišnih	del,	boljše	gradnje	hiš,	itd.
Drugi	dan,	na	novo	leto	1855,	je	pa	Matej	Kirch-

ner	pisal	daljše	pismo	horjulskemu	kaplanu	Janezu	
Volčiču,	nabožnemu	pisatelju	(Zgodnja	Danica	29.	3.	
1855).	Omenja	mu	Rainerjevo	smrt;	Volčič	se	je	bil	
seznanil	s	Kirchnerjem	in	Rainerjem,	ko	sta	potovala	
skozi	Ljubljano	v	misijon.
V	tem	pismu	pravi	Kirchner,	da	je	novoletne	čestit-

ke	opravil	pri	sv.	maši,	pri	kateri	je	Bogu	priporočal	
vse	svoje	prijatelje.	Potem	piše:	»Naj	nam	bo	Bog	
v	svojem	neskončnem	usmiljenju	tudi	to	leto	dober	
in	skrben	Oče	in	naj	bodo	naša	srca	zmerom	bolj	
naravnana	proti	nebesom.	Če	je	pa	v	svoji	modrosti	
sklenil	 poklicati	 nas	 iz	 zemeljskega	 življenja,	 naj	
nam	v	zadnji	uri	podeli	svojega	Sina	v	najsvetejšem	
Zakramentu	in	nam	pošlje	svoje	angele	in	svetnike	
na	pomoč.«
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Dobri Jezus, Zveličar človeškega rodu,

ozri se na nas, ki v globoki ponižnosti klečimo pred tvojim oltarjem.

Tvoji smo, tvoji hočemo biti.

Da bi pa mogli biti s teboj trdneje sklenjeni,

glej, zato se danes vsak izmed nas

radovoljno posveti tvojemu presvetemu Srcu.

Tebe mnogi niso nikdar poznali,

mnogi pa so tvoje zapovedi zaničevali in te zavrgli.

Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus,

in potegni vse k svojemu svetemu Srcu.

Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki niso nikdar odpadli od tebe,

temveč tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustili.

Daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo,

da ne poginejo od uboštva in lakote.

Kralj bodi tistih, ki jih slepí verska zmota ali loči razkol,

in pokliči jiih nazaj v zavetje resnice in k edinosti vere,

da bo kmalu ena čreda, en pastir. 

Daj, Gospod, svoji Cerkvi varno in blagonosno prostost;

daj vsem narodom red in mir;

daj da se bo od kraja do kraja zemlje razlegal en glas:

Bodi hvala Božjemu Srcu, ki nas je rešilo,

slava in čast mu vekomaj.

Amen.
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Vsakega	 velikega	 letnega	
slavja	so	se	po	prepričanju	naših	
prednikov	in	poljedelcev	od	ani-
mistične	dobe	dalje	udeleževali	
tudi	duhovi prednikov.	Krščan-
stvu	 nemara	 ni	 bilo	 posebno	
težko	prenesti	to	vero	na	verne	
duše.	 Po	 ljudskem	 verovanju	
se	lete	tudi	“vračajo”	na	svoje	
domove	na	svoj	praznik,	2.	no-
vembra,	pa	tudi	na	božič	in	–	na	
kresni	večer.
Tako	vsaj	je	mogel	ugotoviti	

oglejski	 pomožni	 škof	 in	 patri-
arhov	vizitator	Pavel	Bisanti	leta	
1583	na	Goriškem,	kjer	so	ne	le	o	vseh	svetih,	pred	
dnevom	vernih	duš,	ampak	tudi	v	noči	pred	Ivanjem	
vso	noč	zvonili,	»da	bi	zbudili	mrtvece	in	se	obva-
rovali	neviht	in	drugih	nesreč,«	kot	piše	v	enem	od	
svojih	poročil.	Ta	navada	se	je	ohranila	še	dandanes.	
Marsikje	na	kresni	večer	še	zmerom	zvonijo	dolgo	
v	 noč,	 zlasti	 na	 Notranjskem	 in	 na	Dolenjskem.	
V	Vidmu	ob	Krki	 so	 zvonili	 na	 Ivanje	 opolnoči,	 v	
Grahovem	in	na	Robu	pri	Velikih	Laščah	so	v	vseh	
cerkvah	slavnostno	poklenkavali	ves	čas,	dokler	so	
goreli	kresovi,	tudi	v	Št.	Jurju	pod	Kumom	je	zvonilo	
na	kresni	večer	v	presledkih	od	mraka	do	polnoči.

Glas	blagoslovljenih	zvonov	je	prihajal	na	pomoč	
v	strahu	pred	duhovi	rajnih.	Bil	je	obramba	in	naj	bi	
podpiral	moč	kresnega	ognja.	Krščanski	zakramental	
se	 je	 združil	 s	 predkrščanskim	 obrambnim	 sred-
stvom.	Glas	zvona	ukroti	mrliča,	ki	bi	hotel	škodovati	
živemu	človeku;	pravijo,	da	mrliča	“obzvoniš”.	To	je	
postajalo	tem	pomembnejše,	odkar	so	zle	duhove	
prednikov	in	škodljive	naravne	demone	v	srednjem	

veku	na	splošno	zamenjali	hudiči	
in	 njihove	 služabnice	 coprnice.	
Kakor	odmev	na	davne	predsta-
ve	je	goriška	bajka,	kako	se	na	
kresni	večer	bojujejo	coprnice	s	
“krstniki”	ali	“kresniki”.	Leti	so	
nemara	tudi	varovali	polja	pred	
“coprnicami”,	 zlimi	 duhovi,	 ka-
kor	kresnice	ali	ladarice	in	njim	
podobni	živi	obhodniki	po	vsem	
Slovenskem.
Kresni	 zvonovi	 veljajo	 le	 še	

kot	 varstvo	 pred	 coprnicami.	
To	 je	 nazorno	 povedal	 o	 Istri	
župnik	 Božidar	 Raič	 v	 ptujski	

Čitalnici	leta	1880	(pri	“Besedi”	v	korist	stradajočim	
Istranom):	»Praznoverje	bilo	je	koncem	minovšega	
stoletja	jako	razširjeno	o	 ‘štrigah’	–	čarovnicah	in	
ponočnih	 prikaznih,	 zato	 se	 je	 zvonilo	 vsako	 leto	
večer	pred	sv.	Ivanom	Krstnikom,	naj	bi	njihova	moč	
opešala;	neki	poglavar	hotel	je	zabraniti	to	zvonjenje	
in	skoro	bi	bil	platil	to	prepoved	z	glavo.	Vse	ljud-
stvo	je	jadkovalo	po	mestu:	‘Tužni	mi	in	naše	polje	
i	blago	naše!	Štriga	čeju	nas	satreti!’«	–	V	Kortah	v	
slovenski	Istri	so	ves	čas	od	zdravamarije	slovesno	
“klempanáli”	v	zvoniku.	To	je	trajalo	do	polnoči	ali	
še	čez.	Ob	enajstih	namreč	pridejo	po	ljudski	veri	na	
križišče	čarovnice,	»ki	da	jih	je	moč	pregnati	samo	
s	kresnim	zvonjenjem,«	kot	poroča	Ivan	Tul.
Da	bi	bilo	varstvo	pred	coprnicami	popolnejše,	

kurijo	nekateri	 v	Beli	Krajini	 (Vinica)	 kres	 kar	na	
njivi;	coprnice	namreč	pravijo	ob	žetvi:	»Gospodarju	
en	snop,	meni	pa	sedem!«	Na	Notranjskem	(Dolenje	
jezero)	gresta	na	kresni	večer	v	mraku	gospodar	ali	
gospodinja	na	njive,	jih	kropita	in	molita	za	varstvo	
pred	točo	in	ognjem;	na	Dolenjskem	(Videm	ob	Krki)	
pa	na	kresni	večer	krope	in	kade	okoli	gospodarskih	
poslopij.
Tem	različnim,	tudi	krščanskim	obrambnim	ukre-

pom,	se		pridruži	še	eden,	ki	ga	srečuemo	tudi	ob	
drugih	priložnostih:	trušč.	Kakor	o	pustu,	veliki	noči	
in	binkoštih	pokanje	z	biči,	tako	naj	bi	bilo	o	kresu	
streljanje	s	topiči,	puškami	in	samokresi	pomaga-
lo	pri	obrambi	pred	coprnicami.	Pozneje	 je	postal	
vsakršen	trušč	seveda	le	še	eden	izrazov	splošnega	
veselja.	Skoraj	iz	vseh	slovenskih	krajev	so	ohra-
njena	poročila	o	streljanju	pri	kresu.
Med	posebno	značilna	obrambna	obredja	sodijo	

obhodi	kresnic	ali	ladaric.
Ime	 ladaric	so	 izvajali	od	domnevne	slovanske	

boginje	 Lade,	 ki	 jo	 je	 poznal	 že	 škof	 Hren	 in	 jo	
omenil	v	neki	 svoji	pridigi	 leta	1607.	Lada	naj	bi	
bila	zavetnica	ljubezni	in	zdravja,	ladarice	pa	njene	
svečenice.	Raziskovalci	iz	novejše	dobe	menijo,	da	
je	bila	beseda	“lada”	le	vzklik,	ki	se	je	»zaradi	sta-
rega	nerazumevanja	...	podedoval	v	srednjeveških	
kronikah	iz	roda	v	rod,«	kakor	meni	jezikoslovec	dr.	

Niko Kuret

KRESNO S LAVJE

Ples okrog kresa
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France	Bezlaj.	Ladarice	so	hodile	po	slovenskih	vaseh	
od	binkošti,	dà,	celó	od	Jurjevega do Janeževega. 
Nemara	so	naši	predniki	res	obhajali	nekakšno	daljše	
obdobje	pomladanskih	slavij,	ki	so	 imela	svoj	vrh	
na	kresni	praznik.	Danes	se	je	uveljavilo	namesto	
naziva	ladarice	splošno	le	ime	kresnice,	pri	čemer	
mislimo	zmerom	le	na	Belo	Krajino.	Toda	stara	po-
ročila	nam	pripovedujejo	o	kresnicah	tudi	po	drugih	
slovenskih	pokrajinah.
“Ladadrska	 doba”	 je	 bila	 znana	 svoje	 dni	 na	

Štajerskem.	Dekleta	so	od	Jurjevega	do	kresa	ho-
dila	pet	h	kakemu	križu,	k	vaškemu	“pilu”	ali	pa	k	
posebnemu	šotoru	iz	hojkinih	ali	borovih	vej,	ki	so	
ga	bile	okrasile	z	rožami	in	trakovi.	Imenovale	so	ga	
“majka”.	V	tem	šotoru	so	skoraj	gotovo	prebile	noč	
za	nočjo,	ko	so	–	podobno	belokranjskim	kresnicam	
–	“varovale	polja”	s	svojimi	obhodi	in	pesmimi.	Pred	
Ivanjem,	ko	so	pele	zadnjikrat,	so	zakurile	ogenj	in	
šotor	zažgale.	Domnevati	smemo,	da	so	svojo	službo	

končale	s	pojedino	ob	ognju,	kjer	so	se	zabavale	in	
igrale.	Dekleta	so	tudi	skakala	čez	ogenj.	Tisti,	ki	je	
“z	vršičem	v	roki”	dobro	skočila,	se	je	obetal	zakon	
še	med	letom;	tista,	ki	skoka	ni	zmogla,	pa	naj	bi	bila	
“brez	zakona	porodila”.	Podobno	poročilo	imamo	tudi	
iz	začetka	20.	stoletja.	V	Ljutomeru	so	hodila	v	drugi	
polovici	19.	stoletja	na	kresni	večer	dekleta	od	Sv.	
Tomaža	“od	hiše	do	hiše	pevat”	in	so	za	to	pobirala	
darove.	Kaj	so	pele,	ni	sporočeno.	Zelo	verjetno	je	
pač,	da	so	“ladekovale”,	kakor	pravijo	na	Hrvaškem.
Na	Koroškem	na	kresnice	 spominja	ena	 izmed	

naših	najlepših	kresnih	pesmi.	Zapisal	jo	je	Matija	
Majar	v	Podgorjah	v	Rožu:

Device tri kresujejo,
na sred vasi kres nitijo:
»Bog daj ti drô, oj kraljič mlad!«

Takú lepú sprepivlajo,
da se je daleč šlišalo,
daleč v deveto déželo.

Kaj mladi kraljič govori:
»Al je to glas žegnanih zvonov?
Bil je to glas drobnah tic,
bil je to glas čistih devic?

Daj mi konjča frišnega,
da šitro ta pojezdim ga,
da jaz sam še šlišol bom,
kaj je to kej za en glas!«

Pesem	nam	potrjuje,	da	je	šlo	za	obredno	služ-
bo,	ki	so	jo	opravljala	neoporečna	dekleta.	Še	več.	
V	njej	se	je	ohranil	spomin	na	češčenje	sončnega	
božanstva.	 Pesem	 je	 bila	 seveda	 pozneje	močno	
preoblikovana	in	je	dobila	pravljični	značaj:	“kraljič”	
si	izbere	eno	izmed	teh	krésnic	za	nevesto.	Že	to	pa	
spominja	na	drug	bajeslovni	dogodek,	ki	so	ga	naši	
predniki	slavili	o	kresu	–	Sončevo	ženitev.

Skok čez kres

Papež	 Frančišek	 je	 dopoldne	 15.	marca	 vodil	
redni	 javni	 konzistorij	 za	 kanonizacijo	 naslednjih	
blaženih:	Jožefa Sáncheza del Río,	laika,	mučenca;	
Stanislava od Jezusa Marije	(v	svetu	Janeza	Pap-
czyńskega),	ustanovitelja	kongregacije	marijanskih	
klerikov	 Brezmadežnega	 spočetja	Device	Marije;	
Jožefa Gabriela del Rosario Brochero,	škofijskega	
duhovnika;	Marije Elizabete Hesselblad,	ustanovi-
teljice	 reda	 presvetega	Odrešenika	 svete	 Brigite;	
Terezije iz Kalkute	(v	svetu	Agnes	Gonxha	Bojaxiu),	
ustanoviteljice	misijonskih	 kongregacij	misijonark	

NOVI SV ETNIKI V JUBILEJNEM LETU
ljubezni	in	misijonarjev	ljubezni.
Po	uvodnem	govoru	o	teh	svetniških	procesih,	ki	

ga	je	imel	kardinal	Angelo	Amato,	prefekt	Kongre-
gacije	za	zadeve	svetnikov,	in	ko	je	slišal	mnenje	
kardinalov,	je	papež	odločil,	naj	bo	teh	pet	blaženih	
vpisanih	v	seznam	svetnikov.	Za	razglasitev	svetni-
štva	so	določeni	naslednji	datumi:	15.	junija	Stani-
slav	od	Jezusa	Marije	in	Marija	Elizabeta	Hesselblad;	
4.	septembra	Terezija	iz	Kalkute;	16.	oktobra	Jožef	
Dánchez	del	Río	in	Jožef	Gabriel	del	Rosario	Broche-
ro.	(L’Osservatore Romano)

Splošni:	Da	bi	stari,	na	rob	odrinjeni	in	osamljeni	našli	v	velikih	mestih	priložnost	za	srečevanje	in	solidarnost.
Misijonski:	Da	bi	semeniščniki	ter	redovni	novinci	in	novinke	dobili	vzgojitelje,	ki	jim	bodo	dali	živeti	v	

evangeljskem	veselju	in	jih	z	modrostjo	pripravili	na	njihovo	poslanstvo.

MOLITV ENI NAMENI ZA JUNIJ 2016
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČASU
ODKOD POZNAMO JEZUSA?

S I N O P T I K I
Enotnost	evangelijev,	opisana	v	prejšnji	številki,	

je	 še	posebno	presenetljiva,	 če	upoštevamo	prve	
tri	evangelije:	po	svetem	Mateju,	svetem	Marku	in	
svetem	Luku.	Tudi	najpovršnejše	branje	nam	pokaže	
v	njih	jasno	podobnost.	Od	18.	stoletja	in	knjige	J.	
Griesbacha	Synopsis Evangeliorum	(1774)	dalje	je	
postala	splošna	raba	imenovati	jih	sinoptike	po	grški	
besede,	ki	pomeni	“postaviti	vzporedno”.	Skladno	
s	tem	pogosto	prikažejo	pripovedi	na	enak	način:	
besedilo	 natisnejo	 v	 treh	 stolpcih,	 kar	 poudarja	
njihovo	 podobnost	 (v	 slovenščini	 je	 tako	 sinopso	
uredil	dr.	France	Rozman	in	je	izšla	pri	Državni	za-
ložbi	Slovenije	l.	1996	pod	naslovom	“Sinopsa	štirih	
evangelijev”;	op. ur.).	Cezarejskemu	škofu	Evzebiju	
je	okrog	leta	350	uspelo	narediti	zelo	zanimivo	sta-
tistiko,	v	kateri	je	pokazal	naslednje:	če	razdelimo	
evangelije	 v	 odlomke,	 ki	 odgovarjajo	 isti	 ideji	 ali	
nekemu	razvoju,	se	veliko	število	od	njih	ponavlja	
pri	enem	ali	drugem	sinoptiku.	Tako	ima	sveti	Matej	
od	355	odlomkov	lastnih	samo	62,	sveti	Marko	pa	
samo	19	od	233.
Prvi	 problem,	 ki	 ga	 srečamo,	 je	 čas	 njihovega	

nastanka.	Ali	je	mogoče	z	veliko	natančnostjo	pove-
dati,	kdaj	so	bile	te	tri	knjiga	dokončno	izoblikovane?	
Treba	je	priznati,	da	so	vse	predložene	letnice	vsaj	
delno	 le	domneve.	Dokazi	nasprotujejo	dokazom.	
»Jezus	 je	 napovedal	 razdejanje	 templja,«	 pravijo	
racionalistični	 kritiki,	 »napoved,	 ki	 se	 je	 v	 resnici	
zgodila.	Torej	so	prve	redakcije	nastale	po	letu	70.«	
Toda	katoliški	zgodovinarji	opozarjajo,	da	splošno	
pričevanje,	ki	ga	 imamo	o	družbi,	v	kateri	 je	de-
loval	Kristus,	kaže	to	družbo	v	jasnem	ravnotežju,	
sicer	brez	dvoma	nemirno	glede	prihodnosti,	ne	pa	
zmedeno	in	uničeno,	kakor	je	bila	po	katstrofi	v	letih	
6670.	To	vprašanje	glede	časa	nastanka	evangelijev	
je	že	stoletja	predmet	razprav,	ne	da	bi	prišli	kam	
daleč	naprej.	Predmet	teh	razprav	je	nekaj	desetle-
tij;	toda	če	upoštevamo,	da	je	izročilo	nadzorovala	
in	zanj	jamčila	prvotna	Cerkev	z	vso	skrbjo,	ki	smo	
jo	videli,	potem	te	razlike	nimajo	kake	prvenstvene	
važnosti.	Na	to	je	gotovo	mislil	sveti	Avguštin,	ko	je	
rekel:	»Ne	bi	veroval	evangeliju,	če	me	do	tega	ne	
bi	pripravila	avtoriteta	vesoljne	Cerkve.«
Seveda	lahko	opazujemo,	kako	kritika	ne	neha	

približevati	časa	redakcije	evangelijev	času,	ko	 je	
živel	Kristus.	Medtem	ko	je	leta	1835	David	Strauß	
postavil	 ta	 čas	 kot	 »najbolj	 zgodaj	 leta	 150,«	 je	
Renan	1877	mislil,	da	je	sveti	Matej	pisal	leta	84,	
sveti	Marko	okrog	76,	sveti	Luka	okrog	94.	Véliki	
protestantski	 teolog	 Harnack	 je	 postavil	 Mateja	
okrog	leta	70,	Marka	okrog	leta	65,	Luka	okrog	leta	

67	in	dodal,	da	je	moral	biti	skupni	vir	–	brez	dvoma	
eden	od	tistih	spominov,	o	katerih	smo	govorili	–	»iz	
leta	50	ali	še	prej.«	Novejši	Jezusov	zgodovinar	Ric
ciotti	postavlja	naslednje	čase:	aramejski	original	
svetega	Mateja	(ki	ga	nimamo,	op. ur.)	je	iz	časa	
5055	(grško	besedilo	je	precej	poznejše);	evangelij	
svetega	Marka	je	bil	redigiran	med	55	in	62,	ko	je	
bil	evangelist	s	Petrom	v	Rimu;	Lukov	evangelij,	za	
katerega	nepretrgano	izročilo	trdi,	da	je	bil	zadnji,	
naj	bi	ga	napisal	verjetno	leta	63.	Če	nasproti	tem	
časom	 postavimo	Guignebertove	 čase,	 je	Marko	
okrog	leta	75,	Matej	okrog	let	8590	in	Luka	od	let	
100110,	bo	s	tem	razprava	dovolj	opisana.

Op. ur.:	Treba	je	upoštevati,	da	so	se	raziskave	
po	izidu	Ropsove	knjige	nadaljevale	in	se	še	nada-
ljujejo.	Današnji	časi,	ki	so	objavljeni	v	francoski	in	
po	njej	v	slovenski	izdaji	Jeruzalemske	biblije	Nove	
zaveze	(Ljubljana,	2010),	so	naslednji:	najstarejši	
je	Marko,	nastal	med	leti	6470.	Matej	in	Luka	sta	
nekoliko	mlajša:	 7590.	Ni	 pa	 izključena	možnost	
novih	odkritij,	ki	bi	te	čase	lahko	spremenila,	čeprav	
najbrž	ne	bistveno.

Za	 gotovo	 lahko	 imamo	 torej,	 da	 je	manj	 kot	
petdeset	 let	po	Kristusovi	 smrti	vsaj	en	evangelij	
že	obstojal	v	obliki,	kot	ga	danes	poznamo;	in	da	
so	najmanj	osemdeset	let	po	njej	bili	zapisani	trije	
sinoptiki.	V	zgodovini	antike	je	kup	dogodkov,	ki	jih	
ne	poznamo	iz	tako	bližnjih	pričevanj.
Prvi	 evangelij	 je	Matejev,	prvi	 po	mestu	v	Novi	

zavezi,	čeprav	ne	prvi	po	datumu	nastanka,	pač	pa	
predvsem	prvi	po	važnosti,	 ki	 so	mu	 jo	pripisovali	
kristjani	prvih	časov.	Zadeva	lahko	preseneča:	prvo	
ni	 Lukovo	besedilo,	 napisano,	 kot	 bomo	videli,	 za	
spreobrnjenega	pogana,	ki	ga	je	prva	Cerkev	posebno	
cenila;	prvi	je	po	Mateju,	Judu	po	rodu	in	slogu	in	ki	–	
to	lahko	brez	dvoma	razloži	izbiro	–	končuje	svoje	delo	
s	klicem	k	vesoljnosti	“pojdite	in	učite	vse	narode”,	in	
ki	bo	postal,	kot	je	dobro	povedal	Renan,	evangelist	
Cerkve.	Sveti	mučenec	Justin	iz	sredine	2.	stoletja,	ga	
navaja	nič	manj	kot	sto	sedemdesetkrat,	od	svetega	
Ireneja	pa	zvemo,	da	trije	stari	krivoverci	ebioniti	niso	
priznavali	drugega	evangelija	kot	Matejevega.
Kot	smo	rekli,	je	pisec	Jud,	eden	od	tistih	Judov	

helenistov	(če	seveda	priznamo,	da	je	pisec	in	pre-
vajalec	ista	oseba),	ki	jih	je	bilo	v	Palestini	že	dve	
stoletji	lepo	število,	sicer	zaznamovanih	z	medna-
rodno	kulturo,	ki	so	pa	vendar	ostali	globoko	zako-
reninjeni	v	palestinski	zemlji.	Nepretrgano	cerkveno	
izročilo	ga	ima	za	Levija,	imenovanega	Matej,	enega	
od	dvanajsterih,	ki	ga	je	Jezus	odtrgal	od	njegovih	
davkarskih	 seznamov	 (Mr	 2,14;	 Lk	 5,27).	Matej,	
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Mathaios,	to	je	helenizirana	oblika	imena	Matthayat	
“Jahvejev	dar”.	Cestninar,	uradnik	carine	in	davkarije	
je	vsekakor	moral	znati	pisati.	Predstavil	ga	je	okrog	
130	Papíja,	potrdili	so	ga	Irenej,	Tertulijan	in	Klemen	
Aleksandrijski	in	o	tem	pridevku	ni	bilo	dvoma	tudi	
v	najbolj	odmaknjenih	časih	Cerkve.	»Matej,«	piše	
Irenej,	»je	sredi	Hebrejcev	in	v	hebrejskem	jeziku	
spravil	na	dan	evangelij.«	Papija	je	rekel	isto:	»Matej	
je	spravil	v	red	Gospodove	izreke	v	hebrejskem	na-
rečju	...«	Danes	se	skoraj	brez	razprave	vsi	strinjajo,	
da	je	moral	biti	prvi	Matejev	spis	evangelij,	napisan	
v	aramejščini	in	je	bil	bolj	enostaven	kot	ta,	ki	ga	
mi	poznamo.	Ta	prvotni	evangelij,	to	“ureditev	Go-
spodovih	izrekov”	so	si	krščanske	skupnosti	goreče	
pošiljale	ena	drugi	in,	dodaja	Papíja,	»jih	je	vsakdo	
prevajal	kakor	je	vedel	in	znal.«	Prišel	je	trenutek,	
ko	je	Cerkev	hotela	utrditi	ta	izročila	in	takrat	je	bil	
potrjen	grški	prevod	kot	uraden.	To	je	bila	razširjena,	
izpopolnjena	enačica,	saj	so	bili	medtem	objavljeni	
drugi	dokumenti	(Marko,	Luka).

Toda	tudi	hiter	pregled	na	pove,	da	je	bila	izvirna	
knjiga	napisana	za	kristjane	iz	izvoljenega	naroda.	
Matej,	 ki	 samega	 sebe	opiše	 kot	»pismouk,	 ki	 je	
postal	učenec	nebeškega	kraljestva«	(13,52),	pozna	
do	dna	 vse,	 kar	 zadeva	njegov	narod	 in	 njegova	
izročila.	 Kadar	 se	 obrača	 na	 svoje	 sonarodnjake,	
nikdar	 ne	 čuti	 potrebe,	 da	 bi	 razložil	 namige	 na	
palestinske	običaje.	On	edini	uporablja	(dvaintride-
setkrat)	izraz	“nebeško	kraljestvo”,	ker	je	bilo	“nebo”	
ena	tistih	besed,	ki	zo	zamenjavale	neizrekljivo	ime	
Najvišjega	in	je	njegova	uporaba	postala	v	Izraelu	
pravilo.	Namiguje	na	“eno	črko	ali	eno	črtico	postave”	
hebrejske	abecede	(prim.	Mt	5,18)	in	razkriva	dla-
kocepstva	in	zvijače,	ki	so	jih	uporabljali	za	sprevra-
čanje	Mojzesove	postave	(pogl.	23).		In	kaj	poskuša	
dokazati?	Da	je	Jezus	zares	Mesija,	Davidov	sin,	ki	
so	ga	napovedali	preroki,	ki	hoče	“dopolniti	postavo,	
ne	pa	razvezati	jo”	(prim.	Mt.	5,17),	da	je	poslan	
k	 izgubljenim	ovcam	Izraelove	hiše.	Vsepovsod	v	
njegovem	besedilu	potihem	zveni	očitek:	»Kristus	
je	prišel	med	svoje,	pa	ga	njegovi	niso	sprejeli!«	In	
kot	odgovor	na	 to	odklonitev	 Izraela	se	evangelij	

končuje	z	zatrdilom	vesoljnosti,	z	izjavo,	da	je	bila	
Beseda	obljubljena	vsem	narodom.
Knjiga,	 ki	 je	 z	 literarnega	 vidika	 napisana	 v	

korekt	ni	grščini,	pa	brez	genialnosti,	ima	svojo	vred
nost	predvsem	v	trdnosti	svojega	načrta,	jasnosti	in	
očitni	zvestobi,	s	katero	je	sledila	načrtu.	Kot	zatrjuje	
Papíja	zares	navaja	“Gospodove	izreke”	(Jezusovo	
oznanjevanje	zavzema	več	kot	polovico	evangelija),	
vendar	jih	trezno	umešča	v	njihov	okvir	z	zavestjo	
zelo	poštenega	pisca.	Ne	gane	nas	kot	kak	talent	
svetega	Luka	ali	ognjevitost	svetega	Janeza,	najbrž	
pa	nobeden	od	evangelistov	ne	daje	takega	vtisa,	da	
je	bil	priča,	ki	pripoveduje	tisto,	kar	je	slišal.
Nasprotno	pa	se	drugi	evangelist,	sveti	Marko,	

manj	 zanima	za	 Jezusove	besede	kot	 za	njegova	
dejanja.	Ta	drobna	knjižica	–	najkrajša	od	vseh	štirih,	
komaj	kakih	petdeset	strani)	–	 je	polna	čudežnih	
dejstev,	s	katerimi	je	Jezus	dokazoval,	da	je	Božji	
Sin.	Toda	vsako	“Kristusovo	življenje”	z	natančnim	
časovnim	sporočilom	in	zgodovinskimi	podatki,	ka-
kršno	bi	radi	imeli,	je	daleč	proč	od	tega	evangelija.	
Dogodki	si	sledijo	brez	vidne	povezave;	lahko	bi	brez	
škode	postavili	na	glavo	njihov	vrstni	red.	Ta	evan-
gelij	je	zares	prav	blizu	“spominom	misijonarjev”,	ki	
so	bili	že	omenjeni,	in	si	prav	lahko	predstavljamo	
ponižne	kristjane	prvih	stoletij,	ki	si	navdušeno	pri-
povedujejo	Markove	slikovite	zgodbe	z	več	vere	kot	
znanstvene	skrbnosti,	kar	je	treba	poudariti.	Pa	mu	
prav	zato,	ker	je	neposreden,	življenjski	in	otipljiv,	
danes	pripisujemo	veliko	važnost;	večjo	celo,	kot	so	
mu	jo	dajali	Očetje	prve	Cerkve,	ki	so	ga	brez	dvoma	
ocenjevali	kot	premalo	dogmatičnega.
Za	koga	je	pisal	sveti	Marko?	Gotovo	ne	za	Jude.	

Njim	ne	bi	bilo	 treba	povedati,	da	 je	Jordan	reka	
(1,5),	 niti	 razlagati	 glavnih	 hebrejskih	 običajev,	
kot	 je	umivanje	rok	po	jedi,	kopeli	po	povratku	s	
tržnice	 in	 obrednega	 umivanja	 kozarcev	 (7,34).	
Ko	ga	vidimo	prevajati	aramejske	izraze	in	prera-
čunavati	vsote	v	rimski	denar,	bi	sodili,	da	piše	za	
Rimljane.	Ko	pripoveduje	o	tem,	kako	so	za	pomoč	
na	križevem	potu	prisilili	Simona	iz	Cirene,	dodaja	
»Aleksandrovega	 in	 Rufovega	 očeta«	 (15,21).	 In	
sveti	Pavel	v	svojem	Pismu Rimljanom	omenja	Rufa	
kot	enega	od	osebnosti	rimske	skupnosti.	To	se	zdi	
še	bolj	verodostojno,	če	zberemo	skupaj	podatke,	
ki	jih	imamo	o	piscu.
Veliko	podatkov	govori	za	to,	da	je	sveti	Marko	

tisti,	 ki	 ga	 večkrat	 omenjata	 sveti	 Peter	 in	 sveti	
Pavel,	pa	tudi	Apostolska dela.	Hebrejsko	naj	bi	se	
imenoval	Janez	z	latinskim	pridevkom	Mark.	Pripadal	
naj	bi	eni	najstarejših	krščanskih	družin	v	Jeruza-
lemu,	bratranec	Barnaba,	sin	tiste	Marije,	ki	je	leta	
44	v	svoji	veliki	hiši,	kjer	so	se	zbirali	kristjani	dala	
zavetje	apostolu	Petru,	ko	je	čudežno	ušel	iz	ječe.	
V	družbi	prvih	apostolov	 je	na	 lastna	ušesa	slišal	
pričevanja	tistih,	ki	so	poznali	Kristusa.	Ga	je	tudi	
sam	srečal?	Ko	pripoveduje,	kako	so	zaprli	Jezusa,	
omenja	mladeniča	–	edini,	ki	pove	to	podrobnost	–,	
ki	je	skušal	slediti	četi	in	ga	niso	mogli	zgrabiti,	ker	
pustil	v	rokah	stražnikov	laneno	oblačilo,	s	katerim	
se	je	na	hitrico	ogrnil,	in	jim	nag	ušel	v	noč	(15,51).	
Kdo	 bi	mogel	 evangelistu	Marku	 poročati	 o	 tem	
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dogodku?	Vsi	učenci	so	pobegnili.	Ni	bil	ta	mladenič	
Marko	sam?	Ni	morda	s	tem	podpisal	svoje	pripovedi,	
kakor	so	počeli	to	srednjeveški	kiparji,	ki	so	skrili	
svoje	ime	pod	kapitel	kakega	stebra?
Vsekakor	 iz	 njegovega	 besedila	 razberemo:	

nikakršen	 izobraženec,	niti	pisar,	ampak	človek	 iz	
ljudstva,	ki	je	bil	deležen	skromnega	šolanja	(nje-
gova	grščina	 je	 revna	 in	neizrazna),	 je	pa	človek	
možatega	realizma	in	prodornega	opazovanja,	kar	
je	delež	preprostih	ljudi.	Če	primerjamo	pri	Luku	in	
Mateju	odlomka	o	navdušeni	množici,	ki	je	pritiskala	
na	Jezusa,	pa	ta	stopi	v	čoln,	da	ga	ne	bi	stisnili	(3,7),	
se	pokaže	jasna	razlika.	Zdi	se,	kakor	da	sta	ona	
dva	potlačila	Markovo	živahno	pripoved.	Njegov	slog	
ima	na	sebi	nekaj	raskavega,	nekaj	ljudskega;	daje	
nam	slišati	govorico	preprostega	okolja	galilejskih	
ribičev,	ki	so	bili	okrog	Kristusa.

Vse	to	dela	zelo	verjetno	Papíjevo	trditev,	da	je	bil	
Petrov	glasnik,	ki	je	»ponavljal	apostolove	kateheze,	
ki	jih	je	navajal	brez	reda	...	v	skladu	s	potrebami,«	
s	 skrbjo,	 »da	ne	 bi	 od	 tega,	 kar	 je	 bil	 slišal,	 kaj	
opustil	ali	pokvaril.«	To	trditev	so	potrdili	mučenec	
Justin,	Irenej	in	Klemen	Aleksandrijski	in	je	danes	
brez	težav	sprejeta.	Posebej	je	opaziti,	da	je	v	Mar-
kovem	evangeliju	vedno	sprejet	vidik	svetega	Petra	
in	da	apostol	igra	važno	vlogo;	primer	je	v	pripovedi	
o	trpljenju	v	vseh	dvainsedemdesetih	vrsticah	14.	
poglavja.	Kdo	drugi	bi	lahko	pripovedoval	o	njegovi	
zatajitvi,	če	ne	on	sam?	Isto	je	glede	prizora,	kjer	
Jezus	Petra	strogo	graja,	ker	ne	verjame	v	napoved	
trpljenja	(poglavje	8),	ali	ob	spremenitvi	na	gori,	
kjer	imamo	res	vtis	neposredne	priče.	Lahko	bi	si	
torej	takole	predstavljali	način,	kako	je	bil	ta	evan-
gelij	dokončno	obdelan:	okrog	leta	61	se	je	Marko	
v	Rimu	pridružil	svetemu	Petru,	svojemu	duhovne-
mu	očetu.	Krščanska	skupnost	navdušeno	posluša	
pripovedovanje	 prvaka	 apostolov;	 skupnost	 prosi	
Marka,	naj	to	zapiše.	Tako	je	Klemen	Aleksandrijski	
razložil	izvor	tega	evangelija;	in	vse	se	sklada,	da	

to	razlago	naredi	sprejemljivo.
Če	 je	Marko	 posredoval	 učenje	 svetega	 Petra,	

nam	 Luka,	 tretji	 evangelist	 ponavlja	 to,	 kar	 je	 o	
Jezusu	vedel	sveti	Pavel.	To	pravi	izročilo	Cerkve	od	
najmanj	3.	stoletja	dalje.	Irenej	je	povedal	formal-
no:	sveti	 Luka,	 tovariš	 svetega	Pavla,	 je	»zapisal	
evangelij,	ki	ga	je	oni	pridigal.«	Muratorijev kanon, 
ta	odlomek	neznanega	avtorja,	o	katerem	smo	že	
govorili	in	ki	nam	je	zapustil	seznam	knjig,	ki	jih	je	v	
Sveto	pismo	sprejela	krščanska	skupnosti	okrog	leta	
180	ali	200,	natančno	potrjuje	to	trditev.	Nič	manj	
trdno	izročilo	pripisuje	svetemu	Luku	Apostolska dela 
in	pogosto	so	opozarjali,	da	so	odlomki	v	tej	knjigi,	
kjer	pisec	pravi	“mi”,	istega	sloga	kot	tretji	evangelij.	
Imamo	 torej	vse	 razloge	verjeti,	da	 je	evangelist	
Luka	 ista	 oseba,	 kot	 jo	 vidimo	v	 sledeh	Apostola	
narodov,	 katerega	 je	 spremljal	 na	 vseh	 njegovih	
potovanjih	in	je	z	njim	prišel	v	Rim	okrog	leta	61.	
Tam	je	kot	dopolnitev	Markovega	evangelija,	pa	tudi	
kot	 katehezo,	 namenjenu	 drugemu	 poslušalstvu,	
dokončal	svojo	knjigo.
Po	rodu	iz	Antiohije	in	verjetno	Grk	po	rojstvu	in	

po	 izobrazbi,	 je	sveti	Luka	najbolj	 izobražen	med	
vsemi	štirimi	evangelisti.	»Najlepša	knjiga	od	vseh,«	
je	rekel	Renan.	Pogosto	so	opozarjali,	da	 je	dolgi	
stavek	čudovitega	 ritma,	s	katerim	začenja	svoje	
besedilo,	vzor	helenističnega	sloga,	vreden	klasikov.	
Vse	kaže	človeka,	ki	je	študiral,	pa	tudi	človeka	z	
okusom	in	talentom:	kaj	ne	trdi	neko	izročilo	izraz
nega	simbolizma,	da	 je	bil	 slikar?	Ko	 je	oblikoval	
svojo	knjigo,	je	skušal	(in	to	nam	tudi	pove)	slediti	
točnemu	načrtu,	ki	se	sklada	z	načeli	govornikov.	
In	če	mu	to	vedno	ne	uspe,	če	imamo	včasih	vtis,	
da	je	postavil	na	to	ali	drugo	mesto	neko	priliko	ali	
nek	govor,	ker	ni	vedel,	kam	bi	ga	sicer	postavil,	pa	
je	celota	njegove	pripovedi	bolj	pokorna	logiki	kot	
pri	drugih.	In	kako	zna	pripovedovati!	Kako	živo	so	
osebnosti	predstavljene!	Kako	je	 izbrano	 izražena	
njihova	 psihologija.	 Harnack	 ni	 napačno	 postavil	
njegovih	 spisov	»med	najplemenitejše	bisere	pri-
povedne	umetnosti.«	Treba	pa	je	dodati,	da	sveti	
Luka	ni	popustil	demonu	peresa,	ki	ga	ni	niti	olepšal	
niti	okrasil:	vzporedne	pripovedi	svetega	Marka	in	
Mateja	to	dokazujejo.
Umetnik	sveti	Luka	je	bil	tudi	znanstvenik.	Zdrav-

nik,	tako	zatrjuje	izročilo,	ki	gre	nazaj	do	samega	
svetega	 Pavla.	 Raziskave	 so	 potrdile,	 da	 njegov	
jezik	priča	o	dobri	medicinski	 izobrazbi,	ki	temelji	
na	Hipokratu,	Pedaniju	Dioskoridu	in	drugih.	Lahko	
celo	malce	zlobno	opozorimo	na	zgodbo	o	ženi,	ki	je	
krvavela,	ki	jo	pripovedujta	oba	s	svetim	Markom.	
Medtem	ko	Marko	pove	kar	naravnost:	»Veliko	je	
pretrpela	od	mnogih	zdravnikov	in	porabila	vse	svoje	
premoženje,	pa	ji	ni	nič	pomagalo,	ampak	je	bilo	z	
njo	celo	slabše«	(Mr	5,26),	pa	pri	Luku	pokuka	na	
dan	zdravnikovo	uho,	ko	pravi	bolj	umirjeno:	»je	
nihče	ni	mogel	ozdraviti«	(Lk	8,43).
Ta	zdravnik	je	vsekakor	 imel	smisel	za	točnost	

in	za	dokumentiranje.	Navaja	veliko	lastnih	imen;	
vzporeja	evangeljska	dejstva	z	zgodovinskimi	do-
godki,	ki	jih	pozna	(2,1;	predvsem	pa	3,12).	Pred	
pisanjem	se	je	potrudil	izpopolniti	podatke,	ki	jih	je	
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imel	od	svetega	Pavla	in	iz	drugih	virov.	Ni	dvoma,	
da	je	pazljivo	bral	nedavno	napisano	besedilo	svete-
ga	Marka.	In	lahko	domnevamo,	da	je	imel	osebne	
podatke;	ali	ga	ni,	na	primer	o	Jezusovem	otroštvu,	
poučila	Marija	sama?	Saj	je	zapisal:	»Marija	pa	je	vse	
te	besede	shranila	in	jih	premišljevala	v	svojem	srcu«	
(2,19).	In	glede	Heroda	Antipa:	kaj	ni	imel	poročil	
neke	žene,	ki	jo	imenuje:	Ivana,	žena	Herodovega	
oskrbnika	Husa?
Za	koga	je	pisal?	Judom	pač	ne	bi	razlagal	»bližal	

pa	se	je	praznik	nekvašenega	kruha,	ki	se	imenuje	
pasha«	(22,1).	Prav	nasprotno:	poudarja,	da	če	so	
bili	Judje	prvi	poklicani,	oni	niso	edini	in	da	Bog	z	
večjo	nežnostjo	gleda	zablodelo	ovco,	kot	pa	tiste,	
ki	so	ostale	v	staji.	Svoj	evangelij	posveča	“nadvse	
odličnemu	Teófilu”	–	brez	dvoma	Grku,	uradni	oseb-
nosti	imperija	–,	obrača	se	na	pogane,	na	množice	
spreobrnjenih	nevernikov.	Potrudi	se,	da	jih	ne	bi	
žalil;	sovražne	namige	na	pogane,	ki	so	pri	Mateju	
(na	primer	5,47),	Luka	opušča.	Uporablja	ime	Ge-
nezareško jezero,	ki	ga	drugi	imenujejo	Galilejsko 
morje:	pač	širše	videnje	ljudi,	ki	so	poznali	kaj	več	
sveta	kot	judovski	kmetje	in	ribiči.
Pisec	 širokih	 obzorij,	 dobro	 dokumentiran,	 ob-

darovan	z	lepim	slogom,	to	je	sveti	Luka:	treba	je	
dodati	 še,	 da	 je	 človek,	 ki	 se	 zna	 dotakniti	 srca.	
»Pisec	Kristusove	prizanesljivosti,«	mu	pravi	Dan-
te.	Ni	ga	pisanja,	kjer	bi	se	neizrekljiva	Kristusova	
nežnost	bolje	pokazala	kot	v	njegovem.	Je	evange-
list	usmiljenega	Samarijana,	spokorjene	grešnice,	
izgubljenega	sina,	ki	mu	oče	tako	ljubeče	odpusti.	
Je	evangelist	ubogih	in	nam	kaže	Odrešenika,	ki	se	
tako	neutrudljivo	sklanja	k	človeški	revščini.	Je	tudi	
evangelist	 žene,	 prefinjen	 slikar	 tolikih	 obličij,	 na	
katerih	je	počival	Jezusov	pogled	odrešilne	čistosti	
in	neskočnega	usmiljenja.	Bolj	kot	kdorkoli	drug	je	
dal	človeku	zaslutiti	Boga	in	tisto	srce	iz	mesa,	ki	ni	
bilo	nič	drugače	kot	naše.
Pri	treh	sinoptičnih	evangelistih,	ki	so	jih	nekoč	

imeli	za	neodvisne,	se	je	pojavil	problem	njihovih	
medsebojnih	 odnosov.	 Globoka	 podobnost,	 ki	 je	
med	njimi	ne	glede	na	razlike	sloga	in	talenta,	je	do	
današnjega	dne	povzročala	začudenje	med	bralci.	
Presenetljivo	je,	da	je	od	pridiganja	Janeza	Krstni-
ka	do	Kristusovega	vstajenja	splošni	okvir	njihovih	
pripovedi	v	bistvu	isti,	saj	smo	videli,	da	njihov	cilj	
nikakor	ni	bil	pisati	zgodovinski	življenjepis.	Še	več	
pove	dejstvo,	da	se	v	teh	pripovedih,	ki	se	ne	menijo	
za	 časovno	 razporedje,	 jasno	 ponavlja	 povezava	
zgodb	od	enega	do	drugega	spisa.	Tudi	najbolj	po-
vršen	bralec	pride	do	spoznanja,	da	so	glavni	od-
lomki,	ki	se	nahajajo	v	vseh	treh	spisih,	med	seboj	
skoraj	dobesedno	enaki	in	to	ne	samo	kadar	gre	za	
Jezusove	besede,	ki	bi	jih	neka	razumljiva	pobožnost	
pustila	brez	spremembe,	ampak	tudi,	kadar	evan-
gelisti	pripovedujejo	samo	o	dejanjih.
Še	bolj	zanimive	kot	podobnosti	so	razlike,	ki	jih	

je	dosti.	Pa	ne	samo	tiste,	ki	izhajajo	iz	značajev	in	
literarnih	navad	piscev.	Nekatere	razlike	so	popono-
ma	nerazložljive.	Zakaj	Luka,	evangelist	poganov,	
opušča	 tako	 ganljivo	 zgodbo	 o	 kanaanski	 ženi,	 o	
kateri	poroča	Marko	(7,24),	saj	je	bila	dokaz	Jezu-

sove	pozornosti	do	poganov,	ki	so	se	obračali	nanj?	
Prav	tako	ni	pri	Luku	nekaterih	obljub	poganom,	o	
katerih	beremo	pri	Mateju.	Druge	razlike	sicer	ne	
spremene	globokega	smisla,	govore	pa	o	nezdružlji-
vih	podrobnostih.	Jezus	je,	na	primer,	apostolom,	ki	
so	odhajali	na	svoje	poslanstvo,	pri	Luku	prepovedal,	
da	bi	jemali	s	seboj	karkoli:	»Ničesar	ne	jemljite	na	
pot,	ne	palice	ne	torbe	ne	kruha	ne	denarja;	tudi	ne	
imejte	dveh	oblek«	(Lk	9,3),	pri	Marku	pa	naspro-
tno,	dovolil	palico:	»in	jim	naročil,	naj	razen	palice	
ne	jemljejo	na	pot	ničesar«	(Mr	6,8).	Te	razlike	pa	
ne	prinašajo	nič	bistvenega,	to	je	treba	poudariti.

Te	 razlike	ne	samo	da	so	daleč	od	 tega,	da	bi	
ovirale	verjeti	evangelijem,	ampak	verjetnost	celo	
povečujejo.	Ker	tri	pripovedi	v	bistvenem	potrjujejo	
ena	drugo,	razlike	dokazujejo,	da	gre	za	tri	različna	
pričevanja,	ki	jih	dajejo	ljudje,	ki	niso	kar	prepisovali	
eden	od	drugega.	Na	to	je	opozoril	P.	Lagrange	in	
navedel	umestno	razmišljanje	dveh	odločno	“laičnih”	
zgodovinarjev:	»Zares	prepričljivo	strinjanje	ni,	kot	
bi	 naravno	 pričakovali,	 popolna	 podobnost	 dveh	
spisov,	ampak	je	križanje	dveh	različnih	spisov,	ki	
sta	si	podobna	samo	v	nekaterih	točkah.	Naravna	
težnja	 je	 gledati	 strinjanje	 kot	 potrdilo,	 ki	 toliko	
bolje	dokazuje,	kolikor	bolj	popolno	je.	Treba	se	je,	
nasprotno,	 držati	 na	 videz	 nesmiselnega	 pravila,	
da	ima	strinjanje	dokazno	moč	predvsem,	kadar	je	
omejeno	na	majhno	število	točk.	To	so	točke	strinja-
nja	tistih	različnih	trditev,	ki	sestavljajo	znanstveno	
ugotovljena	zgodovinska	dejstva.«	Molčeče	in	delno	
soglasje	velja	več	kot	prepisovanje.
Ostane	še	vprašanje,	odkod	podobnosti	in	razlike.	

Danes	so	si	edini	vsi	katoliški	in	nekatoliški	kritiki,	da	
se	je	vsak	evangelist	posluževali	dela	enega	svojih	
predhodnikov,	da	pa	so	po	drugi	strani	morali	imeti	
tudi	skupne	vire,	ki	so	jih	uporabili	pač	več	ali	manj.	
Vidi	se,	da	Matej	in	Luka	vsebujeta	skoraj	vsega	Mar-
ka,	imata	pa	pa	tudi	dolg	skupen	razvoj,	ki	ga	Marko	
ne	pozna.	“Svobodna”	kritika	je	zaključila	že	skoraj	
pred	stoletjem,	da	je	obstojal	pisan	vir,	iz	katerega	
naj	bi	zajemala	Matej	in	Luka	in	so	ga	imenovali	Q	
(prva	črka	nemškega	Quelle	–	vir).	Ta	podmena	je	bila	
preprosta,	celo	poenostavljajoča.	Zapeljala	je	zgodo-
vinarje	konca	19.	stoletja	–	in	mnogi	v	20.	stoletju	
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niso	zaostajali	za	njimi	v	tej	točki	–	da	v	besedilu	niso	
upoštevali	drugega	kot	sklicevanja	na	dokumentacijo,	
ki	jo	je	tam	mogoče	najti.	Ve	se,	kaj	je	postalo	literar-
na	zgodovina	s	temi	metodami,	in	kaj	je	prepogosto	
nastalo	iz	velikih	del,	kadar	se	jih	preučuje	na	ta	način.
Danes	se	taka	podmena	ne	zdi	več	trdna.	Treba	je	

upoštevati	ustno	poučevanje,	ki	je	gotovo	pomagalo	
evangelistom	pri	njihovem	delu,	pa	tudi	tiste	“knjiži-
ce	misijonarskih	spominov”,	za	katere	se	domneva,	
da	so	obstajale,	tiste	“predevangelije”,		in	na	katere	
sveti	Luka	namiguje	v	začetku	svojega	besedila.
Sinoptično	 vprašanje	 bi	 pri	 današnjem	 stanju	

znanosti	 lahko	povzeli	 takole.	Glede	aramejskega	

Slike med besedilom so iz bazilike sv. Petra v Rimu. To so mozaični medaljoni treh sinoptikov, po vrsti 
Mateja z angelom, Marka z levom in Luka z volom. Medaljoni so na vrhu stebrov, ki nosijo štiri ogromne 
loke, na katerih sloni kupola. Mere medaljonov so primerne velikosti bazilike: vsak medaljon ima premer 
8,5 m (27,9‘), pero v roki sv. Marka je dolgo 2,5 m (8,2‘). Medaljoni so seveda okrogli, kar pa na fotografiji 
ni mogoče prikazati, saj je njihov spodnji del na višini 31 m (101,7‘). Na četrtem stebru je medaljon sv. 
Janeza Evangelista (v prihodnji številki).

besedila	svetega	Mateja	je	vprašanje	odprto.	Sveti	
Marko	 je	 izhajal	 iz	 ustnega	 vira,	 predvsem	pa	 iz	
tradicije	 svetega	 Petra.	 Sveti	 Luka,	 ki	 je	 najbolj	
dokumentiran,	je	zbral	dokumente,	ki	so	izhajali	iz	
svetega	Pavla	in	Marije,	pa	tudi	raznih	Kristusovih	
prič.	Poznal	je	tudi	Markovo	besedilo.	Približno	v	isti	
čas	spada	grški	Matejev	evangelij,	ki	se	je	posluževal	
predvsem	Marka,	morda	delno	tudi	Luka.	Ta	precej	
zamotana	igra	vplivov	dokaj	dobro	odgovarja	temu,	
kar	je	mogoče	izslediti	sredi	piscev,	ki	so	se	poznali,	
brali	eden	drugega	in	reagirali	drug	na	drugega.	To	
dobro	odgovarja	enotnosti	v	splošnem	in	različnosti	
v	podrobnostih.

»Ne	morete	služiti	Bogu	in	mamonu«	(evangelij:	
Lk	16,1–13).	Iz	trenutka	v	trenutek	tečejo	po	vsem	
svetu	 velikanski	 finančni	 tokovi.	 Svetu	 dejansko	
vlada	denar.	Čigav	denar?	Kako	vlada?	Kdo	je	za	to	
odgovoren?
Vsi	smo	odgovorni	za	to.	Ne	sme	nam	biti	vsee-

no,	kaj	investira	banka,	v	katero	nalagamo	svoje,	
čeprav	majhne	prihranke.	Še	bolj	so	odgovorni	tisti,	
ki	v	ustanovah	odločajo	o	nalaganju	denarja.	Dolžni	
smo	skrbeti,	da	ga	bomo	nalagali	tja,	kjer	bo	upo-
rabljen	etično.	Če	pa	opazimo,	da	ga	uporabljajo	za	
nemoralne	namene,	smo	dolžni	svoj	denar	od	tam	
umakniti	in	ga	usmeriti	tja,	kjer	ga	bodo	uporabili	
za	čiste	namene	in	dejavno	ljubezen.
V	svetu	raste	ugled	“etičnim	investicijam”.	Te	so	

v	skladu	z	Jezusovo	zapovedjo:	
»Ljubi	svojega	bližnjega	kakor	
samega	 sebe.«	 Samo	 takšna	
etična	drža	omogoča	tak	“raz
voj”,	ki	“je	novo	 ime	za	mir”,	
kot	preroško	zapiše	papež	Pa-
vel	VI.	v	okrožnici	Populorum 
progressio.
Da	ne	bomo	služili	mamonu,	ampak	Bogu,	bomo	

tisti	denar,	ki	se	nabira,	namenjali	v	dve	smeri:	da-
rovali	ga	bomo	v	dobrodelne	namene	in	ga	nalagali	
tja,	kjer	ga	bodo	uporabljali	etično.
Zanimivo	je,	da	je	znameniti	slovenski	duhovnik	

dr.	Janez	Evangelist	Krek	že	pred	natanko	124	leti	
začel	praktično	uresničevati	isto	zamisel,	za	katero	je	
letos	prejel	Nobelovo	nagrado	za	mir	Mohamed	Ju-
nus.	Dobil	jo	je,	ker	je	spoznal	in	dokazal,	da	“banke	
ubogih”	z	majhnimi	in	tudi	najmanjšimi	posojili	brez	
oderuških	obresti	pogosto	sprožijo	najbolj	ustvarjal-
ne	inovacije	in	razvoj.	Ker	ta	razvoj	pomaga	ubogim,	
pomeni	mir.	Tudi	Krekovo	krščanskosocialno	gibanje	
v	Sloveniji	je	vzpostavilo	banke	za	uboge	in	mu	je	z	

njimi	uspelo	ustaviti	pošastno	izseljevanje	Slovencev	
v	Vestfalijo	in	Ameriko	in	z	ustvarjanjem	slovenske	
industrije	 in	socialnim	varstvom	zagotovilo	 razvoj	
slovenskemu	delavstvu.	Krek	 je	 rešil	 slovenskega	
kmeta,	delavca	in	obrtnika.
Ali	 Jezus	 v	 priliki	 resnično	 pohvali	 krivičnega	

človeka?
Oskrbnik	je	lastniku	zapravljal	premoženje.	Last

nik	ga	je	poklical	na	odgovor.	Ta	pa	je	hitro	zmanjšal	
zapisane	vsote	dolgov	tistih,	pri	katerih	je	računal	
na	zatočišče,	potem	ko	bo	vržen	 iz	 službe.	 Jezus	
ga	pohvali,	da	je	ravnal	preudarneje	kakor	“sinovi	
luči”,	kar	pomeni	“ljudje	z	močnim	duhovnim	spo-
znanjem”.	Jezus	s	tem	žalosten	prizna,	da	se	mar-
sikdaj	krivični	ljudje	bolj	potrudijo,	da	dosežejo	svoje	

krivične	cilje,	kakor	pa	duhovni	
ljudje	za	duhovne	cilje.	S	tem	
Jezus	kritizira	duhovno	lenobo	
vernih	ljudi.
Toda	Jezus	prizadevne	kri-

vične	uspešneže	takoj	za	tem	
osmeši:	»Naredite	si	prijatelje	
s	krivičnim	mamonom,	da	vas	

sprejmejo	v	večna	bivališča,	ko	ta	propade.«	To	po-
meni,	da	tisti,	ki	s	svojo	iznajdljivostjo	na	krivičen	
način	dosežejo	izredne	uspehe,	pred	obličjem	smrti	
niso	dosegli	nič.	Prijatelji,	ki	si	jih	človek	pridobi	s	
krivičnim	mamonom,	mu	ne	morejo	pomagati	priti	
v	nebesa.	Zato	je	tak	uspeh	le	začasen,	minljiv	in	
zapreka	za	zveličanje.
»Bog	…	hoče,	da	bi	se	vsi	ljudje	rešili«.	Cerkev	

naj	moli	tudi	za	ves	obširni	svet	zunaj	krščanstva.	
V	molitev	naj	vključuje	tudi	zemeljske	stvarnosti,	
kot	so	gospodarstvo	 in	družbeni	problemi.	Vse	 je	
zaobseženo	v	Božji	odrešitveni	načrt.	Zato	je	Cerkev	
poklicana,	da	z	molitvijo	prekorači	svoje	krščansko	
območje	in	z	delovanjem	skrbi	za	vse.

Rudi Koncilija

SMEŠNI MAMON
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➧

ZAPOVEDI
P. Anselm Grün

D ESET ZAPOV EDI
vodnik v svobodo

I X .  NE ŽELI  SVOJEGA
B LIŽNJEGA ŽENE

MOJA LJUBEZEN JE ČISTA (1)

V	Drugi	Mojzesovi	knjigi	sta	deveta	in	deseta	za-
poved	združeni.	»Ne	žêli	hiše	svojega	bližnjega!	Ne	
žêli	žene	svojega	bližnjega	ne	njegovega	hlapca	in	
dekle,	ne	njegovega	vola	in	osla,	ne	česar	koli,	kar	
pripada	tvojemu	bližnjemu!«
Tu	je	ženska	del	lastnine,	ki	spada	k	hiši	bližnje-

ga.	Peta	Mojzesova	knjiga	pravi	tudi:	»Ne	žêli	žene	
svojega	bližnjega!«	(5	Mz	5,21).
V	čem	se	ta	zapoved	razlikuje	od	šeste?	Šesta	

zapoved	 predvsem	ne	 govori	 o	 spolnosti,	 ampak	
o	vdiranju	v	obstoječi	zakon,	v	intimni	odnos	med	
moškim	in	žensko.	Tedaj	razbijem	dotlej	neomadeže-
van	odnos	in	družino,	ki	je	medsebojno	povezana.	V	
deveti	zapovedi	pa	gre	samo	za	žensko.	Nanjo	se	ne	
gleda	kot	na	posest	bližnjega.	Spoštujem	naj	odnos	
bližnjega	do	njegove	žene	in	mu	privoščim	ženo,	ki	
mu	je	podarila	svojo	ljubezen.	Tako	
je	ona	zame	tabu.	Odločila	se	je	
za	drugega	moškega.	To	cenim	
in	spoštujem.
Zapoved	 noče	 reči,	 da	mi	

že	na	bližnjega	ne	sme	ugajati.	
Celo	prijatelj	je	počaščen,	če	mi	
njegova	žena	ugaja	in	če	to	obe-
ma	tudi	povem.	Hebrejska	beseda	
“poželenje”	se	ne	nanaša	toliko	na	
občutek,	 da	me	 ženska	 privlači	 ali	
da	občutim	poželenje	po	njej.	Občutkov	
ne	morem	iztrgati	iz	sebe.	Preprosto	so	tu.	
Vendar	naj	ne	bi	storil	ničesar,	da	bi	si	žensko	
pridobil.	Kajti	ne	pripada	meni,	temveč	bližnjemu.	
Seveda	pa	tu	ne	smemo	imeti	pred	očmi	posedoval-
nega	mišljenja	iz	Druge	Mojzesove	knjige.	Ženska	
pripada	bližnjemu	ne	kot	neke	vrste	posest,	temveč	
v	smislu,	da	spada	k	njemu,	da	pripadata	drug	dru-
gemu	in	drug	drugega	poslušata.	Poželenje	je	več	
kot	 občutek.	 Pomeni	 namreč	 »vse	 podle	 zvijače,	
zahrbtne	spletke	 in	umazane	trike,	ki	na	kakršen	
koli	način	posegajo	v	življenjsko	področje	drugega	
človeka,«	pravi	pisec	Radl.
Deveta	zapoved	vidi	oba,	moža	in	ženo,	vedno	kot	

par.	Spoštujem	ljubezen	med	njima	in	se	odpovem	
vsem	mogočim	zvijačam,	da	bi	vdrl	v	to	ljubezen	in	
žensko	ali	moškega	pridobil	zase.	Spoštujem,	da	ta	
ženska,	ki	mi	tako		ugaja,	ljubi	svojega	moža	in	mu	
pripada.	 Spoštujem	njeno	 življenjsko	 območje	 in	
življenjsko	območje	moža.	Opustim	vse	poskuse,	da	
bi	s	spogledovanjem,	z	darili,	s	pretirano	hvalo	prido-
bil	žensko	zase.	In	spoštujem	konkretno	življenjsko	
območje	 te	 družine.	Ne	motim	 zakona	 z	 lastnimi	

potrebami	in	poskusi,	da	bi	razdrl	njuno	skupnost.
Intenzivna	oblika	poželenja	po	ženi	bližnjega	je	

zaljubljanje.	Toda	kako	naj	ravnam,	ko	se	zaljubim	
v	žensko,	ki	že	pripada	nekomu	drugemu?	Zaljublje-
nost	mi	vedno	naznanja,	da	sem	sposoben	ljubiti.	
Vendar	je	vedno	povezana	tudi	s	projekcijami	–	tako	
trdi	Carl	Gustav	Jung.	Ko	se	zaljubim	v	žensko,	me	
pri	njej	očara	nekaj,	kar	je	prisotno	tudi	v	meni,	a	
sem	pri	sebi	še	premalo	razvil.	Namesto	da	občutek	
zaljubljenosti	nasilno	zatrem,	bi	bila	moja	naloga,	
da	se	povežem	s	potencialom	lastne	duše,	ki	sem	
ga	doslej	 spregledal.	Ko	me	 zaljubljenost	 poveže	
s	 samim	 seboj,	 preneham	 želeti	 ženo	 bližnjega.	
Ne	bom	se	lotil	poskusov,	kako	bi	jo	vezal	nase	in	
speljal	drugemu.	Ko	vidim	žensko,	se	pokažejo	tudi	
moja	občutja	do	nje.	A	namesto	da	bi	jo	želel	zase,	

pustim,	da	me	spominja	na	to,	kar	
živi	tudi	v	meni	in	bi	želelo	še	bolj	
živeti.	Tako	me	ženska	pripelje	k	
samemu	sebi,	 k	 lastni	 sposob-
nosti	ljubiti	in	k	viru	ljubezni,	ki	
vre	v	meni.
Občutek	 zaljubljenosti	 mi	

omo	goča,	da	intenzivneje	živim	
lasten	odnos,	odnos	do	zakonske-
ga	partnerja	ali	tudi	odnos	do	sa-

mega	sebe.	Potem	postane	poželenje	
hrepenenje.	Hrepenenje	pa	me	pripelje	

v	lastne	globine.	V	hrepenenju	po	ljubezni	
je	že	ljubezen.	Potem	mi	tega,	kar	ljubim,	ni	

treba	več	imeti	zase.	Lahko	uživam	ljubezen,	ki	
se	oglaša	v	mojem	hrepenenju.
Iz	številnih	pogovorov	z	moškimi	in	ženskami,	ki	

so	že	vezani	v	zakonu	in	so	se	zaljubili	v	drugo	žen-
sko	oziroma	drugega	moškega,	vem,	da	preobrazba	
poželenja	v	hrepenenje	ni	tako	lahka	in	da	ne	poteka	
brez	bolečin.	Poznam	veliko	moških	in	žensk,	ki	si	
pošteno	prizadevajo	za	to.	Zanje	je	deveta	zapoved	
moč,	ki	usmerja	njihovo	ljubezen.	In	ker	vedo	za	
smer,	 odkrijejo	 v	 sebi	 nepričakovane	moči,	 da	 s	
čustvom	zaljubljenosti	ravnajo	tako	da	nikomur	ne	
škodijo,	teveč	vsi	udeleženi	ob	tem	rastejo.
Deveta	zapoved	je	povezana	z	zdravim	odnosom	

do	 spolnosti.	 Spolnost	 je	 vedno	 povezana	 tudi	 s	
poželenjem.	 Vendar	 obstaja	 spolnost,	 ki	 drugega	
spoštuje,	in	spolnost,	ki	ga	izrablja	in	izkorišča,	ki	
ga	prizadene	 in	žali.	Če	potrebujem	žensko	 le	za	
zadovoljitev	lastnega	gona,	kršim	njeno	dostojan-
stvo.	 Zdrav	 spolni	 odnos	med	moškim	 in	 žensko	
vedno	predpostavlja	vzajemno	spoštovanje.	In	to	
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Po	zakramentih	krščanske	inciacije,	krstu,	birmi	
in	evharistiji,	človek	prejme	novo	življenje	v	Kristu-
su.	Vsi	pa	vemo,	da	nosimo	to	življenje	»v	lončenih	
posodah«	(2	Kor	4,7),	da	smo	še	vedno	podvrženi	
skušnjavi,	trpljenju	in	smrti	in	da	zaradi	greha	lahko	
celo	izgubimo	svoje	novo	življenje.	Zato	je	Gospod	
Jezus	hotel,	da	Cerkev	za	svoje	člane	nadaljuje	nje-
govo	odrešilno	delo	predvsem	v	zakramentu	sprave	
in	zakramentu	bolniškega	maziljenja.	Kadar	grem	
k	spovedi,	grem	zato,	da	bi	ozdravil,	ozdravil	dušo,	
ozdravil	srce	od	nečesa,	kar	ni	dobro.	Svetopisemska	
podoba,	ki	to	najbolje	izraža,	je	globoka	povezava	
odpuščanja	in	ozdravljenja	v	priliki	o	hromem,	kjer	
se	Gospod	Jezus	razodeva	kot	zdravnik	duš	in	teles	
hkrati	(prim.	Mr	2,112;	Mt	9,18;	Lk	5,1726).
Zakrament	pokore	in	sprave	izhaja	neposredno	

iz	velikonočne	skrivnosti.	Na	sam	velikonočni	večer	
se	je	Gospod	prikazal	učencem,	zbranim	na	kraju	
zadnje	večerje	in	je	potem,	ko	jih	je	pozdravil	»Mir	
vam	bodi!«,	dihnil	vanje	in	rekel:	»Prejmite	Svetega	
Duha!	Katerim	grehe	odpustite,	so	jim	odpuščeni«	
(Jn	20,2123).	Ta	odlomek	nam	razodeva	najglobljo	
vsebino	tega	zakramenta.	Predvsem	je	tukaj	dejstvo,	
da	odpuščanje	naših	grehov	ni	nekaj,	kar	bi	lahko	
dali	sami	sebi.	Ne	morem	reči:	odpuščam	si	svoje	
grehe.	Odpuščanje	 je	 treba	 prositi,	 zanj	 je	 treba	
prositi	nekoga	drugega	in		pri	spovedi	prosimo	za	
odpuščanje	Jezusa.	Odpuščanje	ni	sad	našega	pri-
zadevanja,	ampak	je	dar,	dar	Svetega	Duha,	ki	nas	
napolni	z	vodo	usmiljenja	in	milosti,	ki	neprestano	
izvira	iz	srca	križanega	in	vstalega	Kristusa.
Poleg	 tega	 nas	 spominja,	 da	 smo	 lahko	 zares	

v	miru	samo,	če	se	spravimo	v	Gospodu	Jezusu	z	
Očetom	in	z	brati.	V	srcu	smo	to	čutili	vsi,	kadar	
smo	se	šli	spovedat	z	bremenom	na	duši,	z	nekaj	
žalosti.	Kadar	prejmemo	Jezusovo	odpuščanje	smo	
v	miru,	v	tistem	dušnem	miru,	ki	je	tako	lep	in	ga	
lahko	da	samo	Jezus.
V	zgodovini	je	obhajanje	tega	zakramenta	prešlo	

iz	javne	oblike	–	v	začetku	je	bila	spoved	javna	–	v	
osebno	obliko,	v	tajno	obliko	spovedi.	Ta	pa	ne	sme	
izgubiti	cerkvenega	značaja,	ki	pomeni	življenjsko	
okolje.	Krščanska	skupnost	je	namreč	kraj,	kjer	je	
navzoč	Sveti	Duh,	ki	obnavlja	srca	v	Božji	ljubezni	
in	naredi	iz	vseh	bratov	eno	samo	stvar	v	Kristusu	
Jezusu.	To	je	vzrok,	zakaj	ni	dovolj	prositi	Gospoda	

za	odpuščanje	zgolj	v	duhu,	v	srcu,	ampak	je	treba	
svoje	grehe	ponižno	in	zaupljivo	priznati	služabniku	
Cerkve.	V	obhajanju	tega	zakramenta	duhovnik	ne	
predstavlja	samo	Boga,	ampak	vso	skupnost,	ki	se	
spoznava	v	šibkosti	vsakega	svojega	člana	ki	pretre-
sena	posluša	njegovo	kesanje,	ki	se	spravi	z	njim,	ki	
mu	daje	pogum,	ki	ga	spremlja	na	poti	človeškega	
in	 krščanskega	 spreobrnjenja	 in	 zorenja.	 Seveda	
lahko	rečeš	Bogu	“odpusti	mi”	 in	mu	poveš	svoje	
grehe,	toda	s	svojimi	grehi	se	pregrešimo	tudi	nad	
brati,	nad	Cerkvijo.	Zato	je	treba	prositi	za	odpu-
ščanje	tudi	Cerkev,	tudi	brate,	v	osebi	duhovnika.	
»Ampak,	oče,	mene	je	sram…«	Tudi	občutek	sramu	
je	dober,	zveličavno	je	nekoliko	se	sramovati.	Kadar	
se	nekdo	ne	sramuje,	mu	v	moji	domovini		pravimo	
“brezsramnež”.	Pa	tudi	sramovanje	koristi,	ker	nas	
naredi	bolj	ponižne,	duhovnik	pa	sprejme	to	spoved	
z	ljubeznijo	in	obzirnostjo	in	odpusti	v	imenu	Boga.	
Tudi	po	človeški	plati	je	za	dati	si	duška	dobro	go-
voriti	z	bratom	in	povedati	duhovniku	vse	tiso,	kar	
tako	teži	moje	srce.	In	človek	čuti,	ko	se	razbremeni	
pred	Bogom,	s	Cerkvijo	 in	z	bratom.	Ne	bojte	se	
spovedi!	Ko	človek	v	vrsti	čaka	na	spoved,	čuti	vse	
te	reči,	tudi	sram,	toda	ko	konča	spoved,	stopi	ven	
svoboden,	velik,	lep,	oproščen,	srečen.	In	to	je	lepo-
ta	spovedi!	Rad	bi	vas	vprašal	–	ne	povejte	tega	na	
glas,	vsak	naj	si	odgovori	v	svojem	srcu	–	kdaj	si	se	
zadnjikrat	spovedal?	Pred	dvema	dnevoma,	dvema	
tednoma,	dvemi	leti,	dvajsetimi	leti,	štiridesetimi	leti	
…	Vsakdo	naj	napravi	obračun	o	zadnji	spovedi.	In	
če	je	preteklo	dosti	časa,	ne	izgubi	niti	dneva	več,	
pojdi,	duhovnik	je	dober.	In	Jezus	je	tam,	Jezus,	ki	je	
bolj	dober	kot	duhovniki.	Jezus	te	sprejme.	Sprejme	
te	z	vso	ljubeznijo.	Bodi	pogumen,	pojdi	k	spovedi!
Obhajati	 zakrament	sprave	pomeni	biti	 sprejet	

v	 topel	 objem,	 v	 objem	Očetovega	 neskončnega	
usmiljenja.	Spomnimo	se	tiste	lepe	prilike	o	sinu,	
ki	je	odšel	od	doma	z	denarjem	svoje	dediščine,	jo	
vso	zapravil	in	se	potem,	ko	ni	imel	nič,	odločil	vrniti	
domov	ne	kot	sin,	ampak	kot	hlapec.	Takšno	krivdo	
je	imel	na	srcu,	tako	ga	je	bilo	sram.	Presenečenje	
je	prišlo,	ko	je	začel	govoriti	in	prositi	za	odpuščanje.	
Oče	ga	ni	pustil	govoriti,	objel	ga	je,	poljubil	in	nare-
dil	praznovanje.	Jaz	vam	pa	pravim:	vsakokrat,	ko	se	
spovemo,	nas	Bog	objame,	Bog	naredi	praznovanje!	
Naprej	po	tej	poti!	Bog	vas	blagoslôvi!

papežev verouk
Frančišek

ZAKRAMENTI  OZDRAV LJENJA

spoštovanje	se	nanaša	tako	na	telo	kot	na	dušo.	V	
spolnosti	se	vedno	srečamo	s	celim	človekom.
Spolnost	je	dober	Božji	dar,	za	katerega	smo	lah-

ko	hvaležni.	Stara	zaveza	je	v	Visoki	pesmi	spolno	
povezanost	moškega	in	ženske	opevala	v	čudovitih	
prispodobah.	Iz	teh	pesmi	govori	hvaležnost	za	ta	
veliki	Božji	dar	ljudem.
Hkrati	 pa	 lahko	 spolnost	 postane	 prostor	 naj-

globlje	žalitve.	V	spolnosti	se	drugemu	popolnoma	

odprem	v	čisto	telesnem	smislu.	S	telesom	se	ga	
dotaknem	v	globini	njegove	osebe.	In	če	ga	samo	
poželim,	namesto	da	bi	ga	spoštoval,	ga	prizadenem	
v	dno	duše.	Če	želim	iz	ženske	iztisniti	samo	lastno	
spolno	zadovoljstvo,	jo	zlorabim	zase.	Smisel	spol-
nosti	obstaja	v	predaji	drugemu,	v	izpolnitvi	ljubezni	
do	drugega.	Za	to,	da	bi	spolnost	uspela	in	da	bi	jo	
živeli	skladno	z	njenim	bistvom,	potrebuje	varstvo	
Božje	zapovedi.
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Duhovnikova odgovornost
za domovino
Ko	ti	rečejo,	da	govôri	o	duhovniku,	si	rečeš:	»Nič	

lažjega«,	a	vidiš,	da	moraš	že	po	kratkem	premi-
sleku	dodati:	»Pa	tudi	nič	težjega«.	Zakaj	slovenski	
duhovnik	nikoli	ni	bil	samo	sacerdos	–	izvrševalec	
obrednih	kretenj	in	svetih	dejanj	in	pastir	božjega	
ljudstva	–,	ampak	tudi	vodnik	svojega	naroda	skozi	
zgodovino.	Ko	je	nekoč	kmečki	fant	prišel	v	mestne	
šole,	se	je	hkrati	zavedel	dveh	stvari:	da	je	Slove-
nec	in	da	pripada	narodu,	ki	nima	vodstva.	Iz	tega	
spoznanja	je	zrastla	zavest	slovenskega	duhovnika,	
ki	jo	je	za	vse	izrazil	Ivan	Trinko	Zamejski	s	temi	
verzi:	Kje	si	zemlja	rodna	/	zemlja	bedna,	mala,	/	
ki	te	milost	božja	/	meni	v	last	je	dala?

“Velika normalnost”
Iz	teh	besed	diha	odgovornost	za	zemljo	in	ljudi	

na	zemlji	–	z	eno	besedo:	za	domovino.	V	središču	
duhovnikovega	samozavedanja	je	stalo	poslanstvo	
ali	poklicanost	–	zavest,	da	je	postavljen	za	oskrb-
nika.	To	ne	velja	samo	za	velika	imena,	za	Slomška,	
za	Kreka,	za	Jegliča;	za	Lampete,	za	Kalane,	za	Uše-
ničnike,	za	Finžgarje,	to	je	nosil	v	sebi	vsak	od	njih.
Iz	te	skrbi,	ki	je	bila	tudi	skrb	za	narod,	je	duhov-

nik	ustvarjal	predvsem	jezik,	ki	je	postal	politična	
forma	njegovega	obstajanja.	Ustvarjal	ga	je	v	skladu	
s	svojo	krščansko	in	katoliško	obveščenostjo,	kar	z	
drugimi	besedami	pomeni,	da	mu	je	vdahnil	duha	
univerzalne	kulture.	Trubar	jezika	ni	ustvarjal,	am-
pak	je	že	ustvarjenega	uporabil	za	oznanjevanje	–	v	
knjigi,	ki	 je	 tedaj	nastala.	Prešeren	ni	ustvarjalec	
jezikovnega	materiala,	njegova	genialnost	je	v	tem,	
da	je	ustvaril	vrhunsko	poezijo	iz	najdene	jezikovne	
snovi	–	tako	vrhunsko,	kakor	da	ne	bi	bila	začetno	
umetnostno	dejanje,	ampak	bi	iz	nje	izdelovali	po-
ezijo	že	tisoč	let.
Ko	je	arhitekt	Boris	Podrecca	v	govoru,	ki	ga	je	

imel	na	eni	od	Prešernovih	proslav,	iskal,	kako	bi	z	
eno	besedo	označil	pesništvo	dr.	Franceta	Prešer-
na,	je	nazadnje	našel	besedo	“velika	normalnost”.	
Iz	jezika,	ki	ga	je	iz	največjih	besed,	ki	jih	pozna	
krščanska	civilizacija,	za	svoje	ljudi	izdeloval	sloven-
ski	duhovnik,	je	pesnik,	ko	je	končno	prišel,	ko	se	
je	končno	rodil,	izdelal	sublimni	pesniški	spomenik	
–	monumentum,	bi	 rekel	Horac,	 višji	 od	piramid,	
trajnejši	od	brona	–	spomenik,	ki	mu,	potem	ko	smo	
si	ga	ogledali	tisočkrat,	ne	moremo	reči	drugače	kot	
“velika	normalnost”.

Duhovnika ob breznu
Vsi,	ki	smo	prišli	iz	petdesetletnega	totalitarnega	

pokrova,	 dobro	 vemo,	 zelo,	 zelo	 dobro	 vemo,	 da	
spada	normalnost	med	največje	besede	evropske-
ga	idioma.	Naj	vam	povem	neko	zgodbo,	da	boste	
vedeli,	kako	ta	reč	gre.
Ko	 je	 vlak	 z	 domobranskimi	 ranjenci	 9.	maja	

1945	obtičal	pred	Lescami	med	partizanskimi	zase-
dami,	so	vsi,	ki	so	mogli	hoditi,	vlak	zapustili.	S	sto	
dvajsetimi	ranjenci,	ki	se	niso	mogli	premikati,	 je	
ostalo	samo	šest	deklet,	dva	bogoslovca	in	nekdanji	
žužemberški	kaplan	Janez	Jenko.	Ker	je	leta	1942	
doživel	boljševiški	 teror	na	Dolenjskem,	 je	vedel,	
kaj	ga	čaka.	Februarja	1946	ga	je	še	nekdo	videl,	
potem	pa	so	ga	partizani	pokončali.	Ne	vemo,	kako	
in	kje,	nobeden	od	tistih	strahopetcev	ni	imel	toliko	
poguma,	da	bi	kdaj	povedal.	Zato	nihče	zanj	ne	ve;	
nihče	ne	ve,	kako	visoko	se	je	s	svojim	dejanjem	ta	
duhovnik	dvignil.	Danes,	v	času	preveličanih	veličin,	
nihče	ne	ve	za	to	monumentalno	velikost.
A	ta	zgodba	ima	nadaljevanje.	V	noči	na	25.	junij	

leta	1945	so	na	dvorišču	Ozne	na	Poljanskem	nasipu	
nakladali	tiste	ranjence.	Bilo	jih	je	oseminosemdeset	
in	nihče	se	ni	mogel	premikati.	Kako	je	to	bilo	videti,	
si	seveda	ne	moremo	predstavljati.	Zjutraj,	ko	se	
je	svitalo,	so	tisti	avtobus	–	v	resnici	sta	morala	biti	
dva	–	videli	v	vasi	Rakitnica,	ki	je	v	bližini	brezna	Pri	
konfinu,	kamor	so	tiste	uboge	ljudi	zmetali,	nekatere	
verjetno	še	žive.	Tam	je	neka	ženska,	ki	je	nekaj	ur	
za	tem	šla	v	Glažuto,	videla	še	dogorevajoče	ognje	
in	invalidske	opornice.
Pred	nekaj	leti	so	tistih	oseminosemdeset	okostij	

dvignili	iz	brezna.	In	kaj	se	je	tedaj	zgodilo?	Kako	
so	se	Slovenci	na	ta	dogodek	odzvali?	Kaj	je	storil	
pesnik?	Pesnik	je	napisal	tragedijo	o	lipicancih.	V	njej	
nastopa	tudi	Josip	Broz,	imenovan	Tito,	ki	obtožuje	
sedanjo	slovensko	oblast,	kako	grobo	ravna	s	temi	
plemenitimi	konji.	In	kaj	je	storil	prerok?	Prerok	se	
je	udeležil	premiere	tragedije	o	lipicancih	in	s	tem	
pokazal	svojo	zgroženost.	Ne	pesnik	 in	ne	prerok	
nista	imela	kaj	povedati	o	tem,	kar	je	razkrilo	brezno	
Pri	konfinu.
Samo	župnik	iz	Dolenje	vasi	in	dekan	iz	Ribnice	

sta	zbrala	nekaj	ljudi,	da	so	nad	kostmi,	ki	so	ležale	
razvrščene	ob	breznu,	zmolili	obredne	molitve,	pre-
den	so	jih	prenesli	v	muzejske	deponije.	Ne	mine	
teden,	da	ne	bi	kdo	od	umetnikov	ene	ali	druge	vr-
ste	dobil	kake	nagrade,	ali	pa	da	se	javnost	vsaj	ne	
bi	razveselila,	da	jih	imamo	–	s	slavilnimi	zapisi	ali	

Justin Stanovnik

S LOV ENSKI DUHOVNIK
Junija v Sloveniji že vsa leta po drugi svetovni vojski škofje 
posvečujejo novomašnike – večinoma na praznik sv. Petra in Pavla 
(29.) Upajmo, da bo tole razmišljanje prof. Stanovnika spodbudilo k 
molitvi za duhovniške poklice. Nihče, ki je vsaj kolikor toliko iskren, 
ne bo mogel zanikati, da se ima slovenski narod za svoj obstoj v 
veliki meri zahvaliti katoliškemu duhovniku. Prav tako pa je resničen 
pregovor: Po duhovnikih vera gor, po duhovnikih vera dol.
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eseji,	ki	skušajo	tudi	preprostejšim	dušam	razložiti,	
kaj	nam	hočejo	povedati.	Imamo	akademijo	znanosti	
in	umetnosti,	a	njeni	člani	so	še	naprej	mirno	hodili	
po	mesečne	apanaže	 in	 ranjenci,	ki	 jih	 je	brezno	
Pri	konfinu	vrnilo	živim,	da	o	njih	kaj	rečejo,	niso	
vznemirjali	njihovega	znanstvenega	miru.
Malo	prej	smo	govorili,	kako	pomembna	je	nor-

malnost,	izražena	v	nomosu	izhodiščnih	aksiomov	
civilizacije.	 Dva	 katoliška	 duhovnika	 sta,	 zaradi	
ustanove,	ki	ji	pripadata,	pa	tudi	zaradi	kulture	srca,	
ki	sta	si	jo	privzgojila,	stopila	do	tistega	brezna	in	
ostankom	 neskončno	 žaljenih	 in	 nepredstavljivo	
izmučenih	ljudi	izkazala	dolžno	spoštovanje.
Morda	bi	se	ob	tem	lahko	spet	zavedeli	in	rekli,	

da	izgubljamo	nekaj	tako	dragocenega,	kot	je	nor-
malnost.

Odnos do države
Ena	od	nenormalnosti,	v	katero	zapadamo,	je	tudi	

naš	odnos	do	države.	Komaj	petindvajset	let	je	stara	
ta,	ki	jo	imamo,	pa	ravnamo	z	njo,	kot	da	ne	bi	bila	
naša.	Pomislite:	država,	ki	je	naša	lastna	hiša,	ki	
nas	varuje,	da	nismo	mokri	in	da	nas	ne	
zebe!	Kako	to,	da	nimamo	več	osnov-
ne	pameti?	Kje	smo	jo	izgubili	ali	kdo	
nam	jo	je	vzel?	Eni	to	državo	sovražijo,	
eni	 je	 ne	marajo,	 eni	 jo	 imajo	 sicer	
radi,	a	ne	dovolj.	Sovražijo	jo	tisti,	ki	
jih	–	takšna	kakor	sedaj	je	–	nenehno	
spominja	na	njihov	zgodovinski	poraz	–	
na	to,	da	jih	je	zgodovina	kot	predrzne	
vsiljivce	odslovila.	Zato	ne	morejo,	da	
je	ne	bi	sovražili.	Za	postboljševike	je	
država	samo	toliko	vredna,	kolikor	je	v	
njihovih	 rokah,	 da	 preko	 nje	 obvladajo	
družbo.	Kot	orodje,	samo	kot	orodje.	Ali	
niso	šli	v	revolucijo	s	teorijo,	da	je	država	
instrument	nasilja?
Nekateri	države	ne	marajo,	ker	jih	novolevičar-

ski	mediji	vsak	dan	prepričujejo,	da	je	ni	mogoče	

imeti	rad.	Katoličani	jo	imamo	sicer	radi,	a	premalo.	
Zakaj	pa	ne	obnavljamo	svoje	politične	substance,	
da	bi	 imeli	koga,	ki	bi	vedel,	kako	 je	 treba	z	njo	
ravnati?	Ali	ste	že	kdaj	slišali,	da	bi	nas	kdo	k	temu	
poklical?	Ali	nam	je	že	kdaj	kdo	povedal,	da	je	to	
nekaj,	 kar	 izhaja	 iz	 naše	 duhovne	 obveščenosti?	
Tako	misliti	o	državi	in	tako	ravnati	z	njo,	se	pravi	
igrati	se	z	zgodovino.	Saj	menda	ne	boste	rekli,	da	
pretiravam!	 Postboljševiški	 novolevičarji	 samo	 še	
krščanstvo	 in	 katoliško	 Cerkev	 sovražijo	 bolj	 kot	
državo.
Včasih	nanese,	da	sem,	tako	rekoč	zaradi	služ-

benih	dolžnosti,	 pri	 nedeljski	maši	 kje	na	deželi.	
Stojim	pod	korom	 in	poslušam	pridigarja.	Potem	
pa	se	ozrem	po	 ljudeh	v	klopeh	 in	pomislim:	Ali	
sploh	 veste,	 kakšnega	 človeka	 imate?	 Nekoliko	
vem,	kaj	je	jezik	in	kdaj	kdo	dobro	govori,	in	si,	ne	
brez	ganjenosti,	rečem:	Ali	sploh	veste,	kakšnega	
človeka	imate?	Dobro	je,	še	ob	tem	pomislim,	da	
imajo	ljudje	kam	iti	enkrat	na	teden,	da	se	spet	in	
ponovno	sestavijo;	da	se	ob	Jezusovih	evangelijih	

in	nesmrtnih	Pavlovih	pismih	spet	zagledajo	
v	tem,	kar	so	–	da	vidijo,	da	so	še	celi	
in	da	so	še	ljudje.
Spomnimo	 se,	 da	 govorimo	 o	

slovenskem	 duhovniku.	 Ko	 se	 kdaj	
peljem	 skozi	 kako	 vas	 v	 kateri	 od	
slovenskih	 dolin,	 pomislim:	 Bolj	 kot	
od	 zdravnika	 ali	 koga	 drugega,	 bolj	
celo	kot	od	učitelja,	sta	podoba	te	vasi	
in	te	doline	odvisni	od	duhovnika,	ki	
bedi	nad	njima.	Tudi	če	njegovo	ime	ne	
stoji	na	družbenih	lestvicah	najvišje,	je	
on	tisti,	ki	zagotavlja,	da	stojita	vas	in	
dolina.	Ali	mu	kdo	to	kdaj	pove?	Ali	mu	
kdo	to	kdaj	pove	tako	jasno,	da	nikoli	v	

njem	ne	bodo	nehale	vstajati	besede,	ki	jih	
je	zapisal	Ivan	Trinko	Zamejski:	Kje	si	zemlja	

rodna	/	zemlja	bedna,	mala,	/	ki	te	milost	božja	/	
meni	v	last	je	dala?

Zelo	sposoben	zdravnik	je	pred	kratkim	dejal,	da	
ima	vsako	obdobje	svoje	tipične	bolezni.	Pred	deset
letji	so	prevladovale	bolezni,	ki	sta	 jih	povzročala	
podhranjenost	 in	 pomanjkanje	 vitaminov,	 potem	
so	 prišle	 bolezni,	 povzročene	 od	 blagostanja,	 kot	
debelost,	srčni	infarkti	in	želodčni	čiri.	Najbrž	–	tako	
misli	ta	zdravnik	–	je	pričakovati	obdobje	z	boleznimi,	
ki	jih	povzroča	in	jih	bo	še	povzročala	osamljenost.
Pastoralni	teolog	dr.	Paul	Zulehner	je	pred	krat-

kim	opozoril	na	novo	generacijo,	ki	jo	je	imenoval	
“rozinina	generacija”.	Natančneje	je	ta	pojem	opre-
delil	tako,	da	si	ljudje	v	svojem	življenju	vedno	bolj	
iščejo	zase	le	najboljše	in	ob	tem	pozabljajo	na	ljudi	
okrog	sebe.	Njihovi	senzorji	sežejo	še	do	najožjih	
družinskih	članov,	potem	pa	jim	za	soljudi	skoraj	ni	
več	mar.	Prav	ta	družbena	drža,	ki	vedno	bolj	skrbi	

le	zase	in	morebiti	še	za	najbližje,	pa	povzroča,	da	
marsikdo	 ostane	 na	 robu	 popolnoma	 sam.	Nihče	
ne	ve	ali	noče	vedeti	za	osamljenega.	Kdor	je	pač	
potreben	kakšne	pomoči,	postaja	v	današnji	družbi	
dejansko	vedno	bolj	osamljen.	Vedno	manj	ljudi	je	
pripravljenih	od	časa	do	časa	pogledati	na	bližnjega,	
si	vzeti	čas	in	mu	vsaj	prisluhniti...
Vsekakor	je	družba	na	najboljši	poti,	da	iz	slovarja	

črta	besedo	solidarnost,	s	tem	pa	tudi	iz	svojega	ob-
zorja	tiste,	ki	so	na	obrobju	in	postajajo	vedno	bolj	
osamljeni.	Novo	osamljenost	kot	izrinjeni	pa	bodo	
doživeli	tudi	tisti,	ki	jim	bo	iz	kakršnega	koli	vzroka	
manjkala	izobrazba	in	znanje.	Kako	najti	pot	iz	tega	
začaranega	kroga,	na	to	ni	odgovora.	Vsaj	danes	ne	
in	ne	od	politikov.	Vsekakor,	družbene	vrednote	se	
spreminjajo.

Vincenc Gotthard

SPREMINJA NJE
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Gospod Messori, Peter, prvak apostolov
in prvi papež, je bil poročen.

Toda	preden	je	spoznal	Jezusa.	Ne	vemo,	kako	je	
bilo	potem	…	V	resnici	je	potrebno	razumeti	vzdrž
nost	širše:	ne	uresničuje	se	zgolj	v	odpovedi	zakonu,	
marveč	tudi	z	neuporabo	zakona,	čeprav	je	nekdo	že	
poročen.	V	prvi	Cerkvi	je	bila	večina	klera	sestavljena	
iz	zrelih	mož,	ki	so	z	dovoljenjem	žena	pristopali	k	
zakramentom	svetega	reda,	zapuščali	družino,	za	
njene	gmotne	potrebe	je	nato	poskrbela	skupnost	
vernikov.

Ali je krščansko pustiti družino zaradi
sprejetja svetega reda?

To	 je	 treba	 uokviriti	 v	 besede,	 s	 katerimi	 Jezus	
obljublja	»stoterno	na	tej	zemlji	in	v	onstranstvu,	
v	večnem	življenju«	tem,	ki	so	zaradi	 ljubezni	do	
njega	in	božjega	kraljestva	»zapustili	hišo,	starše,	
brate,	žene,	otroke«.

Skratka, duhovništvo je radikalna odpoved
zaradi največjega plačila, ki ni od tega sveta. 

Pomislimo	malo	na	naslednje	dejstvo:	Jezus,	veliki	
duhovnik,	ni	imel	nikoli	žene.	Na	to	je	spomnil	Be-
nedikt	XVI.	v	posinodalni	apostolski	spodbudi	Evha-
ristija	–	zakrament	ljubezni:	»Dejstvo,	da	je	Kristus,	
duhovnik	 na	 vekomaj,	 živel	 svojo	 poslanstvo	 vse	
do	daritve	na	križu	v	neporočenosti,	je	neovrgljivo	
izhodišče	za	razumevanje	izročila	latinske	Cerkve	v	
tej	zadevi.«

Vseeno so mnogi, celo sedanji rimski
škof, prepričani, da naj bi bil duhovniški 
celibat le naključno dejstvo,
brez kakršnega koli, recimo, teološkega
razloga, ampak le zaradi disciplinarnega.

To	 je	 stara	 stvar.	 Tudi	 po	 protestantski	 reformi,	
po	 francoski	 revoluciji	 in	po	drugem	vatikanskem	
cerkvenem	zboru	s	spolno	revolucijo	v	68.	letih	so	
duhovniki	množično	izstopali,	da	bi	se	poročili.	Na-
sprotovali	so	celibatu,	vezanemu	na	duhovništvo,	ker	
ga	niso	utemeljevali	na	evangeliju,	katerega	legitim
na	posledica	 je	 celibat,	 ampak	 so	 ga	 obravnavali	
kot	posledico	neke	poznejše	in	na	Zahod	omejene	
cerkvene	odločitve.

Sam papež Frančišek naj bi v pogovoru
s Scalfarijem dejal, da »vzhodna katoliška 
Cerkev vse do danes omogoča svojim
duhovnikom, da se poročijo«.

Tudi	to	je	zelo	stara	zgodba.	Stvari	niso	povsem	take.	
Kardinal	Alfons	M.	Stickler,	izobražen	salezijanec	in	
vatikanski	 bibliotekar,	 je	 v	 svojem	zajetnem	delu	
»Cerkveni	celibat.	Njegova	zgodovina	in	temelji«	za-
čel	natančno	rekonstrukcijo	prav	pri	vzhodni	Cerkvi.	
Kot	nam	pove,	so	vedno	očitali	zahodni	Cerkvi,	da	je	
bila,	kar	zadeva	vprašanje	celibata,	manj	liberalna	
in	mnogo	bolj	toga	od	vzhodne.	

Pravijo tudi, da je prav vzhodna Cerkev
ohranila prvotno disciplino, ko je odstopila
od duhovniškega celibata. Torej bi se
latinska Cerkev zaradi vprašanja izvirnosti
in primernosti morala v tem z njo poenotiti;
to ne pomeni, da bi se posodobila, ampak
celo, da bi se povrnila k izvirnemu izročilu.

V	vzhodnih	Cerkvah	se	lahko	poročijo	samo	duhov-
niki	in	diakoni,	čeprav	samo	enkrat	in	edinkrat,	in	
to	pred	posvečenjem.	Menihi	in	škofje	so	zavezani	
absolutni	vzdržnosti.

Ali je od vedno tako?
Vsi	dokumenti,	ki	jih	je	zbral	Stickler,	kažejo,	da	je	
bila	dolga	stoletja	tudi	v	teh	krščanskih	skupnostih	
vzdržnost	 nesporna	 praksa,	 tako	 kot	 na	 Zahodu.	
Izjeme,	ki	so	jih	povzročili	“liberalci”,	se	pojavijo	v	
apokrifnih	virih.	Na	trulanski	sinodi	leta	691	je	bilo	
določeno,	kar	je	še	danes	v	veljavi	za	pravoslavne.	
To	je	bil	izrecen	odziv	na	škandalozne	zlorabe,	ki	so	
zanikale	apostolski	izvor	vzdržnosti.	To	pa	so	lahko	
kljub	protestom	številnih	škofov	storili	zgolj	zaradi	
posega	bizantinskega	cesarja,	ki	je	bil	resnično	prvi	
cerkveni	poglavar	Carigrada.	

Kaj bil lahko iz tega sklepali?
Potrjeno	 je,	da	 je	bila	 tovrstna	ureditev	vzhodnih	
kristjanov	v	prvih	stoletjih	enaka	kot	pri	zahodnih:	
Cerkev,	v	tem	nedeljena,	je	od	svojih	duhovnikov	
zahtevala	 deviškost,	 celibat	 in	 vzdržnost.	 Takšna	
obveza,	ki	tako	zelo	nasprotuje	naravnemu	nago-
nu	 in	jo	 je	zato	težko	 izpolnjevati,	 je	potrebovala	
avtoriteto,	organizacijo,	stalen	nadzor,	osrednje	in	
močno	učiteljstvo:	vse	to,	kar	je	manjkalo	vzhodnim	
Cerkvam,	prikrajšanim	za	papeštvo.	

Kardinal Stickler v svoji študiji na osnovi
številnih virov pokaže na apostolski izvor
cerkvenega celibata in tudi vprašanja
čistosti. 

To	nikoli	niso	imeli	za	inovacijo,	ampak	za	podedova-
no	dejstvo	prvotnega	izročila.	Vse	to	so	obravnavali	
in	potrdili	naslednji	koncili.	Leta	390	v	Kartagini	v	
največji	edinosti	z	drugimi	krajevnimi	Cerkvami	so	
enodušno	sprejeli	sledečo	izjavo:	»Primerno	je,	da	
vsi	 ti,	 ki	 so	 v	 službi	 svetih	 zakramentov	 (škofje,	
duhovniki,	 diakoni),	 živijo	 povsem	 zdržno,	 da	 bi	
tako	 obvarovali	 to,	 kar	 so	učili	 apostoli	 in	 kar	 se	
je	vso	preteklost	ohranilo.«	Izrecno	se	sklicuje	na	
nesporno	izročilo,	ki	je	bilo	preprosto	potrjeno.	Za-
hodni	cerkveni	očetje	–	Ambrož,	Hieronim,	Avguštin	
–	soglašajo	glede	deviškosti	ali	celibata	ne	samo	za	
duhovnike,	ampak	tudi	za	diakone.

Kdo bi porekel, da bi poročenost duhovnike
zadrževala pred spolnimi zlorabami …

Da,	 o	 tem	 je	 pred	 časom	poglobljeno	 razpravlja-
la	Ameriška	 škofovska	konferenca.	 Postregla	 je	 z	

ZV ESTI APOSTOLSKEMU IZROČILU
VITTORIO MESSORI o duhovniškem celibatu
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osupljivimi	in	neobičajnimi	podatki:	večina	spolnih	
zlorab,	ki	so	jih	zagrešile	posvečene	osebe,	ni	bila	
storjena	nad	predpubertetnimi	otroki,	ampak	nad	
odraščajočimi.	Vsi	so	bili	moškega	spola.	To	ima	tro-
jen	pomen:	da	ne	gre	za	problem	pedofilije,	ampak	
efebofilije	(spolne	navezanosti	na	mladostnike):	ta	
pa	 je	 neposreden	 rezultat	 pederastije	 (homosek
sualne	 spolne	 nagnjenosti	 do	 dečkov);	 torej	 ko	

govorimo	 o	 pederastih,	 si	 ne	 znam	predstavljati,	
kaj	bi	ti	počeli	z	ženo.	Problem	ni	celibat,	problem	je	
liberalna	miselnost,	ki	je	vladala	v	osemdesetih	letih	
med	duhovniki	in	je	na	široko	odprla	vrata	semenišč	
za	bolj	ali	manj	odkrite	homoseksualce.	Posledice	
vidimo	dve	desetletji	pozneje:	škandale,	zlorabe	in	
pedofilijo,	vse	na	homoerotični	osnovi.	To	je	dejstvo,	
ne	predsodek.

Svetovno prebivalstvo:
31.	decembra	2013	je	bilo	svetovnega	prebival-

stva	7.092.798.000	ljudi.	Povečanje	od	leta	prej	je	
70.421.000	ljudi.	Splošno	povečanje	je	tudi	to	pot	na	
vseh	kontinentih	in	sicer	(od	največjega	do	najmanj-
šega):	Azija	(+27.776.000),	Afrika	(+23.808.000),	
Amerika	 (+17.865.000),	Oceanija	 (+683.000)	 in	
Evropa	(289.000).

Število katoličanov:
Istega	 dne	 31.	 decembra	 2013	 je	 bilo	 število	

katoličanov	 1.253.926.000,	 kar	 je	 povečanje	 za	
25.305.000	 oseb	 glede	 na	 leto	 poprej.	 Število	 je	
je	 povečalo	 na	 vseh	 kontinentih	 (od	 največjega	
do	 najmanjšega):	 Amerika	 (+15.051.000),	 Afri-
ka	 (+7.637.000),	 Azija	 (+2.161.000),	 Evropa	
(+285.000)	in	Oceanija	(+171.000).
Odstotek	katoličanov	glede	na	vse	človeštvo,	se	je	

povečal	za	0,19%	in	je	zdaj	17,68%.	Po	kontinentih	
so	 naslednja	 povečanja:	 Amerika	 (+0,38),	 Afrika	
(+0,29),	Azija	 in	Evropa	(+0,03);	zmanjšal	se	 je	
pa	v	Oceaniji	(–0,01).

Prebivalci in katoličani
na enega duhovnika
Število	 prebivalcev	 na	 enega	 duhovnika	 se	 je	

zvečalo	tudi	to	pot	v	celoti	za	180	oseb,	kar	pomeni	
da	na	enega	duhovnika	pride	13.752	ljudi.	Razlika	po	
kontinentih	je	naslednja:	Oceanija	(+147),	Amerika	
(+132),	Evropa	(+49),	Afrika	(–506)	in	Azija	(–360).
Število	 katoličanov	 na	 enega	 duhovnika	 se	 je	

v	 celoti	 povečalo	 za	 54	 katoličanov	 in	 je	 doseglo	
splošno	 število	 3.019).	 Razlika	 po	 kontinentih	 je	
naslednja:	Amerika	(+115),	Oceanija	(+38),	Evropa	
(+21),	Azija	in	Afrika	(–17).

Cerkvene pokrajine
in misijonske postaje
Število	cerkvenih	pokrajin	se	je	povečalo	za	8	gle-

de	na	prejšnje	leto	in	je	zdaj	2.989.	Nove	pokrajine	
so	bile	ustanovljene:	v	Evropi	(+3),	v	Afriki	(+2),	v	
Ameriki,	Aziji	in	Oceaniji	(+1).
Misijonskih	postaj	s	stalnim	duhovnikom	je	1.871	

(24	več	kot	leto	poprej).	Po	kontinentih	je	naslednji	
razpored:	Azija	(+58),	Afrika	(+26),	Oceanija	(+2),	
Amerika	(–49)	in	Evropa	(–13).	Število	misijonskih	
postaj	brez	stalnega	duhovnika	se	 je	povečalo	za	
3.074,	tako	da	je	vseh	133.869.	Razdelitev	po	kon-
tinentih:	 Afrika	 (+1569),	 Amerika	 (+802),	 Azija	

(+584),	Oceanija	(+121),	Evropa	(–2).

Škofje
Število	škofov	se	je	povečalo	za	40,	tako	da	jih	je	

zdaj	5.173.	Nasprotno	prejšnjim	letom,	ko	se	je	po-
večevalo	število	škofov	iz	vrst	škofijskih	duhovnikov	
in	zmanjševalo	število	škofov	iz	vrst	redovnih	duhov-
nikov,	se	je	to	leto	povečalo	število	obojih.	Škofov	iz	
vrst	škofijskih	duhovnikov	je	3.945	(28	več),	iz	vrst	
redovnih	duhovnikov	pa	1.228	(12	več).	Povečanje	
števila	škofov	iz	vrst	škofijskih	duhovnikov	se	kaže	
povsod,	razen	v	Oceaniji	(–5):	Amerika	(+16),	Azija	
(+8),	Evropa	(+6),	Afrika	(+3).	Število	škofov	iz	vrst	
redovnih	duhovnikov	se	je	povečalo	povsod:	Azija	
(+6),	Evropa	(+3),	Afrika	 (+2),	Amerika	(+1);	v	
Oceaniji	pa	ni	sprememb.

Duhovniki
Število	vseh	duhovnikov	na	svetu	se	je	poveča

lo	 za	 1.035	 glede	 na	 prejšnje	 leto.	 Vseh	 je	 bilo	
415.348.	Zmanjšalo	se	je	število	v	Evropi	(–2.283)	
in	Oceaniji	(–3).	Povečalo	pa	se	je	v	Afriki	(+1.693),	
Aziji	(+1.440)	in	Ameriki	(+188).	Število	škofijskih	
duhovnikov	se	je	povečalo	za	971,	torej	jih	je	skupno	
280.532.	Povečanje:	Afrika	(+1.186),	Azija	(+900),	
Amerika	(+539),	Oceanije	(+19).	Tudi	to	leto	se	je	
zmanjšalo	njihovo	število	v	Evropi	(–1.683).	Števi-
lo	redovnih	duhovnikov	se	je	povečalo	za	64,	torej	
je	vseh	134.816.	Zadnja	 leta	število	 raste	v	Aziji	
(+540)	in	Afriki	(+507),	medtem	ko	pada	v	Ameriki	
(–351),	v	Evropi	(–610)	in	Oceaniji	(–22).

Stalni diakoni
Število	stalnih	diakonov	se	je	povečalo	za	1.048,	

tako	da	je	zdaj	vseh	42.650.	Število	raste	povsod:	v	
Ameriki	(+660),	v	Evropi	(+373),	v	Oceaniji	(+18)	
ter	v	Afriki	in	Aziji	(+8).
Število	škofijskih	stalnih	diakonov	se	je	povečalo	

za	1.084,	tako	da	je	vseh	42.650.	Njih	število	raste	
povsod:	V	Ameriki	(+660),	v	Evropi	(+381),	v	Aziji	
(+23),	v	Oceaniji	(+15)	in	v	Afriki	(+5).	Število	re-
dovnih	stalnih	diakonov	je	zraslo	za	7,	torej	je	vseh	
545.	Povečalo	se	je	v	Ameriki	(+24)	ter	Afriki	in	Oce-
aniji	(+3),	zmanjšalo	pa	v	Aziji	(–15)	in	Evropi	(–8).

Redovniki in redovnice
Število	redovnikov	neduhovnikov	se	je	zmanjšalo	

za	61,	tako	da	je	vseh	55.253).	Povečalo	se	je	v	Aziji	
(+167),	Oceaniji	(+78)	in	Ameriki	(+45),	zmanjšalo	
pa	v	Afriki	(–218)	in	Evropi	(–133).	Tudi	v	tem	letu	se	
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je	zmajšalo	število	redovnic	za	8.954,	tako	da	je	vseh	
693.575).	Povečalo	se	je	število	v	Afriki	(+1.293)	
in	 Aziji	 (+172),	 zmanjšalo	 pa	 v	 Evropi	 (–5.662),	
Ameriki	(–4.548)	in	Oceaniji	(–209).

Svetni instituti
Članov	moških	svetnih	institutov	je	712,	zmanjšali	

so	se	za	59	članov.	Po	kontinentih	raste	število	samo	
v	Afriki	(+2),	zmanjšuje	se	pa	v	Evropi	(–38),	Ame-
riki	(–15)	in	Aziji	(–8).	Oceanija	je	nespremenjena.
Članov	ženskih	svetnih	institutov	je	23.955	in	se	

je	število	zmanjšalo	za	747.	Povečalo	se	je	v	Afriki	
(+66)	in	Aziji	(+3),	zmanjšalo	pa	v	Evropi	(–545),	
Ameriki	(–270)	in	Oceaniji	(–1).

Laični misijonarji in katehisti
Število	 laičnih	misijonarjev	 se	 je	 povečalo	 za	

5.191,	tako	da	je	vseh	367.679.	Povečanje	po	kon-
tinentih:	Amerika	(+3.803),	Evropa	(+1.088),	Azija	
(+990)	in	Afrika	(+31).	Malenkostno	zmanjšanje	je	
v	Oceaniji	(–1).
Število	katehistov	na	svetu	se	 je	zmanjšalo	za	

13.075,	tako	da	je	vseh	3.157.568.	Povečanja	so	v	
Afriki	(+9.414)	in	Aziji	(+4.529),	zmanjšalo	pa	se	
je	njih	število	v	Ameriki	(–24.091),	Evropi	(–1.072)	
in	Oceaniji	(–1.225).

Bogoslovci
Število	 škofijskih	 in	 redovnih	 bogoslovcev	 se	

je	 zmanjšalo	 za	 1.800	 oseb.	 Skupaj	 jih	 je	 zdaj	
118.251.	Števila	raste	samo	v	Afriki	(+164),	pada	
pa	v	Ameriki	(–1.180),	Aziji	(–372),	Evropi	(–354)	
in	Oceaniji	(–58).
Škofijskih	bogoslovcev	je	71.537	(–452	od	prej-

šnjega	leta),	redovnih	pa	46.714	(–1.348).	Število	
škofijskih	bogoslovcev	raste	v	Afriki	(+328)	in	Aziji	
(+10),	 zmanjšuje	 se	 pa	 v	 Ameriki	 (–507,	 Evropi	
(–154)	 in	Oceaniji	 (–39).	 Število	 redovnih	 bogo-
slovcev	se	manjša	povsod:	v	Ameriki	(–673),	Aziji	
(–382),	Evropi	(–200)	in	Oceaniji	(–19).

Mala semenišča
Celotno	 število	 srednješolcev	 v	malih	 semeni-

ščih	se	je	zmanjšalo	za	775	gojencev;	skupaj	jih	je	

101.928).	Več	jih	je	v	Aziji	(+407),	Ameriki	(+42I	
in	Oceaniji	(+9).	Manj	jih	pa	v	Evropi	(–1.000)	in	
Afriki	(–233).
Škofijskih	gojencev	je	78.556	(–1.398),	redovnih	

pa	23.372	(+623).	Število	škofijskih	je	zraslo	samo	
v	Aziji	(+527),	manjše	pa	je	v	Afriki	(–993),	Evropi	
(–764),	 Ameriki	 (–164)	 in	Oceaniji	 (–4).	 Število	
redovnih	gojencev	pa	raste	v	Afriki	(+760),	Ameriki	
(+206)	 in	Oceaniji	 (+13);	manjša	pa	se	v	Evropi	
(–236)	in	Aziji	(–120).

Vzgojne in študijske ustanove
Na	področju	vzgoje	in	študija	vodi	Cerkev	po	sve-

tu	73.263	otroških	vrtcev,	ki	jih	obiskuje	6.963.669	
otrok;	96.822	osnovnih	šol	z	32.254.204	učenci	in	
45.699	srednjih	šol	z	19.407.417	dijaki.	Poleg	tega	
skrbi	za	2.309.797	študentov	višjih	šol	in	2.727.940	
univerzitetnih	študentov.

Zdravstvene, dobrodelne
in podporne ustanove
Dobrodelne	 in	 podporne	 ustanove,	 ki	 jih	 vodi	

Cerkev	so:	5.034	bolnišnic,	od	katerih	jih	je	največ	v	
Ameriki	(1.495)	in	Afriki	(1.167);	16.627	ambulant,	
od	tega	največ	v	Afriki	(5.252),	Ameriki	(4.751)	in	
Aziji	(3.558);	611	zavetišč	za	gobavce,	predvsem	v	
Aziji	(328)	in	Afriki	(201);	15.518	domov	za	stare,	
kronične	bolnike	in	prizadete,	v	glavnem	v	Evropi	
(8.158)	in	Ameriki	(3.679);	9.770	sirotišnic,	pred-
vsem	v	Aziji	(3.944);	12.082	otroških	zavetišč,	naj-
več	v	Aziji	(3.498)	in	Ameriki	(3.412);	14.391	posve-
tovalnic	za	matere,	v	glavnem	v	Ameriki	(5.747)	in	
v	Evropi	(5.715);	3.896	centrov	za	družbeno	vzgojo	
in	prevzgojo	in	38.256	ustanov	drugih	vrst.

Cerkvene pokrajine,
odvisne od Kongregacije
za evangelizacijo narodov
Teh	pokrajin	je	bilo	oktobra	2015	vsega	skupaj	

1.111	(všteti	sta	2	novi	v	Aziji).	Večina	pokrajin,	ki	
so	zaupane	tej	Kongregaciji,	je	v	Afriki	(507)	in	Aziji	
(478).	Sledita	Amerika	(80)	in	Oceanija	(46).

Če	bi	vsi	ljudje	cenili	uro,	ki	bo	pravkar	odbila,	tako,	
kakor	bi	hoteli,	da	bi	bila	cenjena	njihova	zadnja	ura,	
tedaj	bi	svet	naglo	napredoval	po	poti	krščanskih	idea-
lov.	Res	pa	je,	da	je	od	obeh	razbojnikov,	ki	sta	visela	
na	Golgoti,	le	Dizma	prisluhnil	drugi	Jezusovi	besedi.
Človeštvo	je	vedno	razdeljeno	na	dvoje;	ena	stran	

še	vedno	preklinja.
V	resnici	je	naš	le	hip,	ki	ga	sedaj	živimo.	Jutri	je	

negotov	in	nejasen.	Kaj	lahko	se	zgodi,	da	bodo	ti,	ki	
se	ljubijo,	spet	ločeni,	da	bodo	hiše	uničene	in	morja	
okrvavljena	 in	 nebes	 razmrcvarjen...	Morda	 bodo	
še	drugi	preobrati	spreminjali	vrstni	red	stvari,	toda	

Nino Salvaneschi

URA IZGUBLJENA...
kakor	je	uspelo	vzgojiti	vrtnice	brez	trnov,	tako	bo	
človeška	družba	izoblikovala	človeka	brez	sovraštva.
Dotlej	pa	ni	za	poboljšanje	človeštva	drugega	sred-

stva,	kakor	da	postane	popoln	vsak	sam	z	vsakdanjim	
trudom	in	osvojitvami	vsake	posamezne	ure.	V	resnici	
imamo	v	lasti	le	hip,	ki	gre	mimo.	Od	nas	je	odvisno,	
ali	bo	ta	dober	ali	slab,	dejaven	ali	trpen,	pozitiven	
ali	negativen.	Vsakdo	od	nas	je	torej	do	poslednjega	
diha	 soudeležen	 in	 odgovoren	 za	napredek	 sveta.	
Tako	ostaja	večna	beseda;	ura	jo	podaja	uri,	vse	do	
tiste	poslednje	besede	usmiljenja,	ki	se	bo	nalomila	
na	pragu	smrti.
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Slovenščine se je začela učiti
pri šestnajstih letih
Njena	življenjska	zgodba	se	 je	začela	9.	aprila	

1854	v	italijanskem	mestu	Pavia,	kjer	je	njen	oče	
Josip	Doljak,	doma	iz	Solkana,	služboval	kot	sodni	
svetnik.	Mati	Pavlina	roj.	Milharčič	je	bila	“po	krvi	
Slovenka,	a	po	odgoji	Lahinja”,	je	o	svoji	babici	za-
pisal	njen	vnuk	Milan.	Starši	so	ji	umrli	zgodaj:	mati	
pri	porodu	v	tretjem,	oče	pa	v	šestem	letu	njene	
starosti.	S	sestrama	se	je	preselila	k	stricu	Matiju	
Doljaku	v	Solkan.	Tudi	pri	njem	vzgoja	ni	bila	slo-
venska,	prav	tako	ne	v	uršulinskem	internatu,	ki	ga	
je	obiskovala	štiri	leta.	Od	tam	se	je	vrnila	v	stričevo	
hišo,	da	se	nauči	gospodinjstva.	Tja	so	zahajali	za-
vedni	slovenski	izobraženci,	ki	so	jo	spodbudili,	da	
se	je	pri	šestnajstih	letih	začela	učiti	slovenščine	in	
deklamacije,	da	je	nastopala	v	goriški	in	solkanski	
čitalnici.	Veliko	je	brala,	posebno	sta	ji	bila	pri	srcu	
Prešeren	in	Stritar;	prebirala	pa	je	tudi	nemške	in	
druge	klasike.	Njeno	zakasnelo	slovensko	izobrazbo	
so	zavrle	nove	družinske	razmere.	Ko	je	brat	Teodor	
doštudiral	na	Dunaju	in	je	nastopil	službo	na	gori-
škem	sodišču,	se	je	Pavlina	s	sestrama	preselila	k	
njemu	za	gospodinjo.	Brat	je	bil	Slovencem	zelo	na-
sproten	zato	se	je	odslej	učila	slovenščine	naskrivaj.	
V	tem	času	je	začela	pisati.	Fran	Levec	je	v	listu	Soča	
leta	1873	objavil	njeni	lirični	črtici	Prva ljubezen	in	
Žena v družini.	Njene	prve	pesmi	pa	je	tiskal	leta	
1874	Janko	Pajk,	urednik	Zore,	profesor	slovenšči-
ne,	s	katerim	se	je	dvaindvajsetletna	poročila	in	se	
preselila	v	Maribor.	Sprva	je	morala	pretrpeti	veliko	
nasprotovanj	od	užaljenih	sorodnikov	Pajkove	prve	
žene,	bila	pa	je	svojemu	sedemnajst	let	starejšemu	
možu	trdna	opora	v	vseh	njegovih	težavah	in	najbolj	
marljiva	sotrudnica	Zore.

Slovenska pisateljica –
“zelo nenavadna prikazen”
V	prvih	letih	svojega	slovstvenega	ustvarjanja	je	

bila	pesnica,	pozneje	je	pesnila	le	takrat,	kadar	je	
prilika	nanesla.	Njene	pesmi	so	izraz	njenega	mla-
dostnega	 čustvovanja,	 osirotelosti,	 prve	 ljubezni,	
zlasti	pa	ljubezni	in	družinske	sreče.	Izhajale	so	v	
Zori,	v	knjigi	pa	jih	je	izdala	leta	1878.	Od	njenih	
pesmi	je	najboljši	venec	enajstih	pesmi	z	naslovom	
Materni glasovi.	Pesmi	so	po	obliki	in	jeziku	precej	
trde.	»Vidi	se,	da	slovenščina	ni	bila	njen	materni	
jezik,«	 je	 zapisal	 v	 opravičilo	 njen	 sin	Milan.	Vse	
njene	pesmi	so	bile	vnovič	natisnjene	v	prvi	knjigi	
Zbranih spisov	(Celje	1893).
Njeno	močnejše	 področje	 ustvarjanja	 je	 bila	

proza,	ki	se	ji	pozna,	da	je	nastajala	v	tujini,	kjer	je	
preživela	dvajset	let	ob	možu	na	njegovih	službenih	
mestih:	v	Gradcu,	Brnu	in	na	Dunaju.	To	je	težko	
prenašala	in	je	na	počitnice	prihajala	s	svojo	družino	
v	razne	slovenske	kraje.	»Resničnega	slovenskega	
življenja	 skoraj	 ni	 poznala	 ...	 Življenje	 v	 velikih	
mestih	je	njeni	živi	domišljiji	dajalo	mnogo	snovi,	
toda	vpliv	tuje,	zlasti	nemške	družinske	povesti,	jo	
je	obrnil	v	sentimentalno	romantičnosti	in	njen	idea-
lizem	je	postajal	vedno	bolj	in	bolj	vzgojno	poučen«	
(France	Koblar).
Po	rodovitnosti	je	presegla	vse	moške	pisatelje.	

Morda	je	tudi	zavist	nekoliko	botrovala	odklonilnim	
kritikam.	Slovenska	 pisateljica	 je	 bila	 zanje	 “zelo	
nenavadna	prikazen”.	Njeno	pisanje	pa	je	bilo	zelo	
všeč	Josipu	Stritarju,	ki	jo	je	v	pismih	tolažil,	da	bo	
njena	literatura	ostala,	pa	naj	jo	še	tako	kritizirajo.	
Njena	dela	so	bila	med	ljudmi	zelo	priljubljena,	o	
čemer	priča	tudi	to,	da	so	v	 letih	18931895	izšli	
njeni	Zbrani spisi	v	dveh	knjigah.

»Bila je vzorna žena zlatega srca«
»Ženska	je	rojena	umetnica	in	tako	tudi	sposobna	

k	pisateljevanju,«	 je	v	uvodu	prve	knjige	zbranih	
del	zapisal	njen	mož	Janko	Pajk.	»Ona	ima	bister	
vid	in	tanek	čut	za	vsakoršno	lepoto	in	dostojnost,	
najbrž	vsled	nežnejšega	telesnega	sestava,	in	pogodi	

naša kultura
Silvester Čuk

PAV LINA PAJKOVA
9. APRIL 1854 – 1. JUNIJ 1901

»Ime Pavlina Pajk je blagovna znamka slovenskega ženskega romana,« je zapi-
sal Miran Hladnik (v knjigi Pozabljena polovica – o ustvarjalnih ženskah na Slo-
venskem). »Ta žanr opredeljujejo naslednje zakonitosti: glavna oseba je mlada, 
lepa in sirotna gospodična, katere položaj spominja na Pepelko, zavezana viso-
kim moralnim standardom, nikoli ne prelomi dane besede, nerazrešljive čustvene 
zagate pa se praviloma razrešijo v bolezni. Ljubezenska razmerja se pogosto 
spletejo v trikotnik, ki se nazadnje srečno razdre v korist poroke.
Kot pisateljica je bila Pajkova izredno plodovita in v tem pogledu se je z njo lahko 
kosalo le malo moških.  Njene povesti in romani so nastajali pod vplivom nemške 
družinske povesti in slovenski kritiki so do njih zavzeli odklonilno stališče. Literar-
ni zgodovinar Anton Slodnjak je priznal njen pisateljski talent, ki bi se lahko lepo 
razvil ob razumnem mentorju. France Koblar je pravično presodil pomanjkljivosti 
in odlike njenega pisanja in priznava: »Kot zastopnica družinske in zlasti ženske 
povesti si je s svojo vztrajnostjo in precejšnjo oblikovalno močjo utrdila svojstve-
no mesto v našem slovstvu.«
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v	trenotku	pravo	sodbo	o	tem,	kar	opazuje.«	Ko	je	
sin	Milan	dobil	službo	v	Ljubljani,	sta	se	z	Dunaja	
leta	1899	preselila	k	njemu.	Janko	je	že	po	nekaj	
mesecih	umrl.	Pavlina	pa	je	odša	za	njim	v	večnost	
1.	junija	1901.
V	 Ljubljani	 je	 osebno	 spoznala	 dr.	 Frančiška	

Lampeta,	urednika	Doma	in	sveta,	ki	 je	pohvalno	
spremljal	njeno	delo	in	je	marsikaj	njenega	objavil.	
V	 zasebnem	dopisovanju	 pa	 je	 bil	 Lampe	 do	 nje	
vseskozi	dobrohoten,	vendar	pa	odkritosrčen	sodnik	
njenega	pisanja.	Grajal	 je	njen	 jezik,	neizrazitost	
njenih	oseb,	veliko	je	popravljal	in	črtal	njene	spisa.	
Pavlina	mu	je	bila	za	to	hvaležna.	Zelo	jo	je	priza-
dela	njegova	nenadna	smrt	24.	septembra	1900.	Za	
Dom	in	svet	je	napisala	Spomine na dr. Frančiška 
Lampeta.	To	je	bilo	njeno	zadnje	objavljeno	delo.
Milan	Pajk	je	po	materini	smrti	napisal	spomine	

nanjo.	Tam	med	drugim	beremo:	»Pavlina	Pajkova	je	
bila	strogo	moralnega	in	verskega	naziranja.	Namen	
njenim	spisom	je	bil	nuditi	svojemu	narodu	prijet
nega	berila,	ki	bi	v	čitatelju	“vzgojevalo	duhove	in	
srca”	za	vse	lepo	in	blago.	Nasprotovala	je	nauku,	
da	je	umetnost	sama	sebi	namen.
A	 bila	 je	 ne	 samo	 sloveča	 pisatelnica,	 ampak	

vseskozi	vzoržena	zlatega	srca	in	kristalno	čistega	
značaja.	Kaj	pa	je	bila	meni	kot	ljubeča	mati,	tega	
ne	morem	 z	 besedami	 izraziti.	 Bridka	 žalost	mi	
pretresa	srce,	če	pomislim,	da	je	ni	več	med	živimi.	
A	tolažba	mi	je	ostala,	da	ni	živela	zastonj	in	da	še	
živi	v	svojih	delih.
Ta	skromni	spisek	sem	ji	hotel	postaviti	kot	mali	

spomenik	hvaležnosti	in	ljubezni	na	prerano	gomilo.	
Slovensko	občinstvo	pa	naj	 spise	Pavline	Pajkove	
marljivo	prebira	in	objektivno	presoja.«

To pesem je objavil
avstrijski psihoanalitik E. Ringel

MATURA NTOVA PESEM

želel sem živeti...

želel sem spreminjati
žel sem pomilovanje;

želel sem upanje
dobil sem strah;

želel sem smisel
dobil sem kariero;

želel sem svobodo
dobil sem avto;

želel sem srečo
dobil sem denar;

želel sem poklic
dobil sem delo;

želel sem ljubezen
dobil sem nauk o spolnosti;

želel sem pregled
dobil sem vpogled;

želel sem misliti
dobil sem informacije;

želel sem se učiti
dobil sem spričevala;

želel sem govoriti
dobil sem knjige;

želel sem starše
dobil sem igračke;

Želel sem mleko
dobil sem stekleničko;
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Mesto v World Watch List
Savdska	Arabija	 je	 izgubila	 samo	 eno	 točko	 v	

primerjavi	s	preteklim	letom	in	se	je	ustavila	pri	77	
točkah.	Je	pa	iz	6.	mesta	zdrsnila	na	12.	in	je	tako	
prvič	izginila	iz	najvišje	deseterice	te	liste.	Vzrok	je,	
da	so	druge	dežele	dobile	več	točk	in	so	tako	prišle	
nad	Savdsko	Arabijo.

Viri preganjanja
Glavni	vir	preganjanja	v	Savdski	Arabiji	je	islam-

ski	ekstremizem.	Drugotna	vira	preganjanja	sta	pa	
rodovna	nasprotstva	in	diktatorska	norost.

Islamski ekstremizem:	to	puščavsko	deželo	vlada	
vahabizem,	ki	temelji	na	strogi	in	puristični	razla-
gi	 islama.	Kake	druge	vere	 je	sploh	prepovedano	
prakticirati.	Savdska	Arabija	nadzoruje	sveta	musli-
manska	mesta	Meko	in	Medino,	ki	sta	kraja	rojstva	
in	 pogreba	Mohameda,	muslimanskega	 preroka.	
Ta	dežela	nudi	 rodovitno	ozemlje	 za	muslimanski	
radikalizem	zaradi	razširjene	brezposelnosti	in	ne-
zadovoljstva	nove	generacije,	kot	tudi	zaradi	skrajne	
razlike	med	bogatimi	in	revnimi.	Savdska	vlada	sicer	
zatira	islamski	terorizem	na	narodnem	območju,	ker	
ta	ogroža	oblast	kraljeve	družine.	Obenem	pa	preko	
zasebnega	financiranja	podpira	islamski	terorizem	
izven	lastne	države	(na	primer	v	Iraku	in	Siriji)	in	je	
tako	med	glavnimi	viri	za	sunitski	terorizem	v	svetu.	
Pravni	sistem	temelji	v	Savdski	Arabiji	na	islamski	
zakonodaji	 (šarija).	Odpad	 (spreobrnjenje	v	kako	
drugo	vero)	je	zločin,	ki	ga	kaznujejo	s	smrtjo	če	
se	obtoženec	ne	odreče.
Preden	bi	lahko	razpravljali	o	drugotnih	virih	pre-

ganjanja,	jih	je	treba	najprej	poglobljeno	raziskati.

Dogajanje
Na	splošno	je	raven	omejitev,	ki	jih	je	postavila	

vlada	glede	verske	svobode,	zelo	visoka,	družbeno	
sovraštvo	je	pa	veliko.	Ne	kršijo	samo	pravic	kristja-
nov,	ampak	tudi	pravice	drugih	verskih	manjšin	v	
deželi.	Po	raziskavi	iz	leta	2014	je	Savdska	Arabija	
ena	od	18	dežel,	kjer	so	omejitve	glede	vere	“zelo	
visoke”.	Ta	zaključek	temelji	na	dejstvu,	da	v	ustavi	
ni	nobene	vrste	ukrepa,	ki	bi	jamčil	versko	svobodo	
v	deželi.	Ista	raziskava	ugotavlja,	da	so	protiverski	
občutki	v	savdski	družbi	zelo	močni.	Ne	kratijo	pravic	
samo	kristjanom,	ampak	tudi	šiitskim	muslimanom,	
ki	so	najbolj	razširjena	verska	manjšina	v	deželi.	V	
kritičnem	položaju	so	tudi	muslimani,	ki	ne	pristajajo	
na	vahabizem,	Judje,	hindujci	in	sikhi.

Vrste preganjanih kristjanov
V	Savdski	Arabiji	so	najhuje	preganjani	tuji	kri-

stjani	in	kristjani	spreobrnjenci	iz	islama.
Pri	tem	gre	za	kristjane,	ki	prihajajo	iz	Zapada	in	

začasno	žive	ter	delajo	v	tej	državi,	ali	pa	za	izse-
ljence,	ki	prihajajo	iz	Indije,	Filipinov	in	Afrike.	Ne	
le,	da	jih	 izkoriščajo	in	slabo	plačujejo,	ampak	so	
stalno	tudi	podvrženi	besednim	ali	fizičnim	zlorabam	
zaradi	 njihove	 narodnosti	 ali	 socialnega	 položaja,	
ki	ga	imajo	za	“manjvrednega”.	Enako	vlogo	lahko	
igra	tudi	krščanska	vera.	Čeprav	je	bilo	suženjstvo	
v	Savdski	Arabiji	na	papirju	odpravljeno	leta	1962,	
imajo	delodajalci	še	vedno	široko	oblast	nad	tujimi	
delavci,	kar	dokazuje,	da		je	v	deželi	še	vedno	živa	
misel,	da	so	tuji	delavci	“last”	svojih	gospodarjev.	
Dogaja	se	tudi,	da	tem	nemuslimanskim	delavcem	
groze	s	posilstvom,	če	se	ne	spreobrnejo	v	islam.	
Kljub	temu	pa	dobivamo	pogosto	sporočila,	da	se	ti	
priseljenci	spreobračajo	v	krščanstvo	in	kot	rezultat	
skupnost	krščanskih	priseljencev	raste.	Čeprav	so	te	
skupnosti	podvržene	manjšemu	pritisku	od	tistih,	ki	
so	se	spreobrnili	iz	islama,	pa	te	skupnosti	zadevajo	
številne	omejitve	glede	združevanja	in	prakticiranja	
vere.	Zaupati	svoje	versko	prepričanje	muslimanu	
lahko	pomeni	zapor	ali	izgon.
V	Arabiji	 je	malo	kristjanov	 iz	 islama	 in	 ti	žive	

svojo	vero	na	skrivaj.	Nekateri	se	spreobrnejo,	ko	so	
videli	krščanske	televizijske	programe	preko	satelita,	
ali	pa,	kot	pogosto	sami	pripovedujejo,	ker	se	jim	je	
Bog	razodel	v	videnju	ali	v	spanju.	Mnogi	med	njimi	
pripovedujejo,	da	so	medtem,	ko	so	šli	na	romanje	v	
Meko	z	iskreno	željo,	da	bi	bili	pokorni	Bogu,	doživeli	
videnje,	ki	jim	pokazalo,	da	potrebujejo	Jezusa.	V	
tem	procesu	je	velikega	pomena	možnost	povezati	
se	na	internet,	saj	jim	pomaga	priti	do	krščanskega	
verskega	materiala,	ki	je	na	medmrežju.	Je	pa	to	
omejena	možnost,	ker	je	v	Savdski	Arabiji	uporaba	
interneta	strogo	določena	in	nadzorovana.
Kljub	temu	pa	malo	število	spreobrnjenih	Savdij-

cev	raste.	Svojo	vero	izražajo	bolj	jasno	in	jo	delijo	z	

preganjanje kristjanov

SAVDSKA ARABIJA
Porte	Aperte

t
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drugimi	na	internetu	in	na	satelitskih	televizijskih	pro-
gramih.	To	sodelovanje	je	v	pretklosti	doživelo	hude	
udarce	bodisi	od	družine	bodisi	od	oblasti.	Kot	rezultat	
so	številni	od	teh	kristjanov	morali	zapustiti	deželo.

Življenjska področja
Življenjskih	področij	je	pet:	zasebno,	družinsko,	

skupnostno,	narodno	in	cerkveno.	V	Savdski	Arabiji	
je	preganjanje	navzoče	v	vseh	petih.

Zasebno področje:	 kristjani,	 ki	 so	 bivši	musli-
mani,	svoje	vere	ne	morejo	 javno	prakticirati.	Že	
samo	sum,	da	bi	lahko	bili	kristjani,	lahko	povzroči	
hude	posledice.	Tuji	kristjani	uživajo	nekoliko	večjo,	
čeprav	 zelo	 omejeno	 svobodo	 prakticiranja	 vere,	
vendar	 le	 dokler	 ne	 poskušajo	 evangelizirati	 ka-
kega	muslimana.	Priseljeni	delavci	morajo	ravnati	
previdno.	Vse	je	odvisno	od	obnašanja	in	verskega	
prepričanja	 sodelavcev,	 s	 katerimi	 žive	 skupaj	 v	
delovnih	naseljih.

Družinsko področje:	uradno	so	vsi	Savdijci	mu-
slimani.	Če	eden	od	družinskih	članov	zapusti	islam,	
je	to	sramota	in	nesreča	za	vso	družino.	Zato	mu-
sliman,	ki	se	spreobrne,	tvega,	da	bo	umorjen	“za	
čast	družine”,	ali	da	bo	doživljal	nasilje,	če	družinski	
člani	 odkrijejo	 njegovo	 vero.	Nekateri	 kristjani	 so	
prav	zaradi	teh	možnosti	morali	zapustiti	deželo.	V	
Arabiji	 ni	mogoče	obhajati	 krščanskih	porok,	 zato	
morajo	tudi	spreobrnjenci	iz	islama	sklepati	zakon	po	
muslimanskem	obredu.	Povrhu	tudi	ne	morejo	prija-
viti	svojih	otrok	kot	kristjane,	niti	jim	dati	imena,	ki	
jasno	izhaja	iz	krščanstva.	Njihovi	otroci	bodo	morali	
hoditi	v	islamske	šole	in	v	primeru	ločitve	je	krščanski	
zakonec	pogosto	prikrajšan	pri	dodelitvi	otrok.

Skupnostno področje:	Nad	vsemi	kristjani	izvajajo	
pritisk,	naj	se	odpovedo	svoji	veri	in	jih	diskriminirajo	
na	razne	načine.	Novi	spreobrnjenci	tvegajo	nadle-
govanja	in	diskriminacijo	na	delovnem	mestu,	če	je	
njihova	vera	znana.	Na	splošno	so	protiverski	občutki	
zelo	močni	v	savdski	družbi.	Kot	je	bilo	že	omenjeno,	
so	tuji	delavci,	vključno	kristjani,	predmet	besedne-
ga,	fizičnega	in	spolnega	nasilja	s	strani	delodajalcev.

Narodno področje:	Kot	je	bilo	povedano,	savdska	
ustava	ne	pozna	nobenega	ukrepa,	ki	bi	jamčil	ver-
sko	svobodo.	Zakonodajni	sistem	temelji	na	šariji,	
torej	je	spreobrnjenje	v	katerokoli	vero,	ki	ni	islam,	
kaznivo	 s	 smrtjo.	Muslimani	 imajo	več	pravic	kot	
izpovedovalci	drugih	ver;	predvsem	kristjani,	ki	so	
bivši	muslimani	občutijo	kar	se	da	hude	pritiske	s	
strani	oblasti,	če	odkrijejo	njihovo	vero.	Tuji	kristjani	
lahko	dožive	probleme	na	narodnem	področju	samo,	
če	skušajo	pridobivati	muslimane	za	svojo	vero:	v	
tem	primeru	jih	lahko	zapro	ali	izženejo.

Cerkveno področje:	V	Savdski	Arabiji	ni	cerkvenih	
zgradb.	Krščanski	kult	je	lahko	torej	samo	po	hišah	
ali	 po	 primerno	 skritih	 področjih.	 Čeprav	 uradno	
vlada	 priznava	 nemuslimanom	pravico,	 da	molijo	
zasebno,	pa	Muttawa	(verska	policija)	pogosto	 te	
pravice	ne	spoštuje.	Zbiranja	so	hudo	omejena	tudi	
zaradi	 stroge	 ločitve	spolov,	ki	na	splošno	prepo-
veduje,	da	bi	se	moški	 in	ženske	 iz	raznih	družin	
zbirali	 in	molili	 v	 isti	 sobi.	 Kristjani,	 ki	 kršijo	 to	
prepoved,	 tvegajo	 zapor	 in	 preiskave,	 ki	 pogosto	
obsegajo	tudi	intimne	dele	telesa	in	se	dogajajo	v	

popolnoma	nehigieničnih	okoliščinah.	Tvegajo	tudi	
zapor,	izgon,	včasih	pa	celo	bičanje	in	mučenje.	Ker	
zakoni	niso	formalno	kodificirani,	je	ves	pravni	sis-
tem	zelo	meglen	o	tem,	kar	zadeva	zasebno	versko	
prakso,	in	temelji	v	glavnem	na	uradnih	naznanilih,	
ki	jih	prinašajo	mediji.	Prozelitizem	(pridobivanje)	
muslimanov,	 svetopisemska	 šola,	 objavljanje	 in	
razširjanje	Svetega	pisma	in	drugega	krščanskega	
materiala	je	v	Savdski	Arabiji	protizakonito.

Nasilje
Položaj	protikrščanskega	nasilja	je	zdaj	v	Savdski	

Arabiji	 stalen.	 To	 pomeni,	 da	 so	 okoliščine	 ostale	
kritične,	kot	so	bile	v	prejšnjih	letih.	Na	splošno	naj-
manj	enkrat	ali	dvakrat	na	leto	navadna	policija	in	
verska	policija	vdereta	v	te	hišne	cerkve	(družinske	
skupnosti);	pogosto	gre	za	cerkve,	ki	jih	sestavljajo	
afriški	in	azijski	priseljenci.	Ob	teh	vdorih	je	več	deset	
kristjanov	zaprtih,	delno	jih	izženejo.	S	tega	vidika	je	
problem	obnašanja	krajevnih	uradnih	oseb:	izvajanje	
zakonov	ne	temelji	na	kodificiranem	sistemu,	ampak	
na	krajevni	razlagi	šarije.	V	tej	državi	so	posilstva	
in	spolno	nadlegovanje	težak	problem,	ki	ga	obču-
tijo	predvsem	služkinje,	ki	delajo	v	savdskih	hišah.	
Zadnje	čase	nismo	dobili	novic	o	zaporih	ali	smrtnih	
obsodbah	zaradi	odpada	od	islama.	Ne	glede	na	to	
pa	ni	mogoče	izključiti	tveganja	“nesodnega”	umora,	
predvsem	kadar	gre	za	reševanje	družinske	časti.

Bodočnost?
Čeprav	so	v	savdski	družbi	navzoči	razni	elementi,	

ki	bi	dolgoročno	lahko	pripeljali	do	družbene	nesi-
gurnosti,	ne	pričakujemo	kake	nenadne	spremembe.	
To	velja	tudi	za	versko	svobodo	kristjanov,	čeprav	
bi	 protikrščansko	 nasilje	 lahko	 raslo	 vzporedno	 z	
drznostjo	 krajevnih	 kristjanov	 pri	 izpovedovanju	
njihove	vere.	Tudi	gospodarske	in	politične	prilike	nič	
ne	kažejo,	da	bi	se	kaj	spremenilo	v	bližnji	bodoč-
nosti.	Pod	vlado	prejšnjega	kralja	je	prišlo	do	nekaj	
manjših	izboljšanj.	Novi	je	komaj	dobro	nastopil.	Ni	
pa	pričakovati	kake	oslabitve	oblasti	kraljeve	družine	
nad	vsemi	državnimi	uradi.
Narašča	generacijski	razkorak	med	novo	generaci-

jo	in	monarhijo.	Večina	prebivalstva	(67%)	je	mlajša	
od	30	let	in	kultura	mladih	se	je	korenito	spremenila	
pod	vplivom	satelitske	televizije,	interneta	in	druž-
benih	povezav.	Mladi,	posebno	ženske	hočejo	zdaj	
več	svobode	in	ne	marajo	več	omejitev	verske	poli-
cije.	Veliko	število	brezposelnih	tudi	prispeva	svoje	
k	družbenemu	nezadovoljstvu.	Mlade	bi	 lahko	več	
dejavnikov	potisnilo	proti	bolj	radikalnemu	islamu,	
to	pa	še	poslabša	vedno	hujši	gospodarski	razkorak	
med	bogatimi	krogi	in	večino,	ki	živi	v	skrajni	revščini.	
Družbeno	nezadovoljstvo	ni	nič	novega	in	v	teku	časa	
je	bilo	pomirjeno	z	velikimi	vsotami	denarja	v	obliki	
najemnin.	Toda	to	ozračje	družbenega	nezadovolj-
stva	traja	že	dvajset	let.	Poleg	tega	je	revolucija	in-
terneta	dosegla	tudi	islamske	voditelje.	Mnogi	imami	
imajo	na	tviterju	račun	in	dosti	sledilcev.
Število	kristjanovbivših	muslimanov	raste,	kot	

raste	njihov	pogum	za	širjenje	njihove	vere.	Zato	
je	verjetno,	da	se	bodo	morali	kristjani	v	Savdski	
Arabiji	soočiti	s	hujšimi	preganjani	in	pritiski.
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Le	 to	 vam	 lahko	 zaupam	v	 začetku:	 v	 toplem	
popoldnevu	 japonske	 jeseni	smo	se	zbrali	 in	zdaj	
sedimo	na	verandi	prostorne	hiše.	Pravzaprav	bi	mo-
ralo	biti	belo	vse	naokrog.	Kakih	2.000	metrov	nas	
loči	od	gore	Fudži,	se	pravi	2.000	metrov	višine.	Ne	
moremo	se	sprijazniti	z	mislijo,	da	bo	kmalu	novem-
ber.	Okrog	in	okrog	so	drevesa	pobarvana	s	pravimi	
jesenskimi	barvami	od	rumene	do	oranžne,	od	rjave	
do	rahlo	sive	in	črnkaste,	od	zelene	do	skoraj	modre	
in	od	rahlo	rdeče	do	temno	rdeče.	Veter	od	časa	do	
časa	hladno	zapiha,	a	nihče	izmed	nas	sedem	ljudi	
bi	ne	mogel	z	gotovostjo	reči,	ali	prihaja	od	zahoda	
ali	naravnost	od	obiska	pri	gori	Fudži.
Sedem	nas	 je:	šest	članov	družine	pred	 letom	

umrlega	gospodarja	tega	gorskega	posestva	in	jaz,	
gost,	povabljen,	ker	je	bil	gospod	Súzuki	kristjan.	
Od	 te	 planote	 do	 doline	 je	 raztresenih	 kar	 nekaj	
posestev	in	zdi	se	mi,	da	ne	ločijo	med	katoličani	in	
ostalimi	kristjani;	zanje	je	dovolj,	da	kdo	priznava	
Kristusa:	da	je	več	kot	le	človek,	več	kot	božanstva	
japonskih	 ver	 –	 da	 je	Bog.	 In	mnogim	 se	ne	 zdi	
važno,	ali	tak	človek	še	zmeraj	spoštuje	božanstva,	
ki	 ga	 obdajajo	 s	 hrami,	 pagodami	 in	 kipci.	 Če	 ni	
priložnosti	za	razčiščenje	osnovnih	dejstev,	mirno,	
vljudno,	pametno,	v	srcu	priporočim	ljudi	našemu	
Gospodu,	ki	je	pripravljen	razrešiti	še	tako	zamotan	
problem,	posebno,	če	ga	lepo	prosimo.
Pozna	jesen	je	v	gorah	neke	vrste	navdihovalka;	

človek	čuti,	da	nekaj	manjka	na	mizi	iz	hrastovine.	
Smehljaje	sprejemamo	lične	skodelice	rumenkaste-
ga	japonskega	čaja.	Ne	mislite,	da	mi	oči	ne	morejo	
(več)	razlikovati	med	rumeno	in	zeleno	barvo;	dober,	
a	navaden	japonski	čaj	je	rumenkaste	barve,	tisti,	ki	
ga	pijemo	po	več	ali	manj	klasičnem	obredu,	je	rahlo	
zelen.	Nihče	od	nas	prisotnih	ni	čutil	potrebe	po	njem;	
ne	vem,	če	bi	bil	kdo	od	nas	vešč	obreda.	V	ozadju	
verande	je	bila	–	po	vsej	verjetnosti	–	kuhinja,	ker	
je	od	tam	od	časa	do	časas	prijetno	zavelo.	Razne	
vrste	navdihov	se	naenkrat	razblinijo:	pred	nami	so	
na	mizi	krožniki	odlično	pripravljenega,	mehko	ku-
hanega	(ali	je	pravilneje	reči	“mehko	pečenega”?)	
mesa	in	poleg	krožnika	nič	manj	vabeča	skodelica	
japonskega	riža.	Na	razpolago	imamo	zahodnjaški	
nož	in	vilice	ali	pa	japonske	jedilne	paličice.	Vdova	
gospa	Súzuki	nas	vse	povabi	z	glasnim	“Itadákimas”,	
kar	po	celi	Japonski	pomeni	“hvaležno	sprejmem”.
Kot	neke	vrste	časten	gost	 sedim	poleg	gospe	

vdove.	
»Tako	zdrav	je	bil	do	zadnjega	in	zmeraj	dobre	

volje	–	težko	sprejemam	dejstvo,	da	ga	ni	več	na	
tem	svetu,«	rečem	gospe.
Ona	pa	le	prikima	in	nič	ne	reče,	le	za	spoznanje	

skloni	glavo	nad	krožnik.	Gospa	na	njeni	levici	–	naj-
brž	njena	sorodnica	–	bolj	potihem	pripomni:

»Tudi	nam,	ki	smo	ga	dobro	poznali,	se	zdi,	da	se	
bomo	vsak	hip	prebudili	iz	grdih	sanj.«
Privošči	si	požirek	čaja,	in	nadaljuje	s	komaj	sliš

nim	glasom:
»Jelko	je	bilo	treba	posekati,	začela	je	bolehati.	

Híromijevi	delavci	so	morali	dovršiti	sprejeto	delo	v	
Nagasakiju,	treba	je	bilo	hiteti	pred	napovedanim	
tajfunom	in	Híromi	je	naprosil	sosedno	družbo	za	
pomoč.	Sam	je	hotel	nadzorovati	sekanje.	In	jelka	
ga	je	podrla.«
Začuden	vprašam:
»Ali	niso	bili	vsi	strokovnjaki	za	te	vrste	delo?«
Moje	vprašanje	ostane	v	polagoma	temnejšem	

zraku.	Iz	kuhinje	nam	prinesejo	neke	vrste	torto	–	
bolje	rečeno	tortico,	obdano	s	svežimi	jagodami.	Tisti	
iz	kuhinje	tudi	pospravijo,	kar	leži	ali	stoji	nerabno	
okrog	po	mizi.
Gospa	vdova	mojega	vprašanja	ni	pozabila.
»Eden	izmed	sekačev	–	skozi	okno	sem	ga	opazila	

–	je	nekoč	prosil	za	roko	naše	hčerke,	premlade	za	
zakon,	in	Híromi	ga	je	moral	zavrniti.«
Hitro	se	temni.	S	stropa	zažarijo	vdelane	žarnice	

z	mehko	svetlobo,	tako	da	ne	motijo	razgleda	na	
drevesa,	 posebno	 pa	 ne	 na	 pot,	 ki	 se	 od	 dreves	
spušča	navzdol	tako	hitro,	da	nižje	hribe	in	dolino	
pod	njimi	lahko	le	slutimo.
Gospa	vdova	potem	komaj	slišno	pripomni	bolj	

svoji	skodelici	čaja	kot	pa	meni	na	svoji	desnici:
»Nikogar	ne	sumim,	nikogar!	A	se	spominov	ne	

morem	otresti.«
V	ozadju	verande	se	oglasi	japonski	državni	radio	

s	petimi	minutami	novic.	Nekje	na	Kitajskem	se	je	
podrl	most	z	vlakom	na	njem;	na	Japonskem	so	se	
pojavili	prvi	izbruhi	otroške	influence;	ameriški	dolar	
je	spet	za	nekaj	jenov	dražji	...
Veter	zapiha	močneje.	Začno	se	zbirati	megle.	Ni	

ptičkov,	ki	bi	jim	peli	–	vsaj	s	teh	gora	so	odleteli	na	
jug.	V	teh	gorah	ni	cerkvice,	ki	bi	namesto	ptičkov	
lahko	pozdravila	prihod	noči.	 Jed	nas	 je	bila	 tako	
ogrela,	da	si	nihče	ne	nadene	površnika	v	katerikoli	
obliki.	Nekaj	zvezd	si	upa	blesteti,	a	nocoj	 lunine	
“gondole”	ne	bo,	pravijo	pri	mizi.	Čisto	temno	je,	
kljub	tistim	zvezdicam	visoko	na	nebu.
Naenkrat	–	divji	ropot,	poln	krikov,	ki	so	bolj	ži-

valski	kot	človeški,	nekje	izpod	poti	navzdol.	Potem	
pa	med	dvema	baklama	počasi	se	vzpenjajoča	visoka	
postava	z	masko	belega	obraza.	Ob	pogledu	nanjo	
se	gospa	vdova	dvigne	in	skoraj	krikne:
»Híromi!«
In	jaz	se	spomnim,	da	je	danes	enaintrideseti	ok-

tober	–	Halloween	–	ali	kakor	ga	nad	njim	navdušeni	
Japonci	imenujejo:	Haroin.	Zdi	se	jim,	vsaj	mladim,	
da	je	ta	večer	dovoljeno	skoraj	vse	...
Vstanem	in	rečem	gospe:

misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega prastarega misijonskega cekarja

VRNITEV MRTV ECA
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»Nocoj	je	v	Ameriki	in	Evropi	praznovanje	umrlih	z	
veselim	upanjem,	da	se	jih	je	Bog	usmilil.	A	nekateri	
nimajo	smisla	za	bonton.«
V	ozadju	naše	hiše	začneta	tuliti	dva	velika	psa,	

močneje	 kot	 se	 širi	 ropot	 ob	 stoječi	 prikazni.	 In	
tuljenje	narašča,	iz	ozadja	hiše	se	začne	širiti	levo	
in	desno.	Prikazen	se	obrne	in	navzdol	držeča	pot	
jo	požre.
Počasi	se	gospa	usede.	Stoje	se	rahlo	sklonim	k	

njej:

»Mi,	krščanski	misijonarji,	imamo	moč	za	sprejem	
pri	Bogu	vsak	dan.	Še	jutri	se	bom	pri	njem	prijavil	
za	vašega	dragega	Híromija.«
Le	 to	moram	 še	 pripomniti:	 dvakrat	 sem	 rabil	

besedo	 “Bog”,	 ki	 jo	 po	 vsej	 Japonski	 prevajajo	 z	
besedama	 “Kámi	 sáma”.	 “Kami”	 pomeni	 najvišje	
božanstvo,	“sáma”	pa	napravi	 izraz	vzvišen.	Tako	
šintoisti	 kot	 budisti	 –	 dve	 najpogostejši	 japonski	
prepričanji	–	poenostavijo	s	tem	izrazom	druščino	
svojih	mnogih	božanstev.

Nekdanji slovenski predsednik Danilo Türk spet rine z glavo v zid. Potem ko je konec leta 2012 katastrofalno izgubil predsedniške volitve, se 

Pa poglejmo v domače loge in gaje. O nekdanjem “drugorazrednem” predsedniku Slovenije Türku zadnje čase ni kaj dosti slišati. Leta 2012 je pogorel 
doma, zdaj pa skuša zlesti na čelo Združenih narodov. Kako mu kaže je popisal Igor Kršinar v Reporterju pod naslovom “Drugorazredni Danilo Türk bi 
se prebil na vrh OZN, če bi si spremenil spol”.

• Največji hinavci so tisti, ki se zavzemajo za odprte meje. 
Ljubezen do migrantov, ki jo kažejo liberalci, je že od začetka 
zgrešena in lažna. Lahko je imeti rad tiste, ki so hvaležni za 
tvojo pomoč, kaj pa tisti, ki ti niso hvaležni?

• Migrantsko krizo je treba reševati tam, kjer se je začela.

• Glavno je postaviti vprašanje, kako je do migrantske krize 
sploh prišlo.

• Prvič, ljudje vedo, da je Evropa še vedno luč sveta, zato pa 
hodijo begunci sem. Drugič, to ni rešitev, odprimo se, vsi be-
gunci pa pridite sem. Begunci so ljudje tako kot drugi. Veliko 
med njimi je hudobnih, nasilnih, zabitih, nevarnih. O tem je 
treba odkrito govoriti.

• Meni je izjemno sumljiv ta politično korekten prezir do anti-
migrantskih nacionalistov. Ali ne vidijo, da je to zrcalna slika 
te multikulturne odprtosti, ki je prava ideologija današnjega 
kapitalizma?

• Vsak, ki le omeni vojsko, je v očeh tistih, ki želijo takoj odpreti 
vse meje, pošast. Sam sem mnenja, da je prav njihova kultura 
pretirane dobrodošlice tista, ki je povzročila tak kaos.

• Politično korektni levičarji so izjemno občutljivi na vse diskrimi-
nacije, rasizem in spolne napade v svoji kulturi. Če poveš šalo 

o gejih, boš takoj označen za rasista in homofoba. A isti ljudje 
lahko popolnoma spregledajo in opravičujejo spolne napade 
muslimanov. Moj bog, svet je popolnoma zmešan!

• Nimam problema s tem, da starši muslimanske deklice v 
Nemčiji zahtevajo, da deklici ni potrebno jesti svinjine. To jim 
zapoveduje kultura. A problem nastane takrat, ko starši zah-
tevajo, da deklica ne sme biti več izpostavljena vonju svinjine. 
To je intoleranca. V Evropi smo dosegli neko raven pravic in 
svoboščin in te moramo nedvomno zaščititi.

• To, kar vidimo v medijih, so navadno slike ubogih beguncev, ki 
so jih humanitarni delavci rešili pred utopitvijo, pred smrtjo. Kar 
bi morali videti, je širša slika. Kot v filmu bi se kamera morala 
oddaljiti. Čas je, da se začnemo spraševati prava vprašanja.

• Stvari, kot so ISIS, širjenje islama, niso le pasivna reakcija na 
zahodni imperializem, kot bi to radi pokazali. Ne, tudi oni so 
aktivni agenti v tem problemu.

• Multikulturna družba utopija, ker kulture potrebujejo nekaj 
distance med seboj.

• Napačno je za vso krizo kriviti Evropo in vse migrante obrav-
navati le kot slepe žrtve, ki ne nosijo nobene odgovornosti 
za krizo,.

Razvpiti filozof Slavoj Žižek je zadnje čase povedal kar nekaj zdravo kritičnih o navalu migrantov v Evropo. Bati se je le, da bodo odgovorni politiki 
kljub vsemu še vedno sedeli na ušesih.

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

ŽIŽEK, TÜRK IN ŠE KAJ,
DA O “UMOBOLNICI IN CIRKUSU“ 

ZDRUŽENE LEVICE NITI NE GOVORIMO
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V deklaraciji, ki jo je prebral predsednik Zbora za republiko France 
Cukjati, so organizatorji današnjega shoda na Trgu republike, to so Zbor 
za republiko, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), 
SDS, NSi in SLS, med drugim še zapisali, da v medčloveških odnosih 
ne sme biti prostora za sovraštvo do tujcev, še manj pa za sovraštvo do 
sodržavljanov, ki morda drugače razmišljajo.

Trenutna oblast se po navedbah deklaracije ne zaveda, da bi more-
bitna množična invazija radikalnega islama v Evropo pomenila konec 
evropske kulture, varnosti in miru. »To pa pomeni, da v prihodnosti 
ne bomo več sposobni pomagati drugim, saj bomo sami potrebovali 
pomoč,« je dejal Cukjati.

Slovensko izvršno oblast, EU in OZN so v deklaraciji še pozvali, da 
resno in učinkovito pristopijo k reševanju stisk tistih, ki trpijo zaradi 
vojne, revščine in ekoloških katastrof.

Predsednica NSi Ljudmila Novak je pozvala k “normalni Sloveniji”, so-
čutju, odpuščanju in vključevanju in požela negodovanje zbrane množice.

Slovenska kultura je po njenih besedah močno prežeta s krščansko 
tradicijo, ki je tudi temelj Evrope in demokracije, ena od vrednost 
krščanstva pa je odpuščanje.

To je tudi tisto, česar po mnenju Novakove nismo dosegli. »Zamere 
nas utesnjujejo in nas begajo, to pa povzroča ječo za človeka,« je dodala.

Pozvala je k sočutju do beguncev in dejala, da je treba najprej po-
magati tam, kjer so ti ljudje doma, »mi pa moramo pomagati človeku, 
se boriti proti zlu in terorizmu,« je izpostavila.

Vpitje in žvižgi so spremljali tudi njen poziv k “bolj demokratični 

desnici”. K desnici, ki bo spoštovala argumente, spoštovala drugačna 
mnenja in si ne bo metala polen pod noge.

K sodelovanju strank je pozval tudi prvak SLS Marko Zidanšek, ki je 
sicer opozoril, da se ljudje bojijo za svojo eksistenco, najprej ekonomsko 
in nato še fizično.

Zato želijo z današnjim shodom Slovenijo med drugim zaščititi 
pred vlado, ki želi porazno stanje proračuna in gospodarstva popraviti 
z novim zadolževanjem, davki in še več birokracije, pred sodstvom, ki 
pogosto vzbuja občutek nezaupanja, pred strici iz ozadja, pred državnimi 
institucijami in katastrofalno zunanjo politiko, pred izginevanjem mla-
dostnikov, pred uničevanjem slovenskega jezika, kulture in slovenstva.

Po njegovih ocenah je dolžnost vseh, da v ljudeh ponovno vzbudijo 
občutek varnosti, pripadnosti, vero in zaupanje v našo državo. Njegova 
vizija je velika Slovenija. »To je država, ki smo zgradili vsi državljani, 
vendar so jo ugrabili. Zato si moramo nazaj vzeti tisto, kar smo vsi skupaj 
25 let gradili z lastnimi rokami.«

Največ pozornosti je vzbudil govor prvaka največje opozicijske 
stranke Janeza Janše, ki je opozoril na izseljevanje iz Slovenije. »Cela 
generacija vsako leto in to je uničevanje Slovenije,« je dejal.

Kot je pojasnil, »aktualna vlada tega ne počne zavestno, ker je 
nesposobna«, ampak tisti, ki so to vlado postavili. »Slovenija se uničuje 
načrtno, hkrati pa se izkorišča migrantska kriza za to, da se okrepi njihovo 
volilno telo,” je prepričan Janša.

Po njegovih besedah so med migranti tudi teroristi, problem v EU 
pa sta povzročili Grčija in Slovenija. »Schengen je padel na teh dveh 

Na zborovanju “V obrambo Slovenije” 9. aprila 2016 v Ljubljani so organizatorji v posebni deklaraciji opozorili na množične migracije in pozvali 
politiko, naj prepreči prihod ilegalnih migrantov; tistim, ki nočejo spoštovati ustavnih načel naše države, pa zavrne gostoljubje. V govorih so se zvrstili 
pozivi k ohranitvi slovenske kulture in svobode, a tudi sočutja.

zdaj vidi na čelu OZN, njegovo kandidaturo pa je podprla slovenska vlada.
Tako je na stroške davkoplačevalcev potoval po svetu in lobiral za 

svojo kandidaturo, za katero je vnaprej jasno, da je obsojena na neuspeh. 
Njegov današnji nastop pred generalno skupščino OZN, kjer predstavlja 
svojo kandidaturo, mu ne bo veliko pomagal. Ključna je namreč podpora 
varnostnega sveta, kjer je 15 članic, nato pa mora prepričati še generalno 
skupščino OZN, kjer so tako rekoč vse države sveta.

Že pri varnostnem svetu se utegne precej zaplesti, saj dve stalni 
članici (ZDA in Velika Britanija) njegovi kandidaturi nista naklonjeni. 
Zlasti ZDA, katere nekdanji veleposlanik Joseph Mussomeli je slovenskim 
politikom (in novinarjem) dal večkrat vedeti, da Türk ni najboljša izbira, 
ker preveč deli državljane. Türkovi kandidaturi namreč močno nasprotuje 
slovenska opozicija, posebej SDS, katere politiko je javno ustavljal, ob 
tem pa zaničljivo imenoval po drugi svetovni vojni umorjene ljudi za 
drugorazredno temo. Poleg tega je Türk pred desetimi leti v zelo čudnih 
okoliščinah, po sporu s takratnim generalnim sekretarjem Kofijem 
Annanom, zapustil OZN, tako da si je nabral veliko nasprotnikov tudi 
v drugih državah.

Slovenija sicer spada v skupino vzhodnoevropskih držav, ki imajo 
po logiki rotacije največ možnosti za izbor generalnega sekretarja OZN. 
Odhajajoči generalni sekretar Ban Ki-Moon prihaja iz Koreje (vzhodna 

Azija), njegov predhodnik Kofi Annan je prišel iz Gane (“črna” Afrika), 
še prejšnji sekretar Boutros Boutros-Ghali iz Egipta (severna Afrika) in 
še prejšnji Perez de Cuellar iz Peruja (Latinska Amerika), pred tem pa jih 
je bila večina iz zahodne Evrope. Nihče med njimi ni bil ženska, zato je 
toliko bolj verjetno, da bo OZN v naslednjem mandatu imel generalno 
sekretarko. Tudi večina držav za ta položaj išče ženske kandidatke. 
To bi lahko storila tudi slovenska vlada, če ne bi bila preveč politično 
mačistična in ideološko obremenjena.

Sosednja Hrvaška denimo na ta položaj ponuja (odhajajočo) zunanjo 
ministrico Vesno Pusić, Bolgarija generalno direktorico Unesca Irino 
Bokovo, Moldavija nekdanjo zunanjo ministrico Natalio Gherman, resni 
kandidatki naj bi bila tudi litovska predsednica Dalia Grybauskaite in 
bolgarska evropska komisarka Kristalina Georgieva, če se bosta odločila 
za kandidaturo.

Iz drugih skupin je bila v paketu skupaj z našim Türkom zaslišane še 
nekdanja novozelandska premierka Helen Clark, ki trenutno vodi pro-
gram ZN za razvoj (UNDP), med možnimi kandidatkami pa se omenjata 
tudi nekdanja danska premierka Helle Thorning-Schmidt in celo nemška 
kanclerka Angela Merkel. Ob takšnih imenih ima slovenski kandidat 
zelo majhno težo. Ironično rečeno, Danilo Türk bi največ možnosti za 
izvolitev za generalnega sekretarja OZN imel, če bi si spremenil spol.
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BRANE SENEGAČNIK
klasični filolog, publicist in prevajalec
Afera z žvižganjem na Trgu republike je v prvi vrsti običajen medijski 

manever za odvračanje pozornosti od bistvenih vprašanj in tehtnih 
družbenih premislekov. Je pa tudi povsem absurdna in še en dokaz, 
da je v Sloveniji mogoče medijsko uveljaviti tako rekoč karkoli. Očitki o 
pomanjkanju demokracije bi bili namreč lahko upravičeni (ali pa tudi 
ne), samo če bi obstajala koalicija ali kakorkoli formalizirano zavezništvo 
pomladnih strank; če pa te delujejo neodvisno, so povsem nesmiselni.

Na meji verjetnega in komičnega pa so nasveti različnih dobrohotnih 
demokratov predsedniku vodilne opozicijske stranke, naj se umakne, 
ker da psihološko preveč obremenjuje ljudi (in najbrž tudi konkurenčne 
stranke). Si predstavljate, da bi smučarski skakalci, uvrščeni nekje na 
robu deseterice (ali pa njihovi navijači), prosili kaj podobnega Petra 
Prevca? Ne gre za to, ali se strinjaš s politiko te stranke in njegovim 
predsednikom, gre za resnost.

A tak “karkolizem” (kot je to poimenoval pisatelj Zorko Simčič) je 
žal znamenje globlje in usodnejše zmede: pojma desnica in levica se 
pri nas uporabljata disfunkcionalno in zavajajoče; razširjeno je naivno 
prepričanje, da smo z ustanovitvijo nove države izstopili iz zgodovine 
v izdelano demokracijo, kjer smo vsi enakopravni, vsi na začetku, in da 
sta za vse težave krivi prav ta država in demokracija, ki še zaživeli nista, 
pa ju že na vsakem koraku preklinjajo in pokopavajo.

Rešitve iz tega ne bo brez treznega pogleda v (zgodovinsko) realnost 
– brez udobnih klišejev in plašnic, ki nam jih nadeva družbeno-kulturni 
mainstream.

MITJA ŠTULAR
Civilna družba za pravično Slovenijo
Medijska obdelava v zadnjem tednu temelji na žvižgih, ki jih je 

nekaj udeležencev namenilo predsednici stranke. Namesto vsebinskih 
sporočil zborovanja se je medijsko zavrtela po mojem mnenju povsem 
nepomembna zgodba o žvižganju. To je odvračanje pozornosti od veliko 
pomembnejših težav. Državljani smo bili spet prikrajšani za vsebinski 
razmislek, ki bi ga morali v zdajšnjih razmerah opraviti – kaj storiti, da 
bi Slovenija postala boljša in uspešnejša država. 

Da med pomladnimi strankami ni iskrenega sodelovanja, je jasno 
že dolgo časa. Mislim, da se tu že nekaj let ni kaj dosti spremenilo. Za 
pomladni politični tabor je to slabo. Upanja, da bi se notranji odnosi 
bistveno spremenili, je vse manj. Če se ne bodo, bo to lahko presekala 
le nova in neodvisna politična pobuda.

ALEŠ MAVER
zgodovinar, publicist in politični analitik
Po mojem mnenju spor dejansko obstaja, čeprav levice to gotovo 

ne žalosti in si ne prizadeva, da bi ga pomirila.
Jedro spora je po mojem, seveda subjektivnem, prepričanju v tem, 

da ima NSi že dolgo časa občutek, da bi morala biti po naravnem stanju 
stvari tam, kjer je SDS. Tja nikakor ne more, ker SDS za zdaj uspešno 
nagovarja volivce v desnem jedru, NSi pa je s kar nekaj potezami v 
zadnjih letih te volivce za povrh odbila. Spor je bistveno ostrejši, kot bi 
lahko bil, ker se SDS na vsako izraženo težnjo NSi po vodilni vlogi na desni 
odzove domala otročje, kot da je tak cilj v trenutnih razmerah uresničljiv.

Po mojem mnenju tudi ne gre zgolj za spor med predsednikoma, 
njegove korenine so že v zamerah med SKD in SDSS iz devetdesetih let. 
Vsaka med njima je zakrivila nekaj napak, ki so zelo načele medsebojno 
zaupanje. Omenjam zgolj vlogo socialdemokratov pri rušenju Peterle-
tove vladanje leta 1992 in dvoumno vedenje krščanskih demokratov pri 
razreševanju Janeza Janše po Depali vasi leta 1994. Ključna obremenitev 
pa je spraševanje, ali je bil prodor socialdemokratov v jedro demokr-

točkah,« je poudaril.
»Ne glede na zamere in slabe poteze evropskih voditeljev, pa je EU 

v tem zgodovinskem času za Slovence daleč najbolj ugodno okolje,« 
meni Janša.

»Slovenija bo šla naprej in prelomno točko boste videli tisti trenu-
tek, ko iz te države ne bo s trebuhom za kruhom odhajal nihče več. To 
je naš cilj. Danes zborujemo zato, da ta trenutek pride čim prej,« je še 
poudaril vodja SDS.

V imenu zbora za republiko je na shodu spregovoril akademik Janko 
Kos, ki je izpostavil zunanje in notranje grožnje Sloveniji in Evropi.

Med zunanjimi je izpostavil napoved nove gospodarske krize in mi-
grantsko krizo. Ob slednji je sicer spomnil na dobre izkušnje s priseljenci 
iz preteklosti, a se vprašal, kako se bo »populacija, ki je civilizacijsko, 
kulturno, versko in celo politično drugačna,« lahko integrirala v evropsko 
civilizacijo.

Od znotraj Slovenijo po njegovem slabi kulturni anarhizem, ki ne 

mara slovenske kulture. »Slovenija je oslabljena demografsko, politično, 
socialno, kulturno in nemara tudi jezikovno, to pa zato, ker sistemi te 
države ne delujejo, kot bi morali,« je izpostavil.

Evropo pa navznotraj slabi duhovni nihilizem, ki povzroča, da Evropa 
ne verjame več sama vase, da dvomi o svojih vrednotah, zato naj se opre 
na tri temelje: grško-rimsko kulturo, krščanstvo in razsvetljenstvo. Te 
vrednote so povzeli tudi veliki Trubar, Prešeren in Cankar in kolikor smo 
jim zvesti, toliko ostanemo Slovenci, je še dejal.

Predsednik VSO Aleš Hojs pa je v uvodnem nagovoru poudaril, da je 
obramba potrebna »proti jugo mentaliteti, nasprotnikom slovenstva, 
starim partijskim strukturam in tistim, ki nikoli niso sprejeli samostojne 
Slovenije kot svoje domovine,« je dejal.

Obrambna je po Hojsovih besedah potrebna tudi proti korupciji in ti-
stim silam EU, ki želijo da se »mi prilagodimo in integriramo prišlekom.«

Tako kot pozneje Janša, pa je bil kritičen do novinarjev. Janša je ob 
tem še dejal, da se je treba odpreti za resnico.

Razprtije med pomladnima parlamentarnima strankama NSi in SDS na različne načine vedno znova prihajajo na dan. Ob tem se postavljajo vpra-
šanja, kje so korenine te nenaklonjenosti, kakšno vlogo imajo pri tem predsedniki desnosredinskih strank, predvsem NSi in SDS, in kakšna je prihodnost 
pomladne politične opcije.

Kaj pravijo o tem poznavalci slovenskega političnega prostora?
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Pravijo, da se tatinske elite počasi polašča panika. Upajmo, da res. Morda bo pa večino Slovencev res kmalu pamet srečala.

Kongres Iniciative za demokratični socializem (IDS), ki je del Zdru-
žene levice (ZL), se je sprevrgel v veliko katastrofo. Zakuhala jo je sama 
elita IDS –  Luka Mesec, Miha Kordiš in Tadej Vatovec. Mesca so na 
hodniku hoteli celo pretepsti.

V soboto (9. aprila) smo že poročali o neenotnosti na skrajni levici. 
Požareport pa razkriva šokantne podrobnosti s kongresa stranke IDS. 
Poslanci Luka Mesec, Miha Kordiš in Tadej Vatovec so v Krškem mani-
pulativno poskrbeli za nesklepčnost kongresa, in to takoj potem, ko 
se je izkazalo, da so nasprotniki združevanja Združene levice vendarle 
močnejši, kot so to pričakovali Mesec in druščina.

Omenjeni portal je objavil tudi del dopisovanja med vidnimi člani 
IDS na spletnih platformah IDS in ZL. Luko Mesca so želeli na hodniku 
celo pretepsti, kar je potrdil tudi sam, Kordiš pa je kongres označil za 
»umobolnico, cirkus, dretje, zmerjanje in žaljenje.«

Mesca je strah
V korespondenci se je oglasil tudi Luka Mesec. »Tako obnašanje je 

razlog, zakaj se nas (levice) ljudje bojijo, zakaj so konec koncev danes 

nekateri zaprepadeno predčasno zapustili kongres. Priznam, od te 
točke je v tej organizaciji strah tudi mene,« je poudaril Mesec. Ob tem 
je dodal, da je viden član stranke tolkel po steni, vpil in pljuval, na 
hodniku pa so mu v lastni organizaciji grozili s fizičnim obračunom in 
ga hoteli celo pretepsti.

»Vpitje ‘izdajalci’, tolčenje po stenah, pljuvanje in poskusi fizičnih 
obračunavanj so enostavno stvari, preko katerih v tej organizaciji ne 
mislim iti,« je še pojasnil. Kot je dejal, je organizacija na kongresu prišla 
do točke, kjer ne morejo več delati skupaj. IDS je po njegovem nastal kot 
stranka, ki naj bi se borila proti vsem oblikam podrejanja in izkoriščanja, 
zato je obnašanje na sobotnem kongresu obsodil.

»To je navadna farsa«
Članica Mojca Žerak je opozorila, da to sploh ni bil kongres, temveč 

navadna farsa »s strani tistih, ki imajo moč v stranki.« Ker se stališča 
Mesca in druščine niso ujemala s stališči ostalih članov, so kongres 
enostavno prekinili. »In to je sramota,« je bila ogorčena Žerakova. 
Poudarila je tudi, da so »očitno res udobni ti stolčki v DZ.«

In kaj se dogaja na politični “levici”? Poročilu o škandalu na njihovem kongresu je bilo objavljeno na Nova24TV. Avtor(ica)je NK.

ščanskega volilnega telesa po Depali vasi odgovor na nezadovoljstvo 
teh volivcev z vztrajanjem SKD v koaliciji z Drnovškom, kot mislijo eni, 
ali sovražni prevzem, kot mislijo drugi.

Načeloma sta tu dva mogoča bazena, v enem so levo usmerjeni 
katoličani z močno navezavo na dediščino socialistične Slovenije, ki jih 
po mojem mnenju desnica skoraj ne more doseči.  V drugem so svobodo-
miselni, liberalno usmerjeni volivci. Tu so možnosti za uspeh dolgoročno 
večje, čeprav bi bilo na dolgi rok hkrati hudo narobe, če bi skušnjave, 
ki jih ponuja migrantska kriza, zavedle desnico v prehud populizem.

Rešitev je zgolj v tistem, čemur Američani pravijo realignment, v 
ustvarjanju nove, širše koalicije volivcev, pri čemer ni pomembno, ali 
se ta koalicija prepozna v eni sami stranki ali v zavezništvu več strank.

LENART RIHAR
 publicist
Marsikaj od tega, kar slišimo glede t. i. desnice oz. izvorno demokra-

tičnih strank, drži. Seveda bi si predsednik SDS lahko prihranil kak tvit, 
čeprav celo najbolj nekorekten v primerjavi z odzivi postane neznaten. 
Prav tako ni težko pritrditi nasvetu, naj predsednica NSi svoje mahanje 
z demokracijo prihrani za svojo stranko, v kateri je izvorna Bajukova 
linija že povsem izrinjena.

Drži tudi, da so med temi strankami osebne zamere s krajšo ali daljšo 
zgodovino, tu so frustracije, očitana izdajstva ipd. A bistvo težave je za 
temi pojavi. Te stranke se niti po petdesetih letih totalitarizma niso mo-
gle konstituirati kot politična sila, ki bi dejansko vodila državo. Prisiljene 
so bile konkurirati tranzicijski levici, ki je v demokratični državi toliko 
brez legitimitete, kolikor je nezmožna preloma z nekdanjim režimom.

V redkih letih koalicijskega vladanja je bila t. i. desnica brez izjeme 
talka kontinuitetnih primesi. Razlog za nesoglasja pa je tudi to, da se 
nekatere od strank še danes teh dejstev ne zavedajo ali pa delajo tako, 

kot bi jih ne bilo.
BERNARD BRŠČIČ
ekonomist
Treba si bo naliti čistega vina in ugotoviti, kaj sploh je desnica v 

Sloveniji. NSi vodi politiko, ki bi jo težko umeščal na desnico. Gre za 
desnico samo po imenu, za “cuckservative” oz. psevdodesnico. Na  to 
kaže njihovo glasovanje za Kučanovo pokojnino, zapiranje arhivov 
SDV, podpora Mramorjevemu fiskalnemu pravilu in preimenovanje 
morišč po drugi svetovni vojni v grobišča. Treba se bo zamisliti, kdo v 
Sloveniji je desnica in kdo so neokocbekovski krščanski socialisti, torej 
peta kolona Foruma 21.

Ostra retorika SDS morda ni oportuna, a sam pozdravljam zaveza-
nost resnici. Preobjedli smo se medlega, politično korektnega govora. 
Stvari je treba poimenovati take, kot so.

Kažejo tudi na brezperspektivnost neopomladne retorike in blodenj 
o novem Demosu. Desnica potrebuje temeljito prestrukturiranje in pre-
novo. Ta ne more temeljiti na oživljanju političnih mrtvecev, kot je SLS, 
ampak na novih strankah. Sam vidim prostor za kar tri. Prva bi lahko 
bila verodostojna krščansko-ljudska stranka za razočarane volivce SLS in 
NSi. Druga bi bila nacionalna stranka, mešanica Alternative za Nemčijo 
(AFD), britanske desno-populistične UKIP in francoskih nacionalistov 
Front national. Tretja bi bila klasična liberalna stranka s poudarkom na 
gospodarskih vprašanjih.

Nedavne konflikte na desnici ocenjujem pozitivno, saj prispevajo k 
razčiščevanju političnega prostora.

Je pa ključno vprašanje verodostojnih voditeljev. Novih Peterletov, 
Virantov in Jelinčičev Slovenija ne potrebuje. Pa tudi uslugam raznih 
dušebrižnikov desnice, kot sta Jambrek in Rupel, bi se za dobro države 
kazalo odreči.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM

1. NA POTU
torek, 3. malega travna

IZ	ALEKSANDRIJE	V	PORTSAID
Pred	tremi	dnevi	je	dospel	v	aleksandrijsko	pri-

stanišče	parnik	“Juno”.	Sicer	ne	dela	svojemu	imenu	
posebne	časti,	saj	služi	avstrijski	ladijski	družbi	že	
nad	30	let,	ali	glede	velikosti	ne	zaostaja	za	drugimi.	
Tokrat	je	na	potu	v	pristanišča	Svete	dežele.	Koliko	
romarjev	je	že	prepeljal	na	svete	obale!	Danes	smo	
mi	na	vrsti.
Na	 Aleksandrijo	 je	 legel	 večerni	mrak.	 Počasi	

se	pomikamo	iz	živahnega	pristanišča.	Od	morske	
strani	 vleče	močan	 veter.	 Kaže,	 da	 vožnja	 ne	 bo	
pregladka.	Strahu	nimam,	saj	dobro	vem,	kako	je	
na	morju	sredi	viharja.
Kmalu	smo	sredi	morskih	valov.	Starikava	“Juno”	

začne	prav	mladeniško	plesati	naprej	in	nazaj,	na	
desno	in	levo,	po	onih	rednih	taktih,	ki	premagajo	
tudi	najkrepkejše	živce.	Nekaj	časa	vztrajamo	na	
krovu.	Pogled	na	Aleksandrijo	je	prekrasen.	Od	žara	
neštevilnih	električnih	luči	odsevajo	bele	stene	hiš,	
palač	in	stolpov,	da	je	mesto	podobno	ognjenemu	
gradu	v	razvalinah.	V	ta	bajeslovni	grad	se	zaleta-
vajo	ljuti	morski	valovi,	ne	da	bi	ga	mogli	podreti.	
Aleksandrija	je	mirna,	mi	smo	sredi	najhujšega	vr-
venja.	Še	pogleda	na	ta	mir	nam	morje	ne	privošči;	
njegovi	penasti	valovi	udarjajo	na	ladjine	strani,	da	
ihti	in	stoka	kakor	v	tisočerih	stiskah.	Končno	pridrvi	
ljut	val	celo	gor	na	krov	in	nam	pljuskne	svojo	slano	
vodo	v	obraz,	da	se	umaknemo	kakor	polite	miši	v	
varne	spodnje	prostore.
Tu	je	med	potniki	že	ona	pošast,	ki	odvrača	toliko	

ljudi	od	morja	–	morska	bolezen.	Povsod	 ihtenje,	
zdihovanje,	da	misliš,	vse	je	blizu	smrti.	Brez	stra-
hu:	tudi	tu	velja	pogum!	Nekaj	časa	se	pošast	še	
pusti	s	korajžo	ugnati,	ali	poguma	je	kmalu	konec	in	
škripanju	ladjinih	sten,	rožljanju	težkih	verig,	bob-
nenju	morskih	valov,	stokanju	drugih	se	pridruži	tudi	
naše	ihtenje.	V	nas	nastane	boj,	želodec	se	spunta,	
odpove	službo,	odda	tudi	zadnjo	kapljico	–	morska	
bolezen	se	nas	je	lotila	z	vsemi	svojimi	mukami.
Vso	noč	se	ladja	prevrača	v	valovih.	Na	pol	mrtvi	

ležimo	v	posteljah.	 Jutro	prinese	nekaj	olajšanja.	
Vozimo	se	tako	blizu	afriškega	obrežja,	da	se	dobro	
vidijo	svetilniki	in	višji	kraji.	Od	umazane	Nilove	vode	
je	morje	podobno	kavi.	Sreča	nas	več	parnikov,	celo	
nekaj	jadrnic	je	videti	v	daljavi.	Neprestano	drvimo	
naprej	proti	drugemu	egiptovskemu	pristanišču	ob	
slavnem	prekopu,	ki	veže	dvoje	svetovnih	morij	–	
PortSaidu.
Dolgo	že	vidimo	50	m	visoki	svetilnik,	ki	sega	s	

svojo	lučjo	20	milj	daleč	na	morje.	Bližamo	se	pre-
kopu,	parnik	postaja	bolj	miren,	ker	je	moč	valov	že	
precej	zdrobljena.	Iz	morja	se	dviga	mesto.	Zraslo	je	
na	nasutih	morskih	tleh.	Bliža	se	nam	majhen	par-

nik;	kakor	orehova	luščina	se	prekucuje	na	valovih	
in	kaže	pot	v	pristanišče.	Kmalu	smo	za	kamnitim	
jezom,	mirno	drčimo	naprej,	naši	razburjeni	živci	se	
pomirjajo.	Na	desni	pozdravimo	ponosni	spomenik	
slavnega	Francoza	Lessepsa,	ki	je	izvršil	velikansko	
delo	prekopa.	Ta	mož	zasluži	spomenik.	Na	bregu	je	
palača	poleg	palače,	druga	lepša	od	druge.	V	ozad-
ju	se	lesketa	streha	velikanskega	poslopja,	kjer	je	
vodstvo	kanalske	družbe.	Vidijo	se	tudi	revne	koče	
iz	ila,	saj	smo	še	v	Egiptu.	Brez	števila	parnikov	je	
zasidranih	 v	 pristanu,	 da	 tvorijo	 njih	 jambori	 cel	
gozd.	Med	njimi	 je	tudi	nekaj	vojnih	 ladij.	Nebroj	
malih	bark	se	giblje	semtertja,	parniki	neprenehoma	
odhajajo	in	prihajajo,	da	človek	ne	ve,	kam	bi	gledal.	
Končno	najdemo	tudi	mi	svoj	prostor;	težko	sidro	
zarožlja,	 “juno”	 privežejo	 z	močnimi	 verigami	 na	
breg.	Nekaj	ur	ostanemo	tu,	da	izloži	in	naloži	razno	
blago.	Nekaj	potnikov	gre	v	mesto,	jaz	ostanem	na	
visokem	krovu	in	opazujem	živahno	življenje.

Tukaj	torej	vodi	med	Azijo	in	Afriko	ozka	pot	v	
bogato	Indijo	in	na	vzhodno	stran!	O	živahnem	pro-
metu	med	Evropo	in	onimi	deželami	pričajo	parniki	
raznih	držav.	Samo	nekaj	ur	 smo	bili	 tu,	pa	 smo	
videli	 prihajati	 in	odhajati	 več	angleških,	dva	ho-
landska,	en	ruski,	en	nemški,	dva	grška,	en	arabski	
in	en	francoski	parnik.	Vsi	so	ogromni,	kakor	je	pač	
treba	za	dolgo	pot.	Predno	so	ta	prekop	dovršili,	je	
moral	ves	promet	iti	okoli	Afrike,	zdaj	pa	je	pot	za	
polovico	krajša.
Mož,	ki	je	s	svojim	duhom	in	vztrajnim	delom	to	

dovršil,	je	francoski	inženir	Ferdinand	pl.	Lesseps.	
Tam	pri	vhodu,	na	nasipu,	skoraj	sredi	morskih	valov,	
so	mu	postavlil	krasen	spomenik.	Na	kamniti	pod-
lagi	stoji	v	nadčloveški	velikosti	bronast	kip,	v	levici	

IZ AFRIKE V AZIJO

Port Said
spomenik Ferdinandu de Lessepsu
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drži	načrt,	z	desnico	pa	kaže	na	neizmerno	ravan	
morja.	Kakor	ta,	mi	še	ni	ugajal	noben	spomenik.	
Človeški	duh	si	je	usužnjil	morje	in	19.	stoletje	more	
biti	ponosno	na	to	delo,	katerega	niso	mogla	izvršiti	
prejšnja	stoletja.
V	davnih	časih	so	se	morala	morja	gotovo	stikati,	

toda	pesek	iz	sosednjih	puščav	je	napolnil	plitvine	in	
tako	sčasoma	morja	ločil.	Več	egiptovskih	faraonov	
je	skušalo	in	tudi	napravilo	prekop,	pesek	pa	ga	je	
vedno	zopet	zasul.	Lesseps	je	premagal	vse	in	delo	
bo	po	človeškem	predvidevanju	ostalo	vedno.	Dne	
27.	listopada	1869	sta	se	morji	šumeče	in	grmeče	
objeli,	prekop	je	bil	odprt.	Podkralj	Izmail	je	potro-
šil	 za	 slavnosti	milijone,	 katere	 je	moralo	 plačati	
stradajoče	ljudstvo.	Dandanes	je	dobiček	ogromen	
in	roma	večinoma	v	angleške	blagajne.	Angleži	so	
delu	 najprej	močno	 nasprotovali,	 ker	 pa	 ga	 niso	
mogli	ustaviti,	so	pokupili	prav	poceni	papirje	ka-
nalske	družbe	in	zdaj	jih	je	dobiček	sprijaznil	tudi	s	
prekopom	samim.
Med	raznimi	ladjami	je	več	parnikov,	ki	so	podobni	

pravim	pošastim.	Dvoje	velikih	koles	dela	strašen	
ropot,	 iz	 notranjščine	 pljuska	 voda.	 V	 določenih	
presledkih	se	odpeljejo	ven	na	široko	morje	in	se	
zopet	vrnejo.	To	so	stroji	za	čiščenje	prekopa.	Brez	
tega	dela	bi	pesek	in	morsko	blato	kmalu	zopet	vse	
napolnila,	kakor	se	je	bojda	godilo	že	s	prekopom	
faraona	Setija	I.
Ure	potekajo.	Na	ladji	je	vedno	bolj	živahno.	Cele	

trume	 Arabcev	 prihajajo,	 večinoma	muslimanski	
romarji	iz	Meke.	Vsi	so	v	tretjem	razredu.	Med	njimi	
je	opaziti	jako	zanimive	podobe.	Kjer	je	kak	kotiček,	
razprostrejo	 svoje	 preproge.	 Njihova	 večerja	 so	
zelene	kumare	in	trdo	kuhana	jajca.	Moški	si	nato	
prižgejo	dolge	pipe	–	čibuke.	Tudi	v	drugi	razred	je	
prišlo	nekaj	potnikov.

Sonce	se	že	precej	bliža	morskemu	obzorju.	Tu	
pa	tam	pade	nekaj	kapljic,	nemirno	gleda	poveljnik	
na	morje.	Vožnja	bo	huda.	Čisto	tik	ladje	se	preku-
cuje	cela	truma	delfinov;	mornarji	pravijo,	da	to	ni	
dobro	znamenje.
Jaz	vsaj	nisem	v	skrbeh;	šlo	je	do	sem,	Bog	bo	

pomagal	tudi	še	na	nadaljni	poti.	Kdo	bi	se	tudi	še	
brigal	 za	drugo.	Saj	smo	že	 tako	blizu	cilja!	 Jutri	
bomo	gledali	bregove	Svete	dežele.

V	spomin	mi	pridejo	besede	sv.	Pavle	 in	njene	
hčerke,	 učenk	 sv.	Hieronima,	 ki	 sta	 tudi	 potovali	
v	svete	kraje.	Kako	krasno	pišeta	svoji	prijateljici	
Marceli	v	Rim:	»Predaleč	bi	prišli,	ko	bi	našteli	po-
samezne	dobe	od	časa	Kristusovega	vnebohoda	do	
današnjih	dni	v	dokaz,	koliko	škofov,	mučencev	in	v	
krščanstvu	učenih	mož	je	prišlo	v	Jeruzalem,	ker	so	
mislili,	da	ne	bi	imeli	dovolj	vere	in	učenosti,	ko	bi	
ne	bili	položili	še	zadnjega	kamna	na	stavbo	svojih	
čednosti,	ako	bi	ne	bili	molili	Kristusa	na	onih	mestih,	
iz	katerih	se	je	utrnil	prvi	žarek	veselega	sporočila	
s	 križa...	 Kdorkoli	 je	 v	Galiji	 najplemenitejši,	 naj	
pride	sem.	Od	nas	po	morju	ločeni	Britanec	zapusti,	
kadar	je	napredoval	v	veri,	večerne	kraje	in	obišče	
mesta,	ki	 so	mu	bila	doslej	 znana	 le	po	poročilih	
Svetega	pisma.	Čemu	naštevati	Armence,	Perzijce,	
narode	Indije	in	Etiopije	in	vrhu	tega	Egipt	s	svojimi	
mnogoštevilnimi	puščavniki,	tudi	Pont,	Kapadocijo,	
Celesirijo,	Mezopotamijo	in	vse	trume	romarjev	iz	
Jutrovega,	ki	hite	na	ta	mesta	po	izreku	Zveličar-
jevem:	‚Kjer	je	mrtvo	truplo,	tam	se	zbirajo	orli‘.«
Tem	trumam,	ki	so	se	pomnožile	posebno	v	no-

vejši	dobi,	sem	se	pridružil	tudi	jaz,	ne	da	bi	bilo	
zveličanje	s	tem	že	zagotovljeno,	ampak	da	počastim	
svojega	Zveličarja,	da	se	mu	zahvalim	z	molitvami	in	
solzami	na	onih	mestih,	kjer	je	tudi	on	zame	deloval,	
molil,	jokal	in	trpel!	Blaženi	kraji,	le	nekaj	ur	sem	
še	 od	 vas	 ločen,	 bodite	 pozdravljeni	 čez	 peščene	
ravnine	in	gole	gore,	čez	morja	valove!	Domovina	
naših	duš,	kako	hrepeni	po	tebi	moje	srce!

IZ	PORTSAIDA	V	HAIFO
Sonce	je	zatonilo.	Skozi	temne	oblake	je	poslalo	

le	nekaj	skrivnih	žarkov.	Mrak	zavlada	in	njemu	sledi	
temna	noč.	Tik	nas	stoji	svetilnik;	daleč	tja	na	morje	
sega	njegova	luč,	pretresljivo	je	bučanje	valov.	Kako	
se	nam	bo	pač	godilo?	Na	 ladji	 je	 vse	uravnano,	
odrinemo	na	temno	rjoveče	morje.
Komaj	smo	izven	nasipa,	se	takoj	čuti	revolucio-

narna	moč	razburkanega	morja.	Vihar	se	je	podvojil,	
valovi	narasli,	z	neznansko	silo	se	zaletavajo	“Juni”	v	
bok,	da	drgeta	in	trepeta	njeno	sicer	železno	telo.	Tu	
pa	tam	se	kakemu	predrznežu	posreči	naskok	celo	
na	krov.	Do	jamborov	in	do	visokega	dimnika	sikajo	
valov	vodeni	jeziki,	s	hruščem	pada	voda	na	ladjine	
prostore	in	vse	poplavlja.	Med	potniki	nastane	krik,	
vpitje,	jok,	zdihovanje.	Mohamedanske	žene	kriče:	
alah,	alah...	moški	molijo	skupno	neke	litanije...	tako	

Vhod v
Sueški prekop

Sueški prekop



goreče	še	nisem	slišal	moliti	ljudi.	To	noč	sem	skusil	
ono	resnico:	Kdor	moliti	ne	zna,	naj	se	na	morje	
poda.	Tudi	jaz	sem	se	priporočal	Božjemu	varstvu	
v	gorečih	vzdihih.
Proti	polnoči	zaspim	kljub	viharju	prav	mirno.

sreda, dne 4. malega travna

Zjutraj	je	prvo	vprašanje:	ali	se	bomo	mogli	izkr-
cati	v	Jafi	pri	teh	valovih?	Nihče	ni	vedel	povoljnega	
odgovora.	Stopim	na	krov	trdno	se	držeč	železne	
ograje,	da	mi	ne	spodrsne,	ali	da	me	ne	odnese	kak	
val.	Takih	trenutkov	človek	ne	pozabi	nikoli.	Bilo	je	
proti	sedmi	zjutraj.
Tam	za	silnim	valovjem	se	 jasno	 razločuje	ob-

režje,	deloma	v	temnih	oblakih,	deloma	v	sončnem	
svitu.	Dobro	se	vidi	svetlejši	pas	peščenega	brega,	
za	njim	temnejše	višine	in	v	daljavi	golo	gorovje.	Ni	
dvoma,	vprašati	ni	treba	nikogar:	to	je	breg	dežele	
našega	hrepenenja,	to	so	višine,	hribi,	gore	domo-
vine	naših	src.	Kakor	zamaknjen	stojim	in	gledam.	
Zahvaljujem	Boga,	da	gledam	blažene	bregove	Svete	
dežele,	Zveličarjeve	domovine.
Pa	ni	mogoče	dolgo	stati	na	krovu:	mrzel	veter	

reže	do	mozga	in	kosti.	Varno	splezam	spet	dol.	Kaj	
bo	z	Jafo?	Tudi	oficirji	odgovarjajo	 le:	vedremo	–	
bomo	videli!	Ura	je	osem,	devet...	poskusim	zopet	
priti	 na	 kov...	 pogledam,	 a	 na	 vse	 strani	 le	 silno	
valovje.	Torej	smo	se	od	brega	oddaljili,	znamenje,	
da	si	poveljnik	ne	upa	v	prosto	pristanišče	pri	Jafi.	
Šele	popoldne	naznani	oficir:	»Jafa	passata«	–	z	Jafo	
ni	nič.	Poskusili	bodo	v	drugem	pristanišču	Svete	
dežele,	pri	mestu	Haifi	ob	Karmelskem	gorovju.	Tako	
torej:	vrata	v	Jeruzalem	se	že	vidijo	čisto	blizu,	a	
vihar	jih	je	zaprl;	tokrat	svetega	mesta	ne	vidimo.	
Nisem	godrnjal,	temveč	sem	se	vdal	v	Božjo	voljo.	
In	prav	je	bilo	tako.	Koliko	znamenitih	krajev	bi	ne	
bil	videl,	koliko	zanimivosti	ne	doživel,	ko	bi	se	bili	
mogli	izkrcati	v	Jafi.	Zdaj	lahko	pripoznam	z	Davi-
dom:	»Vsi	viharji	hvalite	Gospoda«.

Temna	noč	je	že,	ko	začnejo	ropotati	težke	ve-
rige	sider.	Dospeli	smo	v	Haifo.	O	izkrcanju	danes	
seveda	ni	govora.	Vso	noč	se	gugamo	kljub	sidrom	
na	valovih,	a	mene	ni	prav	nič	motilo;	sladko	sem	
spal	tu	pod	slavnim	Karmelom.

četrtek dne 5. malega travna

Drugo	jutro	je	prva	pot	na	krov	pogledat,	kje	smo.

Očaran	 obstojim	 pri	 prvem	pogledu.	 “Juno”	 je	
precej	daleč	od	brega.	V	njeni	bližini	se	premetavajo	
v	valovih	jadrnice,	številni	čolni,	tudi	en	večji	parnik.	
Po	bregu	se	pa	razprostirajo	lične	hiše	mesta	Haife	
prav	gor	do	sredine	zelenega	Karmela.	To	je	torej	
slavni	Karmel	in	tam	ob	robu	je	tudi	njegovo	sveti
šče	Matere	Božje	karmelske.	Kako	krasna,	prijazna	
gora,	kako	lične	hiše,	kaki	bujni	vrtovi!	Kaj	takega	
bi	se	ne	bil	nadejal.	Oblaki	se	pretrgajo,	na	divno	
pokrajino	se	razlijejo	svetli	žarki	zlatega	sonca,	iz	
vrtov	nam	donaša	veter	rajske	vonjave	–	tako	nas	
je	pozdravila	blažena	dežela.

Tudi	jaz	vas	pozdravljam,	ljubi	kraji,	iz	dna	svoje	
duše,	s	solzami	v	očeh.	Srečen	sem,	da	vas	smem	
zreti.
Ker	naš	parnik	ni	bil	naznanjen	 in	 je	morje	še	

vedno	metalo	mogočne	 valove,	 je	 trajalo	 dolgo,	
preden	je	prišla	prva	barka	od	brega.	Ni	se	bilo	lahko	
odločiti	stopiti	na	suho	tukaj,	ko	sem	bil	vendarle	
namenjen	v	Jeruzalem.	Mislil	sem	pa:	sedaj	si	poglej	
te	kraje,	pozneje	pride	pa	gotovo	sveto	mesto	na	
vrsto.	Tako	je	tudi	bilo.
Ne	brez	težav	in	tudi	ne	brez	nevarnosti	dospemo	

od	morskih	valov	precej	premočeni	na	suho.	Ko	ho-
čem	stopiti	iz	barke,	jo	sune	morski	val,	da	me	vrže	
na	breg.	Dva	Arabca	me	ujameta.	Prav	je	tako,	da	
najprej	pokleknem	na	tla,	na	katera	sem	se	izkrcal,	
in	nič	bi	ne	bilo	odveč,	če	bi	to	zemljo	tudi	poljubil.
Pri	sestrah	boromejkah	najdem	skrbno	zavetje.	

Izkušen	zdravnik	mi	nasvetuje,	naj	ostanem	tukaj	v	
letovišču	sester,	na	višini	divnega	Karmela.

2. NOVI DOM
Prišedši	v	sveto	deželo	spoznam,	da	noben	opis	

ne	more	nadomestiti	resnice.	Kakor	je	lastna	izku-
šnja	najboljša	šola	za	življenje	in	je	noben	nauk	ne	
more	nadomestiti,	tako	je	tudi	spoznavanje	dežel	in	
narodov	mogoče	le,	ako	se	obišče	tiste	kraje	in	se	
občuje	z	ljudmi.	Vsak	opis	je	nepopoln.	V	spisu	se	
oziram	le	na	to,	kar	sem	doživel	ali	v	teh	znamenitih	
krajih	 videl,	 nadalje,	 kar	 sem	opazoval	 na	 svojih	
sprehodih	in	posebno	na	daljših	potovanjih.
Tukaj	ob	Karmelu	je	torej	moj	novi	dom.	Kdo	še	ni	

slišal	o	svetem	Karmelu	in	o	Materi	Božji	Karmelski?	
Izza	časov	prerokov	Elija	in	Elizeja	do	dandanes	se	
je	Karmel	imenoval	“gora	svetnikov”.
Gora	ni	velika.	Razteza	se	kakih	šest	ur	od	morja	

proti	nazareškim	hribom.

Jafa

Haifa s Karmela



ROMA NJA IN POBOŽNOSTI V LETU 2016
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.

NAŠI RAJNI:
MARIA DOLYNKA,	Eureka,	MO

ZA SVETE MAŠE: $80:	 A.	 Janicijevich;	 CAD52:	 R.	 Oreski,	 J.	
Nosan;	$50:	M.	Lacijan;	$30:	V.	Jakomin,	E.	Sirok,		Dr.	V.	Mersol,	
K.	Zajec,	F.	Kosir;	$20:	M.	Simcic,	I.	Matic,	I.	Modic,	E.	Veider,	A.	
Stanisa;	$10:	M.	Mejac	(WI),	M.	Strancar.
ZA CERKEV: CAD81:	K.	Kolenko;	$50:	M.	Simcic;	$30:	K.	Za-
jec;	$10:	V.	Jakomin,	E.	Sirok,	M.	Klemenc.
V	spomin	†	dr.	Marije	Bernik	$50:	K.	Arko.
ZA SAMOSTAN: $30:	K.	Zajec;	$20:	dr.	V.	Mersol,	M.	Simcic;	
$10:	P.	Knaus,	M.	Klemenc.
ZA LUČKE: $20:	K.	Zajec;	CAD3:	J.	Nosan.
ZA MISIJONE: $30:	K.	Zajec;	$10:	M.	Klemenc.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $10:	M.	Klemenc;	$5:	E.	Veider.

DAR LISTU AM: $50:	 M.	 Kosir;	 $40:	 M.	 Hozjan;	 $37.50	 K.	
Zajec;	$22.50:	M.	Sedmak;	$20:	A.	 Janicijevich,	A.	Zizek,	M.	
Strancar,	M.	Klemenc,	J.	Bizjak;	$10:	V.	Jursinic,	M.	Simcic,	B.	
Cebasek;	CAD9:	R.	Oreski;	$5:	J.	Jurkovic,	E.	Veider;	CAD1:	St.	
Vladimir	Church	(Montreal).

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI APRILA 2016

Turški	predsednik	Erdogand	trdi,	da	Amerike	ni	
odkril	Krištof	Kolumb,	temveč	Turki.	Kot	je	zatrdil,	
se	bo	zavzel	za	to,	da	bodo	to	učili	tudi	v	šolah.	»Če	
bi	bila	zgodovina	znanosti	napisana	objektivno,	bi	
vedeli,	da	je	islamski	prispevek	k	zemljepisu	veliko	
večji,	kot	se	mu	pripisuje	zdaj,«	je	pozneje	razložil	
v	televizijskem	intervjuju.	
Erdogan	je	zatrdil,	da	so	tri	stoletja	pred	Kolum-

bom	Ameriko	odkrili	 islamski	raziskovalci.	Pri	tem	
se	je	skliceval	na	to,	da	naj	bi	Kolumb	v	dnevniku	
ob	pristanku	na	obalah	Kube	omenil	mošejo.	O	tem	
je	prvi	leta	1996	pisal	zgodovinar	Youssef	Mroueh,	
a	so	drugi	zgodovinarji	njegove	trditve	zavrgli,	ker	

SAJ NI RES … PA JE!
TURKI SO ODKRILI AMERIKO

je	Kolumb	s	tem	metaforično	opisal	pokrajino.	Toda	
Erdogan	je	v	svojem	nagovoru	kljub	vsemu	vztrajal,	
da	je	to	res	in	da	»temu	pritrdi	vsak	spoštovan	znan-
stvenik.«	Razložil	je	še,	da	ljudje	tega	ne	sprejmejo,	
ker	»ne	verjamejo,	da	muslimani	lahko	dosežejo	kaj	
takega.	Tako	kot	ne	verjamejo,	da	so	lahko	njihovi	
predniki	nesli	ladjo	po	kopnem	prek	Zlatega	roga.«	
S	tem	je	mislil	na	otomanskega	sultana	Mehmeda	
II.,	ki	naj	bi	na	ta	način	osvojil	Konstantinopel.

KOMENTAR	UREDNIŠTVA.	Hrvaški	pregovor	pra-
vi:	Što	se	babi	htilo,	to	se	babi	snilo	(kar	si	je	baba	
želela,	to	se	ji	je	sanjalo).

Policija	v	pakistanskem	mestu	Lahore	je	vložila	
kazensko	 ovadbo	 zoper	 devetmesečnega	 otroka	

DOJENČEK OSUMLJEN UMORA

zaradi	suma	poskusa	umora.	Po	ugotovitvi	“napake”	
in	velikem	ogorčenju	javnosti	je	ovadbo	umaknila.


