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KARMELSKA MATI BOŽJA (16. julija) je predmet slike Franca Jelovška, ki jo hrani Frančiškanski samostan v Lju-
bljani. Jelovšek je bil rojen 4. oktobra 1700 v Mengšu. Sam se je dosledno podpisoval kot Illouschegg (Ilovšek), drugi 
so o njem pisali po bolj znanem priimku Jellouschegg, Jelovšek. O njegovi učni dobi je malo znanega, a njegova 
dela izpričujejo, da je imel dobro šolo. Ker mu je bil slikar Janez Mihael Reinwaldt poročna priča, ni izključeno, da se 
je Jelovšek pri njem učil. Ko je v letih 1721-1723 v Ljubljani drugič bival Giulio Quaglio, je s svojimi tedaj narejenimi 
freskami v kapelah stolnice in semeniške knjižnice močno vplival na Jelovška. Jelovšek je bil izrazit freskant, njegovih 
oljnih slik je malo. Vzornik mu je bil prav Giulio Quaglio, kakor najbolj dokazujejo freske v cerkvi sv. Petra v Ljubljani, 
ki so jih nad 150 let pomotoma pripisovali Quagliu. Njegova dela so v cerkvah v Kamniku, v Grobljah pri Domžalah, 
na Sladki gori, v Celju, Nevljah, Nazarjah, Komendi, Kostanjevici, Lescah, Vodicah, Samoboru na Hrvaškem, v kapelah 
na gradovih Tuštanj in Kodeljevo in drugod. Svoj avtoportret je naslikal na balustradi kora župnijske cerkve na Slad-
ki gori. Posvetnih slik je izdelal bolj malo, pa še od teh je veliko uničenih, vendar je ohranjenih nekaj potrtretov in 
zanimivih fresk na gradu Jable pri Trzinu. Naslikal je tudi nekaj alegorij in tihožitij. Umrl je 31. maja 1764 v Ljubljani.

JULIJ letos nima kakih posebnih praznikov, saj so se zaradi zgodnje velike noči že vsi zvrstili v maju in juniju. Na 
prvo nedeljo v juliju (3.) je že tradicionalna izseljenske nedelja, ki zbere na pikniku izseljence, ki so takrat na obisku v 
domovini. Letos je tretja nedelja v juliju Krištofova nedelja (28.), ki je praznovanje zavetnika šoferjev. Sv. Krištofu se 
je treba priporočati za varno vožnjo, še posebno, da bi nas varoval norcev na cesti. Nekaj julijskih svetnikov: apostol 
Tomaž (3.); v Sloveniji slovanska apostola Ciril in Metod (5.); mladinska svetnica in mučenka za čistost Marija Goretti (6.); 
oče zapadnega meništva Benedikt (11.), katerega redovno vodilo so polega benediktincev prevzeli tudi cistercijani 
in trapisti in še nekateri manj razširjeni meniški redovi; mučenca Mohor in Fortunat (12.), ki sta drugotna zavetnika 
ljubljanske nadškofije, po sv. Mohorju se pa tudi imenuje najstarejša slovenska založniška hiša Mohorjeva družba; 
frančiškan, redovni generalni predstojnik, škof in kardinal Bonaventura (14.); kapucin in cerkveni učitelj Lovrenc Brin-
diški (21.); spokornik Aleš (17.); evangeljska spokornica Marija Magdalena (22.); mučenec Krištof (24.); apostol Jakob 
Starejši (25.); Marijina starša Joahim in Ana (26.); učenci sv. Metoda Kliment Ohridski, Naum, Gorazd in tovariši (27.); škof 
in cerkveni učitelj Peter Krizolog (30.) in ustanovitelj jezuitov Ignacij Loyolski (31.). Marijina spomina pa sta: ptujskogorska 
Mati Božja (2.); in karmelska Mati Božja (16.).
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Kristjanova sreča je v veri, da je tistemu Nevidnemu ime Ljubezen,
kot ga je označil nekdo, ki je slonel na Kristusovih prsih.

Štirideset dni bo še lepo,
če je drugi dan julija lepo.

Če je tega meseca presuho,
ostane grozdje prav drobno.

Mrzel in moker mali srpán
trtnemu sadu močno je v bran.

Kadar grmi
se vozi Elija v nebo.

JULIJ – MALI SRPAN
		1	 P	 PRVI	PETEK;	Simeon	Salos,	pušč.;
		2	 S	 PRVA	SOBOTA;	Ptujskogorska	Mati	Božja;		

Bernardin	Realino,	red.;

  3 N 14. NAVADNA NEDELJA; Tomaž,	ap.;
		4	 P	 Elizabeta	Portugalska,	kraljica;
		5	 T Ciril	in	Metod,	slovanska	apostola	(v Slove-

niji); Anton	Marija	Zaccaria,	duh.;
		6	 S	 Marija	Goretti,	dev.,	muč.;
		7	 Č	 Izaija,	prerok.;	Vilibald,	šk.;
		8	 P	 Gregor	Grassi,	šk.	in	tov.	muč.;	Akvila	in	

Priska,	uč.	ap.	Pavla;	Kilijan,	šk.,	muč.;
		9	 S	 Nikolaj	Pick,	Wilhad	in	tov.,	muč.;

 10 N 15. NAVADNA NEDELJA;	Veronika	Giulia-
ni,	red.;	Pacifik	Asiški,	red.;	Amalija,	red.;

	11	 P Benedikt,	op.,	oče	zahodnega	meništva;	
Olga	Kijevska,	kneginja;	Sigisbert,	op.;

	12	 T	 Mohor	in	Fortunat,	muč.;
	13	S	 Henrik	II.,	cesar;	Evgen,	šk.,	muč.;
	14	Č	 Kamil	de	Lellis,	red.	ust.;	Frančišek	Solan,	

red.;	Kateri	Tekakwitha,	dev.;
	15	 P	 Bonaventura,	šk.,	c.	uč.;	Vladimir	Kijevski,	

knez;	Pompilij	Marija	Pirotti,	red.;
	16	S	 Karmelska	Mati	božja;	Evstahij,	muč.;

 17 N 16. NAVADNA NEDELJA;	Aleš,	spok.;
	18	 P Simon	iz	Lipnice,	red.;	Friderik,	šk.,	muč.;
	19	 T	 Ambrozij	Aupért,	op.;	Arsenij	Vel.,	pušč.;
	20	S	 Marjeta	Antiohijska,	dev.,	muč.;	
	21	Č	 Lovrenc	Brindiški,	red.,	c.	uč.;
	22	 P	 Marija	Magdalena	(Majda),	svetopisemska	

žena;	Marija	iz	Betanije,	Lazarjeva	sestra;
	23	S	 Brigita	Švedska,	red.;	Apolinarij,	šk.,	muč.;

 24 N 17. NAVADNA NEDELJA;	Krištof,	muč;
	25	 P Jakob	st.,	ap.;	Valentina	in	tov.,	muč.;
	26	 T	 Joahim	in	Ana,	starši	Device	Marije;
	27	S	 Kliment	Ohridski,	Naum,	Gorazd	in	tov.;
	28	Č	 Inocenc	I,	pap.;	Viktor	I.,	pap.;
	29	 P	 Marta	iz	Betanije,	sestra	Marije	in	Lazarja;
	30	S	 Peter	Krizolog,	šk.,	c.	uč.;	Julita,	muč.;

 31 N 18. NAVADNA NEDELJA;	Ignacij	Loyolski,	
red.	ust.;	Helena	(Jelka)	Švedska,	muč.

UREDNIK VAM
S številko, ki jo imate v rokah, se je letošnji letnik prevesil 

v svojo drugo polovico. Ko to pišem, lahko samo upam, da 
ste jo v redu prejeli – izkušnje so pokazale, da se na pošto 
ne moremo prav nič zanesti. Zdravila za to pa ni.

Istočasno, ali pa morda z večjo ali manjšo časovno 
razliko (odvisno od milosti pošte), ste prejeli tudi običajna 
pisma za medeni piknik. Vsakemu pismu je priloženih 10 
srečk. Cena srečk je še vedno ista: 1 dolar za srečko, torej 
$10 za vse, ki ste jih prejeli v pismu. Kupone (manjši del 
srečke) izpolnite s svojim imenom in naslovom ter s svojim 
darom pošljite v priloženi ovojnici na naš lemontski naslov. 
Večji del srečke obdržite za svojo evidenco. Če bi bil izžre-
ban kak kupon brez imena in naslova, seveda ne pride v 
poštev za dobitek, saj ne vemo, kdo ga je poslal. Medeni 
piknik bo kot vedno, na zadnjo nedeljo v avgustu, letos 28., 
vsi dohodki pa so namenjeni za vzdrževanje samostana in  
vsega lemontskega zemljišča. Posebna zahvala gre članom 
Slovenskega centra, ki skrbijo za vzdrževanje in košnjo 
obeh travnikov, ki sta ob glavni poti od ceste do samostana.

Baragovi dnevi bodo letos v Marquette, kjer je v stol-
nici sv. Petra prenovljena kapela z Baragovim grobom. V 
soboto, 10. septembra bo zvečer ob 6:00 slovenska maša, 
v nedeljo, 11. septembra pa bo angleška maša ob 10:30 
dopoldne. Maši bo sledilo običajno kosilo s poročili. Zdi 
se prav primerno, da so se odločili za drugačen datum kot 
pretekla leta, saj je konec septembra navadno že precej 
hladno, posebno še v Marquette, ki je precej na severu, 
praktično na kanadski meji. Z letom 2017 se bodo vrnili 
na Labor Day Weekend. Za leto 2017 je tudi že določena 
stolnica sv. Andreja v Grand Rapids, Michigan.

Leta 1926, od 20. do 24. junija je bil v Chicagu medna-
rodni evharistični kongres, ki se ga je udeležil tudi takratni 
ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič. Po zaključku 
kongresa je 27. junija 1926 v Lemontu kronal podobo 
Marije Pomagaj. Kot je sam omenil, se je to zgodilo 18 let 
po tem, ko je leta 1908 na Brezjah kronal originalno podobo 
brezjanske Marije Pomagaj. Letos torej praznujemo 90-let-
nico tega kronanja. Praznovanje bo v Lemontu v nedeljo, 
30. septembra. Brezje bo ob tej priliki zastopal rektor sve-
tišča na Brezjah in gvardijan brezjanskega samostana dr. 
p. Robert Bahčič, ki je tudi provincialni vikar. Podrobnosti 
o tem praznovanju bodo pravočasno objavljene. 

Godujeta meseca julija: p. Metod Ogorevc v Lemontu 
(5. julija) in p. Krizolog Cimerman v New Yorku (30. julija).

Umrli so meseca julija: p. Vendelin Špendov (1. julija 
2009); br. Bonifacij Dimnik (9. julija 1967); p. Klavdij Okorn 
(11. julija 1979); p. Edvard Gabrenja (18. julija 1972) in p. Ba-
zilij Valentin v Avstralji (26. julija 1997). Naj v miru počivajo!

p. Bernardin

Alojz Rebula
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Evangeljskim načelom pride zelo prav nauk postave, ko so neke stvari prenesene iz stare zapovedi v novo posluš-
nost. Iz vere Cerkve je razvidno, da Jezus ni prišel razveljavit postave, ampak dopolnit. Prenehali so namreč namigi, ki 
so napovedovali prihod našega Odrešenika; dopolnile so se podobe, ki jih je odnesla njegova resnična navzočnost. 
Tisto pa, kar je pobožnost uvedla bodisi kot nravna pravila bodisi kot navodila za preprosto bogočastje, ostaja veljavno 
v isti obliki, v kateri je bilo vzpostavljeno. Kar je primerno obema zavezama, se ni v ničemer spremenilo.

Nadvse pravično in bogovdano je, če se zahvaljujemo božji darežlji-
vosti za sadove, ki jih je zemlja po napotilu najvzvišenejše previdnosti 
obrodila v človeško rabo. Zato si je treba naložiti skrb za dobrodelnost, 
da bosta tudi iz zemlje naših src pognala kal pravičnosti in sad dobrote; 
tako bomo z usmiljenjem zaslužili božje usmiljenje za uboge.

Da bi od Boga kaj izprosili, je zelo učinkovita prošnja, podkre-
pljena z deli bogovdanosti. Kdor namreč ne odvrne svojega duha 
od ubogega, hitro obrne k sebi Gospodovo uho, saj Gospod govori: 
Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš Oče v nebesih; odpustite in odpu-
ščeno vam bo. Kaj je prijetnejše od te pravičnosti? Kaj je milejše od 
tega plačila? Kaj je blažje od tega povračila, kjer je razsodba sodnika 
izročena v roke obtoženca. Dajte, govori, in prejeli boste. Kakor hitro 
se od nas odtrga zaskrbljenost nezaupanja in skopuško omahovanje, 
resnica pa obljubi povrnitev, že varno nastopi človekoljubje.

Bodi vztrajen, radodarni kristjan. Daj, kar prejemaš, sej, kar žanješ, 
trosi, kar zbiraš. Ne boj se razsipnosti, ne vzdihuj v dvomih za doho-
dek. Tvoje imetje se bo povečalo, ko ga boš dobro razdelil. Zaželi si 
pravičnega dobička v usmiljenju in prizadevaj si za trgovanje z več-
nim prihodkom. Tvoj darovalec hoče, da si tudi sam radodaren. On, 
ki ti daje, da imaš, ti naroča, da deliš, ko pravi: Dajte in prejeli boste. 
Okleniti se moraš njegovih obljub in pohval. Čeprav nimaš nič, česar ne bi prejel, pa ti ne more manjkati, kar si dal.

Kdor torej ljubi denar in želi svoje imetje povečati z nezmernimi zaslužki, naj raje postavlja takšne svete obresti in se 
bogati v takšni sveti veščini posojanja, da ne bo prežal na potrebe ljudi v stiski niti z zvijačno dobrodelnostjo nastavljal 
pasti dolžnikom, ki ne morejo poplačati; marveč naj posoja na obresti njemu, ki pravi: Dajte in prejeli boste; s kakršno mero 
namreč merite, s tako se vam ob odmerilo.«

Nezvest in krivičen je do sebe, kdor noče večno imeti tega, kar ima za vredno ljubezni. Kolikorsižebodi doda, 
kolikorsižebodi nagrabi in znese na kup, s tega sveta odhaja ubog in reven, kakor pravi prerok David: Ko umre, ne 
vzame s seboj ničesar, ne gre z njim slava njegove hiše. Ko bi bil ta naklonjen svoji duši, bi svoje dobrine zaupal njemu, 
ki je zanesljiv porok ubogih in radodaren poplačnik dolgov. Krivična in nespametna je skopost, ki govori, da izkazuje 
dobroto, ko vara, pa ne posoja Bogu, ki resnično obljublja vračilo, posoja pa človeku, ki trepetaje sklepa pogodbo. 
Medtem ko ima prisotno za zanesljivejše od prihodnjega, po pravici često zapade v to, da poželjivost po krivičnem 
dobičku postane še kako upravičen razlog za pogubo.

Zato pa, karkoli se zgodi, ni dobro za obrestnika, ki mu je v škodo izgubiti denar ali pomnožiti ga; slabo je zanj, ko 
izgubi, kar je dal, še slabše pa, ko prejme, česar ni dal.

Povsem se je treba izogibati greha obresti in se varovati dobička, ki mu manjka človekoljubnosti. S krivičnimi in 
žalostnimi prirastki se namreč množi posest, gnije pa imetje duha, kajti obresti na denarju so poguba na duši.

Kaj si Bog misli o takih ljudeh, pokaže presveti prerok David, ko pravi: Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru, kdo 
bo počival na tvoji sveti gori? Božji glas nas v odgovoru pouči, ko prepozna, da sodi k večnemu počitku tisti, ki med 
drugimi pravili pobožnega življenja tudi ne posoja denarja na obresti; pokaže pa kot tujca v božjem šotoru tistega, ki 
pobira krivičen dohodek z obrestmi od svojega denarja; ko želi obogateti na račun tujega propada, je vreden kazni 
večnega pomanjkanja.

Vi torej, predragi, ki iz vsega srca verujete Gospodovim obljubam, bežite pred umazano gobavostjo skoposti in 
pobožno ter modro uporabljajte božje darove. In ker se veselite njegove darežljivosti, se potrudite, da boste lahko imeli 
tovariše v svojem veselju. Mnogim namreč manjka, kar imate vi v izobilju. Medtem ko so nekateri v pomanjkanju, je 
vam dano imetje, da bi posnemali božjo dobroto. Tako lahko prek vas pride božja dobrodelnost do drugih. Če boste 
tako s časnimi dobrinami dobro upravljali, boste dosegli večne.

P. Vladimir Kos

VES JULIJ
Ves julij! Ali ni naš svet – božanski?
Vsak dan prihaja On se darovat,
On, Božji Sin, tuzemski in onostranski –
v srce, če hočeš, pride praznovat.

Zato je julij poln vrč poletja,
zato potoki z vriskom žuboré,
zasanjan od medenega je cvetja,
še bolj, ko žitni klasi se zlaté.

Ves julij, da bi se ga veselili!
Pa naj dodam še to: vse leta dni
med nami je, da ne bi pozabili,
da ljubi nas in res za nas skrbi!

sv. Leon Veliki, papež
(440–461)

BOŽJE OBRESTI
Razprava 17
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NED ELJSKE
3. julij
14. navadna nedelja
KRISTUS JE ZAZNAMOVAL PAVLA
Gal 6,14-18
Pavel	končuje	Pismo	Galačanom	z	zatrdilom,	da	

je	 svoje	 poslanstvo	 prejel	 naravnost	 od	Kristusa.	
Za	nas	je	pomembna	apostolova	izjava,	da	se	ima	
pravico	hvaliti	s	Kristusovim	križem,	zato	je	svoje-
ga	poslanstva	popolnoma	gotov	in	zahteva,	naj	mu	
v	prihodnje	nihče	ne	dela	težav.	Tako	je	z	vsakim	
človekom,	tudi	s	kristjanom:	nihče	ne	more	živeti	
brez	neke	“gotovosti”;	nujno	potrebuje	stvari,	kate-
rim	zaupa	in	s	katerimi	se	lahko	“pohvali”.	Povsem	
naravno	je	tudi,	da	želi	doseči	neke	uspehe	in	zanje	
pričakuje	priznanje.	V	nasprotju	s	tem	pa	sporočilo	
o	križu	pomeni	nekaj	vznemirljivega,	dokler	v	njem	
ne	odkrijemo,	da	stojé	želje	po	uspehih	in	njihovem	
priznanju	na	kaj	trhlih	nogah.	Vedno	znova	trčimo	
ob	svoje	človeške	meje.	V	bistvu	je	križ,	odrešenje,	
edina	stvar,	ki	nam	more	zagotoviti	srečno	in	uspeš
no	prihodnost,	ne	le	minljivo	v	tem	življenju,	ampak	
tisto	ob	dopolnitvi	odrešenja.
10. julij
15. navadna nedelja
BOG NAM JE BLIZU
Kol 1,15-20
Začetek	Pisma	Kološanom	 je	hvalnica,	 ki	 jo	 je	

Pavel	povzel	iz	bogoslužja	svojega	časa.	Njen	zanos	
in	navdušenje	bi	morala	biti	zgled	za	molitev	vsake	
skupnosti.	Je	pa	še	več:	razmišljanje	prve	krščanske	
skupnosti	o	Kristusovi	osebi.	Kdo	 je	 Jezus?	Stara	
zaveza	ima	naslednje	opise:	Kristus	je	podoba	ne-
vidnega	Boga,	je	začetnik,	posredovalec	in	končni	
cilj	 stvarjenja,	 je	poglavar,	neodvisen	vladar,	pol-
nost	odrešenja.	Kaj	je	storil	Kristus?	Spravil	je	svet	
z	Bogom	in	zedinil	ljudi	med	seboj,	kar	je	začetek	
novega	 stvarstva,	 ki	 bo	 doseglo	 svojo	 popolnost	
ob	 drugem	Kristusovem	prihodu.	 Cerkev	 ne	 stoji	
ob	svetu	ampak	sredi	njega	in	mora	zanj	uresničiti	
svoje	 poslanstvo.	Cerkev	 je	 predvsem	Kristusovo	
skrivnostno	 telo,	 ne	 pa	 le	 zunanja	 organizacija.	
Resnični	gospodar	v	vsaki	cerkveni	enoti	je	Kristus	
sam;	vsi	drugi	so	le	v	določeni	meri	njegovi	namest
niki.	V	enaki	meri	to	velja	tudi	za	vsako	družino,	ki	
je	Božja	ustanova	in	Cerkev	v	malem.
17. julij
16. navadna nedelja
PAVEL OZNANJA KRISTUSA
Kol 1,24-28
Apostol	razlaga,	da	je	uresničenje	sprave	sveta	z	

Bogom	–	o	tem	je	bilo	govora	prejšnjo	nedeljo	–	ve-
zano	na	apostolsko	službo,	na	službo	oznanjevanja.	
Ta	pa	po	krstu	postane	dolžnost	vsakega	kristjana.	
Je	pa	treba	računati	s	tem,	da	je	vsak,	ki	oznanja	
evangelij,	izpostavljen	tudi	nevarnostim,	predvsem	
neuspehu.	Čeprav	je	ta	večinoma	samo	navidezen,	
lahko	oznanjevalca	hudo	potre.	Zato	se	mora	vsak	

kristjan,	ki	 je	obenem	oznanjevalec,	 zavedati,	da	
on	ni	gospodar	evangelija,	ampak	njegov	služab-
nik.	 Rodovitnost	 in	 uspešnost	 oznanjevanja	 ima	
svoje	zakonitosti,	na	katere	človek	ne	more	vplivati,	
saj	so	del	Kristusove	skrivnosti.	Kot	za	Pavla	izvor	
njegovega	apostolskega	poslanstva	ni	bila	njegova	
volja,	ampak	Bog	sam,	je	tudi	za	vsakega	njego-
vega	naslednika	v	oznanjevanju.	To	pa	pomeni,	da	
je	 treba	nalogo	 izpolnjevati,	 tudi	če	oznanjevanje	
navidezno	pada	v	prazno.	Uspehov,	ki	jih	s	svojim	
zgledom	dosegamo,	nam	ni	dano	vedno	videti:	za	
to	je	potreben	pogled	iz	večnosti.
24. julij
17. navadna nedelja
KRISTUS DAJE NOVO ŽIVLJENJE
Kol 2,12-14
Pavel	ima	opraviti	z	ljudmi,	ki	se	ne	navdihujejo	

pri	Kristusu,	ampak	v	ustvarjenih	stvareh	vidijo	svoje	
božanstvo:	filozofija,	ki	je	presenetljivo	podobna	rav-
nanju	našega	časa,	ki	si	je	za	božanstvo	postavila	vse	
sorte:	oblast,	imetje,	seks	in	še	marsikaj	drugega.	Ta	
miselnost	trdovratno	vztraja,	čeprav	je	vedno	znova	
brezuspešna.	Edina	resnična	odrešilna	moč	izhaja	
iz	krsta,	ki	daje	pravico	do	članstva	v	Kristusovem	
skrivnostnem	telesu,	Cerkvi,	 in	pravico	do	zakra-
mentalnega	življenja.	Res	je,	da	so	Pavlova	pisma	
naši	miselnosti	tuja,	zato	pa	njegove	trditve	niso	nič	
manj	resnične.	Človeška	simpatija	do	zgodovinskega	
Kristusa	se	ne	sme	omejevati	le	na	njegovo	podo-
bo	plemenitega	človeka,	ki	je	bil	vedno	pripravljen	
drugim	delati	usluge	in	jim	pomagati.	Bistveno	pri	
Kristusu	je,	da	je	umrl	in	vstal,	saj	na	tem	temelji	
ne	le	naša	vera,	ampak	tudi	naša	prihodnost.	Te	pa	
ni	mogoče	omejevati	le	na	jutrišnji	dan,	ampak	je	
treba	gledati	predvsem	na	dosego	končnega	cilja:	
večnega	zveličanja.
31. julij
18. navadna nedelja
PRIZADEVAJMO SI ZA NOVO ŽIVLJENJE
Kol 3,1-5.9-11
Nedeljski	odlomek	iz	Pisma	Kološanom,	temelji	

na	krstu,	ki	so	ga	člani	Pavlove	občine	prejeli.	Krst	
ima	svoje	globoke	posledice,	ki	izvirajo	iz	Kristusa.	
To	pa	ne	pomeni,	da	bi	kristjan	lahko	izgubil	izpred	
oči	resničnosti	sveta,	v	katerem	živi.	Ljudje	imajo	
pogosto	krst	za	nekaj	obveznega	zaradi	tradicije	ali	
zaradi	okolja,	posledic,	ki	jih	krst	nalaga	se	pa	niti	
ne	zavedajo.	Poudarek	je	predvsem	na	nadaljnji	rasti	
v	 veri	 po	krstu,	 kar	pomeni	obveznost	 krščanske	
vzgoje.	 Kako	 naj	 v	 otroštvu	 krščeni	 sledi	 Pavlovi	
spodbudi:	 »Če	 ste	 vstali	 s	 Kristusom,	 iščite,	 kar	
je	zgoraj,«	če	pa	ni	bil	v	veri	vzgojen	 in	poučen?	
Kristjanovo	življenje	torej	ne	more	 in	ne	sme	biti	
zgolj	pričakovanje	tistega,	kar	 je	“zgoraj”,	ampak	
neprestano	iskanje,	kako	uskladiti	resničnosti	tega	
sveta	na	način,	da	bodo	vodile	k	temu	uresničenju.	
Časi	se	spreminjajo,	zato	recepta	za	to	iskanje	ni,	
pač	pa	to	ostane	obveznost	vsakega	človeka,	da	to	
iskanje	uresniči	po	svojih	zmožnostih	in	okoliščinah,	
v	katerih	živi.

MIS LI



JULIJ – AM – 2016196

BRA LI SMO...
LJUBLJANA — V	Bizoviku	pri	Ljubljani	bo	predvi-
doma	do	leta	2020	končan	nov	zapor,	ki	bo	nado-
mestil	ženski	zapor	na	Igu	in	moški	zapor	na	Pov
šetovi.	Zmogljivosti	bodo	podvojene.	V	slovenskih	
zaporih	je	bilo	leta	2015	2.817	oseb,	uslužbenih	je	
pa	okoli	540	paznikov.
MOSKVA — Ruski	 pravoslavni	 patriarh	 Kiril	 I.	 je	
pri	 srečanju	 z	 izraelskim	 predsednikom	Reuvnom	
Rivlinom	dejal,	da	 je	napredek	v	prizadevanju	za	
mir	v	Siriji	med	drugim	treba	pripisati	tudi	njegovi	
skupni	izjavi	s	papežem	Frančiškom	pri	srečanju	v	
Havani.	Poudaril	je:	»Najin	skupni	glas	so	slišali.«
DUNAJ — Pravoslavni	škofje	v	Avstriji	so	na	spomla-
danskem	zasedanju	pozvali	k	politiki	do	beguncev,	ki	
temelji	na	človečnosti	in	načelih	pravne	države.
RIM — Italijansko	ministrstvo	za	kulturo	je	name-
nilo	300	milijonov	evrov	za	zaščito	kulturnih	dobrin	
pred	terorističnimi	napadi.	Varnostni	načrt	obsega	
kar	4.588	krajev,	kjer	so	zaostrili	varnostne	ukre-
pe;	med	drugimi	tudi	objekte	sakralne	dediščine.
BERLIN — Nemško	starofilološko	društvo	je	usta-
novitelja	 Skupnosti	 sv.	 Egidija	 Andreo	 Riccardi-
ja	odlikovalo	 z	nagrado	za	njegovo	človekoljubno	
delo.	Slavnostni	govornik	 je	bil	upokojeni	nemški	
kardinal	 v	 rimski	 kuriji	 Walter	 Kasper,	 nekdanji	
predsednik	Papeškega	sveta	za	edinost	kristjanov.
ERBIL — Iraški	 kaldejski	 škofje	 so	na	 zasedanju	
v	predmestju	Erbila	Ankawi	svoje	vernike	pozvali,	
naj	se	ne	pustijo	zvabiti,	da	bi	pobegnili	iz	države.	
“Modre	islamske	avtoritete”	so	povabili,	naj	si	sku-
paj	prizadevajo	za	stabilizacijo	in	varnost	države	in	
državljanov	ter	spoštovanje	človekovih	pravic.
VATIKAN — Papež	Frančišek	 je	pri	 jutranji	maši	
5.	 aprila	 prve	 kristjane	 postavil	 za	 zgled	 sedanji	
družbi.	 Prvi	 kristjani	 niso	 gledali	 na	 to,	 koliko	 bo	
kdo	imel	sam	zase,	marveč	je	vse	pripadalo	vsem.	
Prve	krščanske	skupnosti	so	skrbele	za	vsakogar	in	
ustvarjale	resnično	sožitje	med	ljudmi.
WASHINGTON — Več	kot	30	katoliških	in	drugih	
verskih	 ustanov	 se	 je	 v	 pravnem	 sporu	 o	 zaščiti	
zdravega	človekovega	okolja	postavilo	na	stran	dr-
žavnih	oblasti,	ki	si	prizadevajo	za	to	(EPA).	V	spo-
ročilu	za	javnost	so	poudarili,	da	je	zaščita	zemlje	in	
njenih	prebivalcev	pred	podnebnimi	spremembami	
“moralna	zapoved”,	ki	se	je	moramo	vsi	držati.
HOMS — Sirski	redovnik	p.	Jacques	Mourad,	ki	so	
ga	maja	lani	ugrabili	teroristi	Islamske	države,	ok-
tobra	pa	izpustili,	namerava	obnoviti	porušeni	sa-
mostan	Mar	Elian	v	Karjatainu	pri	Homsu.	K	temu	
dejanju	ga	spodbuja	dejstvo,	da	so	teroristi	raztro-
sili	relikvije	zgodnjekrščanskega	mučenca	sv.	Mara	
Eliana,	niso	pa	jih	povsem	uničili.	To	ocenjuje	kot	
»veliko	 znamenje,	 da	 svetnik	 noče	 zapustiti	 tega	
samostana	in	te	svete	dežele«.
CARACAS — Še	en	“dosežek”	Chavezovega	socia
liz	ma	 v	 Venezueli:	 v	 desetih	 najbolj	 naseljenih	
in	 industrijsko	 razvitih	 zveznih	 državah,	 tudi	 v	
prestolnici	Caracas,	bodo	zaradi	krize	z	električno	
energijo	uvedli	omejitve	pri	oskrbi	z	elektriko.

BRUSELJ — Eden	od	islamskih	skrajnežev,	ki	sta	
se	marca	letos	razstrelila	na	bruseljskem	letališču	
in	ubila	32	ljudi,	je	do	leta	2012	na	letališču	delal	
pet	let,	pred	leti	pa	je	kot	čistilec	delal	tudi	v	Evro-
pskem	parlamentu.
LUANDA — Silovit	padec	cen	nafte	v	Angoli	in	drugih	
podsaharskih	državah	povzroča	hudo	pomanjkanje	
osnovnih	živil,	zdravil,	zdravniki	se	odseljujejo.	Tako	
hudo	ni	bilo	niti	med	državljansko	vojno.	Pri	tem	je	
pa		prestolnica	Luanda	najdražje	mesto	na	svetu.
NEVERS — Sodišče	v	francoskem	mestu	Nevers	je	
nizozemskega	zobozdravnika	Jacobusa	van	Nieropa	
zaradi	namernega	poškodovanja	več	deset	pacientov	
obsodilo	 na	 osem	 let	 zapora.	Nizozemca	 so	 zaradi	
hudega	pohabljanja	pacientov,	ki	jim	je	med	drugim	
ruval	zdrave	zobe,	lomil	čeljusti	ter	povzročal	absce-
se	in	sepse,	poimenovali	za	zobozdravnika	groze.
WASHINTON — V	 zračnih	 napadih	 koalicije	 pod	
vodstvom	ZDA	so	uničili	do	800	milijonov	dolarjev	
gotovine	v	lasti	“Islamske	države”,	je	povedal	ame-
riški	generalmajor	Peter	Gersten.	Tako	so	zadali	mo-
čan	udarec	financam	skrajne	džihadistične	skupine.
CARACAS — Zaradi	 varčevanja	 z	 elektriko	 javni	
uslužbenci	v	Venezueli	delajo	le	dva	dni	na	teden.
VATIKAN — Tiskovni	 predstavnik	 Svetega	 sede-
ža	p.	Federico	Lombardi	je	13.	aprila	objavil,	da	je	
svet	kardinalov	za	 reformo	 rimske	kurije	na	zad
njem	 tridnevnem	 že	 14.	 posvetu	 obravnaval	 po-
stopek	imenovanja	novih	škofov,	vlogo	apostolskih	
nuncijev	ter	sestavo	in	delo	kongregacij	za	bogo-
služje,	redovnike,	zadeve	svetnikov	in	nauk	vere.
DUNAJ — Trikraljevska	 akcija	 mladih	 avstrijskih	
katoličanov	(DKA)	je	12.	aprila	objavila,	da	so	av-
strijski	 koledniki	pri	 letošnji	 akciji	 dosegli	 rekord:	
zbrali	 so	 16.664.939,28	 evra.	 To	 je	 2,5	 odstotka	
več	kot	pri	prejšnji	akciji,	z	denarjem	pa	bodo	pod-
prli	okrog	500	misijonskih	projektov.
VATIKAN — Tiskovni	urad	Svetega	sedeža	je	13.	
aprila	po	zaslišanju	časnikarja	Gianluigija	Nuzzija,	
obtoženega,	ker	je	s	časnikarjem	Emilianom	Fitti-
paldijem	v	 knjigi	 objavil	 zaupne	dokumente	Sve-
tega	sedeža,	sporočil,	da	naj	bi	priče	zaslišali	26.	
aprila.	Časnikarja	se	izgovarjata,	da	objava	“nepri-
jetnih	novic”	še	ni	zločin.
BRUSELJ — Generalni	tajnik	COMECE	Patrick	Daly	
je	pozdravil	papežev	obisk	na	Lezbosu	kot	odločilni	
trenutek	za	Evropo,	da	najde	odgovor	na	begunsko	
krizo.	Članice	EZ	je	opozoril,	da	“je	edini	 izhod	iz	
krize	usklajeno	ravnanje	vseh	vlad	EZ”.
PARIZ — Svet	Francoske	škofovske	konference	je	
12.	aprila	napovedal	obsežne	ukrepe	zoper	spolne	
zlorabe	v	Cerkvi.	Delo	cerkvene	nadzorne	komisi-
je	bo	prevzela	posebna	“komisija	zoper	pedofilijo”,	
sodelavce	 v	 pastoralni	 službi	 pa	 so	 že	 ustrezno	
obvestili.	Glavni	namen	je	bolje	zaščititi	otroke	in	
mlade	pred	zlorabami.
SANTIAGO DE CHILE — Neznanci	 so	zažgali	 ka-
toliško	cerkev	v	mestu	Canete	v	provinci	BioBio.	V	
tej	pokrajini	so	zažgali	že	deset	katoliških	cerkva	in	
dve	evangeličanski.	Na	plakatu	so	zapisali,	da	škof	v	
Villarici	sodeluje	pri	zatiralni	politiki	čilskih	oblasti	do	
Indijancev	iz	rodu	Mapučev.
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VATIKAN/WASHINGTON — Papež	 Frančišek	 je	
12.	aprila	 za	novega	apostolskega	nuncija	v	ZDA	
imenoval	 70letnega	 nadškofa	 Christopha	 Pierra,	
doslej	apostolskega	nuncija	v	Mehiki.	
MILANO — V	mestu	Fermo	na	obali	Jadranskega	
morja	je	v	noči	z	12.	na	13.	april	eksplodiral	pod-
taknjeni	eksploziv	pred	katoliško	cerkvijo.	Podobne	
napade	so	v	zadnjih	mesecih	že	doživeli	stolnica	v	
omenjenem	mestu	in	druge	cerkve.
LJUBLJANA — Stanje	v	Slovenski	vojski:	pomanj
kanje	kadrov,	slaba	plačna	politika,	zmanjševanje	
popolnjenosti	z	opremo,	neprimerna	kadrovska	po-
litika	in	neuresničevanje	zaveze	o	ustanovitvi	sred-
nje	bataljonske	bojne	skupine.	Vlada	Mira	Cerarja	
je	grobar	našega	obrambnega	sistema.
VATIKAN — Zaslužni	papež	Benedikt	XVI.	je	spre-
jel	 zastopstvo	 pod	 vodstvom	predsednika	 “Missio	
München”	Wolfganga	Huberja	in	mu	izročil	35.000	
evrov	za	izobraževanje	katehistov	v	Ugandi	in	Bur-
kini	 Faso.	 Njihovo	 izobraževanje	 je	 izredno	 po-
membno	 za	 Cerkev	 v	 Afriki,	 je	 poudaril	 nekdanji	
papež,	ki	je	bil	kot	münchenskofreisinški	nadškof	
predsednik	 osrednjega	 sveta	 omenjene	 katoliške	
dobrodelne	organizacije.
DUNAJ — 21letni	Kenijec,	ki	so	mu	v	Avstriji	za-
vrnili	prošnjo	za	azil,	 je	z	železno	palico	do	smrti	
pobil	54letno	žensko,	ki	je	ob	2:30	zjutraj	šla	kot	
čistilka	na	delo.	Napadalec	je	zbežal,	a	so	ga	prijele	
specialne	enote	avstrijske	policije.
BRUSELJ — Predsednik	 Evropskega	 parlamenta	
Martin	Schulz,	lanskoletni	prejemnik	Karlove	nagra-
de,	je	za	KNA	izjavil,	da	si	papež	Frančišek	zasluži	
to	visoko	priznanje,	ki	so	mu	ga	6.	maja	izročili	v	
Vatikanu.	Z	obiskom	na	Lezbosu	je	vnovič	pokazal,	
kako	bi	morala	delovati	na	vrednotah	temelječa	de-
mokracija	in	odprta	družba,	a	tega	ne	dela.	Tistim	
predsednikom	vlad,	ki	ne	sprejemajo	beguncev	z	
utemeljitvijo:	»Mi	smo	krščanska	dežela,	v	kateri	
ni	mesta	za	muslimane!«	je	dal	lekcijo.
RIM — Papeški	svet	za	kulturo	in	veleposlaništva	
Francije,	Madžarske	in	Švice	pri	Svetem	sedežu	pri-
pravljajo	simpozij	o	sv.	Martinu	ob	1700.	obletnici	
njegovega	rojstva	(316397).	Simpozij	bo	9.	maja	
v	 italijanskem	glavnem	mestu,	 na	 njem	pa	 bodo	
predstavili	tudi	projekt	evropskih	Martinovih	poti.
TEGUCIGALPA — Honduraška	Caritas	je	po	umo-
ru	borca	zoper	trgovino	z	mamili	Juliana	Aristidesa	
Gonzaleza	 in	 ustanovitelja	 krščanskodemokratske	
stranke	 Cristiana	 Alfreda	 Landaverdeja	 (umor	 so	
načrtovali	 in	ukazali	 visoki	uslužbenci	policije)	na	
spletni	 strani	 objavila,	 da	 “honduraška	 policija	 ni	
nobena	varnostna	organizacija,	marveč	se	je	sama	
spremenila	v	organizirano	mafijo”.
CELOVEC — Krški	škof	Alois	Schwarz,	ki	ima	pri	av-
strijski	škofovski	konferenci	na	skrbi	okolje,	je	ob	30.	
obletnici	nesreče	v	jedrski	elektrarni	Černobil	Evropo	
pozval,	naj	se	čim	prej	odreče	jedrski	energiji,	na-
mesto	te	pa	začne	uporabljati	“ekološko	energijo”.
BUENOS AIRES — Argentinski	 in	 čilski	 škofje	 z	
območja	 Patagonije	 so	 papeža	 Frančiška	 pozvali,	
naj	prihodnje	 leto,	če	bo	obiskal	Argentino,	pride	
tudi	v	Patagonijo.

DUNAJ — Policija	 je	 sporočila,	 da	 je	 46letni	
avstrijski	 državljan	 na	 gradbišču	 odvrgel	 svinjski	
glavi	 in	minaret	 poškropil	 s	 krvjo.	 Avstrijsko	 no-
tranje	ministrstvo	je	prejšnji	mesec	sporočilo,	da	je	
lani	število	ekstremističnih	in	rasističnih	incidentov	
naraslo	 za	 54	 odstotkov.	 Avstrija	 je	 lani	 sprejela	
90.000	prosilcev	za	azil	in	je	druga	največja	spre-
jemnica	azilantov	na	prebivalca	v	Evropski	Uniji.
DARWIN — Na	kampiranju	na	avstralskem	Sever-
nem	 teritoriju	 je	19letnega	 fanta	med	 spanjem	v	
šotoru	skušal	za	nogo	 izvleči	krokodil,	ki	naj	bi	bil	
dolg	kar	4	metre.	Fantu	se	ga	 je	posrečilo	otresti,	
vendar	je	precej	poškodovan	in	se	zdravi	v	bolnišnici.
RIM — Italijansko	kasacijsko	sodišče	 je	oprostilo	
brezdomca,	 ki	 je	 poskusil	 ukrasti	 sir	 in	 klobasice	
v	 vrednosti	 4,07€.	 S	 tem	 je	 najvišje	 italijansko	
sodišči	 razsodilo,	 da	 lačni	 reveži	 s	 krajo	manjših	
količin	hrane	ne	zagrešijo	kaznivega	dejanja.
ŽENEVA —	Mednarodna	Organizacija	za	Migrante	
je	sporočilo,	da	je	med	migranti	na	poti	v	Evropo	
vedno	več	Afričanov	srednjega	razreda,	predvsem	
manjših	 kmetov	 in	 lastnikov	 trgovin.	 Levji	 delež	
migrantov,	ki	so	aprila	dosegli	Italijo	je	bil	iz	Nige-
rije,	Gambije,	Senegala,	Gvineje,	Toga	in	Slonoko-
ščene	obale.
VATIKAN — Papež	Frančišek	 je	3.	maja	v	video	
sporočilu	opozoril	na	pomanjkljivo	zavzemanje	za	
pravice	žensk;	ne	zadošča	zgolj	ugotavljanje,	kaj	
vse	ženske	prispevajo	na	raznih	področjih.	Obsodil	
je	spolno	nasilje	nad	njimi	ter	pozval,	naj	imajo	več	
vpliva	v	politiki,	gospodarstvu	in	družbi.
ABUJA — Škof	 Godfrey	 Iqwebuike	 Onah	 je	 v	
pogovoru	za	Fides	dejal,	da	je	bilo	pomor	več	kot	20	
ljudi	25.	aprila	v	nigerijskem	kraju	Nimbo	pričakovati	
po	 “taktičnem	 umiku”	 državnih	 varnostnih	 sil.	
Storilci	so	ga	“neovirano	načrtovali	 in	zagrešili	pri	
belem	dnevu”.
BERLIN — Katoliška	misijonska	ustanova	Missio	je	
na	mednarodni	dan	svobode	tiska	3.	maja	opozorila	
na	težek	položaj	krščanskih	blogerjev	v	Vietnamu	
in	Bangladešu.	Nemško	vlado	je	pozvala,	naj	se	za-
vzame	za	to,	da	bi	izpustili	iz	zapora	vietnamskega	
duhovnika	in	blogerja	Nguyena	Vala	Lyja,	ki	je	pisal	
o	omejevanju	državljanskih	svoboščin	 in	zahteval	
demokracijo.
DUNAJ — Tajnik	Kongregacije	za	duhovnike	nad-
škof	 Jorge	 Carlos	 Patron	 Wong	 je	 za	 revijo	 Mit
einander	povedal,	da	kongregacija	pripravlja	nove	
smernice	za	izobraževanje	duhovnikov,	saj	doseda-
nje	(Ratio	Fundamentalis)	izvirajo	še	iz	leta	1985.	
WASHINGTON — Komisija	 za	mednarodno	 svo-
bodo	vere	ZDA	(USCIRF)	je	v	letnem	poročilu	zapi-
sala,	da	svoboda	vere	po	vsem	svetu	doživlja	“res
ne	 in	ponavljajoče	se	napade”	 ter	da	se	 razmere	
v	deželah,	ki	so	jih	spremljali,	v	tem	pogledu	niso	
izboljšale.
MANILA — Filipinski	 škofje	 so	 teden	 pred	 pred-
sedniškimi	in	parlamentarnimi	volitvami	državljane	
pozvali,	naj	volijo	“bogaboječe”	kandidate.	Katere,	
niso	povedali,	opozorili	pa	so,	da	ne	tiste,	katerih	
stališča	 so	 ne	 samo	 “politično”	 nevarna,	 marveč	
tudi	“moralno	neodgovorna”.
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
MISIJONSKO DELO V LETU 1854

NOVA MISIJONSKA POSTAJA SVETI KRIŽ

Skoraj	leto	dni	je	bila	misijonska	postaja	v	Gondo-
koru	brez	duhovnika.	Mohamedanski	trgovci	so	črnce	
hujskali	zoper	krščanstvo	in	njegove	oznanjevalce.	
Knoblehar	je	torej	spet	moral	 iti	k	njim.	Vzel	je	s	
seboj	duhovnika	Überbacherja	 in	učitelja	Dannin-
gerja,	da	ju	pusti	v	Gondokoru.	Dne	12.	februarja	
so	se	odpeljali	na	Jutranji	zvezdi.	Pot	je	na	kratko	in	
v	presledkih	popisal	Überbacher	dr.	Mitterrutznerju;	
opis	je	v	slovenskem	prevodu	priobčila	tudi	Zgodnja	
Danica	(9.	9.	1855).	Vseh	skupaj	je	bilo	na	ladji	35	

Kircher	nadaljuje:	»Te	resnobne	misli	nam	vzbuja	
dan	za	dnem	že	samo	prebivanje	v	tej	deželi,	ki	je	
Evropejcem	 tako	 sovražna.	Od	 začetka	misijona,	
to	je	od	leta	1848,	je	še	tretjina	misijonarjev	živih.	
Našega	predragega,	tudi	Tebi	znanega	sobrata	Rai-
nerja	ni	več.	On,	najbolj	krepki	in	najbolj	srčni	izmed	
nas,	je	zaradi	hudega	vnetja	v	črevesju	le	14	dni	
ležal;	19.	decembra	po	večernicah	je	pa	umrl.	Ne	
morem	Ti	popisati	žalosti,	ki	nam	jo	je	nemila	smrt	
s	tem	povzročila.	Rajni	se	je	zelo	pridno	pripravljal,	
da	bi	odšel	z	g.	provikarjem	in	g.	Überbacherjem	k	
Berijcem.	Samo	pogled	na	Boga	nas	more	tolažiti.	
Njemu	izročimo	sebe	in	ves	misijon,	katerega	tako	
zelo	preizkuša,	kakor	bi	ga	hotel	kmalu	končati.
Red	službe	božje	 imamo	tak:	vsak	dan	so	štiri	

maše.	Pri	maši	ob	šestih	molijo	učenci	po	arabsko;	
ob	enajstih	pridejo	odmolit	zahvalo	po	šoli.	Zvečer	
opravijo	 večerno	molitev	 in	 še	 posebej	molijo	 za	
vse	dobrotnike.	Ob	nedeljah	in	praznikih	je	slovesna	
maša,	popoldne	so	večernice	z	blagoslovom.«
15.	januarja	je	Kirchner	pripisal	na	koncu	tega	

pisma:	»Medtem	se	je	spet	marsikaj	neprijetnega	
pripetilo.	Naša	hiša	je	spet	bolnišnica.	Vsi	Evropejci	
so	bolni.	Nekaterim	se	spet	boljša.	Popolnoma	zdravi	
so	zdaj	samo	g.	provikar,	Lap	in	trije	delavci,	menda	
zato,	ker	g.	provikar	stanuje	na	Jutranji	zvezdi,	g.	
Lap	tik	ob	reki,	trije	delavci	pa	lomijo	kamen;	ti	torej	
niso	v	kartumskem	smradu	in	ne	tako	nizko,	kakor	
je	naš	zazidani	vrt.	Bog	naj	ohrani	misijon!«
O	kartumskih	gojencih	je	Überbacher	nekako	v	

tem	času	pisal	Mitterrutznerju	(Zgodnja	Danica	22.	
2.	1855):	»Kakšna	dva	dni	po	našem	prihodu	so	g.	
provikarju	pripeljali	 na	 Jutranjo	 zvezdo	 zamorčka	
Gúdija.	Fantiček,	črn	kakor	oglje,	mu	je	bil	všeč	in	
ga	je	odkupil	za	50	goldinarjev.	Ko	smo	g.	Kirchner,	
Rainer	in	jaz	prišli	na	ladjo,	ga	je	g.	provikar	pripeljal,	
da	nam	je	dal	roko.	Kmalu	je	dobil	novo	oblekco.	Dne	
3.	novembra	ga	je	g.	provikar	prvič	peljal	v	cerkev	
k	 sv.	maši.	 Sirota	ni	 vedel,	 kaj	 bi	 počel.	 Pogleda	
na	oltar,	pred	oltarjem	vidi	dečka,	posluša	petje	in	
harmonij,	potem	se	pa	boječe	usede	pri	cerkvenih	
vratih.	Nato	je	vse	tako	delal,	kakor	je	videl	pri	večjih	
gojencih:	pokleknil	je	zraven	njih,	se	priklanjal	in	se	

pri	vratih	stegoval	do	kotlička	z	blagoslovljeno	vodo.	
Vselej	sem	vesel,	kadar	vidim	te	otročičke	klečati	
in	moliti.	Tudi	so	prav	družljivi.	Kadar	sem	sam	v	
svoji	sobi,	se	plazijo	drug	za	drugim	noter,	dokler	
jih	ne	pozdravim.	Nato	jim	razkazujem	Sveto	pismo	
s	podobami;	če	utegnem,	jim	tudi	velim,	da	mi	naj	
podobe	razlagajo.	Kar	je	večjih,	govorijo	italijansko,	
manjši	se	mi	pa	samo	nasmihajo.	Najmlajši	izmed	
njih,	Bazilij,	ni	višji	kakor	en	vatel	(77	cm.);	zdaj	gre	
v	4.	leto	in	že	počasi	in	moško	koraka.	Blagoslovlje-
ne	vode	še	ne	doseže,	vstopi	se	na	prste	in	ne	gre	
proč,	dokler	mu	je	kdo	ne	da	na	čelo.	Bolj	nadarjeni	
gojenci	bodo	hodili	naprej	v	šolo,	drugi	se	bodo	učili	
gospodarstva	 in	rokodelstva.	Vsi	 ti	morajo	obleko	
sami	krpati,	da	potem	bolj	pazijo	nanjo.«
Überbacher	 je	 pisal	 dr.	 Mitterrutznerju	 tudi	 o	

velikem	vplivu,	ki	ga	je	Knoblehar	imel	na	vsakogar,	s	
komer	je	prišel	v	stik.	»Treba	je	strmeti	nad	njegovo	
mirnostjo	in	pogumnostjo.	Mohamedancem	je	v	vsem	
okrožju	 kakor	 prerok.	Mnogokrat	 jim	 tudi	 pravde	
razsoja«	 (Zgodnja	Danica	1.	3.	1855).	Misijonske	
osebe,	ki	so	mu	bile	podrejene,	so	pripadale	različnim	
narodnostim.	Pa	se	iz	nobenega	pisma	ne	vidi,	da	
bi	prišlo	do	trenj	med	njimi:	odlično	jih	je	torej	znal	
obvladati	in	zbliževati.	Ni	malenkostno	sitnaril	nad	
njimi,	zaupal	jim	je	in	puščal	veliko	samostojnosti.	O	
vseh	je	lepo	mislil.	Veselil	se	je	njihovih	uspehov	in	jih	
je	rad	pohvalil.	Kot	odgovoren	predstojnik	jim	je	dajal	
razna	naročila;	naj	so	jim	bila	všeč	ali	ne:	izvrševali	
so	 jih,	ker	so	 imeli	neomajno	zaupanje	v	njegovo	
modrost	in	uvidevnost.	Kdor	je	o	njem	pisal	v	Evropo,	
je	pisal	z	iskrenim	in	globokim	spoštovanjem;	nobene	
sence	niso	videli	na	njem.	Tako	je	Dovjak	že	iz	Kaira	
pisal:	»Človek	ga	tem	bolj	ceni,	čim	dalj	časa	je	pri	
njem	in	čim	bolj	more	opazovati	njegovo	ravnanje	in	
poslušati	njegovo	govorjenje«	(Zgodnja	Danica	9.	10.	
1851).	Res,	da	je	o	črncih	predobro	sodil	in	se	jim	je	
dajal	zelo	izrabljati;	bil	je	pa	prepričan,	da	mora	kar	
najbolj	obzirno	in	širokosrčno	ravnati	z	njimi,	dokler	
ne	sprevidijo	dobrih	namenov	misijonarjev	in	se	ne	
dajo	poučiti	in	krstiti.	Hotel	je,	da	naj	bodo	misijonarji	
črncem	kakor	oče	in	mati,	da	bodo	potem	črnci	do	
njih	kakor	dobri,	poslušni	otroci.

LETO 1855
oseb,	ker	so	vzeli	s	seboj	tudi	več	zamorskih	dečkov,	
že	nekoliko	vzgojenih	in	poučenih,	ki	bi	naj	bili	jedro	
gondokorskega	vzgojevališča.
Eden	izmed	njih	je	bil	že	precej	velik.	Doma	je	

bil	s	pogorja	Fákele	na	jugu	Kordofana.	Bil	je	suženj	
nekega	mohamedanca,	 ki	mu	 je	 pa	 podaril	 pro-
stost.	Da	bi	se	njegov	prejšnji	lastnik	in	kartumski	
mohamedanci	preveč	ne	vznemirjali,	so	ga	peljali	v	
Gondokoro,	da	bo	tam	krščen.	Ime	mu	je	bilo	Šerif.	
Bil	je	zelo	dober	fant.
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Gospod, hrepenim po resnici.

Hrepenim po nečem, kar bi mi dalo jasen odgovor
po nesprenevedanju, po ponižnosti, in ne po zakonih tega sveta.

Hrepenim po miru v srcu,
hrepenim po Tvoji navzočnosti in po vedno večjem »da« Tebi.

Gospod, iščem zemljo, kjer bom pognal korenine in obrodil obilen sad.
Sad, ki bo všeč Tebi, ki bo uresničenje vsega tega, za kar si me poklical na svet.

Ti si mi dal življenje, Tvoje je, Ti ga vodi.

Gospod, jasno govoriš – vem, moja svoboda je v Tebi.

Pokazal mi boš zemljo, če Te le poslušam in ljubim.

Če ljubim brate in sestre, če ljubim sebe in se Ti dajem.

Vidim, ni nešteto poti v življenju
in nešteto stvari, ki bi mogle potešiti hrepenenje po življenju.

Da spoznam, ni pomembno preizkusiti vse.

Zaupam v Gospoda, On mi bo pokazal, kaj je želel.

V Njem bo miren moj korak ob neštetih ponudbah in vabilih,
kajti v uri razodetja bo moje zaupanje veliko.

On je tisti, ki predlaga in daje življenje.

Slavim Gospoda, ker nas ni pustil samih,
da bi se ne izgubili v krogih človeške nezadostnosti.

Slavim ga, kajti še več, postal je živi Bog.

Živi, ranljivi Bog, ki se je približal meni,
ranjenemu, a upajočemu človeku, in me odrešil.

Kako velika je njegova ljubezen!

Naj se nas, vseh ljudi, dotakne njegova ljubezen,
naj vžge naša preplašena, nezaupljiva, preračunljiva srca

in naj nas odpre življenju.

Da sprejmemo ljubezen, se pustimo ljubiti
in končno tudi sami ljubimo.
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Mučenca	sv.	Mohor	in	Fortunat	sta	dobro	znana	
vsem	Slovencem,	če	ne	drugače,	vsaj	po	Družbi	sv.	
Mohorja	v	Celovcu	in	Celju.	Ta	dva	svetnika	sta	bila	
zavetnika	oglejskega	patriar-
hata	od	leta	1031,	njuno	če-
ščenje	je	razširjeno	po	vsem	
oglejskem	ozemlju	po	patri-
arhalni	 sinodi	1282.	Od	 leta	
1461	do	1961	(natančno	500	
let)	sta	bila	patrona	ljubljan-
ske	škofije	in	sta	odtlej	njena	
drugotna	patrona.	Na	sloven-
skem	ozemlju,	seveda	samo	
južno	od	Drave,	je	njima	po
svečenih	 sedem	 župnijskih	
in	 25	 podružnih	 cerkva,	 pa	
nobeno	od	 starejših	 svetišč.	
God	 sv.	 Fortunata	 so	 začeli	
slovesneje	praznovati	 šele	v	
6.	stoletju,	kmalu	nato	pa	tudi	
obeh	 svetnikov	 skupno,	 po-
sebno	še	ob	koncu	8.	stoletja,	
ko	so	pridno	prepisovali	njuno	
legendo,	 prvič	 objavljeno	 v	
spisih	 Pavla	 Diakona	 (umrl	
799).	Po	tej	legendi	naj	bi	sv.	
Marko	oznanjal	vero	v	Ogleju,	
tam	lastnoročno	napisal	svoj	
evangelij,	vodstvo	škofije	pa	izročil	Hermagoru,	ki	ga	
je	nato	sv.	Peter	sam	posvetil	v	škofa.	Hermagoras	
(Mohor)	naj	bi	skupaj	z	diakonom	Fortunatom	dal	
živ	ljenje	za	Kristusa	pod	cesarjem	Neronom	okoli	
leta	 67.	 To	 izročilo	 je	 postalo	 splošno	 znano,	 ko	
je	prešlo	po	slavni	znani	“Zlati	 legendi”	(Legenda	
aurea)	na	vse	zahodne	evropske	pokrajine.	Največ	
častilcev	sv.	Hermagora	in	Fortunata	je	bilo	na	oglej-
skem	in	benečanskem	ozemlju.
Seveda	je	sporočilo	o	sv.	Marku	kot	oznanjeval-

cu	evangelija	 v	Ogleju	 in	posredno	na	beneškem	

ozemlju	zgodovinsko	nevzdržno,	čeprav	je	beneška	
republika	sprejela	leva	kot	simbol	sv.	Marka	v	svoj	
grb.	Beneški	lev	je	spremljal	in	označeval	vse	be-

neške	osvojitve	tudi	na	naših	
jadranskih	tleh.	Nevzdržno	je	
to	izročilo	preprosto	že	zato,	
ker	v	času	sv.	Marka	Benetke	
sploh	še	niso	obstajale.	Ljudje	
so	 se	 na	 beneških	 lagunah	
naselili	 več	 stoletij	 kasneje.	
Tudi	v	Ogleju	v	prvem	stoletju	
po	Kristusu	ni	bilo	še	krščanske	
občine	in	Neron	zunaj	Rima	kri-
stjanov	ni	preganjal	niti	ni	bilo	
tedaj	v	Ogleju	kakega	škofa	z	
imenom	Hermagoras.	Res	so	v	
Ogleju	iz	dobe	preganjanja	v	
3.	ali	začetku	4.	stoletja	imeli	
mučenca	 diakona	 Fortunata,	
ki	 ga	na	dveh	mestih	 opeva	
pesnik	Venancij	Fortunat	v	6.	
stoletju,	 nedvom	no	 oprt	 na	
stara	poročila,	ki	so	zgodovin-
sko	utemeljena.
Kdaj	 je	 živel	 sv.	 Mohor	

(Hermagora)?	 Ali	 je	 njegov	
obstoj	sploh	zanesljivo	izpri-
čan?	 Taka	 izročila,	 kakor	 so	

ohranjena	o	sv.	Mohorju	in	Fortunatu,	imajo	redno	
neko	zgodovinsko	jedro,	ki	ga	je	treba	šele	izluščiti	
po	odstranitvi	legendarnih	primesi.	Raziskovalci	so	
se	pravilno	ustavili	ob	dejstvu,	da	je	tako	imenovani	
Hieronimov	martirologij	praznovanje	teh	dveh	mu-
čencev	nastavil	na	22.	in	23.	avgust,	medtem	ko	je	
poznejše	praznovanje	v	Ogleju	bilo	12.	julija	z	ugo-
tovitvijo,	da	je	bil	to	le	dan	prenosa	njunih	relikvij.	
Pravi	smrtni	dan	ali	dan	mučeništva	obeh	svetnikov	
mora	 torej	biti	 23.	avgust,	 ki	 se	 stalneje	omenja	
kakor	22.	avgust.	Datum	23.	avgust	je	za	Mohorja	
in	Fortunata	zapisan	tudi	v	najstarejšem	oglejskem	
brevirju	in	je	znan	tudi	od	drugod	pri	najresnejših	
opisovalcih	svetniških	življenj.
God	sv.	Mohorja	in	Fortunata	na	dan	23.	avgusta	

je	odkril	odločilno	sled.	Prav	na	ta	dan	se	je	slavna	
škofija	Sirmium	(današnja	Sremska	Mitrovica)	spo-
minjala	svojih	dveh	mučencev	z	imenoma	Hermo-
genes	in	Fortunat,	ki	sta	bila	mučena	pod	cesarjem	
Dioklecijanom	leta	303	ali	304.	Oba	mučenca	sta	bila	
uradno	zaznamovana	med	žrtvami	sirmijskega	sede-
ža.	Ugotovljeno	je	dalje,	da	so	kosti	obeh	mučencev	
(skupaj	z	drugimi)	prenesli	v	Oglej	med	preseljeva-
njem	narodov,	najbrž	leta	408	ali	409,	pač	v	skrbi,	
da	jih	zavarujejo	pred	skrunitvijo	po	poganskih	četah,	
ki	so	šle	skozi	Srem.	Pregled	imena	sv.	Hermagora	
kaže,	da	je	spreminjal	v	raznih	rokopisih	svoje	oblike.	
Razen	Hermogena	beremo	tam	še	izraze:	Hermoge-
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rat,	Ermodor,	Armager	in	tudi	Hermagora.	Vsakdo	
lahko	po	 tem	 sklepa,	 da	 je	 sirmijski	Hermogenes	
spremenil	ime	v	končno	obliko	Hermagora	in	da	je	
pravi	 “oglejski”	mučenec	Hermagora	dejansko	 isti	
kakor	sirmijski	Hermogenes.	Imena	Fortunat	ni	bilo	
treba	spreminjati,	saj	so	Oglejci	že	imeli	diakona	in	
mučenca	z	istim	imenom.
In	kako	je	prišlo	do	legende	o	sv.	Marku	in	za-

četkih	 oglejske	 škofije?	
Oglej	 je	 bilo	 veliko	 in	
slavno	mesto,	 največje	
za	 Rimom	v	 Italiji.	Med	
preseljevanjem	narodov	
so	 ga	 požgali	 Huni	 leta	
452.	Kmalu	si	je	opomog
lo	 in	 prevzelo	 skrb	 za	
raz	rušene	cerkve	na	pa-
nonskih	tleh	in	v	vzhod
nih	Alpah.	Nastala	 je	 tu	
velika	 nadškofija	 (me-
tropolija)	 in	 iskala	 zato	
zgodovinske	razloge.	Ve-
ljalo	je	pravilo,	da	imajo	
škofje	 iz	 časa	apostolov	
prednost	 pred	 drugimi.	
In	ker	je	bil	Oglej	največji	
za	Rimom,	je	bila	domne-
va	 o	 apostolskem	 izviru	
verjetna.	Podpirala	jo	je	
stara	knjiga	evangelija	sv.		Marka	(nihče	ni	vedel,	da	
je	to	le	prepis	iz	5.	–	6.	stoletja)	in	še	star	škofijski	
sedež,	ki	bi	mogel	biti	Markov	sedež.	Med	relikvi-
jami	 so	 imeli	 dvojno	 skrinjico	 z	 imenom	diakona	
Fortunata,	znanega	domačina,	 in	drugega	skupno	
z	napismo	Hermogenes	–	Hermagora.	Naprosili	so	
“učenega”	meniha,	naj	preišče	njuno	zgodovino.	Ta	
ni	imel	pisanih	podatkov	razen	ugotovljenih	imen.	
Napisal	 je	 spodbudno	 zgodbo,	 ki	 se	mu	 je	 zdela	
verjetna	in	z	nekaj	dejstvi	podprta	(o	evangelistu	

Marku	in	možnem	prvem	škofu	iz	apostolskih	časov	
Hermagoru).	Pozneje	so	to	zgodbo	imeli	za	resnično,	
ker	jo	je	marsikaj	podpiralo	in	je	razlagalo	priznano	
oglejsko	veličino.
Poznamo	 pa	 v	 starih	 zapisih	 in	 utemeljenem	

sklepanju	tujdi	dognano	zgodovinsko	jedro	o	pravih	
mučencih	Hermogenu	(preimenovanemu	v	Herma-
gora	 –	Mohorja)	 in	 Fortunatu.	Hermogenes	 je	 bil	

lektor	(nižji	klerik)	škofa	
v	Singidunu	(današnjem	
Beogradu).	 Leta	 303	 je	
bežal	 pred	 preganjalci	
odtod	v	Sirmium,	kjer	ga	
nihče	 ni	 poznal.	 Vendar	
so	ga	odkrili.	Pred	sodi-
ščem	je	zvesto	pričal	za	
Kristusa,	najbrž	prav	na	
isti	dan	23.	avgusta	kakor	
sirmijski	diakon	Fortunat.	
Ob	prenosu	njunih	relikvij	
v	Oglej	so	tam	izgubili	za-
pis	o	njunem	mučeništvu	
in	ga	nadomestili	s	spod-
budno	in	domoljubno	le-
gendo.	Vendar	ta	bistva	ni	
sprememnila,	ker	opisuje	
dva	 resnična	 pričevalca	
za	 Kristusa,	Odrešenika	
človeškega	rodu,	ki	jima	

je	dal	moč,	da	sta	prestala	mučeništvo.
Iz	navedenega	zdaj	vemo,	da	je	primerno	praz

novati	njun	spomin	23.	avgusta,	ki	je	dan	njunega	
rojstva	za	nebesa,	bolj	kakor	12.	julija,	ko	se	spo-
minjamo	 samo	 prenosa	 njunih	 relikvij	 v	 še	 zdaj	
obstoječo	 stolnico	v	Ogleju.	V	kripti	 te	 cerkve	so	
lepe	upodobitve	njune	legende	iz	srednjega	veka.	
Pravilno	ravna	škofija	v	Đakovu,	ki	praznuje	god	sv.	
Hermogena	in	Fortunata	že	od	nekdaj	23.	avgusta.	
Đakovo	velja	za	naslednico	sirmijske	antične	škofije.

Oglej

Ideal	svetništva	v	Katoliški	Cerkvi	je	Jezus	Kristus.	
Cerkev	je	skozi	zgodovino	in	tudi	danes	za	svetnike	
razglašala	tiste,	ki	so	na	različne	načine	sledili	njegove-
mu	zgledu.	Svetnike	delimo	na	spoznavalce	in	mučen-
ce.	V	osnovnem	opisu	je	dodan	njihov	stan,	poslanstvo	
ali	služba	v	Cerkvi,	npr.	apostol,	papež,	škof,	duhovnik,	
cerkveni	učitelj,	cerkvena	učiteljica,	puščavnik,	opat,	
opatinja,	redovni	ustanovitelj,	redovna	ustanoviteljica,	
redovnik,	redovnica,	misijonar,	misijonarka,	mistik,	
spokornik,	tretjerednik,	vzgojiteljica,	…
Mučenec	je	tisti,	ki	je	pretrpel	mučeniško	smrt	iz	

sovraštva	do	vere	(in	odium	fidei),	ki	je	smrt	prosto-

voljno	sprejel,	ni	pa	je	iskal.	Vsi	ostali	so	spoznavalci.
Za	blaženega	je	razglašen	katoliški	vernik,	ki	je	

v	svojem	življenju	pokazal	nadpovprečne	krščanske	
kreposti	ali	prestal	mučeništvo	iz	sovraštva	do	vere	
oz.	lastnosti	v	tesni	povezanosti	z	vero	in	je	zaradi	
tega	postavljen	za	zgled	krščanskega	življenja	ver-
nikom	na	ravni	krajevne	Cerkve	oziroma	posamezne	
škofije	ali	redovne	skupnosti.
Za	svetnika	je	razglašen	blaženi,	za	katerega	je	

bil	v	postopku	za	kanonizacijo	dokazan	(nov)	čudež.	
Razglašenega	svetnika	se	javno	lahko	časti	na	ravni	
vesoljne	Cerkve.

P. Janez Sraka

B LAŽENI,
MUČENCI IN SV ETNIKI

kdo je blaženi, kdo svetnik in kdo mučenec – “definicije”?
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
ODKOD POZNAMO JEZUSA?

JA N E Z
Takoj	je	jasno,	da	je	četrti	evangelij	izven	skupi-

ne	ostalih	treh	in	njihovega	izročila.	Sinoptikom	ga	
ni	mogoče	primejati	niti	po	načrtu,	po	katerem	je	
zgrajen,	niti	po	splošnem	tonu,	niti	po	namenu,	ki	se	
v	njem	kaže.	Že	Evzebij	(265340)	je	opozoril,	da	je	
skoraj	polovica	njegovega	besedila	–	106	odlomkov	
od	vsega	232	–	izvirna	in	z	drugimi	nima	nič	skupne-
ga.	In	kdor	bere	veličastni	uvod	»V	začetku	je	bila	
Beseda	in	beseda	je	bila	pri	Bogu	in	Beseda	je	bila	
Bog	...«	lahko	presodi,	kaj	loči	mističnega	genija,	
pisca	teh	vrstic,	od	preprostih	pripovedovalcev	kot	
so	sveti	Marko,	Luka	in	Matej.

Razlika	med	sinoptiki	 in	četrtim	evangelijem	je	
torej	dvojna.	Najprej	četrti	evangelij	pripoveduje	o	
določenem	številu	dejstev,	o	katerih	ostali	trije	ne	
vedo	nič.	 Poudarja	 Jezusovo	 poslanstvo	 v	 Judeji;	
medtem	ko	ostali	trije	poznajo	samo	eno	potovanje	
v	Jeruzalem,	jih	on	omenja	kar	pet.	Vse,	kar	je	v	
sinoptikih,	bi	se	lahko	zgodilo	v	enem	letu,	medtem	
ko	četrti	evangelij	zahteva	najmanj	dve	do	tri	leta.	
Vse	se	dogaja	tako,	kakor	bi	pisec	natančno	preštu-
diral	ostala	besedila,	potem	jih	bi	pa	hotel	dopolniti	
s	pomočjo	dokumentov,	različnih	od	tistih,	ki	so	jih	
imeli	ostali	in	za	katere	je	imel	razloge	verjeti,	da	
so	odlični.
Po	drugi	strani	pa	različnost	izhaja	iz	tona.	Po-

polnoma	gotovo	 je,	da	 je	 človek,	ki	 je	napisal	 ta	
evangelij,	mistik,	ki	ni	doma	samo	v	veri,	ampak	

tudi	 v	metafizični	meditaciji.	 Zanima	 ga	 srečanje	
z	Nikodemom,	kjer	ga	Jezus	pouči,	da	je	potrebno	
“novo	rojstvo”	in	Lazarjeva	obuditev	od	mrtvih,	ki	
potrjuje	zmago	nad	smrtjo.	Poroča	samo	o	sedmerih	
čudežih,	toda	pet	od	njih	jih	ostali	trije	evangelisti	
ne	poznajo	in	vseh	pet	jih	je	mogoče	razumeti	kot	
pričevanje	o	vzvišeni	resnici,	v	katere	slavo	je	cela	
knjiga	napisana:	da	je	Jezus	Božji	Sin,	Luč	sveta,	
učlovečena	Beseda.	Evangelist	Besede	je	edini,	ki	
uporablja	izraz	Logos,	ki	je	bil	takrat	splošno	znan	po	
vsem	sredozemskem	Vzhodu,	prepojenem	z	grško	
filozofijo.	Logos	je	ena	od	tistih	posvečenih	besed,	
katerih	raba	je	prišla	tako	daleč,	da	je	do	skrajnosti	
razširila	smisel,	to	pa	tako	daleč,	da	je	vključevala	
celo	nasprotna	pojmovanja.	Toda	ta	izraz	Logos	nima	
iste	vsebine	kot	pri	Filonu	Aleksandrijskem,	niti	pri	
judovskem	 “Gospodova	 beseda”,	 ki	 je	 soznačnica	
za	neizrekljivo	Ime,	ali	“Modrost”.	Evangelist	jo	pre
ustvari,	ji	da	nov	zven.	»V	njej	je	bilo	življenje	in	
življenje	je	bilo	luč	ljudi.«	V	njej	se	izraža	eden	od	
bistvenih	smislov	krščanstva.
Naj	to	pomeni,	kot	včasih	trdi	nekrščanska	kri-

tika	–	Loisy,	na	primer	–	da	gre	za	čisto	simbolično	
delo,	za	“mistično	zrenje”,	za	“teološko	razmišlja-
nje	 o	 skrivnosti	 odrešenja?	 Renan	 je	 že	 vnaprej	
odgovoril,	da	»je	poročanje	o	materialnih	okolišči-
nah	 Jezusovega	 življenja,	 kakor	 jih	 podaja	 četrti	
evangelij,	samo	po	sebi	bolj	verjetno	kot	poročanje	
sinoptikov.«	Ugotovljeno	je,	na	primer,	da	on	sam	
prinaša	več	topografskih	podatkov	kot	vsi	ostali	trije	
skupaj.	Vse	podrobnosti,	ki	jih	najdemo	pri	njem,	se	
dogajajo	na	palestinskih	tleh;	na	primer	natančen	
podatek	koliko	so	držali	vrči	pri	ženitnini	v	Kani	ali	
pa	hitrost	bark,	ki	so	se	borile	z	viharjem.	Nič	manj	
ni	 natančen	 s	 psihološkega	 vidika:	 dokaz	 je	 tisti	
nenavaden	 odlomek,	 kjer	 si	 Jezusovo	 sorodstvo,	
njegovi	“bratje”,	prizadevajo,	da	bi	ga	pripravili	k	
odhodu	iz	Galileje,	ker	so	začeli	ugotavljati,	da	jim	
dela	napotje	(Jn	7,1.6).
Na	koga	se	obrača	ta	evangelij?	Gotovo	na	kristja-

ne,	ki	že	nekaj	vedo,	ki	jim	ni	več	treba	ponavljati	
osnov	oznanjevanja,	jim	ponovno	odkrivati	stvari,	
ki	so	jih	že	vsi	poznali.	Nasprotno	temu,	kar	mislijo	
nekateri	kritiki,	ni	nobenega	nasprotja	med	Jezusom,	
kot	 ga	 opisuje	 in	 Jezusom	pri	 sinoptikih	 ter	med	
eno	in	drugo	podobo	ni	ne	vem	kakšne	ostroumne	
razlike,	 nekakšne	 osvetlitve,	 poudarka:	 Kristus	
je	pri	prvih	treh	prikazan	verjetno	bolj	s	človeške	
strani,	Kristus	pri	četrtem	pa	predvsem	v	svojem	
božanstvu.	Kaj	pisec	ne	pripominja	večkrat,	da	on	in	
njegovi	tovariši	tisti	trenutek	niso	razumeli	besed	in	

Konec Lukovega
in začetek Janezovega evangelija

(Codex Vaticanus)
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dejanj	Učitelja	in	da	se	jim	je	njihov	globoki	pomen	
razjasnil	šele	pozneje.	Imamo	občutek,	da	beremo	
delo	človeka,	ki	je	dolgo	premišljeval	o	poučevanju,	
o	zgodovini,	in	končno	iz	tega	izluščil	vso	vsebino.
Študij	sloga	končno	zaključi	podatke	o	piscu	tega	

četrtega	evangelija.	Grščina,	ki	jo	piše,	je	povprečna,	
sicer	brez	hujših	napak,	vendar	revna	in	dolgočas
na;	nobene	primerjave	ni	z	 lepim	besedilom	sve-
tega	Luka.	To	potrjuje	Semita,	ki	piše	v	naučenem	
jeziku.	V	zgradbi	nasprotij	in	vzporednic,	ki	so	pri	
njem	pogoste	(13,13	sl.;	16,21),	v	samem	ritmu	
predgovora	zveni	prastaro	ustno	izročilo	Izraela.	Za	
Izraelca	ga	izdaja	tudi	njegovo	prepričanje,	s	katerim	
se	priključuje	izvoljenem	ljudstvu,	»kajti	odrešenje	
je	od	Judov«	(Jn	4,22),	tistim,	»ki	se	jim	je	zgodila	
Božja	beseda,«	ki	črpajo	duhovno	moč	v	Pismu,	ki	
»se	ne	more	razvezati«	(Jn	10,35),	pa	prerokom,	ki	
jih	navaja	kakih	ducatkrat.	Da	se	ima	za	Juda	bomo	
lahko	ugotovili	celo	iz	načina,	kako	obsoja	to	uporno	
ljudstvo,	iz	napovedi	nesreč,	ker	so	se	uprli	priznati	
Jezusa	Besedo,	Sinu	Božjega.	Jud,	ki	je	postal	pro-
tijudovski,	ki	govori	neki	nejudovski	skupnosti:	to	je	
pisec	našega	četrtega	evangelija.	Cerkev	je	določila	
natančno:	sveti	Janez.

Medtem	ko	sinoptiki	malokrat	uporabljajo	 izraz	
“Judje”	(petkrat	ali	šestkrat	vsak),	se	ga	Janez	po-
služi	enainsedemdesetkrat.	Daje	mu	trojen	pomen:	
“judovsko	ljudstvo”	ali	“prebivalci	Judeje”	ali	pa	–	in	
on	je	edini,	ki	to	počne	–	”Kristusovi	sovražniki”.	Ta	
zaničevalni	namen	je	mogoče	brez	dvoma	razložiti	z	
nasprotovanjem,	ki	ga	je	apostol	doživel	pri	judovskih	
skupnostih	v	Aziji;	isto	je	doživel	sveti	Pavel.	V	času	
ko	 je	 Janez	pisal	 svoj	 evangelij,	 je	 bila	 pretrgana	
povezana	med	Judi	in	kristjani.

Vse	 značilnosti,	 ki	 smo	 jih	 omnenili,	 se	popol-
noma	ujemajo	s	tem,	kar	uči	izročilo:	sveti	Janez,	
pisec	evangelija,	je	mladi	Gospodov	apostol.	Svoje	
besedilo	je	dokončno	oblikoval	proti	koncu	svojega	
življenja,	ko	je	živel	v	krščanski	skupnosti	v	Efezu.	
Tako	je	mogoče	razumeti,	da	je	brez	poznavanja	dela	
svojih	predhodnikov	uporabil	neposredno	dokumen-
tacijo,	ki	mu	jo	je	dal	njegov	spomin.	Razumljivo	je	
tudi,	da	je	po	kakem	šestdesetletnem	premišljevanju	
Učiteljevega	življenja	in	učenja	iz	obojega	lahko	pri-
dobil	več	kot	drugi.	Vse	to	razloži	tudi	njegov	slog	in	
njegovo	stališče	glede	Judov.	Sama	kritika	besedila	
je	zadoščala	za	potrdilo	tega.
So	pa	še	drugi	dokazi.	Na	koncu	evangelija	 je	

pripomba:	»To	je	učenec,	ki	o	tem	pričuje	in	je	to	
napisal,	in	vemo,	da	je	njegovo	pričevanje	resnično«	
(Jn	21,24).	Kdo	je	torej	ta	učenec?	Malo	pred	to	vr-
stico	je	druga,	ki	nas	pouči:	»učenec,	ki	ga	je	Jezus	
ljubil«	(Jn	21,20).	Ta	skrivnostna	oznaka,	ki	jo	be-
sedilo	ponavlja	nič	manj	kot	petkrat,	se	brez	dvoma	
nanaša	na	Janeza,	najmlajšega	apostola,	mladeniča,	
ki	je	smel	položiti	svojo	glavo	na	Učiteljeva	prsa.	Ob	
branju	sinoptikov	je	jasno,	da	so	bili	trije	Jezusovi	
najljubši	učenci	Peter,	Jakob	Starejši	in	njegov	brat	
Janez.	Torej	»učenec,	ki	ga	je	Jezus	ljubil,«	ne	more	
biti	Peter,	ki	 ima	v	četrtem	evangeliju	čisto	drugo	
vlogo,	ali	Jakob,	ki	gotovo	ni	pisec	te	knjige,	saj	je	
bil	umorjen	pod	Herodom	Agripo	I.,	leta	44	(prim,.	

Apd	12,2).	Torej	je	gotovo	sveti	Janez.
Zelo	staro	cerkveno	izročilo	potrjuje	ta	pridevek.	

Polikarp,	v	letih	110120	škof	v	Smirni,	navaja	prvo	
Janezovo	Pismo,	ki	je	ozko	povezano	s	piscem	evan-
gelija;	 trideset	 let	pozneje	Justin	uporablja	 ta	 isti	
evangelij.	Koliko	velikih	polemikov	v	2.	stoletju,	v	
času	velikih	razprav	z	gnostiki,	se	je	na	obeh	straneh	
posluževalo	Janezovega	besedila!	Teofil	Antiohijski	
okrog	180,	Polikrat	Efeški	okrog	190,	oba	kot	Irenej	
Lyonski	(okrog	173185).	Muratorijev kanon	jasno	
potrjuje,	da	je	evangelij	Janezov.	Najznačilnejša	so	
besedila	 Klemena	Aleksandrijskega,	 ki	 jih	 navaja	
Evzebij,	 in	znani	Irenejev	odlomek:	»Sveti	Janez,	
pravi	Klemen,	je	videl,	da	so	bile	v	evangelijih	dobro	
osvetljene	Kristusove	zunanje	poteze,	pa	je	sestavil	
na	prigovarjanje	svojih	učencev	 in	pod	vodstvom	
Duha	evangelij	duhovnih	potez.«	In	Irenej:	»Tudi	
Janez,	Gospodov	učenec,	tisti,	ki	je	počival	na	nje-
govih	prsih,	 je	daroval	svoj	evangelij	med	svojim	
bivanjem	v	 Efezu.«	Če	 upoštevamo,	 da	 je	 Irenej	
poslušal	učenje	Polikarpa	(ki	je	umrl	kot	mučenec	
leta	155)	in	da	je	ta,	kot	pove	Irenej,	sledil	Kristusu	
vseh	šestinosemdeset	let,	to	pomeni,	da	je	moral	
biti	 rojen	okrog	 leta	70.	 Iz	 tega	pa	vidimo,	da	ni	
nobenega	presledka	v	izročilu,	ki	povezuje	svetega	
Janeza	z	Irenejem.

Zagotovo	smo	lahko	prepričani,	da	evangelij	zve-
sto	poroča	o	pričevanju	apostola	Janeza,	ki	je	zbral	
svoje	spomine	in	svoj	nauk,	ko	je	v	visoki	starosti	
živel	v	Efezu,	kjer	je	moral	umreti	pod	Trajanom,	po	
vsej	verjetnosti	leta	104.

Še	nekaj	potrjuje	to	mnenje:	skrb	pisca	evangeli-
ja,	da	nikoli	ne	imenuje	Janeza,	niti	njegovega	brata	
Jakoba,	niti	njegovega	očeta	Zebedeja,	niti	Salome,	
ki	je	bila	po	vsej	verjetnosti	“mati	Zebedejevih	sinov”	
in	jo	sinoptiki	omenjajo	na	Kalvariji	na	veliki	petek	
zvečer	in	na	veliko	noč	zjutraj.	Vse	to	je	znamenje	
Janezove	ponižnosti.

Janez Evangelist
v vatikanski baziliki
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Evangelij	 je	 torej	 iz	 časa	96104.	Včasih	se	 je	
ob	opiranju	na	nek	odlomek	iz	Papija,	ki	ga	navaja	
Evzebij,	pojavljala	podmena,	da	besedila	ni	napisal	
apostol	 sam,	 pač	 pa	 pod	 njegovim	 neposrednim	
vplivom	eden	od	njegovih	učencev,	Janez	Prezbiter	
(Starešina).	Razprava	o	tem	ni	pomembna.	Uporaba	
rajnika	bi	morda	razložila	slogovne	razlike	med	če-
trtim	evangelijem	in	Knjigo	razodetja.	Bistveno	je,	
da	se	 lahko	z	gotovostjo	sklicujemo	na	avtoriteto	
apostola	v	podporo	evangeljskemu	besedilu.

S	problemom	pisca	Knjige	razodetja	se	ne	bomo	
ukvarjali,	ker	nima	nobenega	pomena	za	naše	po-
znavanje	Jezusovega	življenja.	Danes	je	jasno,	da	
je	to	delo	nekega	drugega	Janeza,	ki	je	pa	pripadal	
apostolovemu	krogu.

Treba	je	zavrniti	še	zadnji	ugovor.	Včasih	se	je	
postavljalo	vprašanje,	kako	 je	mogel	galilejski	 ri-
bič,	človek	 iz	 ljudstva,	kar	 je	bil	sveti	Janez,	priti	
do	kulture,	ki	jo	razodeva	njegov	evangelij.	Na	to	
je	mogoče	odgovoriti:	zdi	se	najprej,	da	Zebedej	in	
njegova	sinova	niso	bili	preprosti	ribiči,	ampak	ne-
kakšni	ribiški	podjetniki,	vsekakor	glavarji	skupine	
v	 “korporativnem”	 sistemu	 jezerskih	 ribičev.	 Zelo	
močno	je	bilo	zasidrano	v	judovskem	izročilu	tudi,	
da	so	opravljali	rabiji	tudi	ročno	obrt:	bili	so	čevljarji,	
kuharji,	mizarji.	Rabi	Akiba,	rabi	Meir,	rabi	Johanan	
so	tudi	delali	s	svojimi	rokami.	Na	evangeliju	uteme-
ljena	prava	znanost	je	bila	v	Izraelu	zelo	razširjena	
in	razpravljanja,	o	katerih	poroča	evangelij,	so	čisto	
rabinsko	obarvana.	Končno	je	bilo	med	morda	dvaj-
setletnim	Janezom,	ki	je	spremljal	Jezusa,	in	tistim	
ki	je	pisal	evangelij,	kakih	sedemdeset	let	življenja,	
bogatega	z	mnogimi	stiki	in	številnimi	izkušnjami.	
Ribič	 Janez	 gotovo	 ne	 bi	mogel	 napisati	 četrtega	

evangelija,	toda	belolasi	starček	v	Efezu	ga	je.
Četrti	evangelij	 je	torej	prvovrsten	zgodovinski	

vir,	 ki	 na	 nenadomestljiv	 način	 izpopolnjuje,	 kar	
smo	 zvedeli	 od	 sinoptikov.	 Njegovo	 besedilo	 je	
danes	prav	tako,	kot	ga	izpričuje	najstarejši	izvod.	
Leta	1935	so	namreč	našli	majhen	odlomek	egip-
čanskega	papirusa	–	danes	je	to	Pap.	Ryl.	Gk	457	
knjižnice	Ryland	v	Manchestru	–,	ki	ga	ni	več	kot	
osem	 centimetrov,	 toda	 na	 njem	 je	 odlomek	 18.	
poglavja	 Janezovega	 evangelija,	 namreč	 Pilatovo	
zasliševanje	Jezusa.	Razprave	med	izvedenci	vseh	
vrst	so	zatrdno	ugotovile	čas,	iz	katerega	prihaja	ta	
neprecenljivi	ostanek:	okrog	leta	130,	torej	kakih	
trideset	 let	 po	 končnem	 izoblikovanju	 evangelija.	
Nekoliko	poznejši	papirus	Bodmer	iz	časa	okrog	leta	
190	pa	prinaša	večino	evangelija.
Koliko	dejstev	iz	Jezusovega	človeškega	življenja	

ne	bi	poznali,	če	ne	bi		imeli	besedila	Janezovega	
evangelija?	 In	 koliko	 skrivnostnih	 odnosov,	 ki	 se	
skrivajo	med	 človeškim	 in	 božjim	 v	 Kristusovem	
neločljivem	bitju!	Prav	osupljivo	je	opazovati	nosilni	
steber	krščanstva:	tisti,	ki	bi	radi	zanikali	Jezusovo	
božanstvo,	so	prisiljeni	odkloniti	Janezovo	pričeva-
nje.	Saj	je	to	pričevanje	tako	trdno,	da	so	ga	morali	
priznati	celo	njegovi	nasprotniki.	
Vse	razpravljanje	pa	zaključi	dokaz,	da	je	namreč	

četrti	evangelij	drugačen	od	ostalih	treh.	Če	upo-
števamo	vso	skrb	prvotne	Cerkve,	ki	je	pri	zbiranju	
besedil	za	svoje	 izročilo	 izločila	vse	sumljivo,	tudi	
apokrife;	kako	bi	mogla	sprejeti	v	svoj	seznam	to	
knjigo,	če	ne	bi	bila	gotova,	da	pomeni	neovrgljivo	
pričevanje,	ki	temelji	na	tem,	kar	v	bistvu	zahteva	še	
danes:	apostolsko	jamstvo.	Prav	tukaj	je	bila	močna	
skušnjava,	da	bi	poenotili	in	uskladili.

Delavci,	ki	so	popravljali	kanalizacijo	v	starem	Je-
ruzalemu,	so	odkrili	svetopisemski	bazen	oz.	vodnjak,	
kakor	ga	imenuje	slovenskih	prevod	Svetega	pisma.
V	tem	zbiralniku	sveže	vode,	enem	glavnih	zbi-

rališč	za	Jude,	ki	so	romali	v	sveto	mesto	in	znani	
kraj,	kjer	je	Jezus,	kot	piše	evangelist	Janez,	ozdravil	
sleporojenega.	Bazen,	v	katerega	je	pritekala	voda	
iz	Hezekijevega	predora,	 je	veliko	večji,	kot	so	si	
predstavljali	arheologi,	do	njega	pa	vodijo	kamnite	
stopnice,	ki	omogočajo	lahek	dostop	do	vode.
»Znanstveniki	so	govorili,	da	vodnjaka	v	Siloi	ni,	

da	je	evangelist	Janez	hotel	z	njim	ponazoriti	versko	
resnico,«	je	dejal	poznavalaec	Nove	zaveze	James	
H.	Charleswort.	»Zdaj	pa	smo	našli	vodnjak	v	Siloi	
prav	tam,	kjer	je	Janez	rekel,	da	je.«	Evangelij	naj	
bi	bil	čista	teologija,	zdaj	pa	se	je	pokazalo,	da	je	
utemeljen	v	zgodovini.

Vodnjak	so	zgradili	v	prvem	stoletju	pred	Kristu-
som,	uničil	pa	ga	je	rimski	cesar	Tit	okoli	leta	70	po	
Kristusu.	Odkrili	 so	ga	 jeseni	2004,	ko	so	delavci	
pod	nazdorom	Elija	Shukrona	z	izraelskega	zavoda	
za	spomeniško	varstvo	popravljali	kanalizacijo.	Ko	
je	Shukron	videl	dve	odkriti	stopnici,	je	ukazal,	naj	
prenehajo	 delati,	 in	 poklical	 strokovnjaka	Reicha,	
ki	je	izkopaval	že	izvir	v	Gihonu.	Shukron	je	dejal:	
»Stoodstotno	smo	prepričani,	da	smo	našli	vodnjak	
v	Siloi.«	Ker	se	je	hitro	bližala	zima,	so	pohiteli	z	
izkopavanji,	da	so	kanalizacijo	lahko	popravili	še	pred	
deževno	dobo.	Odkrili	so	tri	skupine	petih	stopnic,	
med	seboj	ločene	z	ozkimi	presledki.
Bazen	 je	dolg	68	metrov,	 stopnice	pa	 so	okoli	

njega	izkopali	na	treh	krajih.	»Radi	bi	videli,	kako	
velik	je,«	je	dejal	Charlesworth.	»Morda	je	to	največji	
obredni	bazen,	kar	so	jih	kdaj	našli.	

ODKRI LI BAZEN V SI LOI
odkritje je pokazalo,

da je Janezovo evangeljsko poročilo utemeljeno v zgodovini
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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 (2)

V	preteklosti	je	bila	cerkvena	spolna	morala	po-
gosto	izpostavljena	ostrim	napadom,	češ	da	ni	več	
sodobna,	da	preveč	zahteva	od	človeka	in	izhaja	iz	
negativnega	stališča	do	spolnosti.	Ti	očitki	so	gotovo	
v	marsičem	upravičeni.	 Oznanjevalcem	 cerkvene	
morale	očitno	ni	 uspelo	govoriti	 o	 spolnosti	 tako,	
da	bi	pomagali	 ljudem	v	njihovem	hrepenenju	po	
dobri	spolnosti.	Nihče	ne	more	neprizadeto	govoriti	
o	spolnosti,	kajti	vsak	ima	z	njo	lastne	izkušnje,	lepe	
in	boleče,	osvobajajoče	in	zasužnjujoče.
Pogosto	se	pri	temi	o	spolnosti	prikradejo	občut-

ki	krivde,	ki	izhajajo	bodisi	iz	toge	vzgoje	bodisi	iz	
lastne	izkušnje,	da	nismo	v	spolnosti	zadostili	niti	
drugemu	niti	sebi.	Zato	je	treba	o	spolnosti	govoriti	
obzirno.	Namen	krščanske	spolne	morale	je	prav-
zaprav	pomagati	človeku,	da	bi	živel	svojo	spolnost	
tako,	kot	ustreza	njegovi	naravi.	Za	spolnost	je	po-
treben	občutek	za	druge-
ga.	In	potreben	je	odnos	
zaupanja	in	zanesljivosti,	
da	zaživi	predanost.
Kadar	se	z	ljudmi	zelo	

odkrito	 pogovarjam	 o	
spolnosti,	opažam,	kako	
ima	 vsak	 očarljive,	 a	
hkrati	tudi	boleče	 izkuš
nje.	In	vsakdo	čuti,	kako	
krhka	 je	 spolnost,	 kako	
hitro	 se	 lahko	 čudovita	
izkušnja	 sprevrže	 v	 bo-
lečo.	Znova	in	znova	doživljam,	kako	si	ljudje	želijo	
odkritih	pogovorov	o	izkušnjah	s	spolnostjo	in	kako	
bi	vsekakor	želeli	slišati	glas	Cerkve	in	glas	desetih	
zapovedi.	Želeli	bi	vedeti,	kaj	je	prav.	O	spolnosti	
lahko	primerno	govorimo	le,	če	ne	moraliziramo	in	
ne	 postavljamo	 zunanjih	meril.	 Najprej	moramo	
natanko	 in	 brez	 predsodkov	 prisluhniti,	 kaj	 kdo	
pripoveduje.	Šele	potem	lahko	skupaj	z	njim	ugo-
tovimo,	kako	naj	ravna	s	svojo	spolnostjo,	da	ga	bo	
osrečevala	in	poživljala.
Pozitivno	sporočilo	k	tej	zapovedi	se	glasi:	Moja	

ljubezen	je	čista.	To	ne	pomeni	le,	da	je	ljubezen	do	
moje	zakonske	partnerice	čista	in	da	sem	ji	zvest.	
Čista	ljubezen	se	nanaša	na	odnos	do	vseh	žensk.	
Zame	kot	neporočenega	meniha	to	pomeni:	dopu-
ščam,	 da	 občutim	 ljubezen,	 da	me	 ženska	 gane,	
da	me	očara.	Vendar	se	odpovem	vsem	poskusom	
osvajanja.	 Pustim	 jo	 takšno,	 kakršna	 je.	 Pustim	
ji	 njeno	 življenjsko	 področje,	 njenega	 prijatelja,	
zakonca.	V	pogovoru	se	ji	odprem,	ne	da	bi	jo	pri-
vezal	nase.	Pustim	ji	prostost.	Spoštujem	jo	v	njeni	

enkratnosti	in	nedosegljivosti.	Vem,	da	ne	pripada	
meni,	temveč	svojemu	možu,	svojim	prijateljem	in	
navsezadnje	Bogu.
Za	poročenega	moškega	ta	zapoved	pomeni:	ni	

mi	treba	iztrgati	iz	sebe	vseh	čustev,	ki	jih	čutim	do	
drugih	žensk.	Vendar	se	odpovedujem	temu,	da	bi	
osvajal	žensko	nekoga	drugega.	Pustim	jo	tistemu,	
s	katerim	deli	življenje.	Ko	pustim	žensko	drugemu,	
postane	 ljubezen	 do	moje	 žene	 jasna	 in	 iskrena.	
Postane	čista	in	poštena.	Moja	žena	se	lahko	zanese	
na	mojo	ljubezen.
Jezus	čistosti	ni	povezoval	predvsem	s	temo	spol-

nosti,	temveč	s	človekovim	očesom.	Oko	je	vendar	
tudi	povezano	s	poželenjem.	Jezus	je	v	pridigi	na	gori	
svaril	pred	tem,	da	bi	poželjivo	gledali	ženo	drugega.	
Poželjiv	pogled	vedno	izhaja	iz	motnega	očesa.	Po-
hlep	pogosto	prepoznamo	v	očeh.	In	po	človekovih	

očeh	 največkrat	 vidimo	
tudi,	 ali	 je	 človek	 jasen	
in	pošten,	ali	je	dober	in	
usmiljen.
Obstajajo	ljudje,	ki	so	

na	 zunaj	 videti	 zaupljivi	
in	odprti.	A	ko	pogleda-
mo	 v	 njih	 oči,	 pogosto	
vidimo	hlad	 in	 trdoto.	V	
Lukovem	evangeliju	poje	
Jezus	 hvalnico	 čistemu	
očesu:	»Svetilka	telesa	je	
tvoje	oko.	Kadar	je	tvoje	

oko	čisto, je	svetlo	tudi	vse	tvoje	telo,	če	pa	je	po-
kvarjeno, je	tudi	tvoje	telo	temačno.	Glej	torej,	ali	
ni	morda	luč,	ki	je	v	tebi,	tema!	Če	je	namreč	vse	
tvoje	telo	svetlo	in	ni	noben	njegov	del	temačen,	bo	
svetlo	vse,	kakor	tedaj,	ko	te	svetilka	osvetljuje	z	
bleskom«	(Lk	11,3436).
V	človekovih	očeh	vidimo,	kaj	se	skriva	v	njem.	So	

oči,	ki	so	blage,	razumevajoče,	spoštljive.	In	so	oči,	
ki	te	prebadajo,	ki	se	zapičijo	vate,	ko	so	poželjive	
in	hočejo	posedovati	drugega.	Iz	nekaterih	oči	žari	
zlo.	Teh	se	nehote	ustrašimo.	Nečiste	oči	naredijo	vse	
telo	nečisto.	Tedaj	čutimo,	da	niso	samo	oči	temveč	
da	od	celotnega	človeka	prihaja	nekaj	nejasnega,	
motnega,	nekaj,	čemur	bi	se	najraje	izognili.	Pred	
zlobnimi	očmi	se	moramo	varovati.	Sicer	nas	pre-
bodejo.	Sovraštvo	prodre	 iz	oči	v	naše	srce.	Pred	
nečistimi	 očmi	 drugih	 se	 zavarujemo	 tako,	 da	 se	
izognemo	njihovemu	pogledu	ali	jim	vrnemo	pogled	
s	čistimi	očmi.	Potem	se	mora	zlo	skriti.	Čistemu	
pogledu	se	namreč	ne	more	upirati.
Ko	Jezus	razlaga	zapoved	Stare	zaveze,	pravi,	naj	
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skušamo	imeti	čiste	oči.	V	pridigi	na	gori	je	slavil	tiste,	
ki	imajo	čisto	srce:	»Blagor	čistim	v	srcu,	kajti	Boga	
bodo	gledali«	(Mt	5,8).	Vprašanje	je,	kako	pridobimo	
čisto	srce.	Zgodnji	menihi	so	videli	v	puritas cordis,	
v	čistosti	srca,	cilj	duhovnega	življenja.	Pot	do	tja	je	
za	Janeza	Kasijana,	najpomembnejšega	zahodnega	
meniha	in	pisatelja,	pošteno	ravnanje	z	mislimi	 in	
čustvi,	s	strastmi	in	potrebami.	Srce	človeka,	ki	po-
gleda	v	vse,	kar	ima	v	srcu,	in	to	pokaže	Bogu,	bo	
postopoma	postalo	iskreno	in	čisto.	Kdor	ima	čisto	

srce,	kdor	ne	poželi	drugega,	temveč	ga	gleda	z	jas
nim	in	čistim	očesom,	bo	po	Jezusovi	obljubi	gledal	
Boga.	To	ne	velja	samo	za	gledanje	Boga	po	smrti.	
Tisti,	ki	ima	čisto	srce	in	čisto	oko,	že	zdaj	vidi	Boga	v	
ljudeh.	V	obličju	vsakega	človeka	gleda	Božje	obličje.
Poslednji	cilj	devete	zapovedi	je,	da	bi	s	čistim	

srcem	in	čistim	očesom	gledal	na	vsako	žensko	in	
na	vsakega	moškega,	ki	me	osebno	očara.	Potem	
lahko	v	lepoti	ženske	gledam	lepoto	Boga	in	v	moči	
moškega	moč	Boga.

Danes	bi	vam	rad	govoril	o	zakramentu	bolniške-
ga	maziljenja,	ki	nam	omogoča	z	rokami	se	dotakniti	
Božjega	sočustvovanja	do	človeka.	V	preteklosti	se	
je	imenovalo	“poslednje	maziljenje”,	ker	so	ga	imeli	
predvsem	kot	duhovno	tolažbo	pred	bližnjo	smrtjo.	
Govoriti	 namensto	 tega	 o	 “bolniškem	maziljenju”	
nam	omogoča	razširiti	pogled	na	 izkušnjo	bolezni	
in	trpljenja	v	luči	Božjega	usmiljenja.
Svetopisemska	 podoba,	 ki	 izraža	 vso	 globino	

skrivnosti,	ki	se	 izraža	v	bolniškem	maziljenju,	 je	
prilika	o	“usmiljenem	Samarijanu”	v	Lukovem	evan-
geliju	(10,	3035).	Vsakokrat,	ko	obhajamo	ta	zakra-
ment,	se	Gospod	Jezus	v	duhovnikovi	osebi	približa	
tistemu,	ki	trpi	in	je	hudo	bolan	ali	star.	Prilika	pove,	
da	je	usmiljeni	Samarijan	prevzel	skrb	za	trpečega	
človeka,	 ko	 je	 na	 njegove	
rane	 vlil	 olje	 in	 vino.	 Olje	
nas	spominja	na	tisto,	ki	ga	
škof	blagoslovi	vsako	leto	pri	
krizmeni	maši	na	veliki	 če
trtek	prav	za	bolniško	mazi
ljenje.	Vino	pa	je	znamenje	
ljubezni	 in	milosti	Kristusa,	
ki	 izvirata	 iz	 Kristusovega	
da	rovanja	 za	 nas	 v	 vsem	
nju	nem	bogastvu	zakramen-
talnega	 življenja	 Cerkve.	
Konč	no	je	bil	trpeči	človek	v	
priliki	zaupan	gostilničarju,	naj	še	naprej	skrbi	zanj	
ne	da	bi	gledal	na	stroške.	Kdo	je	ta	gostilničar?	To	
je	Cerkev,	krščanska	skupnost,	to	smo	mi,	katerim	
Gospod	vsak	dan	zaupa	tiste,	ki	so	potrtega	telesa	
ali	duha,	da	bi	še	naprej	izlivali	nanje	vse	njegovo	
usmiljenje	in	odrešenje	brez	vsake	omejitve.
To	poslanstvo	je	na	izrecen	način	poudarjeno	v	

Jakobovem	pismu,	kjer	priporoča:	»Če	je	kdo	med	
vami	bolan,	naj	pokliče	starešine	Cerkve	in	naj	nad	
njim	molijo	ter	ga	v	Gospodovem	imenu	pomazilijo	
z	oljem.	In	molitev	vere	bo	rešila	bolnika	in	Gospod	
ga	bo	okrepil;	če	je	storil	grehe,	mu	bodo	odpušče-
ni«	(Jak	5,1415).	Gre	torej	za	dejavnost,	ki	je	bila	
znana	že	v	apostolskih	časih.	Jezus	je	namreč	svoje	
apostole	naučil,	naj	tako	kot	on	posebno	ljubijo	bolne	

in	trpeče	in	je	na	apostole	prenesel	sposobnost,	da	
nadaljujejo	poklanjanje	njegovega	daru	v	njegovem	
imenu	in	po	njegovem	srcu	s	pomočjo	posebne	mi-
losti	tega	zakramenta.To	pa	seveda	ne	sme	zavesti	
v	trmasto	iskanje	čudeža	ali	v	prepričanje,	da	lahko	
vedno	in	na	vsak	način	doseže	ozdravljenje.	Je	pa	
gotova	Jezusova	bližina	bolnemu	in	tudi	staremu,	
zakaj	vsak	star	65	let	in	več	lahko	prejme	ta	zakra-
ment,	po	katerem	se	približa	Jezus	sam.
Pa	se	le	prerado	zgodi,	da	ob	bolniku	pomislijo:	

»Pokličimo,	naj	pride	duhovnik,«	in	tako	dobijo	od-
govor:	»Ne	pokličimo	ga,	saj	prinaša	nesrečo,«	ali	
pa:	»Potem	se	bo	pa	bolnik	ustrašil.«	Zakaj	prihaja	
od	tega?	Zato,	ponekod	še	vedno	vlada	prepričanje,	
da	za	duhovnikom	pride	pogrebnik.	To	pa	sploh	ni	

res.	Duhovnik	pride	bolniku	
ali	staremu	na	pomoč,	zato	
je	 tako	 važen	 duhovnikov	
obisk	 bolnih.	 Treba	 je	 po-
klicati	 duhovnik	 k	 bolniku	
in	 reči:	 »Pridite,	 dajte	mu	
ma	ziljenje,	blagoslovite	ga!«	
Takrat	je	Jezus	sam,	ki	pri-
de	 potolažit	 bolnika	 in	mu	
da	moč	 upanje	 in	 pomoč;	
pa	tudi,	da	mu	odpusti	gre-
he.	Ne	gre	misliti,	da	 je	 to	
nekak	šen	tabù,	saj	je	vedno	

lepo	vedeti,	da	v	času	bolečin	in	bolezni	nismo	sami:	
duhovnik	in	tisti,	ki	so	navzoči	pri	bolniškem	mazilje-
nju	predstavljajo	namreč	vso	krščansko	skupnost,	ki	
se	kot	eno	telo	zbere	okoli	trpečega	in	sorodnikov,	v	
njih	poživlja	vero	in	upanje	in	jih	podpira	z	molitvijo	
in	bratsko	ljubeznijo.	Glavna	tolažba	pa	prihaja	od	
Gospoda	Jezusa,	ki	je	navzoč	v	zakramentu.	Prime	
nas	za	roko,	poboža	nas,	kot	je	to	delal	z	bolniki	in	
na	spominja,	da	od	sedaj	pripadamo	njemu	in	da	
nas	nič	–	niti	zlo	smrti	–	ne	bo	moglo	ločiti	od	nje-
ga.	Navadimo	se	poklicati	duhovnika,	da	bo	prišel	k	
našim	bolnim	–	ne	govorim	o	kaki	dvo	ali	tridnevni	
influenci	–	in	k	našim	starim	in	jim	podelil	ta	zakra-
ment,	to	tolažbo,	to	Jezusovo	moč	za	nadaljevanje	
poti.	Storimo	to!

papežev verouk
Frančišek

ZAKRAMENTI  OZDRAVLJENJA

BO LNIŠKO MAZI LJENJE
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Anonimna	grešnica,	Marija	Magdalena	in	Marija	
iz	Betanije	so	v	Lukovem	evangeliju	tri	različne	žene
Lk 7,36-50

Nekdo izmed farizejev ga je prosil, naj jé z njim. Ko je stopil 
v farizejevo hišo, je sédel za mizo. In glej, ko je neka žena, ki je 
bila v mestu grešnica, izvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, 
je prinesla alabastrno posodo dišavnega olja in vsa objokana 
od zadaj stopila k njegovim nogam ter mu jih začela močiti s 
solzami. Brisala mu je noge z lasmi svoje glave, jih poljubljala in 
mazilila z oljem. Ko je to videl farizej, ki ga je povabil, je sam 
pri sebi dejal: »Ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se 
ga dotika, in kakšna je; vedel bi, da je grešnica.« In Jezus mu 
je odgovoril: »Simon, nekaj ti moram povedati.« On pa mu je 
rekel: »Učitelj, povej.« »Neki upnik je imel dva dolžnika. Eden 
mu je bil dolžan petsto denarijev, drugi pa petdeset. Ker nista 
mogla vrniti, je dolg obema odpustil. Kateri izmed njiju ga bo 
bolj ljubil?« Simon je odgovoril: »Zdi se mi, da tisti, kateremu 
je več odpustil.« On pa mu je rekel: »Prav si presodil.« In obrnil 
se je k ženi in rekel Simonu: »Vidiš to ženo? Ko sem stopil v 
tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge; ta pa mi je s solzami 
zmočila noge in jih obrisala s svojimi lasmi. Poljubil me nisi; ta 
pa ni nehala poljubljati mojih nog, odkar sem prišel. Glave mi 
nisi mazilil z oljem; ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge. 
Zato ti povem: Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno 
ljubila; komur pa se malo odpusti, malo ljubi.« Njej pa je rekel: 
»Odpuščeni so tvoji grehi!« Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri 
mizi, začeli pri sebi govoriti: »Kdo je ta, ki celó grehe odpušča?« 
On pa je rekel ženi: »Tvoja vera te je rešila! Pojdi v miru!«
Marija	Magdalena,	bivša	obsedenka

Lk 8,1-3
Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi, ozna-

njal in razglašal evangelij o Božjem kraljestvu. Z njim so bili 
dvanajsteri in nekaj žená, ki jih je ozdravil zlih duhov in bole-
zni: Marija, imenovana Magdalena, iz katere je odšlo sedem 
demonov, Ivana, žena Herodovega oskrbnika Husa, Suzana in 
veliko drugih, ki so jim stregle iz svojega premoženja.

Marija	iz	Betanije
Lk 10,38-42

Ko so potovali, je prišel v neko vas in žena z imenom Mar-
ta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo ime 
Marija. Ta je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegove 
besede, Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila 
je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo 
streči? Reci ji vendar, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovoril: 
»Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno 
je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki ji ne bo odvzet.«
V	Lukovem	evangeliju	vidimo,	da	 je	anonimna	

grešnica	neka	skesana	žena	iz	Galileje,	ki	ji	je	Jezus	
odpustil.

Marija	Magdalena	 je	 tudi	 iz	 Galileje,	 iz	mesta	
Magdala,	je	obsedena	žena,	ki	jo	je	Jezus	ozdravil.
Tudi	v	Markovem	evangeliju	16,9)	je	povedano,	

da	je	Jezus	ozdravil	Marijo	Magdaleno:
 Ko je prvi dan tedna navsezgodaj vstal, se je najprej prikazal 

Mariji Magdaleni, iz katere je izgnal sedem demonov.
Marija	Magdalena	je	iz	Galileje	in	sledi	Jezusu	v	

Jeruzalem
Lk 23,55-56; 24,10

Žene, ki so prišle z Jezusom iz Galileje, so šle za Jožefom. 
Videle so grob in kako je bilo njegovo telo položeno. Nato so se 
vrnile ter pripravile dišave in miro. V soboto so po zapovedi 
počivale

Bile pa so: Marija Magdalena, Ivana, Marija Jakobova in z 
njimi še druge žene, ki so to pripovedovale apostolom.
Marija	Magdalena,	Marija	iz	Betanije	in	prešuštna	

žena	so	tri	različne	žene	v	Janezovem	evangeliju
Jn 11,1-57

Bil pa je neki bolnik, Lazar iz Betanije, iz vasi Marije in 
njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda mazi-
lila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s svojimi lasmi. Njen 
brat Lazar je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo: 
»Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.« Ko je Jezus to sli-

P. Bernardin Sušnik

MARIJE V EVA NGELIJU
Koliko jih je bilo? O Jezusovi Materi tukaj ne mislim 

razpravljati – v evangelijih je vedno točno označena in 
je ni mogoče zamenjati s kako drugo Marijo. So pa še 
druge Marije, od katerih so nekatere točno označene, 
pri drugih pa nastaja vprašanje, če ne gre morda za 
eno in isto osebo v različnih primerih. Hiter pregled 
nam pove, da so po imenu omenjene naslednje: 
Marija Magdalena (Mt 27,56; 27,61; 28,1; Mr 15,40; 
15,47; 16,1; Lk 8,2; 24,10; Jn 19,25; 20,1; 20,18); 
Marija Jakobova mati (Mt 27,56; Mr 16,1); Marija Klo-
pájeva (Jn 19,25); “druga” Marija (Mt 27,61; 28,1); 
Marija iz Betanije, sestra Marte in Lazarja (Lk 10,39; 
10,42; Jn 11,2; 11,20; 11,31; 11,32; 12,3).

Glede Marije Magdalene, bivše obsedenke, iz 
katere je Jezus izgnal hudobnega duha, ni nobene-

ga problema; prav tako sta jasno označeni Marija 
Jakobova mati in Marija Klopájeva. “Druga” Marija je 
vsekakor Marija mati Jakobova, kar lahko ugotovimo 
iz primerjave Mt 27,57 ter 28,1. Prav tako je jasno 
označena Marija iz Betanije.

Poleg tega sta pa v evangelijih omenjeni še dve 
drugi ženi: anonimna skesana grešnica iz Galileje ter 
prešuštna žena, ki jo je Jezus srečal v Jeruzalemu. 
Pogosto so poskušali in nekateri še vedno poskušajo 
vsako izmed teh zadnjih dveh poistiti s katero od 
prejšnjih, posebno še, ker se pripoved o maziljenju 
Jezusa z dragocenim oljem pojavlja dvakrat v raz-
ličnih okoliščinah.

Natančno analizo o tem sta naredila biblicista 
Martin Gerber in Julijan Lattes
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šal, je rekel: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, 
da bo po njej poveličan Božji Sin.« Jezus pa je ljubil Marto, 
njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal 
še dva dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencem: »Pojdimo 
spet v Judejo.« Učenci so mu dejali: »Rabi, pravkar so te hoteli 
Judje kamnati, pa greš spet tja?« Jezus je odgovoril: »Ali nima 
dan dvanajst ur? Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi 
luč tega sveta; če pa kdo hodi okrog ponoči, se spotakne, ker 
v njem ni luči.« To je rekel, in nato jim je dejal: »Naš prijatelj 
Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim.« Učenci pa so mu rekli: 
»Gospod, če spi, bo ozdravel.« Jezus je govoril o njegovi smrti, 
oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju. Tedaj jim je Jezus 
povedal odkrito: »Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da 
nisem bil tam, da boste verovali. A pojdimo k njemu!« Tomaž, 
ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem: »Pojdimo še 
mi, da umremo z njim!«

Ko je torej Jezus prišel, je odkril, da je Lazar že štiri dni v 
grobu. Betanija pa je blizu Jeruzalema, približno petnajst sta-
dijev od njega. Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju 
tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja 
Jezus, mu je šla naproti; Marija pa je sedela doma. Marta 
je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat 
ne umrl; a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zapro-
siš.« Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.« Marta mu je dejala: 
»Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.« Jezus ji je rekel: 
»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi 
če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. 
Veruješ v to?« Odgovorila mu je: »Da, Gospod. Trdno verujem, da 
si ti Mesija, Božji Sin, ki prihaja na svet.«

In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro. 
Skrivaj ji je dejala: »Učitelj je tukaj in te kliče.« Ko je ta to 
slišala, je hitro vstala in mu šla naproti. Jezus še ni prišel v 
vas; še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta. 
Judje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli, da je Marija 
hitro vstala in odšla ven. Stopili so torej za njo, ker so mislili, 
da je šla h grobu, da bi tam jokala. Marija je prišla tja, kjer je 
bil Jezus. Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla: 
»Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl.« Ko je Jezus vi-
del, da joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo, je bil v duhu 
pretresen in se je vznemiril. In dejal je: »Kam ste ga položili?« 
Rekli so mu: »Gospod, pridi in poglej!« Jezus se je zjokal. Judje 
so tedaj govorili: »Glejte, kako ga je imel rad.« Nekateri izmed 
njih pa so dejali: »Ali ni mogel on, ki je slepemu odprl oči, tudi 
storiti, da bi ta ne umrl?«

Jezus je bil v sebi spet pretresen in je šel h grobu. Bila je 
to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen. Jezus je rekel: 
»Odstranite kamen!« Marta, sestra umrlega, mu je dejala: 
»Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.« Jezus ji je 
rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če 
boš verovala?« Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil 
oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Jaz sem 
vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog 
mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.« In ko je to 
izrekel, je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In 
umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in 
njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite 
ga in pustite, naj gre!«

Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je storil, je 
začelo verovati vanj. Nekateri izmed njih so šli k farizejem in 
jim povedali, kaj je storil Jezus. Véliki duhovniki in farizeji so 
sklicali zbor in govorili: »Kaj naj storimo? Ta človek namreč 
dela veliko znamenj. Če ga pustimo kar tako, bodo vsi verovali 
vanj. Prišli bodo Rimljani in nam vzeli sveti kraj in narod.« 
Eden izmed njih, Kajfa, ki je bil tisto leto véliki duhovnik, jim 
je rekel: »Vi nič ne veste in ne pomislite, da je za vas bolje, da 
en človek umre za ljudstvo in ne propade ves narod.« Tega pa 
ni rekel sam od sebe, ampak je zato, ker je bil tisto leto véli-
ki duhovnik, prerokoval, da mora Jezus umreti za narod; pa 
ne samo za narod, temveč tudi zato, da bi razkropljene Božje 
otroke zbral v eno. Od tega dne je bilo torej sklenjeno, da ga 
usmrtijo.

Jezus poslej ni več očitno hodil med Jude, ampak je šel od 
tam v pokrajino blizu puščave, v mesto, ki se imenuje Efraím, 
in je ostal tam s svojimi učenci.

Bližala pa se je judovska pasha. Veliko ljudi s podeželja je 
pred pasho šlo v Jeruzalem, da bi se obredno očistili. Iskali so 
Jezusa in se med seboj pogovarjali, ko so bili v templju: »Kaj 
se vam zdi? Da ne bo prišel na praznik?« Véliki duhovniki in 
farizeji pa so izdali ukaz, naj tisti, ki bi izvedel, kje je, naznani, 
da ga bodo prijeli.
Jn 12,1-8

Šest dni pred pasho je Jezus prišel v Betanijo, kjer je bil 
Lazar, ki ga je Jezus obudil od mrtvih. Tam so mu pripravili 
večerjo; Marta je stregla, Lazar pa je bil eden izmed tistih, ki 
so bili z njim pri mizi. Tedaj je Marija vzela funt dragocenega 
dišavnega olja iz pristne narde, mazilila Jezusu noge in mu 
noge obrisala s svojimi lasmi. Hiša se je napolnila z vonjem po 
dišavnem olju. Juda Iškarijot, eden izmed njegovih učencev, ki 
ga je pozneje izdal, je rekel: »Zakaj tega olja ne bi prodali za 
tristo denarijev in te dali ubogim?« Tega pa ni rekel, ker bi skr-
bel za uboge, ampak ker je bil tat; imel je namreč denarnico in 
si je prilaščal, kar so dajali vanjo. Jezus je rekel: »Pusti jo, naj 
ga prihrani za moj pogrebni dan. Uboge imate namreč vedno 
med seboj, mene pa nimate vedno.«
Marija	Magdalena	je	Jezusova	učenka

Jn 19,25
Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra 

njegove matere, Marija Klopájeva in Marija Magdalena.
Jn 20,1-18

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še 
v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. 
Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki 
ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba 
in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in oni drugi učenec sta šla 
ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi 
učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl 
povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi 
Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, 
ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni 
ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je 
vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je 
in veroval. Nista še namreč umevala Pisma, da mora vstati od 
mrtvih. Nato sta se učenca vrnila domov.
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Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom 
se je sklonila v grob in zagledala dva angela v belih oblačilih. 
Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo 
položeno Jezusovo telo. Rekla sta ji: »Žena, zakaj jokaš?« De-
jala jima je: »Mojega Gospoda so odnesli in ne vem, kam so 
ga položili.« Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa. 
Stal je tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus ji je rekel: »Žena, 
zakaj jokaš? Koga iščeš?« Mislila je, da je vrtnar, in mu rekla: 
»Gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil, in ga 
bom jaz odnesla.« Jezus ji je dejal: »Marija!« Ona se je obrnila 
in po hebrejsko rekla: »Rabuní« (kar pomeni Učitelj). Jezus ji je 
rekel: »Ne oklepaj se me! Kajti nisem še šel gor k Očetu; pojdi 
pa k mojim bratom in jim povej: ›Odhajam gor k svojemu Očetu 
in vašemu Očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu.‹« Marija 
Magdalena je šla in učencem sporočila: »Gospoda sem videla,« 
in to, kar ji je povedal.
Jezus	reši	ženo	prešuštnico

Jn 8,3-11
 Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili 

pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu rekli: »Učitelj, 
tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes nam je v po-
stavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš?« To so govorili, 
ker so ga preizkušali, da bi ga mogli tožiti. Jezus se je sklonil in 
s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je 
vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi 
vrže kamen vanjo.« Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko 
so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. 
In ostal je sam in žena v sredi. Jezus se je vzravnal in ji rekel: 
»Kje so, žena? Te ni nihče obsodil?« Rekla je: »Nihče, Gospod.« 
In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne 
gréši več!«
V	Janezovem	evangeliju	je	Marija	iz	Betanije	Je-

zusova	prijateljica	iz	Judeje,	Marija	Magdalena	pa	je	
Jezusova	učenka	iz	Galileje	iz	mesta	Magdala.	Sta	
dve	različni	ženi.
Marija	iz	Betanije	je	z	dišavami	mazilila	Jezusa,	

ni	pa	to	anonimna	grešnica,	ki	je	navedena	pri	Luku	
7,3650.	Marija	iz	Betanije	je	Jezusova	prijateljica	
iz	Judeje,	skesana	grešnica,	ki	ji	je	odpuščeno,	pa	

je	iz	Galileje
Marija	iz	Betanije	ni	prešuštna	žena,	navedena	

pri	Janezu	8,111,	ampak	je	Jezusova	prijateljica.
Prešuštna	žena,	navedena	pri	Janezu	8,111	ni	

anonimna	grešnica,	navedena	pri	Luku	7,36.	Prešu-
štna	žena	živi	v	Jeruzalemu	v	Judeji	in	sreča	Jezusa	
proti	koncu,	anonimna	grešnica	pa	je	iz	Galileje	in	
sreča	Jezusa	na	začetku.
Marija	Magdalena	ni	prešuštna	žena,	ki	jo	navaja	

Janez	8,11.	Marija	Magdalena	je	Jezusova	učenka,	
ki	je	prišla	z	njim	iz	Galileje,	prešuštna	žena	pa	je	
iz	Jeruzalema.
Marija	Magdalena	tudi	ni	anonimna	grešnica,	ki	jo	

navaja	Luka	7,3650.	Obe	sta	iz	Galileje,	toda	ano-
nimna	grešnica	je	skesanka,	ki	ji	je	Jezus	odpustil,	
Marija	Magdalena	pa	je	bila	obsedena	in	je	Jezus	iz	
nje	izgnal	hudobnega	duha	in	je	bila	ena	od	pobožnih	
žena,	ki	so	sledile	Jezusu	(prim.	Lk	8,2	in	Mr	16,9).
Marija	Magdalena	in	Marija	iz	Betanije	sta	dve	raz-

lični	ženi	tudi	v	Markovem	in	Matejevem	evangeliju.
Mr 14 ,3

Ko je bil v Betaniji, v hiši Simona Gobavca, in je sedèl pri 
mizi, je prišla žena z alabastrno posodico dragocenega dišav-
nega olja iz pristne narde. Strla je posodico in ga izlila na nje-
govo glavo.
Mr 15, 40-41,

Bilo je tudi nekaj žená, ki so gledale od daleč; med njimi 
Marija Magdalena, Marija, mati Jakoba mlajšega in Jozéja, 
ter Salóma, ki so hodile za njim, ko je bil v Galileji, in mu stregle, 
in še veliko drugih, ki so prišle z njim v Jeruzalem.
Mt 26, 6-7

Ko je bil Jezus v Betaniji v hiši Simona Gobavca, se mu je 
približala neka žena. Imela je alabastrno posodico zelo drago-
cenega dišavnega olja in ga je izlila na njegovo glavo, ko je sedèl 
pri mizi.
Mt 27, 55-56

Bilo pa je tam mnogo žená, ki so gledale od daleč. Od Gali-
leje sèm so hodile za Jezusom in mu stregle. Med njimi so bile 
Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Jožefova, ter 
mati Zebedejevih sinov.

Iz	Nove	zaveze	je	popolnoma	jasno,	da	so	Marija	
Magdalena,	Marija	iz	Betanije,	anonimna	grešnica	in	
prešuštna	žena	štiri	različne	osebe.	Čeprav	je	Sveto	
pismo	 jasno,	 imajo	površni	 ljudje	 te	 štiri	 različne	
žene	še	vedno	za	isto	osebo.	Naj	jim	bo	pa	v	opra-
vičilo	povedano,	da	je	tudi	v	latinski	Cerkvi	leta	591	
papež	Gregor	Veliki	(540604)	združil	te	štiri	žene	
v	eno,	tako	da	naj	bi	bila	Marija	Magdalena	ista	kot	

SKLEP

Marija	iz	Betanije	in	anonimna	grešnica,	pa	še	jeru-
zalemska	prešuštnica	po	vrhu.	Ni	pa	še	raziskano,	
kako	je	moglo	priti	do	te	pomote.
V	vzhodnih	Cerkvah	so	te	štiri	žene	ohranile	svojo	

istovetnost	in	se	jih	spominjajo	na	različne	dneve.	K	
temu	se	je	vrnila	tudi	latinska	katoliška	Cerkev	po	II.	
vatikanskem	koncilu	leta	1968.	Vendar	pa	da	Rimski	
Martirologij	1998	nima	godu	Marije	iz	Betanije.

Splošni:	Da	bi	bili	spoštovali	domorodce,	ki	jim	grozi	izguba	istovetnosti	ali	celo	uničenje.
Misijonski:	Da	bi	Cerkev	v	Latinski	Ameriki	in	na	Karibih	z	obnovljenim	ognjem	in	navdušenjem	oznanjala	

evangelij.

MO LITV ENI NAMENI ZA JULIJ 2016
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V	mladosti	se	je	v	meni	utrdilo	prepričanje,	da	je	
Bog	izmišljotina	neizobraženih	ljudi.	Kot	bodoča	uči-
teljica	sem	mislila,	da	je	moja	naloga	z	“znanstvenim	
pristopom”	druge	osvoboditi	“neznanja”.
To	moje	prepričanje	je	izhajalo	iz	otroštva,	saj	od	

staršev	(oče	je	Hrvat,	mati	Japonka)	nisem	prejela	
nobene	verske	vzgoje.	Razšla	sta	se	že	po	treh	letih	
in	zatem	sem	sedem	let	preživela	v	francoski	družini	
blizu	Pariza.	Nihče	mi	nikoli	ni	govoril	o	Bogu	ali	o	
tem,	da	hodi	v	cerkev.	Na	Reki,	kamor	sem	se	morala	
preseliti	pri	desetih	letih	in	pol,	so	v	šoli	omenjali	
Boga,	češ	da	ga	ni	–	pri	predmetih,	kot	sta	bila	teorija	
in	praksa	socialističnega	samoupravljanja,	obramba	
in	družbena	samozaščita	...
Prva	priložnost,	da	nekoga	“spreobrnem”,	se	mi	

je	ponudila	na	začetku	študija,	ko	sem	bila	veliko	
skupaj	s	prijateljico	z	Reke.	Bila	je	štiri	leta	starejša	
od	mene,	 študentka	matematike	
in	 na	moje	 veliko	 presenečenje	
prepričana	katoličanka.	Ker	je	štu-
dirala	v	Zagrebu,	jaz	pa	v	Zadru,	
sva	se	srečevali	večinoma	na	Reki	
ali	 pa	med	 počitnicami	 na	 Pagu.	
Že	od	začetka	sem	vedela,	da	 je	
lepa	 in	pametna	 ter	da	 razmišlja	
o	 istih	 stvareh	 kot	 drugi.	 Le	 to,	
da	 študira	 eksaktno	 vedo	 in	 da	
je	hkrati	goreča	zagovornica	vere	
in	Boga,	mi	 je	 bilo	 nerazumljivo.	
Mislila	 sem,	 da	 to	 ni	 združljivo,	
za	to	so	se	najini	pogovori	pogosto	
spremenili	v	moje	prepričevanje	in	
njeno	vztrajanje.	Toda	na	koncu	je	
na	vsa	moja	eksistencialna	vpraša-
nja	imela	odgovor.
Ko	danes	gledam	na	ta	čas,	ra

zumem,	 da	 je	 bila	 ta	 prijateljica	
moja	 prva	 katehetinja	 –	 verna,	
blaga	in	potrpežljiva.	Pa	ne	samo	to.	Iz	njenih	ust	
sem	prvič	slišala	božjo	besedo,	saj	je	v	svojih	od-
govorih,	kot	sem	spoznala	pozneje,	pogosto	upo-
rabljala	globoke	 in	skrivnostne	stavke	 iz	Svetega	
pisma,	še	zlasti	iz	Janezovega	evangelija,	ki	jih	je	
znala	na	pamet.
Prvič	sem	Sveto	pismo	držala	v	rokah,	ko	sem	

bila	stara	osemnajst	let.	Razlog	je	preprost.	Na	za-
četku	študija	germanistike	smo	prevajali	del	Visoke	
pesmi	v	staronemščino.	Tudi	na	anglistiki,	ki	sem	
jo	 študirala	vzporedno,	 so	omenjali	 prve	prevode	
svetopisemskih	odlomkov	kot	dragoceno	dediščino	
neke	kulture.	Hitro	sem	sklenila,	da	če	hočem	biti	
razgledana,	moram	vsaj	malo	poznati	Sveto	pismo.
Da	bi	primerjala	svoj	prevod	v	hrvaščino	z	urad

nim,	sem	nekoč	v	knjižnici	Filozofske	fakultete	vpra-
šala,	ali	imajo	Biblijo.	Imeli	so	jo	na	polici	za	branje	v	
knjižnici,	niso	pa	je	mogli	izposoditi.	Tako	sem	sedla	
v	čitalnico	in	poiskala	svoj	odlomek.	Ko	sem	prebrala	

vso	Visoko	pesem,	sem	bila	zelo	presenečena.	Mislila	
sem,	da	je	Sveto	pismo	dolgočasna	knjiga,	ki	vse-
buje	kup	prepovedi.	Tu	pa	sem	odkrila	ljubezensko	
pesem	(ki	se	je	takrat	skladala	z	mojim	iskanjem	
fanta),	kakršne	v	Svetem	pismu	nisem	pričakovala.	
Zato	sem	se	kot	študentka	književnosti	odločila,	da	
ga	bom	temeljito	preučila	od	začetka.
V	hiši	seveda	nismo	imeli	Svetega	pisma.	Tudi	pri	

prijateljih	in	znancih	ga	ni	bilo,	vsaj	ne	na	vidnem	
mestu.	Imel	ga	je	neki	starejši	znanec,	slikar,	ki	mi	
ga	je	posodil.	Žal	pa	se	je	oče	na	to,	da	sem	domov	
prinesla	knjigo	s	črnimi	platnicami,	burno	odzval.	
Morala	sem	jo	čim	prej	vrniti.
Malo	časa	zatem	mi	je	prijateljica,	s	katero	sem	

si	dopisovala	in	sem	ji	zaupala,	da	sem	se	začela	
zanimati	za	Sveto	pismo,	iz	Zagreba	v	Zadar	poslal	
Novo	 zavezo	 kot	 darilo	 za	 rojstni	 dan.	 Storila	 je	

odlično	 potezo.	 V	 Zadru	 sem	 ga	
lahko	nemoteno	brala,	saj	me	oče	
ni	nadzoroval.	Poleg	tega	se	mi	je	
Nova	zaveza	zdela	zelo	zanimiva,	
veliko	bolj	od	Stare,	pri	kateri	bi	
verjetno	izgubila	veliko	časa.
Odkritje	Nove	 zaveze	 zame	 je	

bila	 podoba	 Jezusa	 Kristusa.	 Ko	
sem	prebirala	evangelije	(še	zlasti	
Matejevega)	–	kot	kak	študent,	ki	
se	pripravlja	na	izpit	in	se	najbolje	
nauči	začetek	snovi	–	mi	je	njegova	
podoba	postajala	vse	bolj	stvarna,	
manj	kot	legenda,	kakor	so	nam	ga	
prikazovali	v	srednji	šoli.	Najbolj	živ	
sem	mi	je	zdel	v	odnosih	z	drugimi	
ljudmi,	 še	 posebej	 grešniki,	 saj	
takš	ne	ljubezni	in	modosti,	kakršno	
je	pokazal	on,	nisem	našla	niti	v	
zenbudističnih	knjigah,	v	katerih	
sem	iskala	resnico	in	smisel	življe-

nja,	pa	tudi	drugje	ne.
Ta	Jezus	je	bil	predober,	da	bi	si	ga	človek	lahko	

izmislil.	Vlival	je	upanje	tam,	kjer	ga	ni	mogel	dati	
nobeden	izmed	mojih	prijateljev.	To	se	je	še	zlasti	
pokazalo	pet	mesecev	po	tistem,	ki	sem	Novo	za-
vezo	prejela	v	dar.	Bila	sem	v	obdobju	hude	krize,	
ko	nisem	več	videla	drugega	izhoda	kot	samomor.	
V	veliki	 žalosti	 sem	poiskala	molitev	očenaša	kot	
zadnjo	pomoč.	Zakričala	sem	k	Bogu:	če	obstajaš,	
mi	pomagaj.	Mislim,	da	te	molitve	nisem	nikoli	več	
zmolila	s	toliko	vere	 in	upanja,	kot	prvič.	Šele	ko	
sem	prebrala	do	konca,	je	vame	vstopil	nepopisen,	
zares	božanski	mir.	Bog	torej	je!
Z	Gospodom	se	se	srečala	pri	devetnajstih	letih.	

Pri	enaindvajsetih	sem	prejela	zakramente.	Ko	danes	
srečujem	druge,	mlajše	ali	starejše,	ki	iščejo	resni-
co	ali	smisel	življenja,	jim	podarjam	Novo	zavezo.	
Zato,	ker	mi	je	taka	knjiga	s	posvetilom	prepričane	
katoličanke	pokazala	pot	v	Življenje.

Yukari Bosnić, profesorica angleščine, Zagreb

KAJ MI POMENI SV ETO PISMO
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Zgdovinski	dogodki,	kot	so	preganjanja	krivover-
cev,	Judov	in	čarovnic,	križarske	vojske	in	osvajanje	
Novega	sveta,	v	javnosti	vedno	znova	burijo	duhove	
(kar	radi	počno	določeni	mediji),	še	posebej	kadar	
je	 govora	 o	 vpletenosti	 Cerkve.	Ni	 treba	 posebej	
poudarjati,	 da	 pri	 tem	 prihaja	 do	 pristranskosti,	
napačnih	razlag	in	izkrivljanja	dejstev.	To	se	kato-
ličanom	dogaja	tudi	v	zasebnem	življenju,	saj	med	
nami	verjetni	ni	nikogar,	ki	se	ne	bi	vsaj	občasno	
srečeval	z	očitki,	češ,	kaj	vse	so	vaši	slabega	počeli	
v	preteklosti.	Tako	marsikdaj	ostanemo	brez	besed,	
še	 posebej	 če	 zadeve	 ne	 poznamo	dobro.	 Tokrat	
zgodovinskim	problematikam,	ki	so	se	vlekle	skozi	
več	stoletij,	postavljamo	nasproti	eno	samo	–	20.	
stoletje,	ki	je	rodilo	tri	“izme”.

Preganjanje krivovercev
Ker je bila v srednjem veku vera v vsakdanjem 

življenju posameznika močno prisotna, so krivo-
verska gibanja s svojimi nauki pomenila globok 
pretres za ljudi.
Krivoverska	 gibanja	 so	 že	 od	 vsega	 začetka	

sprem	ljala	zgodovino	Cerkve.	Nastala	so	kot	izraz	
nestrinjanja	z	nauki	oziroma	navadami	Cerkve,	veli-
kokrat	pa	so	se	rodila	iz	želje	po	pristnejši	duhovno-
sti,	ki	je	ne	bi	nadzorovala	Cerkev.	Število	tovrstnih	
sekt	je	bilo	nepregledno	in	na	tem	področju	vlada	
zmeda.	Poleg	tega	je	bilo	krivoverstvo	zaradi	svojih	
idej	za	tisti	čas	boleč	poseg	na	področje	verskega	
življenja	in	družbe	na	splošno.	Evropska	družba	je	
veljala	 za	krščansko	 in	vsak	poskus	 rušenja	 tega	
reda	je	veljal	za	zelo	nevarnega.

Med	 najmočnejše	 krivoverske	 sekte	 srednjega	
veka	so	spadali	katari	(iz	stare	grščine	“čisti).	Ti	so	
učili,	da	je	svet	delo	zlega	Boga	in	da	je	dobri	Bog	
ustvaril	le	duše.	Vse,	kar	je	vodilo	k	spočetju,	je	bilo	
zato	vredno	obsojanja.	Najčistejši	katari	so	najvišjo	
popolnost	videli	v	samomoru.

Razumljivo,	da	sta	tako	posvetna	kot	cerkvena	
oblast	v	krivoverskih	sektah	videla	nekaj,	čemur	se	
je	potrebno	upreti	z	vsemi	sredstvi,	ki	so	bila	tisti	
čas	na	voljo.	Papež	Lucij	III.	je	leta	1184	uvedel	ško-
fovsko	inkvizicijo	(neke	vrste	škofovsko	FBI	tistega	
časa),	Gregor	IX.	pa	leta	1231	papeško,	namenje-
no	iskanju	in	sojenju	krivovercev.	Poleg	tega	so	v	
cerkveno	 pravo	 začeli	 uvajati	 elemente	 rimskega	
prava.	Slednje	je	bilo	strogo	in	je	predvidevalo	smrt
no	kazen.	V	13.	stoletju	so	(pod	vplivom	cesarske	
zakonodaje!)	 vpeljali	mučenje.	 Žal	 je	 inkvizicija,	
dokler	je	bila	v	rokah	Cerkve,	za	sabo	puščala	žrtve,	
vendar	je	potrebno	poudariti,	da	se	je	število	žrtev	
močno	povečalo,	ko	je	v	16.	stoletju	postala	orodje	
v	rokah	posvetne	oblasti.	Takrat	so	jo	uporabljali	tudi	
pri	preganjanju	Mavrov	in	Judov	v	Španiji.

Preganjanje Judov
Judovski narod je skozi vso zgodovino izjemno 

trpel – tudi zaradi ljudi, ki so se imeli za kristjane.

Judje	so	se	v	Evropo	začeli	množično	priseljevati	
po	 letu	1000,	ko	se	 je	v	evropskih	deželah	začel	
gospodarski	razvoj.	V	11.	stoletju	so	še	vedno	mirno	
sobivali	s	kristjani,	smeli	so	graditi	šole	in	sinagoge.	
Veliko	prelomnico	je	pomenila	prva	križarska	vojska.	
Takrat	se	je	zbudilo	sovraštvo	do	Judov,	ki	so	jih	ne-
kateri	obtoževali,	da	so	umorili	Kristusa.	Seveda	Cer-
kev	takšnega	razmišljanja	ni	podpihovala.	Predsodki	
do	Judov	so	se	rojevali	v	glavah	ljudi	tistega	časa,	
ki	si	niso	znali	zamišljati	zgodovinskega	trajanja	in	
so	verjeli,	da	je	Kristusova	smrt	sodoben	dogodek.
V	novem	veku	je	bilo	veliko	vojsk	in	nesreč,	prav	

tako	so	se	širile	razne	bolezni,	kot	je	kuga.	Krivdo	
za	te	nesreče	so	ljudje	zvrnili	tudi	na	Jude.	Pogromi	
nanje	so	se	velikokrat	končali	z	izgoni.	Tem	so	se	
pridružile	 še	mnoge	prepovedi	 (prepoved	obdelo-
vanja	zemlje,	opravljanja	poklica	 in	podobno)	 ter	
zapiranja	 v	geto.	Ker	 se	 kristjani	 niso	ukvarjali	 z	
bančnimi	posli,	so	te	še	naprej	opravljali	Judje.	Tako	
so	si	nakopali	jezo	še	s	strani	tistih,	ki	jim	niso	mogli	
vračati	 izposojenega	 denarja.	 Tudi	 pozneje	 skozi	
zgodovino	 je	 bila	 zadolženost	 plemičev	 in	 ostalih	
velikašev	pri	 judovskih	bančnikih	glavni	 razlog	za	

Sandro Oblak

ZGODOVINA BREZ TABUJEV

Obsodba katarov v Parizu

Pogrom Judov
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njihov	izgon	z	določenega	območja.
Kljub	preganjanjem	pa	so	se	mnogi	kristjani	zave-

dali	prednosti	in	znanj,	ki	jih	imajo	Judje.	Ker	so	bili	
dobro	podkovani	v	medicini,	so	jih	mnogi	mogočniki	
imeli	za	zdravnike.	Verjeli	ali	ne,	večina	krščanskih	
papežev	in	kraljev	je	imela	judovske	zdravnike,	kar	
priča,	da	so	jim	zaupali.	Vsekakor	se	je	za	vse	slabo,	
kar	je	bilo	v	preteklosti	povzročenega	Judom,	Cerkev	
že	večkrat	opravičila.	Nazadnje	je	to	storil	prejšnji	
papež	Benedikt	XVI.

Preganjanje čarovnic
Veliko ljudi napačno misli, da so se čarovniški 

procesi odvijali v srednjem veku. Ne delajmo krivice 
temu obdobju! Takrat so v čarovnice in čarovnike 
sicer verjeli, vendar se nadnje niso spravljali. To 
se je zgodilo v naslednjem obdobju – novem veku.

Čarovniški	 procesi	 so	 pedvsem	ogledalo	 dobe,	
v	kateri	 so	se	odvijali.	Takrat	so	evropske	dežele	
pretresle	vojske,	kužne	bolezni	in	slabe	letine.	Po-
sameznik	se	je	čutil	ogroženega	ter	je	razlog	za	vse	
slabo,	kar	se	je	godilo,	iskal	v	nadnaravnem,	to	je	v	
čarovnicah.	Tako	so	jih	najpogosteje	obtoževali	raz
nih	nesreč,	včasih	je	šlo	tudi	za	osebno	maščevanje	
ali	preveliko	vnemo	sodnikov	(ki	so	zaslišali	žvenket	
novcev	in	odkrili,	da	je	s	čarovniškimi	procesi	mo-
goče	lepo	zaslužiti).	Pri	procesih	sta	sodelovali	tako	
svetna	kot	cerkvena	oblast	(svetno	in	cerkveno	so	
v	srednjem	in	novem	veku	vseskozi	prepletata,	kar	
takrat	ni	bilo	nič	nenavadnega).
Preganjanje	čarovnic	se	je	začelo	šele	v	15.	in	16.	

stoletju.	Temelja	za	procese	sta	bila	bula	papeža	Ino-
cenca	VIII.	Summis desiderantes affectibus	(14849	
ter	knjiga	Kladivo čarovnic,	nekakšen	protičarovniški	
zakonik,	ki	sta	ga	leta	1487	izdala	dominikanca	H.	
Insistorij	ter	J.	Sprenger.	Ta	knjiga	je	med	drugim	
uvedla	postopke	dokazovanja	čarovništva	ter	mu-
čenja.	Preganjanje	čarovnic	pa	nikakor	ni	bilo	samo	
domena	 katoliških	 dežel,	 postopki	 so	 se	 odvijali	
tudi	tam,	kjer	se	je	po	razkolu	razširila	reformacija.	
Večina	sodnih	procesov	se	je	končala	s	smrtjo	na	
grmadi.	Na	tem	mestu	je	potrebno	poudariti,	da	niso	
bili	vsi		inkvizitorji	navadni	zaslepljenci.	V	glavnem	
so	bili	visoko	izobraženi	in	so	iskreno	verjeli	v	svoje	
poslanstvo.	Nekateri	so	pisali	tudi	razprave,	name-

njene	drugim	inkvizitorjem.	Svoj	višek	so	čarovniški	
procesi	dosegli	ob	koncu	16.	in	v	začetku	17.	stole-
tja,	trajali	pa	so	še	v	naslednje	stoletje.	V	tujini	se	je	
zadnji	prices	odvijal	leta	1793	v	Poznanju	(takratna	
Prusija),	pri	nas	pa	1746	v	Slovenskih	goricah.
Preganjanje	čarovnic	 je	 trajalo	nad	dvesto	 let,	

taka	dolga	doba	pa	pomeni	zgolj	to,	da	je	čas	našim	
prednikom	mineval	počasneje	kot	nam	in	so	tudi	za	
odkritja	potrebovali	dalj	časa.	Čarovniški	procesi	so	
bili	torej	del	razvoja	človeške	mentalitete.	Je	že	tako,	
da	ima	v	zgodovini	vsako	obdobje	svoja	preganjanja.	
Ta	predstavljajo	nekakšen	ventil	za	sproščanje	na-
petosti,	kar	pa	na	žalost	vedno	zahteva	krvni	davek.

Osvajanje Svete dežele
Ni pravilnega razumevanja križarskih vojsk brez 

orisa takratnih razmer. Tudi iz filmov, kot je “Nebe-
ško kraljestvo”, se ne boste naučili vsega o zgodovini 
tistega časa.
V	krščanski	Evropi	so	po	letu	1000	vladale	po-

sebne,	malce	napete	razmere.	Ljudje	so	pričakovali	
ponovni	Kristusov	prihod,	do	katerega	naj	bi	prišlo	v	
Jeruzalemu.	Prerokbe	so	napovedovale,	naj	bi	ravno	
v	Svetem	mestu	zadnji	krščanski	cesar	prepustil	pre-
stol	Gospodu,	a	kaj,	ko	je	bilo	slednje	že	nekaj	časa	v	
rokah	muslimanov.	Ti	so	nevarno	ogrožali	tudi	kralje-
stvo	bizantinskega	cesarja	Aleksija	Komnena	I.,	ki	je	
prošnjo	za	vojaško	pomoč	naslovil	na	krščanski	Za-
hod	(oziroma	na	papeža	Urbana	II.).	Ta	je	leta	1095	
na	koncilu	v	Clermontu	pozval	bojevite	plemiče,	naj	
pomagajo	vzhodnim	kristjanom.	Papežev	poziv	je	
deloval	kot	zamašek,	ki	pod	velikim	pritiskom	odleti	
od	steklenice.	Odziv	je	bil	nepričakovan,	ne	velja	pa	
zmotno	prepričanje,	da	je	križarske	vojske	vodila	ali	
organizirala	Cerkev.	Seveda	so	bili	povod	zanje	tudi	
verski	razlogi	(osvoboditev	Jeruzalema	kot	svetega	
kraja),	vendar	so	prevladovali	drugi:	nekateri	ple-
miči	so	se	veselili	bogastva,	ki	nanje	čaka	v	Sveti	
deželi,	trgovska	mesta	so	upala,	da	bodo	zaslužila	
s	preprodajo	blaga,	tretjim	je	pohod	onstran	morja	
pomenil	nekaj	vznemirljivega	in	pustolovskega.	Se-
veda	je	odločilno	vlogo	igralo	tudi	vojaško	plemstvo,	
ki	se	je	preprosto	želelo	bojevati,	saj	je	vojskovanje	
imelo	za	svojo	dedno	pravico.
Na	pot	 se	 je	 odpravila	 vojska	nekaj	

tisoč	vojakov,	ki	je	po	dveletnem	muč-
nem	in	krvavem	pohodu	prispela	pred	
Jeruzalem,	 ga	 15.	 julija	 1099	 na	
nasilen	način	zavzela	 in	ustanovila	
kraljestvo.	 Vendar	 Sveto	mesto	 v	
krščanskih	rokah	ni	ostalo	niti	100	
let.	Ko	so	si	muslimani	malce	opo-
mogli	od	presenečenja,	so	ga	po-
novno	zavzeli,	obala	Sredozemskega	
morja	z	oporišči	pa	je	ostala	v	rokah	
kristjanov.	Sledilo	je	še	več	križarskih	
pohodov	 (četrti	 je	 bil	 naperjen	 celo	
proti	vzhodnim bratom v veri – Bizan-
tincem).	Zgodovina	križarskih	vojsk	
se	je	končala	leta	1291	s	padcem	
zadnjega	 krščanskega	 oporišča	
Akkon	(Akka)	tudi	zaradi	sporov	in	
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intrig	v	lastnih	vrstah.
Obmorskim	kolonijam,	ki	so	po	padcu	Jeruzale-

ma	ostale	v	evropskih	 rokah,	 so	vladale	Genova,	
Benetke	 in	Pisa,	 trgovske	velesile	 tistega	časa,	ki	
so	kupovale	orientalsko	blago	in	z	njim	oskrbovale	
evropski	trg.	Tako	lahko	vidimo,	da	je	bila	glavna	
dejavnost	križarskih	kolonij	trgovina.	Evropejci,	ki	
so	se	naselili	v	Sveti	deželi,	so	celo	prevzeli	nekatere	
muslimanske	navade	(kar	govori	o	tem,	da	ni	vedno	

pel	 le	meč,	 pač	 pa	 je	 prihajalo	 tudi	 do	miroljub-
nih	stikov	med	 islamskim	in	krščanskim	svetom),	
v	 kolonijah	 se	 je	 razvila	 celo	 kulturna	 dejavnost.	
Preko	njih	sta	na	Zahod	potovala	arabska	kultura	
in	znanje.	Nenazadnje	so	križarji	v	Evropo	prinesli	
še	danes	znan	okusen	sadež	–	marelico!	Jeruzalem	
kot	Sveto	mesto	dveh	svetov	je	torej	(na	miroljuben	
način	ali	ne)	igralo	pomembno	vlogo	v	medsebojnem	
spoznavanju. konec v prihodnji številki

Osnova	za	začetek	postopka	razglasitve	za	svet
nika	je	sluh	svetosti	oz.	mučeništva	(fama	sancti-
tatis	oziroma	fama	martyrii),	to	je	živa	zavest	med	
verniki	 o	kandidatovih	 izrednih	krepostih	oziroma	
mučeništvu	 in	 samoiniciativno	 iskanje	 priprošnje	
pri	 svetniškem	 kandidatu	 v	 različnih	 življenjskih	
potrebah.	Pobudnik	 za	 začetek	postopka	 je	 lahko	
kdorkoli,	za	njegov	potek	pa	je	pristojna	je	škofija,	
na	območju	katere	je	kandidat	umrl.
Postopke	določajo	Zakonik	cerkvenega	prava	in	

navodila	 Kongregacije	 za	 zadeve	 svetnikov,	 apo-
stolska	konstitucija		Divinus perfectionis magister in 
Normae	iz	leta	1983	ter	navodilo	Sanctorum mater 
iz	leta	2007,	ki	daje	dodatne	smernice	predvsem	za	
postopek	na	ravni	škofije.	Pot	do	razglasitve	kandi-
data	za	svetnika	je	dolga.	Ko	krajevni	škof	ugotovi,	
da	je	kandidat	živel	in	pričeval	za	vero	v	Kristusa	
na	izreden	način,	dovoli	uradni	začetek	postopka,	v	
katerem	se	zbere	dokazno	gradivo,	na	osnovi	kate-
rega	je	mogoče	dokazati	in	dodatno	utemeljiti	sledi	
svetosti	v	času	kandidatovega	življenja.
Postulatorja	imenuje	predlagatelj	začetka	beati-

fikacijskega	postopka:	redovna	skupnost,	ordinarij	
druge	škofije	ali	celo	skupina	vernikov.	Če	postopek	
sproži	krajevni	ordinarij,	tudi	sam	imenuje	postu-
latorja.	 Postulator	 je	motor	 postopka,	 vendar	 ga	
formalno	ne	vodi.	Škof	 imenuje	člane	cerkvenega	
sodišča	in	potrdi	postulatorja	(če	ga	predhodno	že	
sam	ni	imenoval),	ki	vodi	proces,	ta	pa	lahko	traja	
tudi	več	let	ali	celo	desetletij.	Na	podlagi	navodila	
Sanctorum mater	je	postulator	predstavnik	tistega,	
ki	predlaga	začetek	beatifikacijskega	ali	kanonizacij-
skega	postopka,	zbira	gradivo,	predlaga	priče	itd.	V	
večini	primerov	ga	ob	pomoči	sodelavcev	cerkvenega	
sodišča	vodi	škofov	delegat.	Ko	se	postopek	zbiranja	

dokaznega	gradiva	na	škofijski	ravni	konča,	gradivo	
preuči	Kongregacija	za	zadeve	svetnikov.
Kandidat	 oziroma	Božji	 služabnik,	 za	 katerega	

je	bila	ugotovljena	nadpovprečna	stopnja	kreposti,	
je	 razglašen	za	blaženega,	ko	se	na	njegovo	pri-
prošnjo	zgodi	in	tudi	dokaže	čudež,	kar	pomeni,	da	
se	 določenemu	verniku,	 ki	 se	 v	molitvi	 priporoča	
izbranemu	kandidatu	na	njegovo	priprošnjo	pri	Bogu	
zgodi	čudež.	Pogosto	gre	za	ozdravitev	neozdravljive	
bolezni.	Zdravniki	v	takih	primerih	izdajo	strokovno	
mnenje,	v	katerem	pojasnijo,	da	se	je	razplet	bolezni	
končal	po	nerazložljivem	poteku	dogodkov.	Tovrstno	
mnenje	preveri	pristojna	komisija	na	omenjeni	Kon-
gregaciji.	Če	leta	ugotovi,	da	je	šlo	za	nadnaraven	
poseg,	je	to	zadosten	razlog	za	razglasitev	Božjega	
služabnika	za	blaženega.	Za	razglasitev	za	svetnika	
je	po	tem,	ko	je	nekdo	že	razglašen	za	blaženega,	
potreben	dodatni	čudež.	Pri	vsem	tem	je	pomembno,	
da	so	med	verujočimi	v	živem	spominu	kandidatove	
izredne	lastnosti	in	da	se	k	njemu	obračajo	v	molitvi	
oziroma	ga	prosijo	za	posredovanje	pri	Bogu.
Pri	kandidatih,	za	katere	se	je	v	postopku	dokazo-

valo	mučeništvo	oziroma	smrt	zaradi	vere	(in	odium	
fidei),	za	razglasitev	za	blaženega	ni	potreben	čudež,	
saj	je	že	sama	mučeniška	smrt	zgovorno	znamenje.	
Za	razglasitev	blaženega	mučenca	za	svetnika	pa	je	
v	nadaljevanju	postopka	potreben	čudež.
Pri	 dokazovanju	mučeništva	 ni	 vedno	potrebna	

smrt	zaradi	vere	(in	odium	fidei),	čeprav	sedanja	prak
sa	ponovno	vztraja	na	tem.	Sveti	papež	Janez	Pavel	
II.	 (1978–2005)	 je	svetega	Maksimilijana	Kolbeja	
(1894–1941)	beatificiral	kot	mučenca	zaradi	ljubezni	
(martire	della	carita),	saj	ga	niso	ubili	iz	sovraštva	
do	vere,	temveč	je	svoje	življenje	zastonjsko	daroval	
zato,	da	bi	izpričal	veličino	krščanske	ljubezni.

P. Janez Sraka

BEATIFIKA CIJE IN KA NONIZA CIJE
kako potekajo postopki razglasitve
za blaženega, svetnika ali mučenca?

kakšno vlogo ima tu krajevna Cerkev in kakšno Vatikan?

kateri pogoji morajo biti izpolnjeni,
da nekdo postane blaženi, svetnik ali mučenec?



JULIJ – AM – 2016214

»Ljubi Bog, samo v samostan ne!«
Ob	smrti	svoje	dolgoletne	misijonske	sodelavke	

s.	Rafaele	Vurnik	leta	1983	je	svojim	sosestram	pi-
sala:	»Da	ne	boste	v	zadregi	ob	moji	smrti,	vam	kar	
sama	povem,	kako	je	bil	Bog	dober	z	menoj	celih	90	
let.«	In	z	njej	lastnih	humorjem	je	zapisala	zgodbo	
svvojega	življenja	do	odhoda	v	misijone.
»Rodila	sem	se	23.	julija	1894	v	prijazni	vasici	

Borovnici	pri	Ljubljani	(pri	krstu	je	dobila	ime	Ana)	
...	Bila	sem	najstarejša	od	štirih	deklic.	Mladost	je	
bila	ena	sama	vesela	pesem.	Zlata	mamica	nam	je	
znala	narediti	rodno	gnezdece	pravi	raj.«
Ko	ji	je	bilo	dvanajst	let,	je	odšla	v	šolo	k	uršu-

linkam	v	Škofjo	Loko.	»Že	od	mladega	sem	imela	
redovniški	 poklic,	 pa	 sem	 se	 ga	 zelo	 branila,«	 je	
povedala	v	pogovoru	za	Ognjišče	ob	prvem	obisku	
domovine	 leta	 1969.	 Rekla	 je:	 »Ljubi	 Bog,	 samo	
tega	 ne!	 Samo	 tega	 ne,	 pusti	me	 v	 svetu!	 Tako	
bom	pridna,	v	samostan	pa	ne	morem.	Svet	je	tako	
lep:	glasba,	umetnost,	druge	lepe	stvari	...	Samo	v	
samostan	ne!«
Bila	je	radoživo	dekle,	hodila	je	na	koncerte	in	

plesne	vaje,	se	učila	klavir	 in	obiskovala	zasebno	
slikarsko	šolo	Riharda	Jakopiča.
Po	 diplomi	 na	 učiteljišču	 je	 učila	 v	 zavodu	 Li-

chtenturn	v	Ljubljani,	jeseni	1915	pa	je	odšla	kot	
učiteljica	v	Gradac	v	Beli	Krajini.	Že	julija	1914,	ko	
je	izbruhnila	prva	svetovna	vojska,	je	klonila:	»Ljubi	
Bog,	predam	se	ti,	popolnoma	in	za	vselej!«
O	 veliki	 noči	 1916	 je	 o	 svoji	 nameri	 povedala	

mami.	»Ni	mogla	verjeti	in	me	je	z	obilnimi	solzami	
prosila,	naj	se	ne	prenaglim.«	Toda	Anina	odločitev	je	
bila	dokončna:	1.	septembra	1916	je	v	uršulinskem	
samostanu	v	Škofji	Loki	začela	pripravo	na	redovno	
življenje.	Redovno	obleko	je	prejela	aprila	1917;	za	
redovno	ime	si	je	izbrala	ime	sv.	Frančiška	Ksaverija,	

velikega	misijonarja	Daljnega	vzhoda,	kar	je	že	dalo	
slutiti,	kam	jo	bo	vodila	pot.

»Učenke smo kregale
kar po slovensko«
Mlado	redovnico	je	vezalo	iskreno	prijateljstvo	s	s.	

Rafaelo	Vurnik	in	obe	sta	želeli	iti	v	misijone	in	sicer	
na	Alasko,	na	željo	tajskega	škofa,	da	bi	uršulinke	
v	Bangkoku	odprle	šolo	za	dekleta,	pa	sta	avgusta	
1924	odpotovali	najprej	na	priprave	v	Belgijo,	od	
tam	pa	skupaj	z	dvema	sestrama,	Belgijko	in	Fran-
cozinjo,	z	ladjo	proti	Tajski.	V	Bangkok	so	prispele	
25.	novembra.
Tam	so	redovnice	kmalu	odprle	šolo.	Jezika	niso	

znale.	»Če	so	bile	učenke	poredne,	smo	jih	kar	po	
slovensko	 kregale	 –	 in	 so	 vse	 razumele!«	Sestra	
Ksaverija	je	že	maja	1925	odšla	v	Swatow	na	Ki-
tajskem	in	tam	ostala	osem	let	in	je	že	mislila:	»To	
je	moje	življenjsko	delo.«	Pa	se	je	vrnila	v	Bangkok	
in	ko	je	opravila	potrebne	izpite,	je	postala	ravna-
teljica	šole,	s.	Rafaela	Vurnik	pa	predstojnica	vseh	
uršulinskih	misijonov	na	Tajskem	in	Kitajskem.	Na	
šoli,	ki	je	dobila	pravico	javnosti,	potem	ko	je	spre-
jela	državni	učni	načrt,	je	s.	Ksaverija	delovala	25	
let.	Učila	 je	matematiko,	fiziko,	 risanje,	glasbo	 in	
angleščino.	Šola	in	zavod	Mater	Dei	sta	uživala	velik	
ugled.	Uršulinke	so	imele	otroški	vrtec,	osnovne	šole,	
srednjo	 šolo	 in	dve	 leti	 preduniverze.	Na	njihovi	
šoli	so	pridobivali	znanje	mnogi	poznejši	tajski	kul-
turniki	in	politiki.	S.	Ksaverija	je	leta	1958	sprejela	
vodstvo	nove	šole	za	dekleta	na	severu	Tajske.	Ob	
koncu	šestdesetih	let	se	je	vrnila	v	Bangkok,	kjer	
je	ostala	do	smrti.
»Uršulinke	na	Tajskem	imajo	sedaj	tudi	po	zaslugi	

slovenskih	sester	v	Bangkoku	tri	ugledne	šole,	eno	
pa	v	Chiang	Maiu;	vsaka	 ima	okrog	 tisoč	otrok,«	

naša kultura
Silvester Čuk

m isijona rka S.  KS AV ERIJA PIRC
23. julij 1894 – 7. februar 1987

Verne Slovence je o delovanju naših misijonarjev po izvenevropskih 
celinah zvesto obveščal mesečnik Katoliški misijoni, ki je izhajal od leta 
1921 do 1944 v domovini, po vojski pa je morel, skupaj s številnimi Slo-
venci, “oditi v begunstvo” v Argentino. List je prinašal poročila o misijonih 
in pisma naših misijonarjev in misijonark. Zelo poučna in zanimiva so bila 
pisma uršulinke s. Ksaverije Pirc, ki je bila od leta 1924 misijonarka na 
Tajskem. Ob 60-letniki Katoliških misijonov (1981) se je oglasila s pismom:

»Stopili so v moje življenje okrog božiča 1924 v Bangkoku na Tajskem. 
Od tedaj so bili svetla točka, ki je prinesla utrip domovine in vesoljne 
Cerkve redno vsak mesec ... Bili so stik in povezava vseh slovenskih 
misijonarjev in misijonark v okrilju Misijonske družba sv. Vincencija. In  
potem – katastrofa. Vojna in povojna. – Ali bodo Katoliški misijoni utihnili 
za vedno? Ne! Lepega dne so se spet pojavili z argentinsko znamko. Od 
tedaj prinašajo duhovno in gmotno pomoč vsem misijonarjem slovenskega 
rodu na vseh celinah.«

Ta izredna žena je misijonom darovala 63 let svojega plodnega življenja 
in jo lahko postavimo ob največje slovenske misijonarje.
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navaja	s.	Marija	Jasna	Kogoj	v	svojem	zapisu	o	s.	
Ksaveriji	Pirc	v	knjigi	Pozabljena polovica	(Založba	
Tuma,	Ljubljana	2007).

»Življenjski krogi se krčijo«
»Življenjski	krogi	se	krčijo	in	se	bližajo	osrednji	

svetli	 točki	 –	 Bogu.	Gledala	 ga	 bom,	 kakršen	 je,	
O,	neskončna	blaženost!	Ne	more	biti	več	daleč	...	
Veselite	se	z	menoj!«	Tako	 je	v	pismu	Katoliškim 
misijonom	leta	1982	zapisala	tedaj	88letna	misijon-
ska	veteranka.	Zadnja	leta,	ko	ni	več	učila	na	šoli,	
je	še	naprej	s	pridom	uporabljala	svoje	umetniške	
darove.	Poučevala	je	petje	in	klavir,	uglasbila	je	celo	
vrsto	tajskih	cerkvenih	pesmi	in	bila	skoraj	do	konca	
življenja	tudi	organistka.	Njena	soba	je	bila	slikarski	
atelje:	 izdelala	 je	veliko	oljnatih	 slik	na	platno	 in	
les,	ki	krasijo	cerkve	 in	uršulinske	šole.	Opremila	
je	pesniški	zbirki	slovenskih	uršulink	m.	Elizabete	

Kremžar	in	s.	Aleksandre	Hreščak.	Leta	1969	je	pri-
pravila	pregled	misijonskega	dela	na	Tajskem	v	sliki	
in	besedi,	ki	je	izšel	v	Buenos	Airesu	v	knjigi	Skoraj 
50 let v misijonih.	Istega	leta	je	prvič	obiskala	do-
movino	in	tudi	izseljenstvo.	Bila	je	v	nenehnih	stikih	
s Katoliškimi misijoni.	»Njena	pisma	so	bila	vedno	
pisana	z	vso	skrbnostjo	in	urejenostjo	in	v	perfektni	
slovenščini	 ter	v	čudovitem	lepopisu,	pa	kot	 izraz	
vedno	povsem	enako	svežega	duha«	(Lado	Lenček).
18.	januarja	1987,	ko	so	imele	sestre	proslavo	

v	šoli,	je	šla	s.	Ksaverija	zvečer	sama	k	maši.	Na	
pločniku	je	zijala	luknja,	sestra	je	padla	in	si	zlomila	
nogo	v	levem	kolku.	Operacija	je	uspela,	kmalu	pa	so	
se	pokazale	posledice	operacije	pri	tako	visoki	sta-
rosti:	izgubila	je	tek,	srce	je	oslabelo,	trudna	pljuča	
so	odpovedala.	Na	prvo	soboto,	7.	februarja	1987	je	
odšla	v	večnost.	Na	pot	jo	je	pospremila	slovenska	
molitev	njene	mlajše	sodelavke	s.	Frančiške	Novak.

Od	30.000	muslimanskih	borcev	jih	je	najmanj	
10%	mladih	Evropejcev,	ki	so	se	spreobrnili	v	radikal-
ni	islam.	Vzrok:	pomanjkanje	smisla	življenja,	želja	
imeti	neko	skupnost,	čutiti	se	del	neke	velike	dejav-
nosti.	So	pa	med	njimi	tudi	taki,	ki	delajo	za	denar,	
za	oblast,	ker	so	žejni	krvi.	Rešitev:	pomnožiti	verski	
pouk	v	šolah,	v	mošejah	in	v	družbenem	omrežju.
Iskanje	smisla,	ki	naj	 izpolni	praznino;	 iskanje	

pripadnosti,	 ki	 naj	 premaga	 samoto;	 potreba	 po	
usmerjanju	in	življenjskih	ciljih:	to	so	temeljni	mo-
tivi,	 ki	 silijo	 evropske	mlade,	 da	 zapuščajo	 svoje	
bivanje	v	Franciji,	Veliki	Britaniji,	Nemčiji	…	da	bi	šli	
v	Sirijo	in	Irak	in	poslati	džihadistični	borci	“Islam-
ske	države”.	To	so	ugotovitve	študije	150	mladih	na	
King’s	College	v	Londonu.
Rezultati	so	bili	predloženi	na	konferenci,	ki	sta	

jo	organizirala	Maison du Futur in Ustanova Konrad 
Adenauer	in	so	se	je	udeležili	krajevni	in	mednarodni	
izvedenci,	da	bi	se	vprašali,	kaj	sili	20	do	30letnega	
Evropejca	v	borbo	mrtvaških	oddelkov	terorističnih	
skupin.
Pogosto	pride	do	prehitrega	zaključka,	da	je	vzrok	

vsega	tega	islam,	predvsem	v	svoji	salafitski	obliki.	
V	resnici	tudi	sodijo,	da	je	med	okrog	30.000	bor-
cev	za	kalifat	10%	spreobrnjencev.	Toda	izvedenci	
se	sprašujejo,	kaj	jih	nagiblje	k	spreobrnjenju.	Kaj	
je	vzrok	za	tako	temeljne	izbire,	ki	vodijo	celo	do	
opuščanja	evropskega	sloga	življenja?
Pogosto	je	razloge	najti	v	položajih	diskriminaci-

je,	odrivanja	na	rob	družbe,	revščine,	v	kateri	žive	
ti	mladi.	 Toda	 izvedenka	 v	 terorizmu	 in	 narodnih	
sporih	Kristina	Eichhorst	trdi,	da	ti	vidiki	niso	zadost
na	 razlaga.	 Kakor	 je	 sicer	 res,	 da	 so	 včasih	 novi	
spreobrnjenci	mali	 kriminalci,	 so	 pogosto	 to	 tudi	
ljudje,	ki	so	bili	uspešni	v	življenju,	z	diplomami	in	
akademskimi	naslovi.

Tudi	študij	psiholoških	profilov	–	psihotikov,	du-
ševnih	bolnikov,	pesimistov,	nagnjenih	k	samomoru	
–	ni	dal	prepričljivoh	rezultatov.
Vzgojitelj	in	psihoterapevt	Ivan	Tyrell	je	opomnil	

na	rezultate	študije	na	King’s	College:	potreba	pri-
padati	neki	večji	skupini	ali	skupnosti,	dati	smisel	
lastnemu	življenju,	čutiti	se	vezanega	na	kak	višji	
ideal,	doseči	pozornost	okolja;	vse	to	se	pridružuje	
bistvenim	potrebam	človeka,	naj	bodo	fizične,	čutne,	
ali	pa,	da	se	čutijo	cenjene.
Kadar	tem	potrebam	ni	zadoščeno,	nastopi	nemir,	

potrtost	 in	spor	z	okoljem.	»Islamska	država,«	je	
rekel,	»je	znala	tem	ljudem	ponuditi	 tisto,	kar	so	
iskali.	Znala	je	pritegniti	njihovo	pozornost.«
Direktor	strateških	odnosov	v	Quantum Commu-

nicationis	JeanPierre	Katrib	je	predstavil	študijo,	ki	
temelji	na	“izpovedih”	mladih	dezerterjev	iz	Islamske	
države	ali	tistih,	ki	so	bili	zaprti	v	Iraku	in	Siriji.	V	njih	
se	pokažejo	novi	profili	mladih	radikalnih	džihadi
stov:	so	taki,	ki	podležejo	denarju	ali	oblasti,	iskanju	
svoje	lastne	podobe,	ali	hočejo	komu	pripadati,	ali	
jih	nagiba	maščevanje	(ko	so	bili	priče	trpljenja	svoje	
lastne	družine),	ali	potrebujejo	odrešenje.
So	tudi	tako,	ki	se	čutijo	odgovorne	za	varstvo	

svojega	ljudsta	ali	svoje	družine,	taki,	ki	iščejo	ideo
loško	vizijo	in	končno	tisti,	ki	so	žejni	krvi.
Dan	po	napadu	 teroristov	v	Parizu	 je	 francoska	

vlada	začela	z	avionskimi	napadi	v	Siriji	in	je	povečala	
varnostne	mere	v	mestih	in	na	mejah.	Toda	ob	upoše-
vanju	povedanega	je	jasno,	da	te	mere	ne	odgovarjajo	
vzrokom,	ki	vodijo	k	džihadistični	napadalnosti.
Po	mnenju	 izvedencev	 na	 konferenci	 je	 treba	

pomnožiti	versko	vzgojo	predvsem	v	šolah,	v	moše-
jah	 in	 na	 družbenem	 omrežju.	 Ponuditi	 je	 treba	
predlogo,	ki	smiselno	odgovarja	tisti,	ki	jo	predlaga	
radikalizem	in	nasilje.

islam
Paul Dakiki

EVROPSKI DŽIHA DISTI
iz prazne notranjosti v slepo nasilje
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Raziskano razdobje
1.	november	2014	–	31.	oktober	2015

Mesto v World Watch List
Uzbekistan	je	s	70	točkami	na	15.	mestu	na	World	

Watch	List	(WWL)	v	letu	2016.	Pred	tem	je	bil	za	eno	
točko	boljši.	Padec	je	povzročil	dvig	nasilne	vladne	
kontrole	predvsem	na	področju	naroda	in	Cerkve.	
Poročil	o	nasilju	je	nekaj	manj.

Viri preganjanja
Viri	 preganjanja	 kristjanov	 v	 Uzbekistanu	 so	

“diktatorska	norost”	in	v	manjši	meri	“muslimanski	
ekstremizem”.	Diktatorska	norost	je	ostanek	komu-
nistične	preteklosti	v	deželi.	Posledično	je	iz	nje	izšel	
komunistični	in	postkomunistični	pritisk	(čeprav	je	
ta	ideologija	v	Uzbekistanu	že	leta	in	leta	mrtva	in	
pokopana).

Diktatorska norost:	Prepovedane	so	vse	verske	
ustanove,	ki	niso	pod	neposredno	kotrolo	države.	
Glavne	 protestantske	 struje	 in	 Jehovine	 priče	 so	
pogosto	označene	kot	“ekstremistične”,	ker	je	nji-
hova	verska	praksa	izven	meja,	ki	jih	je	postavila	
država.	Velik	vpliv	ima	tudi	problem	menjave	vod-
stva	vlade,	kot	tudi	predsednikova	starost	in	zdrav
stveno	stanje.	Protestantske	cerkve	imajo	pogosto	
za	 naslednike	 neke	 tuje	 sekte,	 ki	 imajo	 edini	 cilj	
vohuniti	in	uničiti	trenutni	politični	sistem.	Zato	jih	
ni	dovolj	samo	nadzorovati,	ampak	po	potrebi	tudi	
uničiti.	Varnost	ne	službe	vohunijo	in	prisluškujejo,	
da	bi	našle	“ekstremiste”,	to	pa	seveda	zadene	tudi	
cerkve	in	vernike.	Pritisk	zadeva	tudi	versko	vzgojo	
ne	glede	na	veroizpoved.

Komunistično in postkomunistično zatiranje:	To	
je	zgodovinski	temelj,	na	katerem	je	zgrajen	sedanji	
režim.	Komunizem	sicer	nima	nobenega	ideološkega	
vpliva	več	na	položaj	režima.	Delujejo	pa	še	mnogi	
kontrolni	sistemi,	ki	izhajajo	iz	komunizma.

Islamski ekstremizem:	Pritisk	islamskih	krogov	na	
kristjane	je	usmerjen	predvsem	na	kristjane,	ki	so	
se	spreobrnili	iz	islama.	Če	se	spreobrnejo	v	krščan-
stvo	domorodci,	bodo	čutili	zatiranje	in	občasno	tudi	
fizično	nasilje	lastnih	družin,	prijateljev	in	krajevnih	
skupnosti,	da	bi	jih	pripravili	h	kesanju	in	povratku	
v	 prejšnjo	 vero.	Nekatere	 spreobrnjence	 so	 imeli	
dalj	časa	zaprte	in	so	jih	pretepali.	Krajevni	mule	
(verski	služabniki)	pridigajo	proti	njim,	včasih	jih	celo	
izženejo	 iz	 skupnosti.	Spreobrnjenci	 zato	skrivajo	
svojo	vero,	so	torej	tako	imenovani	skrivni	verniki.

Dogajanje
Vlada	Uzbekistana	je	ena	izmed	najtrših	diktatur	

v	Osrednji	Aziji.	Režim	je	pripravljen	storiti	vse,	da	bi	
obdržal	svojo	oblast,	zato	je	vsaka	oblika	opozicije	ali	
stranpoti	ostro	zatrta.	Na	krščanstvo	gledajo	kot	na	
nekaj	tujega,	kar	ogroža	stabilnost.	Najhujši	pritisk	
tako	v	družbi	kot	na	kulturnem	področju	občutijo	

kristjani,	ki	so	se	spreobrnili	iz	islama.
Na	 stotine	 uzbekistanskih	 prostovoljcev	 se	 je	

pridružilo	radikalnim	muslimanskim	skupinam	kot	je	
to	HizbutTajrir,	uzbekistansko	musimansko	gibanje	
ali	“Islamska	država”.	Zadnja	desetletja	si	je	vlada		
prizadevala	te	skupine	izgnati	iz	dežele.	Maja	2005	
je	upor	v	Andijanu	pokazal	primer,	kako	režim	dela	
proti	muslimanskim	borcem.
Obstoj	 radikalnih	muslimanov	 uporablja	 režim	

za	 opravičevanje	 popolnega	 nadzora	 nad	 družbo,	
ker	da	so	oni	grožnja	za	deželo,	kar	je	pa	seveda	
hudo	pretirano.	Do	zdaj	je	zelo	malo,	če	sploh	kaj		
uzbekistanskih	džihadistov	prišlo	nazaj	v	Uzbekistan	
z	bojišč	v	Siriji,	Iraku	in	Afganistanu.
Od	 države	 priznani	 islam	 (imenovali	 ga	 bomo	

uradni	islam)	je	bil	sprejet	in	glavni	muslimanski	vo-
ditelji	so	bili	v	resnici	državni	uradniki.		Muslimanom	
v	Uzbekistanu,	ki	čutijo	potrebo,	da	bi	postali	bolj	
resni	v	zadevah	vere,	ostaja	prav	malo	možnosti:	
zanje	ni	prostora	v	uradnem	islamu,	tako	da	morajo	
ali	se	držati	svoje	vere	sami	zase	(v	neprestani	ne-
varnosti,	da	jih	bodo	zaprli),	ali	da	se	pridružijo	ile-
galnim	islamskim	skupinam	(z	enakim	tveganjem),	
ali	da	zapuste	deželo	(kar	pomeni	prelomiti	s	svojo	
družino	in	še	vedno	tvegati	zapor)	ali	spreobrniti	se	
v	krščanstvo	(kar	pomeni,	da	se	bodo	morali	soočiti	
s	pritiskom	družine	in	države).
Tajna	policija	od	blizu	spremlja	vse	verske	dejav-

nosti	v	deželi	–	vohuni	so	se	splazili	v	vse	verske	
skupine.	Ruske	pravoslavne	Cerkve	ne	gledajo	kot	
grožnje,	saj	njeni	člani	prihajajo	le	izmed	etničnih	
Rusov	in	se	njihova	Cerkev	ne	ukvarja	z	evangelizaci-
jo.	Poleg	tega	se	uzbeška	vlada	dobro	zaveda,	da	se	
je	treba	skrbno	ogibati	vsake	protiruske	dejavnosti.
Na	vse	Cerkve	gledajo	kot	na	možno	grožnjo	za	

trd		nost	dežele	(in	režima)	zaradi	njihove	(namišljene)	
evangelizacije	narodnostne	večine	v	deželi.	Zaradi	
tega	jih	vztrajno	preganjajo.	Sestanki	hišnih	Cerkva	
so	označeni	kot	napadi,	tiste,	ki	so	bili	navzoči	pa	je	
treba	nadlegovati,	zadrževati,	zasliševati	in	denarno	
kaznovati,	verski	material	ki	ga	bi	našli	v	prostorih,	
pa	je	treba	zapleniti	in	uničiti.	Vernike	so	občasno	
na	kratko	obsodili	na	zapor	do	15	dni.	Le	redko	so	
bili	verniki	obsojeni	na	kak	daljši	zapor.

Vrste preganjanih kristjanov
V	Uzbekistanu	so	navzoče	vse	vrste	krščanstva	

in	vsaka	od	njih	občudi	kako	obliko	preganjanja.
Skupnosti izseljenskih ali migrantskih kristjanov. 

Večina	izseljenskih	skupin	je	strogo	nadzorovana	in	
bi	se	težko	ukvarjala	z	evangelizacijo.

Zgodovinske krščanske skupnosti:	 Ruska	 pra-
voslavna	Cerkev	se	je	prilagodila	omejitvam,	ki	jih	
je	naložila	vlada,	zato	jo	pustijo	pri	miru.	Lahko	da	
njihovo	delo	nadzorujejo,	vendar	poteka	brez	ovir	
in	člani	se	lahko	zbirajo	brez	strahu,	da	bodo	zaprti.	

preganjanje kristjanov

UZBEKISTA N
Porte	Aperte
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Vsekakor	 pa	 je	 tiskanje	 in	 uvažanje	 krščanskega	
materiala	in	priseljevanje	tujih	delavcev	omejeno.

Netradicionalne protestantske Cerkve,	ki	pripa-
dajo	baptistom,	evangelikalcem	in	binkoštnikom	so	
druga	skupina,	ki	jo	preganjajo,	in	to	predvsem	tiste,	
ki	niso	bili	registrirani.	Trpijo	zaradi	mnogih	vdorov,	
groženj,	zaporov	in	kazni.

Kristjani spreobrnjenci iz islamskega okolja	nosijo	
glavni	del	preganjanja	v	Uzbekistanu.	Poleg	prega-
njanja	vlade	so	tudi	pod	hudim	pritiskom	družine,	
prijateljev	in	skupnosti	in	ta	je	hujši	od	državnega.

Življenjska področja
Preganjanje	je	najhujše	v	zasebnem,	cerkvenem	

in	narodnem	področju.	To	je	značilen	položaj,	v	ka-
terem	je	diktatorska	norost	glavni	vir	preganjanja.	
Pritisk	 islamskega	 ekstremizma	 je	 navzoč	 pred-
vsem	na	 zasebnem,	 družinskem	 in	 skupnostnem	
področ	ju	in	ga	izvaja	družbeno	okolje,	medtem	ko	
se	diktatorska	norost,	pritisk	režima,	čuti	predvsem	
na	 zasebnem,	 narodnem	 in	 cerkvenem	področju.	
Splošni	pritisk	v	Uzbekistanu	podpihuje	nori	režim,	
ki	vedno	bolj	zaostruje	svoje	nadzorstvo.	Sicer	je	bilo	
registriranih	manj	primerov	nasilja,	kot	leto	poprej,	
možno	pa	je,	da	so	kristjani	preveč	zastrašeni,	da	
bi	prijavili	primere	nasilja.

Zasebno področje:	Spreobrnjenje	povzroči	hudo	
reakcijo	v	družbenem	in	kulturnem	okolju.	Imajo	ga	
za	sramoto	in	napad	na	čast	družine.	To	ustvari	nemir	
v	družbi,	pa	tudi	med	državnimi	agenti.	Kot	posledica	
ni	pod	pritiskom	samo	spreobrnjenec,	ampak	vsi	tisti	
kristjani,	ki	so	dejavni	pri	evangelizaciji.	Če	sosedje	
vidijo,	da	nekdo	moli	doma,	bodo	šli	na	policijo.	V	ne-
katerih	pokrajinah	države	je	celo	posedovanje	Svetega	
pisma	protizakonito,	drugje	ga	je	dovoljeno	imeti.	Tudi	
zapirali	so	že	kristjane	zaradi	posedovanja	Svetega	
pisma.	Nepriznane	krščanske	skupnosti	so	protiza-
konite.	Vse	skupine,	ki	imajo	kak	krščanski	material,	
veliko	tvegajo.	Tvegano	je	tudi	razodevati	krščansko	
vero	(recimo	nositi	krščanski	simbol).	Vsi	mediji	so	
pod	kontrolo	–	kristjanom	so	nedostopni.	Internet	gre	
skozi	državne	kanale,	mnoge	strani	so	zatemnjene.	
Pastorje	in	laične	verske	voditelje	nadzorujejo.

Družinsko področje:	Spreobrnjenci	iz	islama	lahko	
dožive	probleme,	ko	skušajo	registrirati	krst,	poroko	
ali	vero	pri	krajevnih	oblasteh.	Uradno	krst	ni	pre-
povedan,	toda	krajevne	oblasti	se	bodo	vmešavale	
pri	 vsakem	 zbiranju	 neregstrirane	 skupine.	Ovire	
muslimanskih	spreobrnjencev,	da	bi	se	dali	krstiti,	
so	zelo	hude,	 saj	 je	krst	dokončno	znamenje,	da	
nekdo	zapušča	islam.	So	tudi	primer,	ko	so	oblasti	
kristjanom	 odrekle	 krščanski	 pogreb.	 V	 uzbeških	
družinah	se	lahko	zgodi,	da	sorodniki	(stari	starši,	na	
primer)	prisilijo	kristjana,	naj	hodi	v	mošejo,	čeprav	
so	starši	kristjani.	Kakor	prej	v	Sovjetski	zvezi,	so	
zdaj	na	vseh	ravneh	šolanja	učenci	prisiljeni	poslu-
šati	posebna	predavanja	o	“nevarnosti	verskih	sekt”,	
to	je	o	evangelikalskih	kristjanih	in	drugih	verskih	
manjšinah.	Zaradi	stalne	propagande	proti	“sektam”	
v	medijih,	šolah	in	kolegijih,	so	mladi	ljudje	pogo-
sto	sovražni	do	otrok	evangelikalskih	kristjanov.	Ni	
redko,	da	sovraštvo	zaradi	vere	botruje	žalitvam	in	
pretepanju.	So	tudi	primeri	zakonskih	žena,	ki	so	bile	

prisiljene	iskati	zatoščiče	v	kaki	drugi	deželi.	V	takih	
primerih	je	družina	lahko	ločena	za	dalj	časa.	Kristja-
na	domači	pogosto	zapro	v	hišni	zapor	in	tiščijo	vanj,	
naj	se	vrne	v	islam.	Bili	so	primeri,	kjer	so	pritiskali	
na	moža	ali	ženo,	naj	se	loči.	Pri	Uzbekih	ni	navade,	
da	bi	nevesto	spraševali	s	kom	se	hoče	poročiti.	Zato	
prisilna	poroka	kakega	krščanskega	dekleta	ni	nič	
nenavadnega.	Krščanske	otroke	zasmehujejo	in	jim	
včasih	onemogočijo	višješolsko	izobrazbo.

Narodnostno področje:	Država	je	uradno	seku-
larna	in	napada	tiste	cerkve,	ki	ogrožajo	družbeni	
mir.	Ustava	in	nekateri	zakoni	predvidevajo	versko	
svobodo,	pa	ne	brez	hudih	z	omejitev.	Vojaška	služba	
je	obvezna:	vsi	18letni	državljani	(fantje	in	dekleta)	
morajo	služiti	obvezno	vojaščino	12	mesecev.	Izjem	
ni.	Povsod	po	državi	so	kontrolne	točke	in	pastorjem,	
ki	se	zamerijo	državi,	onemogočajo	potovanje.	Za	
izhod	in	Uzbekistana	je	potrebna	izstopna	viza,	ki	jo	
pa	kristjanom	pogosto	odrečejo.	Znani	kristjani	ne	
bodo	nikoli	napredovali	v	državni	službi.	Lahko	jih	
celo	odpustijo,	če	pride	v	javnost,	da	so	kristjani.	
Popolnoma	nemogoče	je	ustanoviti	krščanske	civil-
nodružbene	organizacije	–	država	tega	nikakor	ne	
dopusti.	Mediji,	ki	jih	nadzoruje	država	in	vpliva	na-
nje,	podpihujejo	predsodke	do	nekaterih	manjšinskih	
verskih	skupin	in	obtožujejo	misijonarje,	da	sprav
ljajo	v	nevarnost	družbo	in	sejejo	civilno	neslogo.	
Sodstvo	 ni	 neodvisno	 in	mednarodno	 opazovanje	
sodnih	primerov	ugotavlja	mnoge	ovire	za	kristjane.

Cerkveno področje:	 Zbiranje	 vernikov	 je	 pogo-
sto	predmet	napadov	 in	 ovir.	Skoraj	 nemogoče	 se	
je	 registrirati	kot	cerkev:	v	zadnjih	15	 letih	ni	bila	
registrirana	nobena	cerkev.	Vsa	verska	dejanost	je	
pod	strogo	kontrolo	in	vohuni	so	vsepovsod.	Skoraj	
nemogoče	je	dobiti	dovoljenje	za	zidavo	nove	cerkve.	
Tudi	vzdrževanje	obstoječih	cerkva	 je	 težko	(razen	
za	rusko	pravoslavno	Cerkev).	Dekret	 iz	 leta	2003	
prepoveduje	 “dejavnost	 ki	 cilja	 na	 spreobračanje	
vernikov	iz	ene	vere	v	drugo,	kakor	tudi	na	vse	druge	
misijonske	dejavnosti”.	Mediji	so	verskim	skupinam	
nedosegljivi.	Karitativno	delo	je	zoženo	na	zgolj	Rusko	
pravoslavno	Cerkev.	Odpiranje	kakršnihkoli	verskih	šol	
je	nemogoče.	Kristjan	povrhu	ne	sme	govoriti	proti	
svojim	preganjalcem,	če	so	to	državni	agentje.

Nasilje
Zdi	se,	da	preganjanje	v	Uzbekistanu	ni	zelo	hudo,	

toda	to	je	zaradi	tega,	ker	se	verniki	boje	govoriti	
o	 težavah	zaradi	 strahu	pred	povračilnimi	ukrepi.	
Najmanj	ena	cerkev	je	bila	poškodovana	ob	policij-
skem	vpadu.	Najmanj	5	kristjanov	je	bilo	začasno	
zaprtih,	medtem	ko	drugi	trije	prestajajo	sodbo	v	
ječi.	Vemo,	da	so	policija	 in	muslimanske	družine	
fizično	trpinčile	vsaj	12	kristjanov.	Najmanj	dvoje	
krščanskih	posestev	je	bilo	poškodovanih.	Najmanj	2	
spreobrnjenca	iz	islama	sta	morala	zbežati	od	doma	
in	se	skrivati	pred	pritiskom	svojih	družin.

Bodočnost?
Vprašanje	nasledstva	predsednika	Islama	Kari-

mova	je	na	dnevnem	redu.	Poznavalci	pravijo,	da	
bo	mesto	Karimova	zasedel	kak	drug	komunistični	
veteran	in	v	tem	primeru	se	ne	bo	nič	spremenilo.	



JULIJ – AM – 2016218

Istočasno	bodo	državni	oddelki	(policija,	tajne	služ-
be,	mahalla	ali	odbor	krajevne	skupnosti	in	podobni)	
nadaljevali	z	nadzorovanjem	verskih	skupnosti	na	
razne	načine	(s	skritimi	mikrofoni	v	hišah,	telefon-
skimi	prisluhi,	vohunjenjem	...)	in	kontrolirali	obrede	

v	cerkvah.	Prav	tako	je	pričakovati	vdore	v	domače	
kroge,	 zaplembo	 krščanskega	materiala,	 zasliše-
vanja	 in	 zapor	 vernikov.	 Pritiski	 domačih	 družin,	
prijateljev	ali	skupnosti	na	bivše	muslimane	bi	lahko	
postali	še	hujši.

Onega	leta	in	onega	meseca	so	me	povabili	ja-
ponski	prijatelji	v	gledališče,	ki	je	nudilo	eno	izmed	
tradicionalnih	japonskih	dram,	ki	jih	še	danes	uvr-
ščajo	med	Nō	Stvaritve.	 Po	 povabilu	 v	 gledališče	
sem	se	pozanimal,	 kaj	 je	 to	Nō.	To	 je	budistično	
navdahnjena	drama;	pojavila	se	je	v	14.	stoletju	po	
Kr.	Kmalu	je	postala	neke	vrste	šola	izobraževanja.	
To	so	bila	stoletja,	ko	preprosto	 ljudstvo	ni	 imelo	
šol;	to	jim	je	drama	nudila	v	živi	obliki	–	s	plesom	
in	glasbo	bobnov	in	piščali	in	v	krasnih	kostumih,	ki	
s	svojo	kompozicijo	različnih	barv	še	danes	očarajo	
Japonce.	Glavni	igralec	je	nastopal	z	masko	ali	tudi	
brez	nje.	Snov	je	navadno	obravnavala	kak	člove-
kov	problem,	ki	čaka	na	rešitev	s	strani	budističnih	
božanstev;	navadno	so	imele	drame	“happy	end”:	
osvobojenje	od	indijskega	preseljevanja	duš	v	luči	
Budove	osvoboditve.	Budistično	verovanje	zastopa	
japonski	Zen;	pod	njegovim	vplivom	so	pesmi,	bese-
de	in	kretnje	kar	se	da	stilizirane.	Japonskemu	Zenu	
gre	za	to,	da	ostane	čim	več	stvari	le	spretno	naka-
zanih,	zavitih	v	neke	vrste	prijetno	meglenost,	ki	je	
še	danes	značilna	za	budizem:	upajmo	in	zaupajmo	
bogovom,	izmed	katerih	so	nekateri	ne	le	božansko	
mogočni,	ampak	tudi	dobrohotni.	Druge	možnosti	
kot	 protiutež	 sovraštvu	 zlih	 duhov	 in	 človekovim	
neumnosti	ter	grdim	dejanjem	večnost	ne	nudi	...
Prijatelji,	ki	so	me	povabili,	niso	vedeli,	kako	malo	

poznam	klasične	japonske	besede,	ker	sem	z	njimi	
lahko	govoril	o	vsakdanjem	življenju.	Mene	je	bilo	
pa	sram	priznati,	da	najbrž	ne	bom	dosti	razumel,	
ker	je	v	pesmih	in	govoru	toliko	klasičnih	besed.	A	
za	kaj	gre,	sem	vedel,	ker	je	bil	prospekt	natisnjen	
tudi	s	preprosto	angleško	razlago	–	dandanes	je	vse	
do	potankosti	lepo	povedano,	a	takrat	je	bilo	komaj	
kakih	petnajst	leti	po	drugi	svetovni	vojski.
Kljub	vsemu	se	še	danes	spominjam	ene	od	treh	

ali	štirih	dram,	ki	so	po	navadi	na	običajnem	sporedu.	
Zamislite	si	oder,	ki	preko	mostu	vodi	na	desno	stran	
k	budističnemu	templju.	Most	vodi	v	mesto,	ki	ga	
lahko	samo	slutimo	po	njegovem	hrupu	v	ozadju.	Po	
mostu	se	premika	počasi,	dostojanstveno,	žena,	ki	
jo	spremljajo	piščali	in	bobni	v	ozadju	odra,	vendar	
dovolj	vidni.
Od	mostu	do	templja	na	desni	je	le	nekaj	me-

trov.	Žena	 ima	zgornji	del	glave	pokrit,	a	po	hoji	
in	drži	glave	vzbuja	nekaj	 lepega	 in	plemenitega.	
Malce	pred	templjem	se	ustavi,	se	zazre	v	vrata	in	

v	 tistem	 trenutku	 so	 zasliši	 nekaj	 kakor	melodija	
od	onstran	mostu.	Žena	se	obrne,	posluša	in	–	se	
obrne	 nazaj	 proti	mestu,	 kakor	 da	 bi	 sledila	 njej	
znanemu	povabilu.	Na	mostu	včasih	malce	postoji.	
Enkrat	se	obrne	in	pogleda	nazaj	proti	templju,	ob	
čigar	vratih	se	pojavi	molčeča	postava	v	tempeljskih	
oblačilih.	Naenkrat	postane	čisto	tiho	na	oni	strani	
v	mestu.	Žena	se	ustavi,	strmi	v	mesto	in	–	spet	
se	obrne	proti	templju.	In	spet	zamišljeno	stopa	po	
mostu	v	smeri	templja,	iz	katerega	se	začuje	mehka	
tempeljska	pesem.	Ko	se	žena	približa	koncu	mostu,	
pesem	utihne.	Na	mestni	 strani	mostu	 odmevajo	
smeh,	govorjenje	in	piščali.	In	žena	se	začne	vračati	
nazaj.	Ne	more	so	odločiti.	Obe	strani	sveta	jo	vabi-
ta.	Nekje	na	sredi	mostu	pa	obstane.	Najbrž	se	bo	
odločila	za	tempelj.	A	tega	ne	vidim,	ker	mi	šepne	
eden	od	mojih	prijateljev:
»Hitro	ven	–	vlak	nas	čaka,	ne	smemo	ga	za-

muditi.«
To	so	bili	časi,	ko	je	najprej	začela	delovati	japon-

ska	železnica,	avtobusov	je	bilo	še	malo,	še	manj	
pa	 taksijev.	 To,	 kar	 je	 služilo	 največjemu	 številu	
državljanov,	to	so	najprej	spravili	v	tek.
Moji	prijatelji	so	bili	vsi	iz	istega	(po	japonskem	

merilu)	majhnega	mesteca	doma.	Če	bi	nam	ušel	
vlak,	bi	ga	imeli	spet	na	razpolago	po	dolgem,	dol-
gem	času.	Pet	nas	je	in	napotimo	se	v	hišo,	ki	vsaj	
na	zunaj	obljublja	več	prostora.	Gospod	in	gospa,	
lastnika	 hiše,	mi	 ponudita	 prenočišče,	 da	mi	 ne	
bo	treba	iti	kam	drugam.	Sobica	je	majhna	in	pod	
stopniščem	 v	 drugo	 nadstropje	 –	 Japonci	 štejejo	
nadstropja	po	amerikansko	–	sicer	pa	da	je	topla	in	
tiha.	To	ponudbo	sprejmem	z	veseljem.
Vsi	smo	povabljeni	najprej	na	čaj,	potem	pa	na	

juho	z	rezanci,	riž	in	pečeno	ribo	(že	sem	uporabljal	
paličice,	a	kosti	pečene	ribe	sem	se	bal)	in	z	oranžami	
za	konec.	Seveda	je	bil	čaj	zmeraj	na	razpolago.	Pet	
nas	je:	gospod	in	gospa,	lastnika	hiše,	potem	gospa	
srednjih	let	in	gospod	kakih	petdesetih	let,	ki	je	bil	
pred	letom	izgubil	ženo	po	dolgi	bolezni.	Obe	ženi	
se	umakneta	v	kuhinjo,	gostitelj	gospod	Watánabe	
(naglas	je	na	drugem	“a”)	me	vpraša:
»Katera	od	treh	dram	vam	je	najbolj	ugajala?«
»Tista	z	ženo	na	mostu,«	odgovorim	brez	obo-

tavljanja.
Vdovec	(pozneje	sem	zvedel,	da	mu	je	ime	Mat-

sumóto;	ta	“ts”	je	naš	“c”,	naglas	pa	je	na	prvem	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega skoraj prastarega misijonskega cekarja

NA MOSTU OD LOČITV E
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“o”)	smehljaje	pripomni:
»Žena	kot	nalašč	za	ženitev.	Če	bi	jo	srečal	na	

mostu,	bi	jo	kar	povabil	na	čaj.«
Gospod	Wantábe	se	molče	obrne	k	meni.	Malce	

se	zazrem	v	prt	pred	seboj,	ki	pa	nima	nobenih	rož	
razprostrtih	čez	tkanino:
»Oprostita,	draga	gospoda,	da	podam	svoje	mne-

nje.	Žal	mi	je,	da	je	žena	odšla	v	tempelj.«
»Žal	vam	je?«	oba	skoraj	istočasno	vprašata.
»Veste,	da	sem	krščanski	misijonar.	Razglašam,	

kjer	mi	to	dovolijo,	Kristusa	kot	učlovečenega	Božje-
ga	Sina,	ki	je	za	srečo	vsakega	človeka	daroval	svoje	
življenje	na	zemlji,	bil	umorjen	in	tretji	dan	vstal	od	
mrtvih,	da	s	tem	dokaže	tudi,	da	ni	bil	samo	človek.	
Zdaj	je	tega	več	kot	dvatisoč	let;	milijarde	ljudi	ga	
sprejemajo	kot	svojega	Odrešenika.	Vere,	ki	jih	imate	
tukaj	na	Japonskem,	tega	Odrešenika	ne	poznajo.«
Oba,	Watánabe	 in	Matsumóto,	molčita	 z	 lahko	

sklonjeno	glavo.	Gospe	prineseta	skodelice	vročega	
čaja	iz	kuhinje.
»Oprostite,	kuhinja	naju	še	nekaj	časa	potrebu-

je,«	in	z	lahnim	priklonom	izgineta	v	kuhinjo.	Prvi,	
ki	dvigne	glavo,	je	gospod	Watánabe:
»Če	je	krščanstvo	resnično,	potem	naši	milijoni	

ljudi,	šintoisti	in	budisti,	ne	vedo,	kaj	molijo.«
Gospod	Matsumóto	zabrunda:
»Mene	ni	nikoli	vleklo	k	molitvi.«
Iz	skodelice	časa	se	divgajo	dišeče,	a	preveč	vroče	

vonjave.	Raje	nadaljujem	pomenek:
»Če	v	nas	razum	normalno	deluje,	prej	ali	slej	

spoznamo:	iz	nič	ni	nič!	Še	tako	pametno	urejeni	
svet	ne	more	napraviti	 samega	 sebe.	 Torej	mora	
biti	nekje	Bitje,	vsaj	malo	podobno	nam,	bitjem	z	
razumom,	podobno,	ki	mu	zlahka	priznamo,	da	mora	
biti	Stvarnik,	z	vrednim	imenom	Bog.«
Oba	ma	gledata.
»Kaj	pravita?	Ali	ni	to	spoznano,	morda	celo	obču-

teno	dejstvo	podlaga,	da	toliko	Japoncev	izpoveduje	
šintoizem	odnosno	budizem	kot	nekaj	pametnega	–	
čeprav	v	nobenem	primeru	ni	poskusov,	da	bi	umno	
dokazali	Stvarnika.	Zanimivo	je,	da	je	najvišje	Bitje,	
odnosno,	da	so	najvišja	Bitja	tako	opisana,	kot	so	
lahko	opisana	samo	bitja	nad	človekom.«
Potres!	Hiša	se	zaziblje.	Dvakrat.	In	še	enkrat.	

Slika	na	steni	zdrkne	na	tla.	Skodelice	čaja	so	ostale	
mirne.	Potem	se	vse	umiri,	le	nekje	izpod	hiše	pri-
haja	–	zmeraj	manj	glasno	–	neke	vrste	renčanje,	
neke	vrste	podzemeljski	srd.	Kot	da	zemlji	ni	prav,	
da	se	je	potres	tako	hitro	končal	...
Moram	pa	pripomniti:	potres	ni	pokvaril	ne	štedil-

nika	ne	njegovih	rib,	ki	so	–	pozneje	kot	načrtova-
no	–	tako	čudovito	dišale	na	ilovnatem	pladnju,	da	
si	odtlej	zmeraj	želim	takšne.	Se	pravi,	da	morajo	
biti	tako	pečene	kot	takrat:	da	se	meso	da	zlahka	
odstraniti	od	kosti!	V	nasprotnem	primeru	se	bomo	
znašli	z	ribami	–	v	vicah.	Trpeli	bomo	mi,	ne	ribe.

Cloaca Maxima je ena od rimskih značilnosti, ki izhaja še iz antičnih časov. To je namreč glavni zbirni kanal, v katerem so se poleg vode okoliških 
močvirnatih terenov stekale vse nesnage in odpadki starega Rima. Vsa ta smrdljiva mešanica (čistilnih naprav takrat niso poznali), se je izlivala v Tibero, 
ki je tekla mimo mesta. Ta izliv v Tibero je viden še danes.

Kakšno zvezo ima Cloaca Maxima z Ljubljano ali celo Slovenijo danes? Kaj je imel z njo opraviti Plečnik?
Za odgovor na ta vprašanja je treba vedeti, da vsak režim, ki je nastal na silo (z zavzetjem, z revolucijo, z goljufijo ...) nujno začne ustvarjati mite, ki 

naj bi dokazovali njegovo legitimnost. In bolj ko se režimu slabo piše, bolj se oprijema svojih mitov kot pijanec plota. Tako je tudi s slovenskimi komunisti, 
ki so se z revolucijo polastili oblasti, jo nasilno izvajali do leta 1991, od takrat pa še vedno podtalno rovarijo in skušajo vsaj pokrasti vse, kar se da, če 
že ne morejo odkrito vladati. Med njihove mite spada tudi tisti o ustanovitvi O(svobodilne) F(ronte), kar naj bi se zgodilo 27. aprila 1941 v Vidmarjevi 
vili v Rožni dolini v Ljubljani. To je seveda mit. Najprej je ta datum zgrešen, Kar se je zgodilo, se je zgodilo dan poprej. Če tistemu, kar se je dogajalo, 
lahko rečemo ustanovitev, potem je bila takrat ustanovljena Protiimperialistična fronta, naperjena predvsem proti anglo-ameriškim zaveznikom. O 
kaki Osvobodilni Fronti takrat ni bilo mogoče niti misliti, saj sta bila Hitlerjeva Nemčija in Stalinova Sovjetska zveza še veliki prijateljici na podlagi 
pakta Ribbentrop – Molotov in slovenski komunisti so seveda pokorno “držali štango” Stalinu. Kak upor proti nemškemu okupatorju bi takrat pomenil 
upor proti Stalinu. Ustanovitev OF je torej čisto navadna izmišljotina, mit, pravljica, s katero hočejo komunisti svoje prizadevanje za revolucijo skriti za 
domoljuben upor proti okupatorju. Takih laži je seveda v zgodovini slovenskega komunizma še cel kup, saj je to sistem, ki stoji na laži, toda za danes 
zadošča omenjena. Krona vsemu pa je dejstvo, da je ta vila, kjer naj bi se zgodil ta zgodovinski upor proti Nemcem, danes nemška last: kot lastnina 
nemškega konzulata v Ljubljani je to del Nemčije na slovenskem teritoriju. Zgodovina se pa včasih res duhovito ponorčuje iz tistih, ki jo zlorabljajo.

Kaj ima pri tem opraviti Cloaca Maxima, ki je sinonim zbiralnika vse umazanije, je pa ob letošnjem pompoznem praznovanju 27. aprila opisal 
zgodovinar Jurij Pavel Emeršič v spletnem Časniku.si pod naslovom “Cloaca Maxima”

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

CLOA CA MAXIMA
KAKO SI JE PLEČNIK PRIVOŠČIL “USTANOVITEV OF”

V VIDMARJVI VILI V ROŽNI DOLINI
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Bog ve, koliko časa se bodo lahko v slovenskih medijih pojavljale reči, kot je tale, ki ste jo ravnokar prebrali. Vse kaže, da sedanja slovenska oblast, 
za katero vsi vemo, da je samo lutka v rokah komunistov, ki vse vodijo iz ozadja, pridno posnema muslimane vsaj v eni točki. Muslimanski fundamen-
talisti vidijo edino bodočnost svoje vere (in s tem svoje politike, ker je pri muslimanih oboje isto) v povratku nazaj v sisteme in načela Mohamedovih 
časov, torej tja okrog leta 625 po Kr. Kako bo to zgledalo, seveda ne povedo. Verjetno tako, kot je zgodba o imamu, ki se je po Parizu peljal s taksijem 
in zahteval od taksista, da ugasne radio, ker teh v Mohamedovem času sploh ni bilo. Nakar je taksist ustavil, ga nagnal ven in mu svetoval, naj počaka 
kamelo, saj avtov v Mohamedovem času tudi ni bilo. Naši komunisti pa ne segajo tako daleč nazaj – gredo samo tja v svinčena leta, saj poskušajo 
obnoviti tako imenovani verbalni delikt, ki naj bi bil kazniv. O tem in podobnem je v Ognjišču pisal Božo Rustja pod naslovom “Sovražnost z napako”.

27. 4. 2016. Ljubljana, Rožna dolina, Vidmarjeva vila (na njej nemška 
zastava, pred njo spomenik OF).

Zazrem se v spomenik in spoznam, da mi laže. Laže o datumu, laže 
o vsebini, laže o imenu. Ko je Plečnik dobil ukaz za izdelavo spomenika 
(v totalitarni družbi je namreč tudi prošnja ukaz), je vanj bistroumno 
vgradil subliminalno sporočilo. Uspelo mi ga je razvozlati! Zgradil je 
megalomanski pisoar, ki predstavlja mojstrsko zlitje manipuliranja, 
sprevračanja resnice in reinterpretacij. Neinteligentnim partijcem je 
Arhitekt pojasnil, da ta “stenski vodnjak” in curki simbolizirajo “življenj
sko moč slovenskega naroda”. No, življenjska moč je skupaj z vodnimi 
curki že davno usahnila, smrdljiva kloaka pa je ostala. Slovenska “Cloaca 
Maxima”.

Kje je zgodovinska resnica? “Vsegliharji” so prepričani, da ima vsak 
svojo, “spravaši” bi jo iskali nekje na 
sredini, lenuhi pa se o tem sploh ne 
sprašujejo. Kdor bi jo želel najti, bi jo 
zaman iskal v režimskih časopisih, 
leksikonih in učbenikih. Najdemo 
jo lahko predvsem v arhivih (od leta 
2014 sicer omejeno dostopnih in 
precej prečiščenih), virih, pričevanjih 
preživelih, nerežimskih publikacijah 
z nizko naklado. Na zanimive drobce 
resnice naletimo včasih čisto naključ
no. Prejšnji teden sem v ljubljanski 
knjižnici kupil odpisano knjigo Eliten 
und Nationwerdung (Elite in naro
dovanje), v kateri najdemo zapis 
vodstva nemške obveščevalne službe 
(Reichsicherheitshauptamt) iz leta 
1941, ki navaja kot glavna nasprot
nika nacizma v Jugoslaviji škofa 
Rožmana in Stepinca!!! Zgodovinska 
maturitetna pola izpred nekaj let pa od dijaka na vprašanje o Rožmanu 
pričakuje zapis, da je kolaboriral z okupatorji! 1 točka na maturi.

Cloaca Maxima!
Še 1 točko na maturi pa dijak dobi, če za revolucionarni tabor zapiše, 

da so bili l. 1941 za takojšnji odpor zoper okupatorja. Kdor pozna vire, 
ve, da so z okupatorjem takrat tesno sodelovali. Tudi po 22. 6. 1941 so 
se glede vseh ključnih zadev uskladili z okupatorji (blejski sporazum z 
nacisti o nenapadanju iz 1942 in podoben sporazum na Primorskem l. 
1944). Vse to in še mnogo več je dokumentirano! Ampak večine mladih 
to ne zanima, ker je odporništvo, četudi z napačnimi razlogi, “cool”. 

Množica hoče kruha in iger, hoče upor, hoče praznovati, tekati okoli 
ljubljanske žice in jesti golaž v Dražgošah!

Cloaca Maxima!
Prav. Naj se praznovanje začne. Ampak Vidmarjeva vila ni pravi 

kraj za slavje! Kje pa najdemo prave upornike? V TIGRu, Slovenski 
legiji, vaških stražah, Peterlinovem krogu … Omenjene formacije so 
vodile razumno odporništvo, ne brezglavega “dražgoškega”. Odporniško 
gibanje, ki ima cilj: zaščititi Slovence pred okupatorjevim in totalitarnim 
terorjem. Takšen odpor je zagovarjala tudi britanska vlada. Med vojno 
je Angležem na Rokavskih otokih priporočala prijateljsko sodelovanje z 
nemškim okupatorjem, prepovedala odpor in celo odsvetovala pisanje 
probritanskih grafitov po zidovih!!! Njihov cilj je bil: zaščititi Angleže 
pred okupatorjevim terorjem. Slovenski partizani in VOS pa z nerazumni

mi provokacijami, ki jih svetuje Moša 
Pijade na zasedanju AVNOJa v Bihaću 
l. 1942, povzročijo točo okupatorjevih 
represalij zoper civilno prebivalstvo, 
ki ostane brez imetja in odide v gozd. 
Od tam pa v partizane, ali pa v jame.

Cloaca Maxima!
Za konec še primer pravega do

mačega odporništva. Zgodil se je v 
vasi Kompolje v Dobrepoljski dolini. 
Spomladi 1942 so prišli v dolino 
partizani. Prirejali so mitinge, ropali 
kmete, omejevali gibanje, likvidirali 
po spiskih … Zaradi partizanskih 
provokacij so pričeli vas obstreljevati 
še Italijani. Situacija je bila nevzdr
žna, zato so vzele stvari v svoje roke 
ženske. V jutranji megli so se izmu
znile iz vasi in šle k italijanskemu 
poveljniku s prošnjo, naj prenehajo 

obstreljevati njihove hiše. Ženska intervencija pa ni bila v skladu s 
partizansko strategijo, zato so ženske ob vrnitvi prijeli in hoteli dve 
odpeljati. Sledil je spontan odpor moških, ki so z vilami, sekirami in 
kosami pregnali “pogumne” partizane. To je bil najbolj herojski upor v 
dobrepoljski dolini. Ko so se ženske zavzele za svoje domove, moški pa 
za svoje ženske in rod. Herojski je bil, ker je bil spontan in nepreračunljiv 
in kot tak bi si edini v dolini zaslužil spomenik.

Da smo sposobni pristnega odpora se je izkazalo tudi ob slovenski 
osamosvojitvi. Zrežirano in preračunljivo odporništvo, ki si ga je leta 1941 
privoščila KPS, pa je narodno izdajstvo. In zločin. In Plečnik je to vedel!
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Sicer pa komunizem vedno “napreduje”, le da je smer nazaj in ne naprej. Če drugje ne, lahko vidimo to pri njegovem gospodarstvu: zapravili so 
Jugoslavijo, zdaj je na psu tudi Slovenija. To je seveda razumljivo, saj jim ni mar za drugega, kot za lastne žepe. Nenasitni so, pokradejo vse, kar je 
dosegljivo. Tako je pričakovati, da bodo tudi pri “verbalnem deliktu” napredovali nazaj: za besedami bodo obsodili tudi misli. Pa nikar ne oporekajte, 
da natolcujem. To smo namreč že doživeli. Spominjam se, da je bil zdaj že rajni jezuit p. Janko Koncilja obsojen na leto dni zapora. Utemeljitev: »Ker se 
je iz njegovih besed dalo sklepati, da je mislil to in to ...« Dokler na naših sodiščih vladajo brezvestneži kot je Masleša in njegov krog, je vse mogoče. 
Morda pa pripravljajo izvedence, ki bodo znali brati misli, ali pa vsaj mislili, da jih znajo. Kdo bi vedel. Medtem pa v Sloveniji še vedno veljajo dvojna 
merila: za “naše” in vse druge. Tudi to je popisal Božo Rustja v Ognjišču pod naslovom “Nenehna dvojna merila”.

Parlamentarni odbor za notranje zadeve je na nujni seji v torek, 
16. februarja 2016 kar sedem ur razpravljal o problematiki sovražnega 
govora. V imenu predlagateljev je poslanka SMC Jasna Murgel pojasnila, 
da so se za sklic seje odločili zaradi vse večjega števila prijav o sovraž
nem govoru, pa tudi zato, ker smo pred velikim izzivom množičnega 
priseljevanja.

Že sama napoved je povedala cilj seje: govoriti o točno določeni 
nestrpnosti: do migrantov in do LGTB skupin. Seja je bila torej, če 
poenostavljeno, a po pravici povemo, zato, da bi prepovedala sovražni 
govor samo do nekaterih skupin ljudi in ne da bi govorila o sovražnem 
govoru kot takem. Ni mi znano, da bi se poslanka Murgel, ki mimo
grede govori dokaj slabo slovensko, čeprav je že veliko let v deželi pod 
Alpami, v preteklosti proslavila kot borka proti sovražnemu govoru in 
nestrpnosti. Prvotno so kot govorce na sejo povabili ljudi, ki bi pritrdili 
osnovni ideji sklicateljice seje in v bistvo s svojo razpravo pripravili pot 
zakonu z nekakšnim členom o verbalnem deliktu, podobnim onemu v 
jugoslovanski socialistični ustavi, ki je kaznoval drugače misleče. To bi 
bil še zadnji žebelj v krsto svobode govora v Sloveniji. Potem, ko si je 
tranzicijska oblast podredila ekonomijo, šolstvo in izobraževanje ter 
večino medijev in je vse naredila, da je ‘dala propasti’ medije, ki ji niso 
bili všeč, ji je v napoto samo še svobodno izražanje.

K sreči se jim račun ni izšel. Na sejo so pač morali priti tudi ljudje, ki 
niso govorili tako, kakor so si zamišljali predlagatelji, ampak so postavili 
pravo zrcalo družbi, v kateri živimo. In podoba v zrcalu ni niti malo lepa. 
Dejstvo je namreč, da nestrpnost v Sloveniji je. Pravzaprav je je več, kot 
si je trenutna oblast pripravljena priznati in kot so jo dominantni mediji 
pripravljeni prikazatti. Kajti ti so zelo selektivni v prikazovanju nestrpnosti.

Ob že znanem incidentu, ko so na gradbišču džamije v Ljubljani 
našli svinjske glave, je tajnik islamske skupnosti Nevzet Porić dejal, da 
dejanjem nestrpnosti nad verskimi objekti sledijo dejanja nestrpnosti 
nad ljudmi. Ob teh njegovih besedah, ki so jih ovekovečili slovenski 
mediji, sem kar zastrigel z ušesi, saj katoličani to že doživljamo, le da 
takrat dominantni mediji niti malo ne obsojajo sovražnih dejanj tako 
kot so jih pri muslimanih. Najprej so zažigali naše križe, s podganami 
sramotili naše svetinje, s sramotilnimi in sovražnimi grafiti popisovali 
cerkve in druge cerkvene stavbe ter s tem povzročili veliko škodo na 
spomeniško zaščitenih objektih, sedaj so začeli napadati naše duhovni
ke. Dominantni mediji, koruptivni politiki in javnost so ob teh napadih 
sovražnosti molčali. Zanimivo je, da se ni oglasila spomeniškovarstvena 
stroka. Če bi kakšen župnik ali laik kaj spremenil v cerkvi, kar jim ne bi 
bilo všeč, bi končal na sodišču, ko jo vandali poškodujejo s sovražnimi 
napisi, pa ‘stroka’ molči. Niti protesta ni sposobna!

Dovolite samo medklic o teh sovražnih napisih. Danes že pokojni 

primorski duhovnik mi je ob grafitih proti nedanjemu nadškofu Rodetu 
dejal, da bi pri večini napisov lahko zamenjal priimek Rode s Sedej ji jih 
iz slovenščine prevedel v italijanščino in dobili bi napise, ki so jih faši
stični provokatorji v dvajsetih letih prejšnjega stoletja pisali po zidovih 
goriške nadškofije, ko je bil tam nadškof Frančišek Borgia Sedej, ki je 
branil pravice slovenskih vernikov.

–          –          –
Večina delavcev v dominantnih medijih se je v preteklosti ob 

sovražnostih do vsega, kar je katoliško, privoščljivo muzala. Niso bili 
sposobni nikakršne obsodbe. Čast redkim izjemam. Spominjam se 
naslova iz primorskega časopisa ob prvih sovražnih grafitih na eni od 
koprskih cerkva – skoraj privoščili so nam jih! Podobno so molčali po
litiki, mnenjski voditelji, skratka vplivna slovenska tranzicijska elita, ki 
ji je bila edina skrb, da ohrani svoje privilegije in skrije umazane posle, 
ki so nas pahnili v današnji nezavidljiv položaj.

Takrat so molčali, danes pa se licemersko čudijo, kako sta mogoči 
nestrpnost in sovražnost do muslimanov, beguncev in priseljencev itd. 
Vi ste botrovali tej nestrpnosti, ker je niste že ob prvih pojavih obsodili, 
pa čeprav danes sklicujete razne seje in se teatralno zgražate nad njo!

Ko zgrožen poslušam dan za dnem o napadih na župnišča, še enkrat 
opažam, kako s kristjani v Sloveniji lahko počneš, kar hočeš. Nič se ti 
ne bo zgodilo. Nihče tvojega dejanja ne bo obsodil. Predsednik vlade 
Miro Cerar je obsodil nestrpnost nad muslimani na gradbišču džamije. 
Na žalost noben slovenski politik v zgodovini samostojne Slovenije ni 
obsodil nestrpnosti nad katoličani. Kako strahotna dvojna merila in 
kakšna strahotna neenakopravnost!

–           –          –
Najbolj nevarni sta sovražnost in nestrpnost, ki se ju ne zavedamo. In 

sovražnost do kristjanov, ki smo ji vedno znova priča, je najbolj nevarna, 
ker nanjo ne opozarjajo tisti, ki bi morali opozarjati (varuhi človekovih 
pravic, razna častna razsodišča in mirovni ter podobni inštituti), ampak 
samo požirajo velika sredstva iz državnega proračuna. Lepih denarcev 
iz državne blagajne je tudi deležna velika generatorka sovražnosti do 
kristjanov Svetlana Makarovič. Kako bi bilo res bolje, da bi tisti denar, 
ki ga z davki moramo vsi prispevati, dali Karitas, da bi pomagal ljudem, 
ki so res potrebni.

Ob sovraštvu se seveda pojavlja še en ugovor, ki so si ga izmislili lju
dje, ki so plačani iz državnega proračuna in sicer, da kristjani v Sloveniji 
nismo manjšina in zato ne moremo biti žrtve sovraženga govora. Pri 
tem ‘močnem argumentu’ pa pozabljajo, da je večina lahko tudi žrtev 
diktature manjšine. To se je v Sloveniji dogajalo skoraj pol stoletja po 
drugi svetovni vojski. Modremu bi ta eminenten primer zadostoval. 
Modremu, seveda.
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Marsikdo je že ali pa si je že zastavil vprašanje: kdaj se bo vse to nehalo. To očitno norčevanje iz zakonitosti, to nenehno izkoriščanje maloštevilne 
komunistične elite na račun vsega gospodarstva, predvsem pa vsa ta hinavščina, s katero skušajo uveljaviti svoje ne le doma, ampak tudi po svetu. Kdaj 
bo mera polna? Odgovor je jasen: ko bodo Slovenci končno le prišli do tega, da je treba polnoštevilno na volitve in jih z njimi enkrat za vselej spraviti tja, 
kamor že davno spadajo: na smetišče zgodovine. S tem bodo izvedli lustracijo, tisto lustracijo, ki je Demos zaradi komunističnih pritepencev ni zmogel 
uresničiti. In uresničiti jo enkrat za vselej. Nesmiselno je Demosu očitati, da lustracije ni izvedel takoj leta 1991 – poslanci pomladanskih strank so bili 
preveč neizkušeni (in preveč pošteni) da bi si lahko predstavljali vse lopovstvo komunistov, ki so Demos praktično razbili. Zdaj ostanejo samo volitve. 

Biti zaposlen pomeni za Slovence veliko vrednoto. Pomeni varnost 
in stalen vir dohodka. Zato pomeni veliko nesrečo, če izgubiš službo. 
Ljudje prihajajo v krizo, ko jo izgubijo. Zato toliko bolj pade v oči, da se 
je vodstvo policije odločilo, da vrže iz službe kar sedem policistov, ker 
naj bi se dogovarjali za zasledovanje ministra. Če je do tega res prišlo, 
je dejanje vredno obsojanja.

Toda ne morem se znebiti občutka, da je do objave pisma in ukre
panja prišlo takrat, ko bi se moral policijski sindikat dogovoriti z vlado 
o boljših pogojih dela varuhov reda. In da slučajno pride v javnost 
anonimno posmo ravno v tistem času? Ne obstaja nevarnost za vse 
sindikate, da jih vlada diskreditira in tako oslabi njihovo pogajalsko 
moč? Ali pa to velja samo za določene sindikate? Že vrabci na strehi 
čivkajo, kakšno plačo ima sindikalist Dušan Semolič in s kako razkošnim 
avtom se vozi, pa tega nihče ne problematizira. In to tisti sindikalist, ki 
govori o delavskih pravicah, in ki se, po svojih lastnih besedah, bori za 
pravice ubogih delavcev. Zastavlja se mi vprašanje, kje so bili ti sindikati, 
ko bi bilo treba braniti tuje delavce v Loški dolini pred nečloveškim 
izkoriščanjem?

–          –          –
Toda vrnimo se k policistom, ki so izgubili službo. Naredili naj bi pre

kršek in sledila je kazen. A spet se mora človek vprašati – je tako strogo 
ravnanje policijskega vrha redna pot. Žal ne! Spomnimo se, kako je neki 
policist grozil s smrtjo prav določenemu politiku. Saj menda veste, da 
ni vseeno, če ti grozi s smrtjo navaden človek, ali pa človek, ki ima moč, 
pa tui orožje. Če porečete, da ta policist ne dela več v policiji, potem vas 
moram pohvaliti,  da imate demokratičen način razmišljanja. A prav tako 
vam moram povedati, da ste zgrešili državo, v kateri bivate.  Policist je 
spet v službi. Mimogrede – politiku, ki mu je grozil, je ime Janez Janša.

Ne gre za isto stvar, boste porekli. Dobro. Pa navedino primer z enako 
problematiko. Nekdanji poslanec SD (torej bivših komunistov), sicer 
krščanski socialist Andrej Magajna trdi, da gre v njegovem primeru prav 
tako za sum zlorave pooblastil, kakor v primeru ministra Koprivnikarja. 
Je bil v primeru poslanca Magajne kdo ob službo, je komu znano, da bi 
policija karkoli ukrepala? Vemo, da ne.

Očitno pač živimo v držav, kjer se enim spodobi nekaj, drugim pa 
ne. Če eno naredijo določeno dejanje, bodo leteli zi službe, drugi pa 
ne. Odvisno, na kateri strani si. Čigav si. Če nisi naš, potem si ob službo, 
oz. če se pregrešiš nad našim človekom, boš kaznovan, če pa se nad 
nenašim potem kazni pač ni.

Če si naš ali demonstriraš za naše, potem je to plemenita stvar, so 
demonstracije znamenje svobode izražanja. Primeri takih demonstracij 
so ‘ljudske vstaje’ pred leti, za katere danes vemo, da so bile vodene iz 
ozadja, ko so izkoristili nezadovoljstvo ljudstva samo zato, da so vrgli z 

oblasti nekatere politike. Primer drugi demonstracij so demonstracije, 
ki so jih nekateri označili za ksenofobne in fašistoidne. Zakaj so ljudje 
pri njih pravzaprav demonstrirali? Da npr. beguncev ne more strpati v 
propadli trgovski center sredi polja. Ne sodijo tja. Drugje je ljjdi razjezilo, 
da se s krajevnimi oblastmi in lokalnim prebivalstvom ni nihče pogovoril. 
Ljudem je prekipelo, privzeli so še malo populistične retorike in šli na 
ulice. In postali so fašisti. Ni vsakemu dovoljeno protestirati in niso vse 
demonstracije znamenje ljudske volje. Vsaj v Sloveniji je tako.

Ironija je, da so ljudje ‘strpnosti’, ki so se zavzemali za prijazen 
govor do tujcev – in ki so se seveda »popolnoma legitimno zbirali in 
je bilo njihovo zborovanje znamenje ljudske volje in demokracije, kar 
nikakor ne bi mogli trditi za nasprotne demonstracije«  zelo nestrpno 
zmerjai demonstrante na drugi strani. A saj vemo, da demonstracije 
‘teh drugih’ niso bile izraz demokratičnosti, ampak fašistoidnosti. In 
kdo to trdi? Ljudje, ki zagovarjajo politično opcijo, ki je leta 1945 in 
pozneje ustvarila ogromno množico beguncev, ki so morali zapustiti 
domovino, da so si rešili življenje. Njihov ‘zločin’ je bil, da so drugače 
mislili. In zagovorniki opcije, ki je na poti dala pomoriti, tudi na najbolj 
zverinski način, množice beguncev. Tudi žena in otrok. Ter zagovorniki 
opcije, ki je uzakonila pravico, da na meji streljaš in ubiješ begunce, ki 
bežijo v boljše življenje.

Prav tako so bile smešne demonstracije proti žici v Dragonji. Demon
strirali so v krajih (obalno področje), kjer politične opcije, ki temeljijo 
na totalitarnem režimu in poveličujejo njegove simbole, dobijo vedno 
večino na volitvah. In prav ta politična opcija je postavila žico na meji. 
Protestirali so torej proti sebi. Zakaj niso šli protestirat kar pred vlado 
in pred sedeže strank, ki sestavljajo koalicijo?

–          –          –
Naj sklenem še z ‘versko temo’. Kmalu potem, ko so na gradbišču 

ljubljanske džamije našli svinjske glave, so neznanci s sramotilnimi 
napisi popacali najprej ljubljansko stolnico, nato pa še frančiškansko 
cerkev. Saj se spomnite burnega odziva medijev, politikov, civilnih 
organizacij na nestrpnost do muslimanov. Koliko razprav, koliko obtožb 
nestrpnega dejanja! Kaj pa v primeru oskrunjena cerkva? Molčali so 
mediji, molčali najvišji politiki, molčala civilnodružbena gibanja. No
bene obsodbe, nobene okrogle mize, nobenega Studia ob 17, ... Našel 
se je celo nekdanji svetovalec predsednika Danila Türka, ki je na svojem 
tviterju napisal, da vsebina grafitov (na cerkvah, seveda) ni sporna. Pa 
gre za univerzitetnega profesorja in velikega zagovornika ‘strpnosti’.

Šele ko bo vsa nestrpnost obravnavana z enakimi vatli, bomo v 
Sloveniji lahko govorili o pravi demokraciji.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
2. NOVI DOM

nadaljevanje
Karmel	ni	velika	gora.	Razteza	se	kakih	šest	ur	od	

morja	proti	nazareškim	hribom.	Na	obeh	krajih	ima	
precej	globoke	jarke,	z	grmičjem	in	malimi	gozdiči	
obrasle	višine,	prijazne	doline	in	z	žitom	obsejana	
hrbtišča.	Najprijaznejši	del	je	ob	morju.	Tu	je	karmel-
ski	rt	s	svetilnikom	in	slavnim	karmelskim	svetiščem.	
Med	goro	in	bregom	je	le	ozek	pas;	tu	so	hiše,	vrtovi	
in	nasadi	mogočnih	palm	in	lepih	oljk.	S	krasno	oko-
lico	in	z	zelenim	Karmelom	v	ozadju	je	Hai	fa	eden	iz-
med	najlepših	krajev	Svete	dežele.	Mesto	šteje	okoli	
15.000	prebivalcev,	približno	polovica	je	kristjanov.	
Katoličani	imajo	več	zavodov,	med	temi	je	bolnišica	
in	 šola	 sester	 boromejk.	Na	 severozapadni	 strani	
so	se	leta	1869	naselili	iz	Nemškega	takoimenovani	
“templerji”,	neka	protestantska	sekta.	Imajo	vero,	
da	pride	Zveličar	zopet	na	svet	in	se	mu	mora	vse	
pripraviti	za	prihod.	Zato	obdelujejo	zemljo	z	vso	
skrbjo,	gojijo	vinograde,	sadijo	vrtove.	Njih	hišice	
so	jako	čedne,	obkrožene	z	vrtički	različnih	pestrih	
rož,	kakršne	cvete	 le	pod	 tem	soncem.	Ljudje	so	
jako	pridni,	pošteni	in	prijazni.	S	katoliškimi	sestrami	
se	dobro	razumejo,	le	s	karmeličani	so	imeli	zaradi	
zemljišč	pred	leti	precej	homatij.

Karmelov	kras	je	njegovo	“Marijino	svetišče”.	Že	
prvi	dan	sem	hitel	tja.	Iz	mesta	vodi	na	goro	zlož
na	pot.	Ta	dan	je	bil	zadnji	dež.	Popoldne	je	vihar	
odnehal,	sonce	je	razlivalo	svoje	žarke	na	prelepo	
pokrajino.	O	ti	sonce	rumeno,	kako	krasen	je	tvoj	žar	
na	Jutrovem!	Pa	tako	svetlo	kakor	tukaj,	nisi	žarelo	
niti	v	Egiptu.	Čim	višje	stopamo,	tem	veličastnejši	
je	razgled.	Na	vrhu	se	strmečim	očem	odpre	nov,	
rajski	svet,	kakršnega	ni	zlahka	na	zemlji.	Stojimo	
tik	pred	mogočnim	zidovjem	obsežnega	samostana,	
nad	katerim	se	dviga	kupola	svetišča.
Najprej	 vstopimo	 v	 cerkev,	 da	 se	 priporočimo	

Mariji	karmelski.	Tu	je	domovina	škapulirja,	tu	zibel-
ka	Marijinega	češčenja.	Na	marmornatem	glavnem	
oltarju	je	prekrasna	slavna	podoba.
V	odprtini	pod	glavnim	oltarjem	je	menda	stano-

val	prerok	Elija.	Tudi	njemu	velja	naš	pozdrav.
Zopet	stopimo	na	prosto	tik	pred	spomenik	fran-

coskim	vojakom,	katere	so	Turki	tukaj	pomendrali	
po	Napoleonovem	odhodu.	Prijazen	karmeličan	 je	
pri	rokah.	Skozi	obširne	samostanske	prostore,	kjer	
se	je	v	oddelku	za	romarje	ravno	mudila	francoska	
karavana,	gremo	na	samostansko	streho.	Prej	sem	
že	vedel,	da	 je	 razgled	odtod	veličasten.	Ali	 tako	
krasnega	bi	ne	bil	pričakoval.	Zdi	se	mi,	kakor	bi	brez	
podlage	lebdeli	v	zraku.	Nad	nami	žari	v	nepopisnem	
blišču	sinje	nebo,	okoli	nas	so	tla	posejana	s	pisani-
mi	cvetlicami,	oko	zre	s	snegom	pokrite	libanonske	
velikane,	hribe	in	višine	galilejske,	griče	samarijske;	
v	prijaznih	dolinah	zapaziš	mesta,	sela,	razvaline,	
ob	morju	čigar	šum	in	skrivnostno	bučanje	sega	do	
nas,	je	rumenkasto	svetel	pas	obrežja,	obrobljen	z	
zelenim	poljem	–	svet	ima	le	en	sam	Karmel.
Toda	to	še	ni	ves	Karmelov	kras.	Iz	mesta	in	tudi	

od	svetišča	vodi	lepa	cesta	na	višino	nad	mestom,	
kjer	imajo	templerji	svoje	letovišče	in	poleg	njega,	
skoraj	še	na	 lepšem	kraju,	tudi	sestre	boromejke	
prostorno	 hišo.	 Tukaj	 na	 višavi	 v	 tem	 čistem	 in	
vendar	 ne	 prevročem	 zraku,	 sredi	 rajske	 okolice	
sem	si	krepil	in	tudi	popravil	načeto	zdravje,	tu	je	
bil,	odštevši	razna	potovanja,	moj	novi	dom	skoraj	
tri	mesece.
Ravno	je	najlepši	čas.	Vinogradi,	v	katerih	raste	

svetovno	znano	karmelsko	vino,	so	v	cvetu,	višine,	
doline	in	nižave	žare	v	pestrih	odejah	pisanih	cvetlic,	
prijetna	vonjava	te	razveseljuje,	če	se	sprehajaš	v	
tem	prirodnem	vrtu.	Prav	pravi	prerok,	ki	imenuje	
Karmel	“od	Gospoda	blagoslovljen	vrt”.
Samo	ob	sebi	je	umevno,	da	nisem	bil	vedno	na	

višavi.	Poleg	daljših	potovanj	sem	napravljal	sam,	
ali	kadar	je	bila	priložnost,	v	družbi,	daljše	izlete,	
sprehode,	ogledal	si	razne	kraje,	spoznal	dežele	in	
ljudstvo	v	osebnem	stiku.
Nekaj	takih	opazovanj	naj	sledi.	Sveta	dežela	nas	

zanima	zaradi	svetih	krajev	tudi	še	sedaj.	Mnogo	šeg	
in	običajev	je	še	prav	iz	časov	našega	Zveličarja	in	
dasi	prebiva	tu	povsem	drug	rod,	je	marsikaj	ostalo	
še	pri	starem.

Karmel
svetišče “Morska Zvezda”

Karmel
samostan
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Veliko	ljudi	pride	leto	za	letom	sem,	ne	kot	ro-
marji,	temveč	večinoma	le,	da	se	seznanijo	z	zani-
mivostmi	dežele	in	njenih	prebivalcev.

3. V GOSTEH PRI DRUZIH
V	začetku	svojega	bivanja	na	Karmelu	si	nisem	

upal	iti	daleč	proč	od	stanovanja.	Ravno	po	hrbtu	
hriba	vodi	dobra	pot	sredi	zelenih	njiv	in	obsežnih	
pašnikov.	Od	morske	strani	pihlja	ob	vročih	dnevih	
prijetna	sapica	in	človek	si	prijetnejšega	sprehoda	
ne	more	misliti,	 kakor	 na	 teh	 višavah.	Oko	 sicer	
ne	zapazi	nobenih	vasi,	a	že	polje	in	mnogoštevilni	
potniki	pričajo,	da	morajo	biti	tu	naselbine.	Srečaval	
sem	moške	z	drvmi,	ogljem,	kamenjem	in	cele	trume	
razcapanih	žensk	z	okroglimi	posodami	na	glavi.	Spr-
va	sem	se	jih	kolikor	mogoče	izogibal,	ker	se	mi	njih	
porjaveli	obrazi	niso	zdeli	posebno	zaupanja	vredni.
Kmalu	pa	sem	pred	temi	ljudmi	izgubil	ves	strah.
Ena	izmed	žensk,	ki	so	nosile	v	okroglih	bakre-

nih	posodah	mleko	v	Haifo,	je	tudi	sestram	in	meni	
prinesla	 vsak	 dan	mleko.	 Fatimah	 ji	 je	 bilo	 ime.	
Umila	se	menda	ni	nikoli;	vedno	je	bila	umazana,	
črna,	razcapana,	da	pri	zajtrku	nisem	smel	misliti,	
kje	je	sicer	jako	okusno	mleko	doma.	Ona	in	večina	
drugih	žensk	so	bile	 iz	vasi	Dalijeh	 in	kmalu	smo	
bili	znanci.	Jaz	se	ljudem	nisem	več	tako	izogibal.	
Prijazno	 so	 pozdravljali	 in	 včasih	 “abuno”	 –	 tako	
namreč	imenujejo	Arabci	krščanskega	duhovnika	–	
tudi	poprosili	za	cigarete.	Ker	ta	roba	ni	draga,	sem	
se	z	njo	dobro	založil:	naše	prijateljstvo	je	postajalo	
vedno	bolj	tesno.

Kakih	štirinajst	dni	po	mojem	prihodu	so	začeli	
zdravilišče	prizidavati	 in	moški	so	na	oslih	 in	vel-
blodih	donašali	kamenje,	apno,	pozneje	tudi	vodo.	
Večino	dela	je	imel	AbuSisan,	šejk	ali	poglavar	iz	
vasi	Dalije.	Ker	sem	jaz	delo	nadzoroval,	sva	bila	z	
AbuSisanom	hitro	znana	in	nekega	dne	me	pova-
bi,	naj	pridem	k	njemu	na	obisk	ali	v	goste.	Odreči	
nisem	smel,	ker	bi	bila	to	žalitev,	dosti	“korajže”	pa	
tudi	nisem	imel.	Zdaj	sem	namreč	šele	začel	pov-
praševati,	kdo	in	kaj	so	ti	ljudje.
V	vasi	Dalije	in	še	v	dveh	drugih	vaseh	so	namreč	

naseljeni	Druzi,	ki	nikakor	niso	na	dobrem	glasu.	
Sestre	so	mi	pravile,	da	so	preteklo	zimo	okradli	njih	
lično	kapelico	in	maronitski	zidar	Jusuf	jih	je	imeno-
val	sploh	le	“tatove”.	Jusuf	mi	je	pa	tudi	zatrjeval,	
da	se	meni	ni	treba	ničesar	bati,	ker	je	gost	pri	njih	
bolj	varen	kot	v	svoji	lastni	hiši.
Z	 AbuSisanom	 sva	 določila	 dan	 30.	malega	

travna	in	na	vse	zgodaj	sem	jahal	po	mehkem	potu	
svojega	oslička	proti	Dalijah.	Dobro	vedoč,	da	Ju-
trovec	ni	brez	sebičnosti	niti	pri	pogostovanju,	sem	
prej	napolnil	žepe	s	cigaretami,	turškim	tobakom	in	
arabskimi	slaščicami.

Pot	mi	 je	 bila	 večinoma	 že	 znana,	 samo	 tako	
daleč	še	nisem	prišel.	Karmel	je	znatno	gorovje.	Na	
levi	in	desni	so	globoke	zareze	razdrapanih	vadijev;	
posebno	proti	jugozapadni	strani	je	gorovje	divje.	
Višine	so	obrasle	z	grmičjem	in	nizkimi	hrasti;	tudi	
gozdiči	našim	borovcem	podobnih	pinij	se	tu	pa	tam	
še	nahajajo.
Na	levi	strani	se	vidi	nekaj	razvalin,	Rušinija	se	

jim	pravi.	Menda	je	bila	to	nekdaj	majhna	trdnjavica.	
Posebno	lep	je	prijeten	gozdič	“šešarat	el	arbain”,	to	
je	“drevesa	40	mučenikov”.	To	je	muslimanom	svet	
log.	Takih	gozdičev	se	je	ohranilo	gotovo	še	iz	časov	
Kanaacev	po	vsej	deželi.
Kanaanci	so	v	takih	logih	častili	bogove.	Izraelci	

logov	niso	pokončali	ter	so	jih	imeli	v	časti.	Musli-
mani	so	jih	potem	spravili	v	stik	s	kakim	svetnikom	
ali	pa	tam	pokopali	kakega	slavnega	šejka.	Na	ta	
način	se	 je	svetih	 logov	ohranilo	še	do	dandanes	
precejšnje	število.
Noben	človek	si	ne	upa	v	takem	svetem	logu	po-

sekati	kakega	drevesa,	odlomiti	kake	veje,	da,	niti	
pobrati	suhljadi,	kvečjemu	le,	če	se	porabi	pri	kakih	
daritvah;	vsak	se	boji	maščevanja	tistega	svetnika.	
Zato	je	pa	vse	v	najbujnejši	rasti,	drevesa	stara	in	
močna.	Tako	bi	bilo	lahko	povsod,	ko	bi	gozdov	tako	
neusmiljeno	ne	pokončavala	človeška	roka.
Ob	določenih	časih	narede	svetniku	v	čast	v	logu	

slovesnosti.	Darujejo	mu	pridelke,	časte	ga	z	oblju-
bami,	pogoste	reveže	in	tako	dalje.	Posebno	ženske	
imajo	vedno	kako	srčno	zadevo	za	svetnika	in	obesijo	
v	znamenje	zaobljube	kos	obleke	na	drevesa.	Tudi	v	
tem	logu	je	na	drevesih	polno	cunj.	Vse,	kar	se	v	log	
položi,	postane	svetnikova	lastnina	in	je	varno	pred	
tatovi.	Kakor	že	v	izraelskih	časih	(»Takrat	je	umrla	
Rebekina	dojilija	Debóra.	Pokopali	so	jo	za	Betelom	
pod	hrastom;	zato	so	ga	imenovali	hrast	jokanja«;	

Bakren vrč
za mleko

Arabske slaščice



1	Mz	35,8),	je	tudi	v	tem	logu	nekaj	grobov	in	večje	
zidovje;	na	zidu	se	vidijo	ostanki	sveč.	Te	prižgo	na	
dan,	ki	je	svetniku	posvečen.
V	bližini	je	nekaj	razvalin,	znamenje,	da	so	morale	

biti	poleg	loga	že	od	nekdaj	naselbine.
Ko	si	vse	ogledam,	 jaham	dalje.	Pot	 se	nagne	

na	desno.	Tu	me	čaka	AbuSisan.	Ne	traja	dolgo	in	
vas	Dalije	je	pred	nama,	sredi	prijazne,	skrbno	ob-
delane	dolinice,	pravo	
gorsko	 selo.	 AbuSi-
san	me	 vede	 v	 svoj	
“divan”,	 prostor	 pred	
revno	hišo	tik	ob	gno-
jišču.	 Kakor	 pri	 nas	
pod	 lipo	 in	 na	 vaški	
trati,	se	vrši	v	arabski	
vasi	 javno	 življenje	
večinoma	na	 vaškem	
gnojišču.	Nos	v	začet
ku	 protestira	 zaradi	
raznih	“duhov”,	ali	na	
Jutrovem	se	sčasoma	
navadiš	na	vse.
Jutrovec	ima,	pa	če	je	še	tako	preprostega	sta

nu,	prirojen	nagon	do	fine	dvorljivosti	in	blagodej-
nega	vedenja.	Ta	jako	lepa	lastnost	se	kaže	že	pri	
pozdravu.	On	se	ne	zadovolji	samo	s	suhim	poklo-
nom	 in	 brezpomembnim	 pozdravom,	 temveč	 se	
izrazi	nadvse	fino,	poetično,	vljudno	in	pomenljivo.	
Navadno	ima	izraz	tudi	verski	pomen,	a	se	v	tem	
slučaju	uporablja	le	med	privrženci	iste	vere,	tako	
da	na	primer	musliman	nikoli	ne	pozdravi	kristjana	
z	besedo:	essalem	alek	–mir	tebi	–	ker	otroci	miru	
so	po	njegovem	mnenju	le	privrženci	prerokovi.
Škoda,	da	nisem	vsega	razumel,	ko	so	me	prišli	

pozdravljat	 razni	možakarji,	 a	 kolikor	 sem	 vedel	
in	znal,	 sem	odgovarjal	po	arabski	 šegi	dotikujoč	
se	z	desnico	čela	in	prsi.	Nekajkrat	sem	se	pa	tudi	
spozabil	in	snel	klobuk,	česar	mi	pa	Druzi	niso	vzeli	
za	zlo.
Končno	mi	zatrdi	AbuSisan	prav	krepko:	»Bati	

betak«	–	moja	hiša	 je	 tvoja	hiša	–	 in	s	 tem	sem	
postal	njegov	gost.
Najbolj	 se	 nam	 Jutrovec	 prikupi	 zaradi	 svoje	

izredne	in	res	srčne	gostoljubnosti.	Te	ti	ne	odreče	
ne	felah,	ne	meščan;	najbolj	sveta	reč	je	Beduinu	
gostoljubnost.	 Kadar	 kdo	 postane	 gost,	 pridobi	

pravico	do	varstva	in	ta	pravica	se	ne	krši.	Vsaka	
vas	ima	svoje	prenočišče,	kjer	se	tujec	preskrbi	za-
stonj,	seve	navadno	tudi	z	razno	golaznijo.	Tudi	pri	
drugih	hišah	ti	ne	bodo	odrekli	gostoljubnosti,	ako	
le	količkaj	morejo	ustreči.	Gost	seve	ne	sme	preveč	
zahtevati:	prostor	na	razprostrti	preprogi,	kotiček,	
kjer	se	more	uleči	na	trda	tla	s	kamnom	pod	glavo	
in	kak	prigrizek;	to	je	vse.
Usedemo	se	v	divanu	na	tla.	AbuSisan	pripravi	

črno	kavo.	V	večji	 žlici	 spraži	na	oglju	nekaj	zrn,	
jih	stolče	in	skuha	v	bakreni	posodi.	Potem	pripravi	
majhne	čašice	–	črne	še	bolj,	kakor	njegovi	umazani	
prsti	–	pa	kdo	se	bo	za	to	brigal	tu	med	Druzi!	–	nalije	
in	pokusi,	ali	je	dobro,	in	mi	ponudi.	Kava	je	narav-
nost	izborna.	Vljudnost	je	vljudnosti	vredna,	to	velja	
tudi	na	Jutrovem,	in	jaz	sežem	v	žepe	ter	začnem	
deliti	tobak	in	cigarete,	med	otroke	tudi	sladkarije.
Ker	sem	bil	 s	svojo	arabščino	kmalu	pri	kraju,	

naše	pomenkovanje	ni	trajalo	dolgo.	Arabec	ima	s	
tujcem	veliko	potrpežljivosti	 in	je	vesel,	ako	pove	
kako	le	napol	arabsko	besedo.
Ogledam	 si	 vas	 in	 hiše,	 tudi	 stanovanje	 naše	

“mlekarice”	Fatimeh,	za	katero	sem	hranil	 še	ne-
kaj	cigaret,	ker	 tukaj	
kadijo	 vsi,	 moški	 in	
ženske.
Hišice	 se	 od	 sta-

novanj	drugih	felahov	
nič	ne	razlikujejo.	Vse	
priča,	da	so	prebivalci	
jako	 revni.	 Polje	 ne	
obrodi	preveč,	pridelki	
od	 živinoreje	 –	 veči-
noma	 imajo	 Druzi	 le	
črne,	 dolgouhe	 koze	
–	 se	morajo	 skrbno	
prodati,	 da	 se	 pokri-
jejo	 najnujnejše	 po-

trebe.	Glavna	hrana	sta	kruh	in	voda,	kakor	že	ob	
Abrahamovem	času	(1	Mz	21,14).	Kruh	je	večinoma	
pšeničen,	 ječmenovega	 jedo	 le	 ob	 pomanjkanju;	
pečen	je	okusno	in	prija	tudi	evropskemu	želodcu.	
Ob	žetvi	se	spraži	klasje	na	oglju	(»...	on	pa	ji	[Ruti]	
je	podal	opraženega«	Rut	2,14).	Tako	storijo	tudi	z	
neko	vrsto	graha,	ki	se	potem	v	šopih	prodaja	na	
trgu	in	ni	brez	okusa.

Razgled s Karmela

Vasi na Karmelu

Druzi v tradicionalnih oblačilih



ROMA NJA IN POBOŽNOSTI V LETU 2016
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.
NEDELJA, 25. SEPTEMBRA – praznovanje 90. obletnice kronanja slike Marije Pomagaj v Lemon-

tu in Slomškova nedelja.	Ob	11:00	sv.	maša	in	pete	litanije	v	cerkvi,	potem	pa	kosilo	in	kratek	
program	v	Slovenskem	kulturnem	domu.

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.

NAŠI RAJNI:
JOAN SOBOCAN,	Darien,	IL

Spremembe bomo pravočasno objavili.

ZA SVETE MAŠE: $90:	D.	Grajnar;	CAD	60:	F.	Kobe;	$50:	M.	
Grum;	$40:	M.	Stropnik;	$30:	M.	Tiedmann;	$20:	J.	Vinkler,	S.	
Intihar,	M.	Virant;	$10:	M.	Vegel.
ZA CERKEV: $40:	D.	Grajnar;	CAD24:	F.	Kobe;	$10:	M.	Tied-
mann.
ZA SAMOSTAN: $30:	 M.	 Stropnik;	 $20:	 M.	 Virant;	 $10:	 M.	
Tied	mann.	
ZA LUČKE: CAD12:	F.	Kobe;	$10:	M.	Tiedmann.
ZA MISIJONE: $10:	M.	Virant;	$5:	M.	Tiedmann.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $10:	M.	Virant;	$5:	M.	Tiedmann.

DAR LISTU AM: $100:	A.	Ravnik,	J.	Tegel;	$30:	M.	Stropnik;		
CAD30:	F.	Kobe;	$20:	M.	Virant,	$10:	A.	Medved,	M.	Tiedmann.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

V	nekem	mestu	je	živel	bogat	trgovec,	ki	si	svojega	
bogastva	ni	vedno	pridobival	čisto	pravično,	a	doka-
zati	mu	ni	nihče	mogel	ničesar.	Sam	je	bil	prepričan,	
da	je	pravičen	in	pobožen.	Cerkvi	je	kupil	nov	krstni	
kamen,	 dal	 denar	 za	popravilo	 strehe	 in	 zgradil	 v	
mestu	novo	bolnišnico.
Nekega	zimskega	večera	je	prišel	s	svojega	obi-

čajnega	sprehoda.	Pred	hišo	so	ga	trije	berači	prosili	
za	miloščino.	Že	je	hotel	mimo	njih	kljub	njihovim	
sestradanim	obrazom	in	strgani	obleki,	ko	je	prišel	
mimo	njegov	služabnik	s	polno	košaro	črnega	kruha.	
Trgovec	mu	je	vzel	košaro	in	dal	kruh	beračem.	Ko	
je	za	njimi	zaklepal	vrata,	se	je	še	sam	pri	sebi	čudil,	
kako	da	v	mrazu	zdržijo	v	tako	slabi	obleki.
Pozneje	 je	pred	kaminom	zadremal.	Nenadoma	

je	stal	pred	njim	angel	z	veliko	tehtnico.	Mož	ga	je	
radovedno	 opazoval,	 kako	 je	 tehtal	 njegova	 dela.	
Na	eno	stran	je	nalagal	vse	zadolžnice,	ki	jih	je	imel	
zaklenjene	v	predalu,	pa	krivične	obresti,	pa	rubežne	
zahteve,	ki	jih	je	izdal	zaradi	neporavnanih	obvezno-
sti.	Trgovcu	je	postajalo	vedno	bolj	tesno	pri	srcu.	Bal	
se	je,	da	bo	angel	pozabil	na	njegova	dobra	dela,	pa	
ga	je	opomnil:

zgodba za vas

DRUGAČNA TEŽA
»Ne	pozabi	na	novi	krstni	kamen,	pa	na	cerkveno	

streho,	pa	na	bolnišnico!«
Angel	je	polagal	na	tehtnico	vse,	kar	mu	je	trgo-

vec	našteval,	ta	se	pa	ni	premaknila.	Prestrašenemu	
trgovcu	je	pojasnil:
»Veš,	pri	nas	imajo	stvari	drugačno	težo	kot	na	

zemlji.«
Od	dobrih	del	je	ostala	samo	še	košara	s	črnim	

kruhom.	Trgovec	je	zastokal:
»Kaj	bo	to!	Saj	to	nima	nobene	teže.«
Pa	ravno	ta	košara	je	tehtnico	pošteno	premaknila.	

Angel	je	pojasnil:
»Vidiš,	to	je	delo,	ki	ima	v	nebesih	svojo	težo,	ker	

si	ga	storil	iz	usmiljenja.	Vrni	se	na	zemljo	in	skrbi,	
da	boš	k	 tem	hlebom	črnega	kruha	priložil	 še	kaj	
drugega,	kar	bo	imelo	težo	pri	nas!«
V	tem	trenutku	se	je	mož	zbudil.	Naslednji	dan	je	

dal	z	bolnišnice	odstraniti	spominsko	tablo	njemu	na	
čast.	Od	tedaj	so	bila	vrata	njegove	hiše	odprta	za	
vse	vrste	revežev.	Ljudje,	ki	so	ga	poznali,	mu	niso	
več	rekli	skopuh	in	slepar,	ampak	so	mu	dali	novo	
ime,	ki	ga	pa	nihče	ni	smel	spregovoriti	vpričo	njega,	
ker	trgovec	ni	več	trpel,	da	bi	ga	hvalili.
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