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Kot se spodobi za avgust, je na naslovni strani MARIJINO VNEBOVZETJE, slika, ki jo hrani Dolenjski muzej v Novem
mestu. Njen slikar je navadno označen kot Mojster HGG. Ta kratica pomeni Hans Georg Geiger a Geigerfeld. Ozna
čujejo ga kot slikarja plastične monumentalnosti. Njegova dela in dela njegove delavnice so ohranjena v Sloveniji na
območju Mirenske doline in Ribniške kotline. Njegovo ime se pojavlja v različicah Ioannes, Jörg Gaiger, a Gaigerfeld,
Geigersfeld, Geiger, Geigerfelder. Nista nam znana ne kraj ne čas njegovega rojstva. Večino svojega življenja je preži
vel v Novem mestu. Leta 1641 se je podpisal z monogramom H:G:G na eno od treh oltarnih slik v kapeli sv. Jurija na
gradu Ortnek, umrl pa je leta 1681 v Zagrebu. Center slike zavzema Marija, ki se na oblakih vzdiguje v nebo, apostoli
ob praznem sarkofagu pa so komaj opazni v spodnjem levem kotu. To kaže kompromisno rešitev vprašanja, ki so ga
nekateri naročniki slik Vnebovzete v času protireformacije zastavili kardinalu Paleottiju, namreč ali so bili apostoli sploh
priče vnebovzetja. Vprašanje je kajpak ostalo brez odgovora, saj v Svetem pismu nimamo o tem nobenega poročila.
AVGUST ima kar nekaj Marijinih praznikov in spominov. Začenjamo ga s porciunkulo (2.), ki je spomin posvetitve
bazilike sv. Marije Angelske v Assisiju. Za staro kapelico, ki je pod kupolo bazilike, je sv. Frančišek pri papežu izprosil
popolni odpustek, ki je bil v začetku omejen samo na ta kraj, zdaj pa ga je mogoče pod običajnimi pogoji prejeti v vseh
frančiškanskih in župnijskih cerkvah. Naslednji Marijin spomin je obletnica posvetitve bazilike Marije Snežne (S. Maria
Maggiore) v Rimu (5.). Glavni Marijin praznik je veliki šmaren ali Marijino vnebovzetje (15.). Ta dan se začenjajo
tradicionalne šmarne maše, ki trajajo do malega šmarna, praznika Marijinega rojstva (8. septembra). Teden dni po
velikem šmarnu je še spomin Marije Kraljice (22.). Drugi godovi: škof in cerkveni učitelj Alfonz Ligvorij (1.); arški župnik
Janez Marija Vianney (4.); Jezusova spremenitev na gori (6.); kapucinska mučenca Agatangel in Kasijan (7.); Frančiškov
prijatelj in ustanovitelj reda pridigarjev Dominik (8.); Judinja, univerzitetna profesorica in pozneje karmeličanka, naci
stična žrtev v Auschwitzu Edith Stein – s. Terezija Benedikta od Križa – (9.); diakon in mučenec Lovrenc (10.); Frančiškova
učenka in ustanoviteljica reda klaris Klara Asiška (11.); poljski minorit in nacistična žrtev v Auschwitzu Maksimilijan
Kolbe (14.); francoski spokornik in zavetnik zoper nalezljive bolezni Rok in kralj Štefan Ogrski (oba 16.); cistercijan in
cerkveni učitelj Bernard (20.); papež Pij X. (21.); prva svetnica Južne Amerike Roza iz Lime (23.); apostol Jernej (24.);
francoski kralj in tretjerednik Ludvik IX. (25.); škof in cerkveni učitelj Avguštin (28.) in njegova mati Monika (27.) ter
mučeništvo Janeza Krstnika (29.).
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Alfonz Ligvorij, šk., c. uč.; Makabejski brat
je; Ethelwold, red.; Nada, muč.;
Devica Marija Angelska v Porciunkuli;
Peter Julijan Eymard, duh.;
Janez M. Vianney, arški župnik;
PRVI PETEK; Posvetitev bazilike Marije
Snežne (Nives); Ožbalt, kralj, muč.;
PRVA SOBOTA; JEZUSOVA SPREMENITEV
NA GORI; Sikst II., pap., muč.;
19. NAVADNA NEDELJA; Kajetan Tienski,
duh.; Agatangel in Kasijan, red., muč.;
Dominik, red. ust.; Altmann Passauski, šk.;
Edith Stein, red.; Peter Faber, red.;
Lovrenc, diakon, muč.; Pavla, muč.;
Klara (Jasna), red. ust.; Tiburcij, muč.;
Ivana Frančiška Chantal, red. ust.;
Janez Berhmans, red.; Radegunda, red.;
20. NAVADNA NEDELJA; Maksimiljan
Kolbe, red., muč.; Evzebij, muč.;
VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE
(VELIKI ŠMAREN); Tarzicij, muč.;
Rok, spok.; Štefan Ogrski, kralj;
Hiacint Poljski, red.; Liberat, op., muč.;
Helena (Jelka, Alenka), cesarica;
Ludvik Toulouški, šk.;
Bernard, op., c. uč.; Samuel, prerok;
21. NAVADNA NEDELJA; Pij X., pap.;
Fidel, muč.; Sidonij (Zdenko), šk.;
Devica Marija Kraljica;
Roza iz Lime, dev.; Filip Benicij, red.;
Jernej (Bartolomej), ap.;
Ludvik IX., francoski kralj; Jožef Kalasancij,
red. ust.; Gregor iz Utrechta, duh.;
Rufin, šk.; Bernard iz Offide, red.;
Monika, mati sv. Avguština;
22. NAVADNA NEDELJA; Avguštin, šk., c.
uč.; Hermes, muč.; Pelagij, muč.;
Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, muč.;
Feliks in Adavkt, muč.; Pamahij, spok.;
Rajmund (Rajko) Nonat, red.; Pavlin, šk.;

Če se megla zjutraj vzdiguje,
slabo vreme napoveduje.
Lovrenc (10.) deževen nam vino sladi
in ajda moč po njem dobi.
Veliki šmaren (15.) brez dežja,
sladko vince bo doma.
Po vremenu sv. Jerneja (24.)
rada vsa jesen se nareja.

UREDNIK VAM
Leto se je že krepko prevesilo v drugo polovico, tudi
dan se je že občutno skrajšal. Pred nami je še zadnji mesec
poletnih romanj, ki jih bomo zaključili z “Medenim pikni
kom” 28. avgusta. Tisti, ki še niste poslali kuponov srečk za
žrebanje na medenem pikniku, imate še nekaj časa, torej
ne pozabite.
V začetku julija nas je obiskal p. Janez Papa, dosedanji
gvardijan v Novem mestu in provincialni tajnik. “Potres”,
kot šaljivo imenujemo kapitularni kongres, ki po provincial
nem kapitlju nastavlja in prestavlja redovnike po redovnih
hišah, ga je “stresel” s stolčka provincialnega tajnika in ga
“pritresel” v Maribor, kjer mu je naložil kup služb – upajmo,
da ne bo na kakšno pozabil.
V našem Kulturnem centru v Lemontu je bilo 19. junija
na pobudo vodstva doma dobrodelno kosilo. Izkupiček
$1,140.00 je bil namenjen podpori listu Ave Maria. Vsem
velikodušnim darovalcem kot tudi organizatorjem želim po
tej poti izreči iskren »Bog povrni!« Sicer je bil pa edini po
seben dogodek v tem času je bil, da smo v sredo, 13. junija
zvečer ostali brez elektrike kar 25 ur – posledica nevihte.
Slovenska frančiškanska provinca ima letos enega
novomašnika. To je p. Boštjan Horvat, ki je bil posvečen v
ljubljanski stolnici na praznik sv. Petra in Pavla, 29. junija.
Rojstni Beltinci so mu pripravili lepo novomašno sloves
nost. Služboval bo kot kaplan na Viču v Ljubljani, kjer je
deloval že preteklo leto kot diakon. Isti dan je bil posvečen
v koprski stolnici newyorški Slovenec dr. Janez Arnež, ki
bo služboval v koprski škofiji, ni pa še znano kje. Njegova
rodbina izvira iz Goriških Brd, tam, v Gradnem je imel tudi
novo mašo. Seveda je svojo novo mašo ponovil tudi v New
Yorku v krogu svojih prijateljev in znancev.
“Potres”, ki sem ga omenil zgoraj, se slovenskih franči
škanov v Združenih državah ni dotaknil. Tako bo kot doslej
p. Bernard Karmanocky vodil župnijo sv. Terezije v Johns
townu (PA), p. Krizolog Cimerman župnijo sv. Cirila v New
Yorku, obe hiši pa sta podružnici lemontskega samostana,
kamor poleg stalne zasedbe (p. Metod Ogorevc, p. Blaž
Chemazar in p. Bernardin Sušnik) spada tudi p. Atanazij
Lovrenčič, ki uživa svoj pokoj v domu Alvernia Manor v
naši neposredni bližini.
Rojstni dan praznuje avgusta p. Bernard Karmanocky
(25. avgusta 1946).
Goduje avgusta p. Bernard Karmanocky (20. avgusta).
Umrli so v avgustu: p. Krištof Sedlak (10. avg. 1973); p.
Inocenc Feryan (12. avg. 1985); p. Pelagij Majhenič (13. avg.
1994); p. Pij Petrič (14. avg. 1965); p. Kerubin Begelj (17. avg.
1964 na Kostanjevici v Novi Gorici); p. Hieronim Sellak (25.
avg. 1987) in p. Hiacint Podgoršek (27. avg. 1954). Naj jim
sveti večna luč!
p. Bernardin

Skrivnost trpljenja postane v krščanski perspektivi milost. Še več: postane privilegij.
Snov, ki se po nadnaravni kemiji spreminja v slavo vstajenja.

Alojz Rebula
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s v. Avguštin, škof
(354-430)

NEMIRNO JE NAŠE SRCE,

DOK LER NE POČIVA V TEBI

Izpovedi 1; 1-2,2.5,5

Velik si Gospod, in velike hvale vreden; velika je
tvoja moč in tvoji modrosti ni mere. In tebe hoče hvaliti
P. Vladimir Kos
človek, ki je le drobec tvojega stvarstva, človek, ki nosi
svojo umrljivost okoli, ki nosi pričevanje svojega greha
in pričevanje, da se ti, Bog, prevzetnim ustavljaš. In
In ves avgust s cvetlicami na polju,
vendar – tebe hoče hvaliti človek, ki je le drobec tvojega
s popevkami čebelic ringaraj,
stvarstva.
Ti nas spodbujaš, da nam je v radost tebe hvaliti, za
in s školjk veseljem v bisernatem kolju –
kaj k sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler
s telesom, z dušo stopa Márjam v raj!
ne počije v tebi.
Daj mi Gospod, da spoznam in doumem, kaj je poprej:
Kako je vse to večno čudovito!
tebe klicati ali tebe hvaliti? Zvedeti zate poprej ali tebe
Z ljubeznijo to utripa, kar je zrak.
klicati? Toda kdo te kliče, če zate ne ve? Saj bi lahko kaj
In vse, kot snov v resničnost je razvito,
drugega klical namesto tebe, kdor zate ne ve. Ali pa se
daš klicati, da bi zvedeli zate. Kako naj ga vendar kličejo,
svetló je, kjer doslej je vladal mrak.
v kogar niso verovali? Ali kako naj verujejo, če jim nihče
Ljubečemu Umetniku vsa hvala
ne oznanja?
Hvalili bodo Gospoda tisti, ki ga iščejo; če ga iščejo,
za sveto Márjam, našo Mamico!
ga najdejo, in če ga najdejo, ga bodo hvalili. Naj te iščem
In ves avgust zveni: Na veke zala,
Gospod, medtem ko kličem k tebi, in naj kličem k tebi,
ki si nosila – nas, z ljubeznijo!
medtem ko verujem vate, zakaj ti si nam bil oznanjen.
Kliče te moja vera, Gospod, ki si mi jo dal, ki si mi jo
vdahnil po ljudomilosti svojega Sina, po službi njega, ki te oznanja.
In kako naj kličem svojega Boga, Boga in Gospoda svojega? Saj ga
bom vendar vase klical, kadar bom njega klical. In kje je prostor v
meni, kamor naj pride vame moj Bog? Kamor naj pride vame moj
Bog, Bog, ki je naredil nebo in zemljo? Ali ni torej vendarle nekaj
v meni, Gospod, moj Bog, kar bi te moglo zajeti? Toda – mar te
nebo zajame in zemlja, ki si ju ti naredil in ki si mene v njima
naredil? Ali pa, ker brez tebe ne biva nič, kar je, iz tega izhaja,
da tebe zajema vse, kar je?
Ker torej tudi jaz sem, čemu prosim, da pridi vame, ki bi
me niti ne bilo, ko bi tebe ne bilo v meni? Saj nisem še v krajih
senc, in vendar – tudi tam si ti. In če se spustim na dno pekla,
si ti pričujoč. Ne bi me torej bilo, moj Bog, sploh bi me ne bilo,
ko bi ne bival v meni. Ali bolje: ne bilo bi me, ko bi ne bival v
tebi, iz kogar je vse, po komer je vse, v komer je vse.
Tako je, da, Gospod, tako je. Kam naj te kličem, saj sem
vendar v tebi. Ali od kod naj prideš vame? Kam naj se umaknem
izven neba in zemlje, da bi prišel od tam vame moj Bog, ki je
rekel: Nebo in zemljo napolnjujem.
Kdo mi bo dal, da se v tebi umirim? Kdo mi bo dal, da prideš
v moje srce in ga opojiš, da pozabim na svoje zlo in se oklenem
tebe, svoje edine dobrote? Kaj si ti meni? Usmili se, da najdem
besede! Kaj sem jaz tebi, da mi velevaš, naj te ljubim, in se
srdiš, če te ne ljubim, in mi z brezmejnim gorjem groziš? Ali ni
že samo to nemajhno gorje, če tebe ne ljubim. Gorje mi!
Povej mi po svojem usmiljenju, Gospod, moj Bog, kaj si mi
ti? Govori moji duši: Jaz sem tvoja rešitev. Govori tako, da bom
slišal! Glej, ušesa mojega srca so pred tabo, Gospod: odpri jih
in govori moji duši. Jaz sem tvoja rešitev. Tekel bom za tvojim
glasom in prijel se te bom. Ne skrivaj svojega obličja pred menoj:
naj umrem, samo da ne umrem, ampak da vidim tvoje obličje.
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7. avgust
19. navadna nedelja
PRAVIČNI SO ZAUPALI BOGU
Heb 11,1-2.8-19

Sporočilo Pisma Hebrejcem je namenjeno krist
janom, katerih vera je slabotna – kot marsikdaj
naša. Zato apostol odgovarja na vprašanje: kaj je
resnična vera? Odgovor je kratek in jasen: vera je
reči ‘Amen’, kar v prevodu pomeni: ‘Tako je!’ Posle
dica te ugotovitve pa je: stopiti na pot. Stopiti na
pot kot je stopil Abraham, ki se je prepustil Božjemu
vodstvu, čeprav se je zdela njegova selitev nespa
metna. Stopiti na pot, kot so po prvih binkoštih
stopili apostoli, ki so sledili Božjemu navdihu, ne da
bi vedeli, kam jih bo njihovo oznanjevanje pripeljalo.
Zapustiti vso navidezno gotovost zaupanja vase in
v svoje sposobnosti in stopiti na pot iskanja ter vse
svoje zaupanje usmeriti v Tistega, brez katerega ne
pade ne vrabec s strehe niti las z glave. To ni lahko,
posebno v našem času, ko si želimo bodočnost za
gotoviti na vse mogoče načine, kar pa stoji na kaj
majavih nogah. Želimo si nov, boljši svet, novo in
boljšo bodočnost. Ta je že tukaj in en sam ključ je,
ki nam odpre vrata do nje: tisti Amen, ki je obenem
tudi zagotovilo, da se zavedamo, da nas Bog posluša.
Ne obotavljajmo se torej, povedati mu vse, kar nas
teži, ne zahtevajmo pa, da uresniči naše kratkovidne
rešitve. Pustimo, naj on razvozla naše probleme.

14. avgust
20. navadna nedelja
POTRPEŽLJIVA VZTRAJNOST
Heb 12,1-4
Pogosto mislimo, da smo sami na poti, ki jo mora
mo prehoditi in da nihče ne vidi na njej ovir, ki nam
povzročajo trpljenje. Pismo Hebrejcem pravi druga
če: mnogo je prič, ki so že zmagoslavno zmagale
preizkušnje. Če je bilo mnogo prič že v času, ko je
nastalo Pismo Hebrejcem, koliko jih je šele danes,
ko je za nami tisočletna zgodovina pričevalcev, ki jih
imenujemo svetniki in blaženi. Če hočemo uspešno
doseči cilj v tekmi s časom, jih je treba najprej po
snemati in odložiti nepotrebno breme. To breme je
greh, ki nas zaplete v svoje mreže in prepreči, da
bi stopali naprej. Pri svetnikih je bil to jasen mejnik
v življenju, ki ga označujemo kot spreobrnjenje.
Táko spreobrnjenje je potrebno tudi nam. Seveda
je stvar vsakega posameznika, da ugotovi, kateri
je ta njegov osebni greh (ali jih je morda celo več).
Naslednja stopnja je: upreti svoj pogled v Kristusa,
ne pa zijati levo in desno. Z drugimi besedami: ne
briga nas, kaj bodo rekli ali mislili drugi ali če nas
bo obsojala družba, saj ta hoče povprečneže, da z
njimi opravičuje svojo povprečnost ali celo podpov
prečnost. Vendar se njeni tiraniji ne smemo pustiti
podvreči. Tako posameznikom kot družbi nikoli ne
bomo ustregli, zato se pri svojih odločitvah ne spra
šujemo, češ, kaj bodo pa drugi rekli. Edino važno
je, da ustrežemo Bogu: v tem je naša bodoča sreča.
2016 – AM – AVGUST

21. avgust
21. navadna nedelja
OČIŠČEVANJE S TRPLJENJEM
Heb 12,5-7.11-13
Zgodovina izvoljenega ljudstva nas uči, da je
bilo vse trpljenje, ki mu ga je Bog nalagal, izraz
njegove ljubezni: skušal jih je spraviti na pravo
pot. Tega sredstva se poslužuje še danes v odnosu
do nas, saj je to edina pot, da nam ne odvzame
svobode, ki nas odlikuje in postavlja nad vsa druga
ustvarjena bitja. Na žalost pa tega velikokrat ne
razumemo. Smo sposobni druge poučevati, kako
naj gledajo na svoje preizkušnje, sami pa svojih
lastnih nasvetov ne znamo uresničiti. Ob trpljenju
se je torej treba vprašati: kaj mi hoče Bog s tem
povedati, kaj hoče s tem pri meni doseči? Istočasno
pa to nalaga veliko previdnost tistim, ki so po svo
jem položaju upravičeni nalagati kazni, pa naj bo to
oblast do vseh, posameznik do podrejenih, ali starši
do otrok. Izvajanje te oblasti se prav lahko izrodi
v zlorabo, o čemer priča zgodovina. Treba je ostro
razlikovati med zdravilno kaznijo in med kaznijo, ki
je posledica uveljavljanja oblasti. Zdravilna kazen,
kot jo na primer izvajajo starši nad otroci, da bi jih
poboljšali, je v bistvu podaljšek Božje roke, kazen,
ki je posledica uveljavljana oblasti pa je zloraba. Res
pa je, da tudi take vrste preizkušnja lahko prinese
dobre posledice, če jo človek sprejme kot opozorilo
iz Božjih rok, posebno kadar nima možnosti, da bi
uveljavil svoje pravice po redni in pošteni poti.

28. avgust
22. navadna nedelja
KRISTJANI SMO BOGU BLIZU
Heb 12,18-19.22-24
Približali smo se Bogu. Približati se je bistvena
oblika našega bivanja: da ne stojimo pri miru, da
se ne pustimo vleči naprej, da ne drvimo nekam na
slepo, ampak da korakamo k določenemu cilju, ali
bolje, k določenemu srečanju. Kot ni dovolj pustiti
samo drugemu, ki nas kliče, da se nam približuje,
ampak mu je treba stopiti naproti, tako je treba
stopiti naproti tudi Bogu. Ker pa njegov klic prihaja
iz onostranstva, ki nam ni dosegljivo, je približevanje
zapleteno: treba je iskati, poslušati, spraševati, biti
stalno odprt in na razpolago. V tem je ravno smisel
Božjega razodetja, ki se nam daje po njegovi Bese
di: v njej in njeni razlagi je treba iskati smernice za
življenje. Temu ni namenjena samo nedeljska pridi
ga, ki mora biti razlaga Božje besede. Ta je namreč
samo rešilni pas, ki nas še drži, da se ne potopimo.
Treba je več, predvsem branje Svetega pisma, pri
čemer so neobhodno potrebni uvodi in pripombe,
ki razlagajo nejasno staro besedilo. Poleg tega je
razodetje v Svetem pismu tako bogato, da nam tudi
pri večkratnem branju vedno odkriva nekaj novega.
Se pa Bog razodeva tudi vsakemu posamezniku v
vsakdanjih dogodkih in okoliščinah. V kristjanovem
življenju ni slučajnosti – slučaj je vseh norcev bog.
V vseh “slučajih” je treba gledati sporočilo, torej je
vedno nujno vprašanje: kaj mi hoče Bog s tem po
vedati, pa naj bo zame prijetno ali boleče.
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VATIKAN — Na razstavi z naslovom Peregrinatio
sancta v Palazzo del Vicariato Vecchio so prvič po
stavili na ogled nekatere zelo stare pa tudi novejše
listine. Najstarejša je bula papeža Bonifacija VIII.
(1294-1303), s katero je leta 1300 napovedal prvo
sveto leto, najmlajša pa papeža sv. Janeza Pavla II.
(1978-2005) iz leta 2000.
VELLETRI — Zaporniki v Velletriju pri Rimu so bili
zelo presenečeni, ko so dobili pismo papeža Fran
čiška. V njem jim je odgovoril na pismo, ki so mu ga
poslali prek albanskega škofa Marcella Semerara.
Papež se je zapornikom zahvalil, da so kljub števil
nim osebnim težavam pomislili nanj, obenem pa jih
je povabil, naj ne bodo ujetniki preteklosti. Bog jih
ljubi ne glede na to, kar so zagrešili, in lahko njihove
izkušnje spremeni v “pot rasti, vere in usmiljenja”.
PRAGA — Praški nadškof kardinal Duka je v očitku
nemški kanclerki Angeli Merkel poudaril, da ima
jo evropski katoličani in papež Frančišek različne
poglede na begunsko vprašanje: »Občutljivost
Frančiška za družbeno problematiko je drugačna
kot naša v Evropi.« Tako je, ker papež izvira iz La
tinske Amerike, kjer je prepad med ubogimi in bo
gatimi veliko večji kot pri nas. Spomnil je na to,
da je Evropa zadnjih 20 letih sprejela skoraj pol
milijona novih državljanov.
BUDIMPEŠTA — Madžarski škofje so obsodili v
parlamentu sprejeti zakon, ki dovoljuje, da so tr
govine odprte tudi ob nedeljah. Dejali so, da je to
vrnitev na staro, k liberalni zakonodaji v devetde
setih letih prejšnjega stoletja in udarec evropskim
prizadevanjem za nedelje proste dela.
ZAGREB — Đakovski nadškof Đuro Hranić je na tiskovni
konferenci, na kateri so predstavili snovi, obravnavane
na spomladanskem zasedanju Hrvaške škofovske
konference, povedal, da bo prva seja hrvaško-srbske
komisije pod pokroviteljstvom Svetega sedeža o
kardinalu Alojziju Stepincu (1898–1960) še pred
poletjem. Komisija naj bi ne delovala več kot leto ali dve.
KÖLN — Nizozemka Lot Vekemans je prejela de
narno nagrado nemškega gledališča Ludwig-Mül
heim za dela z versko snovjo. Predsednik žirije Jo
sef Sauerborn je v utemeljitvi poudaril, da avtorica
večinoma obravnava like “v senci junakov”. Nagra
jenka je v zahvali omenila sedanjo krizo v Evropi in
vprašala, katero vlogo želimo odigrati v njej.
LA PAZ — Bolivijski levičarski predsednik Evo Mo
rales je po srečanju s papežem do vlade kritičnemu
delu katoliške Cerkve predlagal, naj ustanovi lastno
stranko. V njej bo lahko zastopala svoja “proimpe
rialistična in prokapitalistična stališča”, se glasi nje
gov odgovor kritičnim besedam iz cerkvenih vrst
glede povečanja trgovine z mamili v državi.
CELOVEC — Krški škof Alois Schwarz je na seji ško
fijskega sveta v Tinjah opozoril, da papež Frančišek
v posinodalni apostolski spodbudi Radost ljubezni
spodbuja k novemu načinu dušnega pastirstva. V
njem bi morali prevladovati: razumevanje, odpu
ščanje, spremljanje, upanje in vključevanje.
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NEW YORK — Verski predstavniki z vsega sveta so
predsedujočemu generalne skupščine ZN Mogensu
Lykketoftu izročili skupno izjavo, v kateri so pozvali
k odločnemu izvajanju na pariški podnebni konfe
renci dogovorjenih ukrepov. Izjavo je po podatkih
organizacije Our Voices podpisalo 270 verskih vodi
teljev, 4.970 posameznikov in 176 verskih skupin.
INNSBRUCK — Urad za dušnopastirsko pomoč po
telefonu v tej avstrijski škofiji je lani zabeležil več
kot 16.000 klicev, njegovi prostovoljni sodelavci pa
so opravili več kot 3.000 ur pomoči. Ljudje v stiski
so v glavnem klicali zaradi osamljenosti, težav v
odnosih do drugih ter psihičnih obolenj. Voditeljica
urada Astrid Höpperger je izjavila: »Ne vemo, ali
naj se veselimo, da nas tolikokrat pokličejo, ali naj
obžalujemo, da je duševna stiska tako velika.«
BURGOS — Prefekt Kongregacije za zadeve svet
nikov kardinal Angelo Amato je 23. aprila v špan
skem mestu Burgos povzdignil med blažene pet
mučencev, žrtev sovraštva do Cerkve med špansko
državljansko vojno. Ti so: škofijski duhovnik Va
lentin Palencia Marquina, rojen leta 1871, in nje
govi mladi laiški sodelavci v glasbenem zavodu sv.
Jožefa: Donato Rodriguez Garcia, German Garcia
Garcia, Zacarias Cuesta Campo in Emilio Huidobro
Corrales. Vse so ubili januarja 1937. Očividec je
pozneje povedal, da so don Valentina ubili, ker je
bil duhovnik, mlade pa, ker so branili svojo vero.
HONG KONG — Najmanj 110.000 prebivalcev je
1. julija sodelovalo na tradicionalnem protestnem
pohodu. Namen je bil pokazati nezadovoljstvo s
političnim in družbenim stanjem na ozemlju te biv
še britanske kolonije in posledično vse Kitajske.
LJUBLJANA — Javna uprava spet cveti. Plače so
zaposlenim v zadnjem letu zrasle trikrat bolj, kot je
povprečje v državi. Povprečna bruto plača v javni
upravi je zdaj 1.844 evrov. Napoved pa je, da se
bodo še zvišale. Ni čudno torej, če se sprašujete,
kdo v Sloveniji dela za koga.
NAIROBI — Kenijska vlada namerava zapreti naj
večje begunsko taborišče na svetu v Dadaabu, kjer
je okrog 600.000 beguncev iz Somalije in Etiopije,
ki so pobegnili pred muslimanskim nasiljem. Škof
je se temu upirajo in se sklicujejo na Konvencijo
Združenih narodov 1951 in Organizacijo za edinost
Afrike iz leta 1968.
BAGDAD — Kaldejski patriarh zavrača kot nekaj
najslabšega zamisel ameriškega Kongresa, da bi
poslal orožje samooklicanim “krščanskim milicam”,
ki se na ravnini ob Ninivah bore proti skrajnežem
“Islamske države”.
CARACAS — Nadškof Gallagher, tajnik za odno
se držav s Svetim sedežem, je moral odpovedati  
svoj prihod v Venezuelo, kjer naj bi posvetil v škofa
novega nuncija za Kongo. Vzrok odpovedi je huda
notranja kriza v Venezueli in spopadi med predsed
nikom Maduro ter opozicijo.
BRATISLAVA — Iz skupine 149 krščanskih be
guncev iz Iraka, ki so bili decembra 2015 sprejeti
na Slovaško, se jih je najmanj 20 odločilo vrniti se
nazaj v Irak zaradi domotožja in zaradi težav pri
prilagajanju kulturnemu okolju na Slovaškem.
AVGUST – AM – 2016

JERUZALEM — Področje Qasr al-Yahud na zahod
nem bregu Jordana blizu Jerihe, kjer je po tradiciji
kraj Jezusovega krsta, bodo očistili min in drugega
eksploziva, ki je ostal tam po “šestdnevni vojski”. Pod
ročje okrog 6 ha je nedostopno od leta 1967.
NUAKCHOT — Od 3.5 milijonov prebivalcev Mavre
tanije jih 44% živi v res skrajni revščini. Posebej
sta prizadeta skupina Harratini, potomci nekdanjih
sužnjev, ki so jih s silo naredili za Arabce, in afriški
črnci. Oboji so dosledno izključeni od vsakega vo
dilnega mesta in prav tako iz določenih delov druž
benega in gospodarskega življenja.
KARACHI — V tem pakistanskem mestu živi okrog
20 milijonov ljudi, od katerih jih je skoraj polovica
pod pragom revščine. Za pomoč se je zavzela skupi
na mladih, ki zbira preostalo hrano po restavracijah
in jo razdeli potrebnim. Začelo je 6 ljudi, zdaj jih je
že 70, hrano pa delijo v 25 revnih mestnih četrtih.
LAHORE — V tem pakistanskem mestu sta kapucin
p. Francis Nadeem in islamski voditelj Šafaat Rasool
organizirala v maju 2016 seminar, ki je bil usmer
jen na skupne vrednote v krščansktvu in islamu.
Muslimani so še posebej pohvalili odločitev papeža
Frančiška za razglasitev “Leta usmiljenja 2016”, ki
naj bi pomagalo razumevanju obojih vernikov.
GRADEC — V cerkvenem izobraževalnem središču
Augustinum bodo jeseni odprli škofijski internat za
dekleta. Ordinariat graško-sekovske škofije je 11.
maja napovedal, da bo Cerkev s tem dejanjem po
gumno začela “nove poti”, s katerimi bo tudi de
kletom omogočila obiskovanje odličnih mestnih šol,
duhovno spremljanje in krščansko vzgojo.
HAMBURG — Evangeličanski teolog in nekdanji bo
rec za državljanske pravice v NDR, Friedrich Schor
lemmer, je v pogovoru za revijo Zeit izjavil, da je
papež Frančišek zanj “resnični kristjan”. Občuduje
ga, ker ponižno opravlja svojo službo, priznava, da
je le človek in da ni brez napak. Dolgo je že čakal
takšnega voditelja Cerkve.
KAIRO — Koptski pravoslavni patriarh Tawadros
II. in veliki imam univerze Al-Azhar šejk Ahmed al
Tayyeb sta podpisala izjavo, da se bosta koptski
pravoslavni patriarhat in omenjena univerza skupaj
borila zoper zlorabo otrok in deklet.
HOMS — Nadškof Philippe Barakat je Evropi očital,
da zaradi gospodarskih koristi zamolčuje osrednjo
vlogo Savdske Arabije v vojni v Siriji. Evropejce je
posvaril pred islamskimi skrajneži, ki niso prišli na
staro celino, da bi na njej živeli, marveč izvajali te
roristične napade.
BAGDAD — Kaldejski patriarh Mar Louis Sako je v
pogovoru za AsiaNews iraško vlado pozval, naj po
zadnjih atentatih z velikim številom žrtev bolje po
skrbi “za življenje in varnost nedolžnih državljanov”
ter sprejme nujno potrebne reformne odločitve. Irak
je namreč v globoki politični, gospodarski in eko
nomski krizi, ki jo še zaostrujejo notranje razprtije.
KÖLN — Begunski čoln, ki so ga na telovo uporabili
za oltar na bližnjem Roncallijevem trgu, bo v pri
hodnje v posebnem prostoru stolnice opozarjal na
tragedije beguncev. »Na to se ne smemo navaditi,«
je poudaril stolni prošt Gerd Bachner.
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PORTLAND — Več kot sto pastorjev Združene me
todistične cerkve je v odprtem pismu ob generalnem
zasedanju te verske skupnosti v Oregonu v ZDA pri
znalo homoseksualna in druga spolna nagnjenja. S
pismom so hoteli doseči, da bi 800 delegatov za
sedanja odpravilo uradno prepoved tovrstne spol
ne usmerjenosti in dejanj za pastorje, zapisano v
“Book of Discipline”, kar pa je zelo malo verjetno.
MANILA — Predsednik Filipinske škofovske konfe
rence nadškof Socrates Villegas je ob izvolitvi spor
nega kandidata Rodriga Duterteja za filipinskega
predsednika napovedal “čuječe sodelovanje”.
PARIZ — Trg sv. Ambroža v 11. mestnem okrožju,
ki je bil leta 2015 prizorišče napadov islamskih
skrajnežev, bodo preimenovali v Vrt tibhirinskih
menihov v spomin sedmih trapistov, ki so bili leta
1996 umorjeni v istoimenskem samostanu v Alžiriji.
PARIZ/VATIKAN — Papež Frančišek se je v pogo
voru za francoski katoliški dnevnik La Croix izrekel
zoper odstop francoskega primasa Philippa Barbari
na, ki ga dolžijo, da se ni odzval na spolne zlorabe v
Cerkvi v Franciji. Njegov umik bi bil “nespameten”
in bi ga lahko razumeli kot priznanje krivde. Name
sto tega je najbolje, da kardinal Barbarin počaka na
ugotovitve državnih poizvedovalnih oblasti.
DUNAJ — Agencija Kathpress je v teh dneh pose
bej opozorila na okrožnico Rerum novarum (O novih
stvareh), temeljni dokument katoliškega družbene
ga nauka, »mater vseh socialnih okrožnic«, ki jo
je pred 125 leti izdal papež Leon XIII. Z njo je leta
1891 postavil nova merila odpiranja Cerkve sodob
nemu svetu, prebil njeno “trdnjavsko miselnost”,
poudaril pomen reševanja perečega “delavskega
vprašanja” in oznanjevanja cerkvenega socialnega
nauka.
BONN — Teolog Friedrich Wilhelm Graf je v pri
spevku za Süddeutsche Zeitung opozoril, da je tre
ba pri integraciji beguncev in migrantov, posebej
muslimanskih, upoštevati etnično poreklo, poklicno
izobrazbo in socialni status; podpirati učenje jezika
in možnost nadaljnjega izobraževanja.
SAN JOSE — Dnevnik Nacion poroča, da je Ko
starika “zamrznila” prizadevanja za sklenitev dr
žavne pogodbe s Svetim sedežem, ker naj bi bile
pomembnejše druge zunanjepolitične zadeve, saj
za te vrste sklepanja pogodb potrebuje več časa in
skrbnejše priprave.
JERUZALEM — Frančiškanska Kustodija Svete de
žele s sedežem v Jeruzalemu je dobila novega ku
stos. P. Francesco Patton iz severnoitalijanske pro
vince sv. Antona je nasledil dosedanjega kustosa p.
Pierbattista Pizzaballa, ki je bil imenovan za škofa
— apostolskega administratorja latinskega obreda
v Jeruzalemu.
MANILA — Novi filipinski predsednik Rodrigo Du
terte je že na prvi tiskovni konferenci škofe šokiral
z izjavo, da so vdani korupciji in da so “pasji sinovi”
ter zahteval uvedbo smrtne kazni. Nadškof Ramon
Arguelles (Lipa) mu ni ostal dolžan: Če namerava
predsednik uvesti smrtno kazen, je pripravljen, kot
sv. Maksimilijan Kolbe, umreti namesto zapornikov.
»Ali ne bi Kristus naredil enako?« je vprašal nadškof.
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S seboj so vozili tri majhne zvonove, ulite pri
Samassi v Ljubljani za gondokorsko cerkev. Imeli so
jih obešene na ladji in so zvonili z njimi v nemajhno
presenečenje Arabcev in črncev, ki kaj takega še
nikoli niso slišali. Vse je hitelo k ladji, da od blizu
sliši te močne, ubrane glasove. S seboj so peljali tudi
kokoši, purane, goske in golobe, da jih bodo redili
na misijonski postaji.
Knobleharja je spet skrbelo, kako ga bodo sprejeli
v Gondokoru. Morda so mohamedanski trgovci zelo
naščuvali črnce in bodo ti zdaj sovražno nastopili zo
per nje; morda jih sploh ne bodo pustili k misijonski
hiši. Čim bliže so bili, tem teže mu je bilo pri srcu.
Približala se je velika noč. Überbacher je 13. aprila
pisal iz Gondokora Mitterrutznerju: »Dneve velikega
tedna smo preživeli na ladji. Na velikonočno nedeljo
nas je navsezgodaj zbudil klic aleluje. Na ta veseli
dan nas je obiskala silna nevihta z bliskom, gromom
in nalivom. Čim bliže smo prihajali Gondokoru, tem
lepša je bila pokrajina. Na obeh straneh veletoka
se razprostira krasna ravan, pokrita s pašniki in nji
vami. Brhki pastir pase številno čredo krav in ovac
in prepeva zdaj, v času mlade trave, o beli lilijski
cvetlici, ki tukaj napoveduje pomlad, to je nastop
deževnega časa, nove setve, sveže trave in veselega
pastirskega življenja.
Severnik je popolnoma prenehal, ladjarji so mo
rali krepko veslati ali pa sami riniti ladje. Dne 11.
aprila je naposled počil ladijski top in oznanil, da se
bližamo cilju. Popoldne so nam prišli naproti služab
niki iz (bivše) misijonske šole z dvema dečkoma. S
seboj so prignali nekaj oslov. Jaz sem hotel biti še
isti večer na cilju, zato sem jahal v spremstvu dveh
služabnikov in obeh dečkov proti Gondokoru. Menja
je smo peli psalm ‘Hvalite Gospoda vsi narodi’. Hotel
sem priti v Gondokoro med petjem in molitvijo; z
Bogom, za Boga, pod Marijinim varstvom. Ko sem
zagledal misijonsko posajo, smo začeli peti litanije
Matere božje. Komaj smo jih izpeli, se nam je pribli
žal sprevod dečkov v belih oblačilih in z banderom,
ki so tudi peli ‘Hvalite Gospoda’. Na ta pozdrav smo
odgovorili z enakim pozdravom; s hvalnico Bogu smo
se srečali. Veselje in žalost sta mi napolnili srce ob
pogledu na te dečke. Iz ust teh prvencev številnega
rodu Barijcev sem slišal slavospeve Bogu. Prav zato
sem prišel tako daleč, da bi srca prebivalcev te de
žele v osrčju Afrike spoznala Boga in da bi mu njihov
jezik pel slavo. Videl sem pa, da bom s to mladino, ki
sem se je tako razveselil, imel mnogo truda, dela in
bridkosti. Srce mi je reklo, da bo delo v Gondokoru
zahtevalo mnogo znoja; da me tukaj čakajo dnevi,
ko bom moral nositi težave in bremena. Toda ta hip
je zmagalo veselje, saj sem bil sredi mladine, ki je
slavila Boga. In ti, kot oglje črni dečki so se trudili,
da bi belega tujca, ki je prišel k njim, kar najprijaz
neje pozdravili. Niso bili plašni; pozdravljali so me
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kot svojega očeta in klicali: ‘Baba, a baba Antun,
do doto? Do apo?’ To je: ‘Oče, oj oče Anton, ti gre
dobro? Si torej prišel?’ Drug za drugim so mi prije
mali desnico, jo poljubljali in si jo pritiskali na čelo.
Peljali so me naravnost v misijonsko kapelo. Oltar je
bil seveda brez vsakega okraska, tabernakelj prazen,
ker je bil misijon (skoraj eno leto) zapuščen. S stene
me je pa prijazno gledala naša nebeška Zavetnica z
Božjim Detetom. Dečki so pokleknili okrog oltarja.«
Knoblehar se je počasi vozil z ladjo. Srce se mu
je širilo od veselja, ko je videl, da je bila njegova
bojazen glede Gondokorcev spet popolnoma odveč.
Gledal je, kako so hiteli ob reki ladji naproti. Spet so
klicali »Naša ladja prihaja. Ladja Barijcev prihaja. Brž
k reki!« Že od daleč so ga pozdravljali s pesmimi.
Dečki, ki so bili peljali Überbacherja v misijonsko
kapelo, so se vrnili k ladji in peli Marijine litanije.
Potem so klicali: »Naš oče prihaja. Naš oče nas ima
rad.« Knoblehar jih je poklical na ladjo. Iskreno so
ga pozdravili. Sprejel jih je s svojo veliko, očetov
sko, žrtvujočo se ljubeznijo do njih in do vse črne
mladine. Nato so vsi skupaj šli v ladijsko kapelico
in tudi tam s pesmimi pozdravljali Marijo. Oskrbnik,
ki mu je bil Knoblehar lani ob odhodu poveril skrb
za misijonsko postajo, mu je o teh dečkih pozneje
pravil, da so mnogi tudi v odsotnosti misijonarjev
prihjajali s svojih domov v misijonsko kapelo k ju
tranji in večerni molitvi.
Na ladjo je prišel tudi Mugà, spet oblečen v škr
latno obleko, ki so mu jo bili misijonarji pred štirimi
leti podarili v Aleksandriji.
Knoblehar je dal ladjo pomakniti do Gondokora in
je za nekaj časa stopil na suho. Vsak izmed navzočih
Barijcev ga je hotel osebno pozdraviti, mu stisniti
roko in mu z nekaj besedami izraziti veselje, da se
je srečno vrnil k njim. V misijonsko hišo je pa Knob
lehar hotel iti šele drugi dan.
Naslednji dan, 12. aprila, se je zbralo mnogo lju
di, da ga slovesno spremijo v misijonsko hišo. Ko je
Überbacher uvrščal na dvorišču dečke za sprevod,
se je pa odigral nelep prizor: velika črna, pošastna
postava z lokom, puščicami in sulico je stopila
mednje in začela mahati po dečkih. Tudi Überba
cherja bi bil udaril, če bi ne bil nekdo pojasnil, kdo
je ta beli mož. Podivjanec je bil iz Gondokora in je
bil misijonu vedno sovražen. Tudi še potem mu je
nekaj časa ostal. Nekoč ga je Überbacher srečal na
samem in trdo prijel. Zagrozil mu je, da se bo šel
pritožit k barijskim poglavarjem, ki ga bodo gotovo
kaznovali, misijonarji se bodo pa drugam preselili.
To je zaleglo. Misijonar je imel poslej mir pred njim.
Kljub temu neljubemu dogodku so pa srca vašča
nov in okoličanov ostala vesela. V slovesnem spre
vodu so šli po provikarja in ga peljali v misijonsko
kapelo, kjer so bivši gojenci spet zapeli, Knoblehar
je pa dal blagoslov.
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O sveta Mari ja, Devica vseh začetkov,
v zaupanju ti izročamo negotov korak
v tretjem tisočletju živl jenja Kristusove Cerkve.
Ti sama si že Cerkev, ponižni šotor Besede.
Sam dih Duha te je spremenil.
Polna usmil jenja,
spreml jaj naše korake na poti proti mejnikom
odrešenega in umirjenega človeštva.
Razveseli in utrdi naše srce v gotovosti,
da zmaj ni močnejši od tvoje lepote.
Krhka in večna žena,
prva odrešenih in pri jatel jica vsega stvarstva,
ki v tem svetu še ječi in upa.
Amen.
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sv. Janez Pavel II.
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Niko Kuret

METEV
Prosena kaša ni samo “otroška paša”, ampak ena
izmed najstarejših obrednih jedi. Proso so uporabljali
za kašo že stari narodi, med njimi tudi Slovani. Mleč
na prosena kaša je bila obvezna jed na ženitovanjih,
ker so jo imeli za simbol rodovitnosti. Proseno kašo
kuhajo na mleku ali pa jedó zabeljeno z mastjo, “na
suhem”, pečeno. Po vsem Slovenskem jo kuhajo tudi
z zeljem in repo, na Gorenjskem s suhimi češpljami
in krompirjem.
Proso na njivi

V prejšnjih stoletjih je bila kaša prehrana pod
ložnikov, zato je ni bilo treba oddajati. Danes ni
več tako cenjena kakor svoje čase, čeprav jo še
pridelujejo.
Metev ali mencanje prosa je posebno pomembno
kmečko opravilo. Ohranile so se pri tem zanimive
stare šege.
O Marjeti (20. julija) se vidi prosu latje, o Jerneju
(24. avgusta) pa je že potica, tako pravi pregovor.
O Jernejevem je torej čas metve, na Dolenjskem pa
manejo proso šele sredi septembra.
Že Valvasor je poročal, da na Kranjskem prosa
ne mlatijo kakor drugo žito, postavim rž in pšenico,
temveč ga manejo, se pravi, ga z nogami teptajo
in tarejo. In to delo opravljajo navadno ponoči pri
luči. Manca Komanova nam je iz lastnega doživetja
na Gorenjskem opisala dogajanje “na kopici”. »Ni
ga menda ... veselejšega opravila,« pravi, »kakor
je spravljanje prosa. Kdor ni zrasel na kmetih, nima
pojma o tem. S prosom ravnajo vse drugače kakor z
drugim žitom. Pšenico, ajdo, ječmen spravijo takoj,
ko je požeto, v kozolec, da se suši dotlej, ko je go
dno za cepce. A ne tako s prosom. Proso mora biti
takoj prvi dan pod streho. In če kmet nima dovolj
družine, da bi se do večera vse poželo, pridejo na
pomoč tudi sosedne ženske, kar jim potem kmet
seveda ob svojem času vrne. Požeto proso vozijo
sproti domov. Ej, s kakšno častjo vzame potem doma
z voza hlapec prvi snop ter ga postavi v popolnoma
izpraznjeni skedenj. Zatem začno drugi, ponajveč
otroci, segati po ostalih snopih ter jih nositi hlapcu,
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ki jih postavlja trdo in pokoncu okrog prvega snopa.
To traja tako dolgo, dokler ni vse proso v skednju.
Kako lepo je videti zlatorumeno proso v mogočnem,
večkrat ves skedenj obsegajočem krogu!
To je torej prosena kopica. Nato prižene na kopico
par konj ter jih goni po celi dve uri vedno naokoli,
da težka konjska kopita odločijo in izluščijo slednje
zrno iz latovja ...«
Po večerji pridejo mence in mencéle proso “otre
sat”. Manca Komanova nadaljuje: »Ko se bliža večer,
hiti družina opravljat živino, ker ve, da bo nocoj
nekoliko prej večerja.
Kadar je kje kopica, ve za to vsa vas in zvečer
pridejo sosednji fantje in dekleta na pomoč. Go
spodar in gospodinja se dela v skednju po večerji
navadno ne udeležita, ker vesta, da bo drugih itak
več kot dovolj. In res, ko se bliža družina s svetilkami
skednju, jo že pozdravlja glasen vrišč mladih ljudi,
ki so se medtem zbrali v skednju. A tudi pozneje še
vedno dohajajo novi prišleci.
Nato zavriskajo fantje vsi vprek, da se razlega
daleč po vasi. S tem je dano znamenje, da je kopica
odprta.
Sedaj se dekleta postavijo krog in krog kopice ter
prično privzdigovati in raztresati slamo, ki jo potem
podajajo fantom. Fantje delajo iz te slame snope,
ki jim pravijo ‘berači’ (menda zato, ker so oropani
vsega zrnja). Berače mečejo na voz, ki je zapeljan
tik skednja.
Mladenič, ki ima nagnjenje do katere izmed
navzočih deklet, se vstopi tako, da veže samo iz
njenih rok. To navzoči hitro opazijo in drugi dan se
že prijetno šepeče po vasi: ‘Berača ji je vezal, med
tema dvema se bo nekaj spletlo.’
Raztresanje in vezanje slame traja tri do štiri
ure, a vendar se zdi vsem ta čas prekratek. Kje je
pač mladini bolj po godu kakor ravno na kopici, kjer
prepeva, se raduje in šali, kolikor ji je ljubo in drago!
Prosena kaša

Ko je vsa slama spravljena s skednja, porinejo
in pometejo zrnje s plevami vred v kot, kjer počaka
drugega dne, da se izveje ...«
Okoli Kamnika se dekleta prepirajo, katera bo
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pometala. Tista, ki pôd tako pomete, da ne ostane
večji je ponos vaške mladine. Seveda morajo vaški
na njem nobeno proseno zrno, se bo v tistem letu
fantje ves čas méla paziti, da jim fantje iz sosednjih
omožila.
vasi pušeljcev ne odnesejo. Najlaže se to zgodi med
Navadno pa prosa ne manejo s konji, ampak ga
“povečerkom”. Mnogokrat se zavoljo tega stepo.
mencajo z nogami. V ta namen imajo okoli Velikih
Pušeljci visijo, dokler se ne posušijo.
Lašč v šupci ob skednju na steni pritrjen drog, za ka
Tudi mence radi podražijo. V Grahovem jim na
terega se drže menci, ko manejo proso. V Sodražici
skrivaj potisnejo poleno ali ročico v snope. V So
so spravili snope najprej na pod v kopico, da so se
dražici denejo v kak snop poleno ali čevelj ali konec
ugreli. Pustili so jih tako en dan. Zvečer so prišli vsi
metle, da mencela nevede drgne po njem; nekoč
sosedje met. Meli sta navadno po dve ženski skupaj,
so potisnili dekletu živega ježa v snop; ker je mela
ena na prosu, druga na slami. Ko je bil snop omet, so
z golimi nogami, je kmalu začutila ostre bodice v
ga dali še na rešeto, kjer so ga še omeli. V kamniški
podplatih, da je začela presunljivo vpiti, vsi drugi
okolici (Radomlje) pripravijo čez dan kopico prosa,
pa so planili v buren smeh ...
ob steno pa privežejo
Gospodar nastavi men
Zapečena kaša s slanino
žrd. Za žrd se primejo v
cem “babo”. “Baba” je
parih moški in ženske,
nagrada za tistega, ki jo
drugi moški pa mencem
odkrije. Pod nekim sno
polagajo snope iz kopice
pom v kopici skrije na
pod žrd. Navadno se v
mreč pehar, napolnjen z
vrsti menjavajo fantje in
jabolki, svinino, kruhom
dekleta, ki se drže droga
in pijačo. Kdor je odkril
ob steni, včasih pa tudi
“babo”, so bile dobrote
drug drugega z roko čez
njegove. Na Grosupljem
pas (Vrhnika). Na Gomil
je v “babi” tudi stara bre
skem mora biti menic na
zova metla. V Ortneku je
pare, ker pride na vsak par po en stresač.
skrila gospodinja v zadnji snop vrečko orehov in hrušk,
Na Robu pri Velikih Laščah manejo ženske bose,
večkrat pa tudi le poleno; to imenujejo “štrukelj”.
moški pa obuti; v Grahovem so vsi obuti.
Zadnjemu snopu prosa pravijo na Koroškem “koklja”.
Tudi menci ali kopičaji imajo svoje znamenje.
Razumljivo je, da je bilo zmerom veliko pričakovanje,
Po navadi je to šopek, “pušeljc”. Na Dolenjskem ga
kdo bo odkril “babo”. Nihče ni vedel, na kateri kraj je
prinese domača hčerka, preden prično meti, in ga
gospodar položil prve snope; “baba” je bila kajpak
pritrdi v skednju pod strop. Ko je delo končano, ga
zmerom med njimi. Ponekod se na koncu metve
snamejo in postavijo v lončku na mizo, kjer imajo
menci in mencéle za “babo” stepo. Na Dolenjskem
“povečernik”. Po končani večerji in zabavi ga vza
(okoli Tržišča) se pulijo kar za dva zadnja snopa, za
me najstarejši fant in ga obesi na žico, ki jo razpno
“babo” in za “dedca”. V Ribnici na Dolenjskem se
sredi vasi od drevesa do drevesa ali od hiše na hišo.
dekleta boje posebnega snopa, ki mu pravijo “vdo
Čim više je, tem bolje zanj, ker je manj nevarnosti,
vec”. V njem je skrito ostrorobo poleno. Dekle, ki na
da bi ga odnesli. Čim več šopkov visi na vasi, tem
metvi dobi “vdovca”, se v tistem letu ne bo omožilo.

KAŠA V LITERATURI
Da je kaša, ki je bila v preteklosti vsakdanja
slovenska jed, zašla v literaturo, ima zasluge naš
največji pesnik France Prešeren. Ko je on začel s
slovensko poezijo, je bila v veljavi pisava, kakor jo
je uporabljal v 16. stoletju protestantski slovničar
Adam Bohorič (1520-1598). Po njem se je pisava
imenovala bohoričica.
V iskanju znakov za č,š in ž, sta Franc Metelko in
Peter Dajnko poskušala uvesti znake iz cirilice, kar
je pa učinkovalo popolnoma tuje in celo grdo. Med
“novočrkarji” in zagovorniki starega črkopisa (bo
horičice iz 16. stoletja) se je vnela huda razprava:
črkarska vojska v letih 1831 do 1833. Ker se zadeva
ni premaknila naprej, sta vmes posegla Matija Čop in
France Prešeren. Po njuni zaslugi je bila sprejeta kot
osnova gajica in ta črkopis uporabljamo še danes.
Prešernu se je pa ta žolčna razprava zdela neko
liko odveč, zato si je obojih privoščil v posmehljivem
sonetu in tako je kaša prišla v literaturo.
Sonet lahko preberete v desnem stolpcu.
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Al’ prav se piše kaшa ali ka∫ha,
se šola novočrkarjev srdíta
z možmi prepira starega kopita;
kdo njih pa pravo trdi, to se praša.
Po pameti je taka sodba naša:
če je od ka∫he kaшa bolj’ga žita,
in boljš’ obdelana in bolj polita,
naj se ne piše ka∫ha, ampak kaшa.
Če pa po črki boljši jed ne bode,
in zavolj črke ne trpi nič škode;
obhaja taka misel nas Slovence,
da pravdajo se ti možje mor’biti,
za kar so se nekdanji Abderiti
v sloveči pravdi od oslove sence.
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
ODKOD POZNAMO JEZUSA?

E VA N G E L I J I N Z G O D O V I N A
Taki, kot smo jih opisali v dveh prejšnjih šte
vilkah, so štirje glavni dokumenti, ki jih imamo za
spoznavanje Jezusa. Pa kakor so neprecenljivi, so
vendarle samo dokumenti, kar pomeni, da je treba
vedeti kako se jih posluževati. Če je za pisanje zgo
dovine nekega časa, neke dežele, nekega človeka
na razpolago delo nekega sočasnega zgodovinarja,
zadošča preveriti resničnost njegovih pripovedi. Ko
je to enkrat preverjeno mu je mogoče slediti tako
daleč, kolikor mu dovoljuje iti njegova metoda in
njegovi dokumenti. Toda v večini primerov moderna
zgodovina ne razpolaga s kakim Tacitom, kakim Tu
kididom, niti s kakim Jožefom Flavijem. Za obnovitev
in sosledje dogodkov in vidikov civilizacije Egipta v
srednjem kraljestvu ali pri Hetitih je treba uporab
ljati dokumente – besedila, arheološke predmete
–, katerih namen v duhu njihovih avtorjev ni bil
prav nič zgodovinski. Vendar se pogosto zgodi, da
neko nezgodovinsko besedilo nudi dragoceno pomoč
zgodovini. Ep o Rolandu nas, na primer, zelo dobro
pouči o fevdalizmu prvih časov, kakor nam epski
pesnitvi Iliada in Odiseja odpirata edinstven vpogled
v Arijce v Ahaji in v obširno sredozemsko trgovino
12. stoletja pred Kristusom.
Op. ur.: Pojma Arijec ne smemo mešati z nacistič
no zlorabo te besede. V strokovnem jeziku so Arijci
ljudstva, ki so pripadala indo-iranski skupini, ta je pa
v sorodstvu z Latinci, Kelti, Slovani, Germani in Grki.
Arijci, ki jih obravnavata omenjeni epski pesnitvi,
so se naselili na obalah Egejskega morja (današnja
Grčija in Turčija) preden so za njimi prišli predhodniki
današnjih Grkov.

Evangeliji očitno niso romani, pa tudi zgodovinske
knjige niso. P. Huby pripominja: »Evangelistom ni
prišlo na kraj pameti, da bi pisali življenjepis, kot ga
poznamo v modernem času, z vso tankovestnostjo
pri poročanju o časovnih ali zemljepisnih podatkih.
Njihova glavna skrb je bila osvetliti versko vrednost
Jezusovega življenja. Zato so izbirali prizore, ki so
bili poučni v tem smislu.«
Če pomislimo na pogoje, pod katerimi so se
evangeliji širili med zelo gorečimi skupnostmi, ki so
od takega pouka pričakovale hrano za vero, bomo
razumeli, kako zelo različen je bil cilj, ki so ga imeli
evangelisti, od cilja modernih zgodovinarjev. To pa
nikakor ne pomeni, da bi bili evangeliji nekakšne
strankarske brošure ali propagandni spisi. Kot smo
videli, so po besedah Justina “Spomini apostolov”
in ohranjajo prvotni značaj, čudovito čistost svojega
namena. Nobeno “Jezusovo življenje”, nobeno teolo
ško delo se v vseh dva tisoč letih ni nikoli povzpelo
do take svežine, do tako pregledne preprostosti.
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Prav nič čudno ni, da ima bralec, ki se jih loti z
navadami izobraženca 20. stoletja, dosti možnosti,
da ostane zmeden. Brez dvoma najde podrobnosti,
ki ga vodijo v zgodovino, kot je to začetek tretjega
poglavja, ki smo ga že omenili in v katerem sveti
Luka natančno pove, da je Janez Krstnik pridigal »v
petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil
Poncij Pilat upravitelj Judeje in Herod četrtni oblast
nik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik
Itureje in Trahonítide ter Lizanija četrtni oblastnik
Abilene in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa
...« (Lk 3,1-2) in tako dalje. Po drugi strani pa je raz
pored Jezusove dejavnosti skrajno nedoločen. Med
kratkim odlomkom o otroštvu in o dvanajstletniku
v jeruzalemskem templju, pa do začetka apostolata
odraslega moža preteče osemnajst let, o katerih ne
vemo nič. Na koncu 9. poglavja nam Luka pokaže
Jezusa, ki »se je tudi sam trdno odločil iti v Jeruza
lem« (Lk 9,51), kmalu za tem pa postavi zgodbo,
ki se gotovo dogaja v Betaniji. Za tem se pa zdi, da
kar dvakrat napove svoj odhod v mesto, kamor pa
na koncu koncev ne pride prej kot dokaj pozneje.
Pri tem je pa Luka še najboljši in najbolj “dosleden”
od vseh štirih. Časovni red in zemljepis, ki sta po
slavnem pregovoru glavna opora zgodovine, sta
enako nejasna; težko ju je izpopolniti. Še manj je
pričakovati izrazno doslednost, za katero nobenega
starih pisateljev ni bila skrb. Za primerjavo štirih
evangelistov lahko služi napis na tablici, kjer je Pilat
dal zapisati posmehljivi naslov, zaradi katerega je
bil Jezus obsojen na smrt: »Ta je Jezus, judovski
kralj« pri Mateju (27,37); »Judovski kralj« pri Marku
(15,26); »Ta je judovski kralj« pri Luku (Lk 23,38),
ki postane »Jezus Nazarečan, judovski kralj« pri
Janezu (19,19). Seveda te podrobnosti niso važne,
dokazujejo pa, da niti namen piscev niti njihova
tehnika nista bili poklicno zgodovinarski.
Je to razlog, da bi posumili v zgodovinsko vrednost evangelijev? Sploh ne. Medsebojna primerjava
njihovih pričevanj omogoča, da se dokaj približamo
zgodovinski resnici. Že samo dejstvo, da izhajajo
iz različnih tradicij, nam zagotavlja, da je možna
velika natančnost tam, kjer se ujemajo. Kmalu se
je oblikovala podmena, da je moralo biti njihovo
besedilo pozneje spremenjeno, vstavljeno, toda
kakega takega preoblikovanja nikoli ni bilo mogoče
dokazati. Delo, ki je tako razširjeno in od katerega
imamo toliko prastarih izvodov, ne bi moglo biti tako
ponarejeno, ne da bi se to takoj pokazalo.
Včasih ljudje nasprotujejo evangeliju z razlogom,
za katerega se zdi, da ima svojo težo: ker so v njih
pogosto navedene prerokbe Stare zaveze, trdé,
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da ti navedki niso potrjevali pripovedi, ampak so
nanjo samo namigovali. Evangelist bi moral verjeti
ali trditi, da se je izpolnilo, kar je bilo napovedano.
Ta razlog je veliko šibkejši, kot se zdi. Če je res, da
je sklicevanje na Staro zavezo pogosto, je mogoče
verjeti samo v redkih primerih, da gre za namigo
vanje, in še to le v podrobnostih. Battifol pravi: »Za
nobeno pripoved, o nobenem dogodku evangeljske
zgodovine ni mogoče dokazati, da je skrivnostni
odsev neke prerokbe. Preroški dokaz je iz majhnih
besedil, za katere lahko samo stvarnost namigne,
da jih je treba združiti.« Treba je biti zelo nezaupljiv
do neke kritike, ki je izredno zahtevna, kadar gre
za dokazovanje zgodovinske vrednosti evangelija in
rada za lase privleče dokaze, če se zdi nenaklonjena
svetemu besedilu.
Zgodovinska vrednost evangelija niso samo opa
žanja, ki se nanašajo na zunanjost in jo potrjujejo.
To je tudi njena analiza, notranje spoznanje. Kdor
bere štiri evangelije brez predsodkov, jasno občuti,
da je Jezusova osebnost živa, da “se drži”, kot bi
rekli v literarni kritiki, ki prav v svojih navideznih
nasprotjih pokaže resničnost bitja iz mesa in krvi.
In Alfred Loisy dodaja: »Živi Jezus nagovarja žive
ljudi;« svet, ki ga je videti okrog njega, je resničen
svet; osebnosti, ki se tam motajo, so otipljive v
svojem bivanju in v svojem edinstvenem značaju;
povsod je življenje in z njim resnica zgodovinske
predstave.
Pristnost Jezusove podobe je tako še bolj jasna,
kot tista, ki je orisana v evangeliju in se kot taka

pokaže nasprotna tisti, ki jo je zasnovalo judovsko
okolje tistega časa. Videli bomo, da so Jezusovi sodr
žavljani pričakovali sijajnega Mesija, ki bo Izraelu dal
nazaj njegovo moč. Orisati trpečega Mesija, ki poti
krvavi pot v oljčnem gaju, ki  umre kot razbojnik –
to je bilo proti tradiciji, na katero so bili vezani celo
Jezusovi učenci, kar je večkrat omenjeno.
Mogoče je postaviti še en dokaz. Besed Jezusa
in njegovih branilcev, pa tudi poti njegovega ozna
njevanja ni mogoče posnemati. Poudarili smo že,
da se niti apostoli v svojih spisih, ki jih imamo, ne
delajo njemu enakega. “Kristusove besede” so bile
gotovo predane naprej brez zmote. Besede kot »Po
glejte lilije na polju ...« ali »Dajte cesarju« so dovolj
označene in niso mogle biti izmišljene kar na celem.
Vse imajo isti ton, isti slog, imajo »vrsto prebliska,
ki je hkrati mehak in strašen,« o katerem govori
Renan. Jezus kot ga dojamemo skozi evangelije, je
ena sama skala.
Táko je tudi njegovo učenje, kar ni manj važno.
Pogosto so trdili, da je bilo krščanstvo rezultat
potrpežljivega dela Učiteljevih učencev, še pose
bej Pavla. Toda spremenitev na gori, vstajenje in
nastarejša pričevanja so že tam. Verske resnice o
učlovečenju in odrešenju ni iznašel Pavel; o njej se
bere v štirih evangelijih in samo ta lahko razloži tisti
izredni pojav, o katerem ni mogoče dvomiti, namreč
rojstvo Cerkve, ta družbeni odsev žive vere prvih
kristjanov. Ni si mogoče zamisliti krščanstva brez
Kristusa: zanj jamči tudi Cerkev kot zgodovinsko
dejstvo in kot priča.

NAJDBA UTRDBE
OMENJENE V KNJIGI MAKABEJCEV
Po stotih letih iskanja so arheologi naposled na
šli ostanke starodavne grške trdnjave, osrednjega
branika Jeruzalema v času, ko se je ta zoperstavil
judovski vstaji, popisani v knjigi Makabejcev.
Zgodovinarji so se dolga leta pričkali okrog tega,
kje natančno je stala Akra (Trdnjava), ki jo je dal
pred več kot dva tisoč leti postaviti Antioh Epifan,
kralj heleniziranega selevkidskega cesarstva. Šte
vilni so trdili, da je stala na območju, ki je danes za
obzidjem starega Jeruzalema, morda pod baziliko
Božjega groba ali pa ob vznožju hriba, kjer sta ne
koč stala dva judovska templja, danes pa kraljuje
mošeja Al Aksa.
Toda ruševine, ki jih je izraelski urad za antikvi
tete nedavno razkril javnosti, so na zunanji strani
jeruzalemskega zidu, obrnjene proti dolini na jugu,
kjer se je v času vladavine bibličnega kralja Davida
- tako zgodovinarji - tudi največ gradilo.
Antioh (175-164 pr. n. š.) je lokacijo za Akro izbral
tako, da bi lahko kar najbolje nadziral mesto in obe
nem nadzoroval dogajanje v judovskem templju, je
prepričan Doron Ben-Ami, ki vodi izkopavanja. Poslop
je, ki je merilo do 250 metrov v dolžino in 60 metrov
v širino, je najverjetneje kraljevalo nad svojo okolico.
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Na parceli, kjer je bilo še pred desetletjem as
faltirano parkirišče, je Ben-Amijeva ekipa počasi
prekopala umeten grič, ki so ga za seboj pustila
dolga stoletja različnih civilizacij. Najprej so izkopali
kamne, ki so bili nekoč del masivnega obrambnega
zidu, bazo stolpa in pa obrambni nasip – sodeč po
artefaktih, izkopanih v bližini, vse te konstrukcije
datirajo v Antiohovo obdobje.
Poleg kovancev in delcev vrčev so odkopali tudi
bronaste osti puščic iz istega obdobja; morda so
tam ostale še iz časa bitk med grškimi silami in ju
dovskimi uporniki, ki so skušali zavzeti trdnjavo. »To
je redek primer tega, da so nam kamni, kovanci in
zemlja skupaj razkrili zgodbo, ki bo pojasnila specifična zgodovinska dejstva v zvezi z Jeruzalemom,«
je zadovoljen Ben-Ami.
Lokacijo Akre nedoločno omenjata vsaj dva staro
davna teksta – knjiga Makabejcev, ki popisuje vstajo,
in pisanje zgodovinarja Jožefa Flavija. Zgodovina
priča, da so uporniki pod vodstvom Jude Makabejca
Jeruzalem iztrgali Grkom; to zgodovinsko zmago
Judje danes zaznamujejo s praznikom hanukà. Akra
je pritisk zdržala, dokler je uporniki pod vodstvom
Judovega brata Simona niso prisilili v vdajo.
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ZAPOVEDI

P. Anselm Grün

D ESET ZAPOV EDI

vodnik v svobodo

I X . NE ŽELI SVO JEGA B LI ŽNJEGA B L AGA
HVALEŽEN SEM
a nimamo polja, na katerem bi lahko delali. Za ži
V Peti Mojzesovi knjigi je deseta zapoved opisana
vljenje bi želeli zaslužiti z delom lastnih rok, vendar
takole: »Ne bodi pohlepen po hiši svojega bližnjega,
nimamo možnosti. Družba nam ne nudi delovnih
po njegovem polju, hlapcu, dekli, volu, oslu ali čemer
mest. Naše polje si poželi nekdo, ki nas s podlimi,
koli, kar pripada tvojemu bližnjemu« (5 Mz 5,21).
nečistimi posli izriva iz lastne hiše.
Tudi tu gre za varovanje lastnine in človekovega
Poznam žensko, ki se v svoji majhni hiši ne po
zasebnega območja. Kar si je človek pridobil, kar si
čuti več dobro, ker skuša brezobziren bogat sosed
je uredil, naj mu pripada. Za Izraelca to ne pome
narediti vse, da bi se sama od sebe odselila. Ta
ni, da ni pripravljen svoje lastnine deliti z drugimi.
ženska se čuti nezavarovana. Tudi državni zakoni
Gostoljubje je bilo zato v Izraelu visoko cenjeno.
je ne varujejo.
Vendar lahko drugega povabim v svojo hišo in mu
Starozavezne zapovedi so želele varovati posa
ponudim svoje dobrine le, če čutim, da sem zava
meznika, da ne bi izgubil polja, ki ga je potreboval
rovan. Deseta zapoved želi ustvariti varen prostor,
za svoje življenje. Seveda so
v katerem lahko zaupljivo živim
že takrat obstajala poželenja,
z drugimi, ne da bi se bal, da mi
ki so povzročala krivice, kot na
bodo drugi odrekli mojo lastnino.
Lahko si izmislite kakršnokoprimer pri omenjenem kralju
Tedaj mi ni treba zaklepati hiše.
li noro botaniko ali geologijo
Ahábu, ki si je na vsak način ho
Vedno je odprta za ljudi. »Ena
hočete. Lahko si mislite detel prisvojiti Nabótov vinograd.
največjih dragocenosti življe
Vendar je judovsko pravo nudilo
nja je, da lahko drug drugemu
mantne gozdove z briljantnimi
posamezniku dovolj varnosti,
zaupamo in da nam drug pred
listi. Lahko si mislite, da je luna
tako da tudi kralj ni imel pravne
drugim ni treba zaklepati niti
višnjeva, en sam ogromen sapodlage, da bi mu vzel polje ali
vrat niti srca,« pravi Steffensky.
vinograd. Jezabelina zvijačnost
Če je téma sedme zapovedi
fir. Toda nikar si ne umišljajte,
in zloba mu je končno priskrbela
predvsem kraja ljudi oziroma iz
da bi ta divje nora astronovinograd s tem, da je dala ubiti
koriščanje človeka, pa se deseta
mija v razumu in pravičnosti,
Nabóta. Vprašanje je, ali dovolj
zapoved ukvarja s krajo stvari.
ki vodita življenje, napravila
varujemo premoženje državlja
Najprej govori o poželjivosti.
nov. Ali danes ni mogoče s špe
Toda to je poželjivost, ki uporabi
najmanjšo razliko. Na opalnih
kulacijami tako razvrednotiti na
vse zvijače, da bi dosegla cilj.
ravninah, pod pečinami, izseše zemljiške posesti, da izgubimo
Zapoved našteva predvsem to,
kanimi iz biserov, boste še veosnovo za preživljanje?
kar človek potrebuje za življe
Zapoved varuje tudi sodelav
nje. Potrebuje hišo, v kateri lah
dno našli tablo z napisom: “Ne
ce v moji hiši (kot so bili nekoč
ko domuje. Ko kdo vdre v hišo
kradi!”
G. K. Chesterton
sužnji in sužnje) pred poželenji
drugega, mu odvzame občutek
drugih. Bog ne mara pravice
varnosti. Neki duhovnik, v čigar
močnejšega. Varovati hoče prav šibke. Danes je do
župnišče so vlomili, mi je pripovedoval, kako nemirno
volj poželenj, proti katerim bi se zapoved postavila
in tuje se poslej počuti v hiši. Lastnina mu je bila
v bran. Na primer poželenje podjetja, ki svojemu
odtujena, vlomilec jo je oskrunil. Hiša ne daje več
konkurentu spelje najboljše delavce. Nogometna
občutka varnosti, zavetja. Zdi se, da občutek dóma,
društva, ki imajo največ denarja, lahko kupijo naj
občutek, da si domà, ni več mogoč, ker je nekdo
boljše igralce in tako uničijo majhna društva. Kdor
drug v svoji poželjivosti vdrl v to hišo. Vlom je kršitev
ima dovolj denarja in vpliva, misli, da si lahko izpolni
intimnosti. Pri neki družini vlomilci niso samo kradli,
vse želje. Kogar želi vzeti v službo, ga tudi dobi, celo
v dnevni sobi so opravili tudi potrebo. Psihološka
če je ta že pogodbeno vezan s kom drugim in ga je
škoda v družini je bila večja od materialne. To je
treba od tam iztrgati.
bila žalitev človekovega dostojanstva. Tam, kjer so
Govedo in osel pomenita tako rekoč premičnine.
se počutili doma, so poteptali njihovo dostojanstvo.
Kar sem pridobil, naj mi pripada. Govedo in osel
Polje pomeni človekovo eksistenčno osnovo. Kmet
pomenita po eni strani delovne živali, pa tudi živali,
potrebuje polje, da ga obdeluje in si zagotovi sred
ki mi s svojim mlekom in mesom dajejo potrebno
stva za preživljanje. Ko mi kdo vzame kraj mojega
hrano. Judovska vera je za krajo nalagala krute kazni.
dela, mi vzame bistveno. Danes poznamo na tisoče
Tako piše v Drugi Mojzesovi knjigi: »Kadar kdo ukrade
primerov, ko komu odvzamejo delo. Želeli bi delati,
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vola ali ovco in žival zakolje ali proda, naj povrne pet
goved za vola in štiri ovce za ovco« (2 Mz 21,37).
Danes navadno ne kradejo goveda ali ovac – če
prav se to občasno še zgodi – temveč avtomobile,
kolesa, orodje na gradbiščih, obleke in predvajalnike
v veleblagovnicah. Kraja poraja čedalje obsežnejše
varovalne strategije, vzdušje strahu in negotovosti.
Širi se nezaupanje in sožitje je oteženo.
Psihologi nam pripovedujejo o ljudeh, ki nimajo
občutka za lastnino drugega. Ne poznajo meja.
Mislijo, da jim pripada vse. Pogosto se taki ljudje
maščujejo, ker so kot otroci prejeli premalo ali ker
se jim zdi, da so bili vedno prikrajšani. Zdaj naj bi

Jože Pucelj

imeli pravico, da si vzamejo, kar potrebujejo in kar
jih zamika. S takimi ljudmi je težko živeti. Psiholog
jim ne more priskrbeti niti stanovanjske skupnosti
(kot nadzorovano bivanje) niti delovnega mesta. S
takimi ljudmi sožitje ni mogoče.
Pri tej primerih vidimo, kako pomembne so Božje
zapovedi za dobro sožitje. Vzbudijo zdrav občutek
za to, kar je moje in kar je tvoje. Tako ustvarijo
vzdušje, v katerem ljudje lahko živijo skupaj in so
delujejo. Čutijo se zavarovane. In tako lahko odprejo
srca drugim. Kdor se vedno čuti ogroženega zaradi
ljudi, ki bi mu hoteli ukrasti, kar je njegovo, bo pred
drugimi zaprl tudi srce.

POK LICA NI K SV ETOSTI

krščanska etika: spoštovanje zapovedi in hoja za Kristusom
Mnogi danes menijo, da Kristus ni prišel ozna
njat moralnega nauka, ampak le ljubezen. Ni prišel
oznanjat visokih moralnih načel, ampak se je dajal
za nas. Če ga sprejmemo, bomo prejeli življenje
v obilju. Podobne trditve so danes zelo razširjene.
Nekateri Cerkvi celo očitajo, da oznanja Kristusa v
sprevrženi obliki, ko v imenu Kristusa od ljudi zah
teva, naj bodo dobri in pošteni.

Zakaj zapovedi?

V okrožnici “Sijaj resnice” (SR) sv. papež Janez
Pavel II. poudarja, da meril za nravno dobro in slabo
ne moremo najti v sebi, ampak v Bogu, ki je edini
dober. Če hoče človek delati nravno dobro, naj se drži
zapovedi dekaloga. »Te zapovedi osvetljujejo bistvene
dolžnosti. Neposredno torej tudi temeljne pravice,
neločljivo povezane z naravo človeške osebe« (SR 13).
Izpolnjevanje zapovedi je prva stopnja k svobodi.
»Prva svoboda,« piše sv. Avguštin, »obstaja v tem,
da je človek brez hudodelstev ... kot so npr. uboj,
prešuštvo, nečistost, tatvina, goljufija, bogoskrun
stvo itn. Ko kdo začenja biti brez teh hudodelstev
(in noben kristjan jih ne sme imeti), začenja dvigati
glavo k svobodi, vendar to je šele začetek svobode,
ne pa popolna svoboda ...« (SR13). Govor na gori
pa je dopolnitev zapovedi, saj Kristus pravi: »Ne
mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke;
ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel« (Mt
5,17). V okrožnici papež poudari, »da zapovedi ne
smemo razumeti kot najmanjšo mejo, ki je ni do
voljeno prekoračiti, marveč kot cesto, ki je odprta
za nravno in duhovno pot takšne popolnosti, katere
duša je ljubezen« (prim. Kol 3,14) (SR 15).
Torej je napačna trditev, da Kristus ni oznanjal
moralnih načel. Kristus sicer res želi, »da bi imeli
življenje in ga imeli v obilju« (Jn 10,10), vendar pot
k življenju vodi prek zapovedi.

Značilnost krščanske etike

Hoja za Kristusom pa presega zgolj spoštovanje
zapovedi. Blagri v govoru na gori so Kristusova last
na podoba in so prav zaradi tega povabilo k hoji za
njim (prim. SR 16). Tako kristjan doseže popolno
svobodo, h kateri je po sv. Pavlu poklican. Seveda
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pa na tej poti človek ne more hoditi sam, ampak le
s pomočjo božje milosti.
Vera v Jezusa Kristusa torej bistveno oblikuje
nravno življenje kristjana. Kristjan se zaveda, da ga
Jezus sprejema v celoti. Ve, da je njegovo nravno
prizadevanje odgovor na božjo ljubezen. Zato zanj
nravne norme niso le neki suhi in hladni predpisi,
ampak pot, na kateri se po veri, upanju in ljubezni
srečuje z osebnim Bogom.
Zavest krivde lahko človeka velikokrat ohromi do
te mere, da ni več sposoben po padcu vstati in iti
naprej. Kristjan veruje, da je Bog rekel svoj dokončni
»da« človeku, kar pomeni, da mu je vedno znova
pripravljen odpuščati, če se skesa in prizna svojo
krivdo. Vera v božje odpuščanje kristjanu omogoča,
da je pripravljen začeti vedno znova in da nikdar ne
naredi črte čez svoje življenje kot zavoženo. »Evan
gelij odkriva celotno resnico o človeku ..., oznanja
usmiljenje Boga, ki nenehno deluje, ... spominja na
veselje nad odpuščanjem grehov, ki edino daje, da
moremo v nravni postavi prepoznati osvobajajočo
resnico, milost upanja in pot življenja« (SR 112).

Je dovolj le ena stopnica?
Kolikor hočemo sebi dobro in postati zrele oseb
nosti, si ne smemo pri nravnem življenju dajati “po
pustov” oziroma se zadovoljiti z eno stopnico, drugo
stopnišče pa prepustiti daljni prihodnosti ali drugim.
Kajti v takem primeru bomo polagoma zdrsnili še s
te stopnice. V že omenjeni okrožnici papež priznava,
da »izpolnjevanje božje postave more biti v določenih
situacijah težko, zelo težko, nikoli pa nemogoče« (SR
102). Zavrača danes zelo razširjeno mišljenje, »da je
norma, ki jo uči Cerkev, po sebi samo ‘ideal’, ki ga
moramo potem, kakor pravijo, prilagoditi, razporediti
in ustrezno stopnjevati v skladu s konkretnimi človeko
vimi možnostmi« (SR 103). Vsak kristjan je poklican k
polnosti življenja, k svetosti. Počasi sestavlja kamenč
ke svojega življenjskega mozaika. Včasih se kamenčki
raztresejo ... Morda mozaika ne bo dokončal. Nič zato!
Kristus ga bo enkrat sestavil v vsej polnosti in sijaju.
»Česar oko ni videlo in uho ni slišalo ..., kar je Bog
pripravil tistim, ki ga ljubijo« (1 Kor 2, 9).
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Frančišek

ZAKRAMENTI

SV ETI RED
Imeli smo že priložnost videti, da trije zakra
menti, krst, birma in evharistija skupaj sestavljajo
skrivnost “krščanske iniciacije”, edini veliki dogodek
milosti, ki nas prerodi v Kristusu. To je temeljni klic,
ki nas vse združuje v Cerkvi
kot učence Gospoda Jezusa.
Sta pa še dva zakramenta, ki
odgovarjata dvema posebni
ma poklicema: sveti red in
sveti zakon. Ta dva sta dve
poti, po katerih kristjan lahko
svoje življenje naredi za dar
ljubezni po zgledu in v imenu
Kristusa in tako sodeluje pri
gradnji Cerkve.
Sveti red, ki nastopa v treh
stopnjah, škofovstvu, duhov
ništvu in diakonatu, je zakra
ment ki omogoči opravljanje
službe, ki jo je Gospod
Jezus zaupal apostolom: pasti njegovo čredo v
moči njegovega Duha in po zgledu njegove
ga srca. Pasti Gospodovo čredo ne s silo in
človeško močjo ali z lastno močjo, ampak z
močjo Duha in po njegovem srcu, po srcu
Jezusa, ki je srce ljubezni. Duhovnik, škof
in diakon mora pasti Gospodovo čredo z
ljubeznijo. Če tega ne počne z ljubez
nijo, ne služi. V tem smislu služabniki,
ki so izbrani in posvečeni za to službo,
podaljšujejo v času Jezusovo navzočnost,
če jo opravljajo z močjo Svetega Duha v
imenu Boga in ljubezni.
Prvi vidik. Tisti, ki so posvečeni, so po
stavljeni na čelo skupnosti. So sicer res “na
čelu”, toda po Jezusu to pomeni postaviti
svojo oblast v službo, kot je on sam pokazal in
naučil učence s temi besedami: »Veste, da vladarji
gospodujejo nad narodi in da jim velikaši vladajo.
Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati
med vami velik, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče
biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik, tako kot
tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak
da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za
mnoge« (Mt 20,25-28; Mr 10,42-45). Škof, ki ni v
službi skupnosti, ne dela dobro; duhovnik, ki ni v
službi skupnosti ne dela dobro, se moti.
Druga značilnost, ki vedno izhaja iz te zakramen
talne zveze s Kristusom, je navdušena ljubezen do
Cerkve. Le pomislimo na Pismo Efežanom, v katerem
sveti Pavel pravi, da je »Kristus vzljubil Cerkev in
dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil
s kopeljo vode z besedo, tako da bi sam postavil
predse veličastno Cerkev, brez madeža, gube ali
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česa podobnega« (5,25-27). V moči svetega reda
služabnik posvečuje sebe vsega svoji skupnosti in
jo ljubi z vsem srcem: je njegova družina. Škof,
duhovnik ljubita Cerkev v svoji skupnosti, jo ljubita
močno. Kako? Kakor Kristus ljubi Cerkev. Isto pove
sveti Pavel o zakonu: mož ljubi svojo ženo kakor
Kristus ljubi Cerkev. To je vélika skrivnost ljubezni:
ljubezni duhovniškega služenja in zakona, dveh za
kramentov, ki sta redna pot, po kateri ljudje gredo
h Gospodu.
Zadnji vidik. Apostol Pavel priporoča učencu Ti
moteju, naj ne zanemarja, ampak naj vedno poživlja
duha, ki je v njem. Duh mu je bil dan s polaganjem
rok (prim. 1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6). Kadar se služba
škofa ali duhovnika ne hrani z molitvijo, s poslu
šanjem Božje besede, z vsakdanjim obhajanjem
evharistije, pa tudi s pogostim zakramentom poko
re, se neizogibno konča z izgubo pristnega smisla
lastnega služenja in veselja, ki izhaja iz globokega
združenja z Jezusom.
Škof, ki ne moli, škof, ki ne posluša Božje
besede, ki ne obhaja evharistije vsak dan,
ki ne hodi redno k spovedi – in isto velja za
duhovnika, ki ne dela istih stvari – sčasoma
izgubi združenje z Jezusom in postane
povprečnež, ki za Cerkev ne naredi nič
dobrega. Zato moramo pomagati ško
fom in duhovnikom moliti, poslušati
Božjo besedo, ki je vsakdanja hrana,
obhajati evharistijo vsak dan in redno
hoditi k spovedi. To je tako važno zato,
ker zadeva svetost škofov in duhovnikov.
Rad bi končal s stvarjo, ki mi prihaja na
misel: kako postati duhovnik, kje so naprodaj
potrebna sredstva za dostop k duhovništvu?  
Ne, ni jih naprodaj.
Tukaj prevzame ini
ciativo Gospod. Gospod
kliče. Kliče vsakogar od
tistih, za katere on hoče,
da postanejo duhovniki.
Morda so med nami mla
di, ki so čutili v svojem
srcu ta klic, voljo, postati
duhovniki, voljo služiti
drugim v stvareh, ki pri
hajajo od Boga, voljo biti
vse življenje v službi pou
čevanja vere, krščevanja,
odpúščanja, obhajanja
evharistije, zdraviti bol
nike ... vse življenje. Bog je postavil ta klic v srca
tistih, ki ga čutijo. Ta klic je treba negovati in moliti,
da zraste in da svoj sad vsej Cerkvi.
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PORCIU NKU LSKI ODPUSTEK
Frančiškanski viri pripovedujejo, da je neke noči
III. (tedaj se je zadrževal v Perugii; op. ur.) Papež
leta 1216, ko je bil Frančišek
ga je pozorno poslušal in njegovo
zatopljen v molitev, zažarela v cer
prošnjo odobril. Vprašal ga je pa:
kvici pri Porciunkuli velika svetloba
»Frančišek, za koliko let pa hočeš
in je videl nad oltarjem Kristusa
ta odpustek?« na kar mu je Fran
z njegovo najsvetejšo Materjo,
čišek odgovoril: »Sveti oče, ne
obdana z množico angelov.
prosim za leta, ampak za duše.»
Vprašali so ga, kaj si želi za
On je 2. avgusta 1216 skupaj
zveličanje duš.
s škofi Umbrije naznanil ljudstvu,
Frančišek je nemudoma od
ki se je zbralo v Porciunkuli: »Bra
govoril: »Prosim te, da bi vsi
tje moji, vse bi vas rad poslal v
spokorjeni in spovedani, ki bodo
nebesa!«
obiskali to cerkev, prejeli obširno
Tako je nastal porciunkulski
in velikodušno odpuščanje vseh
odpustek, ki je veljal v začetku
krivd.«
samo za 2. avgust in za franči
»Veliko je kar prosiš, brat Fran
škanske cerkve. Danes pa velja v
čišek,« mu je rekel Gospod, »toda
Porciunkuli vse dni v letu, v vseh
še večjih stvari si vreden in jih boš
frančiškanskih in župnijskih cerk
tudi prejel, vendar pod pogojem,
vah pa 2. avgusta. Nakloniti ga
Kapelica “Porziuncola”
da za ta odpustek prosiš mojega
je mogoče rajnim. Podrobnosti o
namestnika na zemlji.«
odpustkih pa razlaga Katekizem
Frančišek je takoj stopil pred papeža Honorija
katoliške Cerkve (1471-1479).

KAJ SO ODPUSTKI
Bistvo odpustkov je zelo natančno opredelil Katekizem Katoliške Cerkve, ki je disciplino glede odpustkov poenostavil. Do II. vatikanskega koncila je pri odpustkih veljala določena omejitev: 100 dni, 300
dni, 7 let ... kar naj bi izražalo mero odpuščanja časnih kazni. Koncil je vse te drobnjakarske razdelitve
odpravil. Pozna samo popolne in nepopolne odpustke. Pri nepopolnih se nam časne kazni delno odpuste, pri popolnih pa v celoti. Sicer naj pa spregovori kar katekizem
Nauk in praksa odpustkov v Cerkvi sta tesno
povezana z učinki zakramenta pokore.

Kaj so odpustki?
»Odpustek je odpuščenje časne kazni pred Bo
gom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena.
Prejme ga kristjan, ki je pravilno pripravljen pod
določenimi pogoji ob pomoči Cerkve, katera v službi
odrešenja z oblastjo razdeljuje in naklanja zaklad
zadostitev Kristusa in svetnikov.«
»Odpustek je delen ali popoln v tem smislu, da
nas delno ali popolnoma reši časnih kazni, ki jih
dolgujemo za grehe.« Odpustke moremo naklanjati
ali živim ali rajnim (Pavel VI., ap. konst. “Indulgen
tiarum doctrina”).

Kazni za greh
Da razumemo ta nauk in ravnanje Cerkve, je tre
ba vedeti, da ima greh dvojno posledico. Veliki greh
nam odvzame občestvo z Bogom in nas s tem stori
nezmožne za večno življenje, katerega odvzem se
imenuje “večna kazen” za greh. Po drugi strani pa
ima vsakteri greh, tudi mali, za posledico nezdravo
navezanost na stvari, navezanost, ki potrebuje oči
ščenja bodisi na tem svetu bodisi po smrti, v sta
nju, ki ga imenujemo vice. To očiščevanje osvobodi
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od tega, kar imenujemo “časna kazen” za greh.
Teh dveh kazni ne smemo umevati kot neke vrste
maščevanje, ki ga Bog naloži od zunaj, ampak kot
izvirajoče iz same narave greha. Spreobrnjenje, ki
izhaja iz goreče ljubezni, more doseči grešnikovo
popolno očiščenje, tako da ne bi ostajala nobena
kazen.
Odpuščanje greha in vzpostavitev občestva z
Bogom prinaša odpuščanje večnih kazni za greh.
Toda časne kazni za greh ostanejo. Kristjan si mora
prizadevati – s tem da potrpežljivo prenaša trpljenje
in preizkušnje vsake vrste, in ko pride tisti dan, ve
dro sprejme smrt – da sprejema kot milost te časne
kazni za greh; z deli usmiljenja in ljubezni, kot tudi
z molitvijo in različnimi oblikami pokore si mora
prizadevati, da popolnoma sleče “starega človeka”
in obleče “novega človeka” .

V občestvu svetih

Kristjan, ki se trudi, da bi se očistil svojega
greha in se s pomočjo božje milosti posvetil, ni
osamljen. »Življenje posameznih božjih otrok je v
Kristusu in po Kristusu povezano z življenjem vseh
drugih krščanskih bratov s čudovito vezjo v nad
naravni edinosti skrivnostnega Kristusovega telesa
kakor v eni sami skrivnostni osebi« (Pavel VI., ap.
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konst.“Indulgentiarum doctrina” 5).
V občestvu svetih, to se pravi »med verniki, ki so
že v nebeški domovini, tistimi, ki se v vicah pokorijo
za svoje grehe, in tistimi, ki še potujejo na zemlji,
obstoji neprestana vez ljubezni in obilna izmenjava
vseh dobrin« (prav tam). V tej čudoviti izmenjavi
svetost enega koristi drugim mnogo bolj, kakor pa
je greh enega mogel povzročiti škodo drugim. Tako
Bazilika Marije Angelske
v ozadju Assisi

nahajajo zadostitve in zasluženja njegovega odre
šenja« (prim. Heb 7,23-25; 9,11-28).
»Poleg tega spada k temu zakladu zares neizmer
na, neprecenljiva in vedno nova vrednost, kakršno
imajo pred Bogom molitve in dobra dela blažene De
vice Marije in vseh svetih, ki so s pomočjo Kristusovih
milosti hodili po njegovih stopinjah, se posvetili in
dovršili delo, ki so ga prejeli od Očeta. Ko so delali
za svoje zveličanje, so prispevali
tudi k zveličanju svojih bratov v
edinosti skrivnostnega telesa« (Pa
vel VI., ap. konst.“Indulgentiarum
doctrina” 5).

Pridobitev odpustka
od Boga po Cerkvi

omogoča zatekanje k občestvu svetih skesanemu
grešniku, da je hitreje in učinkoviteje očiščen kazni
za greh.
Te duhovne dobrine občestva svetih imenujemo
tudi zaklad Cerkve, »ki ni neka vsota dobrin kakor
nekakšno snovno bogastvo, ki bi se skozi stoletja
kopičilo, marveč je to neskončna in neizčrpna vred
nost, kakršno imajo pri Bogu zadostitve in zasluženja
Kristusa Gospoda, darovanega za to, da bi se vse
človeštvo rešilo greha in prišlo v občestvo z Očetom.
Ta zaklad je sam Kristus Odrešenik, v katerem se

Romano Guardini

Odpustek dobimo tako, da Cer
kev z oblastjo zavezovati in razve
zovati, kakršno ji je podelil Jezus
Kristus, posreduje v korist kristjana
in mu odpre zaklad zasluženj Kri
stusa in svetnikov, da bi dobil pri Očetu usmiljenja
odpuščanje časnih kazni, dolgovanih za svoje grehe.
Cerkev hoče ne samo priti na pomoč kristjanu, am
pak ga tudi spodbuditi k delom pobožnosti, pokore
in ljubezni (prim. Pavel VI., n. m. 8; Trid.konc.: S
1835).
Ker so rajni verniki na poti očiščevanja tudi člani
istega občestva svetih, jim moremo pomagati med
drugim s pridobivanjem odpustkov zanje, da bi bili
oproščeni časnih kazni, ki jih dolgujejo za svoje
grehe.

DA BI SI UPA L

Gospod Jezus, daj mi spoznati, kdo si.
Daj čutiti mojemu srcu svetost, ki je v tebi.
Daj, da bi videl slavo tvojega obličja.
Iz tvojega bitja in tvoje besede, tvojega delovanja in tvojega načrta naj izide gotovost,
da sta resnica in ljubezen v mojem dosegu, da me rešita.
Ti si pot, resnica in življenje.
Ti si začetek novega stvarstva.
Nakloni mi pogum, da bi si upal.
Naj se zavedam potrebe po spreobrnjenju in dopusti,
da ga z vedrino uresničim v stvarnosti vsakdanjika.
In če priznam, da sem nevreden in grešnik, se me usmili.
Podari mi zvestobo, ki vztraja in zaupanje, ki začenja vedno znova,
vsakokrat, ko se zdi, da je vse spodletelo.

MO LITV ENI NAMENI

ZA AVGUST 2016

Splošni: Da bi bil šport priložnost za bratsko srečevanje ljudstev in bi podpiral uresničenje miru na svetu.
Misijonski: Da bi kristjani v življenju sledili evangeliju in s tem pričevali za vero, poštenost in ljubezen
do bližnjega.
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Salvatore M. Perella

UČITELJICA KRŠČA NSTVA
Že od 8. stoletja praznuje vse krščanstvo dogodek
vnebovzetja Marije iz Nazareta, matere Križanega
-Vstalega, simbol tistih, ki sprejemajo vero v Božjo
obljubo neke bodočnosti in “bivališča” v luči in miru.
V primerjavi z nami je bila ta obljuba izpolnjena že
vnaprej. Zato bogoslužje na ta dan uporablja kot
začetni odpev znani odlomek iz Razodetja: »Na nebu
se je prikazalo veliko znamenje: žena, ogrnjena s
soncem, in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi
pa venec dvanajstih zvezd« (12,1) (nas to kaj spominja na zastavo Evropske unije, katere člani smo?
op. ur.)
V mašnem bogoslužju beremo ta odlomek, ki ga
okrepi h koncu časa usmerjeni odlomek iz Prvega
pisma Korinčanom (15,20-27). Ta predstavlja Kri
stusa kot »prvenca tistih, ki so zaspali«: po njegovi
zaslugi in zaslugi njegove velikonočne skrivnosti
smrt ni več strašilo, ni več zadnja beseda, saj tisti,
ki umro v Kristusu, po njem prejmejo njegovo ne
smrtno življenje, življenje, ki ima neminljivo obzorje
skupnosti svetih v Bogu.
Na ta dan Marija spodbuja, naj bi svojo vero naredili
trdno in upanje neomajno. Vsi, ki so, kot Ona, “Kri
stusovi”, bodo z njim vedno. To “veselo oznanilo” pa
gre skozi “želo smrti” (prim. 1 Kor 15,55). Medtem
ko je za mnoge od nas smrt drama, nesreča, uniče
nje našega bitja, za Marijo ni bilo in ni tako. Ona je
Brezmadežna, neomadeževana zaradi ljubezni Svete
Trojice, in je po nauku sv. Janeza Pavla II. njeno
smrt povzročilo to, da je bila človek, obsojen na pot,
ki neizbežno vodi v smrt, kateri se je prostovoljno
podvrgel sam Jezus. Zanjo je smrt ali “zaspanje”,
kot jo označuje krščanski Vzhod, uresničila ponov
no trdno povezavo z ljubljenim, z Bogom zaveze in
obljube. Zato je bilo Marijino umrljivo telo oblečeno
v neumrljivost in se je v njej izpolnila svetopisemska
beseda: »Smrt je použita v zmagi. (…) Hvala torej
Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu
Kristusu« (1 Kor 15,54b.57)
Z vnebovzetjem se je v njenem življenju popol
noma uresničil proces prilagajanja Kristusu, ki je
bil neopazno, pa odločilno delo velikega slikarja,
Svetega Duha. Nazareško Ženo, ki se je veselila,
ker je v resnici poslušala Besedo in ji verjela (prim.
Lk. 11,28), je zaradi Kristusa Sveti Duh naredil za
novo bitje, ki je doseglo konec svojega zemeljskega
življenja obdarjeno z večno preoblikovanim in poveli
čanim telesom, iz katerega sije luč in obstret lepote,
ki je lastna svetim, prijateljem Božjega Jagnjeta.
Praznik Vnebovzetja je torej spodbuda, da bi vro
če želeli biti, ali bolje, znova se povezati z nadvse
Ljubljenim, ki je resnični zaklad vernega srca. Papež
Frančišek je ob angelovem češčenju na nedeljo 11.
avgusta 2013 ob ponovnem branju dnevnega evan
gelija (prim. Lk 12,32-48) rekel, da »nam govori o
hrepenenju po dokončnem srečanju s Kristusom,
o hrepenenju, ki nas dela s čuječim duhom vedno
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pripravljene, da pričakujemo to srečanje z vsem
srcem, z vsem svojim bitjem. To je temeljni vidik
življenja. To hrepenenje, očitno ali skrito, imamo vsi
v srcu. Važno je videti tudi ta Kristusov nauk, kakor
ga je poslal: dejansko, življenjsko. V tem primeru
nam evangelist Luka kaže Jezusa, ki stopa s svojimi
učenci proti Jeruzalemu, proti svoji veliki noči smrti
in vstajenja, in jih na tej poti vzgaja tako, da jim
zaupa, kar sam nosi v srcu, globoke usmeritve svo
jega duha. Med temi usmeritvami je ravnodušnost
do zemeljskih dobrin, zaupanje v Očetovo skrb,
notranja budnost in dejavno pričakovanje Božjega
kraljestva. Za Jezusa je to pričakovanje vrnitve
v Očetovo hišo. Za nas je pričakovanje Kristusa
samega, ki nas bo prišel iskat, da bi nas odpeljal
na praznovanje brez konca, kot je že storil s svojo
najsvetejšo Materjo: s seboj jo je vzel v nebesa. Ta
evangelij nam hoče povedati, da je kristjan tisti, ki
nosi v sebi veliko hrepenenje, globoko hrepenenje
srečati svojega Gospoda skupaj z brati, s tovariši na
potovanju. Vse to, kar nam Jezus pravi, je povzeto
v znani Jezusovi izjavi: »Kjer je namreč vaš zaklad,
tam bo tudi vaše srce« (Lk 12,34).
Župnijska cerkev Trebnje
Matevž Langus (1792–1855)

Vera torej ni samo zaupanje in sprejemanje
Gospoda in njegove besede, ampak je predvsem
popolna vsajenost v neskončno Božjo ljubezen, ki
se popolnoma in dokončno kaže v Jezusu, tako da
postopoma povzroča v kristjanu svet nemir, ki ga je
mogoče pomiriti samo s povratkom tja, od koder smo
v začetku prišli zato, ker smo bili zaželjeni, in kamor
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moramo iti, ker nas pričakujejo: v odprto naročje
Boga, ki ljubi življenje. To prepričanje vere, ki nanj
opozarja papež Frančišek, na žalost ni vedno očitno
in vidno v vernih ljudeh, v kolikor so preveč vezani
na zemljo in čustva celo v dnevih, ki so polni napora.
Tako zadnji dan tukajšnjega bivanja ni zaželjen in ne
predstavlja konca nekega potovanja proti domovini v
družbi Cerkve, učencev in učenk, kar javno oznanja
svetu, da smo popotniki in iskalci Ljubezni. Poleg tega
gre pogosto v pozabo, kar pravi sveti Pavel: »Zane
sljiva je tale beseda: Če smo z njim umrli, bomo z
njim tudi zaživeli. Če z njim vztrajamo, bomo z njim
tudi zakraljevali. Če pa ga bomo zatajili, bo tudi on
nas zatajil. Če se mi izneverimo, on ostane zvest,
kajti sebe ne more zatajiti« (2 Tim 11-13)- Umreti
v Kristusu pomeni, da smo v resnici živeli z njim in
zanj. Kristusovo obljubo, ki temelji na Očetovi volji,
je imela v mislih Mati, ki nas kot učiteljica krščanstva
spominja na dan svojega veselja, na Sinove besede:
»Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni; in kdor pride

k meni, ga nikoli ne bom zavrgel, kajti nisem prišel iz
nebes, da bi uresničil svojo voljo, ampak voljo tiste
ga, ki me je poslal. Volja tistega, ki me je poslal, pa
je, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal, marveč
vse to obudim poslednji dan. Volja mojega Očeta
je namreč, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje
vanj, večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji
dan« (Jn 6,37-40).
Verska resnica o Marijinem vnebovzetju je za nas
kristjane zastavni listek in znamenje, da so »velike
reči, ki jih je Mogočni storil v njej« (prim. Lk 1,49),
tolažilna resnica za vse, ki verujejo, istočasno pa
je resnica, katere se Cerkev z razglasitvijo ne boji
predložiti kot svoj nauk in hvaliti Boga ter se mu
zahvaljevati na rojstni dan Matere Sina Najvišjega.
Naša molitev naj bo: »Oče, naj žari v naših srcih tista
vera, ki je Abrahamu in Mariji dala živeti na zemlji
kot popotnikom, in naj ne ugasne naša svetilka, da
bomo čuječi v pričakovanju tvoje ure vstopili k tebi
v večno domovino.«

sv. Janez Pavel II.

MARIJA – KRA LJICA V ESO LJSTVA
22. AVGUST
Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor trdi, da
je Devico Marijo, potem ko je bila z dušo in telesom
vzeta v nebo, »Gospod povišal za Kraljico vesoljstva,
da bi bila v popolnejši meri upodobljena po svojem
Sinu, Gospodu gospodov in zmagovalcu nad grehom
in smrtjo« (Dogm. konst. o Cerkvi, 59). Krščansko
ljudstvo se obrača nanjo s tem naslovom že od petega
stoletja naprej, približno od iste
dobe, ko jo je efeški koncil raz
glasil za “Božjo Mater”. Podoben
naslov najdemo že v prvi polovi
ci tretjega stoletja v homiliji, ki
jo pripisujejo Origenu.
V evangeliju po Marku je
rečeno, da je bil Jezus ob vne
bohodu »vzet v nebo in je sedel
na Božjo desnico« (Mk 16,19).
Izraz »sedeti na božji desnici«
pomeni biti z Bogom Očetom
deležen njegove najvišje oblasti
in uresničiti Božje kraljestvo. Ko
je bila Marija vzeta v nebo, je
postala deležna oblasti svojega
Sina in sodeluje pri razširjanju
Božjega kraljestva po širjenju
Božje milosti v svetu. Iz podob
nosti med Kristusovim vneboho
dom in Marijinim vnebovzetjem
sklepamo, da je Marija, v odvisnosti od Kristusa,
Kraljica, ki ima in izvršuje nad vesoljem suverenost,
katero ji je podelil njen Sin.
Naslov Kraljica nedvomno ne zamenjuje naslova
Mati, marveč postavlja v ospredje materinsko razsež
nost njenega poslanstva. Sedeč na desnici svojega
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Sina Jezusa Kristusa ona zagotovo doseže, karkoli
prosi s svojo materinsko priprošnjo, je zatrdil papež
Pij XII. Kristjani se zato z zaupanjem obračajo nanjo
kot na Kraljico. Ta naslov samo krepi njegovo sinovsko
vdanost v odnosu do nje, ki je mati v redu milosti.
Njena skrb za ljudi je v polnosti učinkovita zaradi
stanja, v katerem je po vnebovzetju, je razlagal že
sv. German Carigrajski.
Lahko torej sklepamo, da
vnebovzetje utrjuje Marijino
popolno občestvo ne samo s
Kristusom, ampak tudi z vsakim
človekom: ona nam je blizu, ker
ji njeno mesto v slavi omogo
ča, da nas spremlja na našem
vsakdanjem zemeljskem popo
tovanju. Isti sv. German namreč
piše: »Ti duhovno prebivaš pri
nas; veličina tvoje čuječnosti
nad nami postavlja v ospredje
tvoje življenjsko združenje z
nami.«
Marijino prebivanje v slavi
torej nikakor ne ustvarja neke
razdalje med nami in njo, am
pak je razlog trajne zavzete
bližine. Marija ve za vse, kar se
dogaja v našem življenju in nas
s svojo materinsko ljubeznijo podpira v življenjskih
preizkušnjah. Vzeta v nebeško slavo, se Marija celo
stno posveča delu odrešenja, da bi vsakemu človeku
posredovala srečo, ki ji je bila dana. Ona je Kraljica,
ki razdaja vse, kar ima, predvsem pa Kristusovo ži
vljenje in ljubezen.
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Helena Breitfuss-Valeško

KAKO TOREJ ŽIV ETI
V pridigi pri nedeljski maši sem slišala, da so se
cilji življenja spremenili. V preteklih časih so ljudje
odgovarjali na vprašanje po osebnem cilju življenja
– priti v nebesa, dandanes imajo ljudje cilje, ki so
bolj ali manj tostranski – da se nam dobro godi na
zemlji. O tem smo premišljevali in diskutirali tudi v
družinskem krogu, namreč kako to vključiti v pri
dobljeni koncept življenja. V prvem trenutku sem
čutila kot očitek, če si kristjani postavimo cilje, ki
so usmerjeni v izboljšanje življenjske situacije. V
svoji iskrenosti sem si morala priznati, da sem tako
zasidarna na zemlji, da vse svoje cilje usmerjam v
to, da se počutim dobro na zemlji, to pa pomeni,
da v svojem okolju – v družini, v službi in soseščini
– namenjam svojo pozornost enako sreči kot tudi
nesreči. Ko sem v zadnjih tednih povprašala tudi
druge znance, sem ugotovila, da v moji generaciji
in v generaciji naših otrok prevladuje usmerjenost
v to, da bi bili srečni na zemlji.
Dejstvo je, da živimo v napetosti med dvema
svetovoma in dvema verskima sistemoma, tudi če
se skupno znajdemo v isti cerkvi pri božji službi. V
oznanjevanju evangelija je Cerkev zelo prepričljivo
posredovala vero med drugim tudi s pomočjo načela
plačila, namreč če se ljudje držijo božjih zapovedi
– ki vsebujejo tudi mnoge prepovedi – bodo prišli v
nebesa, če pa ne, pa pridejo v pekel. Če poslušam
ljudi iz generacije mojih staršev, dobim vtis, da se
lahko tisti, ki na zemlji veliko trpijo, potroštajo s
tem, da jih po smrti čaka lepše življenje... v smislu
odrešenja od vsega zemeljskega truda.
Tu se mi vsiljujejo mnoga vprašanja... Kako torej
živeti? Ali srečno življenje na zemlji ni tako važno
kakor nebesa po smrti? Včasih slišimo odgovor na to,
če pripovedujemo, da se nam dobro godi in da nam
je to in ono uspelo – »Ti pa imaš nebesa na zemlji...«
– kot da nam to sedaj še ne pripada. Neki sorodnik
je pri neki veselici menil: Če pa že sedaj doživimo
včasih nebesa na zemlji, nam to kar dobro de! Ko

bi npr. v pogovoru s klientom v akutni življenjski
borbi posredovala to, da bo imel morebiti v nebesih
boljše, bi verjetno imel občutek, da ga ne jemljem
resno, da ga celo zafrkavam. Če pa z njim aktiviram
njegovo sposobnost, da premaga svojo krizo s tem,
da se loti reševanja svojih problemov, bo spet lahko
dvignil svoj pogled proti nebesom, to pa pomeni v
konkretnem primeru upanje, da se dajo problemi
rešiti, če le hoče... v prid vseh, ki z njim živijo.
Morda je ravno ta razprava o življenjskih ciljih
odgovorna za to, da se vse več ljudi – med njimi
predvsem mladoletniki – oddaljujejo od Cerkve.
Cerkev argumentira, da se ne more “obračati” po
prevladujočih družbenih težnjah – kot sta nagnjenje
k uživanju in hrepenenje po srečnem življenju. Meni
se zdi – dovolite, da nekoliko provokativno izrečem
svojo misel – da tako imenovano “nebeško zavaro
vanje” – v tem pomenu, kot sem ga prej razložila
– danes ni več privlačno in se tudi ne da integrirati
v današnji življenjski koncept. Podobno kot mnogi
psihologi in strokovnjaki so tudi mnogi verniki prišli
do spoznanja, da se z naravnanostjo v reševanje
problemov da laže živeti kot z večnim pomirjevanjem
in tolaženjem, češ na potrpimo in ne izgubilo upanja
na plačilo v nebesih.
Hočem končati to razmišljanje s sliko mavrice, ki
jo vidimo samo za trenutek, ko po dežju ali nevihti
posije sonce – mavrica kot povezava med zemljo
in nebom – in človekom, ki čuti svojo zasidranost
na zemlji... s pogledom v nebo, ki se prikloni pred
spočetjem in se zahvali, da je prejel med drugim
tudi sposobnost biti srečen in deliti srečo z drugimi.
Izrek “Vsak je svoje sreče kovač” moramo seveda
relativizirati, ker smo odvisni od političnega in social
nega dogajanja v lastni državi in klimatsko tudi od
vsega vesoljstva. Vseeno pa nam “nebesa” dajejo
že sedaj kot nadomestilo za vse težave življenja tri
črpalke – upanje, dobro spanje in smeh... in verjetno
še kaj... to pa naj vsak sam odkrije.

SV ETA D EŽELA

poročilo latinskega patriarha v Jeruzalemu
Čeprav se Izrael razglaša za demokratsko laično
državo, se v resnici obnaša vedno bolj kot judovski
vojaško verski režim. Tako je latinski jeruzalemski
patriarh Fuad Twal označil sedanji način delovanja
hebrejske države. Izjave poglavarja katoliške Cerkve
latinskega obreda v Sveti deželi o značilnostih izra
elske politike je patriarh izrazil v bogatem in dobro
urejenem poročilu, ki ga je imel 14. aprila v Rimu
na Papeški univerzi sv. Križa, posvečeno pa je bilo
sedanjemu položaju kristjanov v Sveti deželi.
»To je prvič,« poudarja patriarh v poročilu – agen
cija Fides je dobila besedilo – »da neka krščanska
manjšina, ki živi v hebrejski državi, doživlja vse
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posledice, ki so vezane na to, da je manjšina. Je pa
tudi prvi primer v zgodovini, da ima hebrejska večina
državo. Toda ta večina,« poudarja patriarh, »se ves
čas obnaša in predvsem brani, kot bi bila v resnici
manjšina v skušnjavi, da bi živela kot bogovladna,
od Svetega pisma navdihnjena država, ne pa kot
laična država.«
Vseeno pa patriarh poudarja, da »Cerkev tudi
v Izraelu deluje v okolju, ki je v glavnem arabsko
-palestinsko, in se sooča z muslimani ter izzivi
hebrejskega sveta. Ta po eni strani res predstavlja
svet korenin naše vere, po drugi, politični strani pa
predstavlja ‘okupatorja’, tistega, ki ima oblast.«
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Sandro Oblak

ZGODOVINA BREZ TABUJEV
nadaljevanje in konec

Zločin nad Indijanci
Leto 1492, ko je bila odkrita Amerika, vsekakor
velja za mejnik v zgodovini človeštva. Če je za Evro
pejce dogodek po eni strani pomenil pobeg iz kletke
(glede na to, da so evropske
dežele z juga in vzhoda ogro
žali muslimani), bi težko rekli,
da je kaj dobrega pomenil tudi
za ameriške staroselce.
Zaradi nasilja osvajalcev,
suženjstva in bolezni, ki so
jih s sabo prinesli prišleki, je
v prvih petdesetih letih umrlo
75 milijonov Indijancev. V
tistem času sta toliko prebi
valcev šteli Evropa in Kitajska
skupaj.
Okrog leta 1500 je bilo na
Karibskih otokih prisotnih že
6.000 Špancev. Ob prihodu
na otok, ki so ga poimenovali
Hispaniola (današnji Haiti in
Dominikanska republika), so v
manj kot 40 letih iztrebili vse
domačine – milijon Indijancev. Ob tem so si Španci
leta 1511 s strani Cerkve prislužili grajo. Dala jim
je vedeti, da so se s svojimi krutostmi močno pre
grešili. Ta kritika pa ni kaj dosti prizadela nadaljnjih
osvajalcev (čeprav so se šteli za kristjane), ki so bili
na sledi zlatu. Med njimi je bil Hernando Cortez, ki je
sesul azteški imperij na območju današnje Mehike.
Domorodci so bili tako podvrženi velikemu nasilju,
ki so ga kritizirali nekateri misijonarji in celo člani
španske vlade. Osvajalec Francisco Pizzaro je med
Inki sprožil državljansko vojsko, ki ji je sledil razpad
inkovskega kraljestva. Španski raziskovalci so se
v iskanju zlata, sužnjev in zemlje razpršili po vsej
južnoameriški celini.
V Severni Ameriki so se prvi za stalno naselili Bri
tanci. Razlog je bil v tem, da se je v Evropi našel trg
za nov uvozni proizvod – tobak. Zaradi zemlje, ki so
jo potrebovali za plantaže, se je začela vrsta napadov
in pobojev, ki so skozi vso zgodovino naseljevanja
kolonialistov zaznamovali odnose z Indijanci. Tudi v
ameriški ustavi leta 1787 za staroselce ni bilo po
skrbljeno, njihov pregon na zahod se je nadaljeval.
Ko pa je naseljevanje belcev doseglo tudi zahodno
ameriško obalo, so Indijance začeli potiskati v gete.
Nedvomno je res, da so bili člani Cerkve sokrivi
nasilja, ki se je zgodilo nad Indijanci (zgolj to, da so
se imeli za kristjane, še ni zagotavljalo, da so živeli
po evangeljskih naukih). Nekateri osvajalci so bili
še posebej nasilni, saj so bili veterani osvobajanja
Španije izpod oblasti muslimanov. Tudi papež Janez
Pavel II. je priznal: »Kar se tiče Cerkve, priznava
soodvisnost, ki je bila med križem in mečem med
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prvim misijonskim prodiranjem.« Vendar pa bi
Cerkvi s posploševanjem delali krivico, kajti veliko
misijonarjev je bilo strpnih in zelo naklonjenih prebi
valcem. To so se zavzemali za miroljubno oznanjanje
vere. Med njimi so bili frančiškanski
menih Bernardino de Sahagún, ki
je živel med Azteki in raziskoval
njihove navade, dominikanec An
tonio Montesionos, ki je z ostrimi
pridigami nastopal proti trpinčenju
domačinov, naše gore list Friderik
I. Baraga, ki je misijonaril med se
vernimi Indijanci, ter bivši kolon in
veleposestnik, dominikanec in škof
Bartolomeo de Las Casas. Slednji
je postal velik branilec Indijancev,
tako da so ga slednji imenovali
Zbiralec naših solz. Napisal je tudi
knjigo o trpljenju Indijancev, ven
dar je bila v Španiji zelo hladno
sprejeta. Las Casas je opozarjal
tudi na bulo papeža Pavla III. iz leta
1517 “Sublimis Deus”, kjer je le-ta
protestiral proti mučenju Indijancev
in nasilnemu pokristjanjevanju.
Španija ni hotela potrditi veljave tega dokumenta
na svojem ozemlju (dokler država ni sprejela papeš
kega dokumenta, ta na njenem ozemlju ni veljal).
Zanimivo, da je ta bula dandanes precej prezrta, ko
je govora o zločinskosti Cerkve…

20. stoletje
20. stoletje je bilo s svojimi “-izmi” gotovo najbolj
krvavo izmed vseh stoletij, saj je prineslo okrog 200
milijonov žrtev. Naslednji miselni vzorec služi lažji
medsebojni primerjavi vseh treh uničujočih ideologij
in njihove simbolike.
Snop šib s sekiro (fascio) – Simbol izvira od
Etruščanov, uporabljali pa so ga tudi Rimljani. V
Franciji je bil v času jakobinske diktature simbol
republikanizma, za svojega ga je fašizem vzel
leta 1926, ko je postal državni simbol.
Utemeljitelja: Benito Mussolini, Gio
vanni Gentile.
Svete knjige: Mussolinijeva oziroma
Gentilejeva “La dottrina del fascismo
(Nauk fašizma)”.
Glavna mesta spominjanja: državi
Etiopija in Somalija (genocid nad domačini),
koncentracijso taborišče na otoku Rabu, v
Gonarsu …
Krvni davek: fascio in svastika skupaj 20-40
milijonov mrtvih.
Glavne zmote: nacionalistično-imperialistič
na težnja: ustvari si imperij po lastni želji na
račun sosednjih narodov.
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Kljukasti križ
(svastika) – Že
od najstarejše zgo
dovine mitično
-versko zname
nje v Evropi, Aziji
ter tudi v Afriki in
Sredn ji Ameriki.
Od konca 19. sto
letja so ga kot arij
ski simbol upora
bljale antisemitske
skupine v Nemčiji
in Avstriji. Nacisti so obrnjenega prevzeli kot znak
svoje stranke.
Glavni utemeljitelj: Adolf Hitler.
Sveta knjiga: Hitlerjev “Mein Kampf (Moj boj”).
Glavna mesta spominjanja: koncentracijska ta
borišča Auschwitz, Dachau, Buchenwald …
Krvni davek: fascio in svastika skupaj: 20-40
milijonov mrtvih.
Glavne zmote: antisemtisko-rasistična, k iztre
bljenju celega sveta usmerjena težna: ustvari si
imperij po lastni želji in na račun sosednjih narodov,
potem jih iztrebi.

Srp in kladivo
– Izvor simbola je
neznan, prvič pa
je bil uporabljen v
oktobrski revoluciji
leta 1917. Prekri
žana srp in kladivo
(kmečko in delav
sko orodje) pred
stavljata enotnost
kmetov in delavcev.
Simbol je bil uradno
v rabi od leta 1922.
Glavni utemeljitelji: Karl Marx, Friedrich Engels,
Vladimir Iljič Lenin, Josip Visarionovič Stalin, Mao
Zedong.
Svete knjige: Marxov in Engelsov “Komunistični
manifest”, Marxov “Kapital”, Leninova “Država in
revolucija”.
Glavna mesta spominjanja: gulagi v Sibiriji, Ka
tyn, Kočevski rog, Teharje, Huda jama …
Krvni davek: 100 milijonov mrtvih.
Glavne zmote: razredni boj, ki se vedno sprevrže
in obrne proti lastnim ljudem – revolucija žre lastne
otroke.

Glavne skupne točke:
enostrankarski sistem,
popoln nadzor nad posameznikom,
teror nad drugače mislečimi,
antisemitizem in protiverska naravnanost,
izključitev politične opozicije,
zavezujoč svetovni nazor (ideologija).

Vzroki za uspeh:
Vsem trem “-izmom” in njihovi utrditvi sta botro
vala gospodarska kriza in razočaranje ljudi nad dote
danjimi političnimi sistemi. Obljubljali so stabilnost,
avtoriteto občutek pripadnosti nacionalni državi/
brezrazredni družbi. Vprašanje je, če tudi v sedanji
krizi ni možen nastanek kakega novega “-izma”.

–
–
–
–
–
–

SKLEP
Zgodovinske dogodke, pa naj bodo takšni ali drugačni, je vedno treba vrednotiti v luči časa,
v katerem so se dogajali. Nikakor ne bomo trdili, da je Cerkev v vseh zgodovinskih obdobjih
ravnala pravilno, vendar pa je bila v 20. stoletju njena vloga večinoma pozitivna, sploh če se
ozremo na pogorišče, ki so ga za sabo pustili trije totalitarizmi.

OBNOVA JEZUSOV EGA GROBA
Frančiškanska kustodija Svete dežele je objavila
novico, da so se krčanske cerkve v Jeruzalemu spo
razumele, da bodo skupaj obnovile kapelo v baziliki
Božjega groba v Jeruzalemu, enega najbolj obiskanih
romarskih krajev v Sveti deželi. Do začetka priho
dnjega leta naj bi kos za kosom očistili ali zamenjali
dotrajane marmorne plošče tako imenovane edikule
nad Jezusovim grobom ter utrdili pozidavo pod njo.
Sporazum cerkva, da bodo to naredile, je presene
čenje, saj tako imenovani status quo iz leta 1852, ki
ureja pravice posedovanja in uporabe najsvetejših
krajev krščanstva, tako rekoč ne dopušča nobenih
sprememb dnevnih potekov. Tudi prejšnji gradbeni
ukrepi so bili s težavo doseženi ali pa sploh ne. Na
začetku marca pa so jeruzalemski grškopravoslav
ni patriarh Theophilus III., katoliški frančiškanski
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kustos Pierbattista Pizzaballa in armenski patriarh
Nourhan Manougian iz ust strokovnjakov na stro
kovnem srečanju v Atenah zvedeli, v kako zaskr
bljujočem stanju je Božji grob. Raziskava tehniške
univerze v Atenah je pokazala, da je ogrožena nje
gova statika. Vzrok za to so poleg pomanjkljivosti iz
časa zidave pred okrog dvesto leti tudi romarji, saj
je zaradi povečane vlažnosti načeta malta kot vezivo
med marmornimi bloki, poškodbe pa povzročajo tudi
številne prižgane sveče in saje. Edikula se dviguje
nad krajem, ki so ga že na začetku 4. stoletja, ko je
bila zgrajena bazilika Božjega groba, romarji častili
kot kraj Jezusovega pokopa. Pozidava nad antičnimi
stenami je bila že večkrat v nevarnosti, da se bo
zrušila; da bi to preprečili, so jo leta 1947 utrdili z
oklepom z jeklenimi nosilci.
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Oče ROMUA LD MARUŠIČ ŠTA N DREŠKI
9. AVGUST 1676 – 22. APRIL 1748
V dobi katoliške obnove po reformaciji so bili na Slovenskem najbolj dejavni redovniki: ob jezuitih predvsem kapucini. Pri svojem prenoviteljskem
delu so segali po sredstvih, ki so tedaj veljala za sodobna. Eno od teh so bile
pasijonske procesije – dramatični prikaz Kristusovega trpljenja.
Najbolj znamenita je škofjeloška procesija iz leta 1721, ker je bila v slovenskem jeziku. Škofjeloški pasijon, prvo ohranjeno slovensko dramsko besedilo, je po nemški predlogi priredil oče Romuald Štandreški.

Vabljiva navzočnost kapucinov
Kapucini so najmlajša veja rodovitnega drevesa,
ki ga je zasadil sv. Frančišek Asiški (ob frančiškanih
in minoritih). Red je potrdil papež Klemen VII. leta
1528. Pri nas so najprej začeli delovati na Goriškem.
Njihove postne pridige leta 1583 v Gorici so »v krat
kem času obrodile obilne sadove«, zato so meščani
želeli, da bi te pridigarje imeli stalno v svoji sredi.
20. oktobra 1591 so kapucini res prišli v Gorico in
ustanovili svoj prvi samostan na slovenskih tleh. Stal
je sredi polja med Gorico in Štandrežem. Kapucini so
bili pri ljudeh zelo priljubljeni, zato so v svoje vrste
privabili mnoge mlade iz Gorice in okolice. Med njimi
je bil tudi Lovrenc Marušič iz Štandreža, sin Andreja
in Uršule, rojen 9. avgusta 1676.
Po opravljenem noviciatu v Celju, kamor so ka
pucini prišli leta 1609, je 13. marca 1700 položil
slovesne zaobljube kot brat Romuald. Po mašniš
kem posvečenju je oče Romuald postal pridigar
štajerske kapucinske province, pod katero je tedaj
spadal tudi goriški samostan. Že pred letom 1720
je bil prestavljen h kapucinom v Škofjo Loko, ki so
se tam naselili keta 1707. Leta 1720 so namreč
loški kapucini dobili dovoljenje, da smejo pripraviti
spokorno procesijo v obliki dramske igre, kakršno so
vodili na veliki petek kapucini v Ljubljani in Novem
mestu. Tam so bile v nemškem jeziku, besedilo za
škofjeloško pa je oče Romuald prelil v slovenščino
– sam ali ob pomoči Tolminca, očeta Agatangela.
»Ker so v besedilu posebnosti loškega in kraškega
narečja, vprašanje Romualdovega pomočnika ni
razrešeno, morda je bilo besedilo nalašč prilagojeno
preprostemu predstavljalcu« (Martin Jevnikar). Ce
lotno besedilo je ohranjeno v knjižnici škofjeloškega
kapucinskega samostana. Rokopis nosi latinski na
slov Instructio pro processione locopolitana in die parasceues Domini (Navodilo za škofjeloško procesijo
na veliki petek). Oče Romuald je na prvih straneh
rokopisa v latinščini povedal, da se je procesija za
čela leta 1721 na prošnjo barona Eckerja, namest
nika brižinskega škofa in predstojnika bratovščine
sv. Rešnejga telesa. Le-ta je procesijo prirejala in
plačala, k sodelovanju je pritegnila še bratovščine
raznih mestnih obrtnikov, kapucini pa so priskrbeli
reditelja. Režiserske opombe v Škofjeloškem pasijo
nu, kakor je to prvo dramsko besedilo v slovenščini
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krstila literarna zgodovina, so v nemščini, latinščini
in slovenščini. O očetu Romualdu, ki je bil voditelj
oziroma reditelj, ne vemo veliko; znano je le, da se
je njegovo življenje izteklo 22. aprila 1748 v Gorici.

»Poglej, kaj tvojega Odrešenika
košta tvoja dušica«
Škofjeloška pasijonska procesija, za katero še ni
znana pisna predloga – po vsej verjetnosti je nastala
na Bavarskem – je obsegala 13 prizorov, ki so se
odigravali vsak na svojem vozu. Sprevod je odšel
izpred kapucinske cerkve na veliki petek ob štirih
popoldne po pridigi. Najbolj poznamo procesijo iz
leta 1721, izpričani sta še procesiji v letih 1727 in
1728, zadnja je bila najbrž okoli leta 1780.
»Obsežna pesnitev z več kot 1.000 verzi, z napot
ki za posamezne skupine, ki so se pomikale peš ali
na konjih ali jih je na večjih ali manjših odrih nosilo
določeno število mož, je edinstvena priča verske
vneme in spektakularnosti baročnega časa,« piše v
svoji zgodovini slovenske dramatike France Koblar.
Vsak prizor so predstavili vaščani okoliških vasi, ki so
hodili h kapucinom v Loko, kjer jih je oče Romuald
tedne in tedne učil, da »so si zapomnili besedilo, da
so ga znali prav povedati, se prav kretati na nosilu
ali na vozu, se prav nositi v nevajenih oblekah, ki
jih je bilo 278 in so jih hranili v loškem samostanu«.
Prizori Škofjeloškega pasijona očeta Romualda so
naslednji: Paradiž, Smrt, Zadnja večerja, Sprevod
Jezusovih sovražnikov, Krvavi pot, Bičanje, Krona
nje, Spokornik sv. Hieronim, Glejte, človek, Kristus
na križu, Mati sedem žalosti, Skrinja zaveze, Go
spodov grob. »Za tiste čase in tedanjo Loko je bila
to velikanska prireditev, ki ji ne prej ne pozneje ne
moremo postaviti ob stran nobene druge podobne.
S sodelovanjem vseh okoliških vasi so si kapucini
zagotovili udeležbo bližnje in daljne loške okolice.
Lahko si predstavljamo, da se je na veliki petek
popoldne v Loki trlo ljudi« (Niko Kuret).
Mirko Rupel v “Zgodovini slovenskega slovstva”
(Ljubljana 1956) priznava: »Slovenska škofjeloška
procesija je svojevrstno baročno dramatično delo,
spretno zgrajeno za učinkovito izvedbo ob množič
nem sodelovanju preprostega ljudstva. Odlikuje se
z obsegom, uspelo verzifikacijo in na živo recitiranje
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preračunano dikcijo ter se tako ugodno razločuje
od večine slovenskih slovstvenih izdelkov tistega
časa. Važna je tudi kot prva pisana priča o razvoju
slovenske gledališke umetnosti.«
France Koblar pa poudarja, da besedilo ško

George Weigel

fjeloškega pasijona v poučnem namenu »odkriva
zgodovino človeškega greha in njegove posledice,
v spodbudnem spremlja Kristusovo trpljenje in
odrešenje, v vsem pa obuja vest lahkomiselnemu
grešniku in ga opominja h pokori.«

ISIS, GENOCID IN NAŠ ČAS

George Weigel je katoliški teolog in eden izmed vodilnih ameriških komentatorjev o vprašanjih vere in
javnega življenja. Svoja razmišljanja redno predstavlja na blogu First Things, v tokratnem zapisu pa vleče
vzporednice med grozodejstvi islamskih skrajnežev in Hitlerjevih privržencev v času druge svetovne vojne.
Nad filmom Varuhi zapuščine sem bil precej raz
očaran, kljub temu pa mi eden izmed najsrhljivejših
prizorov iz filma kar ne gre iz glave, saj me nenehno
spominja na grozote, ki se trenutno dogajajo na
Bližnjem Vzhodu.
V filmu esesovski poveljnik Wegner nadzira uni
čenje umetnin, ki so jih naropali nacisti: zakladov,
namenjenih za “Führerjev muzej” v avstrijskem
Linzu, o katerem je sanjal Hitler. Ko pa zavezniki
leta 1945 obkolijo Nemčijo, se Hitler odloči, da če on
in njegovi zvesti podaniki ne morejo obdržati vseh
mojstrovin, jih ne bodo imeli niti njihovi pravi lastni
ki niti prihodnji rodovi. In tako se Wegner s svojo
esesovsko četico, oboroženo z metalci ognja, spravi
na požig slike za sliko, vključno z Rafaelovim Portre
tom mladeniča. Kot izvemo kasneje, je bil poveljnik
Wegner, preden se je prelevil v uničevalca umetnin,
višji nadzornik v koncentracijskem taborišču.
Nacistično uničevanje nakradenih umetnin je bilo
dejanje neupravičljivega nasilja proti evropski kul
turni dediščini, služilo pa je v podporo izprijeni ide
ologiji – kot dodatek, na področju kulture, dosti bolj
izprijenemu nacističnemu pobijanju Judov, Slovanov,
Romov, duševno bolnih in vseh tistih, ki so sodili v
kategorijo “lebensunwertes Leben”: “življenje, ne
vredno življenja”. Podobno neupravičljivo uničevanje
starodavnih kulturnih središč in predmetov se danes
dogaja tam, kjer v Iraku in Siriji vihra črna zastava
“Islamske države”. Prav tako se dogaja tudi drugi
genocid, tokrat nad kristjani.
Džihadisti “Islamske države” rutinsko uničujejo
križe in ropajo zvonove iz krščanskih cerkva na ob
močjih, ki jih nadzorujejo, meljejo v prah krščanske
podobe in kipe, skrunijo krščanske grobove in počne
jo vse mogoče, da bi uničili umetnine krščanske civi
lizacije, ki sega v obdobje apostolov. Toda, podobno
kot pri nacistih, nad ljudmi izvajajo še hujše grozo
te. Na območjih pod nadzorom “Islamske države”
kristjane, ki se niso pripravljeni spreobrniti v islam,
pobijajo z obglavljanjem ali s križanjem. Posilstvo, ki
ga ponoreli divjaki razumejo kot verski “bonus”, pred
in po nasilnem dejanju nad krščanskimi žrtvami pa
“molijo” k svojemu Stvarniku, je rutinsko sredstvo
nadzora v teh enklavah islamskega skrajništva, od
koder kristjane prodajajo v suženjstvo, tudi spolno.
Zadnji kulturni izgred islamskih skrajnežev, ki je
dvignil veliko prahu, je bilo uničenje veličastnega
kamnitega samostana sv. Elije v Mosulu. Kot je za
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pisala neutrudna borka za človekove pravice Nina
Shea, so samostan, tisočletje in pol središče krščan
skega češčenja, »spremenili v kup kamenja« z »od
ločnimi zamahi macol, ritjem buldožerjev in uporabo
razstreliva.« Sheajeva še ugotavlja, kako je namerno
uničenje svetega kraja tudi metafora za »genocid
nad iraškimi kristjani in njihovo civilizacijo.«
Mučeništvo je vsakdanji prizor povsod tam, kjer
na nebu nad Mezopotamijo vihra črna zastava “Is
lamske države”. Kristjani, ki so se lahko z zasedene
ga območja umaknili, so to tudi storili. In vendar se
ne morejo zateči v begunska taborišča pod upravo
Združenih narodov, kjer so prav tako pogosto tarče
nasilja islamistov. Ameriško zunanje ministrstvo
iraške kristjane, ki pred teroristi “Islamske države”
bežijo v avtonomno Kurdsko republiko, označuje
kot “notranje razseljene osebe”, ki nimajo pravice
do naselitve na drugih območjih. In tako so iraški
kristjani obtičali v razpadajočih taboriščih, brez
svoje domovine in brez zakonov, in se pogrezajo v
vse globlji obup: v Kurdski republiki namreč nimajo
zakonite pravice za delo, za vožnjo avtomobila ali za
odprtje bančnega računa. Kar dobesedno pomeni,
da nimajo prihodnosti.
Voditelji iraških kristjanov moledujejo zahodne
države, naj sprejmejo njihove ljudi skupaj z duhov
niki, da bi si ti kristjani lahko znova zgradili življenje
in ohranili svojo kulturo. Odziv zahoda je bil doslej
strahopeten in krut: nadškof Bashar Warda iz Erbila
je zaskrbljenim ameriškim katoličanom zaupal, da
so številni njegovi ljudje, ki so zaprosili za ameriške
vizume, močno razočarani nad sistemom, saj po
njihovem krivično nagrajuje muslimane, njihove
tlačitelje, ali pa ne obsoja preganjanja kristjanov.
Kar nas vrača v obdobje Varuhov zapuščine. Fran
klin Roosevelt in Winston Churchill sta takrat oba
zavrnila prednostno zaščito judovskih beguncev pred
nacizmom, ker sta se bala, da bosta s tem užalila
protisemitske dejavnike v politični koaliciji, ki sta jo
vodila. Danes se zahodni politiki očitno bojijo, da bo
njihova obsodba genocida nad kristjani ali pomoč
krščanskim beguncem razumljena kot znamenje
nespoštovanja do islama.
In to je sramota. Senca, ki jo odločitve v 30. in 40.
letih prejšnjega stoletja danes mečejo na zgodovin
ski sloves Roosevelta in Churchilla, bi morala veljati
kot opozorilo vsem zahodnim političnim voditeljem
današnjega časa.
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KENIJA
Obseg raziskave
1. november 2014 – 31. oktober 2015

Mesto na World Watch List
Z 68 točkami je Kenija na 16. mestu na World
Watch Listi za leto 2016. Lani je med vsemi poskočila
največ; imela je samo 63 točk in je bila na 19. me
stu. To poslabšanje je pripisati predvsem velikemu
številu umorov zaradi vere in pritiska na kristjane
skoraj povsod v deželi. Umor 148 študentov na uni
verzi Garissa je bil eden od dogodkov, ki je pretresel
deželo in ves svet.

Viri preganjanja

t

V Keniji povzročajo preganjanje kristjanov islam
ski ekstremizem, v manjši meri rodovni prepiri, pa
laična nestrpnost in organizirana korupcija ter zločin.

Porte Aperte

in so odgovorni za stotine umorov zgolj zaradi vere.
Rodovni prepiri: V Keniji je doma več kot štiride
set rodov. Na severu dežele gresta islamski esktre
mizem in rodovni prepiri z roko v roki. Do preganja
nja največkrat pride, ko se člani rodu spreobrnejo v
krščanstvo, lahko so pa na narodni ravni posledica
politikov, ki poudarjajo tradicionalne vrednote ve
rovanj. Tak je bil primer kenijske zakonodaje, ki
dovoljuje mnogoženstvo. Zakon prvi ženi ne daje
niti “pravice do soglasja”, če mož hoče drugo ali
več žena. Ker nobena oblika krščanstva ne priznava
mnogoženstva, to lahko vodi v mnogih primerih do
ločitev. S tem pa zakonodaja slabi vrednote in načela
krščanstva in povzroča razkroj krščanskih družin.
Laična nestrpnost: To je v kenijski družbi nov de
javnik. Vlada rine v okvir nove ustave svojo politiko
glede javnih ustanov in civilne družbe. Nekatere
oblike politike, na primer načrtovanje družine in
vzgoje, ne upoštevajo verskih ozirov.
Organizirana korupcija in zločin: korupcija se v
Keniji bohoti. Po mednarodni oceni je Kenija med 175
državami na 145. mestu. Kot primer: poročajo, da
kenijski vojaki, ki se bojujejo v Somaliji, sodelujejo
pri tihotapljenju oglja in sladkorja in s tem zaslužijo
milijone dolarjev na leto. So tudi krajevna poroči
la, da je al-Šabab uspela pri morilskem napadu na
univerzo Garissa, ker je podkupila varnostnike za
vnos orožja in municije. Na severovzhodu poročajo
tudi o al-Šabab in njenih podpornikih, da služijo z
uvažanjem sladkorja in drugih dobrin preko prista
nišča Kismayo tako, da plačujejo milijone šilingov
državnim uradnikom. V tej luči je treba gledati tudi
na preganjanje kristjanov. Podkupljeni uradniki ne
postopajo proti tistim, ki preganjajo kristjane, to pa
povzroča nova dejanja preganjanja.

Dogajanje

Islamski ekstremizem: Čeprav je Kenija večinsko
krščanska (82% prebivalstva je kristjanov), je is
lamski ekstremizem najmočnejši vzrok preganjanja.
Od kenijskega prebivalstva je 10-15% muslimanov,
večina od njih so suniti. Muslimansko prebivalstvo,
ki je v glavnem na severovzhodu in obalnem po
dročju Kenije, je pa raztreseno tudi povsod po de
želi, je začelo reagirati na razkroj kenijske družbe.
So pod vplivom radikalnih islamistov iz Somalije
in muslimanskih politikov, ki zastopajo pretežno
muslimanska volilna okrožja v Keniji ter se hočejo
znebiti Cerkve iz svojih okrožij. Na severovzhodu
se kenijskim muslimanom pridružujejo militantni
islamisti iz Somalije, ki načrtno preganjajo kristjane
248

Treba je poudariti, da preganjanje, ki ga izvaja
islamski ekstremizem vsebuje elemente etničnega
čiščenja, so pa še druga dejstva, ki jih je treba po
znati za razumevanje preganjanja, ki je v ozadju
kenijske družbe. Najprej ima Kenija zelo zamotano
etnično sestavo, ki igra svojo vlogo v vsakdanji
politiki države. Kenija je ima tudi krščansko večino
in občutno manjšino muslimanskega prebivalstva.
Okrog 82% kenijskega prebivalstva se ima za kri
stjane, medtem ko je muslimanov 10-15%. Je pa
muslimanska manjšina postala politično aktivna in
močna na mnogih področjih v deželi. Eden od kenij
skih političnih voditeljev, podpredsednik William Ruto
je trenutno obtoženec mednarodnega kriminalnega
sodišča v Haagu zaradi vodenja povolilnega nasilja v
času splošnih kenijskih volitev 2007-2008. Dodatno
Kenija trpi še zaradi občasnih izbruhov etničnega
ali rodovnega nasilja. To ima pogosto politično raz
sežnost; nasilje po volitvah 2007-2008 (za katere
AVGUST – AM – 2016

kaže, da so bile hudo pogoljufane), je dober primer.
Treba je tudi upoštevati vlogo, ki jo ima vera. Še
do nedavnega Kenija ni imela zgodovine medverskih
spopadov. Kristjani so za silo sobivali v relativnem
miru. To se je v zadnjih letih popolnoma spremeni
lo. Predvsem severovzhodna in obalna področja so
postala žarišče radikalne islamske dejavnosti, ki je
glavni vzrok verskega nasilja. Kenija ima dolgo mejo
s Somalijo, tam pa ni osnovnega miru in trdnosti.
Poleg tega so kenijske oborožene enote vmešane
v somalijske zadeve. Veliko število beguncev iz ra
znih sosednih držav, tudi iz Somalije, je našlo svoje
pribežališče v Keniji.  Na političnem področju je bil
v Keniji leta 2010 referendum, ki je odobril novo
ustavo z novo oblikovano vlado. V preteklem letu
je vlada poostrila svoj nestrpni sekularizem, ne da
bi dala prostor in svobodo kristjanom. V tem oziru
si vlada izmišlja nove oblike politike in jih izvaja,
čeprav nekatere od njih nasprotujejo nekaterim
osnovnim krščanskim načelom. Klasičen primer je
načrt izobraževanja, na spolu temelječa politika in
njene druge oblike, ki bi hotele Cerkve ukloniti ali jih
uničiti. Važna je tudi razširjenost korupcije. V Keniji
se bohoti korupcija v javnih ustanovah in njen vpliv
na varstvo državljanov je močan. Poleg tega je tukaj
še Mombasa Republican Council, skupina ki dela za
odcep severovzhoda in obalnega področja od Keni
je in jo kenijske oblasti povezujejo s terorističnimi
skupinami, kot je al-Šabab. Na obalnem področju so
porušili več cerkva in mnogo kristjanov je bilo prisi
ljenih zapustiti to področje. Vse to je Keniji povečalo
negativne točke v World Watch Liste.

Vrste preganjanih kristjanov
V Keniji so tri vrste kristjanov:
Zgodovinske Cerkve: Te vrste Cerkva je mogoče
najti v raznih delih države. Preganjanje je odvisno od
kraja, kjer žive. Na področjih, kjer prevladuje islam
je preganjanje islamskih ekstremistov zelo hudo.
Spreobrnjenci: (predvsem iz islama): Ti kristjani
so večinoma na področjih, kjer je islam v večini, torej
predvsem na severovzhodu in ob obali. Preganjanje,
ki ga občutijo, je drugačno od tistega, ki je naperjeno
proti ostalim kristjanom.
Netradicionalne protestantske skupnosti (binkošt
ne in karizmatične Cerkve): najti jih je povsod v
deželi. Ta skupina je najbolj dejavna v deželi, zato
se tudi sooča z najostrejšimi preganjanji.

Življenjska področja
Zasebno področje: kar zadeva islamski ekstre
mizem, čutijo v zasebnem življenju največ pritiska
spreobrnjenci iz islama, vendar ne samo oni. Spreo
brnjenci v večinsko muslimanskem severovzhodnem
in obmorskem delu dežele se soočajo s smrtno ne
varnostjo, če odkrijejo njihovo spreobrnjenje.
Družinsko področje: tudi tukaj je najhujši pri

tisk na spreobrnjence iz islama, pritisk pa občutijo
tudi druge vrste kristjanov. Nekateri od skupnih
problemov so: odrekanje pravice do groba, prisilne
možitve, nadlegovanje krščanskih otrok.
Skupnostno področje: Na območjih, kjer so mu
slimani v večini, je skupinsko življenje kristjanov
veliko težje kot drugje. Glavni preganjalci so pri
tem neposredni člani družine ali člani širše družine
(za spreobrnjence iz islama), pa tudi nekrščanski in
etnični skupinski voditelji.
Narodno področje: preganjanje v okviru vsega
naroda je skupno vsem oblikam krščanstva. Podpi
hovalci teh procesov so vladni uslužbenci, politične
stranke muslimanskega značaja in zveza verskih
voditeljev in njihovih posnemovalcev tako imenova
nih fanatičnih skupin. Na tem področju je vidna tudi
vloga organizirane korupcije in zločina.
Cerkveno področje: cerkveno področje občuti v
Keniji preganjanje predvsem tam, kjer je problem
islamskega ekstremizma. Kot rezultat je postalo
nevarno zidanje cerkva in dejavnost v cerkvah.
Kombiniran vpliv islamskega ekstremizma, rodovnih
prepirov, laične nestrpnosti in organiziranje korup
cije ter zločina je za Cerkve naredilo življenje bolj
komplicirano, kot je bilo prejšnja leta. Organizirana
korupcija in zločin sta javnim ustanovam onemogo
čila varovati kristjane.

Nasilje
V času, ki ga zajema to poročilo, je bila raven
umorov zaradi vere visoka. Islamisti so pobili na
stotine kristjanov. Primeri: 28 kristjanov je bilo ubi
tih na avtobusu iz Mandere 22. novembra 2014; 36
delavcev v kamnolomu je bilo umorjenih v Manderi
2. decembra 2014; na krščanski univeri v Garissi
je bilo umorjenih 147 študentov 2. aprila 2015; v
kamnolomu v Manderi je bilo ponovno umorjenih
14 kristjanov 7. julija 2015. Večina od teh je bila
umorjena načrtno, saj so najprej ločili kristjane od
muslimanov.

Bodočnost?
V času, ki ga zajema to poročilo, je število umorov
iz verskih razlogov dramatično naraslo. Ni upanja,
da bi kenijska vlada lahko zaščitila kristjane. Temu
je vzrok, da je v deželi priznana korupcija. V večini
primerov zločinov policija ni izvedla preiskave. Kr
ščanski del kenijske družbe je razočaran nad tem, da
muslimanske skupnosti ne obsodijo jasno nasilja nad
kristjani. V prihodnjih letih ni videti možnosti, da bi
vsiljivo nasilje nad življenjem kristjanov ponehalo in
bi nekateri kristjani zapadli skušnjavi braniti se s silo.
Bodočnost bi bilo mogoče povzeti takole: 1. kaže,
da bodo muslimani še naprej napadali kristjane; 2.
odnos med kristjani in muslimani se bo še poslabšal;
3. rodovni prepiri, laiška nestrpnost in organizirana
korupcija ter zločin bodo še hujši.

Spominjajte se besede, ki sem vam jo rekel:
Služabnik ni večji kot njegov gospodar. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas.
Jn 15,20
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega ne več lepega misijonskega cekarja

NI NUJNO,
DA JE GOST S AM MORSKI PES
Ne vem, če vam je znano naslednje dejstvo:
japonsko otočje se vije kakor morska kača proti
velikemu južnemu otoku Kjúšu (po naše pisano)
in – zemljepisno rečeno – ne ravno daleč od njega
je med nizke hribe in otočke razpredeno ozemlje, ki
ga Japonci imenujejo Ozemlje Kinki. Med temi hribi
se svetlika tako imenovano Notranje morje, po an
gleško Inland Sea, po japonsko Setonáj Kai (Morje
Setonáj). Leta in leta so v tem morju ribarili, iskali
dragocene školjke, z ladjami ohranjali trgovske stike
med otoki – skratka: bilo je mirno. Toda pred leti
je naenkrat neopazno priplaval – pri belem dnevu –
morski pes in napadel nič hudega slutečega ribiča in
ga tako obžrl, da od njega ni ostalo dosti, a dovolj
za rekonstrukcijo tragedije. Baje je bil kriv nenaden
dvig temperature vode v Tihem oceanu, ki je pove
zan z Notranjim morjem. Odtlej stražijo to Notranje
morje noč in dan že zaradi tako velikih gospodarskih
interesov, a moral bi reči najprej: zaradi gosto nase
ljenih mest in naselij, ki jim je morje neizčrpen vir
dohodkov – prav zaradi toplega in suhega podnebja,
ki omogoča bogato poljedelstvo.
Še en “odtlej”: kjerkoli me ob japonski obali
mirno morje povabi, da ga “okusim” s plavanjem in
preden se odločim za plavanje vprašam blizu živeče
ljudi: »Oprostite vprašanju: ali je obala varna pred
morskimi psi?« Ponavadi me skrbno preletijo z očmi,
ali sem dovolj debel za tovrstno kosilo, potem – tudi
ponavadi – rahlo smehljaje odgovorijo: »Ni nevarno
– uživajte morje!«
In tudi tokrat hočem uživati. Zdi se mi, da je mor
je čudovita mojstrovina našega ljubega Stvarnika.
Počasi se spuščam v valove; prvič, da se navadim
na temperaturo, ki se včasih razlikuje od obale do
obale in med plavanjem ven. Telo se hitro sprijazni
z morsko vodo – vsaj meni se tako zdi, a človek
mora poznati svojo vzdržljivost in se zanesti nanjo.
Oh, kako prijetno je plavati! Telo ni več težko, ne
privlači ga več zemlja v tej ali oni obliki, čuti se eno z
valovi – to pa seveda “več ali manj” zavisi od načina
plavanja. Vseeno: iz valov se svet zdi drugačen.
Nekaj me speče, rahlo, a občutljivo. Pred očmi so
sami valovi. Tudi sem se previdno spuščal v neznano
morje, da ne trčim ob skale ali trnovo grmičevje, ki
ga je včasih kar dosti ob obali, vendar lepo skritega,
kar zadeva trne. Pa morda je le en sam neznan ob
čutek, ki ga bo morska sol oprala ... A spet me nekaj
speče. Tal pod seboj ne čutim, a v popoldanskem
soncu, ki prodira v valove, se ozrem v globino in okoli
sebe. Iz globine plavajo – neke vrste meduze. Niso
velike, a vse se namerijo v moj trebuh. Otepam se
jih, a jih je vedno več. Rdečkaste barve so; morda
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po naravi, morda v odsevu popoldanskega sonca.
Otepam se jih. Peče me. Ne morem se jih otresti. Zdi
se mi, da me napadajo z velikim veseljem. Morda
le z naravnim veseljem, a mene peče. Kmalu sem
spet na obali. Prsa in trebuh so krasno rdeča in peče
kot vrag ... Proti tovrstni bolečini ni bilo na obali
zdravila, vsaj nihče ni vedel zanj. Lekarna je bila v
precej oddaljenem mestecu. Z mrzlo sladko vodo
sem si skušal omiliti pekočino; malce je pomagalo,
a kake tri ure sem moral potrpeti.
Pozneje je povedal isti stari ribič, ki sem ga bil
vprašal za morske pse, da se vak dan po štirih popol
dne vsaj na tem delu obale pojavijo meduze. Njihov
strup da ni nevaren, a boli. In pripomnil je: »Vprašali
ste me za morske pse;  morali bi me vprašati tudi
o ribah drugačne sorte. Menil sem, da to veste, ker
govorite tako razumljivo japonščino.« Priklonim se,
da se mu za te prijazne besede vidno zahvalim.
To so zadnji dnevi septembra, ta prijazna toplota,
ki nas vse obdaja, a za večino Japoncev je morje
že premrzlo za plavanje. Zdaj lahko povem, česar
nisem hotel omeniti takoj na začetku: bilo nas je
šest: oče, mati, njuna hči in sin in sorodnica. Slednja
je naenkrat odkrila prijateljico – menda po dolgem
času – in čisto naravno se nam je zdelo, da sta se
po nekaj prijaznih besedah napotili na grič, kjer je
prijateljica menda imela svojo hišico. Pred plavanjem
smo se zmenili, da se dobimo na koncu naselja in
sicer v ljubki čajnici ob boru z vejami nad streho.
Trije smo ostali – sin je moral na vaje za rugby. Čaj
nica je precej oddaljena od obale, je pa zato polna
prijetne domačnosti in nudi sobe, kjer se lahko mirno
porazgovorimo, ne da bi nas poslušali tudi ljudje pri
sosednji mizi – soba ima lastna vrata. Tako se nam
lahko pridružijo tudi dragi bralci in drage bralke.
Gospodovo osebno ime (o krstnem lahko govori
mo samo pri kristjanih) je Tákaši (po naše pisano),
gospe je ime Nášiko (po naše pisano) in njunu hčeri,
edini katoličanki v družini, je ime Áiko, s krstnim ime
nom pa Tomazína (manjšalnica sv. Tomaža Akvin
skega). Je v zadnjem letniku naše katoliške univerze
v Tokiu in bi rada nadaljevala študij kristalografije.
Še danes ne vem, katera dežela vzhodne Azije
je vzgojila čaj, ki smo ga pili; dehtel je in je bil tako
čajnega okusa, da ga ni bilo mogoče primerjati s sicer
dobrimi čaji, ki jih na Japonskem pijemo tako rekoč
vsak dan. Stropna svetilka se je drobila na lučke v
čaju, vsaj tako se nam je zdelo. Tomazino so mikali
odsevi v čaju, oče in mati pa sta čaj skoraj srkala;
skušal sem ju posnemati. Gospod Tákaši me nagovori
s “profesorjem”; nekatoliški Japonci menda raje na
slavljajo “gospod to in to” kot pa “gospod misijonar”.
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»Z ženo sva hvaležna za temeljito vzgojo, ki jo
nudi vaša univerza. Najin problem je,« tu se zazre v
Tomazino, ki s povešeno glavo strmi v čaj, »poroka
naše ljubljene hčere.«
Molče ju začuden pogledam.
»Študent druge tokijske univerze, rojen v eni
izmed držav zahodne Azije, je srečal Tomazino na
meduniverzitetnih plesih in ko je odkril, da so dragi
kamni za Tomazino neke vrste strast, ji je izpovedal,
da ima tudi sam podobno strast. In tako sta se odlo
čila za poroko. Bil je pripravljen, čeprav nekristjan,
da se s Tomazino pripravi na poroko s tedenskimi
obiski pri duhovniku v cerkvi poleg univerze. Jaz de
lam na Obrambnem ministrstvu in večkrat potujem
v inozemstvo, posebno v Ameriko. Skušam ustva
riti nekaj čisto novega, za kar imam vso podporo
nadrejenih. Ko sem se pred enim mesecem vrnil
s tovrstnega potovanja, nisem v svoji sobi našel
nekaj silno zaupnih skic – izginile so. Izginil je tudi
Tomazinin bodoči mož ... In najina ljubljena hči ga
ne more pozabiti.«
Obrnem se k Tomazini:

»Gospodična Tomazina! Tako kot vi tudi jaz ljubim
dragocene kamne, na primer smaragde ... En sam
pristen smaragd me napolni s čudovitim veseljem.
Moj znanec v Evropi je kupil smaragd, ki pa se je
izkazal za sintetičen proizvod. Ob pravem smaragdu
se je pod lučjo še bolj svetlikal kot pravi smaragd,
ampak ne v tistih barvah, ki so bile tako značilne in
prikupne v izvirnem smaragdu. Gospodična Toma
zina – ali si želite moža, ki bo izžareval nepristnost,
čeprav v mnogih barvah? Ali vam bo pri srcu mož,
čigar ljubezen je pristna, vsak dan osrečujoča, pre
prosta v primeri s hlinjeno ljubeznijo, a trdna kot
diamant? Veselite se, da ni prišlo do poroke – da
vas še čaka pravi smaragd, tako dragocen, da ga
skušajo posnemati sintetično, saj veste – sintetična
ljubezen ostane sintetična.«
Ne vem, ali sem Tomazino zares potolažil. Našemu
nebeškemu Misijonarju sem jo še posebej priporočil.
In še danes upam, da tega prispevka v Ave Maria
ne bo nihče bral v povezavi z japonskim Obrambnim
ministrstvom – so namreč precej nervozni.

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

EPPUR SI MUOV E –
PA SE LE PREMIKA!

Tako je zagodrnjal Galileo Galilei, ko so ga prisilili, da je preklical svojo trditev na podlagi astronomskega opazovanja. Tako sem zagodel tudi jaz, ko
sem si “od blizu” ogledoval stanje v Sloveniji. Na videz imajo še vedno vse v rokah komunisti, se jim pa vedno bolj izvija iz rok, tako da so že kar panični.
Kot smo rekli včasih: na vse, kar naredijo bodisi v gospodarstvu bodisi v politiki, pritisne hudič svoj rep. Prvi jih je dobil po glavi tisti, ki se je vedno kril v
ozadju, čeprav se k njemu stekajo vse niti – Kučan. Bil je svojevrsten užitek videti ga na proslavi 25-letnice osamosvojitve 24. junija letos sedeti v prvi
vrsti, ko je črnogledo buljil v tla in ni niti enkrat zaploskal ob govoru tistega, ki ga je sam zrinil za predsednika vlade.
Tako je to popisal dr. Andrej M. Poznič na spletni strani Časnik.si pod naslovom “Kučanu se je tresel glas”.
Ovadba zoper zadnjega partijskega sekretarja Milana Kučana, ker
je razorožil vojsko, ki ji je bil poveljnik, ne sme pustiti nikogar neprizadetega. Smo namreč edina država na svetu, ki je na začetku svoje
demokratične poti na čelo postavila človeka, ki si samostojne države ni
želel. Smo tudi edini, ki bivšemu partijskemu sekretarju dovolimo, da se
je povzpel na stolico “učitelja demokracije, kar je samo po sebi nesmisel.
Kučan je namreč večkrat javno povedal, da Slovenija ni njegova izbira,
zato pravilno sklepa vsak, ki trdi, da je bil proti osamosvojitvi. Glede na
to Kučan tudi ni dvomil, ko je podpisal ukaz, ki je koristil njegovi, t. j.
okupatorski vojski, ki je na svojih čepicah imela isto partizansko rdečo
zvezdo kot krvniki slovenskega naroda. JLA je namreč bila naslednica
in varuhinja partizanske dediščine. Nihče ne dvomi, tudi tožitelji ne, da
bo krivosodni sistem obtožbo zavrgel. Sistem, ki je še globoko v totalitarizmu, sistem, ki preganja osamosvojitelje, ker so se bojevali za našo
državo, za našo domovino, ne bo preganjal partijskega sekretarja, ki je
razorožil našo vojsko. Kljub vsemu mislim, da je obtožnica potrebna,
ker tako ne bo prišlo do zaključka procesa, ki so ga zagnali pred nekaj
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leti in bi ga jaz imenoval »desant na osamosvojitev«.
Komuniste je vedno skrbela sodba zgodovine. Zelo skrbijo, da v
zgodovino ne bodo zapisani kot pristaši zločinske ideologije. Skrbi
jih, da se o njihovih zločinih ne govori in da se pozabijo. V zgodovino
hočejo biti zapisani kot “oh in sploh” ljudje. Nič čudnega, če režimski
zgodovinar v “stroko” uvede novo literarno zvrst “avtorizirana biografija”.
To je knjiga, v kateri piše samo tisto, kar slavljenec želi, da se o njem
zapiše in služi samo temu, da počaščenega predstavi kot zgodovinsko
velepomembno osebo.
Desant na osamosvojitev je proces, ki ga skozi medije in režimske
pravljičarje peljejo kontinuitetniki z namenom, da se predstavi le-te kot
ključne akterje naše samostojnosti. Po četrt stoletja, ko je vsakomur jasno, celo jugonostalgikom(!), da Jugoslavije več ne bo in da bo Slovenija
samostojna tudi ostala, je potrebno očistiti in na novo napisati vlogo
komunistov, kontinuitete. Brez sramu to delajo po starem receptu laži,
laži, laži, bo že nekaj ostalo. Narod, ki ni premogel niti toliko spomina,
da bi se spomnil kdo mu je dolga desetletja kratil svobodo, kdo mu je
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pobil najboljše fante in može, kdo ga je pahnil v gospodarsko bedo in
zaostalost ter je postavil sebi na prvo mesto partijskega sekretarja,
danes, po totalni prevladi udbomafije ali levičarstva, ne zmore spomina
na svoje junake, ki so pamet in življenje zastavili za svobodno in demokratično Slovenijo. Vlada je bila Demosova ali Peterletova, krščanski
ljudje so prispevali kritično maso in nosili breme odpora, Janša je bil
obrambni in Bavčar notranji minister, oba sta kot prijatelja garala za
našo samostojnost. Komunisti, t. j. Kučan in njegovi, so ves čas le ovirali
to delo in pogojevali svobodo s totalitarno dediščino. Njihova vloga je
bila povsem primerljiva vsaki peti koloni. Njihova drža je bila (in še
vedno je) sovražna do Slovenije in slovenstva. Njihov internacionalizem
je povsem ponotranjen, zato pa tudi zdaj, ko nenehoma vladajo naši
državi, le-to pojmujejo kot plen, ki ga je potrebno izropati. In točno
to delajo. Mediji so se že naveličali pisati o novih in novih milijardnih
zadolžitvah, ki jih ponavljajo leve vlade. Pa kaj bi, saj vse tiste milijarde
potem pretočijo v svoje žepe in jih re-investirajo v projekt »večno ostati
na oblasti«. Mi pa, državljani, ki vdani v svojo usodo, na vsakih volitvah
ponovimo izvirni greh naše demokracije: večinsko volimo kontinuiteto
in potem hočemo nove čase in nove ljudi. Opazovalec bi upravičeno
vzklikal: »Saj so zmešani!«
Ne, spoštovana javnost, Kučan ni maral samostojne, neodvisne in
demokratične Slovenije, a je kljub temu hotel postati njen predsednik.
Kaj ni to absurdno? Še bolj pa je žalostno, da mu je uspelo trikrat! Jo
pa izkorišča in si je dal izglasovati, prav po partijsko, dosmrtno pokojnino za svoje zasluge. Katere zasluge že? Pošteno bi bilo, da bi se vsem
privilegijem odpovedal, saj je bistvo demokracije tudi v tem, da se
državni funkcionarji vrnejo na svoja delovna mesta in postanejo spet
eden izmed državljanov. In državljan Kučan se lahko mirno vrne na svoje
partijsko mesto … Ah, pozabil sem, da je to na smetišču zgodovine.
Da, upokojenec Kučan, ki je bil partijski sekretar in h kateremu se je
stekala vsa udbovska dejavnost, je bil prvi predsednik naše države. Funk-

cija, ki jo je zaradi svoje partijske preteklosti drugače opravljal, kakor
se bo to dogajalo v prihodnosti. Predsedniško mesto je namreč prazna
lupina in bi mirno lahko shajali brez nje. Funkcija ima namreč smisel,
če si Kučan in hočeš delal v ozadju s tajnimi dosjeji o sodržavljanih in
podjetjih, ki ti jih dostavlja zloglasna partijska organizacija. Če nisi bivši
partijski sekretar, pa se, ker kandidiraš na smrt bolan, zapreš v kvazi
duhovnost ali na stroške državljanov potuješ v najbolj eksotične države
in izgubiš stik z realnostjo ali pa postaneš neke vrste ljudski klovn, ki vsaj
sovraštva in delitev ne spodbujaš. In zato imamo trenutno najboljšega
od vseh predsednikov, ker si prav takega zaslužimo.
Obtožnica torej uspešno posega v javni prostor in nas sili, da ob
četrt stoletnici veličastnih dogodkov obnovimo spomin na Slovenijo, ki
je ležala pomorjena v Kočevskem Rogu, Teharjah in Hudi Jami, se je z
nesluteno življenjsko silo prebudila, odplaknila komunizem in Slovenijo
osamosvojila. Takrat smo si bili edini na nekomunističnih temeljih. Zato
zdajšnje sklicevanje zadnjega partijskega sekretarja na “enotnost” zveni
kot labodji spev. Ne, tovariš, ne bomo več nasedali na usmiljenje in lepe
oči. Ne bomo več edini in enotni pod partijskimi pogoji, ko smo vsi
morali isto govoriti ali biti tiho, isto misliti ali pa smo pristali v zaporu.
Zdaj hočemo resnico in ne partijskih manipulacij. In resnica tudi tokrat
ni naklonjena komunistom.
Tožitelji so potegnili dobro politično potezo. S svojo obtožnico so
onemogočili, da bi komunisti dosegli svoj namen, da se samo-predstavijo kot osamosvojitelji. V bistvu so rešili naš narodni in državni spomin
pred desantom levice. In Kučanu se je spet tresel glas, ko je moral
odgovarjati na nepredvidljiva in nenaročena novinarska vprašanja in
gledalci smo lahko videli, da od njegove samozavesti ni ostalo nič. Bodo
že režimski mediji poskrbeli za serijo intervjujev, srečanj in reportaž, ki
ga bodo poskusili oprati. A kakor dobro vedo mojstri komunikacije, težko
je popraviti, kar sporočajo tresoč glas, rdečica na obrazu in momljanje
pri odgovorih.

Kadar je na človeku dovolj umazanije, se na njem zarede uši in drugi zajedalci. Tako se je tudi na komunistični umazaniji Slovenije zaredila množica zajedalcev, ki jih je Edvard Ofentavšek na NOVA24TV označil kot “rdeče plemstvo” in objavil pod naslovom “Slovensko ‘rdeče plemstvo’ in njegove
perverzne igre”. Pa ne plemstvo zaradi plemenitega rodu, ampak kot tisti sloj, ki izkorišča in izsesava svoje podložnike.
Petindvajsetletnica osamosvojitve Slovenije je primeren trenutek
za analizo preteklega obdobja, še bolj pa za strateški premislek o prihodnosti. Čeprav ne spadamo med “stare” države, smo uspeli prestopiti
mejo polnoletnosti in nam zato romantična naivnost v razmišljanjih
ne pritiče več.
Že poenostavljen pogled pokaže, da smo Slovenci še vedno ponosni na
osamosvojitev, ne pa na stanje v državi. Po četrt stoletja je povsem jasno,
da smo od lastne države (ne samo v ekonomskem smislu) pričakovali
bistveno več. Eden najbolj problematičnih signalov zadnjega obdobja je
množično izseljevanje mladih in izobraženih, skratka najbolj perspektivnih
kadrov. Njihovo sporočilo je jasno: “Ker v Sloveniji ne vidimo več svoje
prihodnosti, jo zato iščemo v tujini.” Po nekaterih najbolj pesimističnih
ocenah gre za kadrovsko katastrofo enake dimenzije, kot jo je v devetdesetih doživljala Srbija. Odhajajoči intelektualni potencial kot najpogostejši
razlog za izselitev navaja brezizhoden položaj, saj zaradi klientelističnega
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modela, kljub nesporni strokovnosti, ne more napredovati.
Nastanek rdečega plemstva
Plemstvo je družbeni sloj, ki uživa podedovane ali podeljene pravice
in privilegije. V Evropi je doživelo svoj vrhunec od srednjega veka vse
do poznega 18. stoletja. Z razvojem meščanstva po francoski revoluciji
je plemstvo izgubilo prejšnje privilegije in moč, čeprav si je v številnih
evropskih državah do danes ohranilo veljavo, zagotovilo koeksistenco in
pomemben položaj v družbi. V preteklih letih smo v Sloveniji dokončno
ustoličili tako imenovano rdeče plemstvo. Začetek negativne selekcije
se je pričel že precej prej in je svoj cilj dosegel v desetletja dolgem
procesu, v katerem so bili najbolj vneti nagrajevani za svoja gnusna
ravnanja s slovensko poslovno in intelektualno elito. Njihova vloga pa
se je v slovenski družbi – ob spoznanju, da do lustracije nikoli ne bo
prišlo – trajno utrdila šele desetletja po osamosvojitvi.
V svojem bistvu gre za eno najbolj perverznih iger slovenske poAVGUST – AM – 2016

litične in gospodarske scene. V maniri Severne Koreje smo vzpostavili
nasledstveni sistem krvave elite. Gre namreč za potomce tistih ljudi, ki
so zavirali ali se odkrito borili proti slovenski samostojnosti. Največkrat
za sinove in hčere tistih, ki so odgovorni za sistematično uničenje resničnega slovenskega intelektualno-gospodarsko-kapitalskega potenciala.
Svoj status so si pridobili z režiranimi sodnimi procesi, disciplinskimi
preganjanji, onemogočanjem akademskih karier, medijskim uravnavanjem prostora … Njihovi očetje so morili z orožjem, tretja generacija pa
za svoje mračno poslanstvo uporablja predvsem medije in upravljanje
z državnim premoženjem. Z zvrhano mero cinizma lahko trdimo, da je
opisano rdeče plemstvo pomembno prispevalo k procesu naše “osvoboditve”. Sistematično in zelo učinkovito so nas osvobodili tradicionalnih
slovenskih vrednot, kulture in – enako pogubno – naše lastnine.
Pravi plemiški naziv je, poleg z dedovanjem, mogoče pridobiti z
izrednimi vojaškimi sposobnostmi, podjetnim grajenjem ekonomske
moči in drugimi zaslugami za državo in vladarja. Vstop v rdeče plemstvo
se pridobi v času vladanja trde levice (in z njeno pomočjo) ter seveda na
račun davkoplačevalskega denarja. Skupna značilnost rdeče aristokracije
je, da se nihče od njih za preživetje nikoli ni pomeril na resničnem trgu!
Čeprav javno radi citirajo Pikettyja, v vsakodnevnem življenju počnejo
nasprotno – svoje nekorektno pridobljene privilegije želijo za vsako
ceno zadržati in jih prenesti na naslednjo generacijo. Pri tem uporabljajo
model tristopenjskega kolobarjenja med politiko, državnimi podjetji in/
ali javnim šolstvom ter športnimi zvezami.
Večina klanov ima v “igri” že tretjo generacijo. Če jim bo prenos
tudi drugič uspel, bo to z veliko verjetnostjo prva generacija, ki bo čez
nekaj časa smela pokazati realno finančno moč in premoženje svojih
družin. Nekako v slogu ameriških mafijskih družin iz časov prohibicije:
“Ne sprašuj me, kako sem zaslužil svoj prvi milijon, in pošlji vnuke na
pravno fakulteto!” Bogastvo slovenskega rdečega plemstva je plen,
prisvojen v netransparentnih krogih razvlečene slovenske tranzicije – od
kraje zlatnine, ur, pohištva in slik preganjanih po drugi svetovni vojni,
do “privatizacije” na račun poceni kreditov iz državnih bank.

Kvote
V širši javnosti in z obilno pomočjo medijev se zaradi opravičevanja
statusa omenjenih družin drži neupravičena podoba svetovljanstva.
Večina teh “strokovnjakov” si je svoje mednarodne reference nabirala po
svetu v času socializma. V tujino so odšli kot predstavniki (delegati) bivše
države na delovna mesta v mednarodnih organizacijah (Svetovna banka,
IMF…). Položajev torej niso pridobili na podlagi selektivnega pristopa,
temveč zaradi kvotnega sistema in notranjih odločitev takratnega političnega vrha. Te vrste kadrovska politika je izbirala kandidate z jasnim
(največkrat udbovskim) poreklom in relativno solidnim intelektualnim
potencialom. Zaradi dolgoletnega službovanja v mednarodnih organizacijah in največkrat zgolj zaradi znanja tujih jezikov se je iz njih pričelo
oblikovati strokovnjake in jim tlakovati pot na vrhove v domovini. To
sistematično produciranje lažnega svetovljanstva se nadaljuje še danes.
Stopnja družinskega nasledstva je povsem primerljiva s srednjeveškim
sistemom vladanja. Nedavno dogajanje v Cancunu, o katerem smo pisali
v prejšnji kolumni, je zgolj sarkastična predstava treh družin, ki spadajo
v vrh slovenskega rdečega plemstva.
Kako nazaj v prihodnost?
Kako se iz srednjega veka vrniti v 21. stoletje? Ker se bojim, da je
za proces lustracije prepozno, bi bilo resno razmisliti o širšem projektu
“crowdsourcing” razgrnitve podatkov o ljudeh, ki nam dejansko vladajo.
Tako kot v Cancunu je kvazi elite najlaže razkrinkati tako, da se jim
prepusti oder pred očmi javnosti. Prav zato se slovenski sodniki, aktivni
upokojeni politiki in nečaki iz ozadja kot hudič križa bojijo javnih nastopov. Nihče namreč ne zna ljudem predstaviti njihove nesposobnosti
tako dobro kot oni sami!
Warren Bufett je v provokativnem slogu opisal problem učinkovitosti
upravljanja velikih, mednarodnih podjetij v družinski lasti: »Prenos
pravice vodenja na temelju dedovanja, ne pa sposobnosti pomeni isto,
kot da bi ekipo za olimpijske igre leta 2020 sestavljali iz najstarejših
sinov olimpijskih zmagovalcev leta 2000.« Opazka, ki sodi v aktualni
slovenski vsakdan – kot da bi bila po meri narejena zanj.

Ob tem se človek vpraša, kaj sploh počne slovenska vlada. Na prvi pogled nič, saj se ukvarja le s seboj in personalnimi problemi. Če bi bilo samo to?
Toda ta vlada (kot vse prejšnje leve) je v rokah tistih, ki so si prilastili državo, jo okradli in si jo prizadevajo spraviti pod svojo oblast v upanju, da bi tako
šlo najprej brez konca. Kdo so tisti, ni danes nobena skrivnost. Slovenski mediji jih navajajo kar po njihovih bivših službah: predsednik “socialistične”
Slovenije v Jugoslaviji in prvi sekretar komunistične partije; poglavar slovenske udbe, poglavar jugoslovanske udbe in še kup njim podobnih, jugoslovanski oficirji, ki so poveljevali napadu na Slovenijo leta 1991, pa imajo danes mastne slovenske pokojnine. Vsi ti se mirno sprehajajo po Ljubljani in
kljub temu, da jim že drsa pripeva, grabijo in grabijo. In kako vlada skrbi za njihov obstoj in vodstveno vlogo? Na NOVA 24TV je to popisal Miro Petek
pod naslovom “Tiha vladna podpora novodobnemu eksodusu mladih Slovencev”.
V teh dneh je bilo precej prireditev, na katerih so sodelovali Slovenci,
ki živijo zunaj meja naše države. Včeraj je bilo v slovenskem parlamentu
vseslovensko srečanje, poimenovano Praznujmo s slovensko domovino,
prejšnji teden koncert v Slovenski filharmoniji in tabor Slovencev po
svetu v Zavodu sv. Stanislava, kjer je bogat kulturni program pripravilo
civilno društvo Slovenija v svetu in kjer so nastopili tudi Slovenci, ki
živijo ali so živeli v tujini, predvsem v Argentini.
Naj iz te kulturne poslastice omenim samo odlična operna pevca
Bernardo in Marka Finka ali mlade slovenske maturante iz Argentine,
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ki so te dni v Sloveniji. Veliko Slovencev zunaj meja naše države sem
srečal tudi na prireditvi Za mojo Slovenijo.
Domoljubju in domovini se posmehujejo tisti,
katerih edina himna je Internacionala
Prišli so med nas v letu, ko proslavljamo srebrni jubilej države, do
katere imajo ljudje, ki jih je (njih ali njihove prednike) komunistični
režim pregnal na tuje, povsem drugačen odnos kot mi, ki stalno živimo
v Sloveniji. Slovenski jezik, slovenska kultura, slovenska država in domovina so jim vrednota. Pri nas se ob omenjanju teh atributov mnogi
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posmehujejo, češ da je to predmoderno, nazadnjaško in preživeto. To
govorijo predvsem tisti, katerih edina himna je Internacionala.
Med rojaki v zamejstvu in drugod po svetu sem kot poslanec preživel
precej časa in vse te ljudi združuje ter odlikuje res neverjetna ljubezen do
Slovenije. Tako zamejstvo kot naši ljudje v diaspori – mnogi tega izraza
sicer nimajo radi – so pripomogli k samostojni Sloveniji in k njenemu
priznanju ter uveljavljanju v svetu. S samostojno državo Slovenijo se
je tudi v državah, kjer sedaj živijo, spremenil odnos do njih samih.
Slovenija je stopila iz komunizma v klub demokratičnih držav, čeprav
naša demokracija še zdaleč ni na ravni starih uveljavljenih demokracij,
in ta preskok so te države pozdravile ter ga spremljale s simpatijami.
Andrej Bajuk je bil najboljši finančni minister
v samostojni Sloveniji
Mnoge primitivne slovenske glave ne razumejo ali nočejo razumeti
pomena slovenskega življa zunaj njenih meja. Po nekaterih ocenah zunaj meja Slovenije živi okoli pol milijona ljudi s slovenskimi koreninami.
Komunizem je s svojo indoktrinacijo še vedno tako močno zasidran, da so
ljudje, ki jih je režim pregnal na tuje, velikokrat označeni kot sovražniki
ljudstva. Udba jih je v tujini mnoga desetletja zasledovala, v zamejstvu
pa je komunistična oblast tako ali tako imela svoje, kot bi rekel Alojz
Rebula, režimske izpostave, ki so kontrolirale dogajanje med Slovenci,
jih delile in razdvajale ter na ta način vladale tudi zunaj Jugoslavije.
Andrej Bajuk, ki je bil gotovo najboljši finančni minister v samostojni Sloveniji, je bil tudi prvi slovenski predsednik vlade, ki je prišel iz
izgnanstva. Spomnimo se, kakšno je bilo zgražanje javnosti in medijev,
ko je Andrej Bajuk stopil v slovensko politiko in kako so našo javnost
krmili z nebulozami, češ Argentinec ali celo belogardist pa nam že ne
bo vladal. To, da Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu že nekaj let
vodi minister, ki je bil partijski sekretar, pa je seveda cinizem prve vrste

in posmeh Slovencem, ki živijo zunaj meja Slovenije.
Mladi Slovenci v tujino, pri nas prostora za 200 tisoč migrantov
Sedaj pa smo priča ponovnemu eksodusu Slovencev, tokrat mladih
in izobraženih. Iz države jih ne preganjajo komunisti ali Udba, vendar se
iz Slovenije selijo tudi zaradi posledic, ki jih je na narodu pustila več desetletij trajajoča diktatura kompartije. V raznih variantah so dve tretjini
časa samostojne Slovenije na oblasti njihovi dediči v različno obarvanih
političnih izdajah. Srebrni jubilej je resda čas za praznovanje in manj
za črnoglede napovedi, kljub temu pa je treba opozoriti na vsakoletni
eksodus od 10 do 15 tisoč mladih in izobraženih ljudi, ki gredo iz države.
Cerarjeva vlada je do tega vprašanja povsem indiferentna in najbrž
ni daleč od resnice, da levičarski politiki to ustreza. Iz države pošiljajo
ljudi, ki znajo misliti z lastno glavo, ki ne nasedajo njihovim praznim
obljubam in sprevrženi ideološki podstati. Ta novodobni eksodus mladih
Slovencev doma ustvarja prostor za nove državljane, ki prihajajo iz
muslimanskih držav. Slišimo medijske in politične izjave, da bi Slovenija
z lahkoto sprejela od 50 do 200 tisoč migrantov.
Desetkanje Slovencev
S tem praznjenjem slovenskega prostora s Slovenci in z demografsko
sliko, ki je tudi posledica neučinkovite demografske politike, bomo res
prišli do točke, ko bo ostarel in zdesetkan narod potreboval večje število
priseljencev. Tako kot so med vojno in takoj po njej komunisti brutalno
pobijali meščanstvo in inteligenco, elito slovenskega naroda, da so lahko
več kot pol stoletja v miru vladali, tako sedaj s tihim odobravanjem
opazujejo, kako se izseljuje najbolj vitalni del slovenskega naroda.
Žal, ker je treba zadovoljiti roparski nagon novih političnih obrazov in
njihovih satelitov, aktualna oblast ne premore dovolj energije in napora
za razmislek, kako ustvarjati ustrezne pogoje, da bi mladi in izobraženi
ljudje ostali v Sloveniji.

Ob tem si človek ne more kaj, da ne bi pritrdil temu, kar je dr. Stane Granda pred tedni objavil v Družini pod naslovom “Napuh ali kaj hujšega”.
Velika premoč vladne stranke v vladni koaliciji postaja zanjo vse
večji problem. Prezira sostranke, sovraži opozicijo. To ni demokratična
drža. Že primer nekdanje Jankovićeve večine bi lahko bil zanjo trajno
opozorilo. Dejstvo je, da se iz zgodovine ničesar ne naučimo.
Gotovo je, da vladati ni preprosto. Še zlasti, če to razumemo kot
služenje državljanom, ne pa svojim pristašem. S tem ima Slovenija
zaradi izkušenj po drugi svetovni vojni očitno velike probleme. Kar se
Janezek nauči, to Janez zna! Temeljno načelo služenja državi je spoštovanje državljanov. Izkazovati prezir do njih, jih žaliti z “ulico”, in to s
strani vlade, ki je v resnici zavladala s pomočjo ulice, pa je nerazumljivo
početje. Slovenija je vsa v znamenju boja proti sovražnemu govoru. Ko
človek posluša vladne funkcionarje, se sprašuje, ali ločijo med sovražnim
in žaljivim govorom. Vse bolj postaja jasno, da je sovražni govor tisto,
kar imenujemo kritika, žalitve pa so dovoljene. In to vsak dan hujše.
Tisto, kar smo bili kot drugorazredni državljani vajeni v nekdanji državi,
vstopa v Slovenijo, ki se je osamosvojila tudi zaradi tega, da nas lastna

država ne bi več žalila, skozi glavna vhodna vrata.
Vladajoča stranka očitno ne loči prava od pravičnosti. Po pravu je
mogoče marsikaj, tudi ubijati. Po načelih pravičnosti nikoli. Red mora
biti, vendar zaradi tega ne smemo trajno zanemariti pravičnosti. In prav
to se v Sloveniji dogaja.
Svet se v teh dneh spominja konca druge svetovne vojne. Tudi
Slovenija, ki ima poseben praznik boja proti okupatorju. Čeprav je
tako poimenovanje sprejel v zakonski obliki državni zbor, njegov
predsednik vzklika njegovi drugačni, totalitarni vsebini. Po njem bi se
morali spominjati predvsem tistega, kar nas je peljalo v zlorabo boja
proti okupatorju, kar nas je peljalo v povojne poboje. Zanj so ti napaka
in ne zločin! Vzklika politiki tlakovanja poti v totalitarizem. Ni čudno,
da se številni državljani sprašujejo, ali ni naša demokracija v temeljih
ogrožena. Njene vrednote ne veljajo nič!
Napuh je bistvo izvirnega greha. Zanemarjati in potvarjati zgodovinska
dejstva, še zlasti, če se jim očita revizionizem, pa je pot v totalitarizem.

Tako je. Človeška zloba tega ne more razložiti. V ozadju je “oče laži”, ki hoče biti gospodar tega sveta. Govorim o hudiču in njegovih sodelavcih. Na
nas, kristjanih, pa je, da se zavedamo Kristusove besede: »Ta rod se lahko izžene le z molitvijo« (Mr 9,29).
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM

3. V GOSTEH PRI DRUZIH
nadaljevanje

Prav pogostoma se porabi pšenica na ta način,
da se zrnje skuha, potem posuši, nekoliko stre ter
postavi na mizo. Ta “burul” so tudi sestre postavile
na mizo vsak petek in je močna ter tečna jed.
Razen tega ni kaj dosti dobiti v arabski hiši. Pač
ne manjka, kakor pri vdovi v Sarepti, vrča z oljem in
kadar ni pomanjkanja, pomakajo sveže pečen kruh
v olje, ker Arabec ljubi maščobo.
Važno vlogo igrajo tudi zelišča in teh je vedno dosti.
Arabec pravi, da “se vsako zelišče lahko pripravi za
jed”. Mleko je dobiti le spomladi, pa tudi tedaj malo
kdaj pride na mizo, ker se ali proda, ali pa porabi za
sir. Gospodinja prodaja jajca in kuretino, ker je to del
njene dote. Meso uživajo le redkokdaj. Ob posebnih
priložnostih, ženitovanju in podobnem, zakoljejo ovco
ali kozo in spečejo celo, kakor so
Izraelci pekli nekdaj velikonočno
jagnje. Musliman na deželi pije
vodo. Častno se mora prizna
ti, da je strog abstinent. Manj
strogi so muslimani v mestih.
Pač pa ljubi Arabec razne sladke
tekočine, ki za arabske želodce
niso slabe. Evropski želodec jih
pa takoj odklanja.
Vsak gost ostane pri Arabcu
lahko tri dni; gospodar ga ne bo
Burul
vprašal odkod in kam. Nisem bil
volje ostati tako dolgo, akoravno
mi je bila odkritosrčna gostoljubnost prav všeč.
Ogledam si v bližini vilo nekega angleškega ču
daka, že umrlega pisatelja Olifanta, potem se po
slovim, zasedem osla in odjaham po isti poti nazaj.
Kadar gost zapusti hišo in prestopi prag, ni več
pod gospodarjevim varstvom in se mu lahko pripeti
najhujše. Meni se tega ni bilo bati, ker je za nasledke
kake nadležnosti odgovoren ves rod. Druzi so sicer
bolj divji kot vsi drugi Arabci, ali tukaj na Karmelu
imajo velik strah pred turškim korobačem. Zato sem
jahal brez skrbi nazaj.

Pri svetem logu malo postojim in občudujem kra
sen razgled. Tu je Karmel skoraj najvišji in je razgled
na vse strani jako obsežen. Sonce se je že precej
približalo morju, prijeten hlad prihaja od zapada. Oko
zre po pokrajinah od Samarije tja gor do snežnobelih
vrhov libanonskih. Galileja je čudovito lep svet, še
lepši, kadar se blesti v žarkih popoldanskega sonca.
Dolgo pa nisem smel občudovati tega krasu. Moj
osliček, na katerega Druzi tudi niso pozabili, je sicer
prav pridno capljal s svojimi tankimi nogami, ali pot
se vleče. Človek bi se dolgočasil, ko bi ne bilo prirod
nih krasot povsod v izobilju. Med potjo se lahko malo
pomudimo tudi še pri Druzih.
Druzi so posebno arabsko pleme, ki prebiva veči
noma poleg Maronitov na libanonskem gorovju. Na
kakšen način so prišli v te tri vasi tu sem na Karmel, se
ne ve. Čuditi se temu ne smemo, zakaj prebivalstvo je
v Palestini zelo pomešano in ima
skoraj vsaka vas drugo pleme. V
verskih nazorih se Druzi močno
razlikujejo od muslimanov, dasi se
prištevajo k njim. Splošno veljajo
za brezbožneže. V sovraštvu so
neizprosni, grozoviti, a poleg tega
tudi hrabri, viteški in gostoljubni.
Njihov fanatizem ne pozna meja
in znani so njih neprestani boji s
krščanskimi Maroniti.
Verski nauki so zelo skriv
nostni in znani le nekaterim. Ti
vladajo druge in jih imajo hudo
zasužnjene. Družinske vezi so zelo rahle; starši in
otroci zapuščajo drug drugega iz ničevih razlogov,
noben mož pa nima več žena.
Sonce je že zatonilo v bleščečo morsko ravan in
po kratkem mraku so se zalesketale na nebu prve
zvezdice, ko se bližam gostišču. Jusuf mi pride na
proti in tudi sestre so bile radovedne, kako se mi je
godilo v gosteh pri Druzih. Ko povem, da sem jako
zadovoljen, zatrjuje Jusuf: »Res, res, kakor sem ti
pravil: gostoljubnost jim je sveta, a kljub temu so
tatje in ‘barufi – uporniki’«.

MED ARABCI V SVETI DEŽELI
1. DEŽELA IN NJENI PREBIVALCI
Marsikdo bi rad vedel, kakšna je Sveta dežela. V
kratkih stavkih se to težko pove.
Značaj dežele je bolj gorat, vendar se gore
našim ne morejo primerjati; podobne so večjim
gričem. Nad morjem se dvigajo polagoma do višine
600 –1.000 m, na jugu celo do 1.400 m. Ker so pa
med gorami planjave in doline, višine niso znatne.
Polagoma padajo zopet proti Jordanovi dolini, ki je
povprečno nižja od morske gladine.
Najlepši kraji so na severu. Prijazni griči se me
njavajo z neizrekljivo krasnimi dolinami. Pokrajinskih
lepot se človek ne more nagledati.
2016 – AM – AVGUST

Proti jugu ponehava pokrajinska lepota. Hribi so
vedno bolj kamniti, pusti, doline manj prijazne. Pa
tudi tu se najdejo mične pokrajine, posebno v oko
lici Jeruzalema. Od Betlehema naprej pa se začne
puščava. Vsekakor se more reči, da je dežela lepa,
da, jako lepa. Manjka ji sicer temnih gozdov, a višine
niso gole. Oko najde razne mičnosti tudi tam, kjer ni
dosti grmičja in se kaže goli kamen. Lepota večjih
dolin je pa prelestna. Ure in ure sama žitna polja,
ena sama pisana njiva, ki se blešči v bujnih barvah.
Podnebje je ugodno in zdravo. Prebivalci poznajo le
dvoje letnih časov: zimo ali čas dežja od listopada do
malega travna, in poletje ali suhi čas druge mesece.
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Galileja z Genezareškim jezerom
in Hermonom v ozadju

Vročina v gorah ni prehuda niti v najtoplejših
mesecih. Ob Jordanu je tropska. Pozimi ne manjka
prav občutnega mraza, dasi je sneg le malo znan.
Razlika med dnevom in nočjo je veliko večja kot pri
nas, zato je tu prehlad na dnevnem redu.
Najlepši meseci so svečan, sušec in mali traven,
če dež prezgodaj ne preneha. V majniku pripeka
sonce na izsušeno zemljo,
da gine vse zelenje in se
ogrneta dolina in gora z
rjavo odejo. Pet do šest
mesecev ne pade dež;
pač pa je narava obdar
jena vsako jutro z izdatno
roso, brez katere bi se
moralo vse prezgodaj
posušiti.
Malega in velikega sr
pana pripeka sonce dan
na dan s sinjega neba.
Njegov blišč je za oko
bolesten, zrak kakor raz
topljen svinec. Ako se pridružijo še hudi vroči vetrovi
od vzhoda ali juga, je človek brez moči in si poišče
za odmor kak senčnat kotiček. Prijeten je ob vročini
veter od morja, ki očisti in ohladi ozračje.
Prebivalci Svete dežele so jako pomešani. O
kakem enotnem narodu se ne more govoriti. Dežela
je bila v teku časa v oblasti različnih narodov, in vsak
je zapustil nekaj sledu.
Glavnino tvorijo Arabci in sicer tako meščani kot
kmetje – felahi. Njim se pridružijo kot pastirski na
rod Beduini. Poleg teh so zastopani različni narodi.
Oglejmo si nekoliko Arabce.
Njihove tri vrste: meščani, kmetje in Beduini ni
kakor ne tvorijo enotnega naroda, temveč so med
seboj precej različni po šegah in tudi po jeziku.
Meščani se imajo za inteligenco, za razumništvo,
in gledajo zaničljivo na neukega felaha. Pečajo se
z raznimi rokodelstvi, obrtmi in posebno s kupčijo.
V dotiku z Evropejci izgubljajo svoj arabski značaj,
kar kažejo tudi v svoji noši.
Felah – kmet – je revež in trpin kakor povsod.
Dolgovi in davki ga tarejo; mnogi se nikoli ne izko
pljejo iz svojih dolgov, za katere morajo pri meščanu,
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navadno Židu, plačati 30 do 100 odstotne obresti.
Marsikoga rešijo hčere, ki se omože. Pravijo pa, da
bi bil felah brez dolga len, zapravljiv, uporen. Po
številu je felahov največ.
Beduini so najzanimivejši, pravi potomci Iz
maela in Midianitov. Sami se s ponosom imenujejo
“il-arab”, to je Arabci, ki zaslužijo najbolj to ime.
Večkrat sem prišel z njimi v dotiko in jih obiskal tudi
onkraj Jordana.
Pa tudi te tri skupine so med seboj jako različne v
noši, značaju in običajih. Vsako mesto, skoraj vsaka
vas in vsako beduinsko pleme ima svoje posebnosti.
O prebivalcih mesta Haife pravijo, da so precej
nemirni ljdje, prebivalci Jafe so trgovci z dušo in
telesom, Jeruzalemčani so dobičkaželjni, najbolj
inteligentni so Betlehemčani; Betlehemčanke se
odlikujejo po svoji noši in čednosti. Hebrončani so
zagrizeni, prebivalci mesta Nablus, starega Sihema,
so malo trčeni, pri tem pa surovi in o Nazarečanih
gre še danes govorica, da iz Nazareta ne more nič
dobrega priti (prim. Jn 1,46).
Tako je tudi v selih in vaseh: različne noše, različni
značaji, različno narečje, vendar pa zopet skupna
vez: arabski jezik in večinoma tudi muslimanska
vera.
Ozrimo se nekoliko na
značaj teh domačinov,
ne oziraje se na druge
več ali manj številne na
rodnosti.
Arabec ima, kakor
vsak narod, dobre in sla
be lastnosti. Dobrih bi
imel gotovo še več, ko bi
ne živel v tako žalostnih
razmerah. Arabski narod
ima slavno zgodovino.
Judeja
Njegova visoka omika je
vplivala tudi na zapad,
njegovo hrabrost je občudoval ves svet. Dandanes o
tej slavi ni več sledu; narod je zasužnjen pod težkim
jarmom slabih socialnih razmer.
Predvsem manjka ljudem resnosti. Večina živi
tjavendan, nima vztrajnosti pri delu, živi od danes do
jutri, pusti vse iti, kakor pač gre. Pa Arabci nikakor
niso lenuhi, narobe: v mestih kakor tudi na deželi
delajo pridno, morda še bolj marljivo kakor pri nas,

Južno od Betlehema – puščava Negev
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tako govori musliman, in tako je moralo biti že v
Zveličarjevem času, ker je obsodil tako govorjenje
(Mt 5,34): »Vaš govor naj bo da, da, ne, ne..., kar
je več od tega, je od hudega!«
Ime božje se zlorablja pri raznih čarovnijah in
vražah, katerim je mohamedanec jako vdan. Tudi
to mora biti že stara navada, ker je zoper njo Bog
izdal zapoved: »Ne imenuj po nemarnem Božjega
imena!«
Prisega nima nobene veljave. Musliman prise
že pri vsem in prekolne vse, kar je drugim sveto.
Vzrok temu je islam, ki ima za krivo prisego le malo
obsodbe.
Narod je vdan mnogim slabim strastem. Vse
meri le na časno, na denar. Bakšiš se ne terja samo
od Evropejca, temveč ga mora dati tudi podložnik
višjemu pri vsaki priložnosti.
a večinoma ne zaradi dela, ampak ker morajo. Mu
Po mestih sede pred kavarnami krepki možje dan
sliman ima še dandanes delo za sramoto. Moški, po
na dan in igrajo bodisi s kockami ali s kartami. Karte
mestih pa tudi ženske, se, če je le mogoče, odteg
imenujejo “knjigo ubogih in beračev” – umevno, ker
nejo rednemu delu, ali pa se zadovoljijo z vsakim
tudi tam je vsebina te knjige mnogokrat: »... str
površnim opravilom. Ure in ure, dan za dnem sedeti
gan rokav, pal‘ca beraška, prazen bokav« (Valentin
v družbi in se pogovarjati, to je Arabcu vrhunec ve
Vodnik).
selja in zabave. Krive so seveda
Meščani so vdani pijančevanju
temu tudi razmere, posebno med
Beduin
sicer bolj na skrivnem, ali nič
felahi: več ko pridela, več mu vza
manj strastno, kakor pri nas, in
mejo. Arabec se mora dela naučiti
to tako muslimani kakor kristjani.
in v tem oziru jako dobro vplivajo
Felah in Beduin pa te strasti ne
krščanski zavodi.
poznata.
Poleg resnosti manjka tudi
Jako na slabem je tudi nrav
vztrajnosti. Vse je le za zuna
nost. Vera je na Jutrovem glavna
njost, da zadovolji oko. Če kdo
reč, a ima na vedenje jako malo
zna le količkaj, je že zadovoljen
vpliva. Pri govoru se čujejo silno
in se ima za mojstra. Rekli bi, da
surovi, nespodobni izrazi. Z dolo
se povsod uresničuje rek: Zunaj
čenimi grehi se seznanijo otroci
huj, znotraj fuj! Jutrovec se opri
že v nežni mladosti; mnogokje
me kake reči z ognjem, a kmalu
so s spolnimi boleznimi okuženi
je navdušenja konec in zopet gre
celi
okraji.
po starem tiru naprej. Umevno
Da
mora Jutrovec povsod vpiti
je tudi, da so ljudje v marsičem
in
na
glasen način izraziti svoje
preveč konservativni, starokopi
misli,
tega
mu ne zamerimo; ima
tni, premalo napredni.
pač
vročo
kri.
Vroča kri se še bolj
S časom na Jutrovem ne znajo
kaže
v
nepotrebnem
zmerjanju
in
robati kletvi. Vsi
računati, zato manjka točnosti. “Bukra” – jutri, in
mogoči
izrazi
morajo
na
dan.
»Ti
si
pes, pasji sin,
“baden” – potem... sta Arabcu najljubši besedi. Ako
katerega
oče
je
pes...«
to
slišiš
vedno,
ako vsaj malo
ga kregaš, ker je na primer prišel prepozno, ali če vidi
razumeš
arabsko.
Še
posebno
ne
marajo
Žida in
škodo, ki jo je povzročilo njegovo odlaganje, potem
izraz
“ibn-jehudi
–
čifutov
sin”
je
pogosta
kletvica.
ima pri rokah oni splošni jutrovski lek, ki celi bojda
vse rane: “maleš” – kaj bi to (ali bolje: prava reč).
Zastonj iščeš pri Arabci poštenosti. Brat ne za
upa bratu, vsak goljufa, kjer in kogar le more. Na
Jutrovca se ne smeš zanašati niti v najmanjši stvari;
zvit je kot trta.
Zato Arabec ni nikoli mož-beseda. Zna lepo go
voriti, rabi imenitne primere in prispodobe, hvali
resničnost in pravičnost, a v življenju o tem ni ne
duha ne sluha. O mnogih se lahko reče, da še sami
ne vedo, kdaj lažejo. Posebno muslimani zatrjujejo,
da govore resnico, in kličejo ime božje v potrdilo. Ali
besede so brez podlage, tako v navadi, da se slišijo
Felah
pri vsakem pogovoru. “Nalláh – pri Bogu, pri tvojem
življenju, pri življenju tvojih otrok, pri tvoji bradi...”
Dolina Jordana

ROMA NJA IN POBOŽNOSTI V LETU 2016
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 Lemontu 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.
Spremembe bomo pravočasno objavili.

S AJ NI RES ... PA JE!

IMA ŽE 35 OTROK, A JIH HOČE STO
Pakistanec, ki ima s tremi ženami 35 otrok, išče še
četrto, da bi mu rodila še več potomcev. Družino bi
rad povečal na 100 otrok. V Pakistanu, konzervativni
muslimanski državi, je poligamija sicer redka, a še
vedno prakticirana.
46-letni Sardar Džan Mohamed Hildži verjame,
da je njegova verska dolžnost imeti toliko otrok, kot
je mogoče. Trenutno jih ima 35, najstarejši ima 15
let, najmlajši pa je star nekaj tednov.
Za francosko tiskovno agencijo AFP je zdravstveni
tehnik povedal, da redko zameša njihova imena,
vsem pa skuša nameniti enako pozornosti. Z vsemi
na družinske dogodke ne more. Z njimi in svojimi
tremi ženami se poskuša izmenjevati, ko gredo re
cimo na kakšno poroko.
Pakistancem muslimanska vera dovoljuje, da ima
jo lahko tudi štiri žene, vendar morajo za to najprej
dobiti dovoljenje svoje prve žene in arbitražnega
tribunala. V Pakistanu je sicer še vedno redkost, da
imajo moški več žena. Aktivisti za človekove pravice
opozarjajo, da so ženske in otroci tisti, ki najbolj
trpijo v poligamnih zakonih.
Študije kažejo, da poligamija lahko privede do
“depresije in obupa” med ženami, otroci pa se med
tem borijo, da bi bolje poznali svojega očeta, je za

DAROVI

AFP povedala aktivistka za človekove pravice Rafia
Zakaria. Dodala je, da Koran sicer narekuje, da imajo
moški lahko več žena, ampak le takrat, ko med njimi
pravično razdelijo čas in pozornost.
Ker pa je popolna pravičnost nemogoča, poliga
mija nikoli ni dobra ideja, pravi Zakaria, ki vodi tudi
kampanjo zoper poligamne prakse. »Nekdo vedno
trpi in skoraj vedno so to ženske in otroci.«
Hildži je svojim ženam prepovedal, da bi za AFP
spregovorile o svojem načinu življenja, zato niso
dobile priložnosti, da bi opisale, kako skupaj živijo v
petsobni blatni koči na obrobju Kvete v provinci Balu
čistan. Vse tri žene podpirajo njegov način življenja,
pravi Hildži in dodaja, da skupaj živijo v harmoniji.
Hildži trdi, da nikoli ni imel težav z denarjem in da
je vedno lahko poskrbel za svojo številčno družino.
Kako mu to uspeva le z vodenjem klinike, v kateri kot
zdravstveni tehnik zdravi ljudi z manjšimi tegobami,
kot so glavoboli, pa ni razkril.
Prvič se je poročil pri 26 letih, z žensko, ki so mu
jo našli starši. Kmalu se je poročil še z dvema. Četrto
ženo poskuša najti preko Facebooka, saj je zaradi
zgodbe, ki se je pojavila v pakistanskih medijih,
preko socialnih omrežij dobil že kup ženitnih ponudb.
Ni še znano, če mu je uspelo.
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ZA SVETE MAŠE:
$60: F. Kosir, V. Pfeifer; €60: I. Rejc; $50: L. Martincic (MI), A. Bucik,
M. Grum; $20: N. B. Kovacic; CAD20: J. Nosan.
ZA CERKEV:
$40: A. Bucik.
ZA LUČKE:
$10: A. Bucik.
ZA MISIJONE:
CAD30: J. Nosan.
DAR LISTU AM:
$1,140: dobrodelno kosilo 19. junija;$100: M. Sever, A. Debevc; $50. J. Bizjak.

BOG POVRNI NAŠIM DOBROTNIKOM!

