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TOLAŽNICA ŽALOSTNIH je Marijina slika, ki jo hrani cistercijanska opatija v Stični. Je delo slovenskega slikarja 
Fortunata Berganta (podpisoval se je tudi Wergant, Wergand, Vergant) in je bil rojen 6. septembra 1721 v Mekinjah 
pri Kamniku očetu Jožetu, ki je bil umetnostni rezbar, mizar in izdelovalec skrinj, ter Mariji Borštnar. Potek njegovega 
življenja je znan iz arhivskih virov le v odlomkih. Ohranjenih je nekaj zgodnjih slik tja do leta 1750. Kje je živel od 1751 
do 1755 viri ne povedo, v letih 1756 fo 1760 pa je bil po vsej verjetnosti v Rimu, kar dokazujejo omembe v registrih 
rimskih slikarskih šol. Po vrnitvi iz Rima je živel in delal v Ljubljani do smrti 31. marca 1769, ko je bil star komaj 48 let. 
Kot je zapisala Anica Cevc, kažejo njegove slike izrazito kvalitetno dvojnost: nekatere so skrajno poenostavljene, celo 
trde, naivne, hoteno grobe, druge pa kompozicijsko, oblikovno, barvno in izrazno izredno dodelane. Vsekakor pa 
njihova kvaliteta ni vezana na čas. Kaže, da naša naslovnica spada med prve.

SEPTEMBER začenjamo letos z nedeljo, ki se po tradiciji imenuje angelska. Na slovenskem podeželju je pome-
nila konec poletnega dela na polju in nekakšen začetek kmečke jeseni, zato so jo precej slovesno praznovali. Marijini 
godovi in spomini v septembru so: Marijino rojstvo ali Mali šmaren (8.); Marijino ime (12.); Žalostna Mati Božja (15.) in 
Marija, rešiteljica jetnikov (24.). Zadnji spomin je bil važen v preteklih časih, ko so mnogi kristjani padli v muslimansko 
ujetništvo, kar se je pri nas pogosto dogajalo v času turških vpadov na ozemlje današnje Slovenije med leti 1408 do 
1593, ko so bili premagani v bitki pri Sisku, kjer so imele glavno zaslugo za zmago slovenske čete pod poveljstvom 
Andreja Turjaškega (Auersperga). V malo manj kot 200 letih so Turki v Sloveniji pobili ali odpeljali v ujetništvo skoraj 
200.000 ljudi, zato je bila Marija, rešiteljica jetnikov, takrat v veliki časti. God slovenske frančiškanske province, kamor 
spada tudi samostan v Lemontu s podružnima hišama v Johnstownu, PA in New Yorku, NY, je na praznik Povišanja sv. 
Križa (14.), frančiškani pa praznujemo tudi spomin Vtisnjenja ran sv. Frančiška (17.), v spomin na ta dan leta 1224, ko 
je sv. Frančišek na gori La Verni prejel Kristusove rane. Septembra godujeta tudi italijanski kapucin P. Pij iz Pietrelcine 
(23.) in naš prvi blaženi Anton Martin Slomšek (24.). Še nekaj drugih septembrskih godov: papež in cerkveni učitelj 
Gregor Veliki (3.); španski jezuit in misijonar v Kolumbiji Peter Claver (9.); carigrajski patriarh Janez Krizostom-Zlatousti 
(13.); kardinal in cerkveni učitelj Robert Bellarmin (17.); ustanovitelj lazaristov Vincencij Pavelski (27.); nadangeli Mihael, 
Gabriel in Rafael (29.) ter cerkveni učitelj in prevajalec Svetega pisma Hieronim (30.), ki je bil verjetno doma iz okolice 
Ilirske Bistrice, umrl pa je v Betlehemu.
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Križ bo vladal nad človekom do konca.
Le da bo za kristjana križ na katerega se je dal pribiti njegov Učenik;

ta bo posvečen, osmišljen, še več, odešenjski križ.
Alojz Rebula

Žerjavi ko lete na tuje,
brž se zima približuje.

Kakršen kimavec
takšen bo sušec.

Til (1.) oblačen, meglen:
grda, deževna jesen.

Ako je na malo mašo (8.) lepo,
potem bo dva meseca suho.

SEPTEMBER – KIMOVEC
		1	 Č	 Egidij	(Tilen),	op.;	Tamar,	muč.;
		2	 P	 PRVI	PETEK;	Antonin,	muč.;
		3	 S	 PRVA	SOBOTA;	Gregor	Vel.,	pap.,	c.	uč.;

  4 N 23. NAVADNA NEDELJA;	Roza	iz	Viterba,	
dev.;	Ida,	spok.;	Mojzes,	prerok;

  5 P Lovrenc	Giustiniani,	patriarh;
		6	 T	 Petronij,	šk.;	Favst,	Makarij	in	tov.,	muč.;
		7	 S	 Marko	Križevčan	in	tov.,	muč.;	Regina,	dev.,
		8	 Č	 MARIJINO	ROJSTVO	(MALI	ŠMAREN);
	 	 	 		Natalija	(Božena),	muč.;
		9	 P	 Peter	Klaver,	red.;	Serafina	Sforza,	red.;
	10	S	 Nikolaj	Tolentinski,	spok.;	Otokar,	red.;

 11 N 24. NAVADNA NEDELJA;	Prot	in	Hiacint,	
muč.;	Janez	Gabrijel	Perboyre,	muč.;

 12 P Presv.	Marijino	Ime;	Elbij,	šk.;
	13	 T	 Janez	Zlatousti	(Krizostom),	šk.,	c.	uč.;
	14	S	 Povišanje	sv.	Križa;
	15	Č	 Žalostna	Mati	božja	(Dolores);
	16	 P	 Kornelij,	pap.	in	Ciprijan,	šk.,	muč.;
	17	S	 Rane	sv.	Frančiška;	Robert	Bellarmino,	šk.,	

c.	uč.;	Hildegarda	iz	Bingena,	red.;

 18 N 25. NAVADNA NEDELJA;	Jožef	Kupertin-
ski,	red.;	Irena	(Mira),	muč.;

 19 P Januarij,	šk.,	muč.;	Teodor	Canterburyjski,	
šk.;	Emilija	de	Rodat,	red.;

	20	 T	 Korejski	mučenci;	Evstahij,	šk.;
	21	S	 Matej,	ap.,	evangelist;	Meletij,	šk.;
	22	Č	 Tomaž	Villanovski,	šk.;
	23	 P	 P.	Pij	iz	Pietrelcine,	red.,	duh.;	Lin,	pap.;
	24	S	 Anton	Martin	Slomšek,	šk.;	Marija	Devica	

Rešiteljica	jetnikov;	Gerard,	šk.;

 25 N 26. NAVADNA NEDELJA;	Avrelija	(Zlatka,	
Zora),	dev.;	Sergij	Radoneški,	šk.;

 26 P Kozma	in	Damijan,	muč.;
	27	 T	 Vincencij	Pavelski,	red.	ust.;
	28	S	 Venčeslav	(Vaclav),	muč.;
	29	Č	 Mihael,	Gabrijel,	Rafael,	nadangeli;
	30	 P	 Hieronim,	duh.,	c.	uč.;	Mihael	Kijevski,	šk.;
	 	 	 Gregor	Razsvetljeni,	ust.	Cerkve	v	Armeniji.

UREDNIK VAM
ALEA IACTA EST – KOCKA JE PADLA je menda rekel Julij 

Cezar 10. januarja 49 pr. Kr. ob svoji odločitvi, da z vojsko 
prekorači rečico Rubikon in s tem zaneti državljansko voj-
sko v Rimu. Kocka je padla (pa brez državljanske vojske) 
tudi za revijo Ave Maria, ki bo z letošnjo decembrsko 
številko zaključila svojih 108 let izhajanja v tisku. Od 
januarja 2017 bo navzoča samo še na internetu. Odločitev, 
da preneha izhajati, je jasna in nepreklicna. Jasna zato, ker 
je število naročnikov padlo že dokaj daleč pod tisto mejo, ki 
označuje najnižje število izvodov, ki jih tiskarna še sprejme 
v tisk. Že tako smo zaradi pomanjkanja naročnikov nekaj 
zadnjih let rinili naprej samo s subvencijo naše Kustodije. 
Da bi pa kup natisnjenih in v tiskarni plačanih izvodov vsak 
mesec enostavno vrgli proč, je pa stvar, ki si je po vesti ne 
moremo in ne smemo privoščiti. Odločitev je nepreklicna 
zato, ker ni nobene možnosti, da bi se število naročnikov 
dvignilo na tisti minimum, ki bi še omogočil normalno po-
slovanje, saj bi morali dobiti najmanj 400 novih naročnikov.

Vem, da bo marsikdo, ki je bil leta in leta naročen na 
naš mesečnik, pogrešal njegov vsakomesečni prihod. 
Vendar se ne da nič storiti. Tista slovenska skupnost, ki 
je zainteresirana za tovrstno branje, gre v Združenih dr-
žavah v zaton. Mlajša generacija ne zna več slovensko (v 
kolikor še sploh kaj bere), angleške literature je pa dovolj 
na razpolago. Sicer je pa pri starejši generaciji podobno: 
tudi oni, ki so se priselili pred desetletji iz Slovenije, med 
seboj govore angleško. Neizprosno se torej bližamo času, 
ki bo od “slovenskega” ostala samo še potica in kranjska 
klobasa – za to pa ni treba niti slovenskega mesečnika, 
niti slovenske župnije. To je pač normalna pot, s katero se 
je treba sprijazniti.

Zato prosim, da tisti, ki imate naročnino plačano do 
konca leta 2016, naročnine ne podaljšujete za naprej. Vsem 
tistim, ki so jo pa že vplačali za čas po 31. decembru 2016, 
bomo seveda preveč vplačano vsoto povrnili.

Naročila za maše lahko do konca leta sprejemamo v 
neomejenem številu. Prav tako bomo razposlali običajna 
povabila za novembrske maše. Kako bo to (vključno z me-
denim piknikom) potekalo vnaprej, boste pa še obveščeni.

Septembra sicer ne goduje nihče od slovenskih franči-
škanov v Združenih državah, pač pa goduje 14. septembra 
(Povišanje sv. Križa) Slovenska frančiškanska provinca sv. 
Križa s sedežem v Ljubljani.

Umrli so v septembru: p. Alojzij Madic (12. sept. 1979); 
P. Benvenut Winkler (15. sept. 1960 na Brezjah); p. Robert 
Mazovec (24. sept. 1992); br. Viktorijan Žnidaršič (30. sept. 
1959) in p. Fortunat Zorman (30. sept. 1998). Gospod naj 
jim da večni mir! p. Bernardin
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Bridko	muko	Device	sporoča	tako	Simeonova	prerokba	
kakor	zgodovina	Gospodovega	trpljenja	sama.	Ta je po-
stavljen,	pravi	sveti	starček	o	detetu	Jezusu,	v znamenje, 
kateremu se bo nasprotovalo, in tvojo dušo,	je	pa	dejal	
Mariji,	bo meč presunil.
Saj	bi	telesa	svojega	Sina,	o	sveta	Mati,	ne	bil	prebo-

del,	če	bi	ne	presunil	tvoje	duše.	Ko	je	namreč	tvoj	sin	
Jezus	dušo	že	izdihnil,	kruta	sulica,	ki	je	odprla	njegovo	
stran,	njegove	duše	nikakor	ni	dosegla,	tvojo	dušo	pa	je	
presunila.	Njegove	duše	namreč	ni	bilo	več	 tam,	 tvoja	
duša	se	pa	od	tam	nikakor	ni	mogla	odtrgati.	Tvojo	dušo	
je	torej	presunila	silna	bolečina,	da	te	po	pravici	častimo	
za	kraljico	mučencev;	zakaj	tvoje	srčno	sočutje	je	daleč	
presegalo	telesno	trpljenje.
Marija,	mar	ni	bila	hujša	kakor	meč	tista	beseda	tvojega	

Sina,	ki	ti	je	dušo	zares	presnuila	in	segla	prav	do	ločitve	
duše	in	življenja,	beseda:	Žena,	glej	tvoj	sin	–	o	kakšna	

zamena!	Janez	ti	je	izročen	namesto	
Jezusa,	 hlapec	 namesto	 Gospoda,	
učenec	 namesto	 Učenika,	 Zebede-
jev	sin	namesto	Božjega	Sina,	zgolj	
človek	namesto	pravega	Boga.	Kako	
naj	 bi	 tvoje	 prerahločutne	 duše	 ta	
govorica	ne	presunila,	ko	nam	samo	
spomin	 na	 to	 trga	 naša	 kamnita,	
železna	srca.
Ne	čudite	se,	bratje,	če	pravimo,	

da	 je	Marija	 bila	mučenica	 v	 duši.	
Čudi	naj	se,	kdor	se	ne	spominja,	da	
je	slišal,	kako	je	Pavel	med	najhuj-
šimi	 pregrehami	 poganov	 omenjal	
brezsrčnost.	Daleč	je	bila	ta	od	Ma-
rijinega	srca,	daleč	naj	bo	od	njenih	
služabnikov.
Toda	morebiti	 poreče	kdo:	»Mar	

ni	že	vnaprej	vedela,	da	bo	umrl?«	
Brez	 dvoma.	 »Mar	 ni	 upala,	 da	 bo	
brž	vstal?«	Zagotovo.	»Je	kljub	temu	
Križanega	objokovala?«	Pa	še	kako	
silno.	Sicer	pa,	kdo	si	pač	ti,	brat,	ali	
odkod	imaš	to	modrost,	da	se	temu	
bolj	čudiš,	da	je	Marija	več	trpela	s	
sočutjem,	 kakor	 njen	 Sin	 s	 trplje-
njem?	On	je	po	telesu	mogel	umreti,	
ona	pa	v	srcu	ni	mogla	z	njim	umreti.	
Jezusova	smrt	je	delo	ljubezni,	ki	je	
večje	od	nje	nihče	ni	imel;	pa	je	tudi	
Marijino	sočutje	delo	ljubezni,	kakršni	
za	njo	nobena	druga	ni	bila	enaka.

P. Vladimir Kos

IN VES SEPTEMBER
In ves september grozdje zazoreva,
skrivaj kramljajo gobe s kačami;
poljé se v čisto zlat ornat odeva –
le tu in tam, ker prst srcé boli.

In v ves september v tihi svod molíta
postavi dve: Marija, križan Sin.
Brez tožbe v ustih za vse nas trpita –
Marija hoče delež bolečin.

Le trideset je dni – za naš spominek
od Mamice vseh nas: spominek Nanj.
Naj mesec ta brez hvalnice ne mine:
za tisto noč bo, lepšo od vseh sanj.

sv. Bernard, opat
(1090-1153)

POD KRIŽEM JE STA LA MATI
govor med osmino vnebovzetja, 14-15

Metlika
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NED ELJSKE
4. september
23. navadna nedelja
SUŽNJI SO BRATJE
Flm 9b-10.12-17
Pismo	Filemonu	je	edino	Pavlovo	zasebno	pismo.	

Ker	se	imenuje	“stari	Pavel”	lahko	upravičeno	sklepa-
mo,	da	je	nastalo	za	časa	njegovega	zapora	v	Rimu.	
Sicer	ne	poznamo	Pavlove	smrtne	letnice,	vemo	pa,	
da	so	ga	zaprli	ob	njegovem	zadnjem	obisku	Rima,	
verjetno	leta	57.	Pismo	je	namenjeno	kristjanu	Fi-
lemonu,	po	vsej	verjetnosti	Kološanu,	ki	mu	je	ušel	
suženj	Onezim	in	ga	verjetno	tudi	okra	del.	Ujeli	so	
ga	in	se	je	spoznal	s	Pavlom	v	rimskem	zaporu.	Pa-
vel	sedaj	prosi	Filemona,	naj	tega	pobeglega	sužnja	
sprejme	nazaj	in	z	njim	lepo	ravna.	Zakaj	Pavel	ni	
odkrito	nastopil	proti	suženjstvu?	Treba	je	upošte-
vati,	da	 je	bilo	v	Pavlovem	času	suženjstvo	nekaj	
normalnega,	z	gospodarskega	vidika	celo	nujno.	S	
takim	nastopom	ne	bi	nič	dosegel,	kvečjemu	škodoval	
bi	svojemu	oznanjevanju.	Družbo	je	moralo	najprej	
prepojiti	oznanjevanje	evangelija,	da	je	bila	priprav
ljena	za	odpravo	suženjstva.	Za	nas	 je	važno,	da	
Pavel	sužnja,	ki	je	bil	zaradi	pobega	“nekoristen”,	po	
sprejemu	krščanstva	vrača	nazaj	kot	“koristnega”:	
krščanstvo	ni	samo	teorija,	ampak	se	mora	odražati	
v	življenju.	In	dobrote	do	sužnja	Pavel	ne	ukazuje,	
ampak	 zanjo	prosi. Nobena	 dobrota	 namreč	 ne	
more	biti	 ukazana,	ampak	 je	 lahko	samo	prosto-
voljno	izkazana,	kar	velja	tudi	danes	v	vseh	ozirih.
11. september
24. navadna nedelja
KRISTUS REŠUJE GREŠNIKE
1 Tim 1,12-17
Začetek	Prvega	pisma	Timoteju	dokaj	jasno	kaže,	

da	Pismo	ne	izhaja	izpod	Pavlovega	peresa:	težko	si	
je	predstavljati,	da	bi	Pavel	na	tak	način	opisal	svoje	
spreobrnjenje	in	se	tako	pohvalil;	posebno	jasno	je	
to,	če	odlomek	primerjamo	s	tistimi	opisi,	ki	brez	
dvoma	izhajajo	od	Pavla	samega.	To	je	nekakšen	
Pavlov	svetniški	življenjepis	izpod	peresa	nekoga,	ki	
je	Pavla	dobro	poznal,	za	njegovo	ime	pa	ne	vemo.	
Pokazati	hoče,	da	za	vsem	Pavlovim	delovanjem	in	
uspehi	ne	stoji	le	njegova	osebna	gorečnost	in	zavze-
tost,	ampak	predvsem	Bog,	ki	je	Pavla	izvolil	za	svoje	
orodje.	To	pismo	poudarja	zakonitost	nasprotja:	kdor	
hoče	sam	rešiti	svoje	življenje,	ga	bo	izgubil.	Pavla	
rešuje	to,	da	se	zanaša	na	Boga	tudi	ob	uspehih,	
njemu	jih	pripisuje	bolj	kot	svojemu	prizadevanju,	
kar	je	poučno	za	nas,	ki	uspehe	rad	pripisujemo	sebi,	
pri	neuspehih	pa	skomignemo	za	rameni,	češ,	Božja	
volja.	Ves	odlomek,	ki	razlaga	Pavla	kot	vzor	veljave	
tako,	da	ga	predstavi	kot	prapodobo	vernikov,	se	
končuje	s	slovesnim	zaključnim	molitvenim	obraz-
cem,	ki	nima	nobene	zveze	s	prejšnjim	besedilom	in	
ga	ni	niti	ustvaril	pisec	tega	odlomka,	ampak	izvira	
iz	bogoslužja.	Ta	bogoslužna	molitev	je	častilna	in	
zahvalna	pesem	Božjemu	gospodarju	zgodovine,	ki	
mu	gre	čast	in	slava	na	veke.

18. september
25. navadna nedelja
MOLITI ZA VSE LJUDI
1 Tim 2,1-8
Z	nedeljskim	odlomkom	se	začnje	nov	del	Pisma	

Timoteju,	ki	bi	ga	lahko	naslovili:	“Kako	je	treba	ži-
veti	v	Božji	hiši”.	Neznani	pisec	Pisma	je	iz	Pavlovih	
naukov	zbral	tiste	točke,	ki	so	bile	važne	za	mlado	
Cerkev,	 ki	 je	 že	 toliko	 napredovala,	 da	 je	 čutila	
potrebo	po	določeni	notranji	ureditvi,	posebno	še	
glede	raznih	skupin	v	njej.	Tako	vidimo	podobo	Pavla	
kot	nekakega	zavetnika	cerkvenega	prava,	kar	 je	
v	resnici	tudi	bil,	saj	je	mnogokrat	moral	posegati	
v	urejanje	notranjih	razmer	posameznih	cerkvenih	
občin	in	je	s	tem	postavil	temelje	cerkvenega	pra-
va,	ki	se	je	potem	razvijalo	skozi	vso	zgodovino	do	
današnjih	dni.	To	je	normalna	razvojna	stopnja:	iz	
navdihov	Svetega	Duha,	ki	so	botrovali	začetkom	
Cerkve,	 je	 bilo	 treba	 izkristalizirati	 pravila	 za	 ob-
našanje	ob	raznih	priložnostih.	Osnovne	točke	teh	
zakonov	so:	1.	Cerkev	je	tu	za	ves	svet,	za	služenje	
vsemu	človeštvu;	2.	vsaka	krajevna	skupnost	mora	
služiti	svoji	okolici,	če	ne	drugače,	pa	z	zgledom;	3.	
želja	po	mirnem	in	urejenem	življenju	ne	sme	preiti	
v	udobno	brezbrižnost,	češ	odgovorna	je	oblast,	ki	je	
od	Boga.	Oblast	je	res	od	Boga,	toda	če	ne	spoštuje	
človekove	osebe	in	njenega	dostojanstva,	se	je	sama	
obsodila	in	postavila	izven	zakona.	Taki	oblasti	se	
ljudje	ne	samo	smejo,	ampak	se	morajo	upreti	in	jo	
vreči	z	vsemi	zakonitimi	sredstvi.	To	ni	revolucija:	ta	
deluje	z	nezakonitimi	in	nasilnimi	sredstvi.
25. september
26. navadna nedelja
DRŽIMO SE ZAPOVEDI
1 Tim 6,11-16
Odlomek	po	svoji	vsebini	izstopa	iz	ostalega	be-

sedila	Prvega	pisma	Timoteju,	saj	ima	značaj	pouka	
v	nravnih	zadevah.	Obrača	se	na	posameznika:	»Ti	
pa,	Božji	 človek	 ...«	 in	se	spet	zaključuje	s	hval-
nico,	ki	smo	jo	že	srečali	v	odlomku	24.	navadne	
nedelje.	Morda	je	bil	ta	odlomek	nagovor	pri	krstu	
novega	odraslega	vernika.	Poudarek	 je	na	 izrazih	
“bojevati	dobri	boj	vere”	in	“izpovedovati	pred	pri-
čami”.	Bojevati	boj	vere	ne	pomeni	samo	mehanično	
izpolnjevati	osnovne	zapovedi,	ampak	razmišljati,	
odgovorno	iskati	in	tvegati,	kako	postaviti	Boga	v	
središča	 vsakdanjega	 življenja.	 Zavedati	 se	 tiste	
napetosti	med	“že”	in	“še	ne”:	Božje	kraljestvo	je	
že	med	nami,	ni	pa	še	dokončno	uresničeno.	Samo	
na	tem	temelju	je	možno	vero	tudi	izpovedovati,	to	
pa	se	da	na	različne	načine.	Izpovedovati	vero	samo	
z	nedeljsko	mašo	in	kako	občasno	molitvijo	ni	do-
volj.	Treba	se	je	vprašati:	»Kakšen	smisel	ima,	biti	
kristjan?«	ali	še	bolje:	»Če	bi	bil	danes	postavljen	
pred	vprašanje,	ali	naj	se	dam	krstiti,	kako	bi	se	
odločil?«	Odkrit	odgovor	bo	pokazal,	če	smo	svojo	
vero	 res	 pripravljeni	 izpovedovati	 “pred	 pričami”.	
Lahko	je	izpovedovati	pred	pričami,	ki	so	nam,	veri	
in	Cerkvi	naklonjene;	kaj	pa	pred	 takimi,	ki	nam	
niso	naklonjene	ali	so	celo	sovražne?	

MIS LI
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KINŠASA — Pokoli	 na	 vzhodu	DR	 Kongo	 so	 sad	
prepletenosti	politike,	narodnosti	in	izkoriščanja	na-
ravnih	virov.	Glavno	vlogo	pri	tem	naj	bi	igrala	mus-
limanska	teroristična	skupina	ugandskega	izvora.
INNSBRUCK/BOZEN — Skavti	in	člani	Karitas	iz	
škofij	s	sedežema	v	omenjenih	krajih	so	28.	maja	
na	 Brennerju	 protestirali	 zoper	 postavitev	 mejne	
zapore	za	migrante.	Pri	tem	so	Italijani	Avstrijcem	
predali	 lesen	 križ	 iz	 Lampeduse	 ter	 prebrali	 opo-
zorilo	nadškofa	Agrigenta	in	Lampeduse	kardinala	
Francesca	Montenegra	 pred	 zapiranjem	meja	 be-
guncem	in	migrantom.
KARYES — Ruski	predsednik	Putin	je	drugega	dne	
obiska	v	Grčiji	(28.	maja)	obiskal	meniško	republi-
ko	na	gori	Atos,	kjer	se	je	srečal	z	moskovskim	pa-
triarhom	Kirilom	I.	in	udeležil	bogoslužja	v	stolnici	
Marije	Vnebovzete.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	28.	maja	sprejel	
v	avdienco	predsednika	Singapurja	Tonyja	Tana	in	
Kostarike	Luisa	Guillerma	Solisa.	Oba	sta	v	pogo-
voru	z	njim	poudarila	pomen	medverskega	in	med-
kulturnega	dialoga	pri	podpori	človekovih	pravic.
DAMASK — Sirski	škofje	in	redovniki	so	Evropsko	
zvezo	pozvali,	naj	ne	podaljša	ukrepov	zoper	vlado	
sirskega	predsednika	Assada,	ki	potečejo	1.	junija,	
saj	zaradi	njih	najbolj	trpi	sirsko	ljudstvo.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	na	enourni	pogo-
vor	sprejel	predstavnico	“mater	z	Majskega	trga”,	
argentinsko	borko	za	državljanske	pravice	Hebe	de	
Bonafini.	Omenjena	skupina	se	zavzema	za	pojas
nitev	usode	 izginulih	 in	pogrešanih	oseb	med	ar-
gentinsko	vojaško	diktaturo	(1976–1983).
VATIKAN — Zaslužni	papež	Benedikt	XVI.	je	28.	ju-
nija	praznoval	65.	obletnico	mašniškega	posvečenja.	
Ustanova	Joseph	RatzingerBenedikt	XVI.	je	14.	ju-
nija	objavila,	da	mu	bodo	ob	tem	jubileju	izročili	tudi	
nov	sveženj	njegovih	zbranih	spisov	o	duhovništvu.
KRAKOV — Na	svetovnem	dnevu	mladih	je	za	var-
nost	skrbelo	20.000	policistov;	pomagalo	je	več	kot	
2.400	gasilcev	in	1.500	varuhov	meja.	
CANBERRA — Avstralski	škofje	so	pred	parlamen-
tarnimi	 volitvami	 2.	 julija	 odgovorne	 na	 oblasti	 in	
kandidate	v	predvolilnem	obdobju	v	 izjavi	z	naslo-
vom	Glasovi za tiste brez glasov	pozvali,	naj	ne	po-
zabljajo	na	zapostavljene	v	družbi,	družine	in	okolje.	
DUNAJ — Voditeljica	katehumenata	za	odrasle	du-
najske	 nadškofije	 Friederike	 Dostal	 je	 potrdila,	 da	
pozna	več	primerov,	ko	so	muslimani	grozili	 tistim	
muslimanom,	ki	so	se	hoteli	spreobrniti	v	krščanstvo.
DUNAJ — Predsednik	 Avstrijske	 karitas	 Michael	
Landau	je	ob	880	utopljenih	beguncih	in	migrantih	
izjavil:	»Umiranje	v	Sredozemskem	morju	se	mora	
končati.«	Avstrijske	oblasti	je	pozval,	naj	za	to	kaj	
več	naredijo	na	evropski	ravni.	
BRUSELJ — Jezuitska	služba	za	begunce	v	Evropi	
(JRS)	je	prostovoljce	pozvala,	naj	bodo	še	prijaz
nejši	do	beguncev.	Takšen	odnos	do	njih	je	potre-
ben,	ker	so	na	državnih	mejah	že	tako	stroge	ukre-
pe	glede	njih	še	poostrili.

STUTTGART — Udeleženci	kongresa	katoliških	šol	
(v	Nemčiji	jih	je	več	kot	900,	na	njih	32.000	učite-
ljev	poučuje	360.000	učencev)	so	razpravljali,	kak
šna	naj	bi	bila	v	prihodnje	vzgoja	in	izobraževanje	
v	duhu	evangelija.
VARŠAVA — Nasprotniki	splava	so	zbrali	100.000	
podpisov,	ki	so	potrebni,	da	bo	parlament	moral	raz-
pravljati	o	skoraj	popolni	prepovedi	splava	na	Polj-
skem.	 Ta	 je	 dovoljen,	 kadar	 je	 ogroženo	 življenje	
nosečnice,	po	posilstvu	in	hudih	poškodbah	zarodka.
CHICAGO — Generalni	 kapitelj	 lazaristov	 je	 ob	
svojem	 zasedanju	 v	 Chicagu	 za	 vrhovnega	 pred-
stojnika	izvolil	namestnika	vizitatorja	viceprovince	
sv.	Cirila	in	Metoda	v	Ukrajini,	argentinskega	Slo-
venca	Tomaža	Mavriča.	Rojen	v	Argentini	je	deloval	
najprej	med	Slovenci	v	Argentini,	nato	na	slovenski	
župniji	v	Torontu,	od	tam	je	šel	v	Šentjakob	ob	Savi	
in	nato	v	Celje,	nato	pa	kot	misijonar	v	Rusijo	v	
Nižnij	Tagil	v	Sibiriji.	Od	tam	je	bil	poklican	za	vzgo-
jitelja	novincev	na	Slovaškem	in	pozneje	v	Kijevu	v	
Ukrajini,	kjer	je	bil	nazadnje	namestnik	vizitatorja.
VATIKAN — Cirkuški	artisti,	ki	so	16.	junija	nasto-
pili	pred	papežem,	so	imel	s	seboj	tudi	6mesečnega	
tigra.	Ko	ga	je	papež	hotel	počohati	po	dlaki,	se	je	
prvič	umaknil,	drugič	pa	je	pustil,	da	ga	je	pogladil.	
Očitno	je	to	malce	zmedlo	tudi	papeža,	da	je	potem	
v	svojem	nagovoru	zamenjal	tigra	z	leopardom.
VATIKAN — V	konzistoriju	20.	junije	ja	papež	Fran-
čišek	kardinala	Rodeta	na	njegovo	prošnjo	promo-
viral	iz	“reda	kardinalov	diakonov”	v	“red	kardinalov	
duhovnikov”.	Promocija	je	zgolj	zgodovinske	in	for-
malne	narave	in	nima	nobenih	praktičnih	posledic.
KIJEV — Vatikanski	državni	tajnik	kardinal	Pietro	
Parolin	je	od	15.	do	20.	junija	obiskal	Ukrajino,	da	
izrazi	solidarnost	papeža	Frančiška	s	trpečimi	pre-
bivalci	te	dežele.	Pri	maši	v	Kijevu	je	Ukrajince	po-
zval	k	boju	zoper	nepoštenost,	krivično	pridobljeno	
bogastvo,	v	Zaporožju	pa	je	zagotovil,	da	bodo	za	
Ukrajino	zbrana	sredstva	izključno	za	žrtve	nasilja	
v	vzhodnem	delu	Ukrajine	ne	glede	na	njihovo	ver-
sko,	etnično	in	jezikovno	pripadnost.
ERBIL — Kaldejski	patriarh	Louis	Raphael	Sako	je	
27.	junija	v	Erbilu,	prestolnici	kurdske	avtonomne	
pokrajine	na	severu	Iraka,	posvetil	novo	cerkev	z	
milostno	podobo	Naše	ljube	Gospe	vedne	pomoči.	
Novo	 bogoslužno	 stavbo	 so	 postavili	 v	 mestnem	
predelu	Ankawa,	v	katerem	so	našli	zatočišče	šte-
vilni	kristjani,	ki	so	pobegnili	iz	Mosula	pred	teroris-
ti	Islamske	države	oz.	iz	mestec	v	Ninivah.
DUNAJ — Predsednik	 Avstrijske	 Karitas	 Michael	
Landau	je	po	vrnitvi	iz	Etiopije	povedal,	da	je	to	dr-
žavo	doletela	ena	najhujših	suš	in	zaradi	tega	lakot	
v	zadnjih	30	letih.	Država	nujno	potrebuje	vsaj	za	
1,4	milijarde	dolarjev	takojšnje	pomoči;	doslej	je	je	
dobila	manj	kot	polovico	te	vsote.
VATIKAN — Nekdanji	 tajnik	 papeža	 Benedikta	
XVI.	nadškof	Georg	Gänswein	je	v	pogovoru	za	ka-
toliški	oddajnik	EWTN	povedal,	da	omenjeni	papež	
ni	nikoli	obžaloval,	da	se	je	konec	februarja	2013	
umaknil	 iz	 papeške	 službe.	 Upokojeni	 papež	 živi	
danes	čisto	mirno	in	je	“mogoče	še	bolj	kot	kdajkoli	
prej”	prepričan,	da	je	ravnal	pravilno.

SMO...
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BRUSELJ — Predsednik	COMECE	(Komisije	škofov
skih	konferenc	Evropske	zveze)	kardinal	Reinhard	
Marx	in	predsednik	Ameriške	škofovske	konference	
nadškof	Joseph	Edward	Kurtz	sta,	prvič	doslej,	za-
vzela	 skupno	 stališče	 do	 Trgovinskega	 sporazuma	
EZ	–	ZDA	(TTIP).	Poudarila	sta,	da	lahko	to	čezat
lantsko	trgovinsko	in	naložbeno	partnerstvo	prispe-
va	k	boljši	prihodnosti	prebivalcev	EZ	in	ZDA,	ven-
dar	ga	je	treba	prej	“temeljito”	preveriti,	ali	ustreza	
zahtevanim	družbenim	in	ekološkim	merilom.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	24.	junija	sprejel	
odstop	jeruzalemskega	latinskega	patriarha	Foua-
da	Twala	in	za	njegovega	naslednika	–	upravitelja	
jeruzalemske	 latinske	nadškofije	–	 imenoval	nek-
danjega	 frančiškanskega	 kustosa	Svete	 dežele	 p.	
Pierbattista	Pizzaballa.	Temu	je	poleg	naslova	apo-
stolskega	administratorja	(za	časa	izpraznitve	nad-
škofijskega	sedeža)	podelil	tudi	naslov	naslovnega	
nadškofa	nekdanje	škofije	Verde	na	zahodu	Turčije.
CARIGRAD — Armenski	verniki	so	s	protestno	de-
monstracijo	pred	zgradbo	armenskega	apostolske-
ga	patriarhata	zahtevali	izvolitev	novega	patriarha,	
ker	sedanji	Mesrob	II.	(Mutafyan)	zaradi	alzheimer-
jeve	bolezni	ne	more	več	dobro	opravljati	zahtevne	
službe.	Izvolitev	novega	patriarha	pa	ni	mogoča	ne	
po	armenskem	cerkvenem	pravu	ne	po	turški	zako-
nodaji,	dokler	je	stari	patriarh	še	živ.
JERUZALEM — Deset	dni	pred	koncem	ramadana	
je	v	starem	delu	mesta	vnovič	prišlo	do	spopadov	
med	muslimani	in	izraelsko	policijo.	Skupina	zamas
kiranih	moških	je	iz	mošeje	AlAksa	metala	kame-
nje	na	policiste.	Ker	je	vnovič	prišlo	do	izgredov,	so	
oblasti	dostop	za	nemuslimane	v	mošejo	zaprle.	
BONN — Nemška	škofovska	konferenca	je	27.	ju-
nija	v	letnem	poročilu	objavila,	da	so	nemške	škofi-
je,	dobrodelne	ustanove	in	misijonski	redovi	lani	za	
pastoralne	 in	 socialne	projekte	po	svetu	namenili	
582	milijonov	evrov.	
BERLIN — Raziskava	 je	 pokazala,	 da	 je	 število	
moških	žrtev	spolnih	zlorab	precej	višje	v	katoliški	
Cerkvi	kot	v	drugih	ustanovah.	
VARŠAVA — Poljska	 vlada	 namerava	 znižati	 po-
kojnine	več	deset	tisoč	upokojenim	agentom	bivše	
tajne	policije	SB	iz	časa	komunizma.	Relativno	vi-
soke	 pokojnine	 bodo	 znižali	 na	 sedanje	mesečno	
povprečje	okoli	400€.	Utemeljitev:	ni	razloga,	da	bi	
nekdanji	funkcionarji	represivnega	komunističnega	
sistema	dobivali	višje	prihodke	za	svojo	dejavnost	
v	preteklosti.
VELEHRAD — Romanja	 na	 god	 sv.	 Cirila	 in	Me-
toda	v	svetišče	na	Moravskem	se	je	udeležilo	več	
kot	23.000	vernikov,	vodila	sta	ga	praški	nadškof	
kardinal	 Dominik	 Duka	 in	 olomuški	 nadškof	 Jan	
Graubner.	Romanje	je	bilo	v	znamenju	svetega	leta	
usmiljenja,	kardinal	Duka	pa	je	romarje	spomnil	na	
prihod	slovanskih	apostolov	leta	863	na	Moravsko	
ter	na	velik	pomen	tega	svetega	kraja	v	stoletjih.
LONDON — Anglikanski	primas	Justin	Welby	je	iz-
javil,	 da	 je	 “Brexit”	 povzročil	 razpoke	 v	 britanski	
družbi.	Njegove	 zagovornike	 kot	 tudi	 nasprotnike	
je	pozval,	naj	se	uprejo	povečani	“sovražnosti	do	
tujcev	in	rasizmu”.

BOGOTA — Kardinal	Ruben	Salazar	Gomez	je	po-
hvalil	napoved	voditelja	levičarske	gverilske	orga-
nizacije	FARC	Timoleona	Jimeneza,	da	se	bo	ta	od-
povedala	novačenju	borcev	in	plačevanju	varščine.	
Upa	tudi,	da	se	bo	“korak	za	korakom”	vključeva-
la	v	družbo.	To	upanje	zbuja	dejstvo,	da	gverilska	
skupina	postaja	civilno	gibanje.	
BUENOS AIRES/BRUSELJ — Argentinski	predsed
nik	Mauricio	Macri	je	med	postankom	v	Bruslju	ob	
potovanju	 po	 Evropi	 o	 svojem	 odnosu	 do	 rojaka	
papeža	Frančiška	izjavil:	»Veliko	sva	sodelovala	in	
upam,	da	ga	bom	lahko	še	naprej	podpiral	pri	nje-
govem	delu.«	S	tem	je	odgovoril	na	papeževe	be-
sede	v	pogovoru	za	dnevnik	“La	Nacion”:	»Z	Macri-
jem	nimam	nobenih	težav.	Je	plemenit	človek.«
KALKUTA — V	domu	ostarelih	je	umrl,	star	90	let,	
upokojeni	 nadškof	 v	 tem	 mestu	 Henry	 Sebastian	
D’Souza,	 pobudnik	 postopka	 za	 razglasitev	 matere	
Terezije	za	svetnico.	Bil	je	njen	zaupnik,	mater	Terezi-
jo	je	velikokrat	označeval	za	“Kristusov	obraz	svetu”.
CARACAS — Predsednik	 Venezuelske	 škofovske	
konference	nadškof	Diego	Padron	je	7.	julija	izjavil,	
da	želi	Cerkev	posredovati	v	sporu	med	socialistično	
vlado	in	konservativnodržavljansko	opozicijo.	»Po-
navljamo	poziv	k	srečanju	—	za	odpuščanje	in	spra-
vo.	Ponujamo	svoje	usluge,	da	bi	olajšali	ta	dialog.«
VATIKAN — Papež	Frančišek	 je	11.	 julija	sprejel	
odpoved	 73letnega	 italijanskega	 jezuita	 p.	 Fe-
derica	 Lombardija	 z	mesta	 direktorja	 Tiskovnega	
urada	Svetega	sedeža	in	za	njegovega	naslednika	
imenoval	56letnega	Američana	dr.	Grega	Burkeja,	
dosedanjega	 Lombardijevega	namestnika.	Za	na-
mestnico	direktorja	pa	je	postavil	dr.	Palomo	Garcio	
Ovejero,	 glavno	 urednico	 španskega	 katoliškega	
radia	Cadena	Cope.	Službo	sta	prevzela	1.	avgusta.
MONTEVIDEO — Dnevnik	El	Observador	poroča,	
da	 so	 urugvajski	 škofje	 pripravljeni	 odpreti	 cer-
kvene	arhive	iz	časa	vojaške	diktature	v	tej	državi	
(1973–1985).	Urugvajska	škofovska	konferenca	je	
to	pripravljenost	11.	julija	že	potrdila	predsedniku	
vlade	Tabareju	Vazquezu.	
WASHINGTON — Raziskava	 inštituta	 Pew	 Re
search	Center	je	pokazala,	da	se	v	Evropi	letos	zelo	
krepi	protimuslimansko	razpoloženje.	V	Španiji	 in	
Italiji	se	je	v	primerjavi	z	lanskim	letom	z	8%	pove-
čalo	na	50	oz.	69%,	v	Nemčiji	in	Franciji	pa	s	petih	
odstotkov	na	29%	vprašanih.
VATIKAN/KAIRO — Škof	Miguel	Ayuso	Guixot	s	
Papeškega	 sveta	 za	medverski	 dialog	 je	 na	 željo	
papeža	Frančiška	13.	julija	obiskal	sunitsko	univerzo	
AlAzhar.	Z	njenimi	predstavniki	se	je	pogovoril	o	
pogojih	in	načinih	obnovitve	dialoga.	
BONN/HANNOVER — Predsednika	 Nemške	 ka-
toliške	 škofovske	 konference	 (kardinal	 Reinhard	
Marx)	in	Sveta	evangeličanske	cerkve	(deželni	škof	
Heinrich	Bedford	—	Strohm)	sta	v	skupni	izjavi	po-
udarila,	 da	 se	 ne	 strinjata	 o	 tem,	 da	 bi	 begunce	
nameščali	ločeno	glede	na	njihovo	vero.	
RIM — Italijanske	 oblasti	 nameravajo	 uvesti	 dr-
žavno	diplomo	 in	register	za	 imame.	Muslimanski	
duhovniki	bodo	morali	za	pridobitev	leteh	uspešno	
opraviti	tečaj	iz	državljanskih	in	pravnih	vprašanj.
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
LETO 1855

Kljub	temu	neljubemu	dogodku	so	pa	srca	vašča-
nov	in	okoličanov	ostala	vesela.	V	slovesnem	sprevodu	
so	šli	po	provikarja	in	ga	peljali	v	misijonsko	kapelo,	
kjer	so	bivši	gojenci	spet	zapeli,	Knoblehar	je	pa	dal	
blagoslov.	Ljudstvo	je	potem	zunaj	prepevalo	svoje	
pesmi.	Z	njimi	je	hotelo	izraziti	veselje,	da	je	Knob
lehar	spet	prišel	k	njim;	 trgovci	s	slonovino	so	bili	
tudi	tukaj	raztrosili	laž,	da	je	hudo	bolan	ali	celo,	da	
je	umrl.	Vse	leto,	ko	ni	bilo	duhovnika	v	Gondokoru,	
so	bili	do	misijonskih	uslužbencev	pošteni	in	uslužni.
Ves	dan	so	ostali	pri	misijonski	postaji.	Vse	so	

hoteli	zvedeti	od	Knobleharja.	Niso	mu	pustili	iti	spat.	
Rešil	ga	je	spet	Mugà,	ki	jim	je	obnavljal	svoje	spo-
mine	na	Egipt	in	jim	spet	razlagal,	kakšno	korist	bodo	
imeli	oni	in	njihovi	otroci	od	misijonarjev.	Misijonar	
Bališ	je	v	Ljubljani	dejal,	da	je	bil	Mugà	doma	nekaj	
dni	daleč	od	Gondokora.	Ko	so	se	misijonarji	zopet	
za	stalno	naselili	v	Gondokoru,	se	je	šel	poslovit	od	
svojcev,	da	bi	za	vselej	ostal	v	misijonski	hiši,	kjer	
bo	tu	 in	tam	prijel	za	kakšno	delo,	pa	bo	z	vsem	
preskrbljen.	Kot	pristen	zamorec	se	je	tudi	on	hotel	
okoristiti	z	misijonom.	Kristjan	pa	ni	postal.
Drugo	jutro	je	Knoblehar	vprašal	Überbacherja,	

ali	zdaj	vidi	svojo	župnijo	in	svoje	črne	župljane.
Misijonsko	 postajo	 je	 Knoblehar	 takole	 opisal:	

»Sredi	ozemlja,	ki	pripada	ponosnemu	rodu	Barijcev,	
tam,	kjer	se	obrežje	skrivnostne	reke	(Belega	Nila)	
dviga,	kakor	se	ob	vsem	njenem	teku	nikjer	ne,	je	
naselbina,	ki	se	zelo	razlikuje	od	naselij	domačinov.	
Že	od	daleč	se	vidi	na	griču	štirikotna	stavba,	dočim	
imajo	vse	koče	domačinov	okroglo	obliko	in	stožčasto	
streho.	Proti	zahodu,	to	je	proti	reki,	in	proti	jugu	je	
vrt	z	drevjem	in	zelenjavo.	Sredi	notranjega	dvorišča	
se	visoko	nad	streho	dviga	drog,	ki	je	bil	prej	jambor	
na	ladji,	danes	pa	ima	na	vrhu	kovinast	križ,	ki	se	v	
jutranjem	in	večernem	soncu	sveti	daleč	na	okoli	in	
oznanja	ob	ravniku	bivajočim	Afrikancem,	da	se	tudi	
njim	približuje	zveličanje.	Na	drogu	se	od	časa	do	
časa	vije	bela	zastava	z	modro	zvezdo,	ki	naznanja	
kdaj	je	nedelja	ali	Marijin	praznik.«
S	 stanjem	misijonskih	 stavb	 je	 bil	 Knoblehar	

zadovoljen.	Zidar,	ki	ga	je	bil	z	opekarji	pripeljal	iz	
Kartuma,	je	začel	polagati	temelj	za	desno,	severno	
krilo.	Hiša	 je	še	vedno	 imela	samo	dva	prostora:	
kapelo	 in	 stanovanjsko	sobo,	ki	 je	pa	 služila	 tudi	
za	učilnico	in	sploh	za	vse.	Überbacher	je	o	tej	sobi	
pikro	zapisal:	»Zoper	močan	naliv	smo	v	misijonski	
hiši	pod	razpetimi	kožami	precej	zavarovani.«	Okoli	
notranjega	dvorišča	je	stalo	več	koč	iz	ila	in	bička,	
ki	so	služile	za	kuhinjo,	za	poselsko	stanovanje,	za	
kravji	in	ovčji	hlev	in	za	kurnico.	Na	vrtu	je	drevje	
dobro	uspevalo;	kar	ga	je	bilo	bolj	zgodnjega,	kakor	
na	primer	smokve	 in	granatna	jabolka,	 je	tudi	že	
rodilo.	Vinska	trta	se	je	lepo	razrasla,	grozdov	pa	še	
ni	naredila.	Tudi	zelenjava	je	lepo	rastla,	zlasti	čebu-
la,	ki	jo	v	južnih	krajih	mnogo	uživajo.	Überbacher	

je	prav	zapisal:	»Tukaj	v	zamorski	deželi	je	vsaj	za	
nekaj	časa	potrebno,	da	ima	misijonar	tudi	zemska	
sredstva	v	rokah	in	da	z	njimi	vlada	ljudi.«	Imeli	so	
precej	uslužbencev,	večinoma	odsluženih	vojakov,	
ki	se	pa	pri	delu	niso	pregreli.
Na	praznik	Marije	Pomočnice,	24.	maja,	so	nesli	v	

slovesni	procesiji	tri	zvonove	z	ladje	h	kapeli	in	so	jih	s	
škripci	potegnili	na	pripravljeno	leseno	ogrodje.	Poslej	
so	se	vsak	dan	trikrat	oglašali.	Ta	ali	oni	črnec	se	je	
na	polju,	na	paši	ali	v	ribiškem	čolnu	ob	njihovem	
zvonjenju	 prekrižal	 in	 odmolil	 angelovo	 češčenje,	
kakor	so	ga	bili	naučili	misijonarji	ali	pa	otroci.
Ob	prostem	času	je	Knoblehar	sestavljal	slovarček	

barijskih	besed	in	v	barijski	jezik	prevajal	temeljne	
verske	nauke	in	najbolj	potrebne	molitve.
Tisti,	ki	so	jih	bili	prejšnje	leto	ladjarji	sardinskega	

konzula	Vaudeya	ranili	in	jim	je	misijon	nudil	zavetje	
in	zdravila,	so	se	prišli	Knobleharju	posebej	zahvalit.	
Tudi	zdaj	so	iz	vse	okolice	hodili	na	misijonsko	po-
stajo,	če	so	bili	bolni,	ranjeni	ali	pa	razprti.
Večina	 okoliških	 poglavarjev	 je	 bila	misijonu	

naklonjena.	Tudi	prebivalstvo	Gondokora	je	bilo	pri-
jazno	in	spoštljivo	do	njih.	Überbacher	je	21.	aprila	
pisal	v	Brixen:	»Gondokorci	so	z	nami	prav	prijazni.	
Ko	grem	po	poti,	mi	kličejo	iz	daljave:	‘Oče,	oče,	ali	
ti	je	dobro?’	Res	se	Barijec	tako	prijazno	vede,	da	bi	
človek	tega	ne	pričakoval.	Meni	še	noben	zamorec	ni	
nič	žalega	storil.	Misijonarjeva	beseda	mnogo	zaleže;	
reko	mu:	‘Džona	baba;	alabut	farik’.	To	je:	‘Že	prav,	
oče;	prav	dobro’.	Komaj	morem	verjeti,	da	živim	v	
deželi	divjakov.	Táko	je	bilo	ljudstvo	do	zdaj;	kako	
bo	za	naprej,	to	pa	skriva	Bog	zapečateno	v	svoji	
previdnosti.	Ves	dan	imamo	otroke	in	odrasle	okoli	
sebe.	Nič	jim	ni,	po	cele	dolge	ure	presedeti	in	gle-
dati,	kako	delamo.	Ako	rečem:	saj	vidite,	da	pišem,	
berem,	molim,	–	mi	odgovarjajo:	Džona,	to	je:	Že	
prav,	in	ne	pričakujejo,	da	bom	kramljal	z	njimi.	Eni	
prihajajo,	drugi	odhajajo;	tako	človeka	vedno	moti-
jo	pri	delu.	Pride	pa	tudi	trop	otrok,	žensk,	moških	
pred	vrata,	ki	morajo	biti	zaradi	svetlobe	odprta,	in	
gledajo	noter.	Moram	jih	pozdraviti	in	govoriti	z	nji-
mi.	Samo	zgodnje	jutranje	in	večerne	ure	so	naše;	
dan	nam	vzamejo	odrasli	 in	otroci.	Zvečer	pa	gre	
zamorec	takoj	domov,	ker	se	boji	teme;	ponoči	ga	
ne	spraviš	nikamor.«
Branje	in	pisanje	so	imeli	zmorci	za	čarodejstvo,	

s	katerim	hoče	misijonar	zvedeti	o	daljnih	prijateljih,	
o	 domovini,	 o	 številu	 ladij,	 ki	mu	bodo	pripeljale	
steklene	bisere	itd.	Njih	nadležnost	je	Überbacher	
potrpežljivo	prenašal.
Knoblehar	 je	 o	 binkoštih	 krstil	 Šerifa	 in	 nekaj	

Barijcev.	Med	njimi	je	bil	tudi	sedemletni	Lutiverijev	
vnuk,	ki	je	bil	doma	iz	vasi	Kopájno.	Ime	mu	je	bilo	
Logvit	lo	Ladú.	Pri	krstu	je	dobil	ime	Frančišek	Ksa-
verij.	Osem	let	pozneje	je	šel	v	Evropo	na	višje	šole.	
Gondokorska	krščanska	občina	je	z	njim	štela	31	duš.
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Jezus,

 ki si zaradi svoje goreče ljubezni hotel biti za nas križan
in preliti svojo dragoceno Kri za naše odrešenje,

ozri se na nas in usliši naše prošnje.

Popolnoma zaupamo v tvoje usmiljenje.

S svojo milostjo nas očisti grehov,
posveti naše delo,

daj nam in vsem, ki so nam dragi, vsak dan vse,
kar potrebujemo za telesno in duhovno življenje

in olajšaj naša bremena.

Blagoslovi naše družine
in nakloni našemu tako hudo ranjenemu narodu

svoj mir, ki je edini resnični mir.

Daj, da bomo pokorni tvojim zapovedim
prišli v večno slavo v nebesih.

Amen.
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Cistercijanska	Opatija	 Stična	 je	 najstarejši	 sa-
mostan	na	današnjem	slovenskem	ozemlju	in	edini	
cistercijanski	 samostan,	 ki	 še	 deluje	 (drugi	 je	 bil	
samostan	Kostnjevica	na	Krki).	V	sklopu	samostana	
se	nahaja	bazilika	Žalostne	Matere	Božje,	ki	služi	
tudi	kot	župnijska	cerkev.

Začetki	samostana	segajo	v	leto	1132.	Samostan	
je	kmalu	po	ustanovitvi	postal	pomembno	versko,	
kulturno	in	gospodarsko	središče	Kranjske.	Bogata	
samostanska	knjižnica	je	do	jožefinskih	reform	varo-
vala	dragocene	iluminirane	rokopise	v	latinščini	iz	12.	
in	13.	stoletja,	ki	so	nastali	v	stiškem	skriptoriju.	V	
samostanu	je	leta	1428	nastal	za	slovensko	slovstvo	
pomemben	rokopis,	eden	prvih	pisnih	spomenikov	
v	slovenščini.	Skozi	stoletja	je	samostan	spreminjal	
svojo	arhitekturno	podobo,	tako	da	danes	najdemo	
sledove	romanike,	gotike	in	baroka.	Vse	do	danes	
pa	se	je	ohranilo	najstarejše	jedro	samostana,	ki	ga	
tvorita	znameniti	križni	hodnik	in	redovna	cerkev.	
V	času	reform	Jožefa	II.	leta	1784	je	bil	samostan	
razpuščen.	Ponovno	so	ga	obudili	 cistercijani	šele	
leta	1898.	Od	takrat	dalje	samostan	ponovno	ne-
moteno	deluje.

Samostan	ter	cerkev	sta	danes	zavarovana	kot	
nepremičnina	spomenika	državnega	pomena,	sam	
samostan	pa	predstavlja	pomembno	versko	in	kul-
turno	središče.
Ustanovitev	samostana	je	neposredno	povezana	

z	oglejskim	patriarhom	Peregrinom	I.,	ki	je	v	želji	po	
ustanovitvi	prvega	samostana	na	ozemlju	Kranjske	
od	gospodov	Višnjegorskih	(to	so	bili	bratje	Henrik,	
Ditrih	in	Majnhalm)	pridobil	zemljo	za	ustanovitev	
samostana	v	kraju	imenovanem	Sitik,	ki	je	ustrezal	
cistercijanskim	pravilom	za	lego	samostana.	Priprave	
za	ustanovitev	samostana	je	pričel	že	v	letu	1132,	ko	
je	zasedel	svojo	stolico	v	Ogleju.	Pred	tem	namreč	
na	ozemlju	Kranjske,	ki	je	spadala	v	območje	oglej-
skega	patriarhata,	ni	bilo	še	nobenega	samostana,	
medtem	ko	jih	je	bilo	na	Koroškem	in	Štajerskem	
že	precej.	Glede	ustanovitve	samostana	se	je	Pe-
regrin	I.	povezal		s	svojim	znancem	in	prijateljem	
Bernardom	 iz	 Clairvauxa 	 ustanoviteljem	 novega	
cistercijanskega	reda.
Prvih	dvanajst	menihov	cistercijanov	je	na	Do-

lenjsko	najverjetneje	prišlo	 iz	samostanov	Ebrach	

v	Frankoniji,	Morimond	v	Franciji	 in	 iz	samostana	
Rein	 na	 Štajerskem	 ter	 se	 na-
selilo	v	pražupniji	v	Šentvidu	pri	
Stični,	od	koder	so	vodili	gradnjo	
samostana.	Po	redovni	tradiciji	so	
se	menihi	 v	 samostan	 vselili	 8.	
julija	1135.	Ustanovno	 listino,	ki	
je	predstavljala	končni	pravni	akt	
ustanovitve	samostana	je	Peregrin	
I.	 izdal	 24.	 septembra	 1136.	 Z	
ustanovno	listino	je	samostan	pre-
jel	tudi	veliko	posesti	v	Stični	ob	
reki	Temenici	 ter	na	vinorodnem	
območju	 Novega	mesta.	 Posest	

CISTERCIJANSKA OPATIJA

STIČNA
USTANOVLJENA 24. SEPTEMBRA 1136

Stična iz zraka

Bazilika Žalostne Matere Božje

Križni hodnik
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samostana,	ki	 je	predstavljala	gospodarski	temelj	
njegovega	obstoja,	se	je	z	darovi	Peregrina	I.,	grofov	
Višnjegorskih	in	drugih	plemiških	družin	v	prvih	letih	
delovanja	še	razširila	in	sicer	na	določena	območja	
Suhe	Krajine,	Notranjske	ter	Zgornje	Štajerske,	tako	
obdarovanje	pa	se	je	vidneje	ustavilo	šele	v	12.	sto-
letju.	V	letu	1136	redovna	skupnost	dobi	tudi	prvega	
opata	po	 imenu	Vincencij,	ki	 je	prišel	 iz	Francije.	
Osrednja	cerkev	Matere	Božje	je	bila	dokončana	in	
posvečena	8.	julija	1156	na	god	sv.	Kilijana,	posvetil	
pa	jo	je	Peregrin	I.	sam.
Glede	ustanovitve	samostana	se	je	ohranila	tudi	

legenda,	 ki	 pravi,	 da	 so	menihi	 samostana	 sprva	
začeli	graditi	na	drugem	kraju,	vendar	se	jim	je	zi-
dovje	vsako	noč	podrlo,	tako	da	so	morali	vsak	dan	
začeti	na	novo.	Potem	pa	so	nekega	dne	v	bližini	
uzrli	zelenega	ptiča,	ki	je	vztrajno	prepeval:	Sit	hic!	
Sit	hic!	(latinsko:	Tu	naj	bo!).	Menihi	so	ga	ubogali	
in	na	 tistem	mestu	 začeli	 zidati,	 zidovje	pa	 se	ni	
več	porušilo.	Kraj	je	dobil	svoje	sedanje	ime	Stična,	
vztrajni	ptič	pa	mesto	v	stiškem	grbu.	Kot	stavbnega	
mojstra	se	v	listinah	omenja	nek	Mihael,	pri	čemer	
ni	jasno	ali	je	bil	glavni	zidar	ali	zgolj	eden	izmed	
kamnosekov,	ki	so	sodelovali	pri	gradnji.
Marca	 leta	1215	je	papež	Inocenc	III.	 izdal	na	

prošnjo	stiških	menihov	privilegijsko	listino	za	sa-
mostan	v	kateri	je	potrdil	njihove	pravice	in	posesti	
ter	 jim	 predpisal	 več	 določb	 glede	 duhovnega	 in	
gospodarskega	življenja.
Menihi	cistercijani	so	se	poleg	molitve	posvečali	

tudi	 delu	 (po	 reku	Ora et labora),	 poleg	 tega	 pa	
tudi	 kulturi	 (skriptoriji,	 biblioteka,	 samostanska	
šola,	glasbena	šola),	dobrodelnosti	(skrb	za	uboge,	
zdravilstvo),	in	gospodarskim	dejavnostim	(gospo-
darjenje	s	podložnimi	kmetijami	in	posestvi).	Od	13.	
stoletja	dalje	so	se	posvečali	tudi	dušnemu	pastirstvu	
in	pridobivali	razne	župnije.	Prvo	župnijo	je	samostan	
pridobil	v	letu	1256	zadnjo	pa	leta	1668.
Samostan	je	svoje	posesti	širil	predvsem	na	račun	

darovnic	pomembnih	plemiških	družin.	Velika	večina	
darovnic	je	bila	povezana	z	željo,	da	bi	samostan	
opravljal	za	darovalca	po	njegovi	smrti	aniverzarije	
(obletnice	smrti).	Tako	je	v	samostanu	svoj	zadnji	
počitek	našlo	veliko	članov	plemiških	družin	Višnje-
gorskih,	Auerspergov,	Schnitzenpaumerjev,	Šumber-
ških,	Kozjaških,	Svibenskih,	Čreteških,	Mehovskih,	

Hmeljniških,	Žebniških,	Gallenberških,	Mokronoških,	
Rauberjev	in	gospodov	s	Kravjeka.	Svoj	grob	je	v	
samostanu	dobila	tudi	Virida	Milanska,	žena	avstrij-
skega	vojvode	Leopolda	III.,	ki	je	dolga	leta	živela	
v	bližnji	Pristavi.
O	samem	redovnem	življenju	v	srednjem	veku	je	

v	samostanu	malo	znanega,	saj	se	razen	poročil	o	
prekrških	niso	ohranile	druge	listine.	Med	redovnike	
je	 samostan	 sprejemal	 predvsem	 člane	 domačih	
plemiških	družin.
V	 13.	 stoletju	 so	menihi	 na	 področju	 Trške	

gore	 sredi	 vinorodnega	 območja	 pozidali	 dvor	
Bajnof.	 V	 14.	 stoletju	
se	pojavi	 stagnacija	 in	
upad	 v	 redovnem	 in	
go	spodar	skem	življenju	
ter	 razsip	no	 življenje	
nekaterih	 opatov	 (npr.	
Albert	Lindeški).
V	 drugi	 polovici	 15.	

stoletja	 je	 samostan	
doživel	 vrsto	 turških	
napadov,	 ki	 so	 Stično	
opustošili	 v	 letih	 1471	
in	 1475.	 V	 tem	 času	
številni	 opatje	 samo-
stan	močno	 utrdijo	 z	
obzidjem,	 obrambnimi	

stolpi.	Mogočni	žitnici	dodajo	celo	stavbo,	ki	spomi-
nja	na	utrdbo.
Tudi	v	16.	stoletju	je	samostan	še	vedno	doživljal	

krizo,	ponoven	razcvet	pa	je	doživel	v	17.	stoletju	
predvsem	zaradi	boljšega	nadzora	v	obliki	vizitacij.	
Med	letoma	1628	in	1630,	je	opatija	na	Starem	trgu	
v	Ljubljani	zgradila	mestni	dvorec,	ki	je	danes	znan	
pod	 imenom	Stiški	dvorec.	Razcvet	samostana	 je	
trajal	 vse	 do	 njegovega	nenadnega	 razpusta	 dne	
4.	oktobra	1784.	Avstrijski	cesar	Jožef	II.	je	s	svo-
jimi	 reformami	 namreč	 razpustil	 večino	 družbeno	
nekorist	nih	samostanov	kontemplativnih	redov,	ka-
mor	so	spadali	tudi	cistercijani.	Njihovo	premoženje	
je	bilo	prenešeno	na	Verski	sklad.

Prostori	 samostana	 so	 služili	 raznim	 uradom,	
tako	da	so	v	njem	naselili	davkarijo	in	sodnijo,	svoja	
stanovanja	so	dobili	uradniki,	mnoge	samostanske	

Samostanska obednica

Notranjost bazilike
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celice	so	spremenili	v	ječe,	v	trgovino	ter	tudi	v	šolo.	
V	letu	1784	je	bila	ustanovljena	tudi	župnija	Stična,	
ki	 je	 po	 razpustitvi	 samostana	 prevzela	 duhovno	
oskrbo	v	teh	krajih	ter	skrb	za	samostansko	cerkev.
Samostan	 je	 ponovno	 odkupila	 cistercijanska	

opatija	WettingenMehrerau	ob	Bodenskem	jezeru	
v	letu	1898,	ko	je	cistercijanski	red	praznoval	800	
let	svojega	obstoja.	Opatija	WettingenMehrerau	je	
to	 častitljivo	 obletnico	 želela	 počastiti	 z	 oživitvijo	
enega	 izmed	opustelih	samostanov.	Opat	Lovrenc	
Wocher	je	izbiral	med	Kostanjevico	in	Stično	in	se	
na	koncu	odločil	za	obuditev	Stične,	ki	je	imela	po-
membnejšo	zgodovinsko	vlogo.	Opatija	 je	morala	
velik	del	posesti	odkupiti	od	cesarskokraljeve	vlade	
na	Dunaju,	precej	pa	tudi	od	posesti	plemičev	Fö-
drangspergov.	Ker	so	precej	
zemlje	po	razpustitvi	odkupili	
tudi	 posamezniki,	 popolna	
restitucija	prvotne	posesti	ni	
bila	mogoča.	Stična	si	je	po	
dolgi	in	naporni	obnovi	zares	
opomogla	 šele	 v	 obdobju	
med	obema	vojnama,	ko	je	
število	menihov	zelo	naraslo.	
Tudi	gospodarsko	se	je	zelo	
okrepila,	saj	so	tedaj	posta-
vili	tudi	nov	mlin	z	električno	
turbino,	 žago,	 samostanske	
hleve	ter	mlekarno	in	sirarno.
Med	drugo	svetovno	vojno	

je	bilo	samostansko	poslopje	
bombardirano.	 Po	 vojski	 pa	
je	 večina	menihov	 odšla	 v	
Avstrijo.
V	letu	1950	je	bil	velik	del	

samostanske	 zemlje	 nacio-
naliziran.	Prav	tako	je	bil	na-
cionaliziran	tudi	del	zgradb	v	
katerih	je	svoj	prostor	dobila	
osemletka,	gimnazija,	inter-
nat	 in	 stanovanja	nekaterih	
profesorjev.
Z	 nastopom	 dr.	 Antona	

Nadraha	 za	 opata	 leta	 1979	 se	 je	 začel	 ponoven	
razcvet	samostana.	Po	denacionalizaciji	je	z	vrnitvijo	
samostanskih	prostorov	znotraj	obzidja	(osemletka	
in	gimnazija	se	je	selila	v	novo	zgrajeno	šolo),	sa-
mostan	ponovno	prevzel	prvotno	funkcijo,	ki	traja	
še	danes	pod	vodstvom	opata	Janeza	Novaka.
V	okviru	samostana	je	med	letoma	1175	in	1181	

delovala	rokopisna	delavnica.	Do	Gutenbergovega	
izuma	 tiska	 (okoli	 1450)	 je	 bilo	 še	 daleč,	 ročno	
prepisovanje	rokopisnih	zapisov	pa	je	dolgo	pote-
kalo	 skoraj	 izključno	 v	 samostanih.	 Strokovnjaki	
ocenjujejo,	da	je	v	tem	času	v	Stični	nastalo	okoli	
70	 rokopisov.	Večina	 od	32	danes	 ohranjenih	 del	
je	 v	 hrambi	Narodne	 in	 univerzitetne	 knjižnice	 v	
Ljubljani.	Preostanek	je	bil	leta	1784,	ob	razpustitvi	
samostana,	v	glavnem	prenesen	v	Dunajsko	dvorno	
knjižnico.
Poseben	 pomen	 v	 stiškem	 samostanu	 nastalih	

prepisov	 je	 v	 njihovi	 odličnosti.	 V	 samostanu	 so	

nastajali	kodeksi,	ki	so	se	lahko	merili	s	sočasnimi	
rokopisi	velikih	redovnih	postojank	po	tedanji	Evro-
pi.	Poleg	prepisovalcev	so	namreč	pomembno	delo	
opravili	tudi	mojstri	iluminatorji.	Ti	so	izrisali	včasih	
izjemne	umetelne	inicialke	na	začetkih	posameznih	
delov	besedila,	pa	tudi	domišljene	miniature	in	raz-
košne	risbe,	ki	so	se	po	navadi	nanašale	na	vsebino	
knjige.	Ali	je	po	letu	1181,	ko	je	prenehal	delovati	
samostanski	skriptorij,	delo	prepisovanja	še	vedno	
potekalo,	danes	ni	mogoče	zanesljivo	trditi,	saj	se	
pričevanja	iz	tega	obdobja	niso	ohranila.	Vendar	pa	
je	kasneje	prepisovanje	spet	zaživelo.	V	prvi	polo-
vici	15.	stoletja	je	tu	nastal	tako	imenovani	Stiški	
rokopis.	Gre	za	krajša	verska	besedila	v	slovenskem	
jeziku,	ki	sta	jih	v	latinsko	rokopisno	knjigo	dopisala	

neznana	meniha.	 V	 njej	 je	
tudi	krajši	slovenskolatinski	
slovarček.	Rokopis,	ki	ga	da-
nes	prav	tako	hrani	Narodna	
in	 univerzitetna	 knjižnica,	
sodi	med	 najpomembnejša	
srednjeveška	besedila	v	slo-
venščini.
V	 samostanskih	 stavbah	

imata	danes	svoje	sedež	tudi	
župnija	Stična	(v	starem	mli-
nu),	in	Muzej	krščanstva.	To	
je	državni	muzej	in	osrednja	
slovenska	muzejska	 usta
no	va	 na	 področju	 zbiranja,	
pre		u		če	vanja	in	razstavljanja	
premične	 sakralne	 kulturne	
dediščine.	 Muzej	 deluje	 v	
prostorih	 stare	 prelature	 in	
sledi	prek	1700	let	staremu	
verskemu	izročilu	na	območ
ju	Slovenije.
Cistercijanska	opatija	Stič-

na	 je	 leta	 1992	 za	 potrebe	
opravljanja	svojih	gospodar-
skih	 dejavnosti	 ustanovila	
družbo	Sitik	d.o.o.	in	jo	pre-
pustila	v	upravljanje	laikom.	

Družba	Sitik	d.o.o.	tako	v	okviru	svojih	dejavnosti	
vodi	 čajnico	 z	 zeliščno	 lekarno	 p.	 Simona	 Ašiča.	
Čajnica	in	zeliščna	lekarna	sta	zasnovani	v	cisterci-
janskem	slogu	in	se	nahajata	na	dveh	lokacijah.	Ena	
se	naja	v	samostanu	v	objektih	nekdanje	mlekarne	
druga	pa	v	Ljubljani.	Lekarna	nadaljuje	tradicijo	iz-
delkov	p.	Simona	Ašiča.	Poleg	tega	se	družba	Sitik	
d.o.o.	 ukvarja	 tudi	 s	 samostansko	 vrtnarijo,	 kjer	
na	4.000	m2	vzgoji	letno	250.000	sobnih	rastlin	in	
nadaljuje	tradicijo	samostanskega	vrtnarstva.
V	samostanu	sta	živela	 in	 se	 izobraževala	 tudi	

Jakob	Petelin	Gallus	(15501591)	in	Anton	Tomaž	
Linhart	(17561795).	Službo	arhidiakona	je	v	Stični	
opravljal	tudi	znani	kartograf	Ivan	Dizma	Florjančič	
de	Grienfeld	 (16911757),	 ki	 je	 bil	 avtor	 prvega	
zemljevida	Kranjske.
Eden	najbolj	znanih	patrov	v	Sloveniji	je	bil	tu-

kajšnji	cistercijan,	poznavalec	zdravilnih	rastlin,	p.	
Simon	Ašič	(19061992).

P. Simon Ašič
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➧

sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
ODKOD POZNAMO JEZUSA?

“ P Ê T I  E VA N G E L I J ”

Če	 je	med	 vsemi	 vidiki	 “Jezusovega	 življenja”	
eden,	 ki	 se	 prilagaja	
našim	modernim	 na-
vadam,	to	je,	natanč-
no	 slediti	 časovnemu	
zaporedju,	 potem	 se	
Jezusova	podoba	lah-
ko	 ponaša	 z	 veliko	
večjo	natančnostjo	kot	
jo	uživajo	vélike	zgo-
dovinske	 osebnosti:	
ne	le	kak	Sokrat,	Buda	
ali	Mohamed,	 ampak	
celo	Aleksander	Veliki	
in	 kak	 zgodnji	 sred
njeveški	kralj.	Te	mož
nosti	 je	mogoče	 celo	
razširiti	tako,	kot	to	počne	zgodovinar,	ki	se	zaveda	
svojega	 posla:	 z	 raziskavo	 zemljepisnega	 okvirja	
in	družbenega	okolja.	Eden	in	drugi	neposredno	ali	
posredno	dodatno	informirata	o	Jezusu.
Ali	predstavljati	Palestino,	da	bi	omogočili	boljše	

razumevanje	Kristusa,	ne	pomeni	samo	popuščanja	
lahkotnemu	okusu	za	slikovitost,	saj	so	mnogi	slikarji	
kot	za	stavo	“orientalizirali”	Svete	knjige,	odkar	sta	
to	modo	začela	Bida	in	Tissot?	Ali	ni	ta	slikovitost,	
kakor	 je	 lahka,	nujno	brez	koristi	 in	neprimerna?	
Pobožnost	in	zgodovinska	radovednost	se	skladata,	
če	je	Jezus	predstavljen	v	pokrajinah,	ki	so	mu	bile	
domače:	kako	je	krščen	na	bregu	tistega	Jordana	
svetlorjave	vode,	obrobljene	z	oleandri	in	tamarinda-
mi;	kako	iz	čolna	uči	množice	v	mehkobi	galilejskega	
večera,	medtem	 ko	Hermon	 odseva	 svoj	 sneg	 v	
kristalnem	modrem	ogledalu	Genezareškega	jeze-

ra;	kako	je	križan	na	robu	mestnega	obrambnega	
jarka,	dva	koraka	od	obzidja	iz	ogromnih	kamnitih	
blokov,	na	enem	od	tistih	zapuščenih	krajev,	polnih	
odpadkov,	ki	jih	je	najti	ob	vratih	orientalskih	mest.	
Zrak,	ki	ga	diha,	sonce,	kakršno	vidi,	toplotni	skoki,	
ki	jih	prenaša,	bledica	nezrelega	ječmena	in	pšenice,	
živo	zelenilo	sikomor	in	bleščeče	srebro	oljk,	vse	to	
in	ostalo,	kar	obdaja	njegovo	fizično	bitje	z	mnogo-
vrstno	domačnostjo,	ki	vpliva	na	naše	najskrivnejše	
občutke,	je	vredno	odkritja	in	svojega	prostora	na	
sliki,	ki	hoče	biti	resnična.
Koliko	podrobnosti	v	evangeliju	–	ki	je	poln	nazor-

nih	podrobnosti	–	ne	pove	nič	našim	zahodnjaškim	
navadam	in	jih	je	treba	razložiti!	Kaj	je	bil	koper,	ob	
katerem	je	Kristus	očital	farizejem,	da	dajejo	deseti-
no	od	njega,	zanemarjajo	pa	veliko	večje	obveznosti	
(Mt	23,23)?	Nič	drugega	kot	 janež,	rastlina,	ki	 jo	
poznajo	vsi	popotniki	v	Orientu.	Toda	ne	gomoljasti	

sladki	 janež,	 ki	 ga	 v	
Italiji	 jedo	 k	 mesu,	
ampak	 trpki	 navadni	
janež,	 ki	 so	 ga	 upo-
rabljali	 za	 odvajalne	
čaje	 in	 ki	 je	 bil	malo	
vreden.	In	ko	je	Marija	
Magdalena	izlila	na	Je-
zusove	noge	funt	olja	
iz	narde	(Jn	12,3):	ali	
ni	koristno	vedeti,	da	
ta	dragocena	tekočina	
ni	nič	drugega	kot	sok	
rjavkaste	obloge,	ki	jo	
je	videti	rasti	v	razpo-
kah	palestinskih	skal,	

pa	je	je	treba	sprešati	kakih	sto	kilogramov,	da	bi	

Galileja

Judeja

Dolina Jordana
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dobili	en	sam	liter	dišave?
Take	 pripombe	 pomenijo	 več	 kot	 dati	 nekemu	

“Jezusovemu	življenju”	kako	“krajevno	obarvanost”;	
ta	krajevna	obarvanost	namreč	pričuje	za	pristnost	
pripovedi.	Ko,	na	primer,	Kristus	napove	kot	zna-
menje:	»Pojdita	v	mesto	in	naproti	vama	bo	prišel	
moški,	ki	bo	nosil	vrč	vode«	(Mr	14,13),	to	nam,	
zapadnjakom,	ne	pove	nič.	Toda	taka	podrobnost	

označuje	judovsko	resničnost	dogodka,	saj	je	bila	v	
Palestini	naloga	žensk	nositi	vrče	vode.	Jezusove	be-
sede	so	bile	slikovite.	Vsakdanji	izkušnji	tistih,	ki	so	
poslušali,	so	se	vtisnile	kot	pripombe,	vzete	iz	neke	
doživete	resničnosti.	Kakor	Pavel	pri	oznanjevanju	
Grkom	v	Korintu	uporabi	primerjavo	tistih,	ki	tečejo	v	
tekališču	(1	Kor	9,2425),	tako	se	Jezus	vidno	obrača	
na	nizki	stan	poljedelcev	in	ribičev	in	jim	govori	o	
njihovih	žetvah,	vinogradih,	barkah,	mrežah,	ovcah,	
krokarjih,	volkovih	in	lisicah.	Skozi	ves	evangelij	je	
tako	lahko	opaziti	ta	način,	da	je	mogoče	obnoviti	
zgolj	po	teh	štirih	knjižicah	vse	palestinsko	rastlin-
stvo:	pšenico,	ječmen,	akant,	smokve,	grozdje	...	
Vse	je	tu,	navzoče	v	otipljivi	resničnosti.
Nič	manj	 ni	mogoče	 skozi	 evangeljske	 vrstice	

opaziti	zemljepis	dežele.	Ni	bilo	treba	zelo	obširne	
dežele,	da	je	mogel	Kristus	toliko	potovati.	Popotnik,	
ki	pride	v	Palestino	in	je	vajen	v	duhu	povečevati	
vse,	kar	zadeva	Jezusa,	 je	 iznenaden	 tako	zaradi	
kratkih	razdalj	kot	zaradi	povprečnosti	mest.	Kafar-
naum	in	Nazaret	nista	oddaljena	več	kot	dan	hoda,	
iz	Jerihe	do	Jeruzalema	ni	niti	 trideset	kilometrov	
(osemnajst	milj).	Povprečnemu	avtomobilu	je	treba	
slab	dan	vožnje	za	prečkanje	Palestine	od	severa	na	
jug	in	letalo	jo	preleti	od	vzhoda	na	zahod	v	četrt	
ure.	Velik	kot	ena	in	pol	Slovenija	(ali	zvezna	država	
Maryland)	je	ta	košček	sveta,	ki	ga	pa	ne	zasenči	
slava	kontinentov.
Tudi	oblika	tal	ni	iz	evangeljskega	pričevanja	manj	

razvidna.	Ves	čas	se	je	treba	vzpenjati	ali	spuščati;	
ravnina	je	redka	in	je	samo	ob	morski	obali,	je	si-
cer	sijajna,	vendar	zunaj	resničnega	središča	Svete	
dežele.	Kristusova	pokrajina	je	pokrajina	vseh	sort	
bežno	 rumeno	 in	 rjavo	 nakodranih	 gričev,	 ki	 se	
nendoma	spusti	v	drznih	terasah	proti	globokemu	
jarku,	kjer	se	čudna	reka	Jordan	spušča	pod	gladino	
Sredozemskega	morja	do	kovinsko	se	lesketajočih	

voda	Mrtvega	morja.
In	kako	se	iz	evangeljske	pripovedi	odraža	pod-

nebje!	 Bi	 imeli	 čudovite	 primerjave	 žive	 vode	 in	
očarljivo	zgodbo	Samarijanke,	ki	jo	je	Jezus	prosil	
piti,	če	ne	bi	bil	dež	v	Palestini	tako	redek	in	če	voda	
ne	bi	bila	neprecenljiva	dobrina?	Bi	brali	Lukov	in	
Matejev	odlomek,	kjer	primerja	zvesto	dušo	hiši,	ki	
je	zgrajena	na	skali,	v	katero	se	zaletavajo	viharji,	
pa	ne	pade,	če	ne	bi	bilo	tistih	divjih	sunkov	vetra,	
ki	jih	je	mogoče	doživeti	še	danes?
V	evangeliju	so	številne	podrobnosti,	ki	jih	lahko	

razloži	samo	kaka	zemljepisna	študija.	V	omenje-
nem	odlomku	(Mt	7,27)	beremo:	»Ulila	se	je	ploha,	
pridrlo	 je	 vodovje	 in	 zapihali	 so	 vetrovi	 ...«,	 kar	
nima	nobenega	smisla	v	vlažnih	deželah,	kjer	vodni	
tokovi,	ki	v	deževnem	času	narastejo,	niso	odvisni	
od	nalivov.	 Popolnoma	pa	 je	 jasno	 to	v	Palestini,	
kjer	 plohe	 resnično	 povzroče	 hudournike,	 kjer	 ni	
drugačnih	strug	kot	kamnite	 in	kjer	viharji	vedno	
spremljajo	deževje.	Je	potreben	natančen	primer,	
ki	čudežni	ribolov	postavlja	v	naravni	okvir,	ne	da	
bi	s	tem	poskušali	razložiti	njegov	čudež?	V	zalivu	
Genezareškega	jezera	med	Aïn	Tabgah	in	Magdalo	
je	še	danes	obilica	rib	zaradi	mešanja	mrzlih	vod,	ki	
jih	prinaša	Jordan	iz	talečega	se	snega	na	Hermonu,	
in	toplih	vod,	ki	pritekajo	iz	izvirov	pri	Kafarnaumu.	
Potapljači	so	raziskali	ta	pojav.	Prav	tako	na	kanad-
skih	 obalah	 Newfoundlana	 in	 Labradorja	 sotočje	
dveh	voda	različne	temperature	zgosti	plankton,	kar	
privabi	jate	polenovk.
Lahko	bi	celo	rekli,	da	je	v	evangeliju	na	zem

ljepisno	 postavitev	 prizorov	 Jezusovega	 življenja	
vezana	neke	vrste	simbolika.	Vse,	kar	se	dogaja	v	
Galileji,	označuje	pečat	ljubezni,	krotkosti:	govor	na	
gori,	poklic	apostolov,	ljubeznivi	čudež	v	Kani,	vse	

to	je	postavljeno	v	to	smejočo	se,	belo	in	zeleno,	z	
vasicami	posejano	provinco,	kjer	je	Jezus	preživel	
svoje	srečno	otroštvo	in	je	izkusil	milino	biti	ljubljen	
in	razumljen.	Nasprotno	pa	sveta	ogorčenost,	trdi	
očitki,	groza	trpljenja,	ves	ta	drugi	obraz	evangeljske	
dvodelne	slike,	odsevajo	odljudnost	grobe	Judeje	go-
lih	skal	in	žgočega	neba,	ki	dela	Postavo	neupogljivo	
in	brez	ljubezni.	Enajst	apostolov	bo	Galilejcev;	iz	

Jezusov krst v Jordanu

Jezus in Samarijanka
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Judeje	bo	verjetno	le	eden,	Juda.
Ostane	še	eno	vprašanje:	ali	nam	palestinski	zem

ljepis,	kot	smo	ga	videli,	daje	pravo	sliko,	kakšna	
je	bila	dežela	v	Jezusovem	času?	Na	splošno	prav	
gotovo.	 Splošna	 obarvanost,	 oris	 pokrajine,	 pod-
nebne	razmere	in	brez	dvoma	tudi	bivalni	pogoji	se	
niso	veliko	spremenili.	Treba	pa	je	seveda	upoštevati	
rastline,	ki	so	danes	običajne	(in	ki	jih	večina	slikar-
jev	uporablja	za	“krajevno	obarvanost”),	pa	so	jih	v	
Sveto	deželo	uvedli	šele	daleč	po	Kristusu:	indijska	
figa	(opuncija),	agava,	paradižnik	in	koruza,	kar	je	
običajna	hrana	današnjih	Palestincev.	Po	drugi	strani	
pa	zgleda	gotovo,	da	je	bilo	rastlinstvo	pred	dvema	
tisočletjema	bogatejše	in	bolj	zeleno	kot	je	danes.	

Te	 zlorabe	 je	 kriva	brezbrižnost	 Turkov,	 pretirano	
izsekavanje	gozdov	in	uničevanje	prsti.	Samo	rav-
nina	Ezdrelon	in	okolica	Kafarnauma	spominjata	na	
to,	kar	sta	bili	v	evangeljskih	dneh,	vendar	takrat	ni	
bilo	polj	sončnic	niti	nasadov	južnega	sadja	moder-
nega	Izraela.	Ob	upoštevanju	teh	razlik	je	današnja	
Palestina	taka,	kot	je	bila	včerajšnja.	»Kdor	je	videl	
Atene,	bolje	razume	grške	zgodovinarje.	Kdor	je	s	
svojimi	očmi	videl	Judejo	in	opazoval	razvaline	nek-
danjih	mest,	bolje	razume	Sveto	pismo,«	je	rekel	
že	sveti	Hieronim.	Ne	bi	šli	tako	daleč,	da	bi	rekli	z	
Renanom	(ki	je	v	tem	še	predober	Tainov	učenec),	
da	je	Sveta	dežela	“pêti	evangelij”,	pač	pa	je	treba	
znati	ohraniti	pričevanje,	ki	nam	je	po	njej	dano.

Izraz	 kreacionizem	 (latinska	 beseda	 creatio	
pomeni	 ustvarjanje,	 stvarstvo)	 je	 pri	 nas	 dokaj	
neznan,	označuje	pa	prepričanje,	da	je	Bog	ustvaril	
svet	 v	 šestih	 dneh.	 Zagovarjajo	 ga	 protestantski	
fundamentalisti,	ki	se	držijo	Svetega	pisma	po	črki	
in	ne	upoštevajo	njegovega	duha.	Biblijska	pripo-
ved	o	stvarjenju	sveta	je	namreč	liturgična	himna,	
ki	 utemeljuje	 sedemdnevni	 teden	 in	 praznovanje	
sobote,	 ne	 pa	 poročilo	 o	 začetkih	 sveta,	 oziroma	
njihov	znanstveni	opis.	Res	pa	je,	da	so	v	tej	himni	
podane	pomembne	vsebine	judovske	
vere,	ki	jih	je	prevzelo	tudi	krščanstvo.
Tako	je	poudarjena	bistvena	razlika	

med	Bogom	in	svetom:	Bog	je	stvar-
nik,	svet	je	ustvarjen	in	zato	v	svojem	
obstoju	odvisen	od	Boga.	V	Regens-
burgu	je	Benedikt	XVI.	znanstvenike	
spomnil,	kako	»je	med	Bogom	in	nami,	
med	njegovim	stvariteljskim	duhom	in	
našim	ustvarjenim	razumom	resnična	
sorodnost,	čeprav	so	razlike	neskonč-
no	 večje	 kot	 podobnosti.	 Resnični	
Bog	se	 je	 razodel	v	Logosu,	Besedi,	
v	razmerju	do	nas	pa	deluje	z	ljube-
znijo.«	Bivanjska	odvisnost	stvarstva	
ne	 izključuje	njegove	samostojnosti,	
kar	 pomeni,	 da	 se	 stvarstvo	 ravna	
po	zakonitostih,	ki	mu	jih	je	s	stvarjenjem	določil	
Bog.	Medtem	ko	je	te	zakonitosti	mogoče	spoznati	
z	znanstveno	racionalnostjo,	pa	ostaja	Stvarnik	sam	
prikrit	znanstvenim	pristopom.	Vendar	znanost	ne	
izčrpa	 vse	 človekove	 racionalnosti.	 Človek	 se	 na-
mreč	sprašuje	tudi	po	smislu	življenja	in	se	je	spo-
soben	povzpeti	preko	vidnega	do	nevidnega,	preko	
materialnega	do	duhovnega,	preko	tosvetnega	do	
onostranskega.	Če	znanstvena	racionalnost	odkriva	
zakonitosti	 v	 stvarstvu,	pa	bivanjska	 racionalnost	
odkriva	za	temi	zakonitostmi	Zakonodajalca,	za	svet

nimi	danostmi	Darovalca.	Toda	ta	se	pusti	odkriti	le	
človeku,	ki	ga	išče	z	ljubeznijo	in	v	njej.	Tako	Stvarnik	
spoštuje	človekovo	svobodo	in	mu	prepušča,	da	ga	
prizna	in	vzljubi	ali	pa	tudi	ne.	Dovolj	je	svetlobe,	
da	ga	vidi,	kdor	ga	hoče,	in	dovolj	teme,	da	ga	ne	
vidi,	kdor	ga	noče.
Cerkev	nima	težav	z	evolucijo,	za	katero	je	Janez	

Pavel	II.	izjavil,	da	je	»več	kakor	zgolj	hipoteza«.	
Toda	priznavanje	pristojnosti	znanosti	v	okviru	stvar-
stva	ne	pomeni,	da	ima	zadnjo	besedo	naključje,	ker	

znanstveni	razum	pač	ne	seže	čez	ta	
svet.	Nasprotno	pa	je	bivanjski	razum	
sposoben	priznati	Stvarnika	in	zato	tudi	
spoznati	smisel	vsega.	Na	tej	ravni	je	
treba	razumeti	papeža	Benedikta	XVI.,	
ko	pravi:	»Ljudje	nismo	naključen	in	
nesmiseln	izdelek	evolucije.	Sleherni	
od	nas	je	sad	Božje	zamisli,	sleherni	od	
nas	je	zaželen,	ljubljen	in	potreben.«	
To	stališče,	ki	priznava	teoriji	evolucije	
veljavnost	v	okviru	tega	sveta,	hkrati	
pa	zagovarja	obstoj	načrta,	ki	ga	ima	
Bog	s	svojim	stvarstvom	in	slehernim	
od	nas,	je	najtežje.	Poudarjati	zgolj	en	
vidik	resničnosti	 je	 lažje,	še	najlažje	
pa	je	prisegati	na	splošno	veljavnost	
biblijske	pripovedi,	kreacionizem.	Toda	

Cerkev	ni	nikoli	ubirala	bližnjic,	ker	se	zaveda,	da	je	
resničnost	preveč	kompleksna,	da	bi	jo	mogli	objeti	z	
enim	samim	pogledom.	Zato	zagovarja	ves	človekov	
razum	tako	v	njegovem	znanstvenem	raziskovanju	
kot	bivanjskem	razmisleku:	vsak	od	teh	je	v	svojih	
mejah	potreben	in	koristen.	Znanost	daje	človeku	
veliko	moč,	bivanjski	razmislek	pa	mu	osvetljuje	in	
osmišlja	življenje	in	vse	delovanje,	tudi	znanstveno;	
usmerja	ga,	kako	naj	znanost	uporablja,	da	se	bo	v	
polnosti	skupaj	z	drugimi	človeško	uresničil	in	zaživel	
v	ljubezni,	ki	ga	je	tudi	ustvarila.

Drago K. Ocvirk

BOŽJI NAČRT IN EVO LUCIJA
V medijih je večkrat zaslediti razprave o kreacionizmu in evoluciji. Ali je Cerkev sprejela Dar-
winovo teorijo, ali se bolj nagiba h kreacionizmu? Zadnje trdijo nekateri teologi. Pri verouku 
so učili, da evolucija ni v nasprotju s Svetim pismom. Ali pa…
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ZAPOVEDI

P. Anselm Grün

D ESET ZAPOV EDI
vodnik v svobodo

I X .  NE ŽELI  SVOJEGA B LIŽNJEGA B LAGA
HVALEŽEN SEM (2)

Deseta	 zapoved	 je	 izredno	pomembna,	 ker	nas	
oglaševanje	želi	prepričati	o	tem,	da	je	naš	ugled	v	
družbi	odvisen	od	tega,	kaj	kupimo.	Francoski	sociolog	
Pierre	Bourdieu	meni,	da	se	pri	nakupovanju	dogaja	
socialna	tekma:	»To,	kar	lahko	kupim,	dokazuje	dru-
gim,	kdo	sem.«	To	se	pogosto	začne	že	v	šoli.	Otroci	
morajo	nositi	oblačila	znanih	blagovnih	znamk,	sicer	
jih	drugi	ne	priznavajo.	Starši,	ki	jih	otroci	priganjajo	
k	temu,	naj	kupijo	takšna	oblačila,	se	ne	bi	smeli	ču-
diti,	saj	si	sami	poželjivo	ogledujejo	sosedovo	hišo	in	
mu	zavidajo	večji	avtomobil	in	počitniška	potovanja	
v	daljne	kraje,	ki	si	jih	lahko	privošči.
Danes	doživljamo	vse	močnejšo	socialno	zavist.	

Drugim	zavidamo	to,	kar	imajo:	poklic,	ženo,	otro-
ke,	uspeh.	Kdor	 je	zavisten,	se	vedno	primerja	z	
drugim.	Ni	v	stiku	s	samim	seboj,	temveč	se	opre-
deljuje	vedno	le	preko	primerjave	z	drugimi.	In	pri	
tem	se	slabo	odreže.	Pravimo,	da	je	nekdo	zelen	od	
zavisti.	S	tem	povemo,	da	zavist	človeku	duševno	in	
telesno	škoduje.	Vzame	mu	vse	veselje	do	življenja,	
vso	živost.
Proti	težnji,	da	se	z	zavistjo	odzivamo	na	srečo	

drugega,	je	bivši	urednik	časopisa	Frankfurter	All-
gemeine	Zeitung,	Alexander	von	Schönburg	napisal	
zagovor	novi	skromnosti:	Umetnost obubožanja v 
slogu. Kako obogatimo brez denarja.	Njegovo	sporo-
čilo	povzema	Birgit	Schönberger	takole:	»Ne	posne-
maj	življenjskega	standarda	drugih,	najdi	lastnega.	
Ne	kiti	se	z	blagovnimi	znamkami.	To	je	bedno.	Pravo	
bogastvo	shaja	brez	statusnih	simbolov.«
Proti	rastočemu	pritisku	potrošništva	se	Schön-

burg	zavzema	za	to,	da	bi	izstopili	iz	spirale	potrošni-
ške	družbe	in	se	osredotočili	na	bistveno:	»Ljudem	
nenehno	 ponujajo	 vzorce,	 ki	 jim	 dajejo	 občutek	
izgube.	Jaz	pa	pravim,	da	ni	izguba,	če	ne	moremo	
potovati	v	daljne	dežele,	ni	izguba,	če	nimamo	si-
jajnega	avtomobila,	ni	izguba,	če	nimamo	uglednih	
oblačil.	Vse	to	je	odsotnost	okusa	in	sloga.«
Kdor	se	poželjivo	ozira	po	hiši	in	premoženju	bliž

njega,	 ima	v	sebi	nizek	občutek	 lastne	vrednosti.	
Občutek	lastne	vrednosti	mu	daje	to,	kar	ima,	kar	
zasluži,	 in	 obleka,	 ki	 jo	 nosi.	 Jezus	 odgovarja	 na	
deseto	zapoved	s	svarilom,	naj	odkrijemo	bogastvo	
v	sebi.	»Naredite	si	mošnje,	ki	ne	ostarijo,	neizčrpen	
zaklad	v	nebesih,	kamor	se	tat	ne	približa	in	kjer	
molj	ne	razjeda.	Kjer	je	namreč	vaš	zaklad,	tam	bo	
tudi	vaše	srce«	(Lk	12,3334).
Pravo	bogastvo	je	v	nas.	Dragoceni	biser	je	pravi	

jaz	v	nas,	naše	notranje	jedro.	Kdor	čuti	živost	v	sebi,	
kdor	je	v	stiku	s	svojim	pravim	jazom,	je	osvobojen	

poželjivih	pogledov	po	dobrinah	drugega.	Poželjivost	
nas	oropa	miru.	Kdor	najde	bogastvo	v	sebi,	je	res
nično	svoboden.	In	živi	v	miru	s	seboj	in	s	svetom.	Ni	
mu	treba	postati	ravno	asket.	Hvaležno	lahko	uživa	
radosti,	ki	mu	jih	ponuja	življenje.	Vendar	ne	dovoli,	
da	bi	ga	določale.	Zato	se	lahko	svobodno	prepusti	
temu,	kar	počne	ali	vidi.	To	ga	notranje	bogati.
Smisel	desete	zapovedi	ni	samo	varovanje	last

nine,	temveč	tudi	hvaležnost	za	to,	kar	imam.	Če	
sem	hvaležen	za	to,	kar	mi	je	podaril	Bog,	potem	
ne	gledam	poželjivo	na	lastnino	drugega.	Poželenje	
v	smislu,	kot	ga	razume	deseta	zapoved,	ni	dobro	
za	človeka.	Naredi	ga	odvisega	od	njegovega	po-
hlepa.	Že	za	Budo	je	pohlep	vzrok	vsega	trpljenja.	
S	pohlepom	ne	škodujem	samo	bratu	in	njegovemu	
imetju,	temveč	tudi	sebi.	Pohlep	je	vir	nezadovolj-
stva,	nenasitnosti	in	lakomnosti.
Nasprotno	pa	je	hvaležnost	za	vse,	kar	mi	je	po-

daril	Bog,	zdravilna.	Hvaležen	človek	je	zadovoljen.	V	
skupnem	življenju	je	prijeten.	Z	nehvaležnimi	ljudmi	
ni	mogoče	dobro	shajati.	Nenehno	so	nezadovoljni.	
Niso	zadovoljni	niti	s	plačo	niti	zakonskim	drugom	
niti	s	svojim	življenjem.	Zelo	pogosto	so	nenasitni.	
Hvaležen	človek	pa	je	zadovoljen	s	tem,	kar	ima.	
Njegove	misli	 se	 ne	 vrtijo	 okrog	 imetja	 drugega,	
temveč	razmišlja	o	tem,	kar	mu	je	dal	Bog.	Hvalež
nost	izhaja	iz	mišljenja.	Nehvaležni	bodisi	sploh	ne	
misli	ali	pa	misli	narobe.	Sicer	bi	spoznal,	da	ima	
dovolj	razlogov	za	hvaležnost.
Hvaležnost	me	osvobaja	pritiska,	da	bi	se	primer

jal	z	drugimi	in	želel	svoja	dela	in	sposobnosti	po-
staviti	nad	druge.	Hvaležnost	mi	omogoča,	da	se	z	
dru	gim	veselim	tega,	kar	mu	je	uspelo.	Niti	njega	
ni	ti	sebe	mi	ni	treba	podcenjevati	ali	razvrednotiti.	
Ne	izgubim	vrednosti,	če	hvaležno	priznam	vrednost	
drugega.	 Tako	me	hvaležnost	 povezuje	 z	 drugim.	
Nisem	njegov	tekmec,	niti	ni	on	moj.	Skupaj	gledava	
na	to,	kar	nam	podarja	Bog,	včasih	njemu	in	meni,	
včasih	meni	 in	njemu.	Hvaležnost	omogoča	dobro	
sožitje	 in	nas	osvobaja	nenehnega	medsebojnega	
nasprotovanja,	prisile,	da	se	moramo	nenehno	pri-
merjati	z	drugimi.
Vsak	človek	ima	dovolj	razlogov	za	to,	da	je	hvale-

žen.	Hvaležen	sem	ne	le	za	to,	kar	je	Bog	podaril	meni	
samemu,	temveč	tudi	za	ljudi,	ki	mi	jih	je	podaril,	
in	za	ljudi,	ki	jim	je	dal	veliko	darov,	ki	jih	pri	sebi	
ne	najdem.	Ni	treba,	da	imam	v	sebi	vse.	Lepo	je,	
da	lahko	pri	drugih	občudujem	kaj,	kar	mi	manjka.	
Potem	nisem	zavisten,	ampak	se	veselim	bogastva,	
ki	ga	najdem	v	drugih	ljudeh.
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papežev verouk

Frančišek

ZAKRAMENTI

SV ETI ZAKON
Verouk	 o	 zakramentih	 zaključujemo	 z	 zakra-

mentom	zakona.	Ta	zakrament	nas	popelje	v	srce	
Božjega	načrta,	ki	je	načrt	zaveze	z	njegovim	ljud-
stvom,	z	nami	vsemi:	načrt	skupnosti.	V	začetku	
Prve	Mojzesove	knjige,	prve	knjige	Svetega	pisma	
piše:	»Bog	je	ustvaril	človeka	po	svoji	podobi,	po	
Božji	podobi	ga	je	ustvaril,	moškega	 in	žensko	je	
ustvaril	…	Zaradi	tega	bo	mož	zapustil	očeta	in	ma-
ter	in	se	pridružil	svoji	ženi	in	bosta	eno	meso«	(1	
Mz	1,27;	2,24).	Podoba	Boga	je	zakonski	par:	mož	
in	žena;	ne	samo	mož,	ne	samo	žena,	ampak	oba.	
To	je	podoba	Boga:	ljubezen,	zavezo	Boga	z	nami	
predstavlja	ta	zaveza	med	možem	in	ženo.	In	to	je	
lepo!	Ustvarjeni	smo,	da	bi	ljubili	kot	odsev	Boga	in	
njegove	ljubezni.	V	zakonski	zvezi	mož	in	žena	ures
ničujeta	 to	 poslanstvo	 v	 znamenju	 obojestranske	
ljubezni	in	polne	ter	dokončne	skupnosti	življenja.
Ko	mož	 in	 žena	 obhajata	 zakrament	 zakona,	

lahko	rečemo,	da	Bog	“odseva”	v	njiju,	vtisne	vanju	
svoje	poteze	in	neuničljivo	znamenje	svoje	ljubezni.	
Zakon	je	podoba	Božje	ljubezni	do	nas.	V	resnici	je	
tudi	Bog	skupnost:	tri	osebe,	Oče,	Sin	in	Sveti	Duh	
žive	od	vekomaj	v	popolni	edinosti.	Prav	to	je	tudi	
skrivnost	 zakona:	Bog	 iz	dveh	poročencev	naredi	
eno	 samo	bivanje.	 Sveto	 pismo	uporablja	močan	
izraz,	ko	pravi	“eno	meso”,	saj	s	tem	označi,	kako	
globoka	je	edinost	moža	in	žene	v	zakonu.	Prav	to	
je	skrivnost	zakona:	Božja	ljubezen	odseva	v	paru,	
ki	se	je	odločil	živeti	skupaj.	Zaradi	tega	mož	zapusti	
svojo	hišo,	hišo	svojih	staršev	in	gre	živet	z	ženo	
in	se	tako	močno	združi	z	njo,	da	postaneta	–	pravi	
Sveto	pismo	–	eno	meso.
V	 Pismu	 Efežanom	 sveti	 Pavel	 poudarja,	 da	 v	

krščanskih	zakoncih	odseva	velika	skrivnost:	odnos	
med	Kristusom	 in	 Cerkvijo,	 poročni	 odnos	 (prim.	
Ef	 5,2133).	 Cerkev	 je	 Kristusova	 nevesta.	 To	 je	
odnos.	To	pomeni,	da	zakon	odgovarja	posebnemu	
poklicu	in	ga	je	treba	imeti	za	neke	vrste	posvečenje	
(prim.	Dogmatično	konstitucijo	o	Cerkvi	v	sedanjem	
svetu	II.	vatikanskega	koncila	in	apostolsko	spod-
budo	sv.	Janeza	Pavla	II.	Familiaris	consortio).	To	
je	posvetitev:	mož	 in	žena	sta	posvečena	v	svoji	

ljubezni.	Zakoncem	je	namreč	v	moči	zakramenta	
dano	pravo	in	resnično	poslanstvo,	da	bi	izhajajoč	iz	
preprostih,	običajnih	stvari	naredili	vidno	ljubezen,	
s	katero	Kristus	ljubi	svojo	Cerkev,	ki	ji	neprestano	
daje	življenje	v	zvestobi	in	služenju.
Zares	čudovit	je	načrt,	ki	je	vsajen	v	zakrament	

zakona!	 In	 uresničuje	 se	 v	 preprostosti,	 pa	 tudi	
slabotnosti	človeške	narave.	Dobro	vemo,	kakšne	
težave	in	preizkušnje	pozna	življenje	dveh	zakoncev	
...	Važno	je	ohraniti	živo	vez	z	Bogom,	ki	je	temelj	
zakonske	vezi.	Resnična	vez	je	vedno	v	Gospodu.	
Ko	družina	moli,	se	ta	vez	vzdržuje.	Ko	mož	moli	za	
ženo	in	žena	moli	za	moža,	ta	vez	postaja	močna;	
drug	moli	za	drugega.	Res	je	sicer,	da	so	v	zakon-
skem	življenju	mnoge	težave:	da,	recimo,	ni	dela,	
ali	denar	ne	zadošča,	ali	da	imajo	otroci	probleme.	
In	tolikokrat	postaneta	mož	in	žena	nervozna	in	se	
prepirata.	Tako	je:	v	zakonu	so	vedno	prepiri,	včasih	
celo	letijo	krožniki.	Zato	se	pa	ni	treba	žalostiti,	to	
je	pač	človeško.	Skrivnost	je,	da	je	ljubezen	moč-
nejša	od	trenutka	prepira.	Zato	pa	vedno	svetujem	
zakoncem:	 ne	 končajte	 dneva,	 v	 katerem	 ste	 se	
prepirali,	ne	da	bi	se	med	seboj	pobotali.	Vedno!	In	
za	pobotanje	ni	treba	klicati	Združenih	narodov,	naj	
pridejo	naredit	mir	na	dom.	Dovolj	je	majhna	gesta,	
pa	hoteti	živeti	skupaj!	Jutri	spet	začnemo	znova!	To	
je	velika	in	lepa	reč.	Zakonsko	življenje	je	prelepo	in	
ga	je	treba	varovati,	pa	varovati	tudi	otroke.	Včasih	
sem	že	povedal	na	 tem	Trgu	stvar,	 ki	 je	v	veliko	
pomoč	v	zakonskem	življenju.	To	so	tri	besede,	ki	
jih	je	treba	vedno	uporabljati:	z	dovoljenjem,	hvala,	
oprosti.	Tri	magične	besede.	Z	dovoljenjem:	da	ne	bi	
bil	vsiljiv	v	zakonskem	življenju.	Z dovoljenjem:	kaj	
se	ti	zdi?	Z	dovoljenjem:	drznem	si.	Hvala:	zahvaliti	
se.	Hvala	za	tisto,	kar	si	storil	zame,	hvala	za	to.	
Kako	lepo	je	zahvaljevati	se!	In	ker	se	vsi	motimo,	
še	tista	beseda,	ki	jo	je	nekam	težko	izreči:	oprosti. 
Z	dovoljenjem,	hvala,	oprosti.	S	temi	besedami,	za	
molitvijo	može	za	ženo	in	obratno,	s	pobotanjem	pre-
den	se	dan	konča,	bo	zakonsko	življenje	šlo	naprej.	
Tri	magične	besede,	molitev	in	pobotanje	za	srečno	
zakonsko	življenje.	Bog	vas	blagoslovi!

Splošni:	Da	bi	vsakdo	sodeloval	za	skupno	dobro	in	za	nastanek	družbe,	ki	bo	v	središče	postavila	člove-
ško	osebnost.

Misijonski:	Da	bi	se	kristjani	z	udeležbo	pri	zakramentih	in	premišljevanjem	Svetega	pisma	vedno	bolj	
zavedali	svojega	evangelizacijskega	poslanstva.

MO LITV ENI NAMENI
ZA SEPTEMBER 2016
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Z	okrožnico	Hvaljen,	moj	Gospod	(Laudato	si)	se	
papež	vrača	k	pristni	Frančiškovi	in	krščanski	skrbi	
za	stvarstvo,	ki	je	naš	skupni	dom,	brez	katerega	
ne	moremo	doseči	onega	onkraj.	Tu	je	nekaj	misli	
za	pokušino,	zbranih	brez	posebnega	reda,	vendar	
v	spodbudo	bralcu.	
Žgoči	 izziv,	 kako	 zavarovati	 naš	 skupni	 dom,	

vsebuje	skrb	po	združitvi	vse	človeške	družine	pri	
iskanju	vzdržnega	in	celostnega	razvoja,	saj	vemo,	
da	 je	 stvari	mogoče	 spremeniti.	 Stvarnik	 nas	 v	
svojem	ljubezenskem	načrtu	ne	zapušča,	ne	dviga	
rok	nad	nami,	ne	kesa	se,	da	nas	je	ustvaril.	Člove-
štvo	je	še	vedno	sposobno	sodelovati	pri	izgradnji	
našega	skupnega	doma.	Izraziti	želim	hvaležnost,	
se	zahvaliti	in	opogumiti	vse,	ki	na	najrazličnejših	
območjih	človeške	dejavnosti	delajo	za	zaščito	doma,	
nam	je	skupen.	Posebno	zahvalo	si	zaslužijo	tisti,	ki	
se	močno	trudijo,	da	bi	lajšali	dramatične	posledice	
propadanja	okolja,	v	katerem	živijo	najrevnejši	na	
svetu.	Mladi	terjajo	od	nas	spremembe.	Sprašujejo	
se,	kako	si	je	mogoče	predstavljati	delo	za	boljšo	
prihodnost,	ne	da	bi	mislili	na	okoljsko	krizo	in	trp
ljenje	izključenih.

* * *
Mi	nismo	Bog.	Zemlja	je	bila	pred	nami	in	nam	

je	bila	zaupana.	To	nam	dopušča,	da	odgovorimo	na	
obtožbo,	uperjeno	zoper	judovskokrščansko	misel:	
rečeno	je	bilo,	da	naj	bi	bilo,	izhajajoč	iz	pripovedi	v	
Prvi	Mojzesovi	knjigi,	ki	vabi,	naj	si	ljudje	podvržejo	
zemljo	(prim.	1	Mz	1,28),	dovoljeno	divje	izkorišča-
nje	narave,	saj	predstavlja	človeka	kot	gospodarja	
in	uničevalca.	To	ni	pravilna	razlaga	Svetega	pisma,	
kakor	ga	razume	Cerkev.	Četudi	je	res,	da	so	si	vča-
sih	kristjani	narobe	razlagali	Pisma,	moramo	danes	
odločno	zavrniti,	da	bi	iz	dejstva,	da	smo	ustvarjeni	
po	 božji	 podobi,	 iz	 poslanstva,	 naj	 si	 podvržemo	
zemljo,	mogli	izpeljati	polno	prevlado	nad	drugimi	
ustvarjenimi	bitji.	Svetopisemska	besedila	je	treba	
brati	v	povezavi	s	hermenevtično	razlago	in	spomni-
ti,	da	nas	leta	vabi	k	“obdelovanju	in	ohranjanju”	
svetovnega	 vrta	 (prim.	 1	Mz	 2,15).	Medtem	 ko	
“obdelovati”	pomeni	orati	ali	prekopavati	zemljo,	pa	
“varovati”	pomeni	ščititi,	negovati,	braniti,	ohranjati,	
čuvati.	To	vsebuje	razmerje	odgovorne	vzajemnosti	
med	človekom	in	naravo.

* * *
Da	bi	mogli	govoriti	o	pristnem	razvoju,	moramo	

dognati,	 ali	 prinaša	 človeškemu	 življenju	 celovito	
izboljšanje.	To	pa	pomeni,	da	 je	treba	raziskovati	
prostor,	v	katerem	se	odvija	človeško	življenje.	Kraji,	
v	katerih	živimo,	vplivajo	na	to,	kako	gledamo	na	
življenje,	ga	doživljamo	in	ravnamo	z	njim.	Hkrati	
uporabljamo	okolje	–	svojo	sobo,	hišo,	delovno	me-

sto	in	mestno	četrt	–	za	izražanje	svoje	identitete.	
Trudimo	se,	da	bi	se	prilagodili	okolju.	Če	je	okolica	
neurejena,	 kaotična	 ali	 pa	 vizualno	 ali	 akustično	
onesnažena,	premočni	dražljaji	otežujejo	naša	pri-
zadevanja	za	celovitost	osebnosti	in	srečo.

* * *
Listina	o	Zemlji	nas	poziva,	naj	se	poslovimo	od	

obdobja	samouničevanja	in	začnemo	na	novo.	Toda	
nismo	 še	 razvili	 vsesplošne	 zavesti,	 ki	 bi	 nam	 to	
omogočala.	Zato	si	papež	drzne	znova	opozoriti	na	
dragoceni	izziv:	»Skupna	usoda,	ki	čaka	človeštvo,	
nam	prvič	v	zgodovini	nalaga	dolžnost,	da	skušamo	
začeti	na	novo.	(…)	Naj	se	naša	doba	zapiše	v	zgodo-
vino	kot	začetnica	novega	spoštovanja	do	življenja,	
odločnega	 prizadevanja	 za	 trajnosten,	 pospešen	
boj	 za	 pravičnost	 in	mir	 in	 veselega	 praznovanja	
življenja.«

* * *
Področja,	kjer	 je	mogoče	vzgajati,	 so	 različna:	

šola,	sredstva	obveščanja,	kateheza	in	drugo.	Do-
bra	šolska	vzgoja	v	otroštvu	in	v	dobi	odraščanja	
je	 setev,	 ki	 lahko	 prinaša	 sadove	 vse	 življenje.	
Vendar	želim	poudariti	predvsem	središčni	pomen	
družine,	saj	»je	prostor,	kjer	se	življenje,	božji	dar,	
sprejema	in	zoper	vsakovrstne	napade,	katerim	je	
izpostavljeno,	varuje;	kjer	se	more,	v	skladu	z	zah-
tevami	pristne	človeške	rasti,	razvijati.	Zoper	tako	
imenovano	kulturo	smrti	je	družina	središče	kulture	
življenja«.	Družina	neguje	prve	vzgibe	 ljubezni	 in	
skrbi	za	življenje,	uči	nas	na	primer	pravilne	uporabe	
stvari,	reda	in	čistoče,	spoštovanja	krajevnega	eko-
sistema	in	varstva	vseh	živih	bitij.	Družina	je	prostor	
celostne	vzgoje,	kjer	se	oblikujejo	razne	ravni,	ki	
so	med	seboj	tesno	povezane.	V	družini	se	učimo	
prositi	 za	 dovoljenje	 brez	 postavljanja	 pogojev,	
iskreno	in	spoštljivo	reči	“hvala”	za	prejete	stvari,	
brzdati	napadalnost	ali	 lakomnost	in	se	opravičiti,	
kadar	storimo	kaj	narobe.	Te	drobne	poteze	iskrene	
vljudnosti	nam	pomagajo	tkati	kulturo	vzajemnega	
življenja	in	spoštovanja	do	okolice.

* * *
Ko	spodbujamo	k	zdravemu	odnosu	do	stvarstva	

kot	 eni	 izmed	 razsežnosti	 popolnega	 človeškega	
spreobrnjenja,	se	spominjamo	zgleda	sv.	Frančiška	
Asiškega.	Ta	zahteva	tudi,	da	priznamo	lastne	na-
pake,	pregrehe,	razvade	ali	zanikrnosti,	se	iskreno	
kesamo	in	notranje	spremenimo.	Avstralski	škofje	
so	spreobrnjenje	posrečeno	izrazili	s	pojmom	sprave	
s	stvarstvom:	»Da	bi	uresničili	to	spravo,	moramo	
pretehtati	svoje	življenje	in	priznati,	kako	s	svojimi	
dejanji	in	z	nesposobnim	ukrepanjem	‘žalimo’	božje	
stvarstvo.	Spreobrnjenje	oziroma	preobrazbo	srca	
moramo	doživeti.«

DA N STVARSTVA
IN NAŠ SKUPNI DOM

Papež Frančišek je v katoliški Cerkvi 1. september razglasil za svetovni dan molitve 
in skrbi za stvarstvo. Že nekaj časa ta dan obhajajo v pravoslavni Cerkvi.
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V	Drugem	govoru	o	Marijinem	 rojstvu	 je	 sveti	
Peter	Damiani	zapisal:	»Danes	je	dan,	v	katerem	
Gospod	začenja	svoj	večni	načrt,	saj	je	bilo	potrebno	
najprej	zgraditi	hišo,	preden	bo	Kralj	prišel	stanovat	
vanjo.«	“Hiša”,	o	kateri	govori	cerkveni	učitelj,	 je	
blažena	Devica	Marija,	katere	rojstvo	praznujemo	
8.	septembra.	In	dodaja:	»Hiša,	ki	je	lepa,	ker	si	je	
Modrost	zgradila	hišo	s	sedmimi	okrašenimi	stebri;	
ta	palača	Marija	sloni	na	sedmerih	darovih	Svetega	
Duha.

Podatki o starših
so v apokrifnih evangelijih
Pa	je	bila	Marija	res	rojena	8.	septembra?	Odgo-

vor	je:	»Ne!«	Kot	se	pogosto	dogaja	pri	bogoslužnih	
praznikih,	so	datumi	 izbrani	na	 temelju	nekaterih	
dogodkov,	povezanih	na	nek	način	s	 tistim,	ki	ga	
ima	Cerkev	 namen	 praznovati.	 Kakor	 se	Marijino	

vnebovzetje	praznuje	15.	avgusta	v	spomin	obletnice	
posvetitve	ene	prvih	cerkva	v	Jeruzalemu	Mariji,	tako	
se	»Marijino	rojstvo	praznuje	8.	septembra	v	spomin	
na	dan	posvetitve	blaženi	Devici	cerkve	svete	Ane	
v	Jeruzalemu,	zgrajene	v	4.	stoletju	na	kraju,	kjer	
sta	po	izročilu	bivala	Marijina	starša	Joahim	in	Ana«	
(Lorenzo	Rossi).
Podatkov	 o	 obeh	 zakoncih	 in	 o	 rojstvu	 njune	

edine	hčere	v	evangelijih	ni.	O	tem	govori	Jakobov	
Protoevangelij,	eden	od	tako	imenovanih	apokrifnih	
evangelijev	(to	je	tistih,	ki	niso	vključeni	v	seznam	
svetopisemskih	 knjig,	 ki	 so	 priznane	 kot	 od	Boga	
navdihnjene	in	torej	svete),	iz	katerega	pa	je	strogo	
krščansko	izročilo	sprejelo	nekatere	podatke	o	Mariji-
nem	življenju	in	o	njenih	starših.	Toda	veliko	več	kot	
podatki	o	družini	svete	Device	šteje	smisel	rojstva	in	

pomen,	ki	ga	ima	za	vernike.	Rossi	nadaljuje:	»Marija	
je	del	načrta,	ki	je	bil	v	Božjem	srcu.	Ko	se	je	Bog	
odločil	poslati	svojega	Sina	med	ljudi,	je	pomislil	tudi	
nanjo,	ki	bi	bila	vredno	prebivališče	našega	Gospoda.	
Izbral	je	Marijo,	katere	naročje	je	postal	kraj,	kjer	
se	Gospod	učloveči	potem,	ko	je	angelovo	oznanilo	
v	Marijinem	srcu	omogočilo	to	rojstvo.«
Marija	»se	rodi	kot	mi	vsi,«	nadaljuje	Rossi.	»Je	

sad	roditeljev	Ane	in	Joahima	in	njune	ljubezni.	Ma-
rija	je	bila	rojena,	dojena	in	je	rasla	kot	vsi	otroci.	
Vendar	je	bilo	njeno	rojstvo	že	prežeto	z	milostjo	
našega	Gospoda.	Marija	je	bila	rojena	brez	made-
ža,«	od	prvega	trenutka	svojega	spočetja,	kot	nam	
to	pove	dogma	o	Brezmadežnem	spočetju,	 in	ob-
varovana	vsakega	greha.	Za	razliko	od	vseh	ostalih	
človeških	bitij,	ki	se	rode	z	 izvirnim	madežem,	je	
bila	ona	rojena	brez	njega:	»V	moči	milosti,	ki	jo	je	
prejela	od	našega	Gospoda,	Marija	ni	imela	v	svojem	
srcu	nikoli	 izvirnega	madeža	ali	osebnega	greha«	
(Rossi).	To	je	razlog,	da	pri	sveti	Devici	praznujemo	
tudi	prihod	na	svet,	kakor	se	sicer	zgodi	samo	za	
Jezusa	in	Janeza	Krstnika.

Splošna pobožnost
Praznik	Marijinega	rojstva	se	je	začel	najprej	na	

Vzhodu,	za	pravoslavno	Cerkev	pa	je	še	posebnega	
pomena:	liturgično	leto	grške	pravoslavne	Cerkev	se	
namreč	začenja	1.	septembra	in	prvi	veliki	praznik	v	
letu	je	prav	Marijino	rojstvo.	V	zapadno	Cerkev	je	ta	
praznik	na	koncu	7.	stoletja	uvedel	papež	Sergij	I.,	
ki	je	bil	sirskega	izvora.	Posebno	se	je	praznik	razvil	
v	Lombardiji	 (Severna	 Italija);	 tako	 je	znamenita	
milanska	 stolnica	 posvečena	Marijinemu	 rojstvu.	
Odtod	se	je	praznik	razširil	po	vsej	Evropi.

Marijino rojstvo slikarja Carpaccia
“Rojstvo	Device”	je	eden	od	prizorov	iz	“Zgodb	

Device”,	ki	jih	je	naslikal	beneški	slikar	Vittore	Car
pac	cio	med	leti	1504	in	1508.	Posamezne	dele	zbirke	
hrani	več	muzejev.	
	 “Marijino	 rojstvo”	 je	 veliko,	 na	 zid	 pritrjeno	

platno.	Hranijo	ga	v	Academia	Carrara	v	Bergamu.	
Okolje	 na	 sliki	 je	 notranjost	 beneške	 palače	XVI.	
stoletja.	V	stenski	vdolbini	je	naslikana	sveta	Ana,	
ki	je	že	rodila	in	zdaj	opazuje	tri	strežnice,	ki	ji	po-
magajo:	ena	umiva	novorojenko,	druga	šiva	ovoje,	
v	katere	bo	zavita	novorojenka,	tretja	pa	nese	Ani	
jed.	Na	levi	je	kot	starec	upodobljen	sveti	Joahim:	
gleda	prizor,	se	ga	pa	ne	udeležuje.	Dva	zajca	sta	
simbola	rodovitnosti	in	obilja.	Ker	naj	bi	bila	Joahim	
in	Ana	že	stara,	je	ta	simbol	rodovitnosti	namig	na	
Božji	poseg	pri	Marijinem	rojstvu.	Hebrejski	napis	
je	morda	amulet	za	porodnice.	Na	njem	so	vrstice	iz	
Izaija	in	Psalmov:	»Svet,	svet,	svet	je	Gospod	nad	
vojskami	…	Blagoslovljen	ki	prihaja	v	Gospodovem	
imenu«	(Iz	6,3;	Ps	11826).

Tiziana Lupi

MARIJINO ROJSTVO –
MA LI ŠMAREN
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Vzhodne	Cerkve	praznujejo	sveti	Križ	s	slovesnost
jo,	 ki	 jo	 je	mogoče	 primerjati	 velikonočni.	 Cesar	
Konstantin	je	dal	v	Jeruzalemu	postaviti	baziliko	na	
Golgoti	in	še	eno	na	grobu	vstalega	Kristusa.	Ti	dve	
baziliki	sta	bili	posvečeni	13.	septembra	335.	Nasle-
dnji	dan	so	seznanili	ljudstvo	z	globokim	pomenom	
obeh	 cerkva	 in	 pokazali	 ostanke	Odrešenikovega	
križa.	To	je	prešlo	v	navado	in	tako	se	je	začelo	pra-
znovanje	14.	septembra.	Tej	obletnici	se	je	pozneje	
pridružil	 spomin	 na	 zmago	Herakleja	 nad	 Perzijci	
(628),	katerim	je	cesar	iztrgal	relikvije	križa,	ki	so	
jih	slovesno	prenesli	nazaj	v	Jeruzalem.	Leta	614	je	
namreč	perzijski	kralj	Hozroes	osvojil	Jeruzalem	in	
odnesel	Gospodov	križ	v	svojo	prestolnico	Ktezifon.	
Od	Heraklejeve	zmage	dalje	Cerkev	ta	dan	praznuje	
zmagoslavje	križa,	ki	je	znamenje	in	orodje	našega	
odrešenja.	»Na	drevesu	križa	si	ti,	o	Bog,	utrdil	odre-
šenje	človeka,	da	bi	od	tam,	od	koder	je	prišla	smrt,	
vstalo	življenje	in	kdor	je	na	drevesu	zmagal,	ga	je	
drevo	premagalo,	po	Kristusu,	našem	Gospodu«	(iz 
starega bogoslužja).

POVIŠA NJE SV ETEGA KRIŽA
14. SEPTEMBER

Liturgična	raba,	ki	zahteva	križ	blizu	oltarja	kadar	
se	obhaja	mašna	daritev,	predstavlja	spomin	na	sve-
topisemsko	podobo	bronaste	kače,	ki	jo	je	Mojzes	
dvignil	v	puščavi:	Hebrejec,	ki	ga	je	pičila	kača,	je	
ozdravil,	če	jo	je	pogledal.	Janez	je	moral	imeti	ob	
pripovedi	Kristusovega	trpljenja	pred	očmi	globok	
simbol	tega	svetopisemskega	dogodka,	pa	tudi	Za-
harijeve	prerokbe,	ki	pravi:	»Gledali	bodo	vanj,	ki	
so	ga	prebodli«	(Zah	12,10;	Jn	19,37)
Simbol	križa	 je	stoletja	posvečeval	vse	kotičke	

zemlje	in	vsako	zasebno	ali	družbeno	manifestacijo.	
Danes	je	v	nevarnosti,	da	bo	izbrisan	ali	še	slabše:	
da	bo	uporabljen	v	potrošniški	modi.	Pa	vendar	osta-
ja	vedno	simbol,	ki	privlači	pogled	“križanih”	vseh	
časov:	 ubogih,	 bolnih,	 starih,	 izkoriščanih,	 otrok	
s	posebnimi	potrebami	in	tako	dalje.	Ti	so	najbolj	
vredni,	da	jih	postavimo	“v	živo”	pri	naših	mašah.	
Nam,	otrokom	“blagostanja”	bo	odrešenje	prišlo	po	
njih,	za	katere	je	vedno	veljavna	evangeljska	bese-
da:	»Lačen	sem	bil	...	žejen	sem	bil	...	tujec	sem	bil	
...	nag	sem	bil	...	bolan	sem	bil	...«	(Mt	25,3536).

Obhajamo	praznik	svetega	križa,	po	katerem	je	
bila	premagana	tema	in	se	je	vrnila	luč.	Obhajamo	
praznik	svetega	križa	in	tako	smo	hkrati	s	Križanim	
povišani	in	poduhovljeni	tudi	mi.	
Z	njim	se	namreč	odtrgamo	od	
zemlje	greha	in	se	dvigujemo	v	
višine.	Takšno	in	tako	veliko	je	
bogastvo	križa,	da	ima	tisti,	ki	
ga	poseduje,	resničen	zaklad.	Po	
pravici	ga	tako	imenujem,	saj	je	
po	imenu	in	v	resnici	najdražje	
od	vseh	dobrin.	V	njem	je	vse	
naše	odrešenje.	Je	sredstvo	in	
pot	 za	 našo	 vrnitev	 v	 prvotno	
stanje.
Če	ne	bi	bilo	križa,	tudi	križa-

nega	Kristusa	ne	bi	bilo.	Če	ne	
bi	bilo	križa,	Življenje	ne	bi	bilo	
pribito	na	les.	In	če	Življenje	ne	
bi	bilo	pribito	na	les,	iz	njegove	
strani	ne	bi	pritekli	 tisti	potoki	
neumrljivosti,	 kri	 in	 voda,	 ki	
oči	ščujeta	svet.	Obsodba,	zapi-
sana	zaradi	našega	greha,	ne	bi	
bila	raztrgana	in	mi	ne	bi	imeli	
svobode,	ne	bi	mogli	uživati	dre-
vesa	življenja,	raj	ne	bi	bil	odprt	
za	nas.	Če	ne	bi	bilo	križa,	smrt	
ne	bi	bila	premagana,	pekel	ne	
bi	bil	ob	svojo	moč.
Križ	je	torej	zares	čudovit	in	

neprimerljiv	vir,	ker	preko	njega	dosegamo	mnoge	
dobrine,	ki	so	toliko	bolj	številne,	kolikor	večja	je	

njegova	zasluga,	ki	je	v	glavnem	dolžnica	Kristuso-
vim	čudežem	in	trpljenju.	Križ	je	dragocen	zato,	ker	
je	hkrati	orodje	Božjega	trpljenja	 in	zmagoslavja.	

Trpljenja	zaradi	njegove	prosto-
voljne	smrti	na	njem.	Zmago-
slavja,	ker	ga	ni	premagal	hudič	
in	s	hudičem	je	bila	premagana	
smrt.	Moč	pekla	je	bila	oslablje-
na	in	tako	je	križ	postal	skupno	
odrešenje	vsega	stvarstva.
Križ	je	Kristusova	slava,	Kri

stusovo	povišanje.	Križ	je	dra-
gocen	 in	 neprecenljiv	 kelih,	 ki	
zbira	 vse	 Kristusovo	 trpljenje,	
ki	je	popoln	strnjen	prikaz	nje-
govega	 trpljenja.	 Če	 se	 hočeš	
prepričati,	da	je	križ	Kristusova	
slava,	poslušaj	tole,	kar	pravi:	
»Zdaj	je	Sin	človekov	poveličan	
in	Bog	je	poveličan	v	njem.	Če	je	
Bog	poveličan	v	njem,	ga	bo	tudi	
Bog	poveličal	v	sebi;	in	poveličal	
ga	bo	takoj«	(Jn	13,3132).
In	še:	»In	zdaj	me	 ti,	Oče,	

poveličaj	pri	sebi	z	veličastvom,	
ki	sem	ga	imel	pri	tebi,	preden	
je	bil	svet«	(Jn	17,5).	In	da	bi	
naznačil	 poveličanje,	 ki	 je	 bilo	
doseženo	na	križu:	»Oče,	pove-
ličaj	svoje	ime!«	Tedaj	je	prišel	
glas	iz	nebes:	»Poveličal	sem	ga	

in	ga	bom	spet	poveličal«	(Jn	12,28).	Križ	je	torej	
tudi	Kristusovo	poveličanje.

IZ “GOVOROV” SV. ANDREJA S KRETE, ŠKOFA (660 – 740)
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V	septembru	1224,	dve	leti	pred	smrtjo	je	sveti	
Frančišek	Asiški	prejel	največje	odlikovanje	v	svojem	
življenju:	na	svojem	telesu	je	smel	nositi	odrešilna	
znamenja	 Kristusovega	 trpljenja,	 petere	 rane	 na	
rokah,	nogah	in	prsih.
Po	pravici	se	človek	vpraša,	s	čim	neki	si	je	mož	

zaslužil	to	v	zgodovini	tako	redko	odlikovanje.	Saj	so	
bili	tudi	drugi,	ki	so	za	božje	kraljestvo	storili	izredne	
reči,	pa	jim	to	odlikovanje	ni	bilo	podeljeno.	Zanima	
nas,	v	čem	se	je	toliko	približal	Kristusu,	da	je	smel	
biti	tudi	na	zunaj	podoben	njegovemu	poveličanemu	
telesu,	katerega	znamenje	so	petere	rane.

Ključ	odgovora	na	naše	vprašanje	je	v	tem,	da	so	
petere	rane	znamenje	poveličanega	Kristusa.	Niso	
torej	zgolj	spomin	na	trpljenje,	s	katerim	je	pridobil	
odrešenje	 človeškemu	 rodu,	 niso	 zgolj	 znamenje	
nekega	zgodovinskega	dogodka,	ampak	so	nadča-
sovne	–	danes	prav	tako	resnične	in	važne	kot	pred	
stoletji,	ko	so	nastale	na	neki	veliki	petek.

Tako	 tudi	 rane	 svetega	Frančiška	niso	posledi-
ca	 osebne	 bližine	 svetnikove	 Kristusu,	 ampak	 so	
znamenje	njegove	pripadnosti	tistemu,	kar	nam	je	
Kristus	zapustil	–	evangeliju.
Sveti	Frančišek	se	je	namreč	v	pojmovanju	evan-

gelija	približal	apostolu	Pavlu.	Evangelij	mu	v	prvi	
vrsti	 ne	 pomeni	 štirih	 spisov,	 ki	 se	 imenujejo	 po	
štirih	evangelistih.	On	govori	kratko	o	Kristusovem	
evangeliju.	Evangelij	ni	samo	poročilo	o	tem,	kar	se	
je	 zgodilo,	 ampak	 je	predvsem	 razodetje	 tistega,	
kar	človeka	še	čaka.	Zato	»biti	pokoren	evangeliju«	
ne	 pomeni	 samo	 sprejeti	 na	 znanje	 tista	 dejstva	

razodetja,	 ki	 naravnost	 zadevajo	 naše	
odrešenje,	ampak	pomeni	priznavati	tudi	
moralne	zakone,	ki	so	v	razodetju,	in	se	
jim	 pokoravati.	 Evangelij	 je	 torej	 božja	
moč	za	odrešenje	vsakogar,	ki	ga	sprejme	
v	veri.	Po	njem	spoznavamo	nedosegljivo	
Kristusovo	 kraljestvo,	 zato	 je	 evangelij	
vidna	oblika	Kristusove	slave.	V	evangeliju	
se	razodeva	božja	pravičnost	–	z	drugimi	
besedami:	v	evangeliju	deluje	Bog.	Skrat-
ka:	evangelij	ni	samo	beseda,	ampak	moč,	
ki	deluje.	Ne	uresničuje	se	samo	v	besedi,	
ampak	v	moči	in	Svetem	Duhu.
Lahko	bi	rekli,	da	sveti	Frančišek	s	ta-

kim	pojmovanjem	evangelija	ni	odkril	nič	
novega,	saj	je	pred	njim	tako	govoril	že	
sveti	Pavel.	Končno	pa	tudi	II.	vatikanski	
cerkveni	zbor	ni	odkril	nič	novega,	ampak	
je	stare	resnice	povedal	v	taki	obliki,	da	
so	dostopne	današnjemu	človeku.	Enaka	
je	zasluga	svetega	Frančiška.
Ta	zasluga	pa	je	bila	tako	velika,	da	je	

bil	zaradi	nje	odlikovan	s	svetimi	znamenji	
poveličanega	Kristusa	–	z	njegovimi	pete-
rimi	ranami.
Jezik	svetega	Frančiška,	v	katerem	je	

govoril	o	evangeliju	kot	življenju,	je	tako	
preprost	in	vsakomur	dostopen,	da	si	pa-
pež	ni	upal	odkloniti	 svojega	blagoslova	
njegovim	 življenjskim	 načrtom,	 čeprav	
so	mu	kardinali	tako	svetovali.	Zavedal	se	
je,	da	bi	s	tem	izrazil	dvom	v	evangelij,	v	
Kristusa.
Prav	 zato	 je	 Frančiškova	 duhovnost	

polna	življenja	še	po	tolikih	stoletjih.	Prav	
zato	tudi	napredni	človek	ob	vstopu	v	novo	

tisočletje	najde	v	njej	 življenjske	smernice,	ki	ga	
morejo	zadovoljiti.	Prav	zato	ni	napak	narediti	boga-
stvo	Frančiškove	duhovnosti	dostopno	kar	mogoče	
širokim	plastem	ljudi.
Frančiškove	 rane	nas	opominjajo,	da	živeti	kr-

ščansko	 pomeni,	 sprejeti	 Kristusov	 evangelij	 kot	
vodilo	svojega	življenja.

P. Bernardin Sušnik

FRA NČIŠEK ASIŠKI IN EVA NGELIJ
VTISNJENJE RAN – 17. SEPTEMBER

Grob sv. Frančiška
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Marij Kogoj je bil v resnici Julij
»Drugačna	 kakor	 drugih	 ljudi	 je	 bila	 Kogojeva	

življenjska	zgodba,«	piše	Josip	Vidmar	v	svoji	knjigi	
Obrazi.	»Spominjam	se,	s	kakšnim	čudnim	smehom	
mi	je	nekoč	pripovedoval	o	zgodbi	svojega	ogroštva.	
Oče	jim	je	umrl	v	začetku	leta	1898.	Po	njegovi	smrti	
je	mati	menda	tri	otroke	zaklenila	v	stanovanje	in	iz-
ginila	...	Otroke	so	rešili	iz	stanovanja	in	jih	kot	sirote	
poslali	v	očetov	rojstni	kraj,	v	Kanal,	kjer	je	zanje	
skrbela	občina	...	Kogoj	je	je	dejal,	da	po	njegovem	
spominu	v	resnici	sploh	ni	Marij,	temveč	Julij,	da	je	
bil	rojen	leta	1892,	Marij	je	bil	njegov	mlajši	brat	(ro-
jem	1895)	in	je	umrl	kot	dojenček.	Po	njegovi	smrti	
so	Julija	začeli	klicati	z	imenom	pokojnega	Marija.	
In	ime	se	je	prijelo.	Kogoj	se	je	rodil	20.	septembra	
1892	v	Trstu	kot	tretji	otrok	Štefana	Kogoja,	kolarja	
iz	Kanala,	in	Tržačanke	Angele	Filippini	(ob	poroki	je	
imela	komaj	petnajst	let).	Pri	krstu	je	dobil	ime	Julij	
(Dante	Alojzij	–	po	botrih).	V	tretjem	letu	starosti	
je	bil	nekaj	časa	v	goriški	bolnišnici	zaradi	neznane	
bolezni	–	v	tem	je	mogoče	iskati	enega	od	vzrokov	
za	njegovo	poznejšo	duševno	bolezen.	Marij,	četrti	
otrok	Kogojevih,	je	bil	rojen	27.	aprila	1895,	umrl	
pa	je	31.	januarja	1896	zaradi	meningitisa.	Ko	je	
Julij	leta	1906	iz	Kanala	odšel	v	goriške	šole,	so	za	
prijavo	potrebovali	krstni	list.	Iz	župnije	sv.	Antona	
Padovanskega	v	Trstu	so	poslali	krstni	 list	na	ime	
Marij	Kogoj	z	rojstno	letnico	27.	aprila	1895.	Nena-
vadno,	kajti	v	matičnih	knjigah	omenjene	župnije	so	
pravilno	vodili	za	živega	Julija,	za	umrlega	pa	Marija!

Neomajno je zaupal v svoj talent
Glasba	ga	je	privlačila	že	kot	otroka.	V	svet	glas-

be	ga	je	v	Kanalu	uvajal	učitelj	in	pevovodja	Mihael	
Zega,	največ	pa	se	je	izobraževal	sam	ob	klavirju	in	
orglah,	nato	pa	pri	tedanjih	glasbenikih	v	Gorici,	kjer	
je	obiskoval	gimnazijo.	Jeseni	1914	se	je	namesto	v	
osmi	razred	gimnazije	vpisal	na	Akademijo	za	glas-
bo	na	Dunaju,	ki	je	bil	takrat	središče	glasbenega	
ekspresionizma.	 Pri	 Franzu	 Schrekerju	 se	 je	 učil	
kontrapunkta,	 pri	 Arnoldu	 Schönbergu	 pa	 instru-

mentacije.	Neomajno	je	zaupal	v	svoj	talent.	Ko	je	
jeseni	1918	prišel	v	Ljubljano,	je	bil	prežet	z	novimi	
idejami	o	preobrazbi	slovenske	glasbe.	V	ljubljanskih	
krogih	so	Kogoju	sicer	priznavali	znanje,	vendar	tam	
nikoli	ni	bil	prav	zaželen.	»Če	si	hotel	shajati	z	njim,	
si	moral	brezpogojno	verjeti	v	njegovo	umetnost	in	
njegov	uspeh.	Če	se	v	čem	nisi	strinjal,	ti	je	zagrozil:	
‘Fantič,	boš	že	videl!’«	V	Ljubljani	je	bil	kratek	čas	
korepetitor	v	Operi,	na	Glasbeni	Matici	je	predaval	
zgodovino	slovenske	glasbe.	Leta	1919	se	je	poročil	
z	Marijo	Podlogar	iz	Škocjana	pri	Turjaku,	ki	je	pela	
v	ljubljanskem	opernem	zboru.	V	zakonu	so	se	jima	
rodili	trije	sinovi.	Po	pričevanju	najstarejšega	sina	
Marija	Emila	 je	bil	Marij	 ljubeč	oče	 in	 je	bil	 rad	v	
krogu	svoje	družine.	Kadar	je	sedel	za	klavirjem	in	
skladal,	pa	je	moral	biti	mir	v	hiši.
Njegov	glasbeni	opus	je	po	številu	najbogatejši	v	

zborih.	Obsega	kakh	35	pesmi	za	mladinski,	moški,	
ženski	in	mešani	zbor.	Po	sodbi	glasbenih	poznaval-
cev	so	kot	umetnine	največ	vredni	mladinski	zbori.	
Druga	najmočnejša	stran	Marija	Kogoja	so	samospe-
vi.	Na	začetku	svoje	usodne	bolezni	(1932)	je	svoje	
skladbe	podpisoval	“J./ulij/	Marij	Kogoj”.

“Črne maske” –
drama človekove duševnosti
Svoj	ustvarjalni	višek	 je	Marij	Kogoj	dosegel	 z	

opero	 Črne	maske	 na	 dramsko	 besedilo	 ruskega	
pisatelja	Leonida	N.	Andrejeva.	Vsebina	drame	je	
precej	grozljiva:	prikazuje	môre	in	blodnje	človeka,	
ki	se	bori	sam	proti	sebi,	proti	svetu,	proti	vsemu.	Na	
ples	v	maskah	nepovabljene	pridejo	črne	maske,	ki	
se	poigravajo	z	glavnim	junakom	Lorenzom.	Maske	
ugašajo	bakle,	prostor	postaja	vedno	temnejši.	»V	
drami	je	podan	razvoj	vsakdanjega	človeka	v	du-
hovnega.	Z	opero	sem	se	začel	ukvarjati	leta	1922,	
končal	sem	jo	pa	leta	1926,«	je	povedal	skladatelj.	
Opera	je	doslej	doživela	štiri	postavitve:	krstna	upri-
zoritev	je	bila	leta	1929,	druga	leta	1957,	tretja	pa	
leta	1990	v	Cankarjevem	domu.	Originalna	partitura	
obsega	815	strani.	Pri	dosedanjih	izvedbah	je	bilo	

naša kultura
Silvester Čuk

MARIJ KOGOJ
20. SEPTEMBER  1892 – 25. FEBRUAR 1956

»Ko je 25. februarja 1956 v domu za onemogle na Bokalcah pri Ljubljani umrl šti-
riinšesdesetletni skladatelj Marij Kogoj, je bilo število tistih, ki so se docela zave-
dali, kdo je s Kogojem preminil, zelo majhno. Na zadnji poti so ga spremili nekateri 
znanci, ki so mu bili blizu v letih njegovih borb za umetnostno izpoved, spremili so 
ga skladatelji ki so poznali njegova dela pa tudi njegovo usodo. Javnost pa je pri tem 
stala daleč ob strani in zlasti mlajši rod, pa naj je pripadal tem ali onim umetniškim 
strujam, ni vedel, koga smo polagali v grob. Vzrok za to ni samo v običajni trpki poti 
slovenskega umetnika-ustvarjalca, ki ga priznamo navadno šele po smrti, ko se nam 
odpro oči za njegovo vlogo v ogromnem, raznovrstnem in po svoje čudovitem liku 
naše kulture. Vzrok za nepoznavanje Kogoja in njegovega dela je še drugje. Pri njem 
gre pa za prav posebno težko usodo, saj mu je neozdravljiva bolezen že pred šestin-
dvajsetimi leti preprečila nadaljnje snovanje.« – Tako je ob smrti Marija Kogoja pred 
desetletji zapisal skladatelj Marijan Lipovšek (Naša sodobnost 9/1956).
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delo	skrajšano	za	okoli	2.000	taktov.	Novo	redakcijo	
je	pripravil	dirigent	Uroš	Lajovic	in	prvo	uprizoritev	
je	doživela	v	Mariboru	v	začetku	leta	2012,	ko	je	bil	
Maribor	evropsko	mesto	kulture.	V	tej	novi	redakciji	
(izvedba	traja	približno	dve	uri	in	štirideset	minut)	je	
doživela	premiero	v	Cankarjevem	domu	v	Ljubljani	
2.	marca	2012,	sledile	so	še	štiri	ponovitve.

»Črne	maske	so	bile	besedilo,	ob	katerem	je	Ko-
gojev	genij	dosegel	višek,	ki	ga	doslej	na	opernem	
odru	med	Slovenci	nihče	ni	presegel,«	sodi	glasbeni	
kritik	 Borut	 Loparnik.	 »S	 to	 opero	 lahko	 stopimo	
pred	svet	–	in	če	teg	še	nismo	storili	in	še	vedno	ne	
poznamo	njene	vrednosti,	je	to	dokaz,	kako	malo	
cenimo	in	razumemo	Kogojevo	umetnost.«

Muslimani	morajo	 razumeti,	 da	 se	morajo	 oni	
prilagoditi	Kanadi	in	Quebecu,	njegovim	navadam,	
njegovim	tradicijam	in	njegovemu	načinu	življenja,	
saj	so	se	oni	priselili.
Muslimani	morajo	razumeti,	da	se	morajo	vživeti	

in	naučiti	 živeti	 v	Quebecu.	Razumeti	morajo,	 da	
morajo	oni	 spremeniti	 svoj	način	 življenja,	ne	pa	
Kanadčani,	ki	so	jih	velikodušno	sprejeli.
Muslimani	morajo	razumeti,	da	Kanadčani	niso	

niti	rasisti	niti	se	ne	boje	tujcev.	Kanada	je	sprejela	
mnogo	priseljencev	preden	so	se	pojavili	muslimani	
(nasprotno	pa	 je	 res,	da	v	mnogih	muslimanskih	
deželah	ne	sprejemajo	nemuslimanov).
Kakor	drugi	narodi,	se	tudi	Kanadčani	niso	voljni	

odpovedati	svoji	istovetnosti	ali	svoji	kulturi.
In	če	je	Kanada	dežela,	ki	sprejema	druge,	ni	žu-

pan	Dorvala	tisti,	ki	sprejme	tujce,	ampak	prebivalci	
Kanade,	province	Quebec,	kot	celota.
Končno	morajo	razumeti,	da	mora	v	Kanadi		(Que-

bec)	 z	 njenimi	 judovskokrščanskimi	 koreninami,	
božičnimi	drevesci,	cerkvami	in	verskimi	praznova-

nji,	vera	ostati	zasebno	področje.
Mestna	 oblast	 v	Dorvalu	 ima	 pravico	 odkloniti	

vsako	popuščanje	islamu	in	šariji.
Za	muslimane,	ki	se	ne	strinjajo	s	svetno	državo	

in	se	v	Kanadi	ne	počutijo	dobro,	je	na	svetu	57	le-
pih	muslimanskih	držav,	od	katerih	je	večina	redko	
naseljena	in	jih	je	pripravljena	sprejeti	z	odprtimi	
halal	rokami	v	skladu	s	šarijo.
Če	ste	zapustili	svojo	deželo,	da	bi	prišli	v	Kana-

do	in	ne	v	druge	muslimanske	države,	ste	to	storili	
zato,	ker	sodite,	da	je	življenje	v	Kanadi	boljše	kot	
drugje.	Ne	bomo	vam	dovolili,	da	bi	zvlekli	Kanado	
dol	na	raven	teh	57	dežel.
Vprašajte	sami	sebe	vsaj	enkrat:	»Zakaj	je	bolje	

tukaj	v	Kanadi,	kot	tam,	od	koder	ste	prišli?«
Kuhinja	 s	 svinjskim	mesom	na	 jedilniku	 je	del	

odgovora	na	to	vprašanje.
Če	ste	prišli	v	Kanado	z	zamislijo,	da	nas	boste	

izrinili	s	svojim	plodovitim	razmnoževanjem	in	se	po-
lastili	dežele,	spakirajte	in	odidite,	od	koder	ste	prišli.	
Tukaj	nimamo	prostora	z	vas	in	za	vašo	ideologijo.

islam

NABODI KAJ SVINJSKEGA
NA SVOJE VI LICE

Muslimanski starši v Dorvalu,  delu Montreala v Kanadi, so zahtevali, da krajevna oblast iz šol-
skih kuhinj odpravi svinjsko meso. Župan tega predmestja je to odklonil in mestni uslužbenec 
je vsem staršem poslal sporočilo, zakaj je zahteva odklonjena. Sporočilo se glasi:

Po	statistiki	ameriškega	ministrstva	za	obrambo	
o	terorizmu	po	svetu	je	bilo	v	preteklem	letu	11.774	
terorističnih	napadov,	v	katerih	je	umrlo	28.328	ljudi.	
Samo	dve	državi	na	seznamu	nista	muslimanski.	
Največ	napadov,	2.416,	se	je	zgodilo	v	Iraku,	kjer	

Skrajna	skupina	“Islamska	država”	je	v	iraškem	
Mosulu	usmrtila	250	žensk,	ker	niso	marale	postati	
spolne	sužnje	v	skladu	z	njihovo	prakso	“spolnega	
džihada”.	Od	vseh	so	zahtevali,	naj	pristanejo	na	
“začasne	poroke”	z	borci	te	teroristične	skupine.
Ker	so	zavrnile	t.	 i.	spolni	džihad,	so	jih	pobili,	

TUDI TO JE IS LAM
islamska država usmrtila 250 žensk,
ker niso marale postati spolne sužnje

nekatere	skupaj	z	njihovimi	družinami,	je	povedal	
predstavnik	Kurdske	demokratske	stranke.
Predstavnik	Domoljubne	zveze	Kurdistana	Gajas	

Surči	pa	je	povedal,	da	ženske	v	Mosulu	ne	smejo	
same	ven,	v	javnosti	pa	morajo	biti	popolnoma	za-
krite.	Prav	tako	si	ne	smejo	same	izbrati	partnerja.

šokantna statistika o teroristčnih napadih
je	več	kot	polovico	države	okupirala	Islamska	država.
Drugi	je	Afganistan	s	1.708	napadi,	tretji	pa	Pa-

kistan	s	1.009	napadi.	Sledijo	Indija,	Nigerija,	Egipt,	
Filipini,	Bangladeš	in	Libija.	Na	seznamu	se	je	znašla	
tudi	Sirija	s	kar	382	zabeleženimi	napadi.
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Porte	Aperte

PREGANJANJE KRISTJANOV

IN DIJA
Mesto na World Watch List
Z	68	točkami	 je	Indija	na	17.	mestu	na	World	

Watch	List.	Leta	2015	je	bila	na	21.	mestu	z	62	toč-
kami.	Število	točk	se	je	povečalo	zaradi	povečanega	
preganjanja	na	vseh	področjih	življenja,	predvsem	
pa	gre	za	moč	nasilja.	Daleč	najhujše	preganjanje	
izhaja	iz	vrst	radikalnih	hinduistov,		maoisti	in	mu-
slimani	pa	dodajajo	pritisk	iz	ozadja.

Viri preganjanja
Viri	preganjanja	kristjanov	v	Indiji	so	verski	na-

cionalizem	in	nekoliko	manj	razširjen	islamski	eks-
tremizem	ter	komunizem	in	pokomunistični	pritisk.	
Poleg	tega	se	kristjani	dnevno	srečujejo	s	korupcijo,	
čeprav	ta	ni	naperjena	naravnost	proti	njim.

Verski nacionalizem:	Oblastnost	vseh	vrst	hinduj-
skih	organizacij	je	z	leti	naraščala.	Trdijo,	da	Indija	
pripada	hinduizmu	in	da	je	druge	vere	treba	izgnati	
iz	 dežele.	 Radikalni	 hinduizem	 je	 daleč	 največji	
preganjalec	v	Indiji.	Glasen	je,	povsod	ga	je	polno	
in	zelo	je	nasilen.	Temu	se	dodaja	preganjanje,	ki	
ga	 izvajajo	druge	skupine	kot	radikalni	budisti	na	
področju	Ladak,	neobudizem	v	državah	Maharastra	
in	Utar	Pradeš	in	radikalni	Sikhi	v	Punjabu.

Islamski ekstremizem:	V	Indiji	je	kar	nekaj	ak-
tivnih	 radikalnih	muslimanskih	 skupin	 v	 državah	
Jammu,	Kašmir	in	Asam.	Zadnje	čase	je	svojo	de-
javnost	v	Asamu,	Gujaratu	in	drugje	napovedala	tudi	
alKaida.	Na	področjih,	kjer	so	muslimani	v	večini	
prebivalstva	(npr.	Jammu	in	Kašmir,	Zapadna	Ben-
galija)	kristjane	preganjajo	muslimani.

Komunistični in pokomunistični pritisk:	mao-
istično	 gibanje,	 znano	 tudi	 kot	 naksaliti	 izvira	 iz	
leta	1967,	kot	resen	problem	ga	je	pa	prepoznala	
indijska	 vlada	 šele	 nedavno.	Obstoj	 naksalitov	 je	
mogoče	videti	kot	reakcijo	na	okosteneli	sistem,	ki	
ga	določa	sistem	kast.	Naksaliti	nadzorujejo	obširna	
področja	v	revnejših	zveznih	državah	(Čatisgar,	Jar-
kand,	Bihar)	in	izvajajo	vojaška	dejanja	ter	napade	
na	 vladne	 zgradbe	 in	 železnice.	Na	 teh	področjih	
je	bilo	zadnja	leta	več	tisoč	kristjanov	pregnanih	iz	
svojih	vasi.	Število	dejanj	verskega	preganjanja	s	
strani	maoistov	je	sicer	še	relativno	nizko,	vendar	
napadajo	kristjane	kadar	posumijo,	da	bi	ti	mogli	
biti	policijski	informatorji.

Organizirana korupcija in zločin:	 Korupcija	 je	
navzoča	povsod	v	Indiji.	Če	hočete	kaj	doseči,	 je	
podkupovanje	nujno.	Korupcija	ni	posebej	naperjena	
proti	kristjanom.

Dogajanje
Indija	je	mešanica	kultur,	narodnosti	in	jezikov.	Je	

tudi	gosto	naseljena:	po	statistiki	Združenih	narodov	
za	2016	ima	1.327.000.000	prebivalcev	–	takoj	za	
Kitajsko.
Stoletja	star	sistem	kast	je	tako	globoko	zajeden	

v	indijsko	dušo,	da	se	ga	je	skoraj	nemogoče	znebi-

ti.	Celo	verski	sistemi,	ki	ne	priznajo	sistema	kast,	
ampak	kot	svoj	nauk	učijo	enakost	človeških	bitij,	so	
prepojeni	s	sistemom,	proti	kateremu	se	bojujejo.	
Islam,	sikizem	in	krščanstvo	so	zgled	tega.	Čeprav	
ga	je	vlada	prepovedala,	še	vedno	straši	v	Indijcih	
in	divjaštva	nad	nižjimi	kastami	in	nedotakljivimi	se	
nadaljujejo.	Mnogi	opazovalci	govore	celo	o	“rasi-
stičnem”	sistemu.
Od	maja	 2014	 Indijo	 vlada	 stranka	 Bharatiya	

Janata	Party	(BJP),	ki	jo	vodi	prvi	minister	Narendra	
Modi.	Kot	rezultat	je	radikalni	hinduizem,	ki	je	bil	
navzoč	že	pod	prejšnjo	vlado,	stalno	rasel.	Medtem	
ko	nestrpnost	raste	in	neprestano	napadajo	manj-
šine,	osrednja	vlada	noče	reči	nič	proti	divjaštvu	–	s	
tem	pa	spodbuja	radikalne	hindujce,	naj	pomnože	
svojo	dejavnost.	Nekaznovanost	je	znatno	narasla.	
V	drugi	polovici	2014	so	hindujci	začeli	s	kampa-

njo	“vračanje	domov”,	ki	ima	namen	zvabiti	musli-
mane	in	kristjane	nazaj	v	hindujski	hlev.	Organizirali	
so	široke	kampanje	po	katerih	se	je	na	stotine	ljudi	
vrnilo	v	hinduizem.	
Istočasno	so	BJP	parlamentarci	začeli	s	prizade-

vanjem,	da	bi	vsilili	zakonodajo	proti	spreobrnitvam	
v	državnem	merilu.	Trenutno	te	vrste	zakonodaja	
obstoja	samo	na	provincialni	ravni	(v	5	državah).	
Vredno	 je	poudariti,	da	tovrstna	zakonodaja	meri	
zgolj	na	spreobračanje	proč	od	hinduizma	–	napori	
v	nasprotni	smeri	niso	ocenjeni	kot	spreobračanje,	
ampak	kot	“vračanje	domov”.

Vrste preganjanih kristjanov
Vse	vrste	kristjanov	v	Indiji	občutijo	kako	vrsto	

preganjanja:
Skupnosti izseljenih ali migrantskih kristjanov. V 

Indiji	so	aktivne	razne	skupine	te	vrste.	To	niso	samo	
zapadnjaki,	živeči	v	Indiji,	ki	imajo	svojo	skupnost,	
ampak	tudi	prebežniki.

Zgodovinske krščanske skupnosti.	 Člani	 teh	
Cerkva	so	bili	kristjani	v	Indiji	že	več	stoletij.	Prvi	
od	njih	so	prišli	v	Indijo	v	3.	stoletju.	Takrat	je	bila	
ustanovljena	v	Kerali	Cerkev	Mar	Thoma.	Te	vrste	
Cerkve	ne	rastejo	zelo	hitro,	ker	so	malo	aktivne	na	
zunaj	–	služijo	v	glavnem	samo	svojim	skupnostim.	
Pa	 tudi	 to	 skupino	napadajo	 radikalni	hindujci,	 ki	
oskrunjajo	cerkve,	Jezusove	kipe,	votline	in	križe.

Spreobrnjeni kristjani.	Kristjani,	 ki	 so	 se	 spre-
obrnili	iz	hindujstva,	so	v	Indiji	najbolj	preganjani.	
Ti	verniki	se	dnevno	soočajo	z	nadlegovanjem	in	so	
pod	stalnim	pritiskom,	naj	se	vrnejo	v	hinduizem.	
Pogosto	jih	pretepajo,	zapirajo	v	bolnišnice,	včasih	
jih	celo	umorijo.	Ti	žive	v	glavnem	na	podeželju,	ker	
se	morajo	soočati	s	pritiskom	družine,	prijateljev	in	
krajevne	hindujske	duhovščine,	pa	tudi	radikalnih	
hindujcev.

Netradicionalne krščanske skupnosti	(npr.	bapti	sti,	
evangelikalci	 in	binkoštniki)	so	druga	glavna	tarča	
radikalnih	hindujcev	zaradi	svoje	zunanje	dejavnosti	
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in	spreobračanja.	Ob	spreobrnjencih	samih	doživljajo	
neoprotestantske	skupine	največ	dnevnih	napadov.

Življenjska področja in nasilje
Razlaga življenjskih področij.	Preganjanja	v	Indiji	

kažejo	znake	verskega	nacionalizma,	islamskega	ek-
stremizma	ter	komunističnega	in	pokomunističnega	
pritiska.	Povprečen	pritis	na	kristjane	je	primerljiv	z	
letom	prej.	Nasilje	je	celo	poraslo	glede	na	prejšenje	
leto	(od	10.926	primerov	2014	na	13.334	leta	2015).	
Ta	 dvig	 odseva	 dejstvo,	 da	 so	 radikalni	 hindujci	
pomnožili	svoje	napade.	Ker	osrednja	vlada	pod	pr-
vim	ministrom	Narendra	Modijem	noče	nastopiti	proti	
tem	napadom,	narašča	raven	nekaznovanosti,	kar	
povzroča,	da	se	hindujci	počutijo	upravičene	še	bolj	
napadati.	Preganjanje	je	enakomerno	porazdeljeno	
na	vsa	življenjska	področja.	Kristjani	se	v	Indiji	ne	
morejo	nikjer	počutiti	varne.

Zasebno področje:	spreobrnjenju	ne	nasprotuje	
samo	družba,	ampak	tudi	zakonodaja.	Trenutno		so	
zakoni	proti	spreobrnjenju	v	veljavi	v	pêtih	državah:	
Orisa,	Madhya	Pradeš,	Čatisgarh,	Himahal	Pradeš	in	
Gujarat.	V	Arunašal	Pradeš	in	Rajastanu	so	zakoni	
sprejeti,	vendar	še	ne	razglašen.	V	Tamil	Nandu	je	
zakon	šel	skozi	parlament,	pa	je	bil	pozneje	ukinjen.	
BJP	ne	skriva	svoje	želje,	da	bi	dosegel	vsedržavni	
zakon	proti	spreobračanju.	Omembe	je	tudi	vredno,	
da	se	v	državah,	kjer	ni	zakona	proti	spreobračanju,	
kot	Maharaštra,	Jarkand	itd.,	ravna,	kot	da	velja	ta	
temeljna	resničnost.	Podobno	je	v	državah	Madhya	
Pradeš	in	Čatisgarh:	kljub	temu,	da	dopolnitve,	ki	
naj	obstoječ	zakon	narede	strožji,	še	niso	v	veljavi,	
se	ravna	kot	da	so.	Vernike,	ki	so	na	zunaj	aktivni	
(neoprotestante	in	spreobrnjence)	pogosto	nadzo-
rujejo.	Pogosto	so	napadeni	pri	službi	božji	tudi	če	
ni	nobenega	izzivanja.	Zaradi	tega	mnogi	obhajajo	
bogoslužje	samo	v	domačih	skupinah.	In	če	se	to	
razve,	so	hitro	napadeni.	Kadar	vernike	sumijo,	da	
se	ukvarjajo	z	dejavnostjo	na	zunaj,	njihove	domove	
pogosto	napadejo	nedržavne	skupine,	pa	še	policija,	
če	se	kdo	pritoži	zoper	nje.	Material,	ki	ga	najdejo,	
zaplenijo	ali	pa	uničijo.	Samega	sebe	predstaviti	kot	
kristjana	je	tvegano	za	pripadnike	dalit,	pa	tudi	sicer	
so	grožnje	v	družbenih	medijih	nekaj	običajnega.	
Na	podeželju	 lahko	 znamenja	 vere,	 ki	 je	 različna	
od	hinduizma	(ali	 islama),	 izzivajo	napadalnost	 in	
so	avtomatično	povezana	z	evangelizacijo	ali	spre-
obračanjem.	Država	ne	izvaja	nobene	cenzure	nad	
krščanskim	materialom	na	medmrežju.	Kljub	temu	
pa	 je	na	podeželju	mogoče	naleteti	na	težave	pri	
dostopu	do	krščanskih	medijev	ob	prisotnosti	drugih	
in	preganjanja	se	navadno	začno	kar	pri	družinskih	
članih.	Zaradi	propagande	proti	kristjanom	(češ	da	
hočejo	spreobračati	druge	z	denarjem	ali	s	silo)	je	
o	veri	skoraj	vedno	težko	govoriti.	Večinoma	to	ne	
vodi	do	nasilja,	pač	pa	 je	dosti	možnosti	 zanj	na	
območjih,	 kjer	 je	 velik	 vpliv	 radikalnih	hindujcev.	
Lahko	pa	vodi	v	pretrganje	vezi	med	širšimi	člani	
družine.	 Zasebna	molitvena	 srečanja	 niso	 varna.	
Krajevni	vohuni	po	vsej	deželi	vohajo	za	kristjani.	
O	takih	srečanjih	naj	bi	bila	obveščena	policija	za	
poostren	nadzor,	čeprav	to	ni	z	zakonom	predvideno.	

Na	dan	 je	prišlo,	da	so	nadzorovali	 celo	digitalna	
sredstva	krščanskih	voditeljev.	Čeprav	se	te	stvari	
bolj	pogosto	dogajajo	v	kmečkih	in	napol	mestnih	
območjih,	so	o	posazmeznih	primerih	poročali	tudi	
v	mestih	kot	sta	New	Delhi	in	Mumbai.

Družinsko področje:	Pri	ljudskem	štetju	niso	samo	
otroci	 spreobrnjencev	 v	 krščanstvo,	 ampak	 celo	
spreobrnjenci	sami	registrirani	kot	hindujci.	Ob	dru-
gačnih	izjavah	oblasti	zahtevajo	krstne	liste,	čeprav	
za	 to	nimajo	 zakonske	osnove.	Za	 spreobrnjence	
in	neoprotestante	je	zelo	težko	obhajati	cerkveno	
poroko	v	krajih,	kjer	so	hindujske	skupine	aktivne.	
Tak	obred	namreč	velja	za	potrditev	krščanstva	in	
včasih	celo	za	poskus	spreobračati	hindujce.	Posebno	
se	to	dogaja	na	področjih,	kjer	so	hišne	cerkve	ali	
neoprotestantske	skupine.	Pogosto	so	ovirali	kršče-
vanje	v	vaseh	in	manjših	mestih,	včasih	pa	tudi	v	
večjih	mestih,	posebno	pri	številčno	velikih	zboro-
vanjih	ali	evangelističnih	in	zdravilnih	shajanjih.	Iz	
severne	in	osrednje	Indije	so	prišla	poročila,	da	so	
hindujci	ovirali	pogrebe	krščanskih	spreobrnjencev.	V	
posameznih	primerih	so	celo	prisilili	družinske	člane,	
da	so	morali	rajnega	sežgati	po	hindujskem	obredu,	
čeprav	so	jim	predložili	krstni	list.	Po	zakonu	krist-
jani	ne	morejo	posvojiti	otroka.	Večina	krščanskih	
staršev,	ki	hočejo	posvojiti	otroka,	uporabi	“Juvenile	
Justice	Act”,	ki	 je	bolj	 luknja	v	zakonu	kot	zakon	
sam.	V	mnogih	večjih	šolah	so	krščanske	otroke	silili	
v	jogo	in	v	“surya	namaskar”	(nedeljsko	molitev).	
Prisotnost	je	obvezna.	Zelo	pogosto	je,	da	preganjajo	
družinski	člani,	še	posebej	v	obliki	hišnega	zapora	
za	dekleta.	Bile	so	obtožbe,	da	so	spreobrnjence	iz	
hindujstva	napadli	njihovi	lastni	starši	in	so	nekatere	
celo	ubili.	Po	hindujskih	zakonih	je	spreobrnjenje	v	
drugo	vero	eden	od	 temeljnih	vzrokov	za	 ločitev.	
”Hindu	Succession	Act”	 iz	 leta	1956	sicer	določa,	
da	 je	 sorodnik,	 ki	 se	 spreobrne	v	drugo	vero,	 še	
vedno	sposoben	dedovati,	v	praksi	pa	so	potomci	
takega	spreobrnjenca	nesposobni	dedovati	od	svojih	
hindujskih	sorodnikov,	če	se	pred	smrtjo	sorodnika	
niso	spreobrnili	nazaj	v	hinduizem.

Skupnostno področje:	Grožnje	in	ovire	iz	razlo-
gov,	 ki	 so	 povezani	 z	 vero,	 so	 narasle	 in	 postale	
hujše	zaradi	raznih	sovražnih	kampanj	in	gibanj	za	
spreobrnitev	nazaj	po	vsej	deželi.	To	je	postalo	del	
vsakdana	za	vse	vrste	kristjanov.	Ko	se	spreobrn-
jenci	skušajo	umakniti	iz	splošnih	verskodružabnih	
običajev,	to	zbudi	napadalnost.	Sangh	Parivar	(ra-
dikalna	 hindujska	 organizacija)	 je	 znana	 po	 tem,	
da	nadzoruje	kristjane	na	vseh	ravneh.	Tudi	mnoge	
nove	hindujske	skupine	so	aktivne	v	nadzorovanju	
preko	svojih	krajevnih	organizacij.	V	večih	indijskih	
državah	kristjani	iz	poprej	nedotakljivih	kast	trpijo	
zaradi	oviranja	pri	izkoriščanju	skupnih	dobrin,	kot	
je	to	skupni	vodnjak.	Kristjani,	ki	so	del	hindujske	
skupnosti	se	ne	morejo	izmakniti	nekaterim	obvez-
nostim	 ali	 običajnim	 obrednim	 dejanjem.	 Stalno	
so	 soočeni	 s	pritiskom,	da	se	 jih	udeležujejo.	Od	
vseh	strani	prihaja	zelo	sistematično	pritisk,	naj	se	
odpovedo	krščanski	veri.	Hindujski	fundamentalis-
ti	 grozijo	 vernikom	 s	 fizičnim	 nasiljem,	 hindujski	
duhovniki	pa	skušajo	prepričati	kristjane	z	radijskimi	
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oddajami,	s	katerimi	širijo	glasno	petje	in	molitve	
skupnosti.	 Tudi	 vlada	 skuša	 vernikom	 prikrajšati	
dobrine.	To	je	postalo	zelo	splošno	in	skrajno	tako	
na	podeželju	kot	v	mestih.	Zadnje	leto	se	je	začelo	
ostro	gibanje	za	spreobrnjenje	nazaj	in	na	stotine	
revnih	 kristjanov	 je	 bilo	 na	 silo	 spreobrnjenih	 v	
hinduizem.	Družbena	 diskriminacija	 (včasih	 celo	
organizirana)	proti	kristjanom	s	strani	delodajalcev	
je	zelo	razširjena	tako	v	državnem	kot	v	privatnem	
sektorju:	Kot	primer:	napredovanje	je	odklonjeno	
iz	smešnih	razlogov.	Kristjani	so	diskriminirani	ne	
po	zakonu,	ampak	dejansko	pri	pridobivanju	posojil	
in	državne	pomoči.	Na	podeželju	biti	kristjan	lahko	
pomeni	odvzem	vseh	ugodnosti,	ki	jih	nudi	država.	
V	Radžastanu	in	Madhya	Pradešu	dajejo	kristjanom	
razpoznavne	tablice,	na	katerih	je	označeno,	da	je	
nekdo	kristjan,	da	bi	s	tem	zagotovili,	da	ne	bo	dele-
žen	ugodnosti.	Sistematična	korupcija	dela	stvar	še	
slabšo.	Krajevni	svet	(panchayat)	nalaga	kristjanom	
globo,	nesposobnost	plačati	globo	pa	je	v	preteklosti	
povzročila	celo	ropanje.

Narodnostno področje:	Zakon	proti	 spreobrnit-
vam	velja	v	pêtih	državah:	Orisa,	Madhya	Pradeš,	
Čatisgar,	 Himahal	 Pradeš	 in	Gujarat.	 V	 Arunačas	
Pradešu	in	Radžastanu	je	bil	zakon	odobren,	vendar	
še	ne	razglašen.	V	Tamil	Nandu	je	bil	zakon	spre-
jet,	vendar	pozneje	preklican.	Ti	zakoni	urejajo	in	
omejujejo	versko	svobodo.	Nadaljujejo	se	razprave	
o	uvedbi	zakona	proti	spreobrnjenju	za	celo	državo.	
Oviranje	in	preprečevanje	registriranja	spreobrnitve	
v	krščanstvo	se	dogaja	večinoma	na	območjih	rodov.	
Oblasti	so	na	nekaterih	področjih	prepovedale	dostop	
krščanskim	pridigarjem,	kar	 je	 sicer	proti	 indijski	
ustavi,	pa	se	kljub	temu	dogaja.	Kristjani	so	pogosto	
diskriminirani	kadar	imajo	posla	z	oblastmi	in	to	se	
dogaja	skoraj	po	vsej	Indiji.	Prikrita	diskriminacija	se	
dogaja	tudi	pri	poslu	s	policijo,	nižjimi	sodnimi	uradi	
in	vladnimi	uradi	na	splošno.	V	nekaterih	uradih	je	
nekaj	kristjanov	in	to	so	redki	primeri,	kjer	kristjani	
niso	razkrinkani	zaradi	svoje	vere.	Toda	kjer	imajo	
ti	kristjani	nadrejenega,	ki	je	hindujski	nacionalist,	
verjetno	ne	bodo	napredovali.	Veliko	slabše	 je	za	
spreobrnjence	v	krščanstvo,	ki	delajo	za	oblast:	ti	
lahko	zgube	službo.	Ko	je	BJP	maja	2014	nastopila	
vlado,	so	vse	krščanske	skupine	in	organizacije	do-
bile	zahtevo,	naj	podrobno	opišejo	svojo	dejavnost	
ter	vključijo	imena	vseh	zaposlenih	in	tistih,	ki	so	bili	
zaposleni	v	preteklosti.	Imena	krščanskih	učencev	
so	zahtevali	tudi	od	nekaterih	manjšinskih	šol.	Več	
kot	90%	medijev	nadzorujejo	ljudje	iz	visokih	kast	in	
so	naperjeni	proti	kristjanom.	To	se	dogaja	posebno	
v	krajevnih	medijih,	ki	uporabljajo	jezik,	ki	ne	le	širi	
Cerkvi	sovražno	 literaturo,	ampak	so	dejavni	celo	
pri	vzbujanju		sovraštva	s	pomočjo	senzacionalnih	
in	sovražno	prikazanih	reportaž.	Kar	dela	vso	stvar	
še	slabšo	je	nekaznovanost	kršitev	zakonov.	Pogo
sta	so	dejanja	vandalizma	in	uničevanja	krščanskih	
simbolov,	največ	na	kmečkih	in	napol	mestnih	pod-
ročjih.	Hindujske	političnoverske	skupine	skušajo	
spraviti	neodvisne	pastorje	in	cerkvene	aktiviste	pod	
zloglasni	“zakon	o	bogokletju”.	Indijski	in	pakistanski	
“zakon	o	bogokletju”	imata	skupen	izvor	v	indijskem	

Kazenskem	zakoniku,	 izdelku	britanske	kolonialne	
vlade	v	19.	stoletju.

Cerkveno področje:	Kristjani	so	bili	vedno	ovirani	
bodisi	pri	zbiranju	v	cerkvi	bodisi	pri	drugih	zbiran-
jih.	Za	Cerkev	ni	potrebna	registracija,	vendar	pa	
je	težko	registrirati	krščanske	družbe,	pod	katerimi	
Cerkev	deluje.	To	se	dogaja,	ker	so	se	v	registracijske	
urade	pririnili	ljudje,	ki	simpatizirajo	z	dejavnostjo	
radikalnih	hindujcev.	Hindujske	skupine	nadzorujejo	
in	razbijajo	Cerkve	skoraj	vsak	dan.	Bilo	je	mnogo	
napadov	na	cerkve.	Zidava	novih	cerkva	se	pogosto	
srečuje	 s	 hudim	nasprotovanjem	na	 podeželju	 in	
celo	v	mestih.	Reakcije	so	pogosto	nasilne.	Mnogo	
starejših	cerkva	ni	mogoče	obnoviti	zaradi	korupcije	
in	birokracije.	Dejavnosti	izven	cerkvenih	prostorov	
so	takoj	ocenjene	kot	prizadevanje	za	spreobračan-
je.	Oblasti	jih	sicer	lahko	dovolijo,	jim	pa	pogosto	
nasprotujejo	radikalne	hindujske	skupnosti.	Integ-
riranje	spreobrnjencev	iz	hinduizma	je	ocenjeno	kot	
potrdilo,	da	so	cerkve	posegale	preko	svojih	meja.	
Radikalni	hindujci	 in	krajevne	oblasti	pogosto	na-
dzorujejo	krščanski	verski	material,	da	ne	bi	bilo	v	
njem	kakih	poskusov	spreobračanja.	V	preteklosti	so	
bila	večkrat	napadena	semenišča	in	svetopisemske	
šole,	pa	ne	zato,	da	bi	kontrolirali,	kaj	se	tam	uči.	
Kadar	so	kristjani	napadeni	ciljajo	napadalci	pogosto	
na	voditelje	in	pastorje	in	jih	“za	zgled”	hudo	pre-
tepajo.	Delitev	tiskanega	materiala	in	Svetih	pisem	
je	ovirana	na	podeželju	in	včasih	tudi	v	mestih,	saj	
naj	bi	to	bilo	neposredno	povezano	s	poseganjem	
izven	cerkvenih	meja.	Kadar	hindujski	fundamen-
talisti	napadejo	kako	cerkev	ali	zasebno	molitveno	
skupino,	jim	pogosto	sledi	policija,	ki	zapre	kristjane	
(ne	napadalce)	in	zapleni	Sveta	pisma	in	drug	verski	
material	kot	“dokaz	spreobračanja”.	Indija	ne	izdaja	
vizumov	misijonarjem	že	od	poznih	1960	let	dalje.	
Težave	se	razširjajo	celo	na	nevladne	organizacije	
in	časopisne	poročevalce.	Vodilni	krščanski	aktivist	
se	je	soočil	že	z	več	smrtnimi	grožnjami	in	je	izgubil	
svojo	službo.

Nasilje:	 Preganjanje	v	 Indiji	 je	 skrajno	nasilno	
in	nasilnost	raste.	Število	prijavljenih	dogodkov	je	
neverjetno	visoko,	 vendar	 je	 to	 samo	vrh	 ledene	
gore.	V	času,	ki	ga	zavzema	to	poročilo,	je	bilo	za-
radi	vere	ubitih	najmanj	9	kristjanov	in	najmanj	23	
hišnih	 cerkva	 je	 bilo	 napadenih	 in	 poškodovanih.	
V	vsej	Indiji	je	bilo	zaprtih	več	kot	400	kristjanov.	
Najmanj	trije	kristjani	so	bili	ugrabljeni	in	najmanj	
tri	kristjanke	so	bile	posiljene.	Več	kot	350	kristjanov	
je	bilo	fizično	napadenih.	Najmanj	25	hiš	ali	drugih	
lastnin	kristjanov	je	bilo	napadenih	in	poškodova-
nih.Najmanj	trije	kristjani	so	bili	prisiljeni	bežati	iz	
svojega	doma.	Vendar	so	vse	te	številke	verjetno	
precej	višje.

Bodočnost
Radikalni	hindujci	so	vedno	bolj	deležni	nekazno-

vanja,	kadar	nadlegujejo	muslimane	ali	kristjane.	
Kot	posledica	narašča	strah	med	kristjani	v	Indiji.	
Nevarno	 obnašanje	 vlade	 (gleda	 proč,	 kadar	 so	
napadene	verske	manjšine)	bo	spodbujalo	in	pove-
čevalo	nasilje	v	prihodnjih	letih.
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Najbrž	 z	 besedico	 “pod”	 v	 tem	naslovu	 ne	 bo	
problema.	Gora	Fudži	je	visoka	3.776	m	in	gora,	na	
kateri	stojiva	prijatelj	fotograf	in	jaz,	je	komaj	kakih	
1.000	m	visoka,	da	se	res	čutiva,	kot	da	bi	bila	daleč	
pod	veličastno,	še	zmeraj	s	snegom	pokrito	najvišjo	
japonsko	goro.	Prijatelj,	strasten	fotograf,	gospod	
Hírata,	me	je	prejšnji	večer	povabil,	da	mi	pokaže,	
kako	je	treba	fotografirati	cvetoče	češnje,	da	zažarijo	
v	vsej	nesluteni	prelesti.	Skrbno	je	prisluhnil,	men-
da	zjutraj	in	zvečer,	vremenskim	napovedim,	ki	so	
mu	obljubljale	ob	določeni	jutranji	uri	takšne	sonč-
ne	žarke,	ki	–	po	gospodovi	izkušnji	–	razodenejo	
skriti	čar	cvetočih	japonskih	češenj.	Rekel	mi	je,	da	
bova	na	gori,	ki	je	razsekana	na	hribe;	torej	bova	
na	enem	teh	hribov,	ki	se	ga	globoko	spodaj	dotika	
dolina	z	jezerom,	a	se	spet	povzdigne	v	hrib,	malce	
višji	od	najinega,	z	neke	vrste	esplanado	čudovito	
lepih	češenj.
Sonca	nisva	smela	zamuditi.	Zato	je	vtaknil	stvari,	

iz	katerih	si	bova	napravila	odličen	japonski	zajtrk,	v	
svoj	mali,	elegantni	avto;	prtljažnik	je	bil	rezerviran	
za	fotografski	aparat	s	posebnimi	pritiklinami	ki	jim	
nisem	vedel	imena,	vsaj	japonskega	ne	(po	pravici	
povedano:	tudi	angleškega	ne).
Avtomobilov	motor	 je	kar	zdramil	 še	megleno,	

hladno	 jutro,	 ko	 sva	 jo	mahnila	 najprej	 po	 široki	
cesti,	potem	pa	na	določenem	križišču	na	ožjo	pot,	
kjer	nama	ni	kazalo	drugega	kot	upati,	da	nama	ne	
bo	prišel	naproti	še	tako	prijateljski	osebni	avto.	Iz-
menjala	sva	nekaj	besed,	prežetih	z	upanjem,	da	ob	
teh	zgodnji	uri	–	in	v	teh	hribih	–	tovornjaki	počivajo	
...	Jutranje	megle	so	se	naenkrat	umaknile	zarji,	ki	
se	nama	je	rahlo	nasmehnila,	a	dovolj	ljubko,	da	me	
je	prijateljšofer	za	hip	skoraj	smehljaje	pogledal.	A	
nisva	še	bila	na	cilju.	In	potem	se	je	zgodilo,	kar	naj	
bi	bila	le	domišljijska	možnost:	tovornjak	nasproti	
nama.	Ne	velik,	pa	tudi	ne	majhen.	Prijatelj	stopi	
iz	avta,	se	rahlo	prikloni	nekomu	za	tovornjakovim	
oknom,	potegne	iz	žepa	denarnico,	jo	malce	odpre	in	
stopi	k	odprtim	vratom	tovornjaka.	Besed	ne	čujem,	
a	vidim	bankovce,	ki	jih	prijatelj	ponudi	vozniku,	ki	
najprej	odkima,	a	po	nadaljnjih	prijateljevih	besedah	
sprejme	bankovce,	se	zahvali	z	glavo	in	počasi	pelje	
tovornjak	nazaj	v	smer,	odkoder	je	pripeljal.	Pozneje	
sem	zvedel,	da	je	prijatelj	ponudil	dvojno	vsoto	za	
bencin,	ki	bi	ga	tovornjak	porabil	za	pot	nazaj,	on,	
fotograf,	pa	bi	z	umikom	nazaj	izgubil	čas	in	z	njim	
več	kot	ponujeni	denar	za	bencin.
In	tako	sva	zdaj	na	vzpetini	hriba,	odkoder	se	lepo	

vidi	drevored	češenj	na	nasprotnem	hribu	na	drugi	
strani	doline,	ki	se	s	svojim	jezerom	rahlo	svetlika.	
Prijatelj	 hitro	 razstavi	 vse	 potrebno	 za	 snemanje	

in	se	skoraj	boječe	od	časa	do	časa	ozre	po	nebu.	
In	ko	se	zdi,	da	je	vse	pripravljeno	za	snemanje,	si	
oddahne	in	reče:
»Zdaj	pa	nama	bodi	boginja	Fudži	naklonjena!«
Z	nemim	smehljajem	sprejmem	njegove	bese-

de.	In	si	mislim:	tako	izobražen	Japonec,	delaven,	
zmeraj	pripravljen	pomagati	–	 in	 še	zmeraj	vdan	
bogovom	in	boginjam	svojih	prednikov.
A	boginja	na	gori	Fudži	mu	ni	bila	naklonjena.	

Namesto	 zmeraj	 več	 svetlobe	 je	 bilo	 zmeraj	 več	
temine	in	začelo	je	–	rositi.	S	obrazom,	skrčenim	v	
trde	poteze,	a	brez	nevolje,	mi	reče:
»Ne	vem,	kje	sva	se	Njej	tam	Zgoraj	zamerila	

–	še	včeraj	je	žena	nesla	v	dar	prve	repe	prijatelju	
svečeniku	v	našem	podeželskem	hramu.	Pojdiva,	da	
naju	dež	ne	prehiti!«
Še	zdaj	se	mi	zdi,	da	nama	je	na	poti	nazaj	–	ro-

senje	se	je	začelo	spreminjati	v	pomladanski	gorski	
dež	 –	 začelo	 kruliti	 po	 želodcu.	 Iz	 žepa	 potegne	
telefon,	ustavi	avto	in	v	nekaj	minutah	sva	dobila	
zagotovilo	njegove	žene,	da	sva	dobrodošla	 in	da	
naju	čaka	zajtrk.
Med	zajtrkom	se	oziram	okrog	–	pogrešam	nju-

nega	psička.	Prijatelj	to	opazi:
»Ni	ga	več.	Dvanajst	let	nama	je	bil	skoraj	name-

sto	sina	in	hčere.	Zadnje	čase	ga	je	mučila	slepota,	
večkrat	je	butnil	v	stvari,	a	nos	mu	je	čudovito	po-
magal.	Potem	mu	je	naenkrat	obstalo	srce.	Malce	
sram	me	je	priznati,	da	sva	z	ženo	 imela	solze	v	
očeh,	ko	sva	ga	včeraj	našla	mrtvega	pred	kuhinjo.«
Zagleda	se	vame	in	ker	imam	rad	živali,	vidi	v	

mojem	obrazu	sočutje,	ne	posmeh.	Čutim,	da	mu	
je	tako	prav.
Vprašam	ga:
»Kaj	predpisuje	japonski	zakon	v	tem	primeru?	

Sporočilo	občini	in	primerno	pristojbino	za	upepelitev	
onkraj	človekovih	bivališč?«
»Tako	je,«	pokima.	In	nadaljuje:	»Ne	moreva	se	

sprijazniti	s	tem.	Psiček	nama	je	bil	takorekoč	član	
družine.«
Spet	me	pogleda,	pokimam,	in	–	kot	da	bi	se	bil	

oddahnil	–	nadaljuje:
»Trupelce	sva	zavila	v	žakljevino.	Kake	slabe	pol	

ure	 z	 avtom	od	 tu	 je	 skoraj	 popolnoma	 razpadel	
hram,	nad	njim	se	dviga	hribček,	ki	ob	lepem	dnevu	
gleda	naravnost	proti	gori	Fudži	–	z	ženo	meniva,	
da	 je	 to	 dostojno	 počivališče	 za	 najinega	 psička.	
Nocoj	bo	 tam	okrog	malo	svetlobe.	Lopato	 imam	
že	pripravljeno.	Mislim,	da	je	po	devetih	idealno.«
Mene	tokrat	ni	vezala	nobena	svojevrstna	obvez

nost.	Ponudim	se,	da	prijatelja	namesto	žene	sprem
ljam	 v	 tako	 neprijaznem	 vremenu,	 ko	 se	 človek	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega zdaj že prestarega misijonskega cekarja

MED PRVIMI CV ETOČIMI ČEŠNJAMI
POD FUDŽI
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zlahka	prehladi.
»Kaj	 pa,	 če	 naju	 preseneti	 policija?«	 se	 brani	

prijatelj.	»Od	časa	do	časa	kontrolirajo.«
»Nisem	še	tako	dolgo	v	deželi,	da	bi	podrobno	

poznal	njene	zakone,	bom	odgovoril.«
Tako	sva	malce	po	deveti	uri	na	poti	k	hribčku.	

Avto	je	poln	fotografskih	pripomočkov,	tako	da	ni	
dvoma	o	namenu	vožnje:	ujeti	razpadajoči	šintoi-
stični	hram	v	večerni	osamelosti.	Previdno	zapeljeva	
do	razpadajočega	svetišča;	sicer	ne	rosi,	a	z	neba	
pronica	od	časa	do	časa	svetloba,	ki	jo	skušajo	hitro	
zastreti	proti	zahodu	premikajoči	se	oblaki.	Oba	sva	
zavita	v	topla	površnika.	Sestavni	fotografski	deli	so	
tudi	lepo	zavarovani	proti	vlagi.
»Za	 razvalinami,«	mi	 šepne,	 »je	 drevo	 z	 bolj	

mehko	zemljo	okoli.«
Šepet	mu	pretrga	nekje	v	temni	ravnini	za	nama	

–	sirena.	Oba	prisluhnega,	jaz	z	lopato	v	roki,	a	tako	
blizu	raztresenim	kamnom,	da	jo	lahko	takoj	spustim	
iz	rok.	Prijatelj	spet	šepne:
»Rešilni	avto.	Pojdite!	Trupelce	prinesem,	ko	bo-

ste	imeli	jamo	izkopano.«
Njegove	besede	so	se	zdele	enostavne,	a	drevo	ni	

bilo	tako	zelo	blizu	in	pot	do	njega	se	je	vzpenjala;	
toda	zemlja	je	bila	razmeroma	mehka	za	močno	lo-
pato	in	za	majhno	trupelce	itak	ni	bilo	treba	izgrebsti	
velike	jame.	Še	danes	ne	vem,	v	koliko	minutah	sva	
delo	končala.	Najinih	stopinj	ni	bilo	treba	posebej	
rahljati	v	prst.	Začelo	je	deževati	in	prijatelj	ni	mogel	

napraviti	niti	ene	slike,	ki	bi	ji	jaz	lahko	dal	naslov	
“Razpadajoči	šintoizem”.	Stavbe	razpadajo,	srca	pa	
ne.	In	src	se	dotika	Božja	milost	–	po	svoje.
Na	poti	nazaj	me	vpraša:
»Kaj	 pa	 vas,	 katoličane,	 uči	 vera	 o	 živalskih	

dušah?«	In	takoj	doda:	»Počakajte	z	odgovorom.	
Kmalu	 bova	 doma	 in	 vsi	 trije	 bomo	 lahko	 uživali	
pravi	japonski	čaj.«	Za	hip	mi	pomežikne:	»S	pravim	
dodatkom	...«	In	doda:	»Ob	takšnem	čaju	se	da	lepo	
misliti!	Seveda	ste	nocoj	najin	zelo	dobrodošel	gost.«
Zahvalim	se	mu	in	lahko	si	mislite,	kakšen	smeh

ljaj	se	mi	je	razlezel	po	obrazu	ob	misli	na	tisti	do-
datek	k	dišečemu	japonskemu	čaju	...
Da	ne	bi	koga	dolgočasi,	naj	na	kratko	povza-

mem,	kar	sem	počasi,	razgovorno,	s	še	počasnejšimi	
požirki	likerja,	skušal	spremeniti	v	veselo	oznanilo.
»Mi,	katoličani,	verujemo	–	in	vemo	–	da	imamo	

samo	mi	ljudje	dušo.	Saj	smo	prav	zato	ljudje.	Duša	
ni	iz	snovi,	zato	ne	more	umreti;	le	telo	umre.	Mi	si	
duše	ne	moremo	narediti.	Tisti,	ki	nam	jo	daje,	mora	
biti	tudi	sam	Duh,	neskončno	mogočen	Duh;	on	je	
tudi	ustvaril	naš	svet,	ki	ne	more	sam	sebe	ustvariti.	
Neskončno	mogočnemu	Duhu	pravimo	Bog.	Ker	je	
vsemogočen	 in	nas	 ima	rad	–	saj	nas	 je	napravil	
nesmrtne	–,	ga	lahko	prosimo,	ko	se	po	smrti	z	njim	
srečamo,	da	nam	spet	ustvari	vašega	psička	ali	kako	
drugo	ljubko	žival.	Vesel	sem	te	možnosti	in	vem,	da	
nas	bo	ljubi	Bog	prijazno	poslušal	in	da	bo	odgovor	v	
našo	srečo.	Več	pa	–	oprostite!	–	zaenkrat	ne	vemo.«

Letošnjo 25-letnico slovenske samostojne države sem doživel na kraju samem – v Ljubljani. Če ne bi redno zasledoval dogajanja v Sloveniji, bi se 
mi marsikaj zdelo vsaj nenavadno, če ne prav čudno.

Recimo to, da se je pri državni proslavi na Kongresnem trgu, ko je imel govor predsednik republike Borut Pahor, med drugim pojavilo kar nekaj 
rdečih zastav s komunistično zvezdo. Kako je mogoče, da oznake totalitarnega režima, ki nas je dušil skoraj pol stoletja in ki ima na vesti desettisoče 
žrtev po več kot 600 moriščih in grobiščih v Sloveniji, še vedno paradirajo vštric z zastavo neodvisne Slovenije? Si predstavljate, kaj bi Nemci naredili, 
če bi se na taki proslavi pri njih pojavila zastava s kljukastim križem? V Ljubljani pa nič.

Recimo to, da je v častni prvi vrsti med povabljenci sedel zadnji generalni sekretar komunistične partije Slovenije Milan Kučan. Samo po sebi bi to 
še ne smelo biti nenavadno, saj je bil končno izvoljen tudi za predsednika samostojne Slovenije (drugo vprašanje je, kako je do tega sploh moglo priti). 

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

OB LETNICA Z GRENKIM PRIOKUSOM

INDIJA
otroci beračijo na cestah
Raziskava	je	pokazala,	da	preko	300.000	otrok	

občuti	zlorabe	kriminalcev,	ki	so	vmešani	na	trgovino	
z	ljudmi.	Otroke	silijo,	da	morajo	vsak	dan	beračiti	
po	mestnih	 ulicah.	Mnoge	 otroke	 pohabijo,	 da	 bi	
vzbujali	usmiljenje	pri	mimoidočih	in	naberačili	več.	
Vsako	leto	je	ugrabljenih	40.000	otrok,	od	tega	jih	
11.000	dokončno	izgine.	Število	malih	beračev	se	
občutno	 poveča	 pred	 prazniki	 ali	 ob	 kaki	 naravni	
nesreči.	Podatki	kažejo,	da	je	od	50	rešenih	otrok	
10	žrtev	trgovine	z	ljudmi.	Agencija Fides.

VENEZUELA
otroci brez hrane

V	otroški	bolnišnici	J.	M.	de	los	Rios	ne	manjka	
samo	zdravil	in	sanitarnega	materiala,	ampak	celo	
hrane.	Otroci	so	dobili	jesti	le	od	darov	posameznih	
zasebnikov	ali	skupin.	Bolniška	kuhinja	je	zaprta	za-
radi	nemogočih	higienskih	pogojev,	druge	bolnišnice	
pa	nimajo	posod,	da	bi	pošiljale	hrano.	Zdravstveno	
osebje	se	je	že	večkrat	pritožilo	zaradi	pogojev,	v	
kakršnih	so	zdravstvena	središča.	Junija	so	zdravniki	
in	družinski	člani	pacientov	demonstrirali	v	Caracasu.	
Zaleglo	ni	nič.	Agencija Fides.
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Če pozorno pregledamo vse te ugotovitve, lahko ugotovimo, da ne le slovenski komunisti, ampak vsa slovenska levica (ki s komunisti trobi v isti 
rog) ne mara slovenske države, da je zanje bila osamosvojitev  začetek njihovega propada, ki ga na vsak način in z vsemi sredstvi skušajo odložiti. Nič 
se niso naučili iz zgodovine, ki pove, da so celo najmočnejše državne tvorbe propadle, pa naj gre tu za stare Egipčane ali pa za naše sodobnike sovjete. 
Da torej nobena politična usmeritev ni večna, da vedno prihajajo nove, četudi ne vedno boljše. Zakaj torej slovenska levica ne mara slovenske države? 
To je razložil Aleš Žužekv Časniku.si pod naslovom “Zakaj slovenska levica ne mara slovenske države”.

Proslavljanje srebrnega jubileja slovenske državnosti ni (bilo) iskre-
no za tiste redke Slovence, ki obžalujejo odcepitev od jugoslovanskih 
sosedov in ustanovitev lastne države. Kaj pa za vse druge Slovence, ki so 
to doživeli iz manjše nacionalne samozavesti? Med proslavljanjem je res 
prišlo in še prihaja do nekaterih visokih momentov samozavednosti, a 
tudi do marsikaterih polresnic, celo do kakšnega zatajevanja zgodovine.

Naj omenimo tabuiziranje protagonista slovenske zgodovine v 
drugi polovici 20. stoletja, se pravi Komunistične partije Slovenije (KPS), 
čeprav se je po svojem koncu kar udobno, včasih tajkunsko, umestila v 
demokratičnem prostoru brez vsake lustracije, kakršne so bile drugje. 
Tuj opazovalec bi ob uradni retoriki utegnil dobiti vtis, da KPS ni imela 
nič s slovensko zgodovino. Vendar je že morala nekaj imeti s Slovenci, 
če je od tisoč (menda celo 600) včlanjenih pred vojno zrasla na koncu 
v kar 100.000 članov. Ja, Komunistična partija je le – bolj tragično kot 
epopejsko – posegla v slovensko zgodovino.

Kdo je na primer izumil OF in s terorizmom, prvim v naši zgodovini, 
izzval protirevolucijo? Kdo je svoje bojne oddelke sovjetiziral z uvedbo 
političnih komisarjev in VKAP(b)-ja? Kdo je po zmagi uvedel policijski 
sistem, ki je v bistvu ostal tudi po resoluciji Kominforma in takoj po 
vojni sredi mirne Evrope dal pobiti 15.000 ujetnikov, v glavnem mladih 
Slovencev? Kdo je skušal nadomestiti tisočletno krščanstvo tega naroda 
z dialektičnim materializmom? Kdo je nastavil po škofijah, cerkvenih 
ustanovah in stanovanjih vidnejših kristjanov mikrofone? Odgovor je 
en sam: za vsem tem stoji vodstvo KPS. Sicer je odgovor dala Partija 
sama s tem, da se na volitvah v demokraciji, ki so sledile režimu, do 
danes ni predstavila s svojim imenom. Treba pa je poudariti, da je bila 
slovenska Partija samo del Komunistične partije Jugoslavije, a da je kljub 
minornosti prednjačila v njenem fanatizmu v glavnem po navdihu in 
direktivah človeka stalinskega duhovnega formata, Edvarda Kardelja.

Tudi nasprotnik komunizma bo priznal, da ta sistem ni imel za cilj 
onesrečenja človeštva, ampak njegovo dokončno osrečenje. Dejansko 
prenos verskih nebes na to našo ubogo zemljo. Isti nasprotnik bo tudi 
zlahka priznal, da je ta sistem na Slovenskem skušal kaj napraviti v 
smer te utopije. Tako na primer za spremembo tujih graščinskih posesti 

v domove invalidov in ostarelih.
A poglejmo si ta poskus osrečevanja po panogah. Je panoga, ki 

je sploh ni mogoče vzeti v poštev, to se pravi sodstvo. To je od vsega 
začetka postalo najpohlevnejše orodje policijskega sistema in Udbe. 
Daleč od evropskega pravnega standarda. Področje, kjer pa naj bi novi 
svet zakraljeval z domnevno znanstveno filozofijo marksizma, je bilo 
gospodarstvo. Dejansko pa je bil socializem za delavski razred veliko 
razočaranje, saj so si mnogi iskali rešitve v tovarnah razrušene, a de-
mokratično rastoče Nemčije. Od tam so se mnogi tudi vrnili materialno 
okrepljeni, da so celo začeli v domovini z lastnim podjetjem.

Revolucija dejansko ni spremenila ničesar, svet je ostal, kar je bil, z ubo-
gimi in bogatimi, z upornimi delavci in trdosrčnimi delodajalci, s stavkami ali 
nenehnimi grožnjami stavk. Na šolskem področju je bila ukinjena klasična 
kultura, kar dela slovenskega maturanta kulturno inferiornega svojemu 
zahodnemu sovrstniku. Iz šole je bil tudi vržen verouk, celo kot fakultativni 
predmet, in s tem je slovensko partijsko nasledstvo prekosilo druge bivše 
jugoslovanske republike, ki so verouk spet uvedle v šole. Neideološka po-
dročja, kakor sta tehnika in medicina, so se lahko usklajevala s korakom 
zahodne Evrope in Amerike. To je bilo najlažje nedolžni prazgodovinski vedi, 
arheologiji. A to je bila tudi edina kulturna veja, ki režimu ni bila nevarna, 
medtem ko je ljubosumno bdel nad celotno humanistiko.

Je ta sistem utrdil v Slovencu njegovo krhko narodno zavest, to 
lastnost, ki je fundament narodnega obstoja? V zamejstvih je bolj kot 
slovenstvo podpiral svoje režimske izpostave. Na to je lahko odgovoriti 
tudi z dejstvom, da slovenska oblast kar indiferentno gleda na poskus 
poangleženja jezika slovenske znanosti. Danes je v Slovencu tako malo 
narodne zavesti, da slišiš kdaj grozljivo besedo, da je koga sram biti 
Slovenec. To so v glavnem ljudje, ki jim je zmanjkala krščanska vizija, 
po kateri je tudi Slovenec s svojo vero v občutju polne enakopravnosti 
z vsemi narodi pred Bogom.

Zato mi ni težko odgovoriti na vprašanje, na kakšno vizijo sveta in 
prihodnosti bi sam opozarjal današnjega slovenskega intelektualca, 
da ob širokem izumiranju ateistične levice krščanstvo še živi v polni 
vitalnosti Cerkve in vernikov, bolj zunaj Evrope kot v njej.

Ampak da je ves čas temnega obraza buljil v tla in ni ob splošnem navdušenju niti enkrat zaploskal! Očitno mu je samostojna država Slovenija napoti, 
kot mu je bila napoti v času nastajanja.

Recimo, da so se tisti, ki jim neodvisna Slovenija res nekaj pomeni, morali zbrati dan pozneje na posebni proslavi, če niso hoteli, da se jim tudi tam 
motajo komunistične zastave in ljudje, ki jim je neodvisna Slovenije napoti in še vedno žalujejo za življenjem v balkanski kloaki (kot je nekoč to označil 
profesor Trstenjak). 

Ena najznačilnejših lastnosti obletnic je, da tisti, ki jo praznujejo, počastijo jubilanta s tem, da naštejejo in opišejo njegove uspehe v preteklosti. Ko 
smo Slovenci pred 25 leti dobili svojo samostojno državo, smo bili prepričani, da bomo v doglednem času postali druga Švica ali vsaj blizu temu idealu. 
V resnici smo pa postali država, ki se po svojem gospodarstvu, sociali, sodstvu in politiki uvršča na rep Evropske unije, saj nam je uspelo uničiti celo 
tisto, kar smo leta 1991 že imeli. Ni čudno torej, da ima 25-letnica slovenske samostojnosti grenak priokus. Kakšno je sedanje stanje je junija letos v 
Slovenskem času popisal Alojz Rebula pod naslovom “Poliskrena petindvajsetletnica”.
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Ko sem jeseni leta 1992 na srečanju v Dragi nastopil s predavanjem 
o slovenski narodni zavesti, sem dejal: »Z razglasitvijo samostojne in 
neodvisne Republike Slovenije 25. junija 1991 je slovenski narod storil 
zgodovinski korak in se končno iztrgal iz mednarodne anonimnosti, 
dokazal svojo politično zrelost in se kot polnopravni subjekt uvrstil med 
narode sveta. Svojo usodo smo vzeli v svoje roke in ustvarili lastno državo.«

Ko se 25 let po tem velikem trenutku naše zgodovine sprašujem o 
naši “politični zrelosti” in o “usodi v naših rokah”, mi te besede zvenijo 
kot neuresničen sen in kot zamujena zgodovinska priložnost. Res, po 
eni strani smo vključeni v svetovno pluralnost narodov kot prepoznavni 
subjekt. Slovenija je članica Organizacije združenih narodov, Zveze Nato 
in Evropske unije. Toda doma se položaj ni bistveno spremenil, kot narod 
nismo zaživeli svobodno in sproščeno, v resnični enakopravnosti na 
temelju prava in pravičnosti. Samostojnost je bila pravno dosežena, a 
znotraj se proces osvobajanja ni zgodil. Tako je v narodni zavesti nekaj 
zakrnelega, neka čer, ki zavira prost in sproščen pretok narodnih energij.

Zakaj? Ker oblast – politična, gospodarska, medijska, upravna, 
sodnijska in kulturna – ni bila demokratično in pošteno razdeljena. 
Isti, ki so vladali pred samostojnostjo, vladajo danes. Leta 1941 si je 

KP arbitrarno lastila izključno pravico odločati o usodi slovenskega 
naroda. Preko prevare in zločina si je prisvojila oblast in jo ohranila do 
leta 1991. Tedaj je imela priložnost, da uzurpirano moč pošteno dà na 
voljo suverenemu narodu z odpovedjo mehanizmom oblasti. Za to bi 
bilo potrebno notranje spreobrnjenje, metanoia, ki ga Partija ni bila 
sposobna izvesti. Morala bi razumeti, da je njen čas minil. Nasprotno, 
narod je drugič prevarala z geslom o “sestopu z oblasti” in tako oblast 
ohranila. K tej iluziji normalizacije spada tudi rokovanje nadškofa Šuštar-
ja in zadnjega predsednika Centralnega komiteja Kučana v Kočevskem 
rogu leta 1989. Predsednika po zmagi na bližnjih volitvah nikdar več 
ni bilo k spravni slovesnosti pri jami pod Krenom.

Zgodovina se je ustavila
Po demokratičnih volitvah je nastala Demosova vlada, a je bila 

brez moči. Spomnim se, da mi je o božiču 1992 zadnji jugoslovanski 
veleposlanik pri Svetem sedežu Štefan Cigoj pod arkadami na ljubljanski 
tržnici cinično govoril o Lojzetu Peterletu kot političnem naivcu, ki misli, 
da ima oblast zares v rokah. Dejansko je bila ta vlada šibka, zato tudi ni 
mogla izvesti lustracije kot druge države in odstraniti tistih, ki so govorili 
o sestopu, a so ostajali na čelu podjetij, bank, sodišč, medijev, šole in 

Za tiste, ki se še danes sprašujejo, kako je mogoče, da je do tega prišlo, ker pač ne poznajo slovenske zgodovine, je sistematično razložil kardinal 
dr. Franc Rode prav tako v junijskem Slovenskem času pod naslovom ”Zamujena priložnost” in podnaslovom “proces osvobajanja Slovenije je zamrl 
že v začetku”.

V poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja je Slovenija doživljala 
nekakšno novo narodno prebujanje, ko so zagovorniki slovenske države 
pridobivali vse več podpore. Toda po drugi strani so bili med politiki in 
levičarsko usmerjenimi intelektualci številni, ki so zavračali tako sloven-
sko državo kot tudi koncept naroda, saj so ga imeli za nekaj preživetega.

25-letnica slovenske države je priložnost za zgodovinski pregled 
slovenskega osamosvajanja od Jugoslavije. Ko govorimo o programskih 
temeljih slovenske države, seveda ne moremo mimo “novorevijašev” in 
slavne 57. številke Nove revije iz februarja 1987, v kateri so bili objavljeni 
Prispevki za slovenski nacionalni program.

Levica, ki je zavračala slovensko nacionalno državo
Te prispevke je slovenska partijska oblast, ki je še vedno prisegala 

na Jugoslavijo, pričakala na nož, smešili pa so jih tudi številni levičarski 
intelektualci, zbrani okoli tednika Mladina. Ti so gledali na narod kot 
na nekaj preživetega in nemodernega, zato jim je bila ideja o slovenski 
nacionalni državi nekaj tujega, celo nevarnega. To zavračanje naroda 
in nacionalne države v veliki meri temelji na marksistični teoriji o 
odmiranju narodov in držav.

Poleg ideje o slovenski državi oziroma o slovenski suverenosti je bilo 
za kroge, ki jih je navdihovala Nova revija, značilna tudi ideja Srednje 
Evrope. Leta 1983 je češki pisatelj Milan Kundera, ki je pred komunisti 
leta 1975 zbežal na Zahod, v Franciji izdal esej Ugrabljeni Zahod ali 
tragedija Srednje Evrope. Ta obuditev ideje Srednje Evrope je imela 
močan protisovjetski in protikomunistični naboj. Kundera je trdil, da 
je bila Srednja Evropa, ki so jo leta 1945 zasedle enote Rdeče armade, 
s tem odtrgana od Zahoda in zahodne civilizacije.

Slovenci se navdušijo nad Srednjo Evropo

Ta esej je bil leta 1984 preveden tudi v slovenščino, in sicer v zgoraj 
omenjeni Novi reviji z naslovom Tragedija Srednje Evrope. Pojem Srednje 
Evrope je med Slovenci, ki jih je vse bolj ogrožal jugoslovanski centrali-
zem in unitarizem, kmalu dobil protijugoslovanski naboj. Srednja Evropa 
je tudi postala nasprotje Balkana. Ideja Srednje Evrope je bila tako eden 
od temeljev krepitev teženj od osamosvojitve Slovenije od Jugoslavije.

Veliki navdušenci nad idejo Srednje Evrope so bili v Društvu slovenskih 
pisateljev (DSP), ki je bilo takrat v prvih vrstah boja za večjo slovensko 
suverenost. DSP je tako od leta 1986 skupaj s Kulturnim društvom Vilenica 
začel vsako leto organizirati srečanje pisateljev, pesnikov, dramatikov in 
esejistov iz Srednje Evrope – mednarodni literarni festival Vilenica.

Nasprotovanje osamosvajanju od Jugoslavije
Kot je ugotovil avstrijski pisatelj Peter Handke (sam sicer nasprotnik 

srednjeevropske ideje in pozneje tudi zagovornik srbskega voditelja 
Slobodana Miloševića), je prav želja po Srednji Evropi Slovence pripravila 
do tega, da so se odcepili od Jugoslavije. No, ni samo Handke vihal nosu 
nad srednjeevropsko idejo, tudi slovenski levičarski intelektualci, ki so 
zavračali idejo slovenske  nacionalne države, niso bili navdušeni nad 
slovenskim oziranjem po Srednji Evropi.

Še tik  pred osamosvojitvijo Slovenije so se na primer v Mladini 
pojavljali članki, ki so se norčevali nad slovenskim oziranjem po Srednji 
Evropi (Avstriji, Bavarski …) in napovedovali, da bo Slovenija, če bo 
odšla iz Jugoslavije, prej ali slej postala le deseta avstrijska dežela in 
ne suverena država. Ti levičarski intelektualci so bili ideološko jedro 
Liberalnodemokratske stranke (LDS), ki jo je takrat vodil Jožef Školč. Zato 
ne preseneča, da je ta stranka koaliciji Demos, ki je želela osamosvojiti 
Slovenijo od Jugoslavije, najbolj metala polena pod noge.
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Nastanek slovenske države je notranje povezan z arbitrarnim 
nedelovanjem sodne veje oblasti v nekdanji državi. Temeljna ustavna 
listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki jo je 25. 
junija 1991 sprejela nekdanja skupščina, v tem smislu podaja izvirno 
podlago za nastanek sodobne slovenske države. V drugi alineji njene 
preambule tako določa, da je nastanek slovenske države potreben, 
ker nekdanja država »ne deluje kot pravno urejena država in se v njej 
hudo kršijo človekove pravice, nacionalne pravice in pravice republik in 
avtonomnih pokrajin«. Slednja kratka, a izjemno pomembna alineja 
mora služiti kot merilo za oceno delovanja slovenskega sodstva od 
osamosvojitve naprej. 

Delali so, kot so bili navajeni prej
Pisati o slovenskem sodstvu po petindvajsetih letih od osamosvo-

jitve je nehvaležna naloga, predvsem zato, ker nosilci najvišjih funkcij 
menijo, da o njem lahko pišejo le sami, zunanji deležniki in javnost pa 
moramo o tem molčati in slepo ter pobožno zaupati vsemu, kar pride 
iz visokih sodniških dvoran in pisarn. A hkrati je, zaradi slednjega ra-
zloga in zaradi zgoraj omenjene alineje, o delovanju sodne veje oblasti 

potrebno in pravzaprav nujno kritično pisati. Slovenska država je res 
nastala zaradi tisočletne želje slovenske naroda, ampak tudi zaradi 
sistematičnih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Primarna 
naloga slovenskega sodstva v zadnjih petindvajsetih letih je torej bila 
jasna: vzpostaviti delujočo pravno državo in popraviti ter preprečiti 
podobne kršitve človekovih pravic, kot so se sistematično dogajale v 
nekdanje Jugoslaviji.

Slovensko sodstvo ob osamosvojitvi ni začelo iz nič, temveč je večina 
prvih sodnikov v samostojni in neodvisni državi nadaljevala svojo funk-
cijo iz prejšnjega totalitarnega režima. Ena izmed napak ob prehodu v 
novo demokratično državo je bila, da pravni red ni v celoti prelomil s 
prejšnjim v totalitarnem sistemu, ki je sistematično kršil človekove pra-
vice in temeljne svoboščine. Večina, razen redkih sodnikov, je obdržala 
svoje funkcije v sodstvu nove vsaj formalno demokratične in pravne 
države. Večina sodnikov ni takoj ponotranjila vrednot neodvisnega, 
nepristranskega in poštenega sojenja, saj so bili vzgojeni in izobraženi v 
sistemu, ki je neposredno zanikal vrednote in temeljna načela pravnega 
reda, kjer so nato morali opravljati sodniške funkcije. Delali so, kot so bili 

kulture. Z vsemi temi sredstvi oblasti je na naslednjih volitvah zmagala 
partija z drugim imenom in poskrbela, da vse ostane pri starem. Čas 
je zastal. Zgodovina se je ustavila. Tako imamo še danes spomenike, ki 
poveličujejo zločince, ulice z njihovimi imeni, spremenjena ali okrnjena 
imena krajev s krščansko konotacijo: Lucija, Jurij, Benedikt, Lenart. 
S tem se nadaljuje oblast tistega, ki je te spremembe uzakonil, kot 
pravi predsednik francoskega narodnega sveta za toponimijo Pierre 
Jaillard: »Spreminjanje krajevnih imen je ena najbolj vidnih afirmacij 
oblasti.« S tem komunistična revolucija še danes uveljavlja svojo oblast 
nad temi kraji. Se ljudje tega zavedajo? Drugod, celo v Rusiji, so to že 
zdavnaj uredili. 

Ne samo imena krajev, tudi ideološka ost proti veri in Cerkvi je ostala 
ista. Ustava formalno zagotavlja versko svobodo. Za lepšo zunanjo 
podobo države smo navezali diplomatske odnose s Svetim sedežem in 
sklenili Temeljni sporazum, ki je vprašanja skupnega interesa uredil po 
načelu pozitivne laičnosti in ovrednotil prispevek kristjanov k skupnemu 
dobremu. V resnici in konkretno pa v vrhovih oblasti še vedno prevladuje 
prezir in omalovaževanje vernosti in Cerkve. Še vedno je nekam provi-
zorično urejeno vprašanje duhovne oskrbe v vojski in policiji, v zaporih 
in bolnišnicah. Še vedno ni zagotovljena verska svoboda učencev in 
uresničena pravica staršev do vzgoje otrok po lastnih načelih. Še vedno 
smo priče medijskemu smešenju katoličanov in diskreditiranju cerkvenih 
predstavnikov. Kaže, da ima slovenski “otok ateizma” dobro obrambo. 

Spotikanje v somraku polresnic
Zanimivo, da je, tako kot v režimskih letih, strah pred Cerkvijo 

združen tudi s strahom pred svobodno, demokratično Slovenijo. Tisti, 
ki se tako oklepajo oblasti od 1941 naprej, se trudijo na vso moč, da bi 
zmanjšali zgodovinski pomen slovenske samostojnosti, ki so jo po sili 
razmer sprejeli. In da njihov mit o NOB ne bi zbledel, skušajo kar se da 
diskreditirati junake osamosvojitve Janša, Krkoviča, Bavčarja in druge. 
Namesto da bi jim postavili spomenike, jih pošiljajo v zapor. In da bi 
ep OF ostal nedotaknjen, so uničili večino arhivov in s tem povzročili 
narodno amnezijo. Dovolijo si celo trditev, da brez OF in KP ne bi bilo 
slovenske države, ko so bili prav oni najbolj proti. Zaradi krčevitega 
oprijemanja mita NOB se tudi sprava ne more premakniti. Cenim pri-
zadevanje predsednika Pahorja, da bi pri tem vendarle naredili korak 
naprej, a brez zgodovinske resnice nam preostane zgolj spotikanje v 
somraku polresnic. Spominske slovesnosti pri Hudi jami in v Dražgošah 
niso v enaki meri blizu resnici. 

Tako je proces osvobajanja Slovenije že v začetku zamrl. Odtod 
sedanja brezciljnost in zastoj, dolgčas in razočaranje. To ozračje še 
zastrupljajo nekatera novinarska peresa in sicer tako močno, da v tej 
deželi skoraj ni moč dihati. Ni čudno, da mladi odhajajo na tuje. V uteho 
mi je vendarle, da se v tem trpkem vzdušju marsikdo vrača k temeljnim 
vrednotam, ki jih ceni tudi krščanstvo: spoštovanje življenja, pomen 
družine, varovanje najšibkejših, medsebojna povezanost in pomoč. 
Uspeh na zadnjem »družinskem referendumu« je tako znamenje upanja. 
A kot narod smo pred 25 leti zamudili edinstveno priložnost: zaživeti 
polno in sproščeno, veselo in ustvarjalno. Pustili smo se prevarati. Kdaj 
bomo spregledali?

Človek bi na prvi pogled res mislil, da je prvi in največji problem gospodarstvo. Pa to ne drži. Tako v gospodarstvu kot na drugih področjih se prav hitro 
pojavijo zlorabe, ki jih pa lahko zatre samo neodvisno sodstvo. In tu je verjetno največji problem Slovenije: sodstvo je popolnoma v rokah komunistov. 
Deluje pa po načelu, ki ga je po zgledu sovjetskega sodstva v teoriji uvajal pravnik Ljubo Bavcon, da mora sodstvo podpirati oblast. To pa pomeni, da za 
tiste, ki so na oblasti, prekrški, kriminal in zločini ne obstojajo – sodstvo jih ne preganja. Sodstvo tako postane orodje za preganjanje tistih, ki bi lahko 
ogrozili vlado komunistov. Po domače to pomeni, da sodstvo preganja kurje tatove, miži pa pri milijonskih in milijardnih zloraba, da so njihovi okorišče-
valci le na pravi strani – “naši”. O tem je v Slovenskem času napisal prispevek pravnik dr. Jernej Letnar Černič pod naslovom “Stare prakse so preživele”.
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Iz vseh izkušenj četrt stoletja slovenske neodvisnosti lahko ugotovimo, da bo v Sloveniji še slabše in slabše, dokler ji bodo vladali (odkrito ali iz 
ozadja) komunisti. Ponavljam parafrazo načela iz časov osvajanja Amerike: samo mrtev komunist je dober komunist. Če bi ravnal po njihovih načelih, 
bi se zavzemal za to, da bi po njihovem zgledu iz časov po drugi svetovni vojski pobili vse do zadnjega. Ker se pa ravnamo po krščanskih načelih, bom 
prepustil maščevanje Bogu, kar pa ni ovira, da ne bi prosil, da bi do tega prišlo čimprej.

navajeni prej. To je v zadnjih petindvajsetih letih povzročilo in povzroča 
nešteto težav pri uresničevanju temeljnih postulatov poštenega sojenja. 
Nekateri sodniki niso ponotranjili temeljih vrednot in načel celo v tako 
dolgem obdobju petindvajsetih let. 

V današnjem stanju slovenskega sodstva je zato nekako razumeti 
vnovične klice dela javnosti po lustraciji najvišjih nosilcev sodne funkcije. 
Čeprav je bil pravi čas za kaj takega verjetno ob prehodu v demokratični 
režim, pa takšni glasovi vseeno kažejo na sedanje stanje v slovenskem 
sodstvu, ki ne daje niti zunanjega videza nepristranskosti in neodvisno-
sti. Velika večina javnosti v delovanje sodne veje oblasti zato ne zaupa, 
saj ni prepričana, da sodstvo dosledno, natančno in skrbno uporablja 
ter varuje načelo enakega obravnavanja. 

Prelomni prvi mandat ustavnega sodišča
Ne gre pa pozabiti izjemne vloge, ki so jo pri vsebinski vzpostaviti 

slovenske države odigrali sodniki prvega mandata slovenskega ustav-
nega sodišča. Prvi mandat ustavnega sodišča je zaradi odsotnega 
zakonodajalca moral vsebinsko prelomiti s prejšnjim pravnim redom, 
ki je ne samo dovoljeval, ampak v določenih časovnih obdobjih celo 
spodbujal kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Sodniki 
prvega mandata ustavnega sodišča so slovenski ustavni redi vsebinsko 
napolnili s temeljnimi vrednotami, od pojasnitve temeljnih načel do 
varovanja človekovih pravic. Razveljavili so vrsto starih aktov in praks, ki 
so neposredno kršile osnove civilizacijske standarde varstva človekovih 
pravic. Redna sodišča pa povečini niso sledila visokim zgledom prvega 
mandata ustavnega sodišča. Odločila so se za drugačno pot.

Vrhovi slovenskega sodstva že od osamosvojitve naprej poskušajo 
prepričati slovensko javnost, da so glavne težave slovenskega sodstva 
vsakodnevni poskusi vdorov politike v delovanje slovenskega sodstva. A 
takšni poskusi so vsi po vrsti neprepričljivi. Javnost je sčasoma uvidela, 
da niso težava fiktivni zunanji poskusi vsakodnevne politike, da bi vpli-
vala na delovanje sodstva. Težava so politiki, ki nosijo sodniške halje in 
že desetletja branijo stanje, ki izvira globoko iz prejšnjega avtoritarnega 
režima. Rakava rana slovenskega sodstva je uresničevanje notranje ne-
odvisnosti sodišč, ko vrhovi slovenskega sodstva in najvplivnejši sodniki 
vplivajo na ocenjevanja, izvolitve in napredovanja samo tistih izbranih 
sodnikov, ki sodijo med sprejemljive za vladajočo sodniško elito, da bo 
še naprej varovala utečeno stanje.

Nadaljevanje sistematičnega kršenja človekovih pravic 
Če slovenska družba črpa svojo državnost tudi iz preloma s prejšnjim 

režimom, se slovenski družbi človekove pravice še naprej kršijo. Kar 319 
sodb Evropskega sodišča za človekove pravice zoper Slovenijo priča o 
nadaljevanju sistematičnega kršenja človekovih pravic. Večina izmed 
teh še ni bila izvršena v slovenskem pravnem redu. 

Sodni postopki, predvsem v gospodarskih in civilnih sporih, kljub 
projektu Lukenda še vedno trajajo nerazumno dolgo. V posmeh zakoncev 
Šelih in vsem nam je, da njuna odisejada pri odškodninski tožbi zaradi 

domnevne zdravniške malomarnosti pri smrti njunega sina še vedno ni 
zaključena, kljub sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice iz leta 
2009. Še globlje sistemske probleme najdemo pri zagotavljanju nepri-
stranosti in neodvisnosti sojenja. Prihaja celo do tako osnovnih napak, 
da je bila denimo Slovenija v zadevi Hit d.o.o. obsojena pred sodiščem 
v Strasbourgu, ker je ista sodnica sedela v senatu na dveh stopnjah. 
Da odsotnosti notranje neodvisnosti ne omenjamo, saj je ta postala že 
pregovorna, kljub sodbam, kot je zadeva Parlov-Tkalčić v. Hrvaška, kjer 
je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da ne smejo biti sodniki 
neodvisni samo navzven, temveč tudi nasproti svojim kolegom.

Tudi v javnosti sojenja ni prišlo do sprememb. Fotografije in življe-
njepisi sodnikov še vedno niso objavljeni na spletnih straneh sodišč. 
Sodniki se skrivajo pred fotografi, čeprav zastopajo ljudstvo. Še več, 
sodbe rednih sodišč po večini niso javno dostopne. Javnih obravnav 
ni dovoljeno snemati, medtem ko drago kupljene snemalne sisteme 
uporablja le peščica sodnikov, saj večina še vedno ustno narekuje 
zapisnikaricam. Vloga sodnikov laikov še vedno ni čisto jasna, netran-
sparentni so tudi postopki za njihovo izbiro.

Boj za dokončen prevzem oblasti v sodstvu
Kako torej naprej, če je bilo v zadnjih petindvajset letih vrsta za-

mujenih priložnosti? Zgornje vrstice niso optimistične, kot tudi ne bo 
pogled v prihodnost. V tem trenutku se v sodstvu daleč od oči javnosti 
bije boj za dokončen prevzem oblasti in zmago določenih interesnih 
koalicij. V tej luči je potrebno presojati tudi predlog Sodnega sveta in 
Ministrstva za pravosodje, da sodnikov ne bi več volila zakonodajna veja 
oblasti. Odveč je razlagati, da je takšen predlog v tako mladi in nezreli 
demokratični in pravni državi popolnoma neumesten. Na prste ene roke 
lahko naštejemo primere, ko v zadnjih petindvajsetih letih državni zbor 
ni sledil predlogom Sodnega sveta. Takšna sprememba ustave bi tudi 
porušila že tako neuravnotežen sistem zavor in ravnovesij v ustavnem 
sistemu delitve oblasti.

Mladi ljudje so tisti, ki lahko izboljšajo delovanje slovenskega sod-
stva. Da jim bo to uspelo, se bodo morali upreti vzorcem avtoritete moči, 
poslušnosti, odvečnim formalizmom in nepotizmom, ki so tako preželi 
vse ravni slovenskega sodnega sistema. Ali jim bo to uspelo, je odvisno 
tako od njih samih kot tudi od uvidenja vrhov oblasti, da so stare prakse 
preživele in da je čas za meritokratsko in ustvarjalno delovanje sodstva, 
ki bo ustvarjalo zaupanje v svojo neodvisnost, nepristranost in poštenost 
odločanja. Takšno, ki bo običajnem slovenskemu človeku omogočilo, da 
poišče pravico doma in ne za vrhovi Alp na aveniji človekovih pravic v 
Strasbourgu. Dokler se to ne bo zgodilo, se bo nezaupanje v slovensko 
sodstvo nadaljevalo in stopnjevalo. 

Mladi ljudje so tisti, ki lahko izboljšajo delovanje slovenskega 
sodstva. Da jim bo to uspelo, se bodo morali upreti vzorcem avtoritete 
moči, poslušnosti, odvečnim formalizmom in nepotizmom, ki so tako 
preželi vse ravni slovenskega sodnega sistema.
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➧

Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
1. DEŽELA IN NJENI PREBIVALCI

nadaljevanje
Da	mora	Jutrovec	povsod	vpiti	in	na	glasen	način	

izraziti	svoje	misli,	tega	mu	ne	zamerimo;	ima	pač	
vročo	kri.	Vroča	kri	se	še	bolj	kaže	v	nepotrebnem	
zmerjanju	in	robati	kletvi.	Vsi	mogoči	izrazi	morajo	
na	dan.	»Ti	si	pes,	pasji	sin,	katerega	oče	je	pes...«	
to	slišiš	vedno,	ako	vsaj	malo	razumeš	arabsko.	Še	
posebno	ne	marajo	Žida	in	izraz	“ibnjehudi	–	čifu-
tov	sin”	je	pogosta	kletvica.	Na	ulicah	se	mnogokrat	
vnamejo	prepiri	in	pretepi	–	pa	niso	bogvekaj	hudi.	
Malo	se	zgrabijo,	strašno	vpijejo,	potem	je	pa	kmalu	
spet	mirna	Bosna;	do	javnega	umora	ne	pride	zlah-
ka.	Da	se	pri	prepirih	in	s	kričanjem	odlikujejo	po-
sebno	ženske,	se	razume	samo	ob	sebi.	Pri	prepirih	
ali	pretepih	velja	glavno:	ne	odnehati	nasprotniku.	
Sovraštva	navadno	ni.	Hujša	strast	je	maščevanje,	
pri	Beduinih	krvna	osveta.
Arabecmusliman	nima	usmiljenja	do	živali.	Živali	

so	mu	mrtvo	orodje,	s	katerim	dela,	kar	hoče.	Tovor-
ne	živali	so	polne	hudih	ran,	in	neusmiljenec	udarja	
ravno	po	njih	z	bičem	ali	jih	zbada	s	svojim	ostrim	
želom.	Ubogo	živino	mučijo	tudi	še	hude	muhe.
Arabcem	 pa	 tudi	 ne	manjka	 dobrih	 lastnosti.	

Arabec	je	otrok	in	kaže	zato	dobro	stran	otroškega	
značaja.

Dobro	srce	v	Sveti	deželi	ni	neznano.	Bratovska	
ljubezen	ni	samo	v	ožjem	krogu,	ampak	tudi	med	
oddaljenimi.	Bližnjemu	pomagati	v	sili,	to	ima	Arabec	
za	dolžnost.	Otroci	jako	ljubijo	starše	in	vse	spoštuje	
starčke.	Starši	in	stari	ljudje	so	dobro	preskrbljeni.
V	občevanju	je	Arabec	vljuden.	Surovo	se	ne	bo	

lahko	kdo	vedel,	in	vsakdo	prepusti	tujcu	prvi	pro-
stor.	Kdor	občuje	z	narodom	dalj	časa,	se	prepriča,	
da	pozna	tudi	prostak	neko	blagodejno	olikanost.	
Vesel	je	vsake	malenkosti,	ki	mu	ugaja	in	kaže	svoje	
veselje	na	otroški,	nedolžen	način.	V	vedenju	se	ne	
pusti	ovirati	od	nikogar.	Na	cesti,	na	ulici,	v	hiši,	v	
gostilni,	tudi	v	cerkvi	dela,	kar	je	njemu	ljubo;	pro-
stost	mu	je	nad	vse.
Jutrovec	je	prijatelj	družbe.	Pogovarjati	se	med	

seboj,	pripovedovati	bajke,	peti,	to	jim	je	nad	vse	
drago.	Važno	vlogo	igra	pri	tem	radovednost,	želja	
izvedeti	najnovejše.	Zato	se	zbirajo	ženske	na	uli-
cah,	pred	mestom,	možje	na	gumnu,	ob	mestnih	
vratih,	v	kavarnah,	pred	vasjo	 in	si	pripovedujejo	
“najvažnejše	–	čenče”.	Vse	te	lastnosti	se	kažejo	še	
bolj	ob	priliki	raznih	slovesnosti,	katerih	v	teku	leta	
ne	zmanjka	nikoli.
Eno	 neprecenljivo	 lastnost	 ima	 Arabec,	 kakor	

sploh	Jutrovec,	in	sicer,	da	skoraj	ne	pozna	potreb,	
da	 je	 neizrečeno	 zadovoljen	 in	 da	 živi	 nad	 vse	
skromno.	Če	ima	nekaj	kruha	in	potrebne	vode,	si	
ne	želi	ničesar	več	in	tudi	ne	misli	na	jutrišnji	dan.	
Tako	 revno,	kakor	 felah	 in	Beduin	pri	nas	ne	živi	
niti	največji	revež.	Tudi	temu	so	večinoma	vzrok	le	
razmere.	Narod	je	tlačen	od	vseh	strani,	čemu	se	
torej	 truditi?	 Priroda	 da	 potrebno	 tudi	 pri	malem	
delu,	delajmo	le	za	silo!
Tako	nam	kaže	 značaj	Arabca	 temne	 in	 svetle	

strani.	Arabec	je	čudovito	ponosen	na	svojo	naro-
dnost	in	je	samozavesten.	Njegov	narod	je	najple-
menitejši	na	svetu,	 in	nekdanja	njegova	slava	ga	
silno	vnema.	Narodne	časti	se	ne	smeš	dotakniti.	
Pri	muslimanih	 se	 narodnemu	ponosu	pridruži	 še	
verski.	 Kdor	 ni	 prerokov	učenec,	 je	 džaur	 –	 pes,	
bodisi	kristjan	ali	Žid.
Slabe	lastnosti	prevladujejo.	Ko	bi	pa	narod	dobil	

dobrega	učenika,	bi	 se	gotovo	kmalu	uvrstil	med	
najbolj	omikane	narode.

2. ARABSKA STANOVANJA
Tudi	glede	stanovanja	se	 je	treba	ozirati	na	tri	

skupine	arabskega	prebivalstva,	namreč	na	Beduine,	
felahe	in	meščane.
Beduin	je	pastir	in	njegova	hiša	je	šotor,	kakor	

pred	tisočletji.	Ženske	delajo	iz	ovčje	ali	velblodove	
volne	jako	trpežne	plahte,	ki	se	razpnejo	tam,	kjer	
se	beduinska	družina	ali	župa	za	dalj	časa	naseli.	Po	
številu	glav	je	šotor	večji	ali	manjši.	Notranjščina	se	
razdeli	v	dva	dela,	za	moške	in	ženske.	Proti	viharju	
je	šotor	zavarovan	z	vrvmi,	ki	so	privezane	na	kole,	
zabite	v	tla.	Bolj	preprostega	stanovanja,	kakor	so	
črni	ali	sivi	šotori,	si	ne	moreš	misliti,	a	pastirskemu	

Arabska kavarna

Beduinski šotor
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ljudstvu	zadostuje	popolnoma	in	Beduin	si	ne	želi	
druge	hiše.	Kadar	je	treba,	jo	pobere	in	jo	postavi,	
kamor	se	njemu	zljubi.
Drugače	 je	 pri	 stalnih	 naseljencih,	 kmetih	 in	

meščanih.

Felah,	arabski	kmet,	prebiva	v	zidanih	hišah,	ki	
tvorijo	naselbine	in	vasi.
Stanovanja	na	hribih	 so	 iz	 kamna,	 kakršen	 se	

nahaja	po	vsej	deželi	v	izobilju.	V	dolinah	in	nižavah	
je	arabski	dom	pogostoma	le	iz	surove	opeke.	Vasi	
so	zaradi	deževja	pozimi	večinoma	postavljena	na	
višine.	Tam	so	prebivalci	tudi	bolj	varni	pred	mrzlico.
V	kamnolomih	delo	nikoli	ne	miruje.	Kamen	se	

lomi	kakor	pri	nas.	Posamezni	kosi	se	od	vseh	strani	
obsekajo	in	potem	izroče	zidarskemu	mojstru.	Na	
ulicah	in	cestah	nikoli	ne	zmanjka	oslov	ali	velblodov,	
ki	 donašajo	 te	 kamne	 na	 razna	 stavbišča.	 Arabci	
so	jako	spretni	zidarji.	Stene	rastejo	hitro	iz	tal,	od	
jutra	do	večera	se	gibljejo	pridne	roke	zidarjev	in	
pomagačev,	pogostoma	med	nekim	ubranim	petjem	
pri	skupnem	delu.	Navadno	se	prostori	obokajo	in	
se	nad	obokom	naredi	nekoliko	nagnjen	in	ograjen	
tlak,	tako	da	se	po	strehi	 lahko	hodi.	Na	vrhu	po	
ograji	in	med	line	ograje	se	postavijo	dehteče	rože,	
katere	Jutrovec	zelo	ljubi.

Felahov	dom	ima	le	en	sam	prostor.	To	je	njegov	
“bet”	med	 štirimi	 stenami,	 torej	 je	 njegova	 hiša	
pravzaprav	le	ena	izba	in	pogostoma	še	celo	za	več	
družin.	Stopimo	v	to	hišo!
Vhod	je	prav	po	izreku	Svetega	pisma	“ozek”	(Mt	

7,14)	in	“nizek”	(Prg	17,19),	le	sklonjen	moreš	vstopi-
ti.	Zavarovan	je	vhod	z	lesenimi,	tu	pa	tam	okovanimi	
vrati,	z	zapahi	ali	ključavnicami	še	 iz	Abrahamovih	
časov.	Nad	vrati	se	zapazi	tudi	kak	napis	ali	letnica	
zidanja,	 kakor	 pri	 nas.	Nad	 vhodom	 je	 štirioglata	
odprtina,	okno	in	dimnik	obenem.	Tako	temno	je,	da	
komaj	moreš	razločevati	posamezne	reči.	Dva	pro-
stora	vidiš	tukaj:	spodaj	za	živino	in	zadaj,	nekoliko	
višje,	za	ljudi.	Hiša	in	hlev	sta	torej	skupaj	in	vsakdo	
si	lahko	misli,	kakšno	mora	biti	tako	stanovanje.
Oprava	je	nad	vse	preprosta.	Mize	in	stolov	felah	

ne	pozna.	Med	nižjim	hlevom	in	višjo	izbo	so	večje	
ilovnate	posode	za	žito,	v	kakem	kotu	je	nekaj	vr-
čev	za	olje,	olive	in	vodo.	Nikjer	ne	manjka	ročnega	
mlina	in	nekaj	skled	za	hrano.	Tla	so	pogrnjena	s	
preprogami	iz	ločja	in	služijo	obenem	za	stol,	mizo	
in	 posteljo.	 V	 boljših	 hišah	 se	 najde	 tudi	 okorna	
skrinja,	 v	 kateri	 so	 shranjene	 dragocene	 listine,	
denar,	ženin	lišp.	Ob	zidu	brli	borna	lučica.	Peči	fe-
lah	ne	potrebuje.	Pred	mrazom	ga	varuje	obleka;	
ako	zakuri,	mora	dim	skozi	edino	okno	nad	durmi.	
Od	dima	je	dom	kmalu	svetločrn	in	umevno	je,	da	
mora	evangeljska	žena	podnevi	prižgati	luč,	ko	išče	
izgubljeno	drahmo	(Jn	18,18).

Najprijetnejši	kraj	v	felahovem	domu	je	na	strehi.	
Na	večer	se	tam	lahko	ohladi	od	dnevne	vročine	in	
ponoči	se	zgoraj	prijetno	spi,	posebno	ker	je	zoper	
močno	roso	napravljena	majhna	utica.	Boljše	hiše	
imajo	celo	neke	kašče,	ki	se	v	Svetem	pismu	večkrat	
omenjajo.	»Sedel	je	v	poletni	hiši«	(Sod	3,20).	Ta	
hiša	je	čedna,	pobeljena,	prav	pripravna	za	pomen-
kovanje,	pa	tudi	za	spalnico,	molitvenico	(Apd	10,9),	
bolnišnico	in	končno	za	mrtvašnico.
Okoli	 doma	 je	majhna	 ograja	 iz	 kamna,	 tu	 je	

dvorišče,	na	katerem	stoji	“krušnica”,	peč,	kamor	
se	mora	felahinja	plaziti	vsak	dan.
Kakor	pri	šotorih,	ima	vsaka	družina	svoj	dom.	

Če	se	družina	namnoži,	stanujejo	skupaj,	ali	pa	si	
postavijo	posamezne	domove	drugega	poleg	druge-
ga,	navadno	okoli	skupnega	dvorišča,	v	mestih	tudi	
pod	skupno	streho	okoli	večjega	prostora,	ki	služi	
kot	divan,	govorilnica,	obednica	vsem	družinam.	Na	
ta	način	so	po	mestih	nastale	tako	imenovane	četrti	
za	posamezne	obrti	in	bazarji	ali	trgi.	Zato	navadno	
tam	ni	pravih	ulic.

Hiše felahov

Kamnolom

Peč



3. ARABSKA NOŠA
Preprosta	 kakor	 stanovanje	 je	 pri	 Arabcu	 tudi	

noša,	a	podnebju	primerna	in	slikovita.
Spodaj	se	nosi	bela,	dolga	srajca.	Felah	pri	delu	

včasih	nima	druge	obleke.	Na	prsih	je	prerezana	in	
sega	pod	kolena.	Čez	to	se	nosi	daljši,	navadno	pi-
san	plašč,	“tób”	ga	imenujejo,	okoli	ledij	prepasan	z	
jako	različnim	usnjenim,	svilenim	ali	prtenim	pasom.	
Ta	pas	je	Arabcu	shramba	za	vse,	kar	nosi	pri	sebi:	
tobak,	denar,	nož,	samokres,	dragocenosti.
Obleka	za	vse	je	Beduinu	in	felahu	njegov	volneni	

rjavo	in	črno	pisani	plašč,	“abaje”.	Brez	tega	ne	gre	
od	doma,	ker	bi	se	moral	sramovati.
Abaje	je	štirioglata	volnena	plahta	z	odprtinami	za	

glavo	in	roke.	Arabec	se	čuti	v	njej	ponosnega	in	jo	
tudi	zna	nositi	kot	pravi	kralj.	Služi	mu	za	vse:	varuje	
ga	sonca	in	mraza,	ponoči	mu	je	postelja,	kadar	gre	
v	mesto	nakupovat	razne	reči,	mu	je	shramba	ali	
vreča,	na	njem	krmi	svoje	živinče	in	opravi,	ako	je	
od	doma,	svojo	molitev.
Pogostoma	se	nosi	tudi	nekak	jopič	iz	kožuhovine,	

kakršnega	sta	gotovo	 imela	Elija	 in	Janez	Krstnik	
(Mt	3,4).

Posebno	važno	je	za	
Jutrovca	pokrivalo.	Da	
ga	varuje	sonca,	mora	
biti	gosto,	zato	je	tudi	
precej	težko	in	okorno.	
“Turban”,	arabsko	po-
krivalo,	ima	tri	dele:	na	
pobriti	glavi	je	najprej	
bela	čepica	za	pot,	nad	
to	 suknena	 kapa	 po	
obliki	 glave	 in	 potem	
pride	 turško	 narodno	
po	krivalo,	 rdeča	 čepi
ca,	tarbuš,	z	večjim	ali	
manjšim	čopom.	Oko-
li	 tarbuša	 si	 ovije	 še	
po	 jako	 različni	nava-
di	 dolgo	 ruto,	 “leffe”.	

Imenitnejši	muslimani,	poglavarji,	imajo	belo	leffe,	
prerokovi	 potomci	 in	 romarji	 iz	Meke	 pa	 zeleno.	
V	mestih	se	nosi	pogostoma	edinole	rdeči	tarbuš.	
Jutrovec	se	ne	loči	zlahka	od	svojega	pokrivala;	pri	
delu,	v	cerkvi,	v	uradu,	pri	jedi,	vedno	ga	ima	na	
glavi;	tudi	na	grobu	je	tarbuš	edino	znamenje,	da	je	
tu	pokopan	moški.	Pri	obisku	sezuva	svoje	obuvalo,	a	
pokrivala	ne	sname	nikjer.	Zahteva	pa	od	Evropejca,	
da	mora	sneti	klobuk.	Beduin,	sin	puščave,	ima	bolj	
preprosto	pokrivalo:	njegov	 “keffije”	 je	 temnope-
stra	ruta,	prešita	pogostoma	z	zlatimi	in	srebrnimi	
nitkami.	Keffije	mu	sega	daleč	čez	tilnik	na	pleča	in	
je	na	glavo	pritrjena	s	težkim	volnenim	svitkom.	Ta	
keffije	ali	mendil	odgovarja	potnemu	prtu	pri	Judih	
in	gotovo	so	nosili	to	pokrivalo	tudi	Jezus	in	njegovi	
učenci.	Jutrovec	ima	lase	navadno	pobrite	zaradi	–	
neprijetnih	prebivalcev,	pogostoma	se	pa	vidijo	pri	
moških,	posebno	mladeničih,	dolgi	lasje	in	tudi	kite.
Nogavice	imajo	le	meščani,	felah	in	Beduin	jih	ne	

poznata.	Noge	so	bose	ali	v	čevljih	iz	rdeče	bivolove	

kože.	Beduini	nosijo	še	sandale.	Na	konju	ima	Arabec	
škornje,	okovane	z	železom	in	z	velikimi	ostrogami.	V	
znak	spoštovanja	se	Jutrovec	sezuje,	postavi	obuvalo	

pred	vrata,	kadar	pride	v	izbo	ali	na	
svet	kraj:	»Mojzes,	sezuj	si	sandale	
z	nog!«	(2	Mz	3,5).

Noša	žensk	je	moški	noši	slična,	
a	ne	 tako	enotna.	 Povsod	 imajo	
ženske	neko	srajci	podobno	oble-
ko	 s	 pasom.	Zgornja	obleka	 je	
prav	različna	po	krajevnih	nava-
dah,	tako	da	se	navadno	ženski	
pozna,	odkod	je.	Jutrovke	ljubijo	
pestre	obleke,	našite	z	zlatom,	
srebrom	ali	z	različnimi	rožami.	
Za	pokrivalo	ji	služi	široka	ruta,	
potni	prt,	ali	pa	lične	čepice,	na	

primer	pri	Betlehemčankah.	Čepice	
so	našite	z	zlatim	in	srebrnim	denar-
jem	prav	različne	vrednosti.	Ta	kinč	
je	navadno	ženina	dota,	do	katere	
mož	nima	pravice	in	se	je	žena	loti	
le	v	največji	sili.	Čepica	je	pritrjena	
pod	brado	z	verižico,	kjer	so	našite	
razne	vrste	denarja.
Pri	ženskah,	in	sicer	brez	raz-

like	 glede	 na	 vero	 in	 stan,	 se	 je	
ohranila	 neka	 plahta,	 “išar”,	 ki	 zavije	 celo	 osebo	
in	ji	da	po	barvi	poseben	izgled.	Kristjanke	ljubijo	
bele	halje.	Pri	imovitejših	muslimankah	je	išar	svi-
len.	Poleg	tega	nosijo	zadnje	tudi	še	pajčolane,	ki	
pokrivajo	ves	obraz.	V	mestih	so	nogavice	v	splošni	
navadi	 in	 lični	 čeveljčki,	 vsaj	na	ulici.	Doma	hodi	
tudi	meščanka	le	bosonoga	ali	pa	ima	nataknjene	
coklice	ali	copatke.
Značaj	Evinih	hčera	se	pri	Jutrovkah	kaže	posebno	

v	lišpu	in	lepotičju.	Nekaj	nakitja	ima	vsaka	ženska,	
celo	beračica,	pa	naj	bo	še	 taka	šara.	Mnogokrat	
je	 pa	 v	 lišpu	 celo	 premoženje	 in	 žene	 preprostih	
rokodelcev	nosijo	raznega	lišpa	v	vrednosti	do	500	
frankov!
Najbolj	 so	v	navadi	 zapestnice,	prstani,	uhani,	

obročki	na	nogah,	tu
di	v	nosu,	prav	kakor	
je	bila	navada	že	pri	
Izraelkah.
Arabkinja	 ljubi	 ta	

lišp	kakor	dete;	ved
no	ga	nosi	in	se	loči	
od	 njega	 za	 nekaj	
časa	le	v	dnevih	ža-
losti.	Zato	toži	prerok	
Jeremija	z	ozirom	na	
to	zvesto	ljubezen	do	
lepotičja	o	nezvestobi	
Izraelovi	 do	 svojega	
Boga:	»Mar	dekle	po-
zabi	svoj	nakit,	neve-
sta	svoj	okrasni	pas?	
Moje	ljudstvo	pa	me	
pozablja	že	brezšte-
vilne	dni«	(Jer	2,32).

Keffije

Arabka

Nakit



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

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

OB NEDELJAH V OKTOBRU bo	ob	10:30	dopoldne	v	cerkvi	skupna	molitev	rožnega	venca.
VES NOVEMBER bo	vsak	dan	ena	sv.	maša	za	vse	pokojne,	ki	nam	jih	priporočite,	spominjamo	se	jih	tudi	

v	skupnih	in	zasebnih	molitvah. Spremembe bomo pravočasno objavili.

ZA SVETE MAŠE: $300:	J.	Ivanetic;	$150:	dr.	J.	Vidmar;	$130:	
S.	Grm;	$100:	J.	Meglic,	V.	Guvo;	$90:	F.	Petrich;	$80:	M.	Le-
ksan,	J.	Gerzel,	J.	Plecnik;	$70:	F.	Markun,	H.	Gorshe;	€60:	I.	
Rejc;	$60:	M.	Stempihar,	S.	Vidmar.	M.	Ravnik;	$40:	I.	Dolinar,	
M.	Ovsenik,	J.	Berkopec,	W.	Kocinec,	J.	Winkler;	$30:	A.	Pecelin-
Nowak,	M.	Tiedman,	M.	Erdani,	K.	Zajec,	M.	Martincic,	M.	Za-
kelj,	J.	Majcan;	CAD26:	J.	Kastelic;	$20:	A.	Dolinar,	M.	Celestina,	
I.	Matic,	M.	Taucher,	D.	Kranjc,	C.	Burjes,	S.	Ferkul,	M.	Grdadol-
nik,	V.	Jakomin,	A.	Lamovec,	U.	Stepec,	R.	Drensek,	A.	Cendol,	
M.	Hawes,	P.	Jakopec,	P.	Knaus,	A.	Kurbos,	A.	Debevc,	J.	Zalar;	
$10:	M.	Grahor,	I.	Kunovar,	L.	Martincic,	J.	Lomshek.
ZA CERKEV: $300:	F:	Arko;	$80:	A.	Lamovec,	P.	Rozman	$50:	
M.	Simcic	$30:	A.	Bucik,	dr.	A.	Pust,	J.	Zalar	$20:	M.	Grdadolnik,	
M.	Celstina,	F.	Markun,	R.	Drensek,	A.	Debevc,	J.	Lomshek,	$15:	
I.	Dolinar	$10:	M.	Tiedmann,	S.	Ferkul,	J.	Berkopec,	V.	Jakomin,	
A.	Janicijevich,	U.	Stepec,	P.	Knaus,	S.	Kosem	CAD8:	J.	Kastelic.
ZA SAMOSTAN: $2.780:	 J.	 Ivanetic;	$300:	F.	Arko;	$100:	 J.	
Plecnik,	P.	Jakopec;	$40:	dr.	T.	Zargaj;	$20:	I.	Dolinar,	F.	Markun,	
A.	Sever,	M.	Grdadolnik,	S.	Vidmar,	V.	Guvo,	A.	Debevc,	J.	Lom-
shek,	M.	Zakelj;	$10:	I.	Matic,	M.	Tiedmann,	A.	Cendol.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $50:	dr.	J.	Vidmar	$10:	A.	
Sever,	A.	Debevc.
ZA LUČKE: $15:	M.	Simcic,	M.	Taucher;	$10:	M.	Ovsenik,	A.	
Sever,	M.	Tiedmann,	J.	Berkopec,	M.	Hawes,	A.	Debevc;	$9:	M.	
Grdadolnik;	$6:	I.	Dolinar.
ZA MISIJONE: $320:	J.	Plecnik;	$50:	dr.	J.	Vidmar,	S.	Vidmar;	
$30:	A.	Debevc;	$20:	I.	Dolinar;	$15:	M.	Simcic;	$10:	J.	Berko-
pec;	$6:	M.	Grahor;	$5:	M.	Tiedmann.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $20:	F.	Markun,	M.	Erdani,	R.	Drensek,	
M.	Ravnik;	CAD20:	I.	Bancic;	$15:	I.	Dolinar;	$10:	M.	Celestina,	
J.	Berkopec,	A.	Debevc;	$5:	M.	Tiedmann.
DAR LISTU AM: $300:	 Jo.	Gerzel;	CAD80:	 J.	Kobetich;	$50:	
dr.	J.	Vidmar;	$40:	dr.	T.	Zargaj;	$30:	M.	Celestina,	F.	Markun,	
H.	Gorshe,	V.	Rigler,	J.	Meglic,	P.	Jakopec,	V.	Guvo,	J.	Bizjak,	F.	
Petrich,	J.	Zalar;	$20:	M.	Simcic,	M.	Taucher,	M.	Grdadolnik,	S.	
Markun,	A.	Debevc,	F.	Petrich;	CAD11:	S.	Ritlop	$10:	M.	Grahor,	
D.	Kranjc,	W.	Kocinec,	S.	Kosem.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI JULIJA 2016

»Poskusimo	si	predstavljati,	da	kakšen	današnji	
dnevni	 časopis	 ali	 revija	 objavi	 na	 svojih	 straneh	
besedne	igre,	križanke	ali	sudoku	papeža	Frančiška.	
Pa	 se	 je	 prav	 to	 dogajalo	 ob	 koncu	 19.	 stoletja,	
ko	je	v	Rimu	v	latinščini	pisana	revija	“Vox	Urbis”,	
objavila	 na	 zadnji	 strani	 besedne	 igre,	 ki	 jih	 je	
sestavil	takratni	papež,«	pišejo	Paola	Volpe,	Simona	
Vendemiati	in	Stefano	Gelsomini,	ki	z	upravičenim	
ponosom	 predstavljajo	 odkritje	 enaindvajsetih	
besednih	 ugank,	 ki	 jih	 je	 sestavil	 papež	 znane	
socialne	okrožnice	“Rerum	novarum”.
Križank	takrat	še	niso	poznali,	besedne	uganke	

so	bile	pa	takrat	od	vseh	ugankarskih	zvrsti	najbolj	
v	modi.	Besedna	igra	je	v	tem,	da	se	iz	dveh	ali	več	
različnih	 besed	 oblikuje	 neka	 druga	 (na	 primer:	
nad+človek	=	 nadčlovek)	Najstarejše	 pisano	 pri-
čevanje	te	igre	besed	gre	nazaj	do	Plutarha	(46/48	
po	Kr.	–	125/127	po	Kr.),	ki	pripoveduje,	kako	je	
Aleksander	Veliki	med	obleganjem	feničanskega	Tira	
sanjal,	da	je	zasledoval	in	ulovil	satira	(satir	je	v	grški	
mitologiji	manjše	božanstvo,	ki	živi	v	gozdu	in	je	po-
osebljenje	rodovitnosti).	Vedeževalec	Aristander	je	
Aleksandru	sanje	razložil	tako	da	je	iz	grške	besedo	
sátyros	naredil	zloženko	sa+Tyros,	kar	pomeni	“Tir	

je	tvoj”.	Stoletja	po	tem,	v	prvih	letih	19.	stoletja,	so	
imele	besedne	igre	velik	uspeh	predvsem	v	Franciji	
in	Angliji	kot	salonska	zabava.
Toda	vrnimo	se	k	Joahimu	Pecciju,	Leonu	XIII.,	ki	

je	umrl	20.	julija	1903.	Župan	njegovega	rojstnega	
Carpineta	 v	 predgovoru	 knjige,	 v	 kateri	 so	 obja-
vljene	papeževe	besedne	igre,	razlaga:	»Osem	od	
teh	sestavljank	je	bilo	objavljenih	anonimno	ali	pa	s	
psevdonimom	“x”	v	reviji	“Vox	Urbis”,	za	katero	pra-
vijo,	da	jo	je	papež	tudi	finančno	podpiral.	Vendar	je	
že	ob	koncu	19.	stoletja	novinar	pariškega	časopisa	
“Le	Figaro”	Ziegler	objavil,	da	se	za	“gospodom	x”	
skriva	papeževo	pero.
Leon	XIII.	je	bil	znan	ljubitelj	lova	na	ptice,	ki	je	

bil	takrat	v	modi	v	Italiji	(o	tem	piše	Axel	Munthe	v	
svojem	“San	Michele”),	vendar	je	papežu	šlo	bolj	za	
opazovanje	ptic.	Dal	je	nastaviti	mreže	v	vatikanskih	
vrtovih,	vendar	so	ptice,	ki	so	se	ujele,	takoj	izpustili.	
Še	bolj	kot	za	lov	na	ptice	pa	je	bil	navdušen	za	lov	
na	besede,	posebno	v	latinščini.	Bil	je	zadnji	od	pape-
žev	član	akademije	Arcadia	in	je	bil	znan	kot	pesnik	
v	latinščini	in	italijanščini	(o	tem	je	pisal	tudi	Aleš	
Ušeničnik	v	svojem	VI.	zvezku	Izbranih	spisov)	Med	
drugim	je	napisal	celo	latinsko	pesnitev	o	črni	kavi.

saj ni res ... pa je!

LEON XII I .  – UGA NKAR


