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ROŽNOVENSKA MATI BOŽJA, ki jo je naslikal Nicola Grassi, je na naslovni strani te številke. Slikar je bil rojen leta
1682 v vasi Formeaso v severni Furlaniji. Našo sliko je po naročilu rožnovenske bratovščine naslikal za cerkev na Savi,
danes jo pa hrani Muzej na Jesenicah. Prve cerkve, posvečene Rožnovenski Materi Božji, so v Sloveniji nastale že v
začetku 16. stoletja, zato ne preseneča kar 137 srednje velikih upodobitev Rožnovenske Matere Božje, od tistih, ki so
nastale že okrog leta 1500, preko tistih iz obdobja protireformacije, ki jih je sorazmerno malo. Več jih je iz 18. stoletja,
največ pa iz 19. Grassijeva je posebno zanimiva, ker je slikar pod Mater Božjo na levo postavil sv. Dominika, ki mu
Marija daje rožni venec (po legendi naj bi se Marija v času boja proti Albižanom v 13. stoletju prikazala sv. Dominiku
in mu ukazala, naj širi rožni venec), na desno pa sv. Frančiška, ki ima rožni venec že za pasom. Tako naj bi po mnenju
umetnostnih zgodovinarjev obudil povezavo s tradicijo Kužnih podob oziroma njihovega izhodišča, omenjene vizije
sv. Dominika, po kateri naj bi Bog zaradi obeh svetnikov prizanesel grešnemu svetu.
OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca, zato v začetku praznujemo rožnovensko nedeljo (6.). V oktobru
sta še dve nedelji posvečeni posebnim namenom: misijonska (20.), ki nas spominja na obveznost oznanjevanja veselega oznanila vsem tistim, ki ga še niso bili deležni, in veže vsakega kristjana; ter žegnanjska (27.), ki je spomin na
posvečenje vseh cerkva na slovenskem področju. Ta nedelja je bila uvedena še v Avstriji, ko je vsaka cerkev praznovala
žegnanje na svojo obletnico in so se zato shodi kar vrstili, ob njih pa tudi neredi in pretepi. Zato je državna oblast
v soglasju s cerkveno posamezna žegnanja prepovedala in postavila vsa na eno edino nedeljo in s tem zlorabam
odlomila ost. Drugi godovi oktobra pa so: cerkvena učiteljica in zavetnica misijonov, karmeličanka Terezija od Deteta
Jezusa (1.); spomin angelov varuhov (2.), ki se jim je treba vsakodnevno priporočati; redovni ustanovitelj frančiškanov,
minoritov, kapucinov, klaris in svetnega tretjega reda Frančišek Asiški (4.); redovni ustanovitelj kartuzijanov Bruno (6.);
duhovnik Janez Leonardi in očak Abraham (oba 9.); frančiškanski mučenci Daniel in tovariši (10.); škof Maksimilijan
Celjski (12.); cerkvena učiteljica, karmeličanka Terezija Velika-Avilska (15.); pospeševateljica češčenja Srca Jezusovega
Marjeta Marija Alacoque (16.); apostolski učenec, škof in mučenec Ignacij Antiohijski (17.); evangelist in spremljevalec
sv. Pavla Luka (18.); redovni reformator Peter Alkantarski ter kanadski mučenci Izak Jogues in tovariši (vsi 19.); opat Vendelin ter univerzitetni profesor in tretjerednik Contardo Ferrini (oba 20.); mučenka Uršula (21.); frančiškanski pridigar
Janez Kapistran (23.); ustanovitelj klaretincev in škof Anton Marija Claret (24.) ter apostola Simon in Juda Tadej (28.).
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UREDNIK VAM

POROČILO O MEDENEM PIKNIKU
Za lačne so pripravili krofe: Lilijana Cepon, Micka Mavec
in Bernard Rozman. Sestavine za krofe je darovala Lilijana
2 N 27. NAVADNA NEDELJA, rožnovenska; Cepon. Krofe so prodajali: Fani Fritz, Micka Mavec, Bernard
Angeli varuhi;
Rozman in Bill Zerjal.
3 P Evald, muč.; Gerard, op.; Kandid, muč.;
Za kuhinjo so skrbeli: Julie Lavoie, Ljuba Novak, Toni
4 T Frančišek Asiški, red. ust.; Petronij, šk.;
Pettit, Bernard Rozman in Karl Zorjan.
5 S Placid, muč.; Marcelin, šk.; Apolinarij, šk.;
Za žejne je poskrbel Kulturni Center, ki je prispeval pija6 Č Bruno, red. ust.; Fides, dev., muč.;
čo.
Predsednica Tina Ruda je organizirala delo in sodelavce.
7 P PRVI PETEK; Rožnovenska Mati Božja;
S pijačo so stregli: Stane Anzeljc, Martin Novak, Ann Marie
8 S Demetrij, muč.; Marcel, muč.;
Sever in Vilko Zudic.
9 N 28. NAVADNA NEDELJA; Janez Leonardi,
Potice, jabolčne zavitke in drugo pecivo so darovali:
duh.; Janez Ludvik Bertran, red.;
Ivanka Buh, Mina Densa, Fani Fritz, Fanika Gorsic, Micka Ma10 P Frančišek Borgia (Borja), red.; Danijel in
vec, Ljuba Novak, Marija Oplanic, Nandi Puc, Angela Racic,
tov., muč.; Florencij, red., muč.;
Darinka Rous, Mimi Stariha, Ann Zalik, Ivanka Zerdin, Bill
11 T Janez XXIII., pap.; German, šk., muč.;
Zerjal in Marija Zorjan.
12 S Maksimilijan Celjski, šk.; Edvin, kralj;
Bone za jed in pijačo so prodajali: Dana Blase, Ignac
13 Č Edvard, kralj; Gerald iz Aurillaca, vitez;
14 P Kalist I., pap., muč.; Gavdencij, šk., muč.; Rebrica, Joe Sobocan in Jožica Zudic.
15 S Terezija Velika (Avilska), red., c. uč.;
Srečke za žrebanje sta prodajali: Gen Buol in Dolores
Puhek.
16 N 29. NAVADNA NEDELJA; Marjeta AlacoZa glasbo je poskrbel Vince Rigler s prijatelji.
que, red.; Gerard Majella, red.; Gal, op.;
Za vodni tobogan je organizirala delavce Nada Pe17 P Ignacij Antiohijski, šk., muč.; Rudolf, šk.;
18 T Luka, evangelist; Julijan, pušč.;
trovic, sponzoriral ga je pa Športni klub.
19 S Izak Jogues, duh. in tov. kanadski muč.;
Vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri medenem
Peter Alkantarski, red.; Etbin, op.;
pikniku se lemontska frančiškanska družina iz srca
20 Č Vendelin, op.; Contardo Ferrini, tretjered
zahvaljuje.
nik.; Pavel od Križa, red. ust.;
Če je na seznamih umanjkalo kakšno ime, se že vna21 P Uršula, muč.; Hilarion, op.; Fintan, red.;
prej opravičujemo in prosimo za obvestilo, da bo napaka
22 S Janez Pavel II., pap.; Marko, šk.;
popravljena v prihodnji številki.
23 N 30. NAVADNA NEDELJA; Janez Kapistran,
PRI ŽREBANJU se je sreča nasmehnila v naslednjem
red.; Jozefina Leroux, red., muč.;
vrstnem redu: $500: Stanley & Ivanka Markun, Joliet, IL;
24 P Anton Marija Claret, šk., red. ust.;
$250: Ann Cendol, Cleveland, OH; $100: Tina Ruda, Lemont,
25 T Krizant in Darija (Darinka), muč.;
IL; Valentina Skof, West Allis, WI; Maria Mejac, Silver Spring,
26 S Bonaventura iz Potenze, red.;
MD;
$50: Stan & Ivanka Vidmar, Cleveland, OH; Tom Kruk, La
27 Č Sabina, muč.; Vincenc, muč.;
Grange, IL; Mr.&Mrs. Marko Cufar, Elmhurst, IL, Maria Zakelj,
28 P Simon in Juda Tadej, ap.; Cirila, muč.,
Cleveland,
OH; Aloisia Sever, Seven Hills, OH.
29 S Narcis, šk.; Ermelinda Brabantska, dev.;
Vreme nam je pri obeh avgustovih romanjih prav lepo
30 N 31. NAVADNA NEDELJA, žegnanjska;
služilo in je táko ostalo tudi prve dni v septembru. Tudi
31 P Volbenk (Bolfenk, Wolfgang), šk.
skupine, ki so avgusta in septembra najele naš prostor za
piknike, so bile lahko v vremenom zadovoljne.
Vinotoka deževanje,
Baragovi dnevi so bili letos 10. in 11. septembra.
grudna je vetrov divjanje.
Rojstni dan praznuje oktobra p. Atanazij Lovrenčič (3.
Vinotoka veliko vode,
oktobra 1922).
grudna hudi vetrovi buče.
Umrli so oktobra: p. Janez Vianney Trinko (10. okt. 1969);
p. Avguštin Svete (16. okt. 1979); p. Ciril Shircel (17. okt. 1959);
Vreme vinotoka
p. Bernard Ambrožič (23. okt. 1973 v Sydneyu, Avstralija) in
je aprilu za poroka.
p. Odilo Hajnšek (30. okt. 1971 pri Sv. Trojici v Slovenskih
Če se drevje pozno obleti,
goricah). Naj v miru počivajo!
huda zima sledi.
p. Bernardin
1 S

PRVA SOBOTA; Terezija Deteta Jezusa,
red.; Remigij, šk.;

Najvišje priporočilo slovenske narodne zavesti bo slej ko prej Cerkev,
pa na jo “ankete” umeščajo na lestvici javnega mnenja, kamor hočejo.

Alojz Rebula
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P. Bruno Mikocki

ZAKAJ PRAV
ROŽNI V ENEC

Spreobrnite se! To je stalni opomin starozaveznih
prerokov; če se to spreobnjenje ne zgodi, doleti ljudP. Vladimir Kos
stvo Izraela nesreča. Tudi Jezus vidi vzročno zvezo med
grehom, zakrknjenostjo in nesrečo: »Ko je prišel bliže
in zagledal mesto, se je zjokal nad njim. Rekel je: »O,
In ves oktober rožnovensko svéti,
da bi tudi ti na ta dan spoznalo, kaj ti prinaša mir, takó
pa je prikrito tvojim očem. Prišli bodo nadte dnevi, ko
če se spominjaš venca Njenih rož,
te bodo sovražniki obdali z okopi, te oblegali in stiskali
kako v njih kelihih dišijo cveti,
z vseh strani. V tla bodo poteptali tebe in tvoje otroke v
kot da bo vsak za eno Njenih brošk.
tebi in ne bodo pustili kamna na kamnu v tebi, ker nisi
spoznalo časa svojega obiskanja« (Lk 19,41-44).
Ker vsak spomin je nanj, Odrešenika:
Seveda je časna nesreča samo predigra preteče večna zgodb njegovih čudovit napev,
ne nesreče; a tudi stisko tega svetovnega časa je treba
vzeti resno.
na čudeže Nebeškega Zdravnika,
Zakaj pa naj bi bil prav rožni venec zdravilo – tudi
in na v očeh Ljubezni Božje sev.
za stiske tega sveta? Ker – če ga prav molimo – vodi k
spreobrnjenju v malih korakih. Tako je rekel že eden prvih
In ves oktober nosi k Njej v nebesa
molivcev rožnega venca: »Ni tako slabega človeka, ki ne
s to ali ono rožo prošnje vzdih.
bi v svojem življenju zaznal dokajšnjega poboljšanja, če
Nobene ne pozabi, rož Princesa,
moli eno leto rožni venec« (Adolf von Essen).
Fatima kot “najbolj preroška” izmed zasebnih
domà pri Sinovih je angelih.
razodetij, kaže na pomen rožnega venca – tudi za odvrnitev zemeljske nesreče. Ker so mnogi kristjani skeptični
do zasebnih razodetij in tako tudi do Fatime, naj navedem, kaj pravi kardinal Joseph Ratzinger – papež
Benedikt XVI. v svojem komentarju k tako imenovani tretji fatimski tajnosti: »S tem smo že prešli od bolj
negativnih razmejitev, ki so bile najprej potrebne, k pozitivnemu namenu zasebnih razodetij: kam jih lahko
na podlagi Svetega pismo pravilno uvrstimo? Kaj je njihova teološka kategorija? Najstarejše nam ohranjeno
Pavlovo pismo, najbrž sploh najstarejši spis Nove zaveze, prvo pismo Tesaloničanom, se mi zdi, da nam
tukaj daje smernico. Apostol pravi: »Duha ne ugašajte. Preroštev ne zaničujte. Vse preizkušajte in kar
je dobro, obdržite« (5,19-21). V vseh časih je Cerkvi dana karizma preroštva, ki jo je treba preizkušati,
a se ne sme zaničevati. Pri tem moramo upoštevati, da preroštvo v smislu Svetega pisma ne pomeni vedeževanja, temveč tolmačenje Božje volje za sedanjost, ki kaže tudi pravo pot v prihodnost. Vedeževalec
odgovarja na radovednost razuma, ki hoče odstraniti tančico prihodnosti; prerok se sooča s slepoto volje
in mišljenja in kaže Božjo voljo kot zahtevo in smernico za sedanjost.

IN VES OKTOBER

Fatima
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NED ELJSKE
2. oktober
27. navadna nedelja
NE SRAMUJMO SE VERE
2 Tim 1,6-8.13-14

MIS LI

Drugo Pismo Timoteju spada med tiste novozavezne spise, ki sicer nosijo Pavlovo ime, so pa nastali
že v naslednji generaciji izpod peresa nekega cerkvenega moža, ki je poglobil apostolova spoznanja in
jim dal moč za novo generacijo kristjanov, kar mu je
tudi uspelo. Polaganje rok, ki ga omenja v začetku,
se brez dvoma nanaša na zakramentalno dejanje in
omemba Pavlovega imena jasno kaže na povezavo
z apostoli. Sklicevanje na “zdrave nauke”, ki predstavljajo “dober zaklad”, potrjuje to prizadevanje,
da bi apostolsko oznanilo približali mlajšemu rodu
kristjanov iz poganstva; ohraniti zaklad s pomočjo
Svetega Duha pa pomeni, ne le trmasto sedeti na
njem, ampak ga z Božjo pomočjo narediti dostop
nega ljudem svojega časa. Kam pridejo ljudje, ki
svojega verskega nauka ne razlagajo, lahko opazimo
pri muslimanih, ki doživljajo svojo versko krizo, iz
katere se potem poraja skrajnost in nasilje.

9. oktober
28. navadna nedelja
S KRISTUSOM BOMO DELEŽNI SLAVE
2 Tim 2,8-13

Odlomek iz Drugega pisma Timoteju je poskus
ovrednotenja človeškega trpljenja, za kar služi Pav
lov zgled. Sicer je pa v naših dneh to vprašanje čisto
upravičeno: prejšnje stoletje je bilo gotovo najbolj
kruto v vsej zgodovini človeštva in nič ne kaže, da
bi bilo v doglednem času kaj bolje. Še vedno je živ
spomin na dve vojski, ki sta zajeli ves svet in še
vedno živimo v nevarnosti, ki lahko v najkrajšem
času uniči ves planet. Kje je torej vzrok, da se ne
uresniči tisti mir, ki je obljubljen in napovedan v
mesijanskem kraljestvu, ki se je že začelo s Kristusovim vstajenjem? Odvisno od posameznika, ki v
stiskah in trpljenju išče novo in boljšo pot, do katere
ni mogoče priti z nasiljem in revolucijami, ampak
samo s prizadevanjem za resnično svobodo, ki ni v
tem, da lahko vsak počne, kar hoče, ampak da se
omejitev, ki jih pričakuje in zahteva od drugih, tudi
sam drži, da ne le živi, ampak tudi pusti živeti. To
ne velja samo za vernika, ampak za vsakogar, ki
svojih nazorov ne vsiljuje in si tujih ne da vsiljevati.

16. oktober
29. navadna nedelja
PRIPRAVLJENI ZA DOBRA DELA
2 Tim 3,14 – 4,2
Odlomek je v bistvu nadaljevanje tistega prejšnje
nedelje: kakšno pot naj kristjan ubere v času, v katerem živi. Osnova je: ostati zvest Božji besedi, ki
je razodeta v Svetem pismu in seveda v tradiciji, ki
se ohranja po Cerkvi. Ravno pri tradiciji pa je treba
strogo ločiti njeno notranjo vsebino od njene zunanje
oblike. Človek se namreč le prerad obesi na zunanja
2016 – AM – OKTOBER

tradicionalna znamenja, za njihovo vsebino se pa ne
meni. To je morebiti najbolj očitno pri praznovanju
božiča, ki je postalo čista folklora ter prilika za zapravljanje in požrtije, o kakih duhovnih posledicah
spomina Kristusovega rojstva pa ni niti sledu ne le
pri ateistih, ampak tudi pri mnogih kristjanih. Zato je
poudarek Pisma Timoteju na oznanjevanju navdihnjenega nauka za poboljšanje in vzgojo v pravičnosti,
ali, kot spodbuja naslovnika pisma: oznanjuj besedo,
vztrajaj, bodi prilično ali neprilično. Ta spodbuda ne
velja samo za oznanjevalce v ožjem pomenu, torej
za duhovnike, ampak za vsakega kristjana, ki je po
krstu prejel dolžnost oznanjevanja.

23. oktober
30. navadna nedelja
NAGRADA ZA ZVESTOBO
2 Tim 4,6.8.16-18

Ozadje zaključka Drugega Pisma Timoteju je
Pavlov zadnji zapor in pričakovanje bližnje smrti.
Kaj je v tem odlomku vredno posnemanja? V težkih
trenutkih se čuti osamljenega, vendar zato drugih
ne obsoja in ne skuša opravičevati sebe s tem, da bi
obtoževal druge. V teh težavah zajema moč iz trdne
vere v Gospodov prihod. Bližnji cilj tega, kar trenutno
počne, ni, da bi se izmaknil tem težavam, ampak da
bi preko njih širil Kristusovo sporočilo. Ker je bilo to
pismo pisano sicer v Pavlovem imenu, vendar že po
njegovem času, je neznani pisec lahko ugotovil, da je
apostolu to tudi uspelo: svoj težki položaj je v celoti
izkoristil za nalogo, ki mu je bila dana v videnju ob
spreobrnjenju pred Damaskom. Ostal je zvest svojemu apostolskemu oznanjevanju, ki ga je potrdil s
svojo smrtjo. Pripravljal se je za pot domov, vendar
je izkoristil še zadnje trenutke za oznanjevanje Kristusovega zakona ljubezni. Tako človek iz nesmisla
smrti naredi zmagoslavje – vstop v večno življenje.

30. oktober
31. navadna nedelja
V NAS JE BOG POVELIČAN
2 Tes 1,11 – 2,2
Ob voščilih si zaželimo srečo, zdravje, uspeh in
podobno. Nikomur pa ne pride na misel, da bi zaželel svojemu bližnjemu rast v veri in kot posledico
veselje zaradi nečesa dobrega. To pomeni, da smo
vero izključili iz svojega vsakdanjega življenja. Pavel
razmišlja v našem odlomku drugače. Potopljen je v
živo izkušnjo Kristusove resničnosti, zato zanj vera
ni samo zbirka verskih resnic, kot tudi ne tukajšnje
zavarovanje pred ognjem na drugem svetu, ampak
je način življenja, ki vodi v zaupanje in pogum, ki sili
uravnati svoje življenje in razviti svojo osebnost ne po
sebičnih načelih, ampak v skladu z Božjim načrtom,
ki je načrt ljubezni. V vsakem človeku je hrepenenje
po taki veri, vendar je pogosto pokopano pod tolikimi
drugimi stvarmi. Nekateri ne zaupajo več, ker so bili
že prevečkrat razočarani, drugi si ne upajo ljubiti,
ker sami niso bili nikoli ljubljeni. Kdor nima izkušenj
v skupnosti, ne more razumeti resničnosti raja. Iz
tega bi lahko dobili zamisel o tem, da je želeti trdno
vero torej nekaj bistvenega.
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CARIGRAD — Znamenita cerkev Hagia Sophia, ki
je bila kar 482 let (od turškega zavojevanja Carigrada leta 1453 do prihoda laicističnega reformatorja Kemala Atatürka na oblast) mošeja, nato pa
muzej, je vnovič postala mošeja v času islamskega
meseca posta ramadana (od 6. junija do 5. julija).
ZAGREB — Kardinal Josip Bozanić je v slavnost
nem govoru ob 10-letnici Hrvaške katoliške univerze, ki jo je sam ustanovil 3. junija 2006, potožil nad
“odtekanjem možganov” v tujino. Spomnil je, da
“univerze držijo ogledalo družbi”, tudi glede prihod
njih vzorov mladih rodov.
RIM — Nekdanji glavni knjigovodja uprave z vatikanskimi dobrinami Apsa, Nunzio Scarano, je bil
zaradi prevare obsojen na dve leti pogojne kazni.
Obsojen je bil, ker je nekdanjega agenta lažno obtožil tatvine. Junija 2013 ga je policija prijela, ker
je nekdanjega uslužbenca tajne službe pooblastil,
naj z zasebnim poletom iz Švice v Italijo pretihotapi
20 milijonov evrov.
KAČANIK — To mesto s 30.000 prebivalci na jugu
Kosova je leglo skrajnega islamizma. Vsaj 30 mladeničev se je odtod pridružilo “Islamski državi”. Od
tu je tudi Lavdrim Muhaxheri, ki si je zaradi krutosti
prislužil naziv “Klavec”. Je na ameriškem seznamu
najbolj iskanih teroristov, razpisana pa je za njim
tudi Interpolova tiralica.
BAGDAD — Iraški parlament je presenetljivo —
s pritrditvijo 140 poslancev od 206 — izglasoval
spremembo zakona o spreobrnjenju v prid nemuslimanskih skupnosti. Po novem mladoletni otroci
nemuslimanskih staršev ne bodo samodejno postali muslimani, če bo eden od staršev prestopil v
islam. Odločilno vlogo pri spremembi zakona je odigral predsednik parlamenta Salim al-Juburi, ki se
je zavzel za to, da so nemuslimanske skupnosti v
pravicah izenačene z muslimanskimi.
BIŠKEK — Za apostolskega administratorja Kirgizije je bil imenovan slovenski jezuit p. Janez Mihelčič, doma iz Radovljice. Kot misijonar je v letih
1979-1992 poučeval kulturo in ruščino na tokijski
univerzi Sophia, od leta 1992 pa na državni univerzi v Biškeku poučuje jezike in vodi jezuitsko rezidenco.
VATIKAN — Papež Frančišek je 2. avgusta 2016
ustanovil komisijo, ki naj preuči vprašanje “diakonata za ženske” s posebnim ozirom na prve čase
Cerkve, ko so će obstojale “diakonise”.
SVETE VIŠARJE — Romanja treh Slovenij (matične, zamejske in izseljenske) se je 7. avgusta udeležilo več kot 2.500 ljudi. Slovesno mašo je skupaj
z izseljenskimi duhovniki vodil mariborski nadškof
Alojzij Cvikl, publicistka Zlata Krašovec se je pa v
svojem predavanju zavzela za lepšo, boljšo in bolj
resnicoljubno Slovenijo, ki naj bo dom vsem.
BERLIN — Nemčija načrtuje za prometne prekrške namesto globe začasen odvzem vozniškega
dovoljenja. Vzrok za to so predvsem bogati kršitelji, ki jim globa ne pomeni nič.
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VATIKAN — Vatikanski državni tajnik kardinal Pie
tro Parolin je 1. avgusta objavil, da je bil nekdanji
vatikanski tiskovni predstavnik p. Federico Lombardi tega dne imenovan za predsednika sveta uprave
vatikanske ustanove Joseph Ratzinger — Benedikt
XVI. Dosedanja služba mu je potekla 31. julija, ko
se je s papežem Frančiškom vrnil iz Poljske.
WASHINGTON — Demokratska kandidatka za
ameriško predsednico Hillary Clinton je za kandidata za podpredsednika ZDA poklicala nekdanjega
guvernerja Virginije, katoličana senatorja Tima Kaineja. Učenec jezuitov je lani napisal dolg komentar
o okrožnici Hvaljen, moj Gospod papeža Frančiška.
VATIKAN — Vatikanske nadzorne finančne oblasti
AIF (Autorità di Informazione Finanziaria) in italijanska Centralna banka sta 26. julija podpisala dogovor, da bosta okrepila sodelovanje v boju zoper
pranje denarja in izmikanje plačevanju davkov.
MÜNCHEN — Direktor Karitas v bavarski nadškofiji
München in Freising Hans Lindenberger je po atentatu v bavarski prestolnici izjavil, da bo ta dobrodelna organizacija še okrepila svoja prizadevanja
za vključevanje preseljencev in beguncev, posebej
mladih, v nemško družbo.
NAGASAKI — Oblasti v Tokiu si bodo prizadevale,
da bi bila leta 2018 na seznam svetovne dediščine
Unesca uvrščena najstarejša katoliška cerkev na
Japonskem (cerkev Oura v Nagasakiju, zgrajena
leta 1863 po zaslugi francoskih duhovnikov Louisa Fureta in Bernarda Petitjeana) ter še nekatera
druga krščanska svetišča na jugozahodu Japonske.
HOMS — Melkitski nadškof v tem sirskem mestu
Jean–Abdo Arbach je za agencijo KNA izjavil, da je
vojna v Siriji »igra z ognjem med Rusijo in Ameriko, sostorilstvo ne le proti Siriji, marveč tudi proti
kristjanom«.
NEW DELHI — Agencija Ucanews poroča, da so
oblasti v indijski zvezni državi Bihar katoliškim duhovnikom prepovedale uporabljati vino pri maši. Če
ne bodo ubogali, se bodo pregrešili zoper od aprila
veljavno splošno prepoved uživanja alkohola.
SALZBURG — Pravoslavni metropolit za Avstrijo
Arsenios je pri duhovnih razpravah ob salzburških
poletnih prazničnih igrah poudaril, da lahko pravoslavje kot »trden verski in tudi kulturni sestavni
del Evropske zveze« bistveno prispeva k združeni
Evropi.
SANTIAGO — Dnevnik La Tercera poroča, da je
Hector Llaitul, predstavnik organizacije domorodcev iz plemena Mapučev, čilenski predsednici Michelli Bachelletovi ponudil premirje. Zanikal je, da
je njegova organizacija odgovorna za požige cerkva v zadnjem času, obenem pa posvaril pred zaostrovanjem položaja v državi.
ZAGREB — Zagrebško sodišče je na zaprti seji 22.
julija pod predsedstvom sodnika Ivana Turudića
razveljavilo razsodbo Vrhovnega sodišča Narodne
republike Hrvaške v Zagrebu iz leta 1946, po kateri
je bil tedanji zagrebški nadškof dr. Alojzij Stepinac
obsojen na odvzem svobode s prisilnim delom za
dobo šestnajstih let in izgubo političnih in držav
ljanskih pravic za dobo petih let.
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VATIKAN — Papež Frančišek je potrdil devet članov Agencije Svetega sedeža za oceno in podpiranje cerkvenih univerz in fakultet (AVEPRO). Vodi
jo italijanski jezuit Franco Imoda, bdela pa bo nad
1.500 papeškimi in katoliškimi univerzami.
OUAGADOUGOU — Vlada Burkine Faso je prepovedala izvoz oslovskih kož, ker ogroža populacijo oslov.
Večina tega izvoza gre na Kitajsko, kjer so nori na
želatino iz teh kož. Iz njih pripravljajo tudi tradicionalno zdravilo proti slabokrvnosti, kašlju in omotici.
VATIKAN — Z apostolskim pismom v obliki motuproprija je papež Frančišek 15. avgusta 2016
ustanovil novo Kongregacijo z laike, družino in
življenje. Nova Kongregacija je 1. septembra prevzela naloge, ki jih je do zdaj opravljalo Tajništvo
za laike in družino. Za prefekta nove Kongregacije
je bil imenovan dosedanji škof v Dallasu (TX) Kevin
Joseph Farell.
LJUBLJANA — Podatki agencije za varnost v prometu kažejo, da so samo letos mladi, stari od 18 do
24 let, povzročili 522 prometnih nesreč. Problematična je predvsem njihova prehitra vožnja.
PARIZ — Francoski obmejni organi so zasegli okoli
2.000 mrtvih morskih konjičkov, ki so jih našli v
pošiljki iz Gvineje, namenjeni pa so bili v Vietnam.
Čeprav gre za zaščiteno živalsko vrsto, je za morske konjičke v Vietnamu in na Kitajskem velik trg,
saj tam veljajo za afrodiziak.
ASSISI — Ob 800-letnici naklonitve porciunkulskega odpustka je papež Frančišek 4. avgusta obiskal Porciunkulo. Ta kratek obisk zasebne narave je
zanj posebno pomemben, saj si je izbral ime sv.
Frančiška Asiškega.
VATIKAN — Rim je v osmih mesecih od začetka
svetega leta usmiljenja po uradnih podatkih obiskalo več kot 13 milijonov romarjev. Natančneje:
do nedelje, 7. avgusta, 13.302.689 romarjev.
BONN — Nemška škofovska konferenca je pred
začetkom leta spomina na 500 let reformacije (31.
oktobra v Lundu, kamor bo prišel tudi papež Frančišek) izdala zbirko pomembnih ekumenskih dokumentov, med katerimi je tudi Odlok o ekumenizmu
drugega vatikanskega koncila (1962–1965).
MARIAZELL — Najbolj znano Marijino romarsko svetišče v Avstriji letno obišče kar 1,5 milijona romarjev,
ne le Avstrijcev, marveč tudi Madžarov in Slovanov.
RIM — Italijanske državne finančne oblasti so prvič
izplačale grški pravoslavni metropoliji v Italiji in na
Malti pridobljena sredstva iz cerkvenega davka. S
tem so pomagale Grški pravoslavni cerkvi v Italiji,
ki je v velikih denarnih težavah.
MÜNCHEN — Evangeličanska teologinja Susanne Breit-Kessler je posvarila pred t. i. “ubijalskimi
igrami”, saj te lahko mlade spodbujajo k nasilnosti
ter k zamenjavanju domišljije z resničnostjo.
CIUDAD DE MEXICO — Cerkev v Mehiki je v posebni publikaciji pred nameravano uzakonitvijo istospolnih zakonskih zvez, za kar si prizadeva državni predsednik Enrique Pena Nieto, opozorila na
primere nestrpnosti, ki jih po svetu doživljajo nasprotniki teh zvez, pa tudi na razvrednotenje tradicionalne podobe družine.
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RIM/ANKARA — Turški veleposlanik pri Svetem
sedežu Mehmet Pacaci je izjavil, da turške oblasti od Svetega sedeža pričakujejo “znamenja naklonjenosti” njihovim ukrepom po zatrtju poskusa
vojaškega udara, saj je za to dalo življenje “250
mučencev demokracije”.
VATIKAN — Papež Frančišek je v brzojavki škofu italijanske škofije Ugento-Santa Maria di Leuca,
Vitu Angiuliju, ob kongresu o kulturnem in verskem
dialogu med narodi udeležence pozval, naj na priseljence gledajo kot na »možnost za človeško rast,
srečanje in dialog med kulturami in verami«.
LIENZ — Dominikanke bodo jeseni v svoji strokovni šoli za gospodarske poklice odprle »prehodni
razred« za mlade begunce, v katerem bodo dobili
potrebno znanje za nadaljnje izobraževanje oz. poklicno delo v industriji in gostinstvu.
LURD — Praznik Marijinega vnebovzetja je kljub
zelo strogim varnostnim ukrepom tukaj praznovalo
najmanj 12.000 romarjev. Francoski primas Philip
pe Barbarin je zbrane vernike povabil, naj molijo za
»Francijo, ki je toliko pretrpela«, ob zadnjih nasilnih dejanjih pa povabil k bratstvu med verami.
LOCARNO — Ekumenska žirija je na mednarodnem
filmskem festivalu z zlatim leopardom nagradila
film bolgarske režiserke Ralice Petrove “Godless”,
ki govori o iskanju poti mlade žene iz uničujoče koruptivne družbe.
VATIKAN/PEKING — Škof Joseph Wei Jingyi,
ki ga zaradi imenovanja v Rimu kitajska vlada ne
priznava, je za “Vatican Insider” izrazil upanje,
da bo kmalu prišlo do sporazuma med Kitajsko in
Svetim sedežem, ki naj bi rešil tudi težave papežu
zvestih, a od kitajskih oblasti nepriznanih škofov.
ANKARA — Turške oblasti letos prvič po šestih
letih niso dovolile praznovati praznika Marijinega
vnebovzetja v zgodovinsko pomembnem samostanu božje Matere v Sumeli ob Črnem morju. Razlog:
obnavljanje stavbe in “težave s stabilnostjo”.
MANILA — Filipinski škofje so obsodili prvi govor
nekdanjega boksarja in sedanjega senatorja Mannyja Pacquiaoa, v katerem je vnovično uvedbo
smrtne kazni opravičeval z Drugo Mojzesovo knjigo. Škof Pablo Virgilio David (Kalookan) je dejal, da
senator »svojih osebnih prepričanj ne sme opravičevati s Svetim pismom«.
MONTREAL — Generalni tajnik svetovne krovne
zveze katoliških dobrodelnih ustanov CIDSE, Bernd
Nilles, je na svetovnem socialnem forumu (WSF)
izrazil zaskrbljenost zaradi vedno pogostejšega
preganjanja varuhov okolja po svetu.
ASUNCION — Škof Mario Melanio Medina Salinas
je zavrnil namigovanja, da bo na predsedniških
volitvah leta 2018 kandidiral za paragvajskega
predsednika. »Nimam denarja za to in v volilnem
letu bom star 79 let,« je utemeljil svojo odločitev.
RIM — Vatikan in AS Roma bosta 3. septembra na
olimpijskem stadionu organizirala prijateljsko tekmo s »papeškim moštvom« Clubom Atletico San
Lorenzo de Almagro iz Buenos Airesa. Papež je bil
v mladih letih navijač, nato pa častni član omenjenega argentinskega moštva.
293

Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
LETO 1855

V Gondokoru je Knoblehar zvedel žalostno novico,
da je v Kartumu umrl njegov sošolec, skrbni in zvesti
Preddvorčan Jožef Lap, star 37 let. Nikoli ni bil kdo
ve kakšen korenjak. Upal je pa, da se bo ubranil
mrzlice, če bo skrbno pazil na jed in na prehlad. Res
mu je dolgo prizanašala. Hodil je obiskovat bolnega
Hansala in se je še kar pohvalil s svojim zdravjem.
V drugi polovici marca ga je pa mrzlica nenadoma
zgrabila z vso silo. Ko se je okrevajoči Hansal z naporom privlekel v njegovo sobo, mu je zaklical: »O,
kako huda bolezen je afriška mrzlica!« Ohromila mu
je ude in jezik. V noči med 11. in 12. aprilom je umrl.
Štiri dni po njegovi smrti je pisal Jožef Gostner
Jeranu v Ljubljano (Zgodnja Danica, 21. 6. 1855.):
»Oprosti mi, če Te s tem pismom spravljam v žalost.
Pa ne pomaga nič, zvedeti tako in tako moraš. Pred
23 dnevi je popoldne potožil g. Lap, da je zbit in da
ga vse boli. Svetovali so mu, naj gre v posteljo. Res
je legel in takoj drugi dan že ni mogel več iz sobe.
Dva ali tri dni je kazalo, da ne bo kaj hudega; sam
je dejal, da je le neke vrste revmatizem, ki bo že
prešel. V treh ali štirih dneh se je pa pokazalo, da je
obolenje hujše. Želel je zdravnika, ki je takoj prišel
in potem prihajal tudi po večkrat na dan. Rekel je,
da je ena izmed mnogoterih sudanskih mrzlic. Bila
je pa ta mrzlica silno huda in se je lotila zlasti glave.
Bolnika so prevideli. Zdravnik mu je dajal kinin, ki pa
sudanski mrzlici, ki človeka močno zagrabi, ni kos.
Šele arzenik je premagal njeno divjanje. Bila je pa
bolnika tako zdelala, da je bil izčrpan do skrajnosti.
Zdravnik je rekel, da bo zdaj že dobro. Morebiti bi res
bilo, ako bi se bil bolnik ravnal po njegovih navodilih.
Tako je trajalo več dni. Dne 12. aprila zjutraj je pa
umrl in je bil po opravljenem mrliškem ogledu še isti
dan pokopan.«
En dan pozneje, 17. aprila, je o Lapovi bolezni in
smrti, pa tudi o svojem obolenju pisal v Ljubljano
Kirchner (Zgodnja Danica 14. 6. 1855): »Kmalu po
odhodu g. provikarja (proti Gondokoru) sem zaradi
kartumskega kužnega podnebja, ki še nobenemu
tujcu ni prizaneslo, zbolel za smrt. Mnogo sem trpel
in sem, čeprav sem že pred petimi tedni vstal, še
zmerom slaboten kakor starček, zlasti zjutraj in vse
dopoldne. Brž nato, ko sem ozdravel od mrzlice, je
zbolel g. Lap, Tvoj rojak. Bolezen mu je povzročila
hude bolečine v glavi, ker se ta bolezen vselej loti
najbolj občutljivega dela telesa. On je bil do tedaj
edini, ki je kljuboval vsem nevarnostim sudanskega
zraka, ker je bil skrajno previden in je imel stanovanje na zračnem kraju blizu vode. Ko je bolezen v
10-tih dneh dosegla višek, je popustila. Prejel je z
vso pobožnostjo sv. zakramente. Naslednje dni je
bilo glede mrzlice čedalje bolje. Vendar je zmeraj bolj
slabel. Ta oslabelost ga je naposled po nedoumljivih
božjih sklepih premagala. Umrl je dvanajstega tega
meseca po polnoči in je bil pokopan v puščavi v
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pesku. Danes sem za njim pel črno mašo in mrtvaško
opravilo; prišli so skoraj vsi Evropejci in tudi več
tukajšnjih (mohamedanskih) izobražencev.
Lapovi starši v Preddvoru so 13. julija prosili dunajski odbor Marijinega društva za 141 goldinarjev,
ki jih je pokojnik ob smrti imel pri sebi. Odbor je
prošnji ustregel in je pisal ljubljanskemu škofijstvu,
da naj jim iz misijonske zbirke izplača to vsoto.
Dne 12. julija se je Knoblehar po treh mesecih
spet odpeljal iz Gondokora. Pustil jim je duhovnika
Überbacherja in učitelja Danningerja. Peljal se je k
Svetemu Križu.
Kako rad je imel ta najbolj južni del svojega misijona, se vidi tudi iz Jeranove pripombe v Zgodnji
Danici (28. 10. 1858): »Svojim tovarišem je večkrat govoril, da hoče na starost iti v pustinjo, na
hrib Belenjan na Gondokorskem in tamkaj samotno
preživeti svoje poslednje dni.
Na pobudo Hubra, avstrijskega generalnega konzula v Kairu, in dr. Heuglina, konzula v Kartumu, je
bila egiptovska podkraljevska vlada nedavno izdala
odlok zoper lov na sužnje in zoper trgovanje s sužnji.
Mohamedanski trgovci, ki se jim je tisto leto nakupovanje slonovih okel slabo obneslo, so pa kljub prepovedi na povratku nalovili mnogo črncev. Izgovarjali
so se, da velja prepoved za Egipt in Kartum, ne pa
za neodvisne zamorske dežele. Sejmi za sužnje so
bili zdaj v egiptovskem Sudanu prepovedani; zato
so lovci na sužnje spravljali svoje žrtve v Kordofan,
zlasti v glavno mesto El Obeid, in jih tam prodajali
na trgih ali pod roko. Avstrijski kartumski konzul dr.
Heuglin je obvestil druge evropske konzulate, kaj
se godi, in ti so pri novem egiptovskem podkralju
nastopili tudi zoper lov na sužnje in trgovanje s sužnji v zamorskih deželah. Podkralj je res izdal strog
odlok, ki je vsakemu takemu zagrozil z zaplembo
vseh sužnjev in sploh vsega blaga, ki ga je imel na
ladji, pa tudi z visokimi denarnimi kaznimi. Tisti, ki
so imeli sužnje nakupljene, so jih zdaj ponujali prav
poceni. Tako je Knoblehar kupil že v Gondokoru za
nekaj prgišč steklenih biserov 14 črnih dečkov in
deklic v starosti 5 do 14 let; prignali so jih iz zahodnih krajev tri do pet dni daleč, iz rodov Sur in Ariol.
Ko so ti odkupljeni otroci prišli na krov misijonske
ladje, so jim umazane prtičke, ki so jih imeli privezane
okoli ledij, zamenjali s preprostimi modrimi oblekcami,
kakršne so nosili misijonski gojenci. Knoblehar jih je
obdržal na ladji, dokler se mu ne ponudi prilika vrniti
jih njihovim domačim. Ta njegova človekoljubnost je
postala splošno znana. V znak spoštovanja in hvaležnosti mu je po tamkajšnji navadi marsikdo pljunil v
obraz in ga posul s prahom. Otroci so se na misijonski
ladji dobro počutili in so kmalu izgubili precej strahu, ki
ga sužnost navadno vcepi za vse življenje. Skakali so
po ladji, kramljali v svoji blagoglasni materinščini in si
bili složni, kakor se pri belih otrocih redkokdaj primeri.
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1. VESELI DEL
Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

1. ki nam poživi vero.
2. ki nam utrdi upanje.
3. ki nam vžgi ljubezen.

Slava Očetu.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

1.
2.
3.
4.
5.

ki
ki
ki
ki
ki

si
si
si
si
si

ga
ga
ga
ga
ga

Devica
Devica
Devica
Devica
Devica

od Svetega Duha spočela.
v obiskovanju Elizabete nosila.
rodila.
v templju darovala.
v templju našla.

2. SVETLI DEL
Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

1. ki nam daj duha pokorščine.
2. ki nam daj srečo uboštva.
3. ki nam podeli milost čistosti.

Slava Očetu.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

1.
2.
3.
4.
5.

ki
ki
ki
ki
ki

je
je
je
je
je

bil krščen v reki Jordan.
v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
oznanjal božje kraljestvo.
na gori razodel svoje veličastvo.
postavil sveto evharistijo.

R
O
Ž
N
I

3. ŽALOSTNI DEL
Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

v
E
N
E
C
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1. ki nam utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3. ki nam omeči voljo.

Slava Očetu.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

1.
2.
3.
4.
5.

ki
ki
ki
ki
ki

je
je
je
je
je

za
za
za
za
za

nas
nas
nas
nas
nas

krvavi pot potil.
bičan bil.
s trnjem kronan bil.
težki križ nesel.
križan bil.

4. ČASTITLJIVI DEL
Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3. ki nam vodi naša dejanja.

Slava Očetu.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

1.
2.
3.
4.
5.

ki
ki
ki
ki
ki

je
je
je
je
je

od mrtvih vstal.
v nebesa šel.
Svetega Duha poslal.
tebe, Devica, v nebesa vzel.
tebe, Devica, v nebesih kronal.
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Niko Kuret

JESENSKO D ELO

Ena izmed jesenskih kmetovih skrbi je stelja.
Živina ne more prebiti brez stelje, brez stelje pa
tudi ni gnoja.

Stelja v hlevu
Najnavadnejša stelja je pač listje listavcev, ki jeseni odpada in ga pograbijo, da ga zvozijo ali znosijo
domov. Ni pa listje edina stelja ali nástil. Gašper
Križnik poučno pripoveduje za svoj motniški okoliš:
»Nástil se tako napravlja: resje, mah in borovničevje
kosijo s kratko, nalašč za nástil kosit pripravno koso;
praprot in drugo šarovje s srpom žanjejo; smrečje
s korošico klestijo; kosmato hosto, kadar je po kres
zrela za nástil, sekajo s srpačo ali višnjikom. Smrečje
in hosto doma pred štalo na klad z žátlako drobijo.
Listje, jesen, ko pade z drevja v borštu, o suhem
vremenu z grablji grabijo; kjer je dost mladega drevja in hoste, se listje z roko skoplje na kup. Potem,
ako se nosi listje v kripah dam, natlači se v kripe;
ako se vozi, pa naloži na lojtrnik; ob obeh straneh
in na konceh, da se listje preveč ne raznaša in da se
ga več peljá dam, zadelajo s smrečjem ali kosmato
hosto, ako te ni, gola tudi gvera. Čez vrh se vržejo
dve, tri močne veje. Potem se voz trdo z vrvjo poveže
in pelje dam v listnico ali šupo ...«
Posebno obrajtana je bila – poleg listja – praprot.
Saj ju omenja že pesem:
Kedo bo listje grabil,
kedo bo praprot žel ...
Praprotni gnoj, pravi izrek iz okolice Laškega, je
tako dober, da se devet pšenic zanj tepe.
Spravljanje listja za nástil ni bilo združeno s kakš
nim posebnim praznovanjem. Pač pa je bila ob žetvi
praproti marsikje, posebno na Pohorju, zmeraj velika
slavnost. Posebno veselo je bilo nabiranje stelje v
Mežiški dolini in v delu Podjune na Koroškem. V
krajih, koder po gozdovih prevladujejo iglavci, je
listja za steljo premalo. Zato je bila navada, da so
jeseni naklestili smrekovih vej s stoječih dreves,
jih zvozili domov in uporabljali za steljo. Gnoj iz
smrekove stelje je baje najboljši, ker “najdlje drži”.
Seveda se s klestenjem stoječega drevja, včasih
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prav do vrha, dela v gozdovih velika škoda. Sedanja
gozdna uprava takega klestenja več ne dovoljuje.
Tudi v prejšnjih časih so logarji preganjali uporabo
železnih “krampiželjnov”, ki so jih možje in fantje
navezal na čevlje, da so – kakor dandanes monterji
po drogovih električne napeljave – splezali po deblih; ostri železni zobje so sekali drevju hude rane,
zaradi katerih je marsikatero shiralo. Tudi sicer so
si okleščena drevesa opomogla šele v dveh ali treh
letih in je bil pogled na tako okleščen gozd zelo
žalosten. Že pred 150 leti (1865) se je oglasil neki
“A. K. posestnik” v celovškem “Slovencu” in pozival
kmete, naj opuste klestenje hoste in rajši uporabljajo
slamo, ki da daje najboljši gnoj.
Klestenje stelje je dobilo okoli Strojne in pod Uršljo goro pa po zahodnih pobočjih Pohorja posebno
ime: pravijo mu “steljeraja” (tudi “steljarija”). Za
te kraje je bila steljeraja najimenitnejše jesensko
opravilo in je prekašala gnojvožo.
Ko je prišla rožnovenska ali žegnanjska nedelja, so začeli gospodarji misliti na steljerajo. Kakor
gnojvoža je bila tudi steljeraja “srenjsko” opravilo:
kmetje so pomagali drug drugemu. Pravilo je veljalo,
da je treba steljo napraviti v enem dnevu. Kadar se
je gospodar odločil za dan steljeraje, je pretehtaval
vreme, kar najbolje je znal in mogel. Saj je dal za
steljerajo zmleti več mehov in vreč moke za črni in
beli kruh. Redil je tudi ovco, ki jo je za ta praznik
zaklal. Gospodinja je z deklo ali hčerjo napekla,
nakuhala in nacvrla obilo dobrot od katerih bi se jih
mnogo pokončalo, ko bi bilo treba steljerajo odložiti. Kadar se je torej obetalo stalno lepo vreme, je
gospodar k sosedom in bližnjim kmetom poslal sina
ali koga drugega z vabilom in prošnjo za steljerajo.
Navadno sta prišla od vsake hiše po en moški in ena
ženska, včasih so bili tudi trije, sami mlajši, krepki
in veseli ljudje. Vsak je že komaj čakal vabila. Tako
je nabral gospodar svojih deset do dvajset, tudi več
fantov in prav toliko deklet. Gospodinja in hčerka ali
dekla sta se medtem že lotevali priprav v kuhinji.
Suho listje

Gospodar je stopil že pred svitom pred prag in
pogledal za vremenom. Če se je kisalo, se je žalosten
obrnil in šel nazaj leč. Če pa je dobro kazalo, se je
tudi njemu obraz razjasnil. Najbližji sosedje so bili
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že tu. Z njimi je zavriskal in zapel, da je odmevalo
vlačili veje na določena mesta ob potih. Včasih so
od gozdov. To je bilo znamenje. Steljeraja bo!
steljo kar sproti vozili domov, navadno je bilo pet
In zdaj so začeli prihajati fantje in dekleta. Fantje
do deset vpreg. Doma je posebna skupina zlagala
s sekiricami “kanalškami”, tisti, ki bodo plezali po
veje na kupe pod utami in šupami. Navadno pa so
drevju, “kleščarji” ali “krempljači” so nosili s seboj
zvozili steljo domov pozimi, ko je bil čas za to in
tudi železne “krampiželjne”, da so si jih navezali na
dober saninec. Za to je bilo treba zložiti vejevje v
noge. Ženske so se bile zaradi rose spodrecale. Na
posebne kupe. To so opravili “kupčarji”. Bili so pravi
pragu jih je čakal gospodar s steklenko črničevca.
strokovnjaki; veje so zložili tako umetelno in jih
Vsak je potegnil krepak požirek, da se je “požegnal”.
tako dobro pokrili, da jih nobeno deževje ni moglo
Nato so šli vsi za gospodarjem, da jim je pokazal,
premočiti.
kje bodo klestili. Včasih je nesel kateri tudi lestev
Težko delo so lajšale šale, ki niso bile vselej nes seboj.
dolžne. Tudi mošt, ki so ga bili pripeljali kar cel sod
Navadno so bili vsi prav tiho, ker so hoteli videti,
v “les”, je pomagal k dobri volji.
kateri bo zadnji. Zadnji seveda ni hotel biti nobeden,
V prejšnjih časih so si šele opoldne privoščili malo
zato so bili nekateri nared že ob dveh ali treh zjutraj,
počitka. Sedli so okoli “mahove mize”, jedli črn kruh
da bi, ko bodo na mestu, udarec njihove “kanalške”
in pili “mošt”. V poznejših časih se je hrana boljšala.
odjeknil prvi po “lesu”. Včasih je bilo zadnjemu gorje.
Že zarana, preden so odšli v les, so dobili steljerajci
Moral je med ženske, pobirat vejevje. Zbadali so ga
krepak zajtrk: “repno” (krompirjevo) župo, dobro začeš “Hočeš janko (krilo)?« ali pa so ga vpraševali,
beljene žganke in “jegliče” (kašo) na samem mleku
kje ima tele, ki se je zavoljo njega toliko zamudil.
kuhane. Okoli desetih sta hčerki v jerbasih prinesli
Svoje dni so še vedeli pripovedovati davno zgodbo
z žarkim sirom namazano pogačo. Steljerajcem je
o nekem Šteharnikovem Mihi, ki je prišel prepozno.
šla v slast, ker so jo tudi krepko zamakali z moštom.
Pograbili so ga, potegnili
Okoli poldneva je bila
žensko krilo nanj, pripojužina. Steljerajci so pognili dve mladi smreki in
sedli okoli obeh jerbasov,
ga privezali za roke na
s krušnicami pokritih, in
oba vršička, da bi bil za
se lotili “kisove” župe s
strašilo vsem lenuhom
krofi.
in zaspancem. Še dolgo
Kratek oddih po južini
so svarili drug drugeje izvabil pesem iz grl. Že
ga: »Le glej, da ne boš
se jim je odzvala pesem
kakor Miha!« V zadnjih
z nasprotnega hriba. Tudi
časih ponekod niso bili
tam klestijo!
več tako strogi. Zamuda
»Pazite, da nam obje bila priložnost za šalo
šejdežnika ne pošljejo!«
z ene ali z druge strani.
Značilna steljerajska šala
Praprot
Zamudnik je prihajal z
je bila v tem, da je druga

gorečo baklo in si svetil,
»kakor bi bil prvi in bi
drugim svetil.« Nekateri so mu hiteli naproti, mu
stiskali roke in ga hvalili, kako je priden in zgodnji,
da si je moral celo prisvetiti ...
Steljerajci so pred delom navadno popili vsak še
krepak požirek črničevca, nato pa so se razkropili v
dolgo vrsto. Delo je bilo razdeljeno: tisti, ki se jim
je motilo in niso bili za plezanje po drevju, so čedili
tla, “košutili”. Drugi so se lotili kleščenja. Pravili so,
da je mogoče klestača spoznati po udarcu njegove
sekirice. Klestili so pri tleh, dokler so jim bile veje
dosegljive. Nekateri so nato pristavili lestev. Ko pa
je bilo treba više, so si navezali “krampiželjne” na
noge, si zataknili sekirico za pas in začeli plezati po
deblu kakor veverice. To delo je zahtevalo spretnost
in korajžo. Klestač se je držal z nogami in eno roko
za deblo, z drugo roko je klestil. Vzdigoval se je
zmerom više in više, saj so bile nekatere smreke
20 in več metrov visoke. Pripovedujejo o klestaču,
ki je “oštoral” blizu 30 metrov visoko smreko, pustil
samo dve veji na vrhu, se oprijel rogovile in napravil
ročno stojo na njej. Takih klestačev pozneje ni bilo
več, čeprav so bili zmeraj prizadevni in korajžni.
Košutarji so sekali koše, drugi so z ženskami
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skupina steljerajcev poslala prvi našemljenega
človeka, ki je prinesel “paket iz Amerike”. Odložiti ga
je moral, nato divje zavpiti in zbežati. Kaj je bilo v
“paketu”? Navadno buča, v njej pa škatla kolomaza
(da si pevci z njim namažejo škripajoča grla ...),
“štruklji” iz borovih storžev, “kloc” (da ne bodo stokali od lakote ...) in kar je še podobnih hudomušnih
domislic. Če so prinašalca ujeli (vsi steljerajci so se
namreč zapodili za njim v divji dir), je moral pred
sodbo, ki se je glasila, da mora vse sam použiti in
se okrepiti, pa nesti svojim steljerajcem dobro voljo,
ki je je tukaj obilo. Premetencu se je posrečilo, da
je steljerajce zamotil in jim vendarle ušel. Misliti je
bilo treba seveda na povračilo, da bi čast ne trpela.
Kjer že zjutraj niso prižgali ognja, da je visoki
dimni steber oznanjal po vsej dolini steljerajo, so ga
prižgali, ko je začel padati mrak. Navlekli so dračja
in se začeli zbirati okoli kresa. Iz doline se je oglasil
večerni zvon. Moški so se odkrili, gospodar je začel
moliti angelovo češčenje. Kakor pri večerni molitvi
so nato sledili očenaši za vse različne potrebe. Steljerajci so odgovarjali, a utrujenost je meglila smisel
besedi, marsikomu so misli uhajale drugam – fantom
k dekletom, dekletom k fantom, možem k družini ...
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Ko so odmolili, so se začeli odpravljati domov. Z
glasno, zateglo pesmijo so stopali v dolino. Veliki
kupi stelje ob poti so bili gospodarju v zadoščenje
– dosti je bo do pomladi in še čez.
Okleščene smreke

Doma je že čakala bogata večerja. Prej pa si je
bilo treba umiti roke. Stara navada je velevala, da so
ženske umivale moške, moški pa ženske. Ženske so
svoj posel dobro opravljale, moški pa niso bili preveč
nežni, povrhu pa še navihani. Zato so jim ženske
rade uhajale, moški pa za njimi! To je bil lov po veži
in dvorišču, po hlevu in kozolcu. Skrbna gospodinja
je včasih to ali ono dekle skrila. Ali kaj! Hudobnica je
izdala fantu dekletovo skrivališče in potem je bil joj!
Ko je bilo tudi to mimo, so se steljerajci spravili
v hišo k večerji – moški k svoji mizi, ženske k svoji.
Nato so začele prihajati rihte na mizo. Gospodinja
je skuhala, kar je znala in kar se je naučila od matere in stare matere. Dvajset, trideset riht ni bilo
nič posebnega! Steljerajci, ki so čez dan živeli le ob
kruhu ali pogači in ob moštu, so planili po topli hrani.
Prva je bila ovčja juha, na njej so plavali “flosarji”,
rezine rženega kruha. Nato so sledili – kdo bi mogel
naštevati? – koroški štruklji iz jajc, smetane, pogače
in “šipkov”; stara slovenska jed “mežerli” (nekakšni
cmoki iz sesekljane drobovine in narezane pogače);
meso vseh vrst, poleg ovčjega tudi “mecesnov les”
(kmečka gnjat). Pa pecivo: krapi, “brati” (buhteljni),
pogače z rozinami in orehovo “štupo”. Mošta so nalili
kar v “perevnico” (večjo nizko kad), iz katere si je
vsak zajemal, kolikor si je zaželel. Za posladkanje
so bila pripravljena mrzla kuhana jabolka, “trjet” ali
“babja žehta” (kruhove rezine z moštom), “bob iz
krapov” (ocvrt grah, na katerega so nalili dobrega
mošta in sladkali. Steljerajci imajo dobre želodce,
a vendar se je tečna jedača marsikateremu kmalu
ustavila. Domači so silili, ponujali.
Ko se je vse že dodobra ustavilo, se je začela
zabava.
Smisel zabave je bil v tem, da so najspretnejši
in najmočnejši steljerajci dobili pušeljce. Pridobiti so
si jih morali s svojo spretnostjo in močjo. Pušeljc je
bil več kakor vsako drugo plačilo za trud vsega dne!
Lov za pušeljcem ni bil povsod enak, v glavnem pa
ni bilo prevelikih razlik.
Pušeljcev je bilo več. Prvega, najlepšega, je dala
gospodinja. Drugega je pripravila najstarejša hči,
za njo druge hčere, če jih je kaj bilo, ali pa dekla.
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Med napetim pričakovanjem se je prizibal hišni
gospodar v hišo. Smrekovo korenino, nizek smrekov
koš ali kar oklešček je imel v rokah. Ponekod so ga
imenovali “rajcelj”. Rajcelj je bil tudi četrt metra ali
meter dolga palica, včasih celo daljša, iz prekuhanega lesa, namazana z mastjo. Fantje so se ustopili
okoli mize. Gospodar je pristopil, se ogledal po njih,
vzdignil koš ali rajcelj z obema rokama, štel ena,
dve, tri in ga položil na mizo. »Zdaj se pa le dajte,
fantje!« je dejal in se umaknil. Dvajset, trideset rok
je seglo po rajclju, zakaj kdor bo koš ali rajcelj drugim izpulil iz rok, bo dobil pušeljc! »Roke se stisnejo,
mišice napno, glave se druga k drugi stisnejo. Sprva
je še vse mirno, kot da bi drug drugega skušali. Nato
potegne eden, zobje mu zaškripljejo od same moči,
drugi stisne roko, kot bi jo hotel zlomiti, tretji zamaje
vso skupino, nakar se začne ruvanje in trganje po
strogo spoštovanih, nenapisanih predpisih; obrazi
zagore, oči se bliskajo. Po borbi, ki traja včasih pol
ure, včasih še dlje, ko nekateri že omagajo, se posreči enemu da iztrga rajcelj drugim iz rok in ga z
vriskom vzdigne kvišku. Pušeljc je njegov, v nedeljo
si ga bo zataknil za klobuk, da ga bo občudovala vsa
fara ...« popisuje borbo poročevalec. Nekateri fantje
so bili za ta boj od sile izurjeni in so zato uživali v
fari velik ugled.
Prvi rajcelj je bil
Krampizeljni
gospodinjin rajcelj.
Sledil mu je ponekod gospodarjev
rajcelj. Ta je bil namenjen dekletom.
Tudi one so morale pokazati svojo
spretn ost in moč.
Zmgala je tista, ki si
je priborila rajcelj.
Za naslednji pušeljc so lovili repo.
Gospodar je prinesel v hišo namiljeno debelo repo ali
kolerabo in jo vrgel
med fante. Boj zanjo ni bil tako hud
in ni zahteval toliko
moči, pač pa spretnosti. Kdor je repo
ali kolerabo ujel, se je smel postavljati z drugim
pušeljcem.
Tretja je bila buča. Gospodar jo je prinesel v hišo
in jo skotalil po mizi, da je padla pod klop, nato pa
morda zletela na sredo hiše. Buče ni moč prav zagrabiti, zato je bil boj zanjo neroden – zdaj pri tleh,
zdaj nad glavami. Kdor je bučo nazadnje stisnil k
sebi, si je priboril tretji pušeljc.
Boj se je ponovil tolikokrat, kolikor je bilo pušeljcev.
Ko je bil boj končan, je sledila podelitev daril.
Gospodinja je stopila v hišo in nosila v rokah majhen, okrašen kolaček; vanj je bilo zasajeno majhno
drevesce, podobno božičnemu s svečkami, raketami,
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zlato peno, cvetjem cigaretami in cigarami; celo večji
novec je bil zataknjen vanj. Za njo je nosil gospodar podoben, a drugače okrašen pušeljc. Sledila je
prva hčerka, nato sin, druga hčerka in tako naprej
do dekle. Vsak izmed njih je poskrbel za pušeljc
zmagovalcem prestanih bojev. Zadnji je prišel v
hišo harmonikar, “mehač”, ki je dotlej tičal v kuhinji. Ustopil se je k peči in nategnil méhe. Zaigral je
“gospodinjin valček”. Začel se je ràj: gospodinja je
plesala s fantom, ki si je priboril njen pušeljc, gospodar z dekletom, ki si je zaslužijo njegov pušeljc, in
tako dalje, par za parom. Vsak zmagovalec je med
plesom držal svoj pušeljc v rokah. “Gospodinjin valček” so smeli plesati samo darovalci in zmagovalci.
Šele nato je sledila splošna zabava, ki jo je vodil
“Vrban”; le-ta je opravljal službo, podobno tisti, ki
jo ima ohcetni “cámar”.
Drugačen je še način, ki ga opisuje Francè Kotnik:
»Nekateri prinesejo za tekmovanje po tri prst debele
rajclje: to so korenike ali močne veje. Prvega, ki je
blizu 3 metre (!) dolg, dá velika dekla, drugi je manjši, najkrajši pa je tretji. Kdor obdrži prvega, temu
dá velika dekla velik šartelj in liter žganja, navadno

črničevca. Druga dva zmagovalca dobita od drugih
dekel manjši darili. Rajcelj dobiti in obdržati je zelo
težko. Če se oklene kakih šest parov močnih pesti
lesa, se sedmemu pač težko posreči, da bi jim ga
izpulil iz rok. Včasih se četrt ure pipljejo za rajcelj.
Mize in stole vse preobrnejo, tako da se ženske plaho
stiskajo okoli po kotih. Modrejši se v začetku nič ne
borijo, ampak nekaj časa čakajo. Ko so tekmovalci
že precej utrujeni, potem šele priskočijo in borba se
začne znova. Komur pa se posreči, da ga izmuzne
drugim iz rok, ta ga dvigne visoko in močno zauka.
Ženske pa tudi tekmujejo in lovijo jabolka, ki so
nataknjena s peticami ...
Fantje in dekleta, pa tudi starina, vse je na koncu
plesalo, da se je hiša tresla. Nikjer sledu utrujenosti
prestanega dne!
Počasi pa se je bilo treba raziti. Vsak steljerajec
je dobil od gospodinje za slovo hleb belega kruha ali
poln klobuk raznih dobrot, tudi kos pogače in mesa,
»da bodo doma pokusili.«
Navadno je bilo tako, da je steljeraja sledila steljeraji, trdo delo bučni zabavi iz tedna v teden, dokler
ni imel vsak gospodar stelje doma.

DOBRI STARI ČASI!

po objavi na internetu

Kot pravijo današnja pravila in birokracija, tisti,
ki smo bili otroci v 50., 60. in 70. letih prejšnjega
stoletja, sploh ne bi smeli preživeti. Naše igrače so
bile obarvane z barvo na osnovi svinca, ki pa smo
jih takoj, ko smo jih dobili, polizali in “prežvečili”.
V naših časih stekleničke z zdravili niso imele
varnostnih pokrovčkov, električne vtičnice niso bile
zaščitene, ni bilo oblog vogalov vrat, vogalov mizic
in ni bilo zaščite proti odpiranju omaric.
Ko smo se vozili s kolesom, nismo uporabljali
čelad. Kar zadeva varnost, smo imeli samo kakšno
odbojno steklo na kolesu.
Ko smo se kot otroci vozili v avtomobilih, nismo
imeli varnostnih pasov, zračnih blazin, stranske zaščite. Vožnja na prednjem sedežu je bila vzrok za ponos.
Vodo smo pili iz vsake pipe in ne ustekleničene.
Okus je bil enak.
Jedli smo sendviče z maslom, pudinge, sladke
nedietne čokolade, lizike, bonbone in vse z veliko
sladkorja, ampak nismo trpeli zaradi odvečne teže.
Smo se pač igrali na dvorišču.
S štirimi prijatelji smo si delili pijačo iz iste steklenice, pa nihče ni zbolel ali umrl zaradi tega. Cele
dneve smo popravljali kolesa ali na pol uničene
motorje, se nato spustili z njimi po klancu navzdol
in šele na ovinku ugotovili, da zavore ne delujejo.
Ob neprijetnih padcih smo se naučili, kako rešiti
tudi take probleme.
Cel dan smo se lahko igrali. Navsezgodaj smo
odšli od doma in se vrnili tik preden se je stemnilo.
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Nihče ni vedel, kje smo, pa tudi nikogar ni to skrbelo.
Nismo imeli “play stations”, ne video filmov, ne
soround zvoka, ne osebnih računalnikov, ne prenos
nih telefonov in SMS-ov, ne internetnih klepetalnic.
Imeli pa smo prijatelje in z njimi smo hodili naokoli.
Bili smo rihtarja, se igrali skrivalnice, zemljo krast,
streljali smo s fračami. In včasih je ta reč prav pošteno zaskelela.
Padali smo z dreves, se porezali na razbiti steklenini, lomili zobe in kosti, pa ni bilo zaradi tega
nobene tožbe na sodišču.
Bile so nesreče in iz teh napak smo se učili, da
se te ne bi nikoli ponovile.
Tepli smo se in mlatili drug drugega, dokler nismo
bili črni od podplutb in žalostni – pa smo se naučili
nekako živeti s tem.
Šli smo domov k svojim prijateljem in to peš. Neprestano smo izzivali pravila in prodajali svojo kožo.
To so bila naša dejanja. Pričakovali smo tudi
posledice. Misel, da bi nas iz teh položajev reševali
starši, je bila nezaslišana. Oni so bili na strani zakona. Si to lahko predstavljate?
Ta generacija je rodila nekaj najbolj drznih izumiteljev in reševalcev problemov vseh časov. Zadnjih
50 let je bilo zaznamovanih z eksplozijo inovacij in
novih idej.
Imeli smo svobodo, padce, uspehe in odgovornosti in naučili smo se vse to obvladovati. Čestitam
vsem tistim, ki so imeli srečo, da so odrasli kot
resnični mulci.
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
ODKOD POZNAMO JEZUSA?

ČLOV EŠKO OKOLJE
Človeško okolje, v katerem je živel Jezus, nas
zanima prav toliko, kot zemljepisno okolje. Čim se
njegovo bivanje umesti v zgodovino, v nek določen
čas in kraj, je treba upoštevati vse, kar omogoča
bolje spoznati sočasne ljudi in družbo. Pogosta napaka je postaviti Kristusovo oznanilo v tako okolje,
da zaide v najhujše nejasnosti, kot na primer tisti, ki
govore o “evangeljskem komunizmu”, mešajo po mili
volji dva pomena, od katerih je vsak povezan s čisto
določenimi življenjskimi navadami in razmišljanjem
in ju je mogoče zbližati samo na silo.
Spoznavanju človeškega okolja bodo služila vsa
pričevanja, ki jih zgodovina običajno uporablja. Treba
se je ozreti na Judejo Kristusovega časa, ki je bila
ena od pokrajin Rimskega cesarstva, na vse latinske
pisce, naj bodo zgodovinarji ali ne, ki nam bodo
omogočili spoznati rimsko družbo in državo. Vergil,
ki je umrl leta 19 pred Kr., se zdi daleč od tega,
da bi bil zaskrbljen Kristusov zgodovinar: pa lahko
zato mirno prezremo problem IV. ekloge? In da bi
izmerili tisto globoko duhovno pričakovanje, ki ga je
izpolnil evangelij, ne gre zanemariti Metamorphoses
Ovida, Astronomica Manilija in De consolatione ad
Marciam Seneke, treh del, ki so približno sočasna s
Kristusom. Enako, kot smo že videli, judovsko-grški
aleksandrijski filozof Filon sploh ne govori o Jezusu,
je pa vsekakor zanimivo brati sodbo o Pilatu izpod
njegovega peresa: »Krut po naravi, ki se ni obotavljal
pred ničemer, sta istočasno s korupcijo vladala pri
njem ošabnost in nadutost.«
Opomba urednika:
Publius Vergilius Maro (Vergil), rimski pesnik,
živel 70 pred Kr.–19 pred Kr. Ekloge (eclogae) so
zbirka desetih pastirskih pesmi, napisanih v heksametrih. Nastale naj bi okrog leta 40 pred Kr.
Publius Ovidius Naso, rimski pesnik, živel 43
pred Kr.–17 po Kr.
Marcus Manilius, rimski astrolog in pesnik, živel
v 1. stoletju po Kr.
Lucius Annaeus Seneca, rimski filozof, državnik, dramatik in humorist, živel 4 pred Kr.–65 po Kr.

Zapisana pričevanja pa niso edina, na katera se
je mogoče sklicevati. Arheološka odkritja zadnjih sto
let so izredno razširila polje znanja: odkritja članov
Biblične šole v Jeruzalemu, dominikancev, učencev
P. Lagrangea so med najbolj upoštevanja vrednimi.
Mnoga so na osupljiv način potrdila ali čudovito pojasnila evangeljsko besedilo. Kaj komentarjev je izzvala
“kopel, ki ima pet pokritih stebrišč” (prim. Jn 5,2),
kjer je Jezus ozdravil hromega! Da bi razumeli, kako
more kopel biti peterokotna, so šli iskat simbolične
razlage do dneva, ko so izkopavanja pokazala, da je
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šlo za pravokoten bazen, ki so ga na štirih straneh
obrobljala stebrišča, pêto stebrišče pa je šlo preko
sredine in je bazen delilo v dva dela. Enako je bilo
z odkritjem kamnitih plošč pod temelji samostana
Naše Gospe Sionske, plošč tistega Lithostrotosa (Jn
19,13), sodišča pod milim nebom, kamor je Pilat dal
privesti Jezusa. Popolnoma natančno so določili okolje obsodbe. Na ploščah je bilo videti vrezan okvir za
neke vrste hazardno igro, ki je vojakom čisto lahko
dala kruto zamisel kronanja s trnjem.
Razumljivo je, da nas bolj kot rimski običaji in
spomeniki zanimajo navade in
običaji tiste judov
ske skupnosti, v
kateri je Jezus
odrasel, živel in
učil. Kristusovo
človeško bivanje
je popolnoma
neločljivo od palestinskega judovstva in ima
v tem okolju večino korenin, čeprav gre preko
njegovih meja.
Ta palestinska družba KriJeruzalemski Talmud
stusovega časa
nam je znana
predvsem iz
zadnjih knjig Stare zaveze in iz del rabinske tradicije,
Talmuda. Vemo, da to ime označuje dokaj nenavadno
zbirko besedil, misli, zgodovine in komentarjev. Pred
koncem 2. stoletja po Kr. so odlični rabini, kot rabi
Aqiba, rabi Me’ir in predvsem rabi Juda Sveti, hoteli
pisno zabeležiti učenje prejšnjih učiteljev. Tako je
nastala Mišna ali Ponovitev: 63 spisov, 524 poglavij.
Nova zbirka se je imenovala Dopolnitev: Tosefta.
Nato so z izgovorom “dokončanja” spravili skupaj
vsakovrstno mešanico v Gemari: rešitve, ki so jih
predlagali rabini o raznih dvomih, zgodbe, obrambne spise in kup drugih stvari. (Še pozneje, od 5. do
10. stoletja, so morali dodati zgledne zgodovinske
primere, Midrašim). Iz združitve Mišne in Gemare je
nastal Talmud. Ker je bila pa Gemara izdelana v dveh
različnih judovskih skupnostih, jeruzalemski (5. stol.)
in babilonski (7. stol.), razlikujemo dva Talmuda, ki
nosita imeni teh dveh mest. Babilonski je oblikovan
v enajstih knjigah, jeruzalemski pa v šestih.
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Oba Talmuda sta nesporno dragocena dokumenta
o judovskem življenju in se zaradi gotovosti ustnega
izročila, kot smo že omenili, lahko zanesemo, da
Mišna zvesto odseva stanje duha v okolju krščanske
ere. Ko pa skušamo ugotoviti odnose med rabinsko
tradicijo in Jezusovim učenjem, je pa treba upoštevati eno sámo časovno omejitev: krščanski vpliv
na pozne rabine in njihov apostolat je sicer možen,
vendar ne priznan.
Seveda ne gre
iskati v Talmudu
zgodovinskih podatkov o Jezusu.
Vse, kar rabini
sporočajo  o njem,
je sovražno, zlovoljno in žaljivo.
Včasih ga omenjajo pod imenom
Balaama, sina Behorja, »krivi prerok, ki je begal Iz
rael,« včasih pod
pravim imenom
Jezus Nazarečan,
toda kot podlega
lažnivca, sleparja,
pankrta. Vse te izBabilonski Talmud
mišljotine so se v
rabinskem izročilu
izoblikovale v nekakšen bogoskrunski življenjepis,
ki je krožil v judovskih okoljih od 7. ali 9. stoletja
dalje kot Toledoth J‘šua (Jezusov rod), ki ga je imel
v svoji knjižnici čudni izobčeni križar, nemški cesar v
13. stoletju, Friderik II. von Hohenstaufen, ki ga je
Voltaire jemal dobesedno in ki je še tik pred drugo
svetovno vojsko krožil po getih vzhodne Evrope. Ješua naj bi bil v prešuštvu rojeni sin dišavarice Marije
in rimskega vojaka Pandero ali Pantero. Njegov očim
naj bi ga odpeljal v Egipt, kjer naj bi se naučil čarovništva, s pomočjo katerega je zapeljeval Izrael. Kot
podpihovalca neredov in čarovnika naj bi ga zaprli in
privedli pred Sanhendrin, nakar naj bi prebil štirideset dni pri sramotnem stebru preden so ga kamnali
in obesili na velikonočni dan. Kot podrobnost povedo,
da je njegova kazen v peklu vrelo blato. Ta ogabna
zgodba je tako polna neumnosti, da se je zaman
boriti proti njej. Jezusov očim se imenuje Jozve ben
Parahia, toda oseba tega imena je umrla oseminsedemdeset let pred začetkom krščanskega štetja

časa. Namigovanje na “dišavarico” Marijo izhaja iz
mešanja z Marijo iz Magdale, ker “Magdala” lahko
pomeni tudi brivca; in ime Panthera je brez dvoma
rezultat slabega branja grščine, besede “Panthenou”
(devica), zakaj kristjani so govorili, da je Jezus “Sin
Device”. To naj bo zadosti.
Sicer pa kažeta oba Talmuda veliko zanimanje za
poznavanje Jezusa. Judovski starši in učitelji so ga
vzgajali po judovsko, zatorej je normalno, da njegov
način izražanja in celo potek njegove misli kaže neke
podobnosti s tistimi, ki jih je najti v rabinskem učenju. Ni dvoma, na primer, da je isto metodo ustnega
prenašanja, isto tehniko ponavljanj in antitez najti
tako pri njem kot pri rabinih. Uporaba “prilike” za
razgrnitev nekega moralnega nauka je običajna v
obeh Talmudih. Prav tako je nekatere Jezusove oblike
izražanja najti pri izraelskih učiteljih.
Predvsem pa nam Talmuda omogočita natančen
vpogled v družbo, v kateri je Jezus živel. Oba velika
verska tokova, ki ju ob branju evangelija vidimo stati
nasproti, farizejskega in saducejskega, lahko bolje
razumemo po rabinskih besedilih. Nekatere Jezusove
kritike farizejev, ki jih je označil za “pobeljene grobove”, imajo svojo točno vzporednico v talmudskih
besedilih. Bolje razumemo tudi družbeno napetost
v Jezusovem času, nasprotovanje preprostega
ljudstva aristokratskemu in ošabnemu
klanu, ki si je prilastil
duhovništvo. Mar ne
beremu v Talmudu
maščevalnih stavkov:
»Oni so veliki duhovniki, njihovi sinovi zakladniki, njihovi zeti
tempeljski nadzorniki; njihovi hlapci pa z
gorjačami pretepajo
ljudstvo?« Dovolj je
videti v teh rabinskih
besedilih, s kakšnim
neskončnim zaničevanjem so gledali
na običajne ljudi, na
“kmetavze”, na amFriderik II.
ha‘arec, ki nimajo
Hohenstaufen
neprecenljivega privilegija, da bi poznali Postavo, da razumemo, zakaj
je evangelij, vržen v vrste teh ponižanih, hitro zrasel
v brezmejne žetve.

NAS LIKATI KRISTUS A
Tisti, ki namerava napisati novo “Jezusovo življenje” potem, ko je pregledal vse dokumente, ki
jih ima na razpolago, se bo čutil zadržanega zaradi
pomislekov in hudih dvomov o samem sebi. Ugotavljanje zgodovinskga okvirja, poskus obnoviti tako
pošteno, kot je le mogoče, kar vemo o dejanjih in
besedah Učenika: mar ne bo to končno varljiva naloga za nekoga, ki ga spodbuja zgolj radovednost
2016 – AM – OKTOBER

zgodovinarja? “Jezusova življenja”, ki hočejo biti
nepristranska, tudi če so strokovnjaško sestavljena, kot recimo Guignebertovo, dajejo vtis nečesa
zaprašenega in nedokončanega. Renan, ki je pisal
svoje kot nekristjan, ne more uiti čaru osebnosti in  
pusti, da ga zavede nežnost. Koliko prikrite mržnje
in slabo zadržane jeze prihaja na dan, ko Couchoud
zavrača to ljubezen in trdi, pa še s kakšnim vsiljivim

➧

301

tonom, da je Jezus samo bajka!
Popolnoma nemogoče je pisati Jezusovo zgodovino v enakem dušnem stanju, kot to počno z
zgodovino Cezarja ali Napoleona. Če že v vsakem
življenjepisu pride do skušnjave, da bi pisec zavzel
neko stališče bodisi privrženosti bodisi strogosti, je to
še bolj usodno, kadar gre za Njega, katerega besede
in zgled postavljajo pod vprašaj vsa razglabljanja, ki
zadevajo človekovo usodo. »Evangeliju se bližam kot
Kristusovemu prestolu,« je rekel sveti Ignacij Antiohijski, mučenec prve Cerkve. In neverni zgodovinar
David Strauss je odlično povedal, da je treba imeti za
“udarjenega z norostjo” vsakogar, ki bi hotel pisati
o Jezusu z enako “znanstveno nepristranostjo”, kot
o kaki drugi stari osebnosti.
Kadar hočemo naslikati to edinstveno podobo, ni
dovolj samo stopiti pogumno v odnos z njo; treba je
imeti pred očmi vse neizmerno izročilo, ki izhaja iz
Jezusa in se uteleša v Cerkvi. Kot smo videli, je Cerkev eno od jamstev vednosti, ki ga imamo o njem;
zakaj če imamo izročilo za veljavno do trenutka, ko
se izrazi zapisano v evangeliju, zakaj bi nehalo biti
veljavno po tem? Nepretrgana črta je brez prekinit
ve izoblikovana od palestinskih gričev do sedeža
svetega Petra. Če je že popolnoma nemogoča stvar
hoteti študirati krščanstvo kot “družbeni pojav”,
od koder bo izgnan Kristus, je prav tako predrzno
poskušati razumeti Jezusa zunaj območja, kjer so
tisti, za katere je on alfa in omega vsega.
Toda bolj kot v učenju njenega nauka, se
pričevanje Cerkve brez
konca obnavlja  v dušah, ki so v vsem, kar
imajo v sebi najbolj
intimnega, deležne sa
mega Kristusovega
bivanja. To je poznavanje Kristusa, ki ne
pripada samo po sebi
svetnikom, mistikom,
privilegiranim dušam,
ki jim je uspelo neke
vrste poenotenje njihovega bitja z Mesijevim in ki so svojo
dejavnost, svoje misli,
tako prilagodili dejavnosti in mislim svojega
učitelja, da so končno
spoznali kako in zakaj
je Jezus sam mislil in
ravnal. Te stalne priče
niso napisale Kristusovega življenjepisa, ampak je
pogosto zadostovala ena sama njihova beseda – beseda svetega Bernarda, svetega Frančiška Asiškega,
svetega Janeza od Križa ali male Terezije – da so
kot pri belem dnevu razkrili najskrivnostnejše strani
evangelija.
Sicer pa svetniki niso edina bitja, ki morejo začutiti
to skrivnost v sebi, pa čeprav bolj prikrito in zastrto.
Če je, kot smo pravkar opazili, naša civilizacija pre302

žeta s krščanstvom,
če je vse, kar je njenega: njene ustanove in njeni običaji,
njena umetnost in
njen način mišljenja, vse, celo njena
izročila, postavljeno v luč evangelija,
če nobene stvari ni
mogoče popolnoma razumeti izven
tega okolja, izven
znamenja Križa, potem je v nas vedno
tisti “nekaj”, ki nam
omogoča, da se približamo Jezusu. V
komentarju stavka
svetega Avguština:
»Ta reč, ki se danes
imenuje krščanska
vera, je obstojala
že pri Starih in ni
bila odsotna niti v začetkih človeškega rodu dosti
prej, preden je Kristus prišel na svet,« je Miguel de
Unamuno zapisal: »Krščanstvo je splošna vrednota
duha, ki ima svoje najgloblje korenine v človeški
osebnosti.« Morebiti je treba v tem smislu razumeti
drugo čudovito besedo hiponskega škofa: »Če bi
se poznal, bi te poznal (noverim me noverim te).«
Tu ne gre za to, da bi se šli sodnike med osebnimi
razlagami, ki so povzročile že preveč škode v neštevilnih “Življenjih našega Gospoda Jezusa Kristusa”, in
med dobrimi nameni, ki jih je več kot dokumentov.
Višji ko je predmet, bolj natančna mora biti metoda
in vemo, da se tu lahko vera pridruži potrebam po
znanju, ko beremo velika dela p. Leoncea de Grandmaison, p. Lagrangea, p. Hubyja, p. Prata in msgr.
Ricciotija. V resnici je jasno, da gre za zgodovinarja,
ki kot bivši romanopisec ne pozablja uveljavljati
pravico razložiti vse, kar v evangeliju zvleče na dan
večni spopad človeka v kleščah stanja grešnika in
umrljivega, z malo luči, ki se je je mogel polastiti,
pa si je pri tem opekel prste.
Najgloblja resnica o Kristusu ni v zgodovinskem
redu. Resnični Jezus je v vsakomer od nas, tisti
“Bog v zasedi”, o katerem govori Mauriac. Popolne
resničnosti o “Sinu človekovem” ni mogoče doseči z
analizo, s kritiko, s sociološko metodo, ampak samo
s tisto skrivnostno silo, ki ni sila čustva tudi ko se
izraža v človeškem jeziku, ampak je sama po sebi
zmožnost spoznanja – in bolj kot zmožnost, ki je
sama spoznanje – tista moč zedinjenja, ki jo Pascal
označi z nepozabno besedo: “srce.”
Tukaj se torej začne tesnoba. Ali je pravi Kristus
tisti notranji Kristus v vsakomer od nas, Bog, pred
katerim včasih bežimo, včasih pa se mu bližamo? Ali
ni trepetal tisti, ki si ga je nevreden drznil opisati:
»Kdor hoče naslikati Kristusa, mora živeti s Kristusom,« – blaženi fra Angelico da Fiesole.
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ZAPOVEDI

P. Anselm Grün

D ESET ZAPOV EDI

vodnik v svobodo

S K LEPNA B E S EDA
Deset zapovedi ne izvira iz samovolje Boga, ki
bi nam hotel pokazati svojo moč. Bog se v desetih zapovedih obrača na nas z besedo življenja in
z besedo, ki nas vodi v svobodo. Besede, ki jih je
Bog na Sinajski gori povedal svojemu ljudstvu, so
besede modrosti. V današnjem času, ko uporabljamo
tako veliko pomensko praznih besed, potrebujemo
besede, ki posredujejo jasnost, besede, ki nam
jasno svetujejo, kako uspešno živeti. Čutimo, da
je čas poljubnosti minil. “Anything goes” ali “vse je
mogoče” – to geslo postmoderne je odslužilo. Ne
vodi v življenje, temveč v poljubnost. Poljubnost pa
nima nič opraviti z ljubeznijo. Nasprotno, pomeni
smrt ljubezni.
Besede, ki nam jih je Bog podaril v desetih zapovedih, varujejo naše življenje in našo ljubezen. Varujejo ju pred zlorabo in nezaupanjem. Ustvarjajo okvir, v
katerem uspevata človekovo
življenje in humano sožitje.
Našemu življenju kažejo
smer. Usmerjajo nas k Bogu.
Ta usmeritev je dobrodejna.
Podarja nam jasnost in moč,
da obvladujemo življenje.
Tam, kjer je jasnost, prepoznamo tudi smisel življenja.
Ni nam treba več iskati povsod. Obstaja smer, v katero
lahko gremo.
Čeprav je bilo deset zapovedi zapisanih v povsem določenem času in na ozko
zamejenem ozemlju, vsebujejo nekaj brezčasnega.
Namenjene so vsem ljudem. Ustrezajo temu, kar
teologija imenuje naravno pravo. Hočejo varovati
človekovo bistvo. Naša naloga danes je, da deset
zapovedi razlagamo tako, da bi dobro urejale in omogočale življenje ter sožitje v globaliziranem svetu.
Zato vedno znova potrebujemo nove spodbude za
razmišljanje. Deset zapovedi predstavlja izziv – tudi
za naše mišljenje.
Pogosto smo zapovedi razlagali kot prazne fraze
ali pa smo jih zaradi moralističnih predsodkov razumeli preozko. Če naj bi spoznali njihov smisel, je
potreben dialog zapovedi z današnjo resničnostjo. In
da bi razvili skupna pravila, ki bi podpirala miroljubno
sožitje različnih kultur in verstev, je potreben dialog z
vsemi verstvi. Brez verskega miru ne bo svetovnega
miru. Če lahko ustvarimo pošten dialog z drugimi
verstvi in kulturami, se bomo bržkone lahko zedinili
glede desetih zapovedi. Te so slej ko prej zakladnica
modrosti in besede, ki nas pripeljajo v svobodo ter
varujejo skupno svobodo vseh ljudi.
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Leta 1993 je na “Skupščino svetovnih verstev” v
Chicagu prišlo šest tisoč ljudi, pripadnikov vseh ver,
ki so podpisali izjavo o svetovnem etosu. V dokumentu potrjujejo željo, da vsa verstva skupaj iščejo
svetovni etos, ki povezuje vse ljudi in opisuje osnovno soglasje med verstvi: »Moški in ženske smo, ki
priznavamo zapovedi in običaje verstev sveta. Potrjujemo, da že obstaja soglasje med verstvi, ki je
lahko podlaga za svetovni etos: minimalno osnovno
soglasje glede povezovalnih vrednot, nespremenljivih meril in osnovnih moralnih drž.«
Ta parlament je razvil lastno zavezo za štiri osred
nja področja človekovega skupnega življenja in se pri
tem ravnal po desetih zapovedih iz Svetega pisma:
»Zaveza za kulturo nenasilja in spoštovanja vsega
življenja. Izraža se v stari zapovedi: Ne ubijaj! Ali
rečeno pozitivno: Spoštuj
življenje! Zaveza za kulturo solidarnosti in pravične
gospodarske ureditve: Ne
kradi! Ravnaj pravično in
pošteno! Zaveza za kulturo
strpnosti in resnicoljubnosti:
Ne laži! Ravnaj in govori res
nicoljubno! Zaveza za kulturo
enakopravnosti in partnerstva
moža in žene: Ne zlorab
ljaj spolnosti! Spoštujte in
ljubite se med seboj!« Vse
štiri zaveze se nanašajo na
svetopisemske zapovedi in
jih skušajo prenesti v naš čas ter jih vselej izraziti
tudi s pozitivno spodbudo k dejanju. To ustreza moji
potrebi, da na koncu zapovedi vedno izoblikujem
pozitivno sporočilo.
Danes lahko izbiramo enako kakor izraelsko ljudstvo pred prihodom v obljubljeno deželo: »Glej, danes
sem položil predte življenje in srečo, smrt in nesrečo,
ko sem ti danes zapovedal, da ljubi Gospoda, svojega
Boga, da hôdi po njegovih poteh in izpolnjuj zakone
in odloke. Tako boš živel in se množil, in Gospod, tvoj
Bog, te bo blagoslavljal v deželi, v katero greš, da
jo vzameš v last [...] Nebo in zemljo kličem danes
za pričo proti vam: predložil sem ti življenje in smrt,
blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš
živel ti in tvoj zarod« (5 Mz 30, 15-16.19).
Le če tako kakor Izrael izberemo življenje – glede na Sveto pismo to pomeni, da se ravnamo po
Božjih zapovedih –, bomo lahko na svetu preživeli
in potomcem omogočili življenjski prostor. Danes
torej ne gre za poljubnost, temveč za odločitev za
življenje in svobodo. To velja enako za skupnosti
kakor za posameznika. Veliko ljudi danes ne izbere
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svobode, temveč to, kar jim povzroči bolezen. Ne
upoštevajo zapovedi in potem opazijo, da zaničujejo
sebe in živijo mimo sebe.
V Izraelu so dnevno meditirali o besedah desetih
zapovedi. Vedno znova so jih ponavljali in se jih
učili na pamet. V družini je imel oče nalogo, da je
zapovedi predal otrokom. In pobožni Judje naj bi
Božje zapovedi kot zapestnico vedno imeli pri sebi.
Slikali naj bi jih na omete javnih in zasebnih zgradb.
Povsod naj bi se pobožno spominjali desetih besed:
»Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v
tvojem srcu. Ponavljaj jih svojim sinovom in govôri
o njih, ko bivaš v svoji hiši in ko hodiš po poti, ko
legaš in ko vstajaš! Priveži si jih za znamenje na roko
in naj ti bodo za čelni nakit med očmi! Napiši jih na
hišne podboje in na mestna vrata!« (5 Mz 6,6-9).
Danes bi potrebovali to jasno zavest, da so zapovedi pot k življenju in svobodi. V našem svetu smo

Cilka Avsenik

izpostavljeni tako številnim nejasnostim in dvoumnostim, da so jasna Božja navodila dobrodejna. Seveda
vemo, da nam pri izpolnjevanju teh zapovedi vedno
znova tudi spodleti, tako kakor je spodletelu Izraelu.
A kljub temu so tako rekoč ost, ki naj vedno znova
spomni na to, naj živimo budno in zavestno, naj ne
pustimo, da bi o našem življenju odločali drugi, pač
pa naj živimo po Božjem navodilu, da bi našli pot,
ki resnično vodi v življenje in svobodo, ne le za nas,
temveč tudi za vse druge na tem širnem svetu.
Deset zapovedi nam nakazuje smer, v katero
lahko gre posameznikovo življenje. Kažejo pa nam
tudi pot k sožitju v svetu, sožitju verstev, sožitju v
gospodarstvu, v varstvu okolja in politiki. Čeprav so
zapovedi stare tri tisoč let, niso izgubile aktualnosti.
Nasprotno, prav v dobi globalizacije so dobile za
nas nov pomen. Našemu svetu kažejo smer v bolj
človeško in obetavno prihodnost.

ZV ESTOBA

NA PREIZKUŠNJI
Zvestoba je vrednota, vendar se je v današnjem
času ljudje premalo zavedajo. Kršijo jo na vseh pod
ročjih in povsod prinese zmedo in nesrečo. Ljudje
dajo vedno manj na besedo in obljubo, ki jo kdo
izreče. Včasih so rekli: Mož beseda! In beseda je
držala kot pribito. Kaj pa zdaj? Samo močni in značajni ljudje se tega držijo.
Očitno je, da so skušnjave v današnjem času
prevelike in slabiči ob njih podležejo. Zato je že
pri civilnem zakonu omenjeno, da se lahko zakon
razveže, če ne bo šlo. Kakor da je to neka zadeva,
ki deluje sama od sebe, brez našega sodelovanja.
Uvidevne osebe sicer zatrjujejo, da je bolje, da se
zakon, seveda sporazumno, razveže, če so težave
in nasprotja prevelika. Nihče pa se ne vpraša, zakaj
je tako. Kaj je vzrok, da zakonca nista pripravljena
delati skupaj, vzajemno, v pripadnosti drug drugemu. Kje tiči to nujno zlo, da se ga ne da odkriti?

Brez truda ni nič
Vsa javnost vdano streže tej polomiji nezvestobe,
ki se krepko kaže na vseh področjih. Napak ni več!
Stranpoti ni več! So samo nedorečene zadeve, ki jih
je mogoče vrtinčiti na vse mogoče načine.
Poglejmo zakonsko življenje. Zakaj naj bi bil zakonski mož zvest svoji ženi, če pa je pozneje srečal
tisto pravo? Edinstveno! Je prej mižal, da je ni videl?
Ali pa se še ni rodila? Obljuba zvestobe je šla po zlu.
Pa nič zato! Saj smo ljudje in si lahko vse privoščimo.
Toleranca nad vse! Saj je ljubezen neizmerna in jo
lahko trosimo povsod. Pa ne samo tisto ljubezen v
dobrodelnosti in človekoljubnosti, temveč dejansko
iz mesa in krvi.
Tako tudi zakonska obljuba, kot tudi druge oblju304

be, človeka nič več ne veže, ker je svoboden v vseh
svojih utvarah, vsaj tako misli. Vse to kaže, kako je
današnji človek naravnan in kako zna krojiti zakone
po svoji meri. Človek za vse čase! Vendar gorje, če
ima tak nedorasel človek v rokah oblast. Koliko škode
lahko naredi. Koliko krivic povzroči. Pa ga prenašajo,
celo upoštevajo. Kdaj bomo znali in zmogli take ljudi
imenovati s pravim imenom? Čas bi že bil!

Svoboda zahteva odgovornost
Zrela svoboda namreč zahteva zrelega in odgovornega človeka. Teh pa je čedalje manj. Vsaj ne
na odgovornih mestih, ki usmerjajo celotno ureditev
in tudi javno mnenje. Tudi javno mnenje se kroji
načrtno, brez jasnih smernic za vsakega človeka.
Brez teh se že očitno kaže vsesplošna anarhija. Tako
je anarhija v podjetjih, v ustanovah in predvsem v
zakonih, kjer se ustvarjajo, če se, zdravi pogoji za
značajne ljudi. Če so smeri alternativne, se zavaja
narode. Tako so prišli na oblast Hitler in Stalin in še
mnogo drugih, ki so na različne načine mučili ljudi.
Tudi v razdrtih zakonih mučijo nedolžne otroke!!!
Zato pa sedanja svoboda ni nikakršna svoboda,
temveč je zmešnjava in tragedija. Porušeni so glavni
viri, ki naj bi dajali ljudem pravo smer, ki naj bi temeljila na resnici in pravici. Dovoljeno je vse.

Kakšen pa je rezultat?
Še bo potrebno graditi varne hiše in varne domove
za tiste, ki se bodo zatekli tja pred človekovo trdosrčnostjo in krutostjo. Človek, ki nima jasno začrtanih
smernic za pravično delovanje, med poštenimi ljudmi
nima kaj iskati. Človek, ki ljubi samo sebe, je komaj
vreden tega imena.
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DAROVI SVETEGA DUHA

1. MODROST
Danes začenjamo vrsto poučnih srečanj o darovih
Svetega Duha. Seveda veste, da je Sveti Duh duša,
življenjska tekočina Cerkve in vsakega kristjana: je
Božja ljubezen, ki dela iz našega srca svoje bivališče
in vstopa v edinost z nami. Sveti Duh je vedno z
nami, je vedno v nas, v našem srcu.
Duh sam je “Božji dar” v najodličnejšem pomenu
besede (prim. Jan 4,10), je Božji dar in tistemu, ki
ga sprejme, posreduje različne duhovne darove.
Cerkev jih našteva sedem, število, ki simbolično
pomeni polnost, zaključenost. Naučimo se jih našteti
pri pripravi na zakrament svete birme, za katere
prosimo v starodavni pesmi “O pridi Stvarnik, Sveti
Duh”. Darovi Svetega Duha so: modrost, umnost,
svêt, moč, vednost, pobožnost, strah božji.
Prvi dar Svetega Duha je po tem seznamu modrost. Ne gre preprosto za človeško modrost, ki je
sad spoznanja in izkušnje.
Sveto pismo pripoveduje, da
je Salomon ob svojem kronanju za izraelskega kralja
prosil za dar modrosti (prim.
1 Kr 3,9). In modrost je
prav to: milost videti vsako
stvar z očmi Boga. Je preprosto to: videti svet, videti
položaje, videti povezave,
probleme, vse, z očmi Boga.
To je modrost. Kajkrat vidimo stvari, kakor jih hočemo
videti ali kot nas nagiba srce
bodisi z ljubeznijo bodisi s
sovraštvom ali nevoščljivostjo … Ampak to niso oči
Boga. Modrost je to, da dela v nas Sveti Duh, da bi
videli vse stvari z očmi Boga. In to je dar modrosti.
Jasno je, da to prihaja iz zaupnosti z Bogom, iz
zaupnega odnosa, ki ga imamo z Bogom, iz odnosa
sinov do Očeta. In kadar imamo ta odnost, nam
Sveti Duh daje dar modrosti. Kadar smo v skupnosti
z Bogom, je kakor da bi Sveti Duh preoblikoval naše
srce in mu dal čutiti vso svojo toplino in ljubezen.
Sveti Duh torej naredi kristjana “modrega”. To pa
ne v smislu, da bi imel odgovor za vsako stvar, da bi
vedel vse, ampak v smislu, da “ve” o Bogu, ve kako
Bog deluje, ve, kdaj je neka stvar od Boga in kdaj
ne. Ima to modrost, ki jo Bog daje našemu srcu.
Srce modrega človeka ima v tem smislu občutek in

priokus Boga. Kako važno je, da bi bili taki kristjani v
naših skupnostih! Vse v njih govori o Bogu in postane
lepo in živo znamenje njegove navzočnosti in njegove ljubezni. To je pa stvar, ki je ne moremo narediti
mimogrede, ki si je ne moramo prekrbeti mi sami:
je dar Boga tistim, ki se puste poučevati Svetemu
Duhu. V sebi, v svojem srcu, imamo Svetega Duha.
Lahko ga poslušamo, lahko pa tudi ne. Če poslušamo
Svetega Duha, nas uči te poti modrosti, nam podari modrost, ki je v tem, da gledamo z očmi Boga,
poslušamo z ušesi Boga, ljubimo z Božjim Srcem,
presojamo stvari z Božjo presojo. To je modrost, ki
nam jo daruje Sveti Duh in jo lahko pridobimo vsi.
Treba je samo prositi Svetega Duha zanjo!
Pomislite na mamo v njeni hiši skupaj z otroci.
Kadar eden stori eno stvar in drugi misli na nekaj
drugega, mora uboga mama s problemi otrok od
enega do drugega Ko se
mama utrudi in ozmerja
otroke, je to modrost? Vprašam vas: je ozmerjati otroke
modrost? Kaj pravite: je
modrost ali ne? Ne! Toda
kadar mama vzame otroka
in mu mirno očita rekoč: »To
se ne sme zato in zato …«
in mu z vso potrpežljivostjo
razloži; je to modrost? Da!
To je tisto, kar daje Sveti
Duh v življenju. Ali primer
iz zakona: ko se zakonca –
mož in žena – prepirata in
se potem ne pogledata ali pa se pogledata s kislim
obrazom: je to Božja modrost? Ne! Če pa rečeta:
»No, nevihta je mimo, skleniva mir« in nadaljujeta
v miru: je to modrost? Seveda je. Glejte, to je dar
modrosti. Naj pride v hišo, naj pride med otroke,
naj pride med nas vse!
Tega se ni mogoče naučiti: to je dar Svetega
Duha. Zato moramo prositi Gospoda, naj nam da
Svetega Duha, naj nam da dar modrosti, tiste Božje modrosti, ki nas uči gledati z očmi Boga, čutiti s
srcem Boga, govoriti z besedami Boga. S to mod
rostjo pojdimo naprej, gradimo družino, gradimo
Cerkev in se v njej posvečujmo. Prosimo danes
za milost modrosti. Prosimo za ta dar Marijo, ki je
Sedež modrosti.

MO LITV ENI NAMENI

ZA OKTOBER 2016

Splošni: Da bi časnikarje pri njihovem delu vedno spodbujalo spoštovanje resnice in močan etični občutek.
Misijonski: Da bi Svetovni misijonski dan obnovil v vseh krščanskih skupnosti veselje in odgovornost za
oznanjevanje evangelija.
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KAJ PA A NGELI VARUHI?
SPOMIN 2. OKTOBRA
Nekoč so bili angeli navzoči povsod: v vsakem
poglavju teologije, v molitvah, v umetnosti, v pridigah, na ustih otrok kot na  ustih umirajočih. Že nekaj
desetletij pa smo doživljali vse mogoče poskuse, da
bi jih spravili v kraj iz naših knjig in iz naših glav.
Danes pa opažamo nasproten pojav: domotožje po
angelih. Toda ti “novi angeli” imajo malo skupnega s
tistimi, ki jih Sveto pismo in nauk Cerkve opisujeta
kot Božje odposlance v službi ljudi, da bi jih vodili
na poti odrešenja. Medtem ko so pravi angeli angeli
Dobrega in nas spodbujajo h globokemu srečanju z
Bogom in k spremembi življenja v smislu evangelija,
so ti “novi angeli” angeli blaginje, usmerjeni zgolj na
podeljevanje neposrednih in zemeljskih, fizičnih in
psihičnih dobrin (glej New Age), ki, če ne drugega,
namignejo na prave številke za zadetek na loteriji.
»Obstoj angelov,« piše sveti Janez Pavel II., »so
že v Kristusovem času zanikali saduceji. Zanikajo ga
tudi materialisti in racionalisti vseh časov. Ampak če
bi se hoteli znebiti angelov, bi morali na novo globoko
predelati sámo Sveto pismo in z njim vso zgodovino
odrešenja. O tem vprašanju je soglasna vsa tradicija.« Neprestana nevarnost je v metodi nekaterih
razlagalcev, ki jo imenujejo “demitizacija”, po katerih
angeli izgube svojo resnično istovetnost in se preoblikujejo v preprosto barvito izražanje skrbi Boga za
ljudi. Toda cerkveno učiteljstvo je proti taki razlagi.
Zanikati obstoj angelov bi med drugim vključevalo
zanikati tudi obstoj zlih duhov, to pa pomeni nerazumevanje dramatičnosti borbe med dobrim in zlom,
ki je značilna za zgodovino sveta in našo osebno
zgodovino. Posledica je nerazumevanje kozmične
razsežnosti odrešenja, ki jo je izpolnil Kristus.
V krščanskem videnju teologije angeli niso v
središču odrešenja, ampak so postavljeni kot del
pogovora o človeku in o Jezusu, so pa resničnost,
brez katere postane vernikovo videnje človekovega
življenja in Jezusove istovetnosti nepopolno. To je
vprašanje rasti v veri. Jean Guitton pravi: »Je Jean
Guitton kot otrok veroval v angele? Ne! Ampak po
tolikih letih razmišljanja zdaj, ko grem proti koncu
svojega življenja, verujem v njihov obstoj!«

Vera
Cerkev je obstoj angelov izpovedovala skozi vso
zgodovino od prvih krščanskih časov preko dobe cerkvenih očetov, srednjega veka in modernega časa,
vse do naših dni. Koncil v Niceji leta 325 in prvi v
Konstantinoplu leta 381, sta razglasila splošno vero
v edinega Boga »Stvarnika vseh vidnih in nevidnih
stvari,« kjer “nevidne stvari” pomenijo predvsem
angele.Ta izrek se je razširjen povrnil na IV. Lateranskem koncilu leta 1215.
Leta 1442 je bula (slovesno pismo, op. ur.) koncila
v Firenzah ponovila nauk Niceje in I. Konstantinopla,
medtem ko je I. Vatikanski koncil leta 1870 ponovil
IV. Lateranskega. Zadnji je II. Vatikanski koncil zatrdil, da ljudje pravilno častijo angele (Dogm. konst.
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O Cerkvi, 50), ki bodo prišli s Kristusom v končni
slavi, in ki so v nebeški slavi podložni Materi Božji.
Ko vstopimo v okolje vere, zagotovilo resnice ni
več jasnost, naj bo ta neposredna, dostopna čutom
ali razumu, pač pa avtoriteta. Avtoriteta, na kateri
temelji vera, je trojna: Sveto pismo, tradicija in učiteljstvo Cerkve. Nebesa so predmet vere in predmet
vere so vsi, ki tam prebivajo: razen Boga tudi angeli
in svetniki. Vera nam daje, da čutimo navzočnost
nebeških prebivalcev. To ni oddaljena, ampak bližnja
navzočnost. Katekizem katoliške Cerkve v paragrafu o angelih izjavlja: »Obstoj duhovnih, netelesnih
bitij, ki jih Sveto pismo navadno imenuje angeli, je
verska resnica. Pričevanje Svetega pisma je tako
jasno kakor enodušnost izročila« (328).

Sveto pismo
Iz Svetega pisma se kristjan nauči prave pobožnosti do angelov. Ob branju Svetega pisma se
zdi, kakor da slišimo “šum angelov” vsakokrat,
ko obrnemo stran. Prav
malo je starozaveznih
Beg v Egipt
in novozaveznih knjig,
ki ne omenjajo angelov
kot častilcev Boga in posrednikov med nebesi in
človeštvom. Dejstvo je,
da Sveto pismo natančno
uči glede angelov; tega
nihče ne more zanikati.
Treba pa se je dokopati
do spoznanja, kakšen je
pomen svetopisemskih
trditev: ali je te angele
treba razumeti kot preproste simbole, metafore, podobe dobrega,
ki je navzoče in deluje v
svetu, ali pa kot osebne
resničnosti, ločene od
človeka in višje od njega,
vmešane v zgodovino. Učiteljstvo katoliške Cerkve,
bogoslužje, izkušnje svetnikov in velik del teologov
ločijo med bistvenimi elementi in zgolj okrasnimi
podatki, so pa trdno prepričani o osebni resničnosti
angelov. Kristus je središče angelskega sveta, pravi
Katekizem katoliške Cerkve. Angeli so pa njegovi:
»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi
angeli z njim ... (Mt 25,31). Njegovi so, ker so bili
ustvarjeni po njem in zanj (Kol 1,16); njegovi so,
ker jih je naredil za oznanjevalce svojega odešenjskega načrta: »Mar niso vsi ti le duhovi, ki opravljajo
službo in so poslani, da strežejo zaradi tistih, ki
bodo dediči odrešenja?« (Heb 1,14). Od stvarjenja
skozi vso zgodovino odrešenja oznanjajo odrešenje
in sodelujejo pri uresničenju Božjega odrešilnega
načrta: zapro zemeljski raj (1 Mz 3,24), varujejo
Lota (1 Mz 19), rešijo Hagáro in njenega otroka (1
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Smrtni boj

Mz 21,19), zadržijo roko Abrahamu (1 Mz 22,11),
sporočajo Postavo (Apd 7,53), vodijo Božje ljudstvo
(2 Mz 23,20-23), naznanjajo rojstva (Sod 13) in
poklice (Sod 6,11-24; Iz 6,6), podpirajo preroke (1
Kr 19,5), da navedemo samo nekaj zgledov. Končno
angel Gabriel nazani rojstvo Jezusovega predhodnika
in Jezusa samega (Lk 11.26). Od učlovečenja do
vnebohoda je življenje učlovečene Besede obdano s
češčenjem in službo angelov. Ko Bog »vpelje prvorojenca v svet, spet pravi: Pred njim naj se priklonijo
vsi Božji angeli« (Heb 1,6). Njihova hvalnica ob Jezusovem rojstvu ni nehala odmevati v veri Cerkve:
»Slava Bogu na višavah …« (Lk 2,3.19). Angeli varujejo Jeusovo otroštvo (Mt 1,20; 2,13.19), strežejo
Jezusu v puščavi (Mr 1,12: Mt 4,11), ga krepčajo v
smrtnem boju (Lk 22,43), ko bi ga lahko rešili iz rok
sovražnikov (Mt 26,52), kot so nekoč rešili Izraela (2
Mkb 10,29-30; 11,8). Angeli tudi oznanjajo veselo
oznanilo Kristusovega učlovečenja (Lk 2,8-14) in
vstajenja (Mr 16,5-7). Ob Kristusovem povratku,
ki ga naznanjajo (Apd 1,10-11), bodo tam v službi
njegove sodbe (Mt 13,41; 24,31). Kot Kristusovi
sodelavci pri odrešenju človeštva angeli zvesto in
velikodušno služijo tudi Cerkvi, Kristusovi nevesti.
Apostolska dela niso samo evangelij (oznanilo) Svetega Duha, ampak tudi angelov. Ob apostolih igrajo
važno vlogo: varujejo jih pred sovražniki, osvobajajo
iz ječ ali grozečih nevarnosti, jim pomagajo pri širjenju evangelija. Hipolit Rimski primerja Cerkev ladji
in piše: »Tudi Cerkev ima na levem in desnem boku
svoje izvidnike, to je angele pomočnike. Njihovo
vodstvo in zaščita nista nikoli prenehala.« Angeli se
z veseljem in dejavno udeležujejo življenja Cerkve,
posebno kadar opravlja bogoslužje.

Vloga

Angeli so neizrekljivo lepi, kar izhaja iz njihove bližine Bogu, viru vse lepote. »Poveličana telesa,« razlaga
sveta Terezija Avilska, »se blestijo v takšni slavi in
tako vzvišeni lepoti, da pogled nanje vznemiri razum.«
Tudi sveta Brigita je imela podobno izkušnjo: »Tvoje
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telo ne bi bilo sposobno prenesti pogleda na duhovno
lepoto angelov in bi se razbilo kot umazana posoda
zaradi dušnega veselja ob tem pogledu.« Angeli nas
spominjajo, da ni vse, kar je, le na tem svetu. Kot že
ime pove, je angel oznanjevalec stvari iz onega sveta, priča nevidnega, klic k največji skrivnosti našega
srca, znamenje, da smo obdani in obenem neskončno
preseženi z Božjo navzočnostjo. Angela je treba odkriti
kot navzočnost in prerokbo nečesa presežnega, česar
se človek udeležuje po svoji duhovnosti in je kakor
domotožje po Božjem kraljestvu. Angel je vzgojitelj
vsakega človeka. Angeli so popolnoma nesebične
osebnosti, popolnoma posvečene ljubezni do Boga
in do bližnjega. Vedno iščejo način, kako bi nam dali
delež neskončne ljubezni in sreče, ki ju sami uživajo.
Sveti Janez od Križa je zapisal: »S svojimi najglobljimi
navdihnjenji angeli dajejo duši najvišje spoznanje o
Bogu, vžgejo v njej goreč plamen ljubezni in jo puščajo
vso ranjeno od ljubezni.«

Varuhi

Katekizem katoliške Cerkve v odstavku 336 pove,
da človekovo življenje od otroštva do smrti spremlja
varstvo angelov in njihova priprošnja. »Vsak vernik
ima ob sebi angela kot zaščitnika in pastirja, da
ga vodi v življenju« (sveti Bazilij iz Cezareje). Že
tridentinski koncil je zapisal: »Kot starši, ki morajo
na težko in nevarno potovanje in zaupajo svoje
Vstajenje

otroke ljudem, na katere se zanesejo, tako je na
potovanju nas vseh proti nebeški domovini Bog,
naš Oče, zaupal vsakega od nas varstvu angela.«
Nauk o angelu varuhu je dragocen, saj nam razodeva tolažilno resnico. Pravi nam, da nismo nikdar
čisto sami, da smo obkroženi s tolikimi duhovnimi
prijatelji; da mnogi angeli skrbijo za nas, eden od
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njih pa še na poseben način. Neprestano bdi nad
nami, gre pred nami, spodbuja naše misli, podpira
naše dobre sklepe, veseli se naših zmag. V angelu
varuhu je vidna velika skrb Boga za naše zveličanje, skrb, ki jo z njim delijo vsi nebeški prebivalci.
Angel, ki spremlja krščansko življenje, nima samo
naloge ohranjati ga in varovati, ampak »sodeluje
pri vodstvu v skladu z lučjo, v kateri gleda Očeta in
vidi Božje načrte v vsaki usodi. Kristjan je povabljen,
naj prepozna navzočnost angela, ki ga na skrivnosten način spremlja in mu daje deležnost pri luči,
ki prihaja od Očeta, ki ga gleda iz obličja v obličje«
(Jean Galot). Duhovni dotik angela varuha je tako
miren in obziren, da je običajno njegova navzočnost
nezaznavna. Angel varuh govori molče. »Kadar se
prepustimo vplivu tega nežnega in dragega bitja,
nas on nikoli ne uči kake stvari naravnost, toda po
svojem lastnen obstoju zbuja, da tako rečemo, naše
najboljše moči, ki se jih sicer ne bi niti zavedali« (S.
Bulgakov).
Kadar naš angel skrbi za nas,
posveti vso svojo razumnost in
znanje, vso svojo moč in čuječnost, da bi nas “razsvetlil, varoval,
spodbujal in vodil”, kakor pravi ena
od najlepših molitev naše vere.
Angel najprej uboga obveznost, ki
mu jo   je Gospod naložil, pa tudi
on sam goji močno ljubezen do
nas. Zgodba nadangela Rafaela v
Tobitovi knjigi nam daje idejo o
dobroti in ljubeznivosti našega angela varuha. Sveti Hieronim kliče:
»Kako je torej veliko dostojanstvo
naše duše, če nam je od rojstva
dalje dal angela poverjenika svoje
zaščite.« Sveti Bernard ima zelo
lepe besede o angelu varuhu. Ko
govori o 11. vrstici 91. psalma:
»Zakaj svojim angelom bo zate
zapovedal, naj te varujejo na vseh
tvojih potih,« pravi takole: »Kakšno spoštovanje,
ljubezen in zaupanje ti mora navdihniti ta beseda!
Spoštovanje za navzočnost tvojega angela, ljubezen
za njegovo dobroto, zaupanje za njegovo varstvo
… povsod, kjer bivaš, v kateri koli kraj greš, zelo
spoštuj svojega angela.« Ko sveti Tomaž govori o
življenju človeka kot o hoji proti domovini, pravi:
»Kakor se daje straža za varstvo ljudem, ki hodijo
po ne kaj varni poti, tako vsak človek kot popotnik
prejme zaščito angela.« Tudi nekateri novejši papeži
lepo pričujejo o tem.
Pij XI. piše: »Vedno smo čutili čudovito pomoč
našega angela varuha. Pogosto čutimo, da je ob
nas, pripravljen pomagati … angel varuh ni samo

navzoč, ampak je njegova družba polna obzirnosti
in ljubezni. Tudi mi mu moramo vračati ljubezen in
obzirnost, to je pobožnost.« Papež sveti Janez XXIII.
se veseli ob misli na svojega angela: »Prelepa misel.
Nič manj kot angel iz raja mi stoji vedno ob strani in
je stalno zamaknjen v svojega Boga. Kakšno veselje
samo misliti na to. Kjer koli sem, sem vedno pred
očmi angela, ki me gleda, moli zame, bdi ob moji
postelji, ko spim.«
Janez Pavel I. se pritožuje nad dejstvom, da »so
angeli véliki neznanci v tem času načrtnega češčenja
sveta« in vabi »živeti, kakor so to počeli svetniki,
od svetega Avguština do Newmana, v domačnosti
z njimi.« In sveti Janez Pavel II.: »Gojim posebno
pobožnost do angela varuha. Moj angel varuh ve, kaj
delam. Moje zaupanje v njegovo varovalno navzočnost se v meni stalno poglablja.« Pisatelj Péguy takole piše nekemu svojemu prijatelju: »Imam angela
varuha, ki je nekaj neverjetnega. Dragi moj, ta je še
bolj zvit kot jaz. Zares me varuje,
njegovemu varstvu se ne morem
izmuzniti. Zadnje čase sem trikrat
čutil, kako me je imel v pesteh in
me dobesedno odtrgal od dejanj,
o katerih sem razmišljal, se pripravljal nanja in jih hotel.« In pesnik
Claudel: »Če je naše srce nečisto,
ne nudimo angelu varuhu niti najmanjše opore. Kako naj vpliva na
suho vejo, na meso brez občutka?
Toda kadar se med nami, romarji
in tovariši s ceste, začne pogovor,
kdo ga bo  ustavil? … Predrznost, s
katero gremo naprej, je naša, ampak istočasno tudi našega angela
varuha … Moj angel varuh je tisti, ki
mi daje videti vsako stvar z novega
zornega kota.« Res je, da se angeli
razodevajo, ampak samo tistim,
ki jih ljubijo in se k njim zatekajo.
Samo duše, ki se prepuste vodstvu
svojih angelov, ki žive v domačnosti z njimi, jih ljubijo, časte in se z zaupanjem k njim zatekajo, lahko
izpričajo moč, dobroto in velikodušno obzirnost teh
božjih sejalcev popolnosti. Razni svetniki nas vabijo k domačnosti z angeli varuhi: »Postani prijatelj
angelov, nauči se jih vedno videti navzoče, čeprav
nevidne, v svojem življenju« (sv. Frančišek Saleški).
Sveti Bernard spodbuja: »Imejte angele za svoje
bližnje prijatelje, začnite pobožen pogovor z njimi.«
Marija, Kraljica angelov, ki si sprejela besede
nadangela Gabriela, ki ti je oznanil učlovečenje Besede, tvojega sina Jezusa, pomagaj, da bomo tudi mi
pozorni na navzočnost in glas našega angela in posnemali njega v dejavni ljubezni do Boga in bratov!

Ko imajo mali ljudje pri delu premočeno srajco, dobro poglej in videl boš,
da angeli zbirajo kaplje potu kot da so biseri.

Helder Camara
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P. Milan Holc

OB GODU SV. FRANČIŠKA, 4. OKTOBRA

AKTUA LEN PO 800 LETIH?
Menim, da. Poznamo številna duhovna gibanja v
Cerkvi. Različnost je bogastvo, a je toliko bolj potrebna edinost v različnosti. Skrajnosti, kot so “edino
zveličavno, pravilno, sveto”, so lahko pasti za enot
nost. Cerkev je preverila,
sprejela in tudi zavarovala
Frančiškovo karizmo, da ni
zvodenela in se je ohranila
do danes. Zgled Frančiška
nas poučuje, saj v svoji
duhovnosti razume Cerkev
kot skupnost vere in odrešenja, svoj poklic in svojo
karizmo pa kot dar, ki naj
ga živi znotraj Cerkve in za
Cerkev. “Avtopoklic” v Cerkvi ne obstaja. Frančišek
je tukaj stvaren. Sprejema
življenje takšno, kot je,
in ve, da lahko skupnost
v njeni omejenosti tudi
zanese, zato želi presojo
Cerkve, kjer deluje Sveti
Duh.
Napadi na Cerkev so danes vse glasnejši, ostrejši,
celo organizirani. Res je,
vse stvari na zemlji imajo
“rok trajanja” in Cerkev
se mora že zaradi svoje
narave obnavljati, toda
nasprotniki uporabljajo tudi podle načine sprevračanja evangeljskega nauka, vrednot in iztrganih
evangeljskih besed za uresničevanje lastnih ciljev.
Dobronamerna kritika je dobrodošla, a brez ponu-

jene konkretne rešitve nekoristna.
Kljub temu da se Frančišek zaveda slabosti Cerkve in navzočnosti “nevrednih” posvečenih oseb v
njej, pokaže izredno spoštljiv odnos do “posvečenih
rok”. Ne zaradi njih samih,
temveč zaradi službe, ki
jo opravljajo. Ali ni zgled
spoštovanja najgloblje izpraševanje vesti?
Frančiškova “taktika”
za spreobračanje drugih je
ponižnost in spoštovanje.
Pričevanje in služenje je
najboljši “napad” in glavna moč, na katero lahko
Cerkev računa v prihod
nosti. V spisu “Popolno
veselje” Frančišek jasno
zavrača vsak pastoralni
uspeh. Zaveda se, da je
“uspeh” beseda, na katero
radi nasedamo in padamo.
Potrebujemo pričevalce!
Cerkev je in bo ostala duhovna in moralna
sila družbe. Napade nanjo
lahko razumemo tudi kot
obrambo lastnega stanja.
Poznamo rek “Kdor nima
Cerkve za mater, nima
Boga za Očeta”. Res je, da
Cerkev zaradi svojih let ni več mladostna, lepa in
ima tudi gube, a je mama, ki je edina, zato se je ne
sramujmo in naj bo, kakršnakoli že je, tisto edino
božje okolje, v katerem lahko zorimo za Boga.

sv. Frančišek Asiški (1181/82 – 1226)

PISMO VODITELJEM LJUDSTEV

Vsem oblastnikom in konzulom, sodnikom in
upraviteljem po vsem svetu ter vsem drugim, ki jim
bo to pismo prišlo v roke, brat Frančišek, vaši mali
in malovredni služabnik v Gospodu Bogu, želeč vam
zdravje in mir.
Premislite in poglejte, da se približuje dan smrti.
Prosim vas torej s spoštljivostjo, kolikor morem,
da bi zaradi svetnih skrbi in opravil, ki jih imate, ne
pozabili na Gospoda in se ne oddaljili od njegovih
zapovedi. Prekleti so namreč vsi, ki pozabijo nanj
in se oddaljijo od njegovih zapovedi; tudi on bo nanje pozabil. In ko bo prišel dan smrti, jim bo vzeto
vse, kar so mislili, da imajo. In kolikor modrejši in
mogočnejši so bili na tem svetu, toliko hujše muke
2016 – AM – OKTOBER

bodo trpeli v peklu.
Zato vam odločno svetujem, moji gospodje, da
odložite vso svojo skrb in zaposlenost ter vdano
prejemate presveto telo in presveto kri našega
Gospoda Jezusa Kristusa v njegov sveti spomin. In
tolikšno čast dajajte Gospodu sredi vam zaupanega ljudstva, da boste vsak večer po glasniku ali po
drugem znamenju oznanili, naj vse ljudstvo hvali
in se zahvaljuje vsemogočnemu Gospodu Bogu. Če
tega ne boste storili, vedite, da boste morali »na
sodni dan dajati odgovor« (Mt 12,36) pred vašim
Gospodom Bogom Jezusom Kristusom.
Tisti, ki bodo to pismo imeli pri sebi in ga spolnjevali, naj vedo, da bo nad njimi blagoslov Gospoda Boga.
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Alojz Rebula

PRED STO LETNICO
o čudežu padanja sonca proti zemlji

Zahodni krščanski svet se že pripravlja, da bo
prihodnje leto praznoval veliki datum: stoto obletnico
prikazovanj Matere božje v Fatimi na Portugalskem
13. maja 1917. Pravzaprav že letos obhaja stoto
obletnico začetkov tega dogodka, obiskov angelov
trem pastirčkom iz tistega kraja, desetletni Luciji in
njenima mlajšima bratrancema Frančišku in Jacinti.
Danes nihče ne dvomi v resničnost sončnega
čudeža, ki se je naslednje leto zgodil. Videlo ga
je 70.000 ljudi. Dnevnik El Seculo, ki je bil dotlej
zasramoval vidce v njihovih napovedih, da bo prikazovanje 13. oktobra 1917 ob 14. uri popoldne, je
poslal svojega časnikarja, ki je o dogodku poročal
objektivno: »Ne vem, kaj
bo rekla znanost. Napisal
sem, kar sem videl.«
Pri angelovih prikazovanjih je vzbudila mojo
pozornost beseda: »Sem
angel Portugalske.« No,
sem si rekel, Portugalska
je majhna država, kakor
je majhna država Slovenija. Torej tudi Slovenija
mora imeti svojega angela.
Ob tem primerjanju
sem se motil. Portugalska
je kaj več kot Slovenija
– in to v več pogledih. Na primer glede zgodovine.
Še pred nekaj stoletji je bila Portugalska ena od
evropskih velesil, ki je imela kolonije v Ameriki in
Afriki in je dala svoj jezik, portugalščino, skoraj
polovici Latinske Amerike, kakor jo nekako predstavlja velika Brazilija, da ne govorimo o cerkveni
zgodovini, recimo slavni Anton Padovanski je bil po
rodu Portugalec.
V času prikazovanj na začetku prejšnjega stoletja
je bila Portugalska na videz daleč od krščanstva.
Vladale so ji prostozidarske druščine, ki v zatiranju krščanstva in Cerkve niso dosti zaostajale za
poznejšimi ruskimi boljševiki. Tudi župan občine,

pod katero je spadala Fatima, je bil prostozidar.
Tudi ožje okoliščine fatimskih dogodkov niso bile
naklonjene prikazovanjem. Hiši obeh vidcev sta bili
sicer krščanski, toda otroci so neznansko trpeli, ko
so prišla njihova doživetja na dan. Najmanj jim je
verjela Lucijina mati, sicer dobra in verna ženska, a
je z metlo in tudi polenom pretepala hčerko, da bi ji
izsilila priznanje, da laže. Podobno niso verjeli starši
Jacinte in Frančiška, le da je bil oče strpnejši. Seveda
pa je najmanj verjela oblast, saj je župan dal otroke
ugrabiti in jih zasliševati o skrivnosti, ki naj bi jim
bila razodeta. Tudi duhovščina jim ni kaj verjela, k
vidcem so pošiljali nekega priorja, da bi mu priznali
svoje laganje. Toda otroci
so ostali neomajni tudi
pred grožnjo smrti. Mirno
so čakali na čudež, ki jim
je bil napovedan poleti
za 13. oktober. Niti to jih
ni prestrašilo, da jim je
množica, ki je postajala
ob vsakem videnju večja,
grozila, da bo v primeru,
da čudeža ne bo, pobila
nje, njihove starše in sorodnike.
Ljudje so bili prišli iz
vse Portugalske, saj je
bila napoved čudeža
omenjena v dnevnikih. Naj omenim samo to, da je
Cerkev, se pravi krajevni škof, čudež priznala šele
leta 1930, torej šele po 13 letih. Nadnaravnost čudeža je v tem, da ga niso zaznale zvezdarne. Neki
znanstvenik je celo čez leta na nekem kongresu
izjavil, da je bilo predhodno potrebnih kakšnih 80
čudežev s svetlobo, da je lahko prišlo do glavnega
pojava: do padanja Sonca proti Zemlji, ki je iztrgalo
iz množice oceanski krik groze.
Sicer pa ta Credo ni bil napisan toliko o Fatimi
kolikor o angelovem obiskovanju, ki je Fatimo pripravljalo. Temeljno fatimsko skrivnost o peklu, Rusiji
in novi vojni, je otrokom izročila šele Marija.

Marija, prosim, prosi Jezusa, naj me nauči molčati kakor ti.
Marija, prosim, prosi Jezusa, naj me nauči poslušati njegovo Besedo kakor ti.
Marija, prosim, prosi Svetega Duha, naj me nauči ohranjati Jezusovo besedo v svojem srcu kakor ti.
Marija, prosim, prosi Jezusa, naj me nauči reči “da” iz vsega srca kakor ti.
Marija, prosim, prosi za nas Gospoda Jezusa.
Posluša te, ker si njegova mama in ker smo tudi mi tvoji otroci.
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Silvester Čuk

Br. FRA NCE DROBNIČ
19. JUNIJ 1902 – 22. OKTOBER 1963
»Misijonar mora biti vsem vse. Silno ga teži skrajno uboštvo, s katerim se
uboštvo v naših krajih ne da primerjati ... V takih razmerah je težko govoriti
o Kristusu in veri. Kako naj jih to zanima, ko so komaj napol živi! Vendar skušamo tudi v teh siromakih vzbuditi zaupanje v Boga. Silno težko nam je, ker
so darovi iz domovine tako presahnili. Od ust si pritrgujemo, da se tudi tem
sirotam vreča malo napolni, saj prazna ne more stati. Ne boste mi verjeli, če
vam povem, da se mora misijonar revežu dostikrat izogniti, ker mu nima kaj
dati, čeprav bi mu od srca rad dal.« Tako je iz Bengalije, indijske pokrajine, kjer
je deloval kot misijonar, pisal v domovino jezuitski brat France Drobnič. O njem je p.
Miha Žužek, njegov sorodnik, napisal knjižico Misijonar pod Himalajo (Koper 1985).
»Pri pisanju tega delca me je vodila osebna hvaležnost,« pove na začetku. »Ko
sem kot droben fantič gledal korenjaškega brata Drobniča, ki se je v beli misijonarski
obleki – široko nasmejan, sijoč o sreče – poslavljal od domovine in znancev (leta
1929), se je v mojem majhnem srcu zasidrala neka velika misel. Od takrat mi je
bilo vedno jasno, kam bo vodila pot mojega življenja.«

Na svetu ni lepšega kraja
kot je Dobrepolje
Župnija Dobrepolje-Videm ima župnijsko cerkev
Povišanja sv. Križa, ki stoji na Vidmu. Nedaleč od
nje je domačija Pri Mohorjevih, kjer se je zakoncema
Janezu Drobniču in Frančiški, roj. Tomšič, 19. junija
1902 rodil sin France, deseti od njunih dvanajstih
otrok. Štirje so zgodaj umrli, od osmih preživelih sta
dve hčeri postali redovnici notredamki, sin France pa
jezuitski brat in misijonar. To je bil sad globoke vere
in krščanske vzgoje. Vse praznike cerkvenega leta
so spremljali verski običaji: od zornic v adventu in
jaslic o božiču preko strogega posta do žegna velike
noči. Ko je bil France star deset let, je izgubil očeta:
objestni fantiči, ki jih je miril, so ga zabodli z noži.
Po končani dobrepoljski šoli je France najprej
doma pomagal pri vseh kmečkih opravilih, pozimi
se je šel tri mesece učit čevljarstva, češ, v življenju
vse prav pride! Bil je pripraven za vsako delo. Božja
previdnost ga je pripravljala za poslanstvo, ki mu je
bilo namenjeno. Prvo službo je nastopil kot strežnik
v bolnišnici usmiljenih bratov v Kandiji pri Novem
mestu. Potem je bil sprejet v dvoletno Zadružno
gospodarsko šolo v Ljubljani.
Kam sedaj? France je bil že v otroških letih vedno
židane volje in veseljak je ostal tudi, ko je odrasel.
Kjer je bil on, na svatbah, na veselicah, v fantovski
družbi, se je vse smejalo. Mnoga dekleta so ‘sanjala’ o njem. Zato ljudje niso mogli verjeti novici,
da gre veseli France v samostan! Preden je šel na
pepelnično sredo leta 1921 k jezuitom, se je prišel
poslovit od rojstnega kraja, ki si ga je tako vtisnil v
spomin, da je še čez dolga leta pisal iz Indije: »Na
vsem svetu ni lepšega kraja kot je Dobrepolje.«

Sem židane volje,
ker živim po božji volji
Redovniško pot je začel z dveletnim noviciatom v
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Zagrebu. Sklenil je vse svoje življenje posvetiti delu
za Kristusovo kraljestvo in bil je pripravljen iti, kamor
ga pošljejo. Najprej so ga poslali v Travnik v Bosni.
Ko so slovenski in hrvaški jezuiti začeli z misijonom
v Bengaliji, se je brat France Drobnič že leta 1927
ponudil, naj ga pošljejo tja, toda ni dobil potnega
lista, ker še ni odslužil vojaščine. Leta 1929 je bilo
vse urejeno. 22. novembra 1929 se je domovina
poslovila od treh jezuitskih misijonarjev: bogoslovca Stanka Poderžaja ter bratov Janeza Udovča in
Franceta Drobniča.
V Kurseong na pobočju Himalaje, kjer so imeli
jezuiti šolo za bodoče misijonarje, so prispeli 17.
decembra. Brat France je bil poslan v novoustanov
ljeno župnijo v naselju Bošonti, ki je obsegala 35
vasi. Ko je prišel tja, je bil nepopisno vesel. »Nisem
si mogel kaj, da ne bi od veselja prešerno zavriskal.«
Kot misijonar je opravljal različne naloge, predvsem
pa je bil gradbenik. Izredno prav so mu prišla vsa
znanja, ki si jih je pridobil v mladosti. »Ljudje ne
vedo, komu gre hvala – a to je moj prijatelj sveti
Jožef, ki me vodi, da stvar izpeljem dobro in poceni.«
Misijonar Jožko Vizjak je o njem zapisal: »Kjer koli
je treba pomagati ljudem, je France takoj priprav
ljen ... Da bi imeli v našem misijonu vsaj še deset
takih bratov, kot je naš France, potem bi šele čudeže delali!« Ko se je po prestali operaciji sproščeno
pogovarjal z zdravniki in bolniškim osebjem, so ga
vprašali: »Kako da ste vedno tako židane volje?«
Odgovoril jim je: »Zakaj bi ne bil, ko živim po božji
volji in delam za blagor ljudi.«

Srečanje z materjo Terezijo
in nepričakovana smrt
»Vesela novica« je sporočil leta 1950. »Neka
Albanka, sestra Terezija, ki je bila loretinka, je s
pomočjo svojega spovednika dobila dovoljenje,
da ustanovi Misijonarke ljubezni ... Sestro Terezijo
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poznam že od leta 1929, ko sem jo našel v novicia
tu v Darjeelingu. Večkrat sem jo obiskal, kot sploh
vse jugoslovanske sestre. Zadnji dve leti, ko se je
borila za to stvar, sem ji dajal korajžo, čeprav ni
bilo prav potrebno. Je sama dovolj korajžna. Naj
gre kar naprej s to zamislijo. Če je od Boga, boste
uspeli, čeprav se vsi na glavo postavijo. Dobil sem
od nje povabilo, naj pridem 11. aprila na slovesnost
ustanovitve.«
Povabilu se je odzval. Do konca življenja je bil
povezan s to novo redovno družino, ki je ves svet
pretresla s svojo nesebično službo najbolj ubogim
med ubogimi.
Brat France Drobnič je bil trdnega zdravja tudi
ko je prekoračil šestdeseto leto. Pri gradbenem delu

jeseni 1963 je dobil visoko vročino. Moral je v bolniš
nico v Kalkuto. Zdravniki niso mogli ugotoviti, kaj
naj bi bilo narobe. Grlo mu je oteklo, jesti ni mogel,
težko je dihal. Odločili so se za operacijo. Dali so mu
injekcijo kot pripravo na operacijo. Ko so čez nekaj
časa prišli, da ga odpeljejo v operacijsko sobo, so
ga našli mrtvega. To je bilo 22. oktobra 1963. Niso
mogli ugotoviti vzroka smrti.
Malo pred smrtjo je pisal svojemu starejšemu
bratu: »Sporočaš mi, da si dopolnil sedemdeseto
leto. Leta hitro minevajo in tako se približuje konec
našega življenja. A to bo največja sreča za vsakega
od nas. Da bomo le pripravljeni na ta prehod iz solzne
doline v večno in srečnejšo domovino. Bog daj, da
se tam združino za vse večne čase!«

islam

Aleksander Rant

MIT O KRIŽARSKIH VOJSKAH

ali: kdo je v resnici začel konflikt med muslimani in kristjani
Danes živimo v svetu politične korektnosti, zaradi
katere pa ne živimo v svetu resnice. Politična korektnost je vedno usmerjena proti nekomu, kar pa se
spreminja od države do države. Politično korektno
stališče, ki je popolnoma skregano z zgodovino
in zdravo pametjo je, da so križarske vojne prve
sprožile konflikt med muslimani in kristjani; da so
od verske blaznosti opiti vitezi prišli v arabski svet
in malo da ne poklali vse prebivalce. Zgodovinska
resnica pa je vse prej kot taka.
Preden začnem s svojim pisanjem, bi rad opozoril vse, ki jih bo ta članek pognal s stola, da moj
namen ni kritika islama kot religije ali opravičevanje
zločinov, ki so jih izvajali kristjani na svojih prav
tako krvavih pohodih. Namenjen je le navajanju
zamolčanih ali namensko izpuščenih zgodovinskih
dejstev. Sploh v sedanjem času, ko se soočamo z
migrantsko krizo, je prav, da se spomnimo, kako
se je zgodba o krščansko-muslimanskem konfliktu
pravzaprav začela.

Začetki in širitev islama
Leta 624 je Mohamed vodil napad za plen in denar na karavano iz Meke, v katerem je bilo ubitih
70 prebivalcev Meke. Med letoma 630 in 632 (čas
Mohamedove smrti) so muslimani skozi 12 krvavih
invazij zavojevali večino arabskega polotoka in južnega Izraela. Teh dvanajst invazij so bile v večini
“svete vojne”.
Po Mohamedovi smrti leta 632, je novi muslimanski kalif Abu Bakr izstrelil islam v skoraj 1500
let trajajočo imperialistično, kolonialistično in krvavo
nadvlado drugih narodov skozi invazijo in vojno.
Marsikomu se bodo zdeli ti pridevniki sovražni govor,
a sem jih uporabil namenoma in jih nameravam tudi
podrobno razložiti. Kdor jih zanika, je žrtev politično
korektnega izražanja, nima pojma o zgodovini ali pa
laže, da brani islam.
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Imperialistično

Muslimanske vojne imperialističnega osvajanja
so se bile več kot 1500 let, proti stotinam narodov,
čez milijone kvadratnih kilometrov ozemlja. Želja po
širitvi islama in želja po ozemlju se je raztezala od
južne Francije do Filipinov, od Avstrije do Nigerije,
od srednje Azije pa do Nove Gvineje. To je definicija
imperializma, ki ima za cilj “dominirati ekonomske
in politične zadeve šibkejših držav.”

Kolonialistično

Cilj muslimanov je bil, da imajo centralno oblast.
Najprej v Damasku, nato v Bagdadu, Kairu, Istanbulu in drugih imperialističnih centrih. Lokalni guvernerji, sodniki in drugi vladarji oddaljenih kolonij so
bili nastavljeni s strani centralnih oblasti. Islamsko
pravo ali Šarija je bilo postavljeno kot vrhovno pravo,
ne glede na želje lokalnega prebivalstva.
Arabščina je bila postavljena kot jezik vladarjev,
jeziki podrejenih ljudstev pa so pogosto izginili. Obstajali sta dve vrsti prebivalstva. Podrejena ljudstva
so plačevala davek “jizya”, ki ga kolonialnim osvajalcem ni bilo treba plačevati. Čeprav se je pravo
različno uporabljalo na različnih delih sveta, je tukaj
nekaj primerov zakonov, ki so jih morali upoštevati
zavojevani kristjani in judje.
Kristjani in judje niso smeli nositi orožja – muslimani so ga lahko;
kristjani in judje niso smeli jahati konj – muslimani so jih lahko;
kristjani in judje so morali dobiti dovoljenje za
gradnjo – muslimanom tega ni bilo treba;
kristjani in judje so morali plačevati nekatere
davke, ki jih muslimanom ni bilo treba;
kristjani in judje so se morali prikloniti svojim
muslimanskim vladarjem, ko so plačevali davke;
kristjani in judje so morali živeti po šeriatskem
pravu, ne po svojem verskem ali sekularnem pravu.
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V vseh primerih so ti zakoni dovoljevali manj svobode zavojevanim ljudstvom kot zavojevalcem. Celo
ne-arabski muslimani so bili šteti kot drugorazredni
državljani. Na vrhu je ostal arabski muslimanski sloj.
To je definicija kolonializma – “skupina ljudi, ki se
naseli na teritoriju, oddaljenem od matične države in
ima pravosodno in absolutno oblast nad originalnimi
prebivalci dežele.”

Krvavo
Ker je bila geografsko najbližja, je bila Palestina
prva zahodna ne-arabska država, ki so jo napadli
arabski muslimani. Palestina je bila v tistem obdobju
pod nadvlado pravoslavnega Vzhodnega rimskega
cesarstva. Vlada Bizantincev je bila despotska in v
svojem imperialističnem, kolonialističnem in krvavem vladanju so podjarmili veliko judov in monofizitskih kristjanov. Zaradi šibkosti Bizantincev in hitrega
konca spopadov na področju Palestine in Egipta, se
muslimansko osvajanje teh dveh “držav” velikokrat
politično korektno označuje kot mirno in nekrvavo.
To pa je čista zgodovinska laž.
Podjarmljenje Palestine se je začelo 20. avgusta
636 z bitko pri Yarmuku, v kateri naj bi sodelovalo
okoli 70.000 vojakov (težko, da ni bilo krvavo). S
pomočjo lokalnega judovskega prebivalstva, ki je
Arabce pozdravilo kot osvoboditelje, so muslimani
hitro zavzeli celotno Palestino. Zataknilo se je le pri
Jeruzalemu, ki ga niso mogli zavzeti. Mesto je po
petih mesecih krvavega obleganja le padlo, zgodovinski viri pa poročajo o tem, da so bili muslimani za
razliko od križarjev v tem primeru izredno civilizirani
in prebivalcev niso pobili. Tu pa se je začel islamski
imperializem. Premagani kristjani in judje so morali
plačevati davke zmagovitim Arabcem.

Po Jeruzalemu je sledil
preostali svet
Muslimansko zavzemanje severne Afrike je teklo
relativno lahko, dokler se niso domorodci, predvsem
Berberi, ki so živeli zahodno od Egipta, uprli. Ljudstva severne Afrike so se borila tako močno, da se
je islamska ekspanzija skoraj ustavila. Med Tripolijem in Kartagino se je islamski bojni stroj ustavil za
skoraj četrt stoletja.

A to muslimanov ni ustavilo. Svoje zavojevalske
vojne so nadaljevali preko celotne severne Afrike.
Zavzeli so celotno današnjo Španijo in Portugalsko
in prodrli v Francijo, kjer pa je bil krvavi bojni stroj
dokončno ustavljen v krvavi bitki pri Poitiersu.
Glede na geografsko ekspanzijo lahko trdim, da
so muslimani v svojem 450 let trajajočem terorju
pobili do trikrat več ljudi kot kristjani muslimanov v
vseh križarskih vojnah skupaj. To seveda kristjanov
ne opravičuje grozot, ki so jih povzročali, a je relevantno, da dokažemo, da današnja teza o krščanskih
barbarih in učenih Arabcih ne drži.

Križarske vojske
Moje osebno mnenje o križarskih vojskah je, da
so bile skrajni odziv na agresijo islama. Vsak bralec
pa ima pravico, da se ne strinja z mano. Zagotovo
pa je treba obsoditi tudi grozote, ki so sledile krščanski vojski. V mestu Antiohija naj bi prišlo do
takega masovnega pokola med prebivalci, da je kri
tekla v potokih. Enaki podatki obstajajo za krščansko zavzetje Jeruzalema. Takrat naj bi vojaki stali
do kolen v krvi. Pobita je bila večina muslimanov in
judov v svetem mestu vseh treh religij.
Kot sem povedal že na začetku, ne pišem z namenom opravičevanja zločinov kristjanov, ampak
kot odgovor na moderno politično korektno mnenje
o učenih Arabcih in o tem, kako so kristjani prvi
napadli miroljubne muslimane.
Dejstvo, ki ostaja, je, da so muslimani že 450 let
pred prvo križarsko vojsko izvajali teror in krvavo
osvajali vse od Francije do Egipta, od Palestine do
Anatolije, da muslimanske vzhodne ekspanzije sploh
ne omenjam. Krvava sled islamskih svetih vojn se
vleče od Gibraltarja pa vse do Filipinov.
Morda je ta prispevek zgodovinski, a ne smemo
pozabiti, da se vzorci, zastavljeni z začetnikom
Mohamedom, ponavljajo do danes. Ker bo pregled
islamskih osvajanj na Balkanu, na vzhodu in v modernem času sledil v naslednjih tednih, naj za konec
omenim samo citat aktualnega turškega predsednika
Erdogana, ki kaže na dejstvo, da je islamski imperializem še kako živ: »Mošeje so naše čelade, minareti
naše sulice in verniki naši vojaki.«

TUDI TO JE ISLAM

SPREOBRNJENCEM GROZIJO
Gottfried Martens, luteranski pastor v Berlinu-Steglitzu, je na facebooku svoje župnije, v kateri
še posebej veliko muslimanov prestopa v krščansko
vero, povedal, kaj doživljajo ti ljudje: »Množične
verbalne grožnje, tudi grožnje z nožem, udarce
v obraz, trganje krstnih križev, uničevanje Svetih
pisem, zmerjanje z neverniki, prepoved vstopanja v kuhinje, češ da so nečisti …« Spreobrnjenci
pri tem ne morejo upati, da jih bo kdo podprl, jim
pomagal, kajti »kdor je v Nemčiji preganjan kot
krščanski spreobrnjenec, nima ‘nobenega lobija’«.
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Pastor Martens je že decembra za evangeličansko
agencijo Idea javno spregovoril o velikih težavah
nekdanjih muslimanov, ki se pripravljajo na prejem
zakramenta krsta. Večina se jih zelo boji iti v svoja
stanovanja v domovih za begunce, trepetaje prosijo
pastorja, naj jih potegne iz njih. Zato pastor zahteva
ločeno bivanje za kristjane in muslimane v domovih
za begunce.
Dokler ne bo tako, si kristjani v številnih primerih
ne bodo upali javno spregovoriti o napadih in grož
njah v domovih.
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega prastarega misijonskega cekarja

POKORA JE LAHKO TUDI PRIJETNA
Enkrat na mesec se moram odpraviti v gore, ki so
del japonskega gorskega masiva Fudži. Na vzpetini,
ki omogoča ceste in hiše, se razprostira majhna
katoliška župnija. Kako je sploh nastala? Po Božji
milosti, se razume, a naš Gospod se je pri tem poslužil italijanskega misijonarja salezijanca. Dobro se
ga spominjam in prav je, da ga imenoma predstavim,
čeprav se krstnega imena ne spominjam več: pater
Cerisi. Če se ne motim, je že v večnosti in se bo ob
mojem poročilu gotovo nasmehnil. Gospod mu je
podaril krasen glas in lepo je igral na kitaro. Z njo
se je lepega dne odpravil pred budistični tempelj,
menda je že več kot tisoč let star, in okoli njega so
se nabrali veliki kamni – nekateri so prave skale –, s
katerimi tempelj vabi obiskovalce. Od nekdaj vodi do
tega templja starodavna romarska pot na budistom
sveto goro Fudži in še danes romajo ljudje po njej,
obdani z neke vrste budistično hvaležnostjo.
Pater Cerisi se torej tisti usodni dan poda k templju, sede na eno izmed raztresenih ploščatih skal
in začne igrati. In kdo se mu naenkrat približa?
Otroci, ki še niso za šolo in lahko porabijo prosti čas
z raznimi igrami, ki nikogar ne motijo, ker so precej daleč od obzidanega templja pod košatimi bori.
Pater igra italijanske popevke in zmeraj več otrok
prihaja poslušat. Popevke so nekaj, česar japonsko
uho ponavadi ne sliši (v tistih letih tudi televizije ni
bilo lahko kupiti). Otroci vprašujejo patra, odkod je
in ali bo spet kdaj prišel igrat k templju. Bo, obljubi
pater. Če ne bo deževalo, pride kar naslednji dan ...
Čez nekaj dni pridejo z otroci – starši. Navdušenju
otrok se niso mogli upreti. In pater jim zapoje po
italijansko celo vrsto lahkih melodij. Otroci in starši
so bili navdušeni! In starši so se pozanimali, odkod
prihaja in kaj namerava početi na Japonskem. In
pater jim razkrije, da bi rad v teh gorah, precej oddaljenih od velikih mest, začel z osnovno šolo. In da
ima že vsa potrebna dovoljenja, le da še ni – otrok.
Pozabil sem omeniti, da se šola v teh gorah ponavadi začne takoj po poletju, ker je zima zgodnja in
s snegom in mrazom ovira šolo; večkrat jo je treba
zapreti tudi zato, da dežela prihrani kurivo.
Tako se je začela in z uspehom razvijala nova
osnovna šola, seveda s pomočjo japonskih katoličanov. Glas o odlični šoli se je začel širiti. Pater
je staršem skoraj na samem začetku razkril, da
kot katoliški misijonar želi Japoncem in japonskim
otrokom dati tisto vzgojo in tisto življenjsko rast, ki
ji Jezus Kristus zagotavlja pravo srečo. Šola se je
začela širiti in kmalu je sledila prva lesena cerkvica.
In še nekaj: javno izrečeno nezadovoljstvo krajevnega budističnega svečenika, ki je bil dotlej vodil
edino osnovno šolo v celotni pokrajini. Njegovo javno
izrečeno mnenje je bilo, da mu pater krade učence.
314

Ko se je približalo leto novega vpisovanja v šolo,
si je pater nabavil tri buteljke posebno imenitnega
italijanskega vina in se odpravil k svečeniku, ki svojim očem skoraj ni mogel verjeti, da vidi pred seboj
svojega dozdevnega sovražnika. Pater se predstavi
ne samo z enim poklonom, ampak z mnogimi in kar
se da globokimi in ponudi steklenice vina v dokaz,
kako zelo ceni svečenikovo delo za vzgojo otrok.
Obenem mu razodene, da najbolj nadarjene otroke
od vsega začetka pošilja v svečenikovo šolo in ostale
prihrani zase, ker ga zanima najbolj težko vzgojno
delo. In od tistega dne sta si pater in svečenik postala prijatelja.
Opravičujem se, da sem odgrnil zaveso z ene  
naših župnij, kjer sicer enkrat na mesec darujem
sveto mašo v japonščini in angleščini. V te kraje je
zaradi dela v tovarnah priromalo kar nekaj Filipincev
in Filipink, ki jim japonščina dela težave. Tudi angleščina jim dela težave, ampak manj kot japonščina ...
Starejša japonska katoličana, mož in žena, me
vsak mesec povabita na večerjo in da pri njih prespim za sveto mašo v nedeljo dopoldne. Kljub kopici
osemdesetih let na njunih ramah, me sprejemata s
pravo japonsko-krščansko prijaznostjo.
Da se malce oddolžim, ju prosim, naj na moje
stroške organizirata slavnostno večerjo na določen
sobotni večer v vsem trem znani restavraciji ob enem
izmed pêtih jezer okrog gore – se pravi okrog gorskega sistema – Fudži. Da bosta imela dovolj časa
za tisto posebno soboto, ju prosim – in z veseljem
se strinjata –, da se dobimo za slavje šele po dveh
mesecih od datuma dogovora. Ne, ne smem pozabiti
omeniti, da sem tisto jezero izbral jaz: že dolgo ga
poznam in ob večerni zarji spomladi, ko na bregu
okoli cvetijo rdeče in roza in bele češnje, in ko si
sonce vzame kar se da dolge minute, preden oranžno-rdeče odide v više ležeče gozdove – najbrž bi
tudi vi izbrali takšen večer japonske pomladi.
En mesec pred dogovorom se spet – kot zmeraj
na tretjo soboto v mesecu – oglasim. Smehljaje
me sprejmeta v bolj nedeljskih oblačilih in skoraj
enoglasno naznanita:
»Kako sva vas težko čakala!«
Na mojem obrazu bereta rahlo začudenje.
»Saj smo se zmenili za danes zvečer, ali ne?«
»Za še en mesec pozneje,« si upam odgovoriti.
Spogledata se. Nekaj kakor mračna senca jima
obarva prej tako vesela obraza. Nasmehnem se in
okrog srca mi je, recimo, grenko:
»Dosti dela sem imel in toliko stvari sem moral
obdržati v spominu – oprostita! Torej gremo!«
Tista grenkoba v srcu – in v želodcu – je nastala
zaradi dejstva zadostne jedi zjutraj in opoldne, ker
nisem računal na kakšno pojedino zvečer. Po navadi
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ob taki priložnosti jem čez dan malo, da z večjim
veseljem uživam pojedino, ki je navadno precej
komplicirana zaradi japonskih dodatkov k sicer zahodnjaški jedi. Tako je pač na Japonskem in človek
vidno počasti gostitelje, ki znajo ceniti nenarejeno
veselje ob prejetem daru. Bom pa delal pokoro, si
mislim pod smehljajem in taksi nas zapelje k jezeru.
Še to moram priznati: uživati jezero v pomladanskem zahajajočem soncu z njegovo oranžno-zlato,
rdečo svetlobo v češnjah, ob kozarcu rdečega vina,
se mi je zdel višek nedolžnega uživanja: prvič se
redko zgodi in, drugič, slavi Gospodove darove, med
katere spada zdrav želodec. In seveda kuharjeva
spretnost!
Kar nekaj stopnic nas privede v restavracijo. Še
pred vhodom vanjo mi zagotavljata, da mi ni treba

skrbeti prav za nič – da si štejeta v čast, da sta
smela vse lepo urediti in da nam bo vsem trem v
brezskrbno veselje.
In res je bilo vse lepo preskrbljeno: miza ob
širokem oknu, on in ona s pogledom na jezero in
češnje in zarjo, jaz pa s hrbtom proti jezeru, soncu
in češnjam ...
»Ali se vam ne zdi čudovito?« me smehljaje
vprašata.
In jaz sem moral smehljaje odgovoriti, čeprav mi
je bilo še bolj grenko nekje blizu želodca kot prej ...
za pokoro. Toda večerja je bila čarobno okusna. S
kozarcem vina je tako zalila obe spokorni grenkobi,
da sem še danes vesel, da sem ju daroval za duhovno srečo obeh samozvanih gostiteljev.
Gostijo sem plačal jaz – brez pokore.

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

KAJ BO, ČE BO...?

Kaj bo, če bo navalilo v Evropo nekaj milijonov migrantov iz Azije in Afrike, večinoma muslimanov? Češka, Slovaška in Poljska jih ne bodo sprejemale,
Madžarska je že zaprla meje, Avstrija jih vedno bolj zapira, Švica pravi, da se po njej ne bo sprehajal vsak, ki bi se mu to zljubilo. Kakšno je stanje, je z
grozljivo natančnostjo opisal dr. Damir Črnčec v Reporterju pod naslovom “Vabljenje nezakonitih migrantskih hord je več kot očitno veleizdaja”.
Zadnji teden je bil na mednarodnem prizorišču zaznamovan s terorističnim napadom norega radikaliziranega islamista v Nici, ki je 14. julija
na največji francoski praznik, dan padca Bastilje, s tovornjakom pobil
84 ljudi in jih 308 ranil. 15. julij 2016 pa je zapisan v turško zgodovino
kot datum, ko so se Erdoganu zložile kocke: dan, kot je dejal, v svoji prvi
izjavi, ko je dobil “darilo, blagoslov Alaha”. Vojaški državni udar dela
turške vojske je v nekaj urah neslavno propadel. Predsednik Erdogan,
novodobni turški sultan, pa je dokončno dobil priložnost, da uresniči
svoj rek: »Zame je demokracija kot vožnja z avtobusom, ko pridem do
svoje postaje, izstopim«.
Oba dogodka imata skupno temeljno podstat, islam, radikalni
islam. Islam je v zadnjih letih pospešil svojo rekrutacijo, konvertitstvo
na Zahodu, kot derivat pa nastopa radikalni islam, radikalizacija muslimanov v zahodnih družbah. V bistvu je to napad na našo demokracijo,
na naš vrednostni sistem, na naš odnos do raznolikosti, manjšin, do
svobode, pravičnosti, enakopravnost mož in žena itd. Islam želi in
zahteva šeriatsko pravo, totalitarno pravo, ki je v vsem v nasprotju z
našimi ustavnimi načeli. Šeriatizacija izhaja iz popolnega razlikovanja
med vernimi (muslimani) in nevernimi, s katerimi se lahko počne,
kar hoče. Šeriatizacija daje ženskam status tretjerazrednih bitij, ki
so stroji za rojevanje otrok. Šeriatizacija deklice po prvi menstruaciji
razglasi godne za poročanje, ponekod celo prej. Šeriatizacija narekuje
(množična) posilstva žensk, ki se sprehajajo same ali niso zamotane od
glave do peta … Govorimo o sistemu vrednot, ki temelji na eni knjigi
in vrača Evropo v temačni srednji vek. Vse skupaj je podprto z velikimi
finančnimi sredstvi, ki jih dajejo bogate arabske države. Te iste države
niso sprejele nobenega islamskega migranta z Bližnjega vzhoda in iz
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Afrike, na veliko pa podpirajo gradnjo mošej in džamij po zahodnem
svetu. Savdska Arabija, Katar, Kuvajt, Združeni arabski emirati, Oman,
Bahrajn, to so ti “zlikovci”.
Turčija, na drugi strani, je država z milijoni beguncev iz konfliktnih
razmer v svoji soseščini, ki pa je razvila tehnologijo zlorabe beguncev
kot nezakonitih migrantov za destabilizacijo Evrope. Totalitaristu Erdoganu, ki je za Zahod po državnem udaru nenadoma postal demokrat
(sic!), je v letu 2015 uspel veliki met – ošibil je Evropo z migrantskim
valom, jo notranje destabiliziral, za nagrado pa prejel milijarde evrov
in vizumsko liberalizacijo.
Hvala nesposobni Angeli Merkel za vse, kar se je dogajalo v preteklosti in kar se bo v prihodnosti. Evropa je preplavljena z nezakonitimi
migranti in teroristi, sedaj to priznava še gospa dobrodošlica, Merkel.
Neposredno s tem je povezan tudi izhod Velike Britanije iz Evropske
unije, brez migrantskega vala bi bil rezultat na referendumu drugačen.
V to sem trdno prepričan. Teroristični napadi v Parizu lani, letos marca
v Bruslju, nedavni na vlaku in množična posilstva v Nemčiji, napad na
nosečnico na Nizozemskem, množični napadi na Švedinje, Danke, to so
dokazi, da so naši politiki izdali lastno prebivalstvo. Vabljenje nezakonitih migrantskih hord je več kot očitno veleizdaja lastnih ljudi. Račun
je izdan in ga bo treba poravnati.
Tudi iz tega konteksta je treba razumeti, zakaj je v velikem delu
turške družbe občutek, da Erdogan sistematično uničuje posvetno, Atatürkovo dediščino države. Erdoganu dvakrat v zadnjem času ni uspelo
na volitvah dobiti dvotretjinske večine, ki bi mu omogočila absolutno
oblast. V zadnjem času je razrešil konflikt z Rusijo in Izraelom. Nato pa
vojaški “puč”. Razumeti je treba, da so semena za to v Turčiji bila, da so
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v zgodovini uspeli trije prevrati in še ena intervencija vojske. Tokrat pa
se jim ni izšlo. Zakaj? Upam si trditi, da je bil udar vzpodbujen s strani
režima predsednika Erdogana, po njegovi obveščevalni službi MIT ali
so zelo zgodaj vedeli, da se pripravlja in ga dopustili.
Vojaški udar je organizirala manjša skupina znotraj vojske, brez
podpore vodstva. S tem je bilo že samo po sebi vzpostavljeno veliko
tveganje za uspeh. Erdoganu je s komunikacijo po internetu in televiziji, z uporabo aplikacije facetime uspelo mobilizirati in nagovoriti
podpornike. Paradoksalno je uporabil družbena omrežja, ki jih je prej
sistematično zatiral. Pučisti niso sestrelili njegovega letala, ko se je vozil
po Turčiji. Zelo hitro so se pojavile Erdoganu lojalne varnostne strukture,
ki so začele aretacije vojakov, policistov, žandarjev … V nekaj dneh po
udaru je Erdogan odpustil 70.000 ljudi, vojake, policiste, vse dekane,
sodnike, učitelje, novinarje, urednike … Seznami so bili zanesljivo
pripravljeni vnaprej. Razglasitev izrednih razmer za tri mesece mu bo
omogočila dokončen obračun z vsemi pravimi in namišljenimi nasprotniki. Turška demokracija postaja čista turška avtokracija, predsednik
pa novodobni sultan.
Kaj to pomeni za regijo, Evropo in Slovenijo? Nič dobrega. Regional-

na nestabilnost in konflikti se bodo nadaljevali, Erdogan bo nadaljeval
sistematično radikalizacijo in islamizacijo turške družbe. Obračun z
vsemi nasprotniki bo zelo krvav. Ali lahko to pelje v državljansko vojno
v Turčiji po zgledu Sirije? Ali bo v Turčiji prevladal islamofašizem? Jugovzhodno krilo Nata je destabilizirano kot že dolgo ne. Evropa ne bo upala
preveč obsojati “demokrata” Erdogana zaradi strahu pred novo pošiljko
migrantov. Ponovno trdim, da lahko zelo hitro Turčijo discipliniramo z
gospodarskimi sankcijami. Samo malo volje in poguma je treba.
In Slovenija? Islamska skupnost v Sloveniji v največjem delu izhaja
iz tiste v Bosni. V Bosni so slavili zmago Erdogana nad pučisti, prav tako
tam poteka vse večja radikalizacija družbe. Mufti je iz Bosne prišel v
Slovenijo pred nekaj leti, z očitno nalogo izvajanja islamizacije Slovenije.
Lani je o tem poročal in se zahvaljeval Erdoganu na sprejemu pri njem.
Džamija v Ljubljani je simbol tega, kakor tudi želje po džamijah drugod
po Sloveniji. V Slovenijo priteka črni denar za islamizacijo, za nošenje
rut, burk … Pred vodstvom islamske skupnosti je velika odgovornost.
Z besedami in dejanji bo treba pokazati, da verjamejo v demokracijo.
Pogrešam namreč ostro obsodbo terorističnih napadov po Evropi, kakor
tudi procesa vahabizacije znotraj skupnosti v Sloveniji.

Čedalje bolj je jasno, da je problem prebežnikov večplasten. Tistih, ki beže zaradi preganjanja islamske države, je relativno malo. Glede na to, da
je večina med njimi mladih moških, je umestno tudi vprašanje, zakaj zapuščajo svojo domovino, namesto da bi se borili doma za boljšo prihodnost.
Vsekakor je največje število tako imenovanih ekonomskih migrantov, ki vidijo v Evropi deželo, kjer se z malo ali nič dela dosti zasluži. In če ne dobe tega,
kar so si zamislili in predstavljali, si pač to vzamejo s silo. Reporter je navedel poročilo nemške zvezne policije, da so bili migranti do srede junija 2016
vpleteni v kar 69.000 kriminalnih dejanj.
Nemška zvezna policija (BKA) je v svojem poročilu o kriminalu v prvih
treh mesecih letošnjega leta migrante opredelila kot posebno skupino.
In imela je kaj videti. Migranti so storili ali načrtovali kar 69.000 kaznivih
dejanj. Na družbenih omrežjih so domoljubne skupine na nogah, levičarski
aktivisti so opredeljevanje migrantov kot posebne skupine pri kriminalnem
delovanju označile za spodbujanje ksenofobije in nestrpnosti.
Kot poroča Reuters, je omenjena statistika kriminala v Nemčiji
sprožila nelagodje, še posebej med domoljubi, ki nasprotujejo množičnim migracijam in preveč liberalni migrantski politiki kanclerje
Angele Merkel.
Lani je namreč v Nemčijo prišlo več kot milijon migrantov, takrat so

se pojavila vprašanja, kako zagotoviti varnost. Zdaj poročilo BKA kaže,
da so migranti zelo nagnjeni k kriminalu. Med njimi je največ zločincev
iz severne Afrike, Gruzije in Srbije, omenjeni so tudi Sirci, Afganistanci
in Iračani, se pravi ljudje iz treh največjih skupin prosilcev za azil, ki pa
za zdaj predstavljajo manjši delež.
Največ kaznivih dejanj je povezanih s tatvinami (29,2 odstotka), 28,3
odstotka s premoženjem, 23 odstotkov s povzročitvijo telesnih poškodb,
ropi in nezakonitim odvzemom prostosti drugi osebi, 6,6 odstotka z
drogami, in 1,1 odstotka s spolnimi zločini (novoletni migrantski napad
na ženske v Kölnu ni zajet v tem poročilu, saj ga policija zaznava kot
lanskoletnega).

Kar zadeva Slovenijo, točne številke migrantov, ki so tukaj in pričakujejo azil nisem našel – vsak vir pove nekoliko drugače. Vsekakor jih je okrog
400. Poleg tega so tukaj še mladoletni migranti brez spremstva. Številke ne zgledajo visoke, druga pesem pa je, če si ogledamo vsote, ki so namenjene
zanje. Tole sem nabral po raznih virih na medmrežju.
Stroški, ki jih ima Slovenija zaradi prihoda migrantov v državo, v
letu 2016 znašajo 103.440 evrov na dan, je vlada zapisala na Twitterju.
V Sloveniji je trenutno 29 begunskih otrok brez spremstva – od teh
jih bodo 11 namestili v dijaški dom v Postojni, 10 pa še v novogoriškega.
Sedem jih ostaja v azilnem domu v Ljubljani, ena deklica pa je našla
rejnike. Če bo v prihodnosti v Slovenijo prišlo še več begunskih otrok
brez spremstva, jih bodo namestili na drugih lokacijah po državi, ki pa
jih na petkovi novinarski konferenci v Novi Gorici še niso želeli razkriti.
V azilnem domu v Ljubljani ostajajo tisti mladostniki brez spremstva, ki so pred kratkim prišli v Slovenijo in v zvezi z njimi vodijo še
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določene postopke. Vsi otroci, ki so stari med 11 in 17 let, bodo vključeni
v izobraževalni proces. Deset mladoletnih fantov – osem jih prihaja iz
Afganistana, po eden pa iz Iraka in Alžirije – bodo v Novi Gorici obiskovali
osnovno šolo za odrasle, poroča STA. Sedem od enajstih mladoletnih
otrok, ki bodo od torka naprej nastanjeni v Postojni, bo obiskovalo
dve tamkajšnji osnovni šoli, štirje pa bodo vključeni v osnovno šolo
za odrasle.
Za leto dni tega projekta je zagotovljenih okrog pol milijona evrov.
To je več kot 23.000 evrov za enega otroka na leto ali 2.000 evrov na
mesec. Zaposlili pa bodo tudi nove delavce in to kar pet v novogoriškem
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dijaškem domu in sedem v postojnskem. To pomeni skoraj ena na novo
zaposlena oseba na migranta. Slovenski otroci pa marsikdaj živijo na
robu revščine, da o otrocih s posebnimi potrebami, ki jim starši ne
morejo privoščiti osnovnega zdravljenja, ne izgubljamo besed. Očitno
je Slovenski vladi najbolj pomembno, kakšen vtis bo naredila v odnosu

do migrantov v Evropski uniji, koliko otrok pa se v slovenskih vrtcih tišči
v eni igralnici z eno strokovno delavko, naj ostane skrivnost.
Za prehrano enega migranta v domu v Logatcu je slovenska vlada
namenila €47, kar je $52 na dan. Očitno bo en migrant “zajedel” célo
slovensko povprečno bruto plačo. Bo dobival steake in kaviar?

Stroški pa seveda niso vse. Nihče ne more zagotoviti, da migranti v Sloveniji ne bodo počeli isto, kar počno v Nemčiji, Belgiji, Holandiji, Franciji in na
Švedskem: nasilje, tatvine, ropi, posilstva, o čemer smejo mediji poročati le malo. Zakaj to počno, je za Basler Zeitung razložil upokojeni univerzitetni
profesor Bassam Tibi iz Göttingena, Sirec, ki že 58 let živi v Nemčiji.
»Oni posiljujejo vaše ženske, ker jim niste dali luksuznih stanovanj
in avtomobilov, in zato, ker mislijo, da so kurbe,« je dejal profesor Tibi.
Tibi je opozoril, da bo zaradi politike odprtih vrat kanclerke Angele
Merkel, kmalu prišlo do velikih socialnih konfliktov. Glede spolnih
napadov na Nemke meni, da so posledica arabskega vrednostnega
sistema in nerealnih pričakovanj migrantov, da bodo potem, ko pridejo
v Nemčijo, živeli luksuzno in v izobilju. »Arabci, ki prihajajo, pričakujejo
razkošna stanovanja, blondinke in državo blaginje,« je dejal in dodal,
da Nemci že zdaj migrantom omogočajo veliko večji standard, kot so
ga bili ti navajeni tam, od koder prihajajo. Ta razkorak med željami in
realnostjo bo v naslednjih letih vodil do velikih konfliktov.
Tibi je povedal, da je dvosobno stanovanje v Kairu luksuz, v Nemčiji
pa pozna 16-letne migrante, ki sami živijo v dvosobnih stanovanjih,
ampak so še vedno nezadovoljni. Zakaj? Zato, ker so mislili, da bodo
dobili še avtomobile. Zastonj, se razume. Žal profesor sirskih korenin ni
povedal, ali bi bili migranti zadovoljni z mercedesom ali bi bili še naprej

užaljeni, ker ne bi dobili porschejev.
»Spomnite se hvaležnih Sircev iz selfijev z Angelo Merkel. Eden
od teh je nedavno na televiziji dejal, da je nad njo zelo razočaran. On
si želi dobro službo, zagotovljen dohodek in stanovanje. Imeli bomo
velike socialne konflikte zaradi tega,« je opozoril Tibi. Ko je bil vprašan,
kako lahko kaj takega z gotovostjo trdi, je odgovoril, da je vrednostni
sistem migrantov popolnoma nezdružljiv s sodobnim svetom. Odkrito
je povedal, da Arabci zase verjamejo, da so častni ljudje, za Nemce pa
menijo, da so nečastni in umazani, ker svojim ženskam pustijo, da spijo,
s katerimkoli moškim hočejo.
Tibi je še dejal, da se migranti s posilstvi žensk pravzaprav maščujejo,
ker niso dobili luksuza, ki so ga pričakovali. »Če Arabci nečesa ne dobijo,
se zelo razjezijo. V kulturi, kjer imam korenine, človeka, ki vas je razjezil,
skušate ponižati. In ponižate ga tako, da mu posilite ženo,« je razložil
Tibi. Oni vedo, da je posilstvo nezakonito dejanje, toda hkrati vedo, da se
jim ne bo zgodilo prav nič, saj se policija boji, da bi bila obtožena rasizma.

Če kdo misli, da bodo davkoplačevalci nosili breme migrantov samo začasno, se hudo moti. Mentaliteto teh ljudi in razlago, zakaj vse te množice
silijo v Evropo, pojasnjuje naslednji članek v Reporterju, ki je povzet po tujih virih.
Čeprav je lokalna oblast v mestu Waldenburg poskrbela, da bi se
prosilci za azil lahko s prostovoljnim delom vključili v skupnost, so
migranti delo zavrnili. Jasno so povedali, da so gosti kanclerke Angele
Merkel. In za goste se, kakopak, ne spodobi, da bi delali.
Prosilcem za azil je v skladu s pravili priseljevanja v Evropsko unijo
(EU) prepovedano opravljati plačano delo, lahko pa opravljajo prostovoljno delo. Na to so tudi pomislili lokalni oblastniki v Waldenburgu,
češ, migranti naj dolgočasje preganjajo z delom.
Uradniki so naredili načrt, da bi jih spodbudili k boljši integraciji v
novo okolje. Poleg tega, da bi jim dali posebne uniforme, poskrbeli za
prevoz na delo in hrano, so jim tudi obljubili, čeprav bi se kot prostovoljci
vključili v razne humanitarne organizacije ali bi opravljali družbeno
koristno delo, 18 evrov za 20 ur dela. Župan Bernd Pohlers je medijem
potarnal, poroča britanski Express, da prosilci za azil tega niso sprejeli,
saj jih je v Nemčijo povabila Merklova, zato so v državi gosti. Poleg
tega so bili mnenja, da bi jih morali plačati več, saj je minimalna urna
postavka v Nemčiji 8,5 evra.
Župan je poskrbel za sestanek, jim z najetim tolmačem razložil
zakonodajo, kaj lahko delajo in kaj ne, in zakaj je tudi za njih pomembno,
da se čimprej vključijo v skupnost, a ni pomagalo.
Zanimivo je, da se je vse to dogajalo v času, ko je prišla v javnost
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informacija, da bo nemška kanclerka Angela Merkel direktorje nekaterih nemških največjih podjetij pozvala, naj za begunce ponudijo več
usposabljanj in delovnih mest, ker se do zdaj naj ne bi izkazala. Podjetja
so se branila, da večina priseljencev ne zna nemškega jezika in je premalo izobražena, kar je seveda čudno, saj nas je medijski mainstream
več mesecev prepričeval, da v Evropo prihajajo sami inženirji, fiziki,
tehnologi, skratka visoko izobraženi ljudje.
Kako težko med migranti najdeš človeka, ki ni pripravljen živeti
na račun davkoplačevalcev, ampak od svojih rok, so lani spoznali v
prestižni tovarni BMW.
Župan Dingolfinga, Heinrich Trapp, je povedal, da so skupaj z BMW
organizirali akcijo, da bi v novem logističnem centru dobilo delo tudi
dvajset migrantov, ki bi se tako integrirali v skupnost. Bili so razočarani,
da za delo pri enem najbolj zaželenih delodajalcev v Nemčiji med migranti ni bilo zanimanja. »Volja, da bi v Nemčiji uspeli, je med migranti
zelo, zelo majhna, še posebej med odraslimi. Njihovo sodelovanje na
tečajih nemškega jezika je zelo frustrirajoča izkušnja, še posebej za
prostovoljce,« je dejal Trapp.
Časopis Frankfurter Allgemeine Zeitung je sicer pred mesecem
dni poročal, da je 30 največjih nemških podjetij do junija zaposlilo 54
beguncev. Le zakaj tako malo?
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Ko človek prebira te novice, pa še tiste o množičnih posilstvih na Švedskem, da o napadih skrajnih islamistov v Franciji in Nemčiji niti ne govorimo,
potem se človek zgrozi ob misli, kaj lahko pričakujemo v Sloveniji. V Sloveniji imamo vlado, ki ni sposobna izvesti niti ene same nujne reforme, na primer
v zdravstvu in ne zna drugega kot ukvarjati se sama s seboj ter menjati ministre kot umazano perilo, potem se človek res vpraša, kaj Slovenijo čaka.
Pa vendar morebiti ni vse tako negativno. Vredno je prebrati članek, ki ga je objavil v Reporterju dr. Damir Črnčec pod naslovom “Ne bo jim uspelo!”
Septembra je minilo deset let od predavanja nekdanjega papeža Benedikta XVI. na univerzi v Regensburgu, kjer je med drugim citiral stavek
bizantinskega vladarja Manuela II. Palaiologosa. Manuel II. je v dialogu
s perzijskim učenjakom leta 1391 zapisal: »Pokaži mi, kaj je Mohamed
novega prispeval, in tam boš našel samo zlobo in nehumanost, kot je
ukaz, da se z mečem širi vera, ki jo je pridigal.« Številni muslimani so bili
z navajanjem tega užaljeni, državniki pa so se odzvali različno. Nekateri
so papeža nedvoumno podprli, drugi pač ne. Pakistanski predsednik
Mušaraf je izjavo razglasil kot obrekovanje islama, iranski svet varuhov
ustave pa za del “serij zahodnih zarot proti islamu”. Palestinske oblasti in
teroristi iz vrst Hamasa so obsodili te papeževe besede. Na drugi strani
se je španski premier Aznar na pozive k papeževemu opravičilu odzval
z vprašanjem, zakaj se muslimani niso opravičili za 800 let okupacije
Španije, švicarski notranji minister Couchepin je papežev govor ocenil
kot »inteligenten in nujen«, za avstralskega premierja Howarda so bili
jezni odzivi islamskega sveta »disproporcionalni, čudni in razočarajoči«.
Kako so reagirali papeževi podrejeni, njegovi princi, kardinali?
Nekateri na zelo splošni ravni, v stilu ne krop ne voda. Avstralski kardinal Pell pa je papeža nedvoumno podprl z besedami, da »ne more
izključiti povezave med islamom in nasiljem«. Po drugi strani je bil
kardinal Bergoglio “nesrečen”, besede papeža »ne odsevajo njegovega
mnenja« … Kardinal Bergoglio je dobrih šest let kasneje, 13. marca
2013, postal papež Frančišek. V zgodovino bo odšel kot papež, ki je
umival in poljubljal noge tudi muslimanom. Samo iz zgornjih citatov,
ki so stari manj kot deset let, je več kot očitno, da ima katoliška cerkev,
Zahod, naša civilizacija, težavo. Težavo razumevanja, kaj se dogaja.
Priča smo namreč tretji islamski invaziji na Evropo. Prva je bila tista
do križarskih vojn, v kateri so muslimani osvojili velik del današnje
Španije, Portugalske, del Francije in so bili redno na roparskih pohodih
po Evropi, Italiji, Balkanu, Grčiji … V drugi invaziji, v času Otomanskega
cesarstva, jim je uspelo v celoti podrediti Vzhodno rimsko carstvo in Evropo do naših meja. Naša južna meja je bila evropski branik proti islamskim
otomanskim hordam, ki so prinašale teror nad našimi predniki. Začetek
zatona te druge invazije je zmaga Jana Sobieskega pred Dunajem leta
1683, konec pa vzpostavitev sodobne turške republike leta 1923.
Tretja islamska invazija je bolj sofisticirana in prefinjena. Začne se s
procesom dekolonizacije evropskih kolonij po drugi svetovni vojni, kjer
so bivše kolonialne sile same uvažale islamsko prebivalstvo iz svojih
nekdanjih kolonij. Najbolj nespametne so bile Velika Britanija, Francija,
Belgija, ki sedaj tudi najbolj plačujejo za napačno migracijsko in integracijsko politiko. Dekolonizacijska paradigma se je nadgradila z lažjo, ki so
jo širile levičarska politika in akademske ustanove. Kriv je Zahod. Kriv
za revščino in vse tegobe svojih nekdanjih kolonij. Vse skupaj je velika

laž, katere cilj je bil pod krinko občutka krivde, humanitarnosti uvoziti
nesluteno število prebivalstva, ki bo v celoti spremenilo demografsko
strukturo Evrope. Seveda je samo “naključno” večina tega prebivalstva
islamskega, ki v večini zavrača pridobitve naše judovsko-antično-krščanske civilizacije. Civilizacije, ki temelji na enakih pravicah moških in
žensk, na svobodi veroizpovedi, svobodi do ateizma, na zaščiti gejevske
in lezbične manjšine … Četrti totalitarizem, islamski radikalizem,
vsemu temu nasprotuje. Želi si srednjeveško civilizacijo, ki temelji na
eni knjigi, v kateri so muslimani in moški od boga dani. Vsi drugi smo
lahko le njihovi sužnji ali podložniki. Ne, hvala za takšno civilizacijo.
Evropa, Zahod je pred težkim izzivom. Prepoznati bo potrebno,
da smo del islamističnega oratorija. Zgodba islama je zgodba, kot jo
je zapisal Manuel II., kot jo je citiral Benedikt XVI. Akcija iz oratorija
so radikalni, ekstremistični islamistični napadi po Evropi, od samomorilcev do napadov z avtomatskimi puškami, pištolami, noži, do
napadov z ukradenimi tovornjaki. Priporočila islamske države, kako
naj nas napadajo so: uporabite vse načine in metode, da pobijete čim
več nevernikov. Glasba oratorija so zvoki siren policijskih in reševalnih
vozil, jok žrtev in svojcev terorističnih napadov. Publika pa smo vsi mi.
Mi, ki to spremljamo po televiziji, internetu, družbenih omrežjih ali kot
neposredne žrtve in priče teh napadov. Scenariji za več oratorijev so
napisani, njihovo izvajanje pa gledamo skoraj vsak dan.
Kdo so producenti in režiserji? Kdo vse skupaj ideološko podpira,
kdo financira in izvaja? Odgovori na vsa ta vprašanja so na dlani.
Ideologi, številni imami, kleriki po Evropi in zunaj nje nas razglašajo za
nevernike. Nedavno je to storil tudi turški profesor ustavnega prava,
svetovalec turškega diktatorja Erdogana, ki je na tviterju avstrijskemu
kanclerju zapisal: »Odjebi, nevernik«. V krogu turškega diktatorja smo
očitno po navadah in običajih v času Osmanskega cesarstva. Novodobni
turški vpadi, nezakonita migrantska invazija, je lani dodobra pretresla
Evropo. Diktator nam sedaj grozi s tremi invazijskimi milijoni nezakonitih
migrantov. Izvajalci so se razkrili sami, kakor tudi financerji. Arabski
milijoni in milijarde finančno podpirajo to tretjo invazijo. Katarska
džamija, vojašnica v Ljubljani je del tega, kakor tudi številne druge po
Balkanu, Evropi in ZDA, financirane od Savdske Arabije, Katarja, Turčije
in drugih osvajalcev.
Naši predniki so nam zapustili to, kar imamo, naša dolžnost je, da
poskrbimo za zanamce. Morda je tudi čas, da zahtevamo od Turčije
odškodnino za vse zlo, ki so ga prizadejali turški vpadi. Kajti naša demokracija je na preizkušnji, pravno bomo morali na novo urediti odnos
do poskusov uničevanja demokracije z zlorabo ustavnih pravic. Osvajalci
so večkrat dejali, z vašo demokracijo vas bomo uničili. Ne bo jim uspelo,
kajti “neverniki” smo se prebudili, počasi tudi vstajamo!

Čas bi že bil, da se tudi Slovenci prebudijo in napravijo red v svoji deželi, da pokažejo vrata na smetišče vsem komunistom, da odrinejo v kot z
minimalno pokojnino vse udbaše, ki še šarijo in gospodarijo ter celo morijo po Sloveniji. Potem bo Slovenija kos tudi migrantom.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM

3. ARABSKA NOŠA

nadaljevanje
Obraz si namažejo z nekim mazilom, “kul”, predvsem obrvi in čelo. Raz obraz in oči seva nekaj bajnega. Pri slavnostih namažejo prste in nohte z žolto
barvo, katero daje rastlina hena. Kmetske žene pobarvajo tudi svoje lase. Splošno je v navadi opikanje
obraza z barvami (tetoviranje). Od časa do časa hodijo
po vaseh ljudje, katerih posel je to opikovanje. Ta
okras se ne more več odstraniti. Obraz po njem jako
trpi, a kaj boš: drugi kraji, drugi okusi. Arabkinja ljubi
dišave, in če le more, si kupi “flašico” dišečega olja.

Tetoviranje
s heno
Tako se oblačijo in lišpajo prebivalci v Sveti deželi.
Ni dvoma, da je večinoma še ostalo, kakor je bilo v
času Kristusovem in mnogo prej.
V mestih se z evropsko omiko širijo tudi evropske
noše in navade, ki se pa Jutrovcu ne podajajo tako,
kakor njegova narodna noša.

primer, fanta Ibrahima; namreč, če je sinček njegov
ljubljenec. Večjidel je žena moževa služabnica, a ne
sužnja, dasi si jo mora mož kupiti. Ona je srečna,
če mož z njo ravna kakor z nedoraslim otrokom in
skrbi za njen obstoj, kar ima pravico tudi od moža
terjati. Poleg tega so njene pravice še: očetova dota,
do katere mož nima nobene oblasti; navadno sme
za družinske potrebe porabiti, kar ji nese kuretina;
in vsak teden sme sprejeti obisk svojih staršev.
Iz hiše ne sme iti za dalj časa, ravno tako ne sme
sprejeti nobenega moškega, niti ob času molitve iti
v mošejo, ker molitev je izključno zadeva moških.
Ženina brezpravnost je posebno razvidna v zadevi
ločitve zakona. Možu more zadoščati vsak povod, da
izreče ločilne besede, navadno: ualáhi, aleji t-talák
bit-telete, to je: pri Bogu prisežem, da se moram
od tebe na podlagi verskih predpisov ločiti... in
žena mora takoj moža zapustiti. Njej te besede niso
dovoljene. Navadno je ločitev po receptu slovenskih
rokovnjačev le na kvatre. Pri splošni revščini mož
nima pod palcem, da bi si kupil novo ženo in oskrbel
otroke. Kratki ločitvi sledi “fatva”, to je pravna
določba, ki možu dovoli, da ženo vzame spet nazaj.
Prava rakasta rana družinskega življenja je, da
sme mož imeti več žena, kar se sicer ne zgodi pogo
stoma, kjer ljudem manjka denarja za vzdrževanje
take družine.

4. ARABSKO DRUŽINSKO ŽIVLJENJE
POLOŽAJ ŽENE
Slovenski pregovor pravi, da žena podpira tri hišne vogale. S tem je označen njen vpliv v družinskem
življenju. Pri krščanskih Arabcih ima žena večinoma
tak položaj kot pri nas. Ona je možu družica, njemu
enakopravna. Popolnoma drugače je pri mohamedancih, torej pri pretežni večini prebivalcev. Islam
uči, da je ženska manjvredno bitje. Manjvredna v
družini je od rojstva do groba.
Ako se porodi deklica, se nihče ne zmeni zanjo.
Brez pouka raste pri raznih hišnih opravilih, dokler
ne pride čas njenega edinega poklica, da postane
možu žena. Od devetega leta dalje zagrinja obraz s
pajčolanom in prav zgodaj se že “zabaranta” kakemu
mladeniču, dasi navadno ne gre takoj v njegovo hišo.
Da bi si deklica sama izvolila ženina, o tem ni govora;
to je zadeva staršev in denarja. Muslimanski ženi je
mož “gospod”, ne sodrug, in ženin poklic je, da je
možu pokorna, da mu vošči dobro jutro, mu poljublja
roko. Ona ga kliče z besedo “ja sidi” – gospod, mož
pa imenuje svojo ženo “ja mara” – žena, kakor je
tudi Božji Zveličar imenoval na ženitovanju v Kani
svojo mater (Jn 2,4). Po jutrovski šegi pri tem ni
čisto nič žaljivega. Redkokdaj se kličeta mož in žena
po imenu. Le izjemoma pokliče mož ženo “mati”, na
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Mnogoženstvo

Dasi je žena večjidel brezpravna, je v javnosti
nedotakljiva. Noben mož se ne upa dotakniti kake
žene, niti če jo zasači pri tatvini. Bati se mu je, da
mu ženska ne podtakne slabega namena in se ne
maščuje, kakorkoli je ravno pri roki. Njena nravna
čast se vsekakor višje ceni kakor pri nas. Deklico zapeljati se šteje med najhujše zločine, ki se maščujejo
le s smrtjo; zato so nezakonski otroci neznani. Gorje
deklici, ki bi ne mogla več skriti nasledkov greha!
Neusmiljeno jo zakoljejo ali zazidajo.
Zato so pa ženske izključene tudi iz vsega javnega življenja in v mestih vidiš pogostoma, kako
gre “gospod” z jerbasom na trg po meso in druge
kuhinjske potrebe.
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Če pride kdo v mohamedansko hišo, mora dati
znamenje in čakati, da se ženske odstranijo. Nikoli se
ne sme muslimana vprašati po ženi, to bi bila huda
žalitev. Če pride moški obisk, mora biti žena v svoji
izbi; ona sme občevati le s sovrstnicami.
Umevno je, da pri takih razmerah trpi ženino
duševno življenje. Njen poklic je ugajati možu in
njeno veselje so edinole otroci, posebno dečki. Če
pa teh ni, je namesto veselja njen delež vsakdanji
prepir. Delo ji ne gre, to prepušča kaki služkinji. Ona
se lišpa, poseda po blazinah, kadi, hodi na sprehod,
njena zabava je vsakdanje pomenkovanje, njeno
veselje lepa svilena obleka, uhani, prstani, z eno
besedo nič vzvišenega, nič plemenitega in njenemu
bistvu primernega.
Iz tega je razvidno, kakšno mora vsaj večinoma biti arabsko družinsko življenje. Starši niso
enakopravni, zato tudi nimajo nad otroci potrebne
predstojniške oblasti. Žena je neuka, njeno srce ne
pozna vzorov, ona potemtakem tudi ne more vplivati
na otroško srce. Manjka ji tudi potrebne nežnosti
v vedenju in govoru. Lahko se reče, da je čednost
muslimanske žene le navidezna, le zunanja.
Ali so pri tem žene nesrečne? Samo Bog vidi v
njih srca. Človek se pa navadi sčasoma vsega, torej
tudi arabska žena svojega poniževalnega položaja.
Ta ženin položaj je odločilnega vpliva na vse
družinsko življenje. Kdor tega ne pozna, si ne more
razložiti in razumeti vsega, kar se mu zdi v arabskem družinskem življenju izrednega, nam včasih
neverjetnega.
ŽENITEV IN SVATBA
Poglejmo najprej, kako se pri Arabcih ustanavljajo
družine. Zanimivi obredi pri ženitvi in svatbi so se
večjidel ohranili še iz starodavnih časov; mnogokaj se omenja tudi v Svetem pismu, na kar kratko
opozorimo.
Na Karmelu, kjer so sestre razširjale svoje krasno
letovišče, je bil med zidarji maronitski mladenič Jusuf
(Jožef), ki mi je stregel pri maši. Opazil sem, da ni
samo priden in delaven ampak tudi jako štedljiv. Po
nepotrebnem ni izdal niti beliča. Nekoč ga vprašam,
čemu tako štedi. Odgovori mi, da si namerava poleg skrbi za starše v kratkem tudi “kupiti nevesto”.
Osupnjen sem bil, ko slišim to iz ust prav poštenega
krščanskega mladeniča. Sicer sem že prej vedel,
da je nekaj sličnega pri muslimanih v navadi. Ni mi
pa bilo do tedaj znano, da je to splošna navada pri
Arabcih, torej tudi pri kristjanih.
Kako gre torej to “kupovanje in ženitovanje“?
Jutrovec z ozirom na zakon v primeri z nami ne
pozna dveh reči: prvič, mladenič ne bo zlahka ostal
neoženjen; in drugič, izvolitev njegove izvoljene
nikakor ni prepuščena njemu samemu. Ženitev je
torej prava kupčija, kakor pravi že beseda “kupiti
si nevesto”.
Jutrovec ne pozna strahu, da bi ne mogel preživljati žene in družine, ali da bi mu žena postala
zapravljivka in spodkopavala družinsko srečo. Iz
lastne volje mladenič, vsaj pri felahih, ne ostane
lahko samski. Če bi se kateri ustavljal, ga zbadajo
s pesmijo, ki se glasi nekako:
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Kako čmerno samec biti,
če iz hiše moraš iti:
ne beliča v žepu ni,
pač pa suknja polna uši!
Kdor do dvajsetega leta nima žene, o tem govore,
da je lenuh ali zapravljivec, ker si ni dosti prihranil.
Ker postane mladenič z ženitvijo samostojen mož
med sovaščani, silno želi čimprej postati družinski
oče, “odpreti hišo”, kakor pravijo Arabci. To je tudi
želja očetova in posebno materina. Ta ne pozna
večje sreče, kakor doživeti dan ženitve svojega sina.
Ta želja se izraža že v čestitanju pri rojstvu kakega
dečka: »Ako Bog hoče, ga boš oženila!«
Izvolitev neveste ali pravzaprav “kupovanje” je
izključna zadeva staršev, ali če so ti že mrtvi, starejših bratov in stricev. Ako ima ženin kako “srčno”
željo, se sicer, če je mogoče, nanjo ozirajo, nikakor
pa ne sme te želje nevesti razodeti. To storijo njegovi
namestniki. Tako je to zadevo tudi očak Abraham
izročil svojemu oskrbniku Eleazarju: »...da greš v
mojo deželo... in dobiš ženo mojemu sinu Izaku«
(1 Mz 24).
Star ženin
in otroška nevesta

Pogostoma se pripeti, da starši “zbarantajo”
svoje otroke že v njihovi nežni mladosti. Na splošno
se ženijo jako zgodaj, ker hoče nevestin oče svojo
hčerko “prodati”, ali pa, ker hoče ženinova mati imeti
v snahi dobro pomočnico pri delu. Najboljša doba
za nevesto je 13 do 16 let. Če pride 20. leto in še
ni ženina, je to zanjo slabo spričevalo. Da bi katera
čisto “obsedela” se vsaj med felahi ne pripeti zlahka,
pa če ima deklica tudi le eno oko.
Pri izvolitvi se gleda na sorodstvo, ker bo nevesta
iz žlahte, “hamule”, bolj gledala na družino kakor
tuja. Redkokdaj se gre po nevesto izven vasi. Če
pa manjka potrebnih novcev, se gre tja, kjer je
“boljši kup”, posebno ker se tam ni treba ozirati še
na druge okolnosti, katerim se ni mogoče izogniti
pri dobri družini.
“Bet emlih”, dobra hiša, dobra družina, to je za
felaha nad vse. Med narodom sicer ni posebnih
stanov po rodu, torej vsaj med felahi nobenih plemenitnikov. Kljub temu je vsak še tako razcapan in
reven felah ponosen, ako je iz dobre družine. Seve
je najboljša družina – denar, ker ta je sveta vladar
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posebno na Jutrovem. Kdor ima dosti pod palcem,
dobi lahko “najplemenitejšo” nevesto, četudi je sam
vse kaj drugega, le plemenitaš ne. Samo ob sebi je
umevno, da med muslimani in kristjani pri svatbi ni
nobenega stika.
Arabec gleda na to, da je nevesta lepa. Bila naj
bi vitkega stasa, rdečih lic, naj bi imela bele zobe
in predvsem velike, žive oči, kakor so oči ognjevite
gazele. Vrhu tega naj bi bila dobra gospodinja, pokorna, ne dolgojezična, ne jezasta, ampak krotka,
molčeča, možu vdana, goreča za njegovo čast.
Zaroka

Ako se je po dobrem preudarku našel tak biser,
se odloči ženinov oče za svatbo. Najprej pošlje k
nevestinim staršem neko osebo, “hatbe”, ki naj bi
poizvedela, kako je z zadevo. Če je poročilo ugodno,
gre oče z dvema pričama v nevestino hišo. Tu se seve
delajo, kakor da bi o namenu prihoda nič ne vedeli
in radovedni povprašujejo, »kaj nam je prineslo čast
tega obiska...« Prinesejo črno kavo, brez katere pri
Jutrovcu ne gre, potem se šele preide na dnevni red.
Kmalu so pri kupčiji... Neveste ne vprašajo; in če bi
jo vprašali, kakor so vprašali Rebeko: »Ali bi hotela
oditi s tem možem?« (1 Mz 24,58), bi ne smela reči
“ne” in sramotno bi bilo zanjo, če bi razodela kako
posebno nagnjenje do drugega mladeniča. Kakor že
nekdaj (gl. 1 Mz 24,50), imajo pri svatbi tudi bratje
odločilno besedo in zato bo pravo arabsko dekle
vedno reklo: »Kakor hočejo moj oče in moji bratje!«
Čez nekaj časa je v nevestini hiši zaroka, “hutbe”.
Ženin pride s pričami, nevesta se pa ne sme poka
zati. Ta zaroka velja skoraj toliko kot poroka in tu
posreduje tudi zastopnik vere. Najvažnejša točka
je kupna cena in nevestina dota. Cena je odvisna
od družine, od starosti in lastnosti neveste in znaša
povprečno 600 do 1.400 kron (avtor ima v mislih
avstrijske krone iz začetka tega stoletja; vrednost
je težko določiti, torej naj služi primera: ura vožnje
z vlakom iz Višnje gore do Ljubljane, obilno kosilo v
najboljši ljubljanski restavraciji in ura vožnje nazaj
je stalo leta 1910 okrog 2 kroni). Največ dobi oče,
ki je na nevestin račun morda naredil že prej dolg,
drugo je dota. Ta obsega obleko in različen lišp za
nevesto, ki ima s tem pravo otroško veselje. Vrhu
tega je treba plačati še nekaj plaščev, čevljev in
podobnega bratom, staršem in bližnjim sorodnikom.
Razume se, da to barantanje traja ure in ure in
postane jako glasno. Če je kupčija sklenjena, izroči

ženin ali njegov oče nevestinemu očetu pisano ruto,
v kateri je zavit cekin. Nad tem je izmolil duhovnik
pred očenaš ali pri muslimanih “hatib”, prvo suro
(=poglavje) korana. Voščijo si srečo (prim Tob
10,13) in se ločijo. Ženske pa naznanijo z značilnim
vriščem soseščini veselo novico.
Ženin in nevesta sta zvezana prav tesno in brez
tehtnih razlogov se ta vez ne sme razdreti. Videti
se pa tudi sedaj ne smeta, in če se srečata, zakrije
ona svoj obraz, kakor je storila Rebeka, ko je prvič
zagledala Jakoba (1 Mz 24,65).
ŽENITOVANJE
Nekaj dni pred poroko se začno priprave. Mladeniči uprizorijo ob večerih razne igre, ki so smešne
vsebine. Na vaški trati, pri nas bi rekli pod lipo,
so slovesnosti s petjem in umetnim ognjem. Okoli
ognja imajo mladeniči svoje plese, fantazije in vsa
vas je na nogah. Nevestini sorodniki in prijateljice
se podajo v mesto nakupovat obleko, lišp... in se
vriskaje vračajo. Konec vseh slovesnosti je dan, ko
nevesto pripeljejo na ženinov dom. Pri kristjanih je
poroka navadno v nedeljo in se že dan poprej vse
pripravi, pri muslimanih pa pripravljajo šele isti dan.
Deklice in žene peljejo nevesto v kopel, kjer se po
določenem obredu skoplje, oplete, obleče in obloži z
vsem nakitjem med petjem posebnih pesmi.
Tudi v ženinovi hiši je živahno. Brivec ga pobrije,
medtem uganja vaška mladež razne burke. Že tu
ima glavno vlogo “ženinov prijatelj” (Jn 3,29), naš
slovenski “camar”, ki zaukazuje mladeničem pri
oblačenju, dočim pojejo sorodnice na strehi sosednje
hiše. “Camar” mora vse voditi, vse zadovoljiti, vse
oskrbeti, njega morajo vsi ubogati. Veseli ga, ako
je ženin veselega obraza, če gre vse brez zapreke,
in če sliši ženinov vrisk. Ko nevesto pripeljejo v ženinovo hišo, je “camarjev” posel dokončan in stopi
v ozadje. Tako je bilo že pri Judih in na to merijo
besede Janeza Krstnika, ki se primerja takemu prijatelju ženina – Jezusa: »On mora rasti, jaz pa se
manjšati« (Jn 3,30).
Svatbeni sprevod

Ob določeni uri poroke, ali kakor pravijo “teklih”
ali kronanja, gredo pri kristjanih vsi svatje v cerkev.
Nevesta sedi popolnoma zagrnjena na okinčani
kobili, ženske pojejo ženitovanjske pesmi. Veljava
poroke je v pričah.
Nevesto spremijo nazaj v rojstno hišo, ženina pa
h kakemu sosedu. Vse čestita ženinu in staršem in
izraža razna voščila. Ostali del dneva je določen za
zabavo.

POBOŽNOSTI V LETU 2016
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.

S AJ NI RES ... PA JE!

vsake 3 dni umre ali je ranjenih 6 otrok
To je obračun enega leta vojske v Jemnu. Za
otroke je nevarno celo igrati se ali spati. Poleg tega
z vedno hujšo vojsko narašča raba najmanjših v
oboroženih spopadih. Lani je bilo registriranih 848,
nekateri od njih stari komaj 10 let. Razen smrti v

neposrednem dotiku z vojsko ocenjujejo, da je lani
umrlo okrog 10.000 otrok mlajših od 5 let zaradi
bolezni, ki jih povzroča pomanjkanje sanitarij in
cepljenja zlasti proti driski in pljučnici. Vse te bolezni
so ozdravljive v rednih razmerah (Agencija Fides)

KOŠČEK LEMONTSKE ZGODOVINE

Pred več kot pol stoletja, natanko pred 64
leti, leta 1952.
Na levi sliki:
Cerarjevi: †mama
Terezija s Heleno (por.
Klesin) in †Jožetom.
Na desni sliki:
†Jože Cerar nosi sliko lemontske Matere
Božje (drugi nosilec
neznan)

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $90: M. Kosir (MI); $80: D. Grajnar; $60: V.
Kaplan, I. Glavac; $50: A. Knez, F. Gaser; CAD39: S. Levstik;
$30: I. Kosir, A. Delak, H. Klesin; CAD26: R. Stele; $20: J. Grah;
$10: V. Skof, F. Rote.
ZA CERKEV: $50: A. Knez; $40: A. Petrich; $30: J. Grah;
CAD24: S. Levstik; $20: I. Kosir, J. Knez, H. Klesin, V. Skof,
V. Kaplan; $10: J. Bevec, V. Zupancic; A. Krivograd; CAD4: R.
Stele.
ZA SAMOSTAN: $250: B. Magajne; $20: K. Zorjan, J. Knez, H.
Klesin; $18: M. Kosir (MI); $10: I. Kosir, V. Zupancic.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $10: V Zupancic.
ZA LUČKE: $12: M. Kosir (MI); $10: A. Dolinar; $9: V. Zupancic
CAD6: R. Stele; $3: F. Rote.
ZA MISIJONE: $30: A. Delak; $5: V. Zupancic; CAD4: R. Stele

AVGUSTA 2016
ZA BARAGOVO ZVEZO: $25: dr. L. Lazar; CAD10: R. Stele; $5:
V. Zupancic.
DAR LISTU AM: $50: A. Petrich; $40: K. Zorjan; $30: V. Zupancic, M. Klement; $25: dr. L. Lazar, M. Kosir (OH); $20: I.
Kosir, A. Delak, D. Grajnar; $14: J. Novak; CAD11: S. Levstik;
$10: J. Bevec, J. Knez.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
LEOPOLD SPETIČ, Euclid, OH

