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BREZMADEŽNA je med najbolj pogostimi tipi Marijine slike v naših cerkvah, so pa tudi kombinacije 
Brezmadežne z Oznanjenjem, s Kristusovim učlovečenjem in s Svetim Duhom. Metzingerjeva oltarna slika 
na BREZOVICI pri Ljubljani je tak tip Brezmadežne kot Neveste Svetega Duha, kjer Marija z lilijo v levici 
kleči na obli, polmesecu in kači z jabolkom ter zre v nebo, od koder se ji bliža Sveti Duh (Lev Menaše). 
Janez Valentin Metzinger je bil francoski baročni slikar, rojen leta 1699 v Saint-Avoldu v Loreni, ki je od 
leta 1727 živel in delal v Ljubljani, kjer je tudi umrl leta 1759. Zaenkrat je evidentiranih okoli 300 njego-
vih del, vendar jih je bilo med 2. svetovno vojsko mnogo uničenih. Veliko naročil je imel za frančiškanske 
samostane. Največ slik je naredil za samostane v Brežicah, Novem mestu, Kamniku, Ljubljani, Nazarjah 
in Samoboru. Znane so njegove slike v šempeterski cerkvi v Ljubljani in za škofijski dvorec v Goričanah, 
ki so shranjene v Narodni galeriji. Je tudi avtor najstarejšega oljnega križevega pota v cerkvi sv. Andreja 
na Vačah.

DECEMBER zaključuje koledarsko leto, obenem pa je prvi mesec novega bogoslužnega leta, ki smo ga 
začeli s prvo adventno nedeljo, ki je bila letos 27. novembra. Sveto Družino letos praznujemo v petek, 
30. decembra. Ta mesec praznujemo tudi Marijino Brezmadežno Spočetje (8.), ki je v Združenih državah 
zapovedan praznik. Resnico o Marijinem brezmadežnem spočetju je razglasil bl. Pij IX. leta 1854, potrdi-
la pa jo je Marija sama, ko se je ob prikazanju v Lurdu predstavila z besedami: »Jaz sem Brezmadežno 
spočetje«. Te verske resnice pa ne smemo mešati z Jezusovim spočetjem (25. marca), ki je bilo čudežno 
dejanje Svetega Duha. Glavni decembski praznik je seveda BOŽIČ (25.), ki nam mora biti predvsem spo-
min Kristusovega rojstva in ga darovi ter obložena miza ne smejo zasenčiti. Nekaj decembrskih godov: 
jezuit in misijonar Frančišek Ksaverij (3.); mučenka Barbara in menih ter cerkveni učitelj Janez Damaščan 
(oba 4.); dobrotnik otrok in odraslih škof Miklavž-Nikolaj (6.); Loretska Mati Božja (10.); Guadalupska 
Mati Božja (12.); mučenka Lucija (13.); redovnik in cerkveni učitelj Janez od Križa (14.); apostol Evrope 
v času obnove po protestantski reformaciji, jezuit in cerkveni učitelj Peter Kanizij (21.); duhovnik Janez 
Kancij (23.); prva starša Adam in Eva (24.); prvi mučenec, diakon Štefan (26.); apostol in evangelist Ja-
nez (27.); Nedolžni otročiči (28.), na katere spominja običaj tepežkanja; škof in mučenec Tomaž Becket 
in kralj David (oba 29.) ter papež Silvester I. (31.), ki zaključuje cerkveno leto in ima po njem ime tudi 
silvestrovanje – praznični zaključek leta.
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Vsakič, kadar gremo k zdravniku, stopimo v lekarno ali vzamemo tableto,
s tem dokažemo, da nam je do večnega življenja.

Alojz Rebula

Sapa ki na sveti večer piha,
vse prihodnje leto ne odpiha.

Slaba bo letina, revščine vir,
če mokrota moti božični večer.

Polna luna blizu božiča
južno zimo nam da.

Tepežni dan (28.) oblačen,
k letu ne boš lačen.

DECEMBER – GRUDEN
   1 Č Eligij, šk.; Natalija (Božena), spok.;
   2 P PRVI PETEK; Janez Ruysbroek, red.;
   3 S PRVA SOBOTA; Frančišek Ksaver, red.,

   4 N 2. ADVENTNA NEDELJA; Barbara, dev., 
muč.; Janez Damaščan, duh., c. uč.;

   5 P Saba, op.; Gerald iz Brage, šk.;
   6 T Nikolaj (Miklavž), šk.; Apolinarij Tržaški, 

muč.;
   7 S Ambrož, šk., c. uč.; Boetij, apostol Škotske;
   8 Č MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE;
   9 P Valerija, muč.; Peter Fourier, red.;
 10 S Melkijad, pap., muč.; Loretska Mati božja;

 11 N 3. ADVENTNA NEDELJA; Damaz I., pap.;
 12 P Guadalupska Mati Božja; Amalija, muč.;
 13 T Lucija, dev., muč.; Otilija, dev.; Jošt, pušč.;
 14 S Janez od Križa, red., c. uč.; Nikolaj Faktor, 

red.; Konrad iz Offide, red.;
 15 Č Kristina, dev.; Marija di Rosa, red. ust.;
 16 P Adelhajda, cesarica; Albina, dev., muč.;
 17 S Lazar iz Betanije; Olimpija, red. ust.; Stur-

mij, duh.; Vivina, dev.;

 18 N 4. ADVENTNA NEDELJA; Modest Jeruza-
lemski, red.; Vunibald, duh.;

 19 P Urban V., pap.; Favsta, spok.; Tea, muč.;
 20 T Evgen in Makarij, muč.;
 21 S Peter Kanizij, red., c. uč.; Severin, šk.;
 22 Č Demetrij (Mitja), muč.;
 23 P Janez Kancij (Kentski), duh.;
 24 S SVETI VEČER; Adam in Eva;

 25 N GOSPODOVO ROJSTVO, BOŽIČ;
   Anastazija, muč.; Peter Častitljivi, op.;
 26 P Štefan, prvi diakon, prvi mučenec;
 27 T Janez Evangelist, ap.; Fabiola, spok.;
 28 S Nedolžni otroci; Antonij Lerinski, red.;
   Kastor in tov., muč.;
 29 Č Tomaž Becket, šk., muč.; David, kralj;
 30 P SVETA DRUŽINA; Rajner, šk.; Egvin, šk.; 

Liberij, šk.;
 31 S Silvester I., pap.; Katarina Labouré, dev.; 

Melanija, op.; Pavlina in tov., muč.

SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI
ŽELE VSEM PRIJATELJEM IN ZNANCEM,

PREDVSEM PA VSEM NAROČNIKOM
IN BRALCEM NAŠEGA MESEČNIKA

“AVE MARIA”,
DA BI JIM BOŽJE DETE OB

SPOMINU SVOJEGA ROJSTVA
PRINESLO SVOJ OBILEN BLAGOSLOV!

UREDNIK VAM
Prišli smo do točke, ko Ave Maria pravi vsem tistim, 

ki so jo prejemali tiskano: »Zbogom!« Preživela je, 
mislim, da kar častno, 108 let svojega življenja in 
obiskovanja naročnikov. Kolikor sem mogel ugotoviti, 
v vseh teh letih ni umanjkala niti ena številka. Kar 
zadeva mesečnik Ave Maria, to pomeni samo preo-
brazbo na drugačen način obstoja, saj bo še vedno na 
razpolago v elektronski obliki na internetu. Kar zadeva 
bralce, je za nekatere nov način srečevanja, na inter-
netu namreč, za druge pa konec srečanj, saj se niso 
potrudili, da bi šli s tehniko naprej in se usposobili 
vsaj za osnovne računalniške operacije. Spominjajo 
me pač na nekatere gospe, ki so vzdihovale, da so 
po smrti mož priklenjene na dom, saj se niso nikdar 
hotele naučiti voziti avta, češ da jih bo že mož vozil. 
Vsekakor pa sem enim in drugim hvaležen za daljšo 
ali krajšo zvestobo, ki so jo izkazovali pri naročništvu 
mesečnika Ave Maria. Kot sem že omenil, bo meseč-
nik na internetu na razpolago zastonj tako za ogled 
kot tudi za kopiranje na lastni računalnik in s tem za 
natis na lastnem tiskalniku.

Tisti, ki ste plačali naročnino preko 31. decembra 
2016 boste tekom decembra in januarja po pošti 
prejeli ček in tako vrnjeno preplačilo.

Ostale usluge, ki so bile na razpolago pod naslovom 
“Ave Maria”, bodo vsaj zaenkrat še ostale. Še naprej 
boste lahko naročali sv. maše, prav tako bomo spre-
jemali darove za cerkev, samostan, lučke, misijone 
in Baragovo zvezo. Naročnina seveda odpade, naslov, 
email, telefonsko številko in naslov spletne strani pa 
najdete na drugi strani platnic te in preteklih številk.

Trenutno je nemogoče reči, koliko časa bo pisarna 
Ave Maria še odprta, upamo pa, da čim dlje.

Naj ob tej prelomnici izrazim v imenu slovenskih 
frančiškanov poleg resnične zahvale vsem zvestim 
naročnikom tudi prošnjo: ostanite zvesti Lemontu z 
vsem dogajanjem tako v samostanu kot v Kulturnem 
centru.

Umrli so decembra: p. Gabriel Estok (4. dec. 1964); 
p. Rihard Rogan (6. dec. 1994); p. Tomaž Hoge (7. dec. 
1990); br. Robert Hochevar (7. dec. 1997); p. Hugo 
Bren (8. dec. 1953 v Rimu) in br. Humil Šavelj (23. dec. 
1965). Priporočamo jih Gospodovi dobroti.
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Ne oznanjamo le prvega Kristusovega prihoda, ampak tudi 
drugega, ki je nedopovedljivo lepši od prvega. S svojim prvim 
prihodom nam je Gospod želel razodeti, kako naj bomo ponižni. 
Ob drugem pa nam bo prinesel svojo kraljevsko krono.

Pri našem Gospodu Jezusu je dvojno tudi njegovo rojstvo. 
V Bogu se poraja od vekomaj, ob dopolnitvi časov pa mu je 
dala novo, človeško življenje, Devica Marija. Dvakrat se je tudi 
spustil na zemljo, prvič podoben rosi, ki pada na runo, drugič 
pa se bo vrnil k nam na dan svojega veličastva.

Ko je prvič prišel, ga je mati povila v plenice in položila v 
jasli. Ob drugem prihodu se bo sam odel v svoj sijaj. Prvič je 
nosil križ in prenašal sramoto. Drugič ga bodo z vsemi častmi 
spremljali angelski zbori.

Ne zaustavljajmo se torej le ob njegovem prvem prihodu! 
Glejmo naprej in pričakujmo! Kakor smo mu ob njegovem 
prvem prihodu peli: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem 
imenu, bi mu radi tudi drugič z angeli pohiteli naproti, ga molili 
in vzklikali: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.

Odrešenik ne bo prišel le zato, da bi nas ponovno sodil, ampak 
bo poklical na odgovor vse, ki so ga nekoč pozivali pred svoje so-
dišče. Molčal je, ko so ga obsojali. Prišel pa bo dan, ko bo nesreč-
nežem, ki so z njim nečloveško ravnali ter ga tirali na križ, prikli-

cal v spo-
min svoj očitek: Ko si to delal, sem molčal!

Prvič je ljudi blágo učil in prepričeval, naj se spravijo 
z njim, ki je poln usmiljenja. Prišel pa bo čas, ko bodo 
morali vsi, hočeš nočeš, sprejeti njegovo vladarsko 
besedo.

Prerok Malahija napoveduje oba njegova prihoda. 
Prvega omenja z besedami: Gospod, ki ga iščete, bo 
tedaj prišel v svoje svetišče.

Na drugega opozarja takole: Glejte angela zaveze, 
ki ga iščete. Poglejte, prihaja vsemogočni Gospod. Kdo 
bo na dan njegovega prihoda obstal? Kdo bo zdržal 
pred njegovim pogledom? Sam se približuje kakor 
varilčev ogenj, podoben pralnemu lugu. Sedel bo in 
nas čistil...

Oba prihoda oznanja tudi Pavel. Takole piše Titu: 
Vsem ljudem se je razodela milost Odrešenika. Uči 
nas premagovati brezbožne in posvetne želje, da bi 
na tem svetu živeli trezno, pobožno in pošteno ter bi 
polni blaženega upanja učakali veličastni prihod Jezusa 
Kristusa, našega velikega Boga in Odrešenika. Očividno 
najprej omenja prvi prihod in se zahvaljuje zanj. Potem 
pa opozarja na drugega, na katerega vsi čakamo.

Zato nam je tudi zaupal vero, ki jo izpovedujemo. 
Verujemo namreč vanj, ki je šel v nebesa, ki sedi na 
Očetovi desnici in bo spet prišel v slavi sodit žive in 
mrtve. Njegovemu kraljestvu pa ne bo konca.

Naš Gospod Jezus Kristus bo torej prišel iz nebes. 
Veličasten bo prišel ob koncu sveta, poslednji dan. 
Takrat bo usoda našega sveta zapečatena. Ustvarjeni 
svet bo tedaj dočakal svojo končno prenovo.

P. Vladimir Kos

IN VSAK DECEMBER
In vsak december božič poustvarja:
s poletnim soncem. Z biseri snega.
Nikoli mu ne manjka zlata zarja:
Marija, Mamica brezmadežna!

Z električnimi lučkami posvéti
v ubogi hlev, ki se ne spremeni,
in plača zbor in upa, da zna peti
o Božjem Sinu, ki na slami spi.

In vsak december se srce pomlaja:
ni dvoma, silni Bog ima nas rad!
Za star obup več dosti ne ostaja...
O, sveta noč neporušljivih nad!

sv. Ciril Jeruzalemski
škof (315-387)

O DVOJNEM
KRISTUSOV EM PRIHODU

Kateheze 15,1-3
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NED ELJSKE
4. december
2. adventna nedelja
SPREOBRNITE SE
Mt 3,1-12

Pri Matejevem opisu delovanja Janeza Krstnika 
nas brez dvoma najbolj preseneti ostrina njegove-
ga nagovora, s katerim se je obrnil na farizeje in 
saduceje, ki so prihajali in se dajali krstit. Poznal 
je njihovo hinavščino, ki jo je pozneje Jezus javno 
razkrinkal, saj jih je imenoval pobeljene grobove. Po 
njihovem prepričaju, češ, po krstu lahko mirno po 
starem živimo naprej, je udaril z besedami: »Že je 
sekira nastavljena na korenino; vsako drevo, ki ne 
rodi dobrega sadu, bo posekano in vrženo v ogenj.« 
Taka je tudi njegova napoved Mesija: bo sodnik, ki 
bo storil z ljudmi, kar dela kmet s pšenico: zrnje 
spravi v žitnico, pleve pa sežge. Če upoštevamo, da 
je bil Matejev evangelij pisan že za drugo generaci-
jo kristjanov, potem razumemo, da je to opozorilo 
kristjanom tistega časa: treba je zavreči sprevrženo 
mišljenje, da je dovolj pretekle zadeve z enostavnim 
kesanjem poravnati za nazaj, potem pa živeti po sta-
rem naprej. Da velja to tudi za naš čas, ni nobenega 
dvoma, posebno še, ker ni malo ljudi prepričanih, 
da je II. vatikanski koncil odpravil greh, češ da je 
Kristus sprejemal tudi grešnike in z njimi jedel. To 
je sicer res, vendar je tudi vsakega posvaril, naj v 
bodoče ne greši več in nekajkrat dodal še svarila: 
»Da se ti ne zgodi kaj hujšega.«
11. december
3. adventna nedelja
KRSTNIK SPRAŠUJE O KRISTUSU
Mt 11,2-11

Zakaj je Janez Jezusa ob krstu razglasil za Jagnje 
božje, ki odjemlje grehe sveta, zdaj pa nenadoma, 
že iz ječe, sprašuje, če je Jezus tisti, ki mora priti, 
ali naj drugega čakajo. Preprosto: Jezusovo javno 
delovanje se ni skladalo z Janezovim sporočilom o 
bližnji sodbi. Jezusov odgovor je, naj govore dej-
stva: slepi spregledujejo, hromi hodijo in tako da-
lje, predvsem pa, da se ubogim oznanja blagovest. 
Kdor ni namerno in trmasto slep, lahko ugotovi, 
kje je poudarek Jezusovega poslanstva. Oznanilo 
blagovesti je prav tako važno, kakor trpljenje, smrt 
na križu in vstajenje. Ponavljam, da je bil Matejev 
evangelij napisan za kristjane druge generacije, 
torej velja za kristjane vsakega časa. Odrešenje je 
nujno povezano z oznanilom Božje besede, saj je 
Kristus naročil apostolom: »Pojdite po vsem svetu in 
oznanite evangelij vsemu stvarstvu« (Mr 16,18). Iz 
Apostolskih del in Pavlovih pisem, je jasno, da so bili 
kandidati za krst najprej deležni poštenega pouka. 
Tako je bilo skozi vso zgodovino Cerkve. Teoretično 
se je to pokazalo pri oblikovanju obreda evharistične 
daritve v zgodovini: oznanjevanje Božje besede in 
daritveno bogoslužje sta bistveni sestavni del vsake 
maše. In praktično? Iz Jezusove pohvale je jasno, da 
je Janez to razumel. Pa razumemo tudi mi?

18. december
4. adventna nedelja
JEZUS SE BO RODIL MARIJI
Mt 1,18-24

Ob poročilu o Jezusovem spočetju je treba vedeti, 
da je pri Judih zaroka imela že pravno obvezno moč, 
čeprav zaročenca do poroke nista smela živeti sku-
paj. Vsak prekršek zvestobe v tem času je bil greh in 
predmet javne kazni. Zaroka zaročencema ni dajala 
nobenih zakonskih pravic. To je nauk, ki naj si ga 
zapišejo za uho vsi tisti, ki mislijo, da jim je pred 
poroko vse dovoljeno in vsi tisti, ki to opravičujejo, 
češ da vsi počno tako. Če gremo s to logiko naprej, 
potem bi tudi mi lahko kradli, ker drugi to počno 
in podobno. Slovenske izkušnje to potrjujejo, saj 
nekateri neovirano kradejo in si to lastijo kot svojo 
pravico. S tem padejo vse, pa res prav vse moralne 
norme in človeška družba postane zgolj živalska 
čreda, ki živi po nagibih trenutne koristi. Kam to pri-
pelje, smo lahko videli ob migrantih, ki ne priznavajo 
nobenega evropskega moralnega ali etičnega načela, 
da o krščanski morali niti ne govorimo, ampak jih 
vodi zgolj nasilje, če ne gre vse po njihovi volji. Drugi 
nauk pa je Jožefovo zaupanje Marijinemu poštenju 
kljub temu, da videz govori drugače. Táko zaupanje 
lahko temelji samo na veri: to nam v evangeliju po-
trdi Jožefova prikazen, od katere zve za svoje mesto 
v Božjem načrtu. Tudi kristjan mora spoznati svojo 
vlogo v odrešenjskem načrtu in jo zvesto izpolniti.
25. december
Božič, Gospodovo rojstvo
BESEDA JE MESO POSTALA
Jn 1,1-18

Uvodnega odlomka v Janezov evangelij, ki ga 
beremo pri božični dnevni maši, ni lahko razumeti. 
Ni dvoma, da gre za Jezusa, saj pravi: »In Beseda 
je meso postala in se naselila med nami« (Jn 1,14). 
Božja Beseda, s katero se je Bog razodeval ljudem, 
je skozi vso starozavezno zgodovino postajala ved-
no močnejša in določenjša, dokler ni postala tako 
močna, da si je privzela človeško telo. Z drugimi 
besedami: Kristus je višek Božjega razodetja ljudem. 
Kristus se je po trpljenju, smrti in vstajenju vrnil k 
Očetu, toda kot Beseda, razodetje, je ostal med nami 
in se nam preko raziskovanja in razlaganja Božje 
Besede še vedno razodeva. Svetopisemska Beseda 
(hebrejsko dabár, grško lógos) pomeni predvsem 
besedo nagovora, ukaza, ki se obrača na svobodnega 
človeka, ki jo lahko sprejme ali pa odkloni. Božja 
Beseda vodi človeka neposredno v življenjski odnos 
in mu nalaga, da tudi sam oblikuje jasen odgovor. 
Na prvi pogled se zdi, da je Janezova beseda grški 
lógos, ki se pusti odkriti filozofiji, v resnici pa je Ja-
nezov lógos svetopisemski: s filozofijo pri njem nič 
ne opravimo, pač pa samo z vero, Božji nagovor ne 
samo razkrije, ampak obenem daje tudi smernice za 
odgovor, saj zaključuje uvodno misel s pričevanjem 
Janeza Krstnika: »Iz njegove polnosti smo vsi pre-
jeli milost za milostjo« (Jn 1,16). Odgovor je torej: 
milost sprejeti in v skladu z njo živeti.

MIS LI
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BRA LI 
LJUBLJANA — Janez Janša je v intervjuju na vpra-
šanje, kdo je pravzaprav Milan Kučan, odgovoril 
kratko in jedrnato: »Zločinec prve kategorije.« Se-
veda je izjavo tudi utemeljil z dejstvi.
DUBLIN —  Irish Times poroča, da je oboroženi 
neznanec med bogoslužjem vdrl v evangeličansko 
cerkev v irskem glavnem mestu, grozil vernikom, 
da se bodo lahko še tega dne srečali s “svojim 
stvarnikom”, nato jim je pobral denarnice in mobi-
tele ter pobegnil z ukradenim avtomobilom. Policija 
meni, da je denar potreboval za nakup mamila.
GOZO —  Malteški škof Mario Grech se je zavzel za 
to, da bi v Cerkvi bolj pomagali istospolnim parom. 
Utemeljuje, da je Cerkev veliko bolj “kraj izkustva 
Boga” kot pa “moralni zavod”. Oktobrska škofovska 
sinoda o družini je Cerkvi pomagala, da se bo za-
vzemala za tiste, ki “resnično” iščejo Boga. K temu 
spada tudi “sprejemanje homoseksualcev”, ki si že-
lijo krščanske vzgoje za posvojene otroke. 
BRUSELJ —  Michael Kuhn, namestnik general-
nega tajnika ComECE, je opozoril na velik pomen 
nedavne konference o preganjanju kristjanov po 
svetu. Zlasti, ker je pripravo nanjo prevzela znan-
stvena služba Evropskega parlamenta in ne kakšna 
nevladna organizacija, izdali pa so tudi podroben in 
pronicljiv dokument.
SAN SALVADOR —  Nadškof Luis Escobar Alas 
je izjavo salvadorske državljanke, da ji je ponudil 
5.000 dolarjev, če bo molčala, da jo je v mladih letih 
spolno zlorabil katoliški duhovnik, označil za “popol-
no laž”. V resnici je žena Cerkev prosila za denar za 
sina, ki študira na Kubi. Denar ni bil podkupnina, 
marveč dejanje usmiljenja, je pojasnil nadškof.
MÜNCHEN —  Bavarski krščanski socialisti (CSU), 
sestrska stranka vladajočih krščanskih demokratov 
(CDU) nemške kanclerke Angele Merkel, se zavze-
majo, da bi se morali migranti obvezno učiti nemški 
jezik in o nemških demokratičnih vrednotah. Ba-
varski deželni notranji minister Joachim Herrmann 
se je zavzel tudi za izključitev Grčije iz schengen-
skega območja, saj da je to, kar počnejo Atene pri 
varovanju zunanje schengenske meje, “farsa”.
DAMASK —  Sirsko-katoliški patriarh Ignatius Jo-
seph III. Younan očita Zahodu, da pozablja na trp-
ljenje kristjanov na Bližnjem vzhodu. Boji se, da 
tam kmalu ne bo več nobenega kristjana. Zato ZN 
poziva, naj jih zaščitijo. 
WASHINGTON —  Ameriški katoliški škofje so za-
vrnili očitek, da niso nič ukrenili zoper napade re-
publikanskega predsedniškega kandidata Donalda 
Trumpa na muslimane. Američane so spomnili, da 
so v nedavni izjavi o predsedniških volitvah pozivali 
k “civiliziranemu in spoštljivemu dialogu”.
BUENOS AIRES —  Argentinski škofje so pri prvem 
srečanju z novim argentinskim predsednikom Mau-
riciem Macrijem govorili o premagovanju social nih 
težav, trgovini in uživanju mamil ter kriminalnih de-
janjih. Predsedniku so svetovali, naj reševanje teh 
težav uvrsti med prednostne naloge nove vlade.

AACHEN —  Aachenski župan Marcel Philipp je ob-
javil, da bodo mednarodno nagrado, poimenovano 
po cesarju Karlu Velikem, podelili papežu Frančišku. 
Izbrali so ga, ker »spodbuja in so njegova sporočila 
polna upanja v mir in miroljubno sobivanje v močni 
Evropi;« ker prinaša sporočilo »o vrednotah, po-
me nu človeškosti, zaščiti naravnih virov in dialogu 
med kulturami in verstvi«. Je »glas vesti, izjemna 
mo ralna avtoriteta«. Mednarodno nagrado Karla 
Velikega podeljujejo osebam in ustanovam za nji-
hove zasluge pri evropskem združevanju.
MÜNSTER — Upokojeni nemški kardinal v rimski 
kuriji Paul Josef Cordes je v tem nemškem mestu 
katoliško Cerkev v Nemčiji povabil k okrepljeni novi 
evangelizaciji. Povedal je, da zgolj reforme škofij-
skih struktur in drugi administrativni ukrepi ne za-
doščajo.
VARŠAVA — Predsednik Poljske škofovske konfe-
rence nadškof Stanislaw Gadecki je novo predsed-
nico poljske vlade Beato Szydlo v čestitki po izvoli-
tvi povabil k “modrim in premišljenim odločitvam”, 
ki bodo krepile skupnost med različnimi družbenimi 
skupinami.
SINGAPUR — Vlada je umaknila prepoved prodaje 
240 knjig, ki obravnavajo komunizem in pripovedi 
iz kolonialne preteklosti. Ostane pa v veljavi pre-
poved 17 publikacij, med katerimi so pornografske 
revije in knjige ter publikacije, ki obravnavajo vero 
in nauk Jehovinih prič, ki so kot skupina prepove-
dane od leta 1972, ker se upirajo služiti obvezno 
vojaščino in nočejo peti državne himne.
JERUZALEM — V soboto, 29. oktobra 2016,  so 
prvič po skoraj petsto letih odprli grob Jezusa Kri-
stusa v baziliki Božjega groba v Jeruzalemu. Grob 
bodo obnovili grški strokovnjaki, obnova pa bo tra-
jala več mesecev. Obnovo financirajo tri cerkve, ki 
upravljajo baziliko Božjega groba – katoličani, pra-
voslavni in armenski kristjani, del sredstev pa bodo 
zbrali z donacijami.
LJUBLJANA — V Mali je odpotovala delegacija Slo-
venske vojske na obisk peterih slovenskih vojakov, 
ki so tam na mednarodni misiji. Medtem ko sloven-
ski vojaki stradajo, pa obrambna ministrica Katiče-
va s svojo številčno delegacijo vojaških uradnikov 
na poti v Mali razmetava po dolgem in počez.
VATIKAN — Na svoj god, 4. oktobra, je Papež 
Frančišek brez uradne napovedi obiskal kraje, ki so 
največ trpeli zaradi potresa 24. avgusta: Amatrice, 
Borbona, Accumoli, Pescara del Tronto in Arquata 
del Tronto. Napovedal je svoj obisk, ne pa datuma, 
da ne bi s pripravami oviral dela za obnovo.
NEW YORK — Poročilo Združenih narodov  navaja, 
da je pred 16 leti v slumih živeli okoli 791 milijonov 
ljudi, danes pa jih je 900 milijonov. Zaradi množič-
nega priseljevanja v mesta številni ljudje živijo tudi 
brez vode, elektrike in zdravstvene oskrbe.
BERLIN — Nemško tožilstvo je ustavilo preiska-
vo proti moderatorju televizije ZDF in satiriku Janu 
Böhmermannu zaradi domnevne razžalitve turške-
ga predsednika Tayyipa Erdogana. Obtožil ga je na-
mreč, da zatira manjšine, posebno Kurde, sam pa 
gleda otroško pornografijo.

SMO...



2016 – AM – DECEMBER 357

KAIRO — Egiptovska policija je ubila enega izmed 
vodij prepovedane Muslimanske bratovščine Moha-
meda Kamala med poskusom racije v stanovanju, 
kjer se je skrival.
NEW YORK — Business Insider je na podlagi glo-
balne lestvice konkurenčnosti sestavil lestvico naj-
bolj skorumpiranih držav med članicami OECD. Na 
njej je, sicer kot zadnja, na 11. mestu tudi Slovenija.
KIRKUK — Med sestankom islamistov v vasi Al Ma-
havs, jugozahodno od Kirkuka, se je sprožil samo-
morilski jopič in ubil 16 islamistov, med njimi več 
poveljnikov “Islamske države”.
BREZJE — Na praznik rožnovenske Matere Božje je 
upokojeni nadškof Alojzij Uran blagoslovil relikviarij 
z relikvijami sv. Janeza Pavla II. in ga umestil na 
stranski oltar nasproti kapelice Marije Pomagaj. Po-
leg svetnikove krvi je v relikviariju tudi rožni venec, 
ki ga je ob svojem obisku pred 20 leti sveti papež 
podaril brezjanskemu svetišču.
BEGUNJE PRI CERKNICI — Dne 9. oktobra je 
upokojeni nadškof Anton Stres vodil pogreb ostan-
kov 28 žrtev iz Krimske jame. Med njimi je bil še 
nerojen otrok, star 32 tednov, enomesečni dojen-
ček, 2 do 3 leta star otrok, osem žensk starih 16 
do 35 let in sedemnajst moških, starih od 11 do 50 
let – vsi so bili žrtve komunistične revolucije po že 
končani vojski.
LJUBLJANA — Nekdanji predsednik Danilo Türk je 
5. oktobra dobil kar dve klofuti – prvo na glasova-
nju v Varnostnem svetu OZN, kjer je propadel kot 
kandidat za generalnega sekretarja OZN, drugo pa 
v domovini, kjer je POP TV razkril dokument, da je 
vendarle poročal Udbi, pa ne navadnim udbovcem, 
ampak šefu oddelka za tujino, ki je bil v njegovem 
rangu predsednika komisije za izseljence SZDL. 
Dokument je v Arhivu RS našel raziskovalec in pu-
blicist Igor Omerza med dokumentacijo nekdanje 
krovne organizacije komunističnega režima SZDL.
RIM — Predsednik Italijanske škofovske konferen-
ce (CEI) kardinal Angelo Bagnasco je pri jesenskem 
zasedanju konference opozoril, da je Italija pri re-
ševanju begunske krize “še vedno preveč osamlje-
na”. Kljub težavam si prizadeva, kolikor je mogoče, 
da pomaga tistim, “ki trkajo na vrata celine”.
VATIKAN — Poveljstvo papeške švicarske garde je 
objavilo, da se bodo rekruti te papeževe varovalne 
enote v prihodnje zaradi novih zahtev en mesec 
urili pri švicarski kantonski policiji v Ticinu, nato pa 
se en mesec pripravljali na svoje naloge v Vatikanu. 
MÜNCHEN — Predsednik Nemške škofovske kon-
ference kardinal Reinhard Marx se ne strinja z dolo-
čitvijo gornje meje števila beguncev. Nemci se mo-
rajo držati pravnih določil glede pravice beguncev 
do zatočišča in ženevske konvencije o beguncih. 
MOSKVA — Voditelj urada za zunanje zadeve pri 
moskovskem patriarhatu, metropolit Hilarion, trdi,  
da so ukrajinski grkokatoličani »ovira za dialog med 
Rusko pravoslavno cerkvijo in rimsko katoliško Cer-
kvijo.« Katoliška Cerkev po njegovem kaže »delno 
zadržanost in celo nasprotovanje, da bi razpravljala 
o tem vprašanju, uniati pa skoraj vsak dan glasno 
in močno spominjajo na svoj obstoj.«

NEW DELHI — Jezuit Xavier John Bosco, voditelj 
jezuitskega socialnega središča, opaža, da se, od-
kar sta na oblasti predsednik indijske vlade Naren-
da Modi in njegova stranka BJP, krepi nasilje nad 
daliti, najbolj brezpravnimi v Indiji. Lani je bilo 
samo v zvezni državi Radžastan 7.144 primerov 
nasilnih dejanj nad njimi. 
NEWARK — Ordinariat te ameriške nadškofije je 
objavil, da je v starosti 104 let umrl upokojeni nad-
škof Peter Leo Gerety, ki je v letih od 1969 do upo-
kojitve leta 1986 vodil to nadškofijo. Bil je najsta-
rejši škof na svetu. Pastoralno je bil dejaven vse do 
85. leta življenja.
VATIKAN — Papež Frančišek je 26. septembra 
sprejel v avdienco predsednika Demokratične re-
publike Kongo Josepha Kabilo. Eden glavnih pred-
metov pogovora je bil “spoštljiv dialog” med politi-
ki, predstavniki civilne družbe in verstev, ki naj bi 
zagotovil trdnost v državi po nedavnih izgredih in 
spopadih.
BUDIMPEŠTA — Ob spodletelem referendumu 
o obveznem številu beguncev, ki bi jih morala 
sprejeti Madžarska, je škof in benediktinski nadopat 
Asztrik Varszegi obžaloval, da je toliko Madžarov 
zoper sprejemanje beguncev. »Kristjan ne bi smel 
odrekati pomoči potrebnim,« je opozoril. 
CARACAS — Venezuelska škofovska konferenca je 
potrdila, da je dobila prošnjo tako vlade kot opo-
zicije, naj Sveti sedež pomaga pri reševanju hude 
krize v Venezueli. »Dialog je edina pot, ki jo ima-
mo, da bi našli demokratičen in miren izhod iz nje,« 
meni predsednik konference nadškof Diego Padron.
MANILA — Predsednik Filipinske škofovske kon-
ference nadškof Socrates B. Villegas je v pastir-
skem pismu za rožnovensko nedeljo dejal, da je 
žalosten in da ga je sram zaradi »erozije filipinskih 
vrednot«, ki jo je povzročilo vodstvo države pod 
predsednikom Rodrigom Dutertejem. 
ROUEN — Nadškof Dominique Lebrun je po spokor-
nem obredu in maši v nedeljo, 2. oktobra, v cerkvi 
v Saint-Etienne-du-Rouvrayu, v kateri sta islamista 
26. julija med mašo umorila 85-letnega Jacquesa 
Hamela, napovedal, da se bo začel postopek za 
njegovo razglasitev za blaženega. Papež Frančišek 
je dovolil začetek postopka, čeprav od duhovnikove 
smrti ni minilo sicer zahtevanih pet let. 
HILDESHEIM — Filipinski kardinal Luis Antonio 
Tagle, predsednik Caritas Internationalis, je pri od-
prtju kampanje katoliške dobrodelne ustanove Mis-
sio pozval k večji solidarnosti z ljudmi v stiski po 
vsem svetu, hkrati pa se je nemškim kristjanom 
zahvalil za solidarnost in povezanost, ki jo že toliko 
let izkazujejo Filipincem.
BOGOTA/VATIKAN — Tiskovni urad kolumbij-
skega predsednika Juana Manuela Santosa, Nobe-
lovega nagrajenca za mir, je pred referendumom, s 
katerim naj bi Kolumbijci 2. oktobra potrdili mirov-
ni sporazum med vlado in uporniško organizacijo 
FARC (referendum je za las spodletel) objavil video, 
v katerem papež Frančišek pravi, da je predsednik 
vse tvegal za mir. Papež obljublja, da bo obiskal 
Kolumbijo, če bo mirovni sporazum sprejet.
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
LETO 1855

Gibanje v svežem zraku je pogrešal zlasti Gost-
ner, Knobleharjev namestnik, ki je v svoji tirolski 
domovini mnogo hodil po gorah.

V Kartumu so po Knobleharjevi vrnitvi iz Gondo-
kora začeli zidati zahodni del stavb, kjer naj bi se 
nastanile redovnice in njihove črne gojenke. To delo 
je pa šlo še bolj počasi, ker je bilo prej treba zasuti 
velikansko jamo, ki je ostala po večletnem kopanju 
ilovice. Prst in pesek za zasipanje te jame so morali 
dovažati z druge strani reke. Do takrat so nasuli že 
5.756 kubičnih metrov materiala. Stavba naj bi imela 
sedem sob za stanovanje in šolo, potem kuhinjo, dve 
obednici in jedilno shrambo. Pred vsemi sobami bi 
naj bil izpeljan hodnik, ki bi ob dežju služil tudi kot 
sprejahališče. Pokrit bi naj bil z daleč ven segajočo, 
prav malo nagnjeno streho, po kateri bi deževnica 
odtekala dovolj daleč od zida, v vročini bi pa dajala 
dosti sence. Zidovi vseh sedmih sob so bili naposled 
dodelani. Bili so debeli, da so mogli nositi težki, 
obokani strop. Pod tem kamnitim stropom je bilo 
poleti prijetno hladno. Vse, kar je spadalo k tiskarni, 
je še vedno ležalo v zabojih že pet let. Zaboji so bili 
dobesedno pokopani pod ilom in bičkom, ker se je 
bil prejšnje leto del stavbe nad njimi podrl. Tudi za 
tiskarno, ki naj bi se v njej tiskali katekizmi in druge 
verske knjige v jezikih zamorcev, je bilo torej treba 
sezidati primerno dvorano.

Misijon je imel takrat kar šest ladjic za dovažanje 
gradiva. Na vsaki je morala biti ženska oseba za kuho 
in peko. Vrt je obdelovalo dvajset ljudi. Gojenci in posli 
so jedli kruh iz dure; zato je moralo dvanajst oseb 
mleti duro in peči kruh. Za to delo so nameravali kupiti 
nekaj črnih suženj, jim dajati vso oskrbo in jih poučiti 
v veri. Od žensk v hiši jih je zaenkrat hodilo sedem h 
krščanskemu nauku. Od zunaj so prihajale tri odrasle 
in osem deklic, ki so vse kazale dosti zanimanja.

Večkrat se je zatekel na misijonski vrt kakšen su-
ženj iz mesta, ki je njegov gospodar pretrdo ravnal z 
njim. Če je gospodar prišel ponj, so mu ga dali samo, 
če je obljubil, da bo lepše postopal z njim. Nekateri 
so sužnju dali tudi popolno svobodo. Njih izjava je 
stopila v veljavo potem, ko jo je potrdilo sodišče, 
kar je pa vselej rado storilo. Gospodarji so se zbali, 
da bi jim sužnji ne uhajali v misijonsko hišo; zato 
je marsikateri začel lepše ravnati z njimi. Misijon je 
tiho opravljal tudi to socialno delo.

Ob nedeljah in praznikih so moški napolnili hišno 
kapelo. Ženske so šle v sosednjo sobo, iz katere se 
je skozi okno videlo v kapelo. Marsikateri katoličan, 
ki so ga opravki pripeljali v Kartum, je v tej kapeli 
uredil svoje preteklo življenje. Nekaj Evropejcev je 
pa ostalo misijonu sovražnih; misijonarjem so pod-
taknili sebične namene in jih grdo obrekovali. Zadnji 
čas pa je bilo tega vedno manj.

V kraju Lavri, pol ure od Kartuma, je bil pokojni 
Kocjančič vzel v najem precej veliko kmetijo. Pa se 

ni obnesla zaradi lenobe črncev, ki so delali na njej. 
Brez nadzorstva sploh niso delali. In še to, kar je 
zraslo, so ljudje pokradli.

Na kartumskem vrtu so oljke izvrstno uspevale. 
Od njih so dobili toliko olja, da je bilo za domačo 
potrebo dovolj; ta pa ni bila majhna, ker v južnih 
krajih rabijo olje namesto maščobe.

Obrtniki so bili večinoma bolj zdravi kakor duhov-
niki, ker so se bolj gibali na zraku. Vendar so postajali 
drug za drugim razočarani. Začeli so se razhajati; 
nekateri so šli nazaj v Evropo, nekateri pa drugam. 
Tisto leto 1855 se je odpeljal proti domu Moravčan 
Franc Bališ. Tudi Jakob Šašelj se je vrnil.

Šašelj se je naselil v Novem mestu, kjer je bil na 
frančiškanski gimnaziji nastavljen za učitelja risanja. 
V Novem mestu se je tudi oženil. Že leta 1857 se 
je pa preselil v hrvaški Karlovac in je tam ostal 
do smrti leta 1902. Ukvarjal se je s puškarstvom, 
graverstvom in slikanjem. Kot puškar je slovel daleč 
naokoli. V slikarstvu je bil samouk, a je bil zelo 
nadarjen. Največ je slikal po cerkvah, katoliških 
in pravoslavnih. Napravil je tudi več drugih slik. 
Da je bil zares pobožen in kreposten mož, se vidi 
tudi iz tega, ker sta dva njegova sinova postala 
duhovnika zagrebške škofije. V hiši se je govorilo 
samo slovensko.

6. avgusta se je po dveh letih vrnil v Verono 
duhovnik Janez Beltrame.

V septembru je močnega in odpornega Gostnerja 
napadla huda mrzlica. Komaj jo je prebolel; moči so 
se mu prav počasi obnavljale.

Življenje v kartumski hiši je 24. avgusta Kirchner 
Jeranu takole opisal (Zgodnja Danica 1. in 8. 11. 1855):

»Tukajšnji misijon nima nobenih ali pa le prav malo 
sovražnikov. Prejšnji upravnik je bil misijonarjem 
prijatelj, sedanji se z vso vljudnostjo vede do njih. 
Vsi višji častniki in uradniki radi prihajajo k nam in si 
prizadevajo, da bi nam v vsem ustregli. To je velika 
zasluga našega g. provikarja, ki je tukaj, kakor gôri 
med zamorci, z modrostjo in previdnostjo pripravil 
pot za vse prihodnje čase. Naš misijon bo prednja 
straža misijonstvu med črnci. Razkolni koptski 
duhovniki bodo začeli globlje proučevati bogoslovne 
znanosti, kar jim bo gotovo zanetilo željo, zediniti se z 
Rimom. Do zdaj nismo govorili še z nobenim Koptom, 
ki bi ne bil trdno prepričan, da je papež postavljen 
od Boga in da ima od Boga oblast. Seveda, težak boj 
bo pa z njihovo nravno izprijenostjo.

Vsako dopoldne učim tri ure v šoli. Po šoli sem 
tako zdelan, da skoraj ne morem govoriti. Ležim 
kakor omotičen v svojem naslonjaču. Ta utrujenost 
se mi vrača tudi popoldne. Sveti Frančišek (Ksave-
rij) se je silno veselil ob misli, da bi mogel le eno 
samo dušo rešiti za nebesa; in bi se ne veselili mi, 
ko gledamo na duhovno setev, ki lepo kaže v srcih 
naših tridesetih otročičev?
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Bi la  je  noč ,  in  duša  je  joka la
od  grenk ih  bo leč in  po  svet l i  pot i .
P radavn i  g reh  tež i l  j e  n je  perot i ,

v  obupu ,  upanju  je  t repeta la .

In  Bog  l jubezn i ,  Gospodar  veso l ja ,
usmi l i l  se  je  so lznega  č loveka .

Pos la l  j e  luč  v  Bet lehem;  i z  veka
teme nas  je  reš i la  N jega  vo l ja .

Pregna le  molk  so  svete  harmoni je ,
nebesa  ange lov  so  zda j  odpr ta .

O  Jezus ,  bod i  k las  nam,  bod i  t r ta ,
na j  Tvo ja  mi los t  vekomaj  nam s i je !

Vinko  Be l i č i č
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Kdaj so jaslice prišle na kmečke domove, ne 
vemo. Zelo verjetno je, da jih naše kmečko ljudstvo 
pred 19. stoletjem doma ni postavljalo.

Po pisanju neznanega avtorja “Spominov” v 
“Novicah” leta 1896 smemo sklepati, da so bile ja-
slice okoli leta 1830 na Slovenskem splošno znane. 
“Napravljanje” jaslic omenja leta 1846 pesem v 
“Drobtinicah”:

Preljubi sveti Božič ti,
tebe se veselimo mi,
in jaslice napravljamo,
za tebe čedno posteljco.

Sam Bog je tebe nam poslal
pa tudi orehov dosti dal:
njih hočmo lepo pozlatit,
in z njimi Tebe počastit.

Dekleta, izrezlajte le
iz bele gobe brezove
golobce, naj se majejo,
krog jaslic lepo letajo.

Po bršel, fanti, pojdite
na steno ga navesite.
V zelenju mora kotič biti,
vsa se hiša veseliti!

Dve leti pozneje, leta 1848, dobimo dve poročili o 
jaslicah. Jernej Arko nam je opisal, kako otroci de-
lajo jaslice. »Ko je vse dodelano, denejo diljico tako 
visoko v kot za mizo, da se vidi po vsi hiši lahko, in 
če morejo, pa še lampico pred jaselca obesijo, de se 
sv. večer prižge ...« Andrej Praprotnik opisuje (tudi 
leta 1848) sveti večer na kmetih. Jaslice v kotu so 
mu same po sebi umevne, zato jih nič ne opisuje, 
ampak samo pripoveduje: »Zdaj skoči Jernejček v 
kot za mizo in prižge pripravljene lučice, ki so lepo 
napravljene jaslice lepo razsvetlile ...« Ta poročila 
iz prve polovice 19. stoletja seveda ne dokazujejo, 
da jaslic na kmetih ni bilo že prej.

Najstarejše je jaslično izročilo na Gorenjskem. 
Zelo verjeten je vpliv s Tirolskega, kjer se je bilo 
jasličarstvo od začetka 17. stoletja dalje močno 
razvilo. Zanimivo pa je, da se jaslice – kakor tudi 
nekatere druge božične šege – na Koroškem niso 
mogle uveljaviti, tudi v Beneški Sloveniji so dolgo 
ostale neznane. Jaslično izročilo je precej mlado tudi 
v vzhodni Sloveniji, kjer v začetku 20. stoletja niso 
poznali drugega kakor zeleni in pisani “betlehem” 
ali “paradiž” z visečim dreveščkom, venci in rožami, 
lustri in “duhom”. Jaslice so na Slovenskem prodirale 
od zahoda proti vzhodu, a le mimo južnega pobočja 
Karavank.

Naše ljudstvo si je ustvarilo svoj tip jaslic. Posta-
vljalo si jih je na trioglato desko v bogkovem kotu, 
Hribček je moral biti visok, na vrhu je bilo zmerom 

mesto Betlehem, ob spodnejm robu je bil hlevček, 
ki nikoli ni bil votlina, ampak zmerom le “štalica”.

Figurice so določale, kakšen bodi hribček. Če so 
bile figurice plastične (lesene, glinaste), je morala 
biti konstrukcija lesena. Če so bile figure ploske (iz 
papirja izrezane), je bil hrib le kup mahu.

Na strmem hribčku v kotu je mogoče postaviti 
plastične figure le na ravno podlago. To je mogoče 
doseči v lesenem tipu jasličnega hriba. Na dveh v 
kotu stikajočih se navpičnih ploskvah, ki je na njih 
z različnimi sredstvi (slikarija, nalepljeni kosi raznih 
snovi) nakazana pokrajina v globino, so pritrjene 
različno usmerjene ozke poličke s plotovi. Nanje so 
postavljali plastične figurice in tudi manjše stavbe. 
Za Železnike je bil značilen stopničast hribček iz lesa. 
Tako na posamezne “stopnice” ni bilo težko postaviti 
plastične pastirce. Pri Koblarjevih so »po ravnini stali 
pastirji – vsi obrnjeni proti hlevu z desne in leve, 
pravo ljudsko zborovanje in zbirka pisanih vzorcev, 
ki so jih oče v svoji redoljubnosti postavili v pretirano 
logično popolnost ... Prav tako so bile same ovčice 
razvrščene tik pred hlevčkom, s pastirci, prinašajo-
čimi darove. Čeprav je šlo trdo za denar, so oče s 
posebnim veseljem kupovali pastirce, lučke in vse, 
kar je bilo treba za olepšavo jaslic ...« Razporeditev 
pokrajine se pri tem ni spreminjala: “zgoraj” je bil 
Betlehem, “spodaj” štalica. Prve plastične figure so 
bile voščene. Vlivale in oblikovale so jih predvsem 
redovnice. Malo verjetno je, da so voščene, navadno 
tudi “oblečene” figurice te vrste zašle na kmečke 
domove.

Zato pa je bilo rezbarstvo na kmetih zmerom zelo 
razširjeno. Številni neznani talenti so se razvijali, so 
ustvarjali in so neznani legali v grob. Zapuščali so 
domá in pogosto tudi pri sosedih svoje preproste 

Niko Kuret

JAS LICE
V lanski decembrski številki smo sledili Kuretovem opisu o nastanku jaslic in njihov vstop v domove.

Letos s tem opisom nadaljujemo.

Kotne jaslice
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iz delke, lesene jaslične figurice: pastirce in ovčice 
pa sveto družino in tri kralje in kar se še v jaslice 
postavlja. Le za redkimi je ostal spomin: na primer 
za Antonom Klemenčičem, po domače Plnádarjevim 
Tonetom v Železnikih in za Lovrencem Erzarjem v 
Komendi pri Kamniku. Janez Trdina je otel pozab-
ljenju dva kljub temu neznana mlada umetnika, 
“črednika Marka”, ki je narezljal lesenih ovčic, kravic 
in hlevcev za sveto družino brez števila,« in “Stolar-
jevega Jožka”, ki je za jaslice »hiše, ljudi in živali ... 
izrezljal iz lipovega lesa.« Omenjen mora biti tudi 
ljubljanski mitničar Janez Frfila.

Na tem mestu ne smemo pozabiti glinastih figuric 
iz Kamne gorice. Kamnogoričan je sam zapisal: »Vsi 
Kamnogoričani smo postali pred božičem kiparji ...« 
Po glino so hodili celo na Ljubno, figure pa so žgali 
v peči ali v vigencih. Zanimivi so bili domači tipi, ki 
v kamnogoriških jaslicah niso smeli manjkati: kroš-
njar, ljubenski lončar, pek s prestami v košu, lovec, 
ki strelja gamsa na sosednem hribu, vojaki v belih 
suknjah in modrih hlačah pred Herodeževim gradom, 
posebno pa Tirolka “Brida” (Frieda?), oblečena po 
tirolsko, s klobukom ali 
škafom na glavi ...

Vsega tega ni nič več 
ohranjenega, glina ni tr-
pež na snov. A tudi les ni 
trajen, posebno v otroških 
rokah.

Prej ali slej se je zgodi-
lo, da starih figuric ni bilo 
več. Uplahnilo je namreč 
tudi veselje do lastnega 
ustvarjanja. Z mnogimi 
drugimi pojavi ljudskega 
življenja vred je tudi ljud-
sko podobarstvo, ljudsko 
kiparstvo kot domača dejavnost iz zgolj veselja na 
prehodu iz 19. v 20. stoletje čudno usahnilo.

Ob tem se je znašla industrija. Papirnate figu-
re, ki jih je kot ročno delo poznalo že zgodnje 19. 
stoletje, so zdaj zavladale v slovenskih jaslicah. 
Seveda figure niso bile več umetniško naslikani 
akvareli, temveč najpogosteje dokaj plažast tisk po 
nazarenskih predlogah. Tiskane pole s pastirčki so 
prihajale na trg z vseh strani, našle pa so tudi pot do 
ljubljanskega založnika. Ta “industrija” je zatrla na 
primer papirnate figure, ki jih je delal Mengšan Lah, 
menda Layerjev učenec. Pomagal si je s šablonami 
in je odtise poslikal na roko. Pole je razpečaval po 
sejmih in jih nosil celo v Ljubljano naprodaj.

S papirnatimi figurami pa na “hodniškem” hribu 
ni bilo kaj dosti početi. Tako se je poenostavljenim, 
cenenim figuram pridružil tudi poenostavljeni, pre-
prosti hribček. Na desko nalože nekaj polen ali opek, 
na to pa nagrmadijo mah. Figure izrežejo in jim 
zadaj nalepijo trščico, katere spodnji konec moli čez 
spodnji rob figurice. To konico je kaj lahko zasaditi 
v mah – in “pastirček” stoji.

Novejši čas je prinesel tudi umetniške pole z jaslič-
nimi figurami. Znane, a z deljenimi mnenji sprejete 
so bile v dobi med obema vojskama “jugoslovanske” 

jaslice Maksima Gasparija, ekspresionistične poteze 
so imele papirnate figurice Toneta Kralja; podobno 
tudi figure na polah Franceta Goršeta (1941).

Prizadevanje za boljšo kakovost papirantih jaslic 
pa je zmotila spet industrija, ki je začela pošiljati 
na trg cenene sadrene odlitke plastičnih figur brez 
umetniške vrednosti.

Z njimi so jaslice v bogkovem kotu zašle v stisko. 
Sadreno plastične figure je bilo v mahu težko postav-
ljati. Jaslice so se zato začele seliti. Najpogosteje so 
se zatekle na predalnik. Uvrstile so se zdaj v tako 
imenovani namizni tip jaslic. Pokrajina je postala 
važnejša od figur, oblikovati so jo začeli z naravnimi 
pripomočki (štori, kamenjem) in z veščimi ponaredki 
narave, “oživljali” so jo s tekočo vodo in tehničnimi 
efekti. Jaslice so ob plažastih, malo vrednih figurah, 
zašle s tem v slepo ulico.

Medvojna in povojna leta so prinesla znamenja 
obnove.

Cerkvene jaslice, ki so bile dolga desetletja 
zanemarjene, so začeli oblikovati umetniki; hišne 
jaslice so se znašle v stiski za kupilne figure, toda 

pojavljajo se kakor v nji-
hovih prvih začetkih čim-
dalje številnejši ljubiteljski 
ustvarjalci.

Prikaz slovenskih hišnih 
jaslic v bogkovem kotu 
ne bi bil popoln, ko bi ne 
omenili zanje tipičnega 
prtička, pritrjenega na rob 
trikotne deščice. “Prt” mu 
pravijo na Gorenjskem, 
“peča”, “abtah” ali “adrca” 
na Štajerskem, “oltarček” 
ali “tištoh” na Dolenjskem.

Prvi prtički so bili vseka-
kor platneni, srečujemo jih tudi še dandanes in so lepo 
vezeni. V mnogih hišah na Gorenjskem dobimo lesene, 
lepo izrezljane in poslikane. Kmalu pa so se razširili 
papirnati prtički, ki so jih ponekod izdelovali v večjih 
količinah za prodajo. Posamezni kraji in izdelovalci so 
ustvarili svoje tipe prtičkov (Škofja Loka, Višnja gora, 
Banja Loka v Kostelu, Šentlenart nad Laškim, Htinj na 
Pohorju), v pravo domačo obrt pa se je razvilo izdelo-
vanje prtičkov v okolici Domžal in na Kozjanskem, v 
Podčetrtku. Med domžalskimi izdelovalci prtičkov gre 
prvo mesto cerkovniku Martinu Flisu (1859-1915). 
Obrise podob je na papirnate prtičke odtiskoval s svo-
jevrstnimi klišeji, ki jih je rez ljal iz posebnega kamna, 
podobe same pa potem na roko poslikal. Naravnost 
tovarniški obseg je zavzelo izdelovanje papirnatih peč 
v Podčetrtku (podjetje Stres-Pregrad), ki se je začelo 
že pred prvo svetovno vojsko, razmahnilo pa med 
obema vojskama. Izdelki so bili večidel hišno delo, pri 
katerem so bili zaposleni okoličani Podčetrtka.

Ker so imeli prtički ali peče na sredi navadno po-
dobo hlevčka s sveto družino, so morali marsikje kar 
nadomeščati jaslice. Prtiček so pač obnovili vsak božič. 
Marsikje so si za veliko noč omislili drugega, veliko-
nočnega, s podobo velikonočnega Jagnjeta na sredini.

Papirnate jaslice
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
GLAS VPIJOČEGA V PUŠČAVI

P O N I Ž A N O  L J U D S T V O ,  K I  M O L I
Če hočemo izmeriti privlačnost, ki jo je morala 

imeti za Jude navzočnost takega moža med njimi, 
kot je bil Janez Krstnik, bi bilo treba prisluhniti, kaj so 
oni sami čutili do njega, tisto, kar je bilo prepričljivo, 
boleče in navdušujoče, tisto čudovito pričakovanje, 
ki je napolnjevalo prsa tudi najmanjšega med njimi. 
Nobena misel, nobena gotovost ni bolj žarela v njih, 
kot prepričanje o nadnaravnemu poslanstvu, ki ga je 
Bog pred dva tisoč leti zaupal njihovemu narodu. Biti 
izvoljeno ljudstvo, narod pričevalec, po katerem se je 
moralo na svetu širiti češčenje Edinega, je zadoščalo, 
da so v najbolj mračnih urah svoje zgodovine imeli 
moč kljub vsemu ohraniti svoje zaupanje in svojo 
zvestobo. In čeprav so dejstva to zanikala, je v njih 
bolj kot kdaj živelo prepričanje, da bo prišel dan 
njihovega zmagoslavja, da 
bodo dosegli maščevanje 
nad sovražno usodo.

Skozi stoletja je bila 
nesporna slava Izraela, da 
so v najboljšem pomenu 
besede pobožno ljudstvo, 
edino, čigar važne odločit-
ve so imele za vzrok nad-
naravne razloge, edino, ki 
je gledalo vso svojo zgo-
do vino z vidika Božjega 
na mena. Zakaj je ob zori 
drugega tisočletja Abra-
ham zapustil Ur v Šinárju 
in se s svojim rodom na-
potil proti gričem Harána 
in potem proti Obljubljeni 
deželi, če ne zato, da se je umaknil nevarnemu delo-
vanju mezopotamskega malikovanja in utrdil češče-
nje enega samega Boga? Ko je pet stoletij pozneje 
blesteči voditelj Mojzes iztrgal iz Egipta zasužnjene 
rodove, je šlo za isto versko resnico, ki jo je njegov 
genij razširil in zapečatil edinost svojega ljudstva. 
Izrael je dokončal svojo preobrazbo v narod na 
dan, ko je Večni na Sinaju razglasil plošče zapovedi. 
Nobenega dogodka ni bilo, ki ne bi razodeval Božje 
volje: da je nagrajeval ali kaznoval svoje ljudstvo, 
da je dovolil Salomonovo slavo ali padec Siona pod 
udarci Nebukadnezarja. To je bil On, vedno On, ki 
je vodil usodo in je bilo njegovo Ime blagoslovljeno.

Ta Izraelova vera je z leti šla preko zaporednih 
stopenj in se vedno bolj izmotavala izpod izključ-
nega gospostva obreda, ki je označeval primitivna 
ljudstva, dokler ni končno postala vera za današnje-
ga človeka: okvir, prilagojen razvoju bitja. V njej 

se je dogajalo neprestano širjenje, ali, če hočete, 
postopna razsvetljenost, kako je postajalo vedno 
bolj očitno razodetje, vsebovano v zavezi Jahvéja 
z Abrahamom.

V začetku so sámo zvestobo narodnemu “credu” 
in odklanjanje malikov pojmovali kot zadostno za 
jamstvo blaginje – blaginje, katere vsebina ni bila 
natanko določena –, sčasoma pa je vera prepojila 
moralo tako globoko, da sta oba pojma postala 
istopomenska. Vera je dobila nek notranji značaj, 
ki so ga preroki označili z nepozabnimi besedami: 
namesto daritev debelih telet in celo dolgih postov, 
je Najvišji zahteval popolno obnašanje, udejanjanje 
kreposti. In medtem ko v začetku posameznik ni imel 
drugih odgovornosti kot tistih v odnosu do celotne 

skupnosti in je pravica ka-
znovala v vsakomer grehe 
vseh, je prišlo na dan višje 
pojmovanje, ko nihče ni bil 
odgovoren za kaj drugega 
kot le zase in za svoje na-
pake, ki jih je kaznovala 
Božja sodba.

Tako se je od Abraha-
move vere izvršilo preo-
blikovanje do nauka Joba 
ali Knjige Modrosti, ki je 
naredilo Izrael za najbolj 
razvito ljudstvo v duhov-
nem redu. Toda ko je ta 
vera postajala vedno bolj 
notranja, ni izgubila nič od 
svojega narodnega znača-

ja. Med Izraelovim Bogom in Bogom pravičnosti 
je bila vedno popolna istost od časa očakov. Ker 
je Jahvé ljudstvo Dvanajsterih rodov zadolžil, da 
brani slavo njegovega imena, je bilo pravično, da 
od njega prejema naklonjenost in povračilo. Če je 
ljudstvo kdaj umanjkalo, je bilo to zato, ker je bila 
teža grehov posameznikov tako velika, da je poteg-
nila ves narod proti prepadu. Rešiti sebe in rešiti 
ljudstvo je bilo eno in isto. In ko so velike nesreče 
naredile iz vere edini trdni temelj, na katerem je 
zgradba domovine mogla skušati ostati pokončna, 
je ta prepletenost notranje vere in vere naroda bila 
bolj kot kdaj duhovni temelj judovske skupnosti.

Po dolgi vrsti hudih dogodkov se je leta 586 zru-
šila na izvoljeno ljudstvo najhujša nesreča. Strašni 
Nebukadnezarjevi vojaki, gospodarji vse zahodne 
Azije, so zavzeli Sveto mesto, porušili tempelj in naj-
boljše od Izraela izselili ob Evfrat. To je bila logična 

Pri molitvi
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posledica treh in pol stoletij neredov, nezvestobe in 
zločinov: za grehe ljudstva se plačuje točno določe-
na pristojbina. Truma preseljencev je petdeset let 
“ob babilonskih rekah” okušala grenkobo izgubljene 
domovine, turobnost izgnanstva v tuji deželi. Kljub 
temu pa se misel izgnancev ni niti za trenutek odrek-
la upanju na povratek. Samo vera jim je omogočila 
ohraniti svojo narodno zavest in ponižno so prosili 
Boga, svojega Boga, naj se usmili njihove usode.

Bog se jih je usmilil. Babilon, nezavzetno mesto, 
je leta 539 padel pod udarci Kira, kot je bil prerokoval 
Jahvéjev navdihnjenec Daniel. Leto pozneje je veliki 
perzijski kralj zelo humano pooblastil izgnance, da 
gredo na blagoslovljeno pot v Sveto deželo in ponov-
no zgrade tempelj Najvišjega. Tako se je izoblikovala 
neka vrsta ostanka naroda, skupnosti, »država,« 
kot je zapisal p. Lagrange, »ki jo je ustanovila ozka 
povezava naroda in vere, civilne in verske zakono-
daje v isto pravo po delovanju ene same oblasti v 
rokah velikega duhovnika.« Dovolj je poudariti, da 
je bila vera temelj vsega, resnični tvorec narodne 
zgradbe, in da se v taki 
obliki vladavine ni mo-
gla zamisliti drugačna 
ustanova, kot taka, ki 
temelji na Božji volji.

Ta Božja volja si je 
naložila tudi ljubosu-
mno skrb za raziskova-
nje, za zbiranje izrazov. 
Okrog enega stoletja 
po povratku iz izgnan-
stva je Ezra posvetil 
napore svojega dolge-
ga življenja določanju 
besedila vseh svetih knjig, knjig, v katerih je govoril 
Jah vé. Značilno srečanje zgodovine: ob času, ko je 
Atenska republika dala človeštvu mojstrovine svoje 
umetnosti in spisov – Partenon, Sofoklej, Ajshil, 
Evripid – je judovska skupnost utrdila v tistem, 
kar imenujemo Sveto pismo stare zaveze, svoje 
zgodovinske tradicije in svoje verske resnice, ki so 
med seboj neločljive. Od tedaj se ta obdelava svetih 
besedil ni nehala sklicevati na najpobožnejšo go-
rečnost. Tako je Izrael, ki ga je v moráli in pravilih 
urejala njegova sveta knjiga, postal zares “ljudstvo 
Svetega pisma”.

Skozi štiri stoletja pred Mesijevim prihodom je 
torej Postava, Toràh, okostje judovske skupnosti. 
Ta je več kot zakonik, več kot priročnik duhovnosti, 
celo več kot komplet teologije. Je vidno pričevanje 
o poslanstvu, ki ga je Bog zaupal svojemu ljudstvu; 
je dokaz, da upanje Izraela ni prazno. Ker je luč 
za duhove, pravilo za voljo, prežema vsa dejanja 
bivanja in pobožen Jud ne izgovori teh dveh zlogov 
tega neizrekljivega imena brez trepetajoče ljubezni. 
V njej so združene Mojzesove zapovedi Peteroknjižja, 
veličastni nauki prerokov, Psalmi, Visoka pesem in 
druge knjige, kjer se duša povzdiguje k Bogu. Pi-
smouki jo brez konca in kraja študirajo, komentirajo, 
razčlenjujejo. Zadošča vsem potrebam, odgovarja 
na vse okoliščine.

Ne gre pozabiti, da je bilo ljudstvo, ki je prihitelo 
na klic Krstnika (ljudstvo, ki bo poslušalo Jezusa), 
povem prežeto s to stoletno tradicijo. Njegovo življe-
nje je bilo polno predpisov, od katerih se nam mnogi 
zdijo nesmiselni ali pretirani. Jarem Postave je bil 
težak, zelo težak, toda ljudstvo ga je rado nosilo, saj 
je dobro vedelo, da je edini smisel njegovega obstoja 
in njegovo varstvo. Zdi se nam, da so farizeji, ki so 
prignali do skrajnosti zahteve Postave, ki jih lahko 
presojamo kot smešne v njihovi malenkostnosti, 
vlekli vero v neko smer, kjer ta beseda ni nič dru-
gega kot izraz za fetišizem. Nič manj pa ni res, da 
je ta strogost odgovarjala njihovemu življenjskemu 
občutku. Izrael je bilo ljudstvo, za katerega je bilo 
dejstvo vere na prvem mestu. Vedelo je, da je nji-
hova usoda odvisna od njihove zvestobe.

Bilo bi torej napak verjeti, da se je ta celotna vera 
zaprla v nek ozek legalizem. Dovolj je brati mojstrska 
dela duhovnosti, kot so Job, Sirah, Pridigar in Knji-
ga modrosti, da ugotovimo, kam se lahko povzpne 
judovska meditacija. Bistroumno so razčlenjeni vsi 

veliki problemi o smislu 
življenja, o prihodno-
sti onstran groba, o 
povračilu za krivde, o 
dobrem in zlu, ki od 
vekomaj begajo člove-
kovo srce.

Ljudstvu samemu 
je globoka pobožnost 
navdihovala vsak tre-
nutek dneva. Ponižni 
Jud je vsako jutro in 
vsak večer iz vsega 
srca molil znani Š‘mà 

– Poslušaj, Izrael ... in je častil Boga z molitvijo 
Osemnajst blagoslovov, tistih osemnajst blagoslo-
vov, ki so v celoti spominjali na število vretenc, ki 
se morajo prikloniti med molitvijo. Ob velikih prazni-
kih, ob šotorskem prazniku, ko je vsakdo šel živet 
v listnato uto in ko se je razlegal zvok štiridesetih 
srebrnih trobent; na Jom Kippur, ko je veliki duhov-
nik nagnal v puščavo kozla, simbolično obloženega z 
grehi ljudstva; in predvsem ob Pashi, ko je družina 
darovala jagnje in uživala nekvašen kruh, so bili 
občutki vernih taki, kot jih zahteva kar se da živa 
vera, zraven pa gotovost, da z obredi uresničujejo 
bogoslužje, končni cilj človeka.

Tudi izven uradnih okvirjev so bile duše, polne 
Boga, ki so se mu popolnoma posvetile. Taki so bili 
menihi, precej podobni našim kartuzijanom in tra-
pistom ali tibetanskim budističnim lamam. Znani so 
bili kot Eseni in odkritja ob Mrtvem morju so nam 
omogočila bolje spoznati njihov obstoj. V skupnost 
so bili sprejeti po enem letu noviciata, dveh letih 
preizkušnje in po težkem duhovnem izpitu. Obvezali 
so se, da ne bodo imeli nič svojega, da bodo vse 
svoje imetje prepustili skupnosti, da se bodo popol-
noma odpovedali ženskam in da se bodo posvetili 
življenju strogega posta in pokore. Za obrede in 
skupno jed so bili oblečeni v belo. Morali so opravljati 
natančno določene obrede kopanja in umivanja in 

“Gnusoba opustošenja”
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se podvreči najstrožjemu izpolnjevanju Mojzesove 
Postave, čemur so še marsikaj dodajali. V strogosti 
tega življenja so Eseni našli brez dvoma upoštevanja 
vredno sredstvo za duhovne napore, o čemer priča 
njihova literatura. Nekateri izmed njih so bili samo 
pridruženi družbi. Ne da bi bili izrecno vpisani v kako 
skupnost, so živeli kot puščavniki v votlinah v skalni 
steni ali v samoti puščave; tak je bil Bannus, ki ga je 
imel Jožef Flavij za učitelja. Janez Krstnik torej ni bil 
sam pri svojem umiku v puščavo; morda je bil celo 
eden od teh pridružencev Esenom, ki so naseljevali 
votline, saj je jordanska plitvina Bethabara dokaj 
blizu samostana Kirbet-Qûmran, za katerega kaže, 
da je bil materina hiša esenske skupnosti. Vsekakor 
pa ni bil edini, ki je pričal o pogumu, ki je navdihoval 
Božje izvoljeno ljudstvo.

To je bila prav ista gorečnost, razširjena v ju-
dovskem ljudstvu, ki je delala tako boleč molk, za 
katerega se je zdelo, da se vanj zavil Bog. Je torej 
izginila starodavna ljubezen med Bogom in nje-
govim dragim narodom, 
saj se Najvišji ni več dal 
spoznavati? Je bila zaveza 
odpravljena? Ta strah je 
bil v srcu vsakega vernega 
in domoljubnega Juda, saj 
sta bili vera in domoljubje 
eno in isto.

Vendar se je zdelo, da 
taka zapuščenost ni upra-
vičena. Po povratku iz Ba-
bilona je skupnost postavila 
nepremagljivo oviro proti malikovalstvu, ki je bilo v 
starem Izraelu le preveč znano. Duša izvoljenega 
ljudstva v svoji neupogljivi veri ni trpela niti videza 
poganske zastrupitve. Za časa perzijske nadvlade 
nevarnost ni kaj posebno rasla. Pojavila se je po 
bleščem pojavu makedonskega junaka Aleksandra, 
zmagovalca Kralja Kraljev (334-323 pr. Kr.), ko so si 
njegovi generali razdelili njegov imperij in Palestina 
je postala helenistična provinca (306). Egipčanski 
Lagidi in sirski Selevkidi so hoteli podvreči trdnjavo 
Izrael svojemu vplivu. Vse zastonj! Niti egipčanski 
Serapis, ta mešanica Ozirisa in Dioniza, niti sumljiva 
azijska božanstva niso mogla prodreti v srce Siona. 
Če so nekateri bogati Judje – vedno se najdejo 
ljudje, ki pred zmagovalcem počepnejo – popustili 
helenističnim vplivom, odklanjali obrezo in svete 
predpise in se producirali v atletskih igrah, se je re-
snična narodna duša utelesila v Makabejcih, vojnem 

kladivu, pripravljenem za udarec. Ko je prismojeni 
Antioh IV. Epifan (174-163) poskušal postaviti v tem-
pelj tisto “gnusobo opustošenja”, ki jo je prerokoval 
Daniel, namreč kip olimpijskega Zevsa, so Juda in 
njegovi bratje odgovorili z borbo brez usmiljenja in 
končno so se morali Grki ukloniti pred temi junaki. 
Pod vodstvom kraljev-duhovnikov so Judje odslej še 
celo stoletje nadaljevali svoje meditacije v popolni 
svobodi svoje vesti.

Pozneje, ko so bili Grki sami na vrsti in jih je 
premagal Rim ter so legije preplavile ves Vzhod, ko 
se je Pompej leta 63 polastil Svetega mesta, se je 
nadaljeval enak neuklonljiv upor proti latinskemu 
poganstvu. Zmagovalec je v Jeruzalemu in Palestini 
poskrbel za ceste, vodovode, kopališča in gledališča, 
toda judovska duša ga je zavračala. Ko pa je Rim 
na Davidov prestol postavil Edomca Heroda, tega 
neobrezanega beduina, je namesto nezaupanja 
zavrelo sovraštvo. Sumničava judovska pobožnost 
se je zagrizeno borila celo proti videzom maliko-

vanja in ni pustila na svo-
jem ozem lju niti kovati 
novcev s človeško podobo 
ter prepovedala podobo 
orla nad tempeljskimi vrati 
poganov. Premagano, pa 
ne podvrženo in še manj 
ukročeno ljudstvo, ki je 
nameravalo bolj kot svojo 
politično svobodo varovati 
svojo pravico, da verujejo 
v večne resnice: tak je bil 

Izrael v času, ko je Janez začel svoje oznanjevanje.
Dogodki tega političnega in verskega odpora so 

tako pritiskali na vse. Vsi so se vsak trenutek sklice-
vali na spomine. Obljubljena dežela ni bila več svo-
bodna domovina rodov. Legionar in cestninar sta že 
s sámo navzočnostjo dajala čutiti težo podložnosti. 
Vsi Judje so se čutili ponižane. Oni, dediči tako dolge 
zgodovine, naj bi sprejeli gospostvo tega ošabnega 
gnezda, ki ga sploh še ni bilo tam v močvirjih Tibere, 
ko je Salomon že vladal v vsem svojem sijaju. Sveti 
ponos na ranjeno domovino ni bil osamljen. V vsaki 
družini je tekla kri, mnogo krvi. Če bi hoteli sešteti 
vse tiste, ki so padli za časa uporniških vojskà, v 
občasnih uporih in tiste, ki jih je pomoril Herod, pri-
demo v sto petdesetih letih na več kot dvesto tisoč 
ljudi, kar je strašno število za tako maloštevilen 
narod in še strašnejše, če se zavedamo, da so vse 
te žrtve pripadale narodni eliti.

Prepovedani novec Antioha IV. Epifana

Splošni: Da bi bila povsod po svetu odpravljena sramota otrok-vojakov.

Misijonski: Da bi evropski narodi spet odkrili lepoto, dobroto in resnico evangelija, ki daje življenjsko 
veselje in upanje.

MO LITV ENI NAMENI ZA DECEMBER 2016 

Novembrska številka AM je odšla iz Ljubljane 17. oktobra in je bila najkasneje 19. 
oktobra v New Yorku. Kaj se je z njo naprej dogajalo, si pa lahko vsak misli sam.
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papežev verouk

Frančišek

DAROVI SVETEGA DUHA

1 I I .  SV ÈT
V Knjigi psalmov beremo: »Slavim Gospoda, ki mi 

svetuje, tudi ponoči me opominja moje srce« (16,7). 
Prav to je še en dar Svetega Duha: dar svêta. Vemo, 
kako važno je, če moremo v odločilnih trenutkih ra-
čunati na nasvete modrih ljudi, ki nam žele dobro. 
Preko daru svèta pa je Bog sam s svojim Duhom, 
ki razsvetljuje naše srce, tako da nam da razumeti 
kakšen je pravi način govorjenja in pot po kateri je 
treba iti. Kako pa deluje ta dar v nas?

V trenutku, ko Svetega Duha sprejmemo in ga 
gostimo v svojem srcu, nas takoj začne delati občut-
ljive za svoj glas in usmerjati naše misli, naša čustva 
in naše namene v skladu z Božjim srcem. Istočasno 
nas vedno bolj spodbuja, da obračamo svoj notranji 
pogled na Jezusa kot zgled našega načina delovanja 
in stopamo v odnos z Bogom Očetom in brati. Nasvet 
je torej dar, s katerim Sveti Duh 
našo zavest naredi sposobno odlo-
čiti se za pravo izbiro v skupnosti z 
Bogom v skladu z logiko Jezusa in 
njegovega evangelija. Na tačin nam 
Bog daje notranje rasti v pozitivnem 
pomenu, rasti v skupnosti in nam 
pomaga, da ne zapademo vplivu 
egoizma in lastnega načina gleda-
nja stvari. Tako nam Duh pomaga 
rasti in živeti v skupnosti. Seveda 
pa je važna molitev. Moliti molitve, 
ki jih vsi znamo od otroštva, pa tudi 
moliti z lastnimi besedami. Prositi 
Gospoda: »Gospod, pomagaj mi, 
svetuj mi, kaj naj storim zdaj!« 
Tako z molitvijo napravimo pro-
stor, da pride Duh in nam pomaga 
tisti trenutek, da nam svetuje, kar 
moramo storiti vsi. Molitev! Nikoli 
pozabiti na molitev. Nikoli! Nihče ne bo opazil, kadar 
molimo v avtobusu, na cesti: molimo v tišini srca. 
Izkoristimo te trenutke za molitev, da bi nam Duh 
dal dar svèta.

V povezavi z Bogom in ob poslušanju njegove 
Besede počasi odlagamo proč svojo osebno logiko, 
ki jo pogosto narekujejo naša zaprtost, naši pred-
sodki, naša častihlepnost. Namesto tega se naučimo 
vpraševati Gospoda, kaj želi, kaj je njegova volja, 
kaj mu je všeč. Na ta način v nas zori neka globoka 
uglašenost, ki je skoraj enake narave z Duhom. 
Izkusimo, kako resnične so Gospodove besede, ki 
jih sporoča Matejev evangelij: »Ne skrbite, kako in 
kaj bi govorili, kajti tisto uro vam bo dano, kaj naj 
bi govorili. Ne boste namreč govorili vi, temveč Duh 
vašega Očeta bo govoril v vas« (Mt 10,19-20).

Duh je tisti, ki nam svetuje, mi pa moramo Duhu 
dati prostor, da nam lahko svetuje. Dati prostor pa 

pomeni, moliti, moliti, da bi prišel ON in nam vedno 
pomagal.

Kot vsi drugi darovi Svetega Duha je tudi dar 
svêta zaklad za vso krščansko skupnost. Gospod 
nam ne govori samo v tišini srca, ampak tudi z gla-
som in pričevanjem bratov. Zares je velik dar srečati 
može in žene vere, ki nam predvsem v najbolj za-
motanih in važnih časih našega življenja pomagajo 
razsvetliti naše srce za spoznanje Gospodove volje.

Spominjam se, da sem bil nekoč v Lujánu v 
spovednici, pred katero je bila dolga vrsta. Tam je 
bil tudi nek ves moderen fant z uhani, tetovaži in 
podobno … Prišel mi je povedat, kaj se mu dogaja. 
Bil je velik, težak problem. In mi je rekel: »Vse to 
sem povedal svoji mami in ona mi je rekla: pojdi k 
Mariji in ona ti bo povedala, kaj moraš narediti.« To 

je bila žena, ki je imela dar svêta: Ni vedela, kako 
naj reši sinov problem, ampak pokazala mu je pravo 
pot: pojdi k Mariji in ona ti bo povedala. To je dar 
svèta. Ta ponižna, preprosta žena je dala svojemu 
sinu najboljši nasvet. In ta fant mi je rekel: »Gledal 
sem Marijo in sem začutil, da moram storiti to, to 
in to.« Meni ni bilo treba govoriti: fant in njegova 
mama sta naredila vse. To je dar svêta. Ve, mate-
re, ki imate ta dar, prosite ga za svoje otroke. Dar 
svetovati otrokom je Božji dar.

Dragi prijatelji, 16. psalm, ki sem ga omenil, nas 
vabi k molitvi z naslednjimi besedami: »Slavim Go-
spoda, ki mi svetuje, tudi ponoči me opominja moje 
srce. Vedno postavljam predse Gospoda; ker je na 
moji desnici, ne bom omahnil« (Ps 16,7-8). Naj bi 
mogel Sveti Duh vedno vliti v naše srce to gotovost 
in nas tako napolniti s svojo tolažbo in mirom! Prosite 
vedno za dar svêta.
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Čas duhovne priprave na božič začenjamo s praz-
novanjem prve adventne nedelje in ga sklenemo v 
tednu po četrti adventni nedelji na božično vigilijo 
24. decembra. Za razliko od postnega časa, ki ga 
obhajamo kot pripravo na veliko noč in traja štiride-
set dni, adventni čas ni omejen na točno število dni.

Z adventnim časom v katoliški Cerkvi začenjamo 
novo cerkveno leto in neposredno pripravo na božič. 
Gospodovo rojstvo in prazniki, ki mu sledijo (Sv. 
trije kralji ali Gospodovo razglašenje, Jezusov krst 
ter Gospodovo darovanje v templju ali svečnica), so 
priložnost za poglobitev vere. Veselje ob Novo-
rojenem pomeni veselje ob novem življenju in 
lahko simbolično nagovarja tudi 
k radosti nad lastnim življenjem.

Simbolika rojstva in novega 
začetka je vtkana v potek celo-
tnega cerkvenega leta. Dogodki 
ne pomenijo le spominjanja 
pre teklih Božjih del v zgodovini 
odrešenja (o čemer poroča Sveto 
pismo) in poti skozi galerijo svet-
nikov, ampak tudi aktualizacijo 
Božjih sporočil za seda-
nji trenutek. Na večja 
praznovanja se kristjani 
pripravljemo v posebnih 
“pripravljalnih” časih 
(z adventnim časom 
na božič, s postom na 
veliko noč). K zuna-
njim in materialnim 
pripravam na cerk-
vene praznike sodi 
tudi duhovna priprava 
v osebni molitvi in du-
hovni poglobitvi, kar lahko 
vključuje prejem zakramenta 
sprave, razne odpovedi, post, dobra 
dela in miloščino.

Latinska beseda adventus pomeni prihod. Pozna-
mo dva Gospodova prihoda. Gospod je prvikrat na 
svet prišel kot človek, rojen iz Device Marije, njegov 
drugi prihod pričakujemo ob koncu časov. Kristjani 
verujemo v Gospodovo nevidno prihajanje v srca lju-
di po delovanju Svetega Duha oziroma v skrivnost no 
Božjo navzočnost v srcu vsakega človeka, kar lahko 
razumemo in dojemamo samo v moči vere.

Adventni čas ima dvojen značaj: je čas priprave 
na slovesno praznovanje Gospodovega rojstva 25. 
decembra, hkrati pa je to čas, ko nas spominjanje 
usmerja k pričakovanju drugega Kristusovega pri-
hoda ob koncu časov.

Znamenje zunanje priprave na Božič je advent-
ni venec. V cerkvah in po domovih bodo pripravili 
adventne vence s štirimi svečami. Naraščanje luči 

simbolizira rast dobrega v življenju.
Adventni venec je iz rastlinja spleten venec s 

štirimi svečami, ki ponazarjajo štiri adventne nede-
lje. Kot okras in liturgični simbol adventnega časa, 
prevzet od germanskih narodov, se je v Sloveniji 
uveljavil v osemdesetih letih 20. stoletja. Večji venec 
s štiri svečami visi ali je postavljen v cerkvah na vid-
nem mestu v prezbiteriju, vsako adventno nedeljo 
pa na njem prižgejo dodatno svečo.

Liturgični adventni venec ima več simboličnih 
pomenov in razlag:

Okrogla oblika pomeni popolnost in večnost. 
Zimzelene veje govorijo o življenju, o Jezusu Kri-

stusu, ki prihaja med nas. Simbolika 
vijolične barve predstavlja upanje, da 
bo tema pregnana. Štiri sveče, ki so 
lahko samo v vijolični ali beli barvi, 
imajo posebno simboliko:

– predstavljajo štiri mejnike 
(stvar jenje, učlovečenje, odrešenje 
in konec sveta);

– predstavljajo štiri strani neba: 
sever, jug, vzhod, zahod, kar go-

vori o univerzalnosti Kristuso-
vega učlovečenja za ves svet 

in vse ljudi;
– predstavljajo štiri 

letne čase, kar pome-
ni, da je bilo Kristuso-
vo rojstvo pomembno 

ne samo za tisti zgodo-
vinski čas, v katerem 
je živel na Zemlji, am-
pak je pomembno za 

vse čase in vsako dobo:
– predstavljajo člove-

kovo življenje; (ob rojstvu) 
pri žgana sveča je vsak trenutek 

manjša, kar govori o tem, da smo 
vedno bliže sklepu življenja, in nas spominja na 
tuzemsko minljivost.

Sveče prižigamo tako, da vsako adventno nedeljo 
gori ena več, kar pomeni, da je v času, ko se bliža-
mo rojstvu Jezusa Kristusa, v prostoru vedno več 
svetlobe. V duhovnem smislu to pomeni, čim bliže 
smo Bogu, tem več je svetlobe tudi v naših življenjih.

Adventni venci naj bi bili narejeni brez dodatnega 
okrasja in to z namenom, da pride do izraza opisana 
simbolika.

Nekateri razlagalci štiri sveče in štiri adventne 
nedelje povezujejo s štirimi obdobji zgodovine od-
rešenja: 1. od stvarjenja do Abrahama, 2. od Abra-
hama do judovskih kraljev, 3. od judovskih kraljev 
do babilonske sužnosti, 4. od babilonske sužnosti 
do Kristusovega rojstva.

SIMBO LIKA
A DV ENTNEGA V ENCA
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Skrivnost, ki jo obhajamo na praznik Marijinega 
brezmadežnega spočetja, nikakor ni nekaj, kar bi 
prizadevalo samo Odrešenikovo deviško mater. To 
je namreč sestavni del vélike osrednje krščanske 
skrivnosti, ki je skrivnost odrešenja in milosti. 
Praznik nam živo kliče v spomin, da Bog človekovo 
življenje objema z odrešujočo ljubeznijo, da je nas 
vse v Kristusu že »pred stvarjenjem sveta izvolil, da 
bi bili sveti in brezmadežni... posinovljeni po Jezu-
su Kristusu in bi slavili veličastvo milosti, s katero 
nas je obdaril in... nas poklical k nedoumljivemu 
bogastvu Kristusovemu, k 
njegovi veličastni dediščini« 
(Ef 1,4-5.18; 3,8).

Marijino izvirnega made-
ža prosto spočetje ne pome-
ni, kakor da Marija sploh ni 
potrebovala odrešenja. Tudi 
ona bi bila prišla na svet 
obtežena z izvirnim made-
žem, če bi ga po posebnem 
božjem daru »zaradi zaslu-
ženja svojega Sina ne bila 
obvarovana«. Na Mariji se 
je uresničil odličnejši način 
odrešenja – naglaša 2. vati-
kanski cerkveni zbor. – To pa 
Marije ne oddaljuje od nas, 
ampak nam jo še približuje. 
»Obdarjena je s to najvišjo 
nalogo in dostojanstvom, da 
je mati božjega Sina in zato 
nad vse ljubljena hčerka 
nebeškega Očeta ter sveti-
šče Svetega Duha. Po tem 
daru izredne milosti se daleč 
odlikuje pred vsemi stvarmi, 
nebeškimi in zemeljskimi. 
Obenem pa je po Adamo-
vem rodu zvezana z vsemi 
ljudmi, ki naj bodo odrešeni; še več, 'resnična mati 
Kristusovih udov je..., ker je z ljubeznijo sodelovala, 
da se v Cerkvi rode verniki, ki so udje Glave' (sv. 
Avguštin). Zato jo tudi pozdravljamo kot preodlični in 
docela edinstveni ud Cerkve ter kot podobo in najsi-
jajnejši vzor Cerkve v veri in ljubezni« (Dogmatična 
konstitucija o Cerkvi 53).

Z besedo o “Brezmadežni” je izražena tudi vsa 
skrivnost našega duhovnega življenja. Saj smo tudi 
mi sami udje Cerkve, ki jo je »Kristus ljubil in same-
ga sebe zanjo dal, da bi jo v vodni kopeli z besedo 
očistil in jo posvetil; da bi napravil sam sebi slavno 
Cerkev, ki bi ne imela madeža ali gube ali kaj po-
dobnega, ampak da bi bila sveta in brezmadežna« 

(Ef 5,25-27). Z močjo Svetega Duha in ob našem 
sodelovanju se mora tudi na nas izvršiti to, kar se je 
v Mariji začelo že v prvem trenutku njenega bivanja: 
tudi mi naj bi postali “brezmadežni” in sveti; na nas 
naj se uresniči zmaga nad hudobnim duhom; mi smo 
tisti, ki naj spet pridemo v izgubljeni raj, iz katerega 
Marija nikoli ni bila izgnana. Kajti naš cilj je stopiti 
pred božje veličanstvo »brez madeža v veselju« 
(Jud 24). Mariji je bilo to dano v delež – in nikdar 
ni bilo izgubljeno – v odrešujoči moči iste krvi, ki jo 
je ona sama smela pripraviti Odrešeniku; nam pa 

bo prav po tej krvi dana v 
delež bistveno enaka milost, 
čeprav v različni stopnji. Saj 
velja tudi za nas tisto, kar je 
sv. Pavel neutrudno oznanjal 
prvim kristjanom: »Tudi vas 
je Bog s smrtjo Kristusovega 
človeškega telesa odrešil, da 
bi vas predse postavil svete 
in brezmadežne in neopo-
rečne, če le vztrajate v veri 
trdni in stanovitni ter se ne 
daste premakniti od upanja 
evangelija« (Kol 1,21-23).

Marijino brezmadežno 
spočetje pomeni: Bog ob-
jema človekovo življenje z 
odrešujočo ljubeznijo. Na 
Mariji, ki je stala na odločilni 
točki zgodovine odrešenja, 
ko je Sin božji dokončno 
in nepreklicno vstopil v to 
zgodovino, se prav posebno 
v luči njenega brezmadež-
nega spočetja razodeva, da 
Bog človeka sploh ljubi, in 
sicer kljub njegovi grešno-
sti. »Nočem smrti grešnika, 
ampak da se spreobrne od 

svojega pota in živi« (Ez 33,11). Ne moremo prav 
obhajati praznika Marijinega brezmadežnega spo-
četja, ne da bi svojo dušo odprli za veselo oznanilo 
Kristusovega odrešenja, ki je še pred časom svoje 
izvršitve moglo s svojo močjo tako globoko seči v 
prve korenine Marijinega bivanja. Ko je izraelska 
junakinja Judita po mnogih nevarnostih in težavah 
osvobodila izraelsko ljudstvo strašnega sovražnika, 
»so jo vsi enodušno blagoslavljali in ji govorili: ‘Ti 
si poveličanje Jeruzalema, ti velika slava Izraela, 
ti ponos našega ljudstva’« (Jdt 15,9). Ta podoba 
stoji Cerkvi pred očmi, ko se v liturgiji na praznik 
brezmadežnega spočetja obrača na Marijo z istimi 
besedami, s katerimi je ves Izrael slavil Judito: »Ti 

Anton Strle

BREZMA D EŽNO SPOČETJE
D EVICE MARIJE

sestavni del vesoljnega odrešenjskega oznanila
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slava Jeruzalema, ti veselje Izraelovo, ti čast našega 
ljudstva.« In to je tudi razlog, zakaj Marijo Cerkev v 
litanijah nagovarja kot »Začetek (izvirnik: “vzrok”, 
“causa”) našega veselja«.

»Marija je res začetek in vzrok našega veselja. 
Nikakor ne iz sebe! Kar je in kar more podariti, izvi-
ra vse od Gospoda. Zato pa je govorila: Moja duša 
poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, 
mojem Zveličarju. Marija ne zbira časti zase, ampak 
jo daje tistemu, ki je edini vzrok njene veličine – Go-
spodu. On je v središču njene duše in vseh njenih 
misli. Ona je pred njim samo njegova majhna dekla« 
(D. Thalhammer).

K. Rahner pravi: »Brezmadežno spočetje po-
meni, da je Marija posvečujočo milost imela že v 
začetku. Kaj pa to pomeni: Nekdo 
ima posvečujočo milost? To bi lahko 
kdo razlagal, kakor da gre pri tem za 
neko reč. Toda posvečujoča milost in 
njena posest navsezadnje ni nekaj, 
neka reč, niti ne neko vzvišeno in 
skrivnostno stanje naše duše, stanje, 
ki bi ga le zelo abstraktno verovali, 
ki pa bi bilo daleč onstran našega 
izkustvenega sveta. Posvečujoča mi-
lost namreč pomeni najgloblje vzeto 
Boga samega, njegovo priobčitev 
ustvarjenemu duhu, dar, ki je Bog 
sam. Milost pomeni luč, življenje, 
odprtost duhovno-osebnostnega 
človekovega življenja nasproti božjim 
prostranostim. Milost pomeni svobo-
do, moč, začetek večnega življenja. 
Milost je vladanje osebnega božjega 
Duha v človekovih globinah, božje 
sinovstvo in dediščina večnosti. Da je 
Marija te darove imela v posesti, to je 
ne razlikuje od nas; da jih je imela v 
posesti od začetka in v neprimerljivi 
meri, to edino napravlja razliko med 
njo in nami. Kar pa zadeva vsebino 
tega daru, njegovo bistvo in njegov 
pravi smisel, v tem pogledu večni 
Oče Materi svojega učlovečenega 
Sina tudi ni mogel ničesar nameniti, 
česar ne bi bil namenil tudi nam in nam v zakramentu 
opravičenja dal. Da, tudi nam je v svoji večnosti že 
od začetka namenil to odrešenje, od vekomaj. Le 
da se je to pri nas uresničilo šele po našem zemelj-
sko-časovnem začetku, da bi postalo jasno, kako 
je vse milost in kako niti en sam delček na našem 
odrešenju ne prihaja od nas samih. Bog je v svoji 
večnosti imel pripravljeno svojo večno ljubezen tudi 
za nas, da bi v trenutku, ki ga imenujemo svoj krst, 
samega sebe potopil v nas, v globino našega srca. 
Kajti tudi mi smo odrešeni, rešeni ljudje, katerim 
je Bog vtisnil svoj neizbrisni pečat. Tudi nas je Bog 
napravil za svoj sveti tempelj; tudi v nas prebiva 
troedini Bog; tudi mi smo maziljeni s Svetim Du-
hom, posvečenci, ki so napolnjeni z božjo lučjo in 
božjim življenjem. Tudi mi smo takšni ljudje, ki jih 
je Bog poslal s tem začetkom v naše življenje, da bi 

to luč vere in žar ljubezni ponesli skozi temni svet 
do tam, kamor spadamo tudi mi: pred večno božjo 
Luč v božji večnosti.

Ali smo torej tako zelo različni od Marije, brez 
slehernega madeža spočete? Upravičeno smemo 
tudi reči: Bog te razlike pravzaprav ni hotel toliko 
zaradi tega, ker bi nas manj ljubil in bi nam zaradi 
tega ne podaril od začetka tega daru milosti, ki je 
On sam, marveč zato, da bi tako rekoč vse notra-
nje bogastvo milosti v tej raznoličnosti prišlo do 
izraza. V Mariji in njenem brezmadežnem spočetju 
se kaže, da je človeka in tako tudi nas, Adamove 
in Evine otroke, grešnike, že od začetka objemalo 
večno božje usmiljenje, da bi postalo jasno: Bog 
nas ne zapušča samih. V nas, ki z ozirom na no-

tranjega človeka najprej še brez 
milosti stopimo v bivanje, postane 
jasno, da ljubljeni božji otroci nismo 
iz svoje lastne moči, iz kakega neiz-
gubljivega bistva, pa naj bi to bilo še 
tako prostrano in plemenito. Vse to 
je namreč v nas iz gole, čiste božje 
milosti, ki se nam – grešnikom – po-
darja brez sleherne naše pravice in 
brez slehernega našega zasluženja... 
Tudi mi smo poklicani od Boga, od 
začetka do konca zaobjeti od božje 
moči, od božje ljubezni, od njegove 
zvestobe nasproti nam samim prav 
do tega, kar nam je najbolj bistveno. 
Naj sveta Devica, katere prazačetek 
je bil blažen in čist, prosi za nas, da 
bi tudi mi postali, kar smo!«

Marija je podoba po Kristusu od-
rešenega človeka, kakor je podoba 
od Kristusa ustanovljene Cerkve. Ob 
Marijinem brezmadežnem spočetju 
vidimo, kako globoko sega tisto pre-
oblikovanje, ki ga v človeku povzroči 
milost, katero nam je Kristus pridobil 
s svojim odrešenjem. Kdor veruje 
v Marijino brezmadežno spočetje, 
priznava obstoj izvirnega madeža, 
obenem pa živo čuti, da obstoji upa-
nje in zmaga v vsej bednosti človeške 

družbe, ker obenem priznava odrešenje po Jezusu 
Kristusu in moč njegove milosti.

Filozof Leibniz (+ 1716) je za našo dobo napo-
vedal veliko herezijo, ki bo obsegala zmote vseh 
časov: naturalizem. In res je naturalizem zlasti v 19. 
in 20. stoletju zavladal tako na široko, kakor pač še 
nikoli poprej. Taji vse nadnaravno – odtod njegovo 
ime. Taji, da bi bilo človeštvo potrebno odrešenja, 
da bi mu bila potrebna milost. Taji vse, kar presega 
prirodne sile, vse notranje nevidno delovanje Duha 
po milosti, vso vidno dejavnost božje moči po ču-
dežih. Taji vrednost vsega, kar presega zgolj biolo-
ške nagone. Taji dejstvo izvirnega madeža. Zato z 
Rousseaujem govori o potrebi, da se človek povrne 
k naravi. Toda kaj pomaga ta povratek, če pa je 
narava že v izviru ranjena (čeprav ne toliko, da bi 
ne bilo več svobodne volje za nravno dobra dejanja, 
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kakor je pretiraval Luter)? Zato pa se snuje moderno 
vzgojeslovje na napačnem načelu. Kaj čuda, če so 
tudi posledice vzgoje le žalostne. Potem pa, ko se 
te posledice pokažejo večkrat v tako strašni luči, se 
velik del človeštva meče v drugo skrajnost: v obup 
nad človekom, v obup nad smislom življenja.

Zato pa je bilo v načrtih božje previdnosti gotovo 
važno, da je bila ravno v tem času razglašena verska 
resnica, ki na živem liku Brezmadežne kaže z ene 
strani na resnični človekov položaj, to je na dejstvo 
greha, ki človeštvo obtežuje že od začetka, zato pa 
tudi na človekovo potrebo po odrešenju, z druge 
strani pa na moč in veličino odrešujoče božje ljube-
zni in na veličastvo božje milosti. Verska resnica o 
Marijinem brezmadežnem spočetju je živo pričevanje 
Cerkve zoper naturalizem in njegovo pogubnost, če 
se ljudje začno ravnati po njem v svojem življenju 
in delovanju.

Na takšno pogubnost naturalizma meri tudi sloviti 
holandski zgodovinar in mislec J. Huizinga (+ 1945), 
ko v svojem že po njegovi smrti izdanem delu piše:

»Pred svojimi očmi imamo razvaline sveta, ki nam 
je bil drag; zato pa sedaj vemo bolj kakor pa kateri 
koli rodovi pred nami, do kakšne neomejene mere 
more seči človekova pokvarjenost v svoji brezvest-
nosti in zaslepljenosti. Zemeljsko ne zadostuje kot 
zdravilo. Dopolnilo duše, katero človeštvo potrebuje, 
bo mogoče najti v območjih, kjer se usmiljenje zdru-
žuje z resnico, kjer se mir in pravičnost poljubljata... 
Da najdemo navdihnjenje, ki je nujni temelj sleherne 
etike, slehernega upanja in odgovornosti, slehernega 
pomena prava in človekoljubnosti, se mora človek 
znova naučiti – da je on sam bitje, ki živi od milosti 

in potrebuje odrešenje.«
Kdor izpove versko resnico o Marijinem brezma-

dežnem spočetju, izpove vero o izvirnem madežu, o 
potrebi odrešenja, o Kristusu-Odrešeniku, o čudovi-
tem delovanju božjega Duha. Ko zremo pred seboj 
svetli lik Brezmadežne, ki je bila edina spočeta brez 
greha, po skrivnostnem delovanju božjega Duha 
polna milosti, odrešena od Kristusa v najvišji pol-
nosti, da bi s svojim Sinom sodelovala pri odrešenju 
vsega človeštva, nam ni več tako težko pogledati v 
oči resnici o prvotni, iz pradavnine izvirajoči nravni 
ranjenosti človeškega rodu in o rastoči reki hudobi-
je, pritekajoči iz osebnih grehov. Upamo si iskreno 
pritrditi besedam sv. Pavla: »Vsi so grešili in so brez 
božje slave... Po enem človeku je prišel greh na 
svet in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse 
ljudi«. Saj se ob liku Brezmadežne živo zavemo, da 
je božja ljubezen vendarle neprimerno močnejša 
kakor hudobija greha: »Kjer se je pomnožil greh, se 
je še bolj pomnožila milost« (Rim 3,23; 5,12.20). 
In se »vzradujemo v neizrekljivem in veličastnem 
veselju« (1 Pt 1,8), ko vemo, da nam »naša sedanja 
lahka stiska pripravlja nad vso mero veliko, večno 
bogastvo slave« (2 Kor 4,17).

Verske resnice zares niso prazni simboli, ampak 
so življenje in moč. »Tudi dogma brezmadežnega 
spočetja je življenje in moč! Mati božja, brez ma-
deža spočeta, je dana človeštvu ne le za ideal, za 
vzor, dana mu je tudi kot mati, mati upanja, mati 
usmiljenja, kot močna Devica, ki je strla kači glavo 
in ki stopa pred človeštvo kot zmagovalka satanizma 
in kot oznanjevalka miru, sreče in blaženstva« (A. 
Ušeničnik).

Vesela pesem hvalnica
naj srca z radostjo navda:
Device, Matere Boga
spočetje zdaj proslavljamo.

Marija, čast in kras sveta,
odsvit si Luči, hči Boga,
tvoj večni Sin obvaroval
te vsakega je madeža.

Izvirni greh umazal je
stoletja vsa rodove vse.
Zaradi Sina svojega
edina si brez madeža.

Ponižna golobica si
in greh ti ranil ni srca,
prinašaš oljčno vejico
miru in božje milosti.

Slavimo Sina tvojega,
Očeta, Svetega Duha,
ki te obdal je z milostmi,
da sveta si nad vse stvari.
Amen.
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Slovenci v New Yorku so v nedeljo, 16. oktobra, 
zelo slovesno praznovali 100-letnico zbiranja k ma-
šam v svoji cerkvi sv. Cirila na St. Marks Placeu v 
East Villageu. Somaševanje je vodil ljubljanski nad-
škof metropolit mons. Stanislav Zore. Pri oltarju sta 
se mu pridružila provincial slovenskih frančiškanov 
p. Marjan Čuden in frančiškan p. Krizolog Cimerman, 
ki je že 24 let tako rekoč srce in duša cerkve pa tudi 
slovenske skupnosti v New Yorku ter gostitelj števil-

nih obiskovalcev iz matice in od drugod. V župnijskih 
prostorih namreč prirejajo tudi koncerte, razstave, 
imajo družabna srečanja, sprejeme in proslave za 
Slovence iz New Yorka in okolice tega velemesta.

Nadškof Zore se je v govoru med mašo zahvalil 
slovenskim frančiškanom, ki vse od p. Kazimirja Za-
krajška pred sto leti do danes skrbijo za slovensko 
skupnost okrog cerkve sv. Cirila; pred tem so se 
newyorški Slovenci zbirali k mašam v nemški cer-
kvi sv. Nikolaja v East Villageu. Opisal je zgodovino 
cerkve sv. Cirila in prizadevanje p. Zakrajška zanjo 
ter se p. Cimermanu zahvalil za vse, kar je naredil v 
skoraj četrt stoletja za Slovence v New Yorku. Prav 
tako Cerkvi v tem ameriškem velemestu za pomoč 
slovenskim priseljencem. Omenil je, da takšne oblet-
nice obujajo spomine na najrazličnejše življenjske 
zgodbe, osebnosti in delo ljudi, ki so zapustili matico 
in so se znašli v popolnoma novem okolju. Poudaril 
je, da je pri tem nanje močno vplivala in jim tudi 
pomagala »katoliška Cerkev, ki jih je zbirala, jih po-
vezovala, jih nagovarjala v njihovi veri ter v jeziku 
in kulturi, iz katere so prišli«. 

P. Krizolog Cimerman, ki je leta 1997 dokončal 
obnovo cerkve sv. Cirila in pripadajočih prostorov 
na St. Marks Placeu, je ob 100-letnici omenjene 
cerkve povedal, da je bila cerkev sv. Cirila že od 
izgradnje središče verskega pa tudi kulturnega in 
družabnega življenja Slovencev v New Yorku, in to je 
še danes. »Naša cerkev je ena redkih etničnih, ki še 
vedno delujejo. Na sosednji cesti je poljska cerkev, 
potem ukrajinska, druge so se zaprle ali so postale 

ameriške. Vztrajati v slovenskem duhu in kulturi v 
tej metropoli sveta je velik dosežek. Kot pravijo: če 
ti uspe v New Yorku, ti uspe vsepovsod. Nam je.« 

Provincial slovenskih frančiškanov p. Čuden je 
spomnil, da so Frančiškovi bratje vedno pomagali 
ljudem. Tudi zato, ker jim je “to v krvi”. Pomagali so 
jim pri kulturnih prireditvah in srečanjih, pri njiho-
vem izpovedovanju vere, jih pastoralno oskrbovali. 
Z mnogimi družinami so stkali prijateljske odnose. 
»Zato med nami in zdomci povsod vlada izredno 
domače razpoloženje,« je ugotavljal p. Čuden.

Pomembne obletnice se je z newyorškimi Slovenci 
veselil tudi Janez Arnež, kaplan iz Idrije, ki se je rodil 
v New Yorku in s prostovoljnim delom pomagal pri 
cerkvi sv. Cirila. Tedaj, ko je postavljal jaslice, še 
ni razmišljal o duhovništvu, kaj šele, da bo tukaj 
obhajal 100-letnico slovenske cerkve. 

Po maši v nabito polni cerkvi sta zbrane vernike, 
med katerimi je bila tudi najstarejša župljanka, 
99-letna Myra Hesch, pozdravila Andrej Branc in 
Mojca Dusold, Sergej Delak pa je opisal zgodovino 
svetišča. 

Koncert je imel moški pevski zbor Fantje na vasi 
iz Clevelanda. 

Slavnostnega sprejema v newyorškem Athletic 
clubu se je udeležil tudi newyorški nadškof kardinal 
Timothy Dolan, poleg njega tudi veleposlanika Božo 
Cerar (slovenski veleposlanik v ZDA), Andrej Logar 
(slovenski veleposlanik pri ZN), visoki predstavnik 
mednarodne skupnosti v BIH Valentin Inzko in sloven-
ska veleposlanica v Nemčiji Marta Kos. Kardinal Dolan 
je poudaril, da so Slovenci pomemben del čudovite 
raznolikosti v ZDA in newyorške nadškofije, v kateri 
so vsako nedeljo maše v 40 jezikih. »Tu so številni 

Slovenci, njihove družine in soseske, ki so se izkazali 
s trdim delom, izročili in trdno katoliško vero,« jih je 
pohvalil, za darilo pa dobil slamnik, ki so jih na Man-
hattnu nekdaj izdelovali slovenski priseljenci, zlasti 
Domžalčani. Izrazil je upanje, da bo misijonar škof 
Friderik Baraga kmalu razglašen za blaženega. 

Spregovorile so še druge navzoče visoke oseb-
nosti, kulturni program pa sta poleg Fantov na vasi 

AMERIŠKE OB LETNICE
poročilo Družine v letošnji 45. številki.

New York

Lemont
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obogatila kvintet Jana Kusa ter Mitja in Rok Zupančič 
z igranjem na harmoniko.

Že prej, v nedeljo, 9. oktobra, so 100-letnico 
župnije praznovali župljani župnije sv. Janeza Evan-
gelista v Greenfieldu (Milwaukee). Tudi to župnijo so 
okrog 50 let upravljali slovenski frančiškani, župnijo 
sv. Cirila v New Yorku pa vseh sto let.

Zelo slovesno je bilo tudi na Slomškovo nede-
ljo, 25. septembra, v Lemontu pri Chicagu – na 
ameriških Brezjah, kjer so praznovali 90. obletnico 
kronanja slike Marije Pomagaj. Blaženi Anton Martin 
Slomšek je namreč zavetnik tamkajšnjega Sloven-
skega verskega središča in Slomškove šole. Vse 
dogajanje v Lemontu je že od začetka (okrog leta 
1920) pa do danes pod okriljem Marije Pomagaj, 
zavetnice Slovencev. 

Sliko Marije Pomagaj je leta 1926 okronal tedanji 
ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič, za Lemont 
pa jo je naslikal frančiškanski umetnik p. Blaž Farč-
nik. Pred desetimi leti je sliko “osvežila” umetnica 

Lilijana Brulc.
Somaševanje je vodil p. dr. Robert Bahčič z Brezij, 

pri oltarju sta se mu pridružila p. Metod Ogorevc, 
gvardijan v Lemontu, in p. Jozo Grbeš, kustos her-
cegovskih frančiškanov iz Chicaga.

P. Bahčič je v pridigi spregovoril o pomenu kro-
nanja Marijinih podob ter vere v življenju kristjana: 
»Kronanje Marijine podobe je zunanje znamenje 
globokega spoštovanja, pobožnosti in trdne vere v 
Marijino priprošnjo in zaupanje v njeno varstvo in 
pomoč /…/ Kaj je tisto, kar ljudi vleče, da molijo pred 
to najbolj razširjeno podobo, kjer živijo Slovenci po 
svetu, tudi tukaj v Lemontu, na ameriških Brezjah? 
Edini odgovor je: vera! Tukaj ni pomembna stopnja 
vere, pomembna je predanost in zaupanje. Kdor 
zaupa in je predan, krepi svojo vero.«

Pred mašo je pevski zbor Slovenskega verskega 
središča v Lemontu zapel nekaj pesmi v slovenskem 
jeziku, po maši pa so bile še pete litanije Matere 
božje in družabno srečanje s kulturnim programom.

Gora – imenovana po božiču – je Božični vrh. 
Dviga se nad vasjo Koprivnico, nekje med Senovim 
in Podsredo; na njegovi sončni strani je nepogrešljiva 
vinska trta. Tam so tudi priimki Božič in Božičnik (nad 
Reštanjem pri Senovem). V Beli krajini pri Jugorju 
je Božič vrh. V Atlasu Slovenije je cel niz Božičev 
ob izviru Izvirske vode na Dolenjskem, Božičev vrh 
(1.128 m) se dviga nad Železno Kaplo na obirski 
strani, nad domačijo kmeta Božiča. Samosvojih 
kmetij na to ime je kar precej: pri Sv. Danijelu na 
Pohorju, nad Črno na Koroškem, pri Zavodnjah nad 
Šoštanjem, pri Šmartinu na Pohorju, nad 
Ljubnim, pri Cirkušah nad Litijo ter nad 
Izolo in Hrvatini.

Vasica Božič vrh v Beli krajini. 
V ljudski zgodbici nastopajo 
graščaki s Krupe, ki so bojda 
vsako leto na božični večer 
prihajali s celotnim sprem-
stvom na večerno molitev, 
da bi odgnali kugo, točo in 
druge sovražne sile.

Poznamo “božični kaktus”, 
to je členkast kaktus z živo rde-
čimi cveti, “božične jagode” v po-
menu lončne rastline z živo rdečimi 
strupenimi jagodami. Poznamo tudi besedo “bo-
žičnica”: pripravljati božičnico; božičnica za otroke 
iz predmestja; dobil je od doma paket z božičnico. 
Vzdevek “božična” ima tudi posebna “peka” in velja 
za eno najstarejših znamenj božičnega praznika. 
Božični kruh sega v predkrščansko dobo. Božične 
kruhe in pogače pozna vsa Evropa, pri nas ima 
različna imena: poprtnik, poprtnjak, božičnik, bo-
žič, župnik (župnjak), miznik, pomiznik, namiznik, 

stolnik, postojnik, močen kruh, kopa, pomošjek, 
prten kruh, postovjek, parjenk, vdanjak, krhljak 
‘kus-kruh’… Ta kruh naj bi ljudem in živini krepil 
zdravje, moč in energijo. Naposled tudi Bet-lehem 
pomeni “hišo kruha”.

Na svetu je veliko krajev, poimenovanih po “bo-
žiču”. Božična otoka v Tihem oceanu (odkril ga je 
morjeplovec Cook na božični večer 1777, pozneje 
so mu Polinezijci z bližnjih otokov dali svoje ime 
Kiribati) in Indijskem oceanu (odkril ga je William 

Minor na božični dan leta 1644), Božični 
potok (na severu Avstralije), Božično 

mesto (Noelville, Ontario, Kanada) 
in Božič (Noel), mestece v ame-

riški državi Missouri.
Največ božičnih imen so 

po svetu posejali Portugalci. 
Mesto “Natal” v južnoafriški 
državi je dobilo svoje ime leta 

1497, ko se je tu ustavil Vasco 
da Gama prav na božični dan, 

ko je jadral okrog Afrike proti 
Indiji; v isti državi je majhen kraj 

imenovan Božične Toplice (Natal Spa). 
Mnogo “Natalov” je v Braziliji. Portugalski 

morjeplovci so na božični dan v začetku 16. sto-
letja pripluli v kraj, ki so ga poimenovali Natal, v osrčju 
Brazilije ob reki Aripuana sta naselji Natal, v Britanski 
Kolumbiji v Kanadi spet Natal, na jugu otoka Sumatra 
v Indoneziji spet Natal. Španci so dajali mestom ime 
“Navidad” – Božič – mesto v Čilu, v Dominikanski re-
publiki. To ime so dali tudi rečici Navidad. Veliko krajev 
z božičnim imenom je v Rusiji: Roždestvo (božič), v 
Kazahstanu je veliko naselje Roždestvenskoe, drugod 
Roždestveno in Roždestvenka.

“BOŽIČNI”
VRHOVI, JEZERA, GORE, OTOKI, KRAJI

Poprtnik



DECEMBER – AM – 2016372

Jaz sem “homofob”. Tako bi me označili istospolni 
aktivisti, ko bi jim zmanjkalo argumentov in ko bi 
vztrajal pri tem, da se motijo v svojih zahtevah po 
statusu “poročeni” in “družina”. Po vseh merilih, ki 
se pojavljajo v javnosti, spadam med vse tiste lju-
di, ki ne podpirajo lobiranja istospolnih aktivistov in 
njihovih somišljenikov za spremembo pojma družine 
in omogočanja posvojitev otrok s strani istospolnih 
parov. Še več, nisem samo “homofob”, ampak širim 
tudi “sovražni govor”, ker svoje prepričanje branim in 
zagovarjam z vsem arzenalom logike in besed, ki jih 
premorem. Nič ne pomaga, da se istospolnih nič ne 
bojim, kar naj bi bil osnoven pomen pojma “homofob”, 
nič ne pomaga, da nikomur nisem skrivil lasu in se 
trudim, da bi svoje prepričanje gradil na samostojnih 
temeljih, na krščanskem realizmu, dosledni logiki, zato 
ne sprejemam “resnic”, ki se ponujajo kot napredne, 
avantgardne, moderne in sodobne, a so brez pravih 
argumentov in utemeljitev. Opazil pa sem, da ti dve 
etiketi ne veljata samo zame, ampak kar za našo druž-
bo v celoti, ki naj bi bila “homofobična” in sem v družbi 
s podpredsednikom parlamenta, g. Cukjatijem, ki je 
imel na slavnostni seji prototip “sovražnega govora”.

“Homofob” in “sovražni govor” sta etiketi, ki sta v 
zadnjem času zelo v modi. S prvo napadajo drugače 
mislečega človeka, z drugo razvrednotijo njegove 
argumente. Obe skupaj pa služita utišanju drugače 
mislečih. Paradoks pa je, da pri nas poskušajo manj-
šine utišati večino in ne obrnjeno. Večina ljudi, t. i. 
“Slovenceljni”, smo navadni državljani, ki plačujemo 
svoje davke, poskušamo preživeti s svojim delom in 
plačo, spoštujemo naše tisočletne navade in želimo 
mir in red, ki omogočata blaginjo. Nekateri od te 
večine smo tudi katoličani. Glasne manjšine, ki pa 
imajo lahek in hiter dostop do medijev, poskušajo s 
svojo agresivnostjo spremeniti javnomnenjsko sliko. 
Moč medijev se vedno znova pokaže v uspehu nji-
hovega početja. Kadar so stvari preproste in jasne, 
kakor je družina, pa jim zmanjka argumentov. Zato 
se zatekajo k diskvalifikacijam in strahovanju, ki naj 
bi zagovornike večinskega prepričanja utišali.

Paradoks in absurd pa je, da samorazglašeni za-
govorniki takih in drugačnih pravic nikoli ne dvig nejo 
svojega glasu, ko se krivica godi Cerkvi ali katoliča-
nom. Ne varuhinja človekovih pravic, ne t. i. “civilna 
družba”, ne tisti, ki imajo sicer polna usta krivic, 
ki naj bi se dogajale tej ali oni manjšini. Pri nas je 
“katolikofobija” dovoljena pod izgovorom »Cerkev 
je dovolj velika, naj se sama brani«.

Nihče se javno ne vpraša, kdo so tisti, ki nalep-
ke lepijo in komu jih pripnejo. Predvsem pa nihče 
ne pove, kdo jih je postavil za moralne razsodnike. 
Nihče se tudi resno ne vpraša, ali so diskvalifikacije 
upravičene in utemeljene. Prišli smo tako daleč, da 
od raznih dušebrižnikov, inštitutov, organizacij in sa-
mooklicanih civilnih družb samoumevno sprejemamo 
moralne ocene. Kajti “homofob” in “sovražni govor” 

sta etiketi, ki moralno opredeljujeta nasprotnika ne 
glede na to, da ima v naši deželi vsak pravico, da svoje 
mnenje izrazi in zanj pridobiva somišljenike. Utišanje 
nasprotnika, ko mi zmanjka argumentov, pelje v nov 
totalitarizem. Svoboda govora je eden od temeljev 
demokracije, saj zahteva spoštovanje nasprotnika, 
ki ni moj sovražnik, zahteva tudi argument in vročo 
debato, pa tudi iskanje dogovora in skupne rešitve.

V družinskem zakoniku je jasno, da istospolna 
manjšina zahteva zase stvari, ki ji ne pripadajo in ji 
ne morejo pripadati. Če bi dosegli svoje, t. j. da se 
njihove zveze imenujejo zakon in njihove skupnosti 
družina, potem bomo odstranili mejo, ki nas loči od 
popolnega relativizma, ki ni nič drugega kot samovo-
lja najmočnejšega za njegove trenutne koristi. Ven-
dar demokracija deluje le, če vsi spoštujemo meje, 
ki jih “biti človek” implicitno zahteva in postavlja. 

Ob družinskem zakoniku pa doživljamo, kako je 
mogoče, da manjšina narekuje svoje mnenje večini, 
ki se ne le z njo ne strinja, ampak ima tudi prav. Vsak 
se boji etikete “homofob”, vsak se boji, da bi njegove 
besede označili za “sovražen govor”. Zato so premnogi 
tiho, ker vedo, da vplivni lobi ne počiva in lahko one-
mogoči njihovo delo, napredovanje ali pa jim vzame 
dobro ime. V dolgih letih totalitarizma se je večina v 
Sloveniji naučila “biti tiho”. Ta refleks je globoko zasi-
dran v mnogih ljudeh, zato je toliko laže ustrahovati 
“molčečo večino”.

Navidez najmočnejši argument zagovornikov raz-
vrednotenja družine pa je govorjenje o človekovih 
pravicah. Od razglasitve deklaracije o človekovih 
pravicah do danes so se le-te namnožile do nepre-
glednosti. Pravzaprav danes ne vemo več, katere so 
in katere niso človekove pravice in katere dolžnosti 
nam le-te nalagajo. Občutek imam, da si marsikdaj 
te “pravice” med seboj nasprotujejo ali pa razvelja-
vljajo kakšno res temeljno pravico. Istospolni zahte-
vajo, da bi smeli posvojiti otroke in svoje skupnosti 
hočejo imenovati družina. Pravijo, da je to njihova 
“pravica”. Pri tem jih nič ne briga, da imajo otroci 
bolj temeljno pravico do očeta in matere, ki sta po-
vezana v trdni skupnosti, ki ji pravimo zakon. Debata 
o upravičenosti samorazglašenih, morda celo sodno 
potrjenih pravic, postaja nujna, saj bo to debata o 
temeljih naše družbe in bo zahtevala postavitev in 
spoštovanje mej, ki jih ne smemo prestopati.

Meje, ki jih ne smemo prestopati, so večen človeški 
problem. Nekateri bi jih z izgovorom, da so napred-
ni, svetovljanski, avantgardni, da so pač tukaj in 
se take stvari dogajajo, pripravljeni odpraviti vsako 
mejo, predvsem mejo naravnega reda in moralnega 
življenja. Kdor se jim zoperstavlja, si zasluži nalep-
ko “homofob” ali pa “sovražni govor” … Ko bosta ti 
odslužili, pa si bodo izmislili novo. Vendar ob takem 
napadu na temelje naše družbe, ob takem poskusu 
“homoseksualizacije” celotne družbe ne moremo mol-
čati. Tu je meja, ki je resnično ne smemo prestopiti.

Andrej Marko Poznič

ZATIRA NA V EČINA
RAZMISLEK OB GODU SVETE DRUŽINE 30. DECEMBRA
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Od krošnjarja
do profesorja na univerzi
Ivan Prijatelj je izšel iz dolenjske pokrajine, katere 

prebivalci slovijo po šegavosti. Njegova rojstna vas 
Vinice pri Sodražici leži v gornjem koncu Ribniške 
doline. Tu je zagledal luč sveta 23. decembra 1875 
kot tretji od petih otrok v družini malega kmeta, ki 
je krošnjaril s suho robo po avstrijskem Koroškem 
in Štajerskem.

Ivana je poslal v sodraško šolo šele z osmim le-
tom, nato ga je eno leto držal doma, nazadnje pa 
ga je vzel s seboj po kupčiji. Mali krošnjar je pokazal 
veliko podjetnost. Na prigovarjanje sorodnikov ga 
je poslal s Koroške domov in ga dal študirat. Kot 
dijak klasične gimnazije v Ljubljani je bil od 3. do 6. 
razreda gojenec Alojzijevišča. Zadnji dve gimnazijski 
leti se je preživljal z inštrukcijami.

Po maturi je odšel na Dunaj študirat medicino, 
a že po treh mesecih je prestopil na slavistiko in 
klasično jezikoslovje. Leta 1902 je študij končal z 
doktoratom. Po študijskih potovanjih se je odločil za 
znanstveni poklic.

Leta 1905 se je poročil z Amalijo Golijevo, ki jo je 
spoznal v Idriji. Tega leta je nastopil službo uradnika 
v Dvorni knjižnici na Dunaju, ki mu je omogočala 
zbrano znanstevno delo, in ostal tam do leta 1919. 
Tedaj je z velikim veseljem sprejel imenovanje za 
profesorja novejše slovenske in slovanske literature 
na mladi univerzi v Ljubljani. Z vsem ognjem se 
je lotil dela; sodeloval je pri organizaciji slovenske 
znanosti in kulture, čudovito je predaval slavistič-
nemu naraščaju. Zaradi političnih zdrah se je začel 
omejevati na akademsko delo. Silno ga je potrla smrt 
edinega sina (1932) in se je zadnja leta umaknil 
iz javnosti. Najraje se je mudil na svojem koščku 
zemlje blizu Polhovega Gradca. Zaradi bolezni, ki 
ga je mučila že dlje časa, je 23. maja 1937 odšel 
v večnost.

Pisec in ilustrator ‘Domačih vaj’
Pot Ivana Prijatelja v življenje je bila pot bistro-

umnega, nadarjenega kmečkega fanta, ki se je že 
od mladih nog naučil samostojnosti in iznajdljivosti. 

V vsakdanjem stiku z zemljo v vseh letnih časih se 
je navzel ljubezni do rodne grude in domače go-
vorice. Ko se je odpravil v svet, je s seboj ponesel 
ribniško šegavost in smisel za slikovito izražanje. 
Kot gojenec zavoda Alojzijevišče (na Poljanski cesti 
v Ljubljani) je poskušal svoje mladostne vtise za-
pisati v pripovedni obliki. V zavodskem literarnem 
listu Domače vaje je prvič nastopil kot gimnazijec 
četrtega razreda (1893/94) in si kmalu pridobil med 
pisateljskimi tovariši vidno mesto. Odlikoval se ni 
samo kot pisatelj, temveč tudi kot nadarjen risar. 
V prvi objavljeni zgodbi Blaga duša (1895) s pod-
naslovom ‘obraz naše doline’, je mladi Ivan obujal 
spomine na učitelja Lovra, “dobrotnika naše doline, 
duhovitega učitelja – blage duše”. V hišnem listu je 
objavljal tudi spise iz narave v slogu Frana Erjavca. 
Konec šestega razreda so mu v uredniški besedi 
priznali, da so njegovi spisi najboljši prispevki v 
celem letniku. Krasila ga je temeljita izobraženost, 
naravnost presenetljiva za človeka njegovih let.

Po šesti šoli je Prijatelj zapustil Alojzijevišče, 
vendar je še naprej sodeloval pri katoliških listih. 
Upoštevajoč disciplinska pravila, veljavna v takratni 
srednji šoli, je s polnim imenom nastopil šele v alma-
nahu Na razstanku (1898), ki so ga izdali osmošolci 
ob maturi in ga je on uredil.

Prijateljeva zadnja leposlovna objava je bil mladin-
ski spis Na žago (Zvonček 1902). Po prihodu na Du-
naj je leposlovje opustil, ker ga je zaposloval študij.

Znanstvenik širokih razgledov
Vse svoje zanimanje je posvetil slavistiki. Po-

znanje ruskega slovstva in jezika mu je pridobilo 
posebno naklonjenost profesorja Vatroslava Jagića. 
Z njegovim prizadevanjem je po doktoratu (1902) 
dobil štipendijo za študijsko izpopolnjevanje v Rusiji, 
sledilo je še nekaj takih potovanj. Med svojim dol-
goletnim službovanjem v Dvorni knjižnici na Dunaju 
se je temeljito pripravljal na znanstveno delo. Kot 
profesor na univerzi v Ljubljani se je preučevanja 
slovenske slovstvene zgodovine loteval z novimi me-
todami. Pred njim je vstajala podobo Franceta Pre-
šerna kot osrednje osebnosti naše narodne omike. 

naša kultura
Silvester Čuk

IVA N PRIJATELJ
23. DECEMBER 1875 – 23. MAJ 1937

»Literatura je poslednji izraz duševnosti kakega naroda na najvišji stopnji njegovega raz-
vitka, na kateri prihaja narod do popolne svoje samozavesti v osebah svojih izbrancev – 
leposlovnih umetnikov. Njeni umotvori niso več slučajni pojavi, ampak se vrste v organič-
ni živi razvojni zvezi, ki jo tvorijo med sabo proizvod, avtor in njega narod. Na to stopnjo 
slovstva uvrščamo predvsem in v prvi vrsti leposlovne umetnike, ki kot osebnosti, došle 
do svoje narodne samozavesti, trajno žive, gibljejo in zanimajo družbo.« To je odlomek 
iz spisa Literarna zgodovina, s katerim je literarni zgodovinar dr. Ivan Prijatelj leta 1919 
začel svoja predavanja na filozofski fakulteti novoustanovljene univerze v Ljubljani, kjer 
je bil prvi redni profesor novejše slovenske in slovanskih literatur. Ivan Prijatelj velja ne 
le za preroditelja našega literarnega zgodovinopisja, ampak tudi za pravega utemeljitelja 
našega modernega kulturnega raziskovanja.
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Ob stoletnici pesnikovega rojstva je v Prešernovem 
albumu (1900) zaklical: Več Prešerna! Na predvečer 
odkritja njegovega spomenika, 9. septembra 1905, 
je predaval svojo znamenito študijo Drama Prešer-
novega duševnega življenja. Kot sodobnik slovenske 
moderne je spremljal njene pojave od začetka in jih 
v svojih esejih skušal pojasniti. Njegova monografija 
Janko Kersnik, njega delo in doba (1910, 1914) je 
prva slovenska kulturnopolitična zgodovina od 1848 
do 1895. Pionirsko delo je opravil kot urednik sloven-
skih klasikov (Jurčiča in Tavčarja): snov je preučeval 

na kraju pisateljeve domačije in njegovih dogodkov. 
S tem je podal vzorec vsem nadaljnjim izdajateljem 
zbranih del. Že v dijaških letih je prevajal iz ruščine, 
prevajanju se je posvečal tudi v svojih moških letih.

»Kot človek je bil Ivan Prijatelj razgibana in du-
hovita umetniška narava,« je zapisal France Koblar. 
»Obsežnost zbranega gradiva v zapuščini, zapiski in 
osnutki pričajo o veliki prizadevnosti, delavni moči 
in zanesljivem spominu. Njegova žilava in podjetna 
ribniško-kmečka šegavost se je skladno spojila s 
svetovljansko duhovnno uglajenostjo.

preganjanje kristjanov

TURKMENISTA N Porte Aperte

Čas raziskave:
1. november 2014 – 31. oktober 2015

Mesto na World Watch List:
S 66 točkami je Turkmenistan na 19. mestu na 

World Watch List za leto 2016. Leta 2015 je bil na 
20. mestu s 63 točkami. Vzrok povišanja števila točk 
je povečanje nore režimske kontrole, še posebno v 
življenju naroda in Cerkva. O nasilju je prišlo manj 
poročil kot leto dni poprej.

Viri preganjanja
Viri preganjanja kristjanov v Turkmenistanu so 

diktatorska norost, komunistično in pokomunistično 
zatiranje ter manj razširjen islamski ekstremizem. 
Treba je upoštevati, da je diktatorska norost v 
Turkmenistanu proizvod komunistične preteklosti 
in tako izhaja iz komunstičnega in pokomunistič-
nega zatiranja, čeprav je komunistična ideologija 
v Turkemnistanu zamrla in bila pokopana že pred 
mnogimi leti.

Diktatorska norost: ni dovoljena nobena verska 
dejavnost razen tistih, ki jih izvaja ali nadozruje 
država. Glavni skupini, protestanti in Jehovine priče 
so pogosto označeni kot “skrajneži” zaradi verskega 
udejstvovanja izven področja, ki ga določa drža-
va. Pogosto gledajo na protestantsko Cerkev kot 
na privrženca neke tuje sekte, ki ima en sam cilj, 
namreč vohuniti in uničiti sedanji politični sistem. 
S tega vidika jih je treba ne le nadzorovati, ampak 
tudi izkoreniniti, če je potrebno. Varnostne službe 
so poostrile telefonsko prisluškovanje, da bi našle 
“ekstremiste”. To se dogaja tudi vernikom in cerk-
vam. Drugo prizadevanje, ki zadeva vsa verstva, je 
uničenje šolske vzgoje.

Komunistično in pokomunistično zatiranje: to je 
zgodovinski temelj, na katerem je zgrajen sedanji 
režim. Komunizem ne daje več ideološkega dopri-
nosa podpori režimskega položaja. Vendar pa deluje 
še mnogo sistemov in mehanizmov nadzorovanja, 
ki izhajajo iz komunizma.

Islamski ekstremizem: pritisk na kristjane iz-
haja iz islamskih krogov in je posebno usmerjen 
na kristjane, ki so se spreobrnili iz muslimanskega 
okolja. Če se domač človek spreobrne v krščanstvo, 

bo izkusil pritisk in občasno fizično nasilje s strani 
svoje družine, prijateljev in krajevne skupnosti, 
ki ga skušajo prisiliti, da bi se pokesal in se vrnil 
k svoji prejšnji veri. Nekatere take spreobrnjence 
zapro za daljši čas in jih pretepajo. Lokalni mule s 
svojimi pridigami povečujejo pritisk na take kristja-
ne. Spreobrnjenca bodo končno tudi izgnali iz svoje 
skupnosti. Rezultat je, da bo spreobrnjenec storil 
vse, da bi skril svojo vero – postane tako imenovani 
skrivni vernik. Edinstven primer v Turkmenistanu je, 
da krajevnemu Svetu za verske zadeve predseduje 
krajevni imam, ki pritiska na kristjane, najbolj na 
spreobrnjence.

Dogajanje
Turkmenistan se hitro razvija, predvsem zaradi 

ogromnih zalog nafte in zemeljskega plina. Je pa 
to dvorezna stvar. Po eni strani to omogoča velika 
vlaganja denarja, kar odseva iz poročil, da hoče 
prestolnica Ašhabad postati “marmorno mesto”. Po 
drugi strani pa dežela postaja bolj in bolj odvisna od 
izvoza nafte in plina in ker je korupcija zelo razvita, 
to koristi le majhnim skupinam ljudi.

Ljudje, ki pripadajo turkmenskemu narodu, žive 
v mnogih deželah, ki se raztezajo od Turkmenistana 
v Afganistan, Iran, Severni Pakistan, Sirijo, Irak in 
Severni Kavkaz (Stavropolski okraj). Te skupine so 
povezane. Poleg tega so bili turkmenistanski borci 
vmešani z borbe z islamskimi džihadisti na Bližnjem 
Vzhodu (”Islamska država”) in na indijskem podkon-
tinentu (al-Kaida). Ašhabadski režim se boji, da se 
bo udarec teh džihadistov vrnil v Turkmenistan in 
zato pozorno opazuje vse področje.

Dežela velja za enega najbolj zaprtih krajev na 
svetu. Tam ni svobode informacije ali tiska. Tujcem 
je skrajno težko vstopiti v deželo. Okrog predsednika 
Berdimuhamedova se je začel nov kult osebnosti. 
Odtod strogo nadzorovanje vseh skupin, tudi kristja-
nov, kot tudi skrajno omejen dostop do tujih medijev 
in virov. Zaradi tega je težko dobiti informacije iz 
te dežele.

Vrste preganjanih kristjanov
Kot rezultat hudih pogojev, ki jih narekuje vlada 

glede navzočnosti tujcev v Turkmenistanu, tam ni 
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skupnosti begunskih ali izseljenih kristjanov. So pa 
vse druge oblike kristjanov in vse so preganjane.

Zgodovinske krščanske skupnosti: ruska pravo-
slavna Cerkev se je prilagodila vladnim omejitvam in 
je zato več ali manj nemotena. Lahko, da opazujejo 
nedeljsko bogoslužje, vendar ga ne ovirajo in člani 
se lahko srečujejo. Tiskanje in uvoz krščanskega 
materiala in priseljevanje tujih delavcev je omejeno.

Krščanski spreobrnjenci iz islama nosijo v Turk-
menistanu najhujše breme preganjanja. Poleg drža-
ve pritiskajo nanje še družine, prijatelji in skupnost. 
Preganjanje je toliko hujše, ker ni omejeno, ampak 
se izvaja vsak dan.

Netradicionalne protestantske skupine, kot so 
baptisti, evangelikalci in binkoštniki so druga pre-
ganjana skupina, posebno še tisti, ki niso bili regi-
strirani. Trpe zaradi pogromov, groženj, zaporov in 
denarnih kazni.

Življenjska področja in nasilje
Razlaga oblik preganjanja: v Turkmenistanu 

preganjanje kaže oblike diktatorske norosti in is-
lamskega ekstremizma. Pritisk kristjanov je v letu 
2016 nekoliko višji kot leto dni poprej. Tudi nasilje 

je nekoliko višje. Bilo je nekoliko več poročil o vlad-
nih pogromih in pritisku na kristjane. Preganjanje 
je hujše na zasebnem, narodnem in cerkvenem 
področju. To je značilno za položaj, kjer diktatorska 
norost vodi preganjanje. Pritisk islamskega ekstre-
mizma je navzoč večinoma na zasebnem, družin-
skem in skupnostnem področju in ga izvaja družbeno 
okolje, medtem ko je diktatorsko norost – pritisk 
režima – čutiti predvsem na zasebnem, narodnem 
in cerkvnem področju.

Zasebno področje: spreobrnjenje je dejanje, ki iz-
zove ostro reakcijo družbenega in kulturnega okolja. 
Gledajo ga kot napad na čast družine. Ker povzroča 
tudi družbeni nered, je takoj predmet opazovanja 
države in njenih agentov. Kot rezultat ni pod priti-
skom samo spreobrnjeni, ampak tudi tisti kristjani, 

ki so delavni v evangelizaciji. Če sosedje vidijo, da 
se ljudje zbirajo k bogoslužju na domu, bodo šli na 
policijo. Vlada plačuje informacije o kristjanih, ki 
se udeležujejo domačega bogoslužja. Vsi kristjani 
ugotove, da je posedovanje krščanskega materiala 
kaznivo (potrebno je namreč dovoljenje, ki pa ni 
skoraj nikoli dano). Za spreobrnjene je še dodatno 
tveganje, da jih odkrijejo njihovi sorodniki. Kristjani 
se neprestano soočajo s preiskavami, zatiranjem 
in grožnjami zaradi svojega verskega prepričanja.

Za spreobrnjence iz islama je nositi krščanske 
simbole zelo tvegano, ker jih imajo za znamenja 
izdajstva. Obstojajo poročila o kristjanih, ki so bili 
prisiljeni javno preklicati svojo vero. Vsi državni 
mediji so pod kontrolo – kristjanom so nedostopni. 
Internetna povezava gre skozi domači strežnik, ki 
je tudi pod kontrolo. Nekatere spletne strani so blo-
kirane, otežen je tudi dostop do internetnih strani. 
Država je prepovedala uporabo satelitskih anten. Za 
spreobrnjenca je zelo tvegano govoriti s člani družine 
o novi veri. To je nemudoma povezano s sramoto in 
častjo in družina bo počela vse, da bi spreobrnjenca 
spravila nazaj v prejšnjo vero. Za kristjana je zelo 
tvegano govoriti o svoji veri z nekrščanskimi gosti. 

Obstojajo poročila o neprestanem nadzo-
ru državne tajne službe nad protestanti in 
drugimi krščanskimi skupinami (Jehovini-
mi pričami). Raven verskega nadzora je 
v Turkmenistanu visoka in vohunijo celo 
nad zasebnimi srečanji kristjanov.

Družinsko področje: verska dejav-
nost (tudi krščanska praznovanja, kot je 
poroka) je pod strogim nazorom. Tako 
dejavnost lahko izvajajo samo registri-
rane skupine, pa tudi te raje predhodno 
obveste oblasti, da se izognejo nadle-
govanju policije in drugih. Skupinam, ki 
nimajo uradne registracije, ni dovoljeno 
sodelovati pri verskih dogodkih, kot je 
krst. Ruska pravoslavna Cerkev je edina 
skupina, ki je te omejitve ne zadevajo. V 
Turkmenistanu je problem tudi pokopa-
vanje spreobrnjenih. V Turkmenabadu in 
Mariju so krajevni mule izjavili, da spreo-
brnjenci iz islama ne morejo biti pokopani 
na pokopališču. Na javnih in zasebnih 

šolah je vlada prepovedala uraden verski pouk. 
Znane so šole, ki organizirajo protikrščanski pouk 
skupaj z imami in vsi šolarji se morajo udeleževati 
muslimanskih praznikov. Krščanski otroci so obi-
čajno izključeni od igranja z drugimi nekrščanskimi 
otroci. Pogosto jih ponižujejo in žalijo vpričo drugih 
otrok. Družinski člani drže občasno spreobrnjence 
v hišnem zaporu. Ko se kak član vrne nazaj v staro 
vero, začno družina, prijatelji in skupnost pritiskati 
na sozakonca, naj se loči. Spreobrnjenci iz islama 
še posebej tvegajo, da bodo izgubili svojo dediščino.

Skupnostno področje: Poročila govore o kristjanih, 
ki so žrtve groženj, nadlegovanja, spolnih napadov, 
zapiranja, pogromov tajne policije in pridrževanja 
brez vzroka. Turkmenistan je eden najbolj zaprtih 
režimov bivše Sovjetske zveze, kjer nasilno kontrolo 

-.,-.<zc



DECEMBER – AM – 2016376

dopolnjujejo zatiralni zakoni. V zaostalih delih države 
so spreobrnjenke v nevarnosti, da jih bodo ugrabili in 
prisilno poročili z muslimanom. Spreobrnjence silijo, 
da se morajo udeleževati praznovanj nekrščanskih 
dogodkov. Bili so celo primeri, ko so kristjane silili 
iti v mošejo. Kristjani ne smejo sodelovati  pri druž-
benih ustanovah, odborih in dogodkih. Celo zadeve, 
ki jih organizirajo krščanske verske skupine, so pod 
strogim nadzorom. Ob policijskih racijah so mnogi 
kristjani denarno kaznovani za verske sestanke, ki 
jih sploh ni bilo. Na spreobrnjence praktično vsakdo 
pritiska, naj se vrnejo v islam. Nepravoslavnim krist-
janom odrekajo možnost študija. Aktivnim kristja-
nom grozi nevarnost, da bodo odpuščeni iz službe. 
Če ima kristjan lastno podjetje, svoje vere ne bo 
javno priznaval, ker bi to lahko hudo škodilo njego-
vemu poslu. Nepravoslavni kristjani morajo pogosto 
plačevati hude denarne kazni. Kadar policija vdere v 
kako srečanje – to se dogaja tudi registriranim sku-
pinam – bodo zaslišani vsi, mnogo jih bodo pridržali 
ali denarno kaznovali in ves material bodo zaplenili. 

Narodnostno področje: predsednik Berdimuha-
medov si ustvarja nov kult osebnosti. Čeprav ustava 
brani versko svobodo, te praktično ni. Turkmenistan 
je med najhujšimi kršitelji verske svobode in ga je 
ameriško zunanje ministrstvo označilo kot “deželo 
posebne zaskrbljenosti”. Državni zakoni prelamljajo 
mednarodne človekove pravice, kristjani v državi pa 
poročajo o zaporih, pridržanjih, grožnjah, besednih 
žalitvah, pretepanjih, plenitvah in spolnih napadih. 
Turkmenistan ima obvezno služenje vojaščine in ne 
dovoljuje ugovora vesti. Tisti, ki nočejo služiti voj-
ske, gredo v zapor tudi za dve leti. Turkmenistansko 
zapiranje tistih, ki uveljavljajo ugovor vesti je bil 
vzrok hude kritike mednarodne skupnosti. Režim 
nadzoruje tudi duhovnike. Ustavljajo jih na določe-
nih kontrolnih točkah. V preteklosti so vernike, ki so 

hoteli v imenozemstvo, ustavljali na letališču. Turk-
menske oblasti bodo vedno diskriminirale kristjane.  
Kristjanom je nemogoče dobiti državno službo. Prav 
tako ne smejo izražati svojega mnenja v javnosti.

Cerkveno področje: Dovoljene so samo registrira-
ne verske dejavnosti, vendar je registracijo skrajno 
težko doseči. Nekatere skupine so si za registracijo 
zaman prizadevale več kot deset let. Delo z mladino 
je prepovedano, mladinske počitniške skupine prav 
tako. Za krščanski verski pouk so stroge omeji-
tve. Strogo je prepovedano tiskanje krščanskega 
verskega materiala. V državi ni semenišč ali učnih 
središč. Cerkveni voditelji in duhovniki imajo stalno 
na vratu vohune. Država ne dovoljuje krščanskih 
organizacij, ustanov ali šol, prav tako prepoveduje 
človekoljubno, humanitarno, zdravstveno, socialno 
in kulturno dejavnost. Tuji krščanski delavci lahko 
delajo samo v območju registriranih skupin, ki mo-
rajo za vsakega posebej dobiti odobrenje za tako 
povabila; takega odobrenja pa praktično ni mogoče 
dobiti. Ker je država najhujši preganjalec v deželi, je 
skrajno nevarno (in tudi brez smisla) govoriti proti 
temu. Povzročilo bi kvečjemu kaznovanje.

Nasilje: na videz preganjanje v Turkmenistanu ni 
zelo nasilno, to pa večinoma zato, ker si verniki ne 
upajo poročati o dogodkih zaradi strahu pred mašče-
vanjem. Odkar je bil februarja 2015 izpuščen zapor-
nik Umid Gajajev, so zaprli najmanj deset kristjanov 
in najmanj en avto kristjanov je bil zaplenjen.

Bodočnost
Po Uzbekistanu je Turkmenistan najbolj zatiralna 

država Osrednje Azije za verske manjšine. Ob upo-
števanju rastočega nacionalizma in “duhovnega vod-
stva”, ki ga predsednik naklanja državi, bo položaj 
kristjanov po vsej verjetnosti ostal nespremenjen.

Apostolski nuncij v Siriji, nadškof Mario Zenari, je 
v pogovoru za Radio Vatikan Sirijo in druga območja, 
kjer divjajo džihadisti IS, po njihovem zverinskem 
sežigu jordanskega pilota Muatha al-Kasasbe imeno-
val “puščavo nasilja”. Mednarodno skupnost držav je 
pozval, naj preuči možnosti, kako bi posegla v sirsko 
in severnoiraško vojno. Upa, da bo po šoku, kako 
okrutni so borci IS, prišlo do “primernega odgovora”.

»Naše ceste in trgi so krvavi, sirske puščave so 
polne krvi. Ta kri je tekla zaradi bomb in izstrelkov. 
Gledati smo morali obglavljenja in sežiganja. Večino-
ma je to kri nedolžnih otrok in mladih, ljudi različnih 
verskih skupnosti,« je povedal nuncij.

Konec decembra so pri vojaški akciji na severu 
Sirije ujeli strmoglavljenega jordanskega pilota in ga 
sežgali. To je resna grožnja, ki more razdeliti Jor-
danijo; nekateri opazovalci govorijo o skorajšnjem 
uporu zoper kralja. Pilotova usmrtitev (verjetno že 
na začetku januarja) je spremenila položaj. Sovrašt-
va ljudi do IS ni več mogoče ustaviti.

PUŠČAVA NASI LJA
Le nekaj ur zatem, ko so objavili video o sežigu 

pilota, so obesili Zaido al-Rišavi, Iračanko, ki je bila 
že skoraj deset let v zaporu v Jordaniji. Novembra 
2005 se je poskušala z možem razstreliti med neko 
poroko, vendar se ji ni posrečilo. Potem so jo prijeli 
in obsodili na smrt.

Poleg Rišavijeve so obesili še enega na smrt 
obsojenega člana Al Kaide. Predstavnik jordanske 
vojske je na televiziji povedal: »Naše maščevanje 
bo imelo obseg bolečine, ki je bila prizadejana Jor-
daniji. Pilotov oče Safi Kasasba je domačo vlado 
pozval, naj naredi več kot le to, da je usmrtila oba 
ujetnika. »Kri mojega sina je kri vsega naroda, ki 
jo je treba maščevati.«

Pilotovo usmrtitev je obsodil tudi najvišji imam 
univerze Al-Azhar v Kairu šejk Ahmed al-Tayeb. Dejal 
je, da islam ne dovoljuje sežiganja človeških teles in 
da je zato IS ravnala zoper muslimansko vero. Šejk, 
ki sicer velja za predstavnika dialoga, je pozval k “is-
lamski kazni” za ta zločin: to je “križanje teroristov IS”.
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Po številnih tragičnih dejstvih, za katere je kriv 
islamistični terorizem, je že nekaj časa, kar se 
je neka muslimanska elita zavedela, da resnična 
nevarnost ne grozi samo muslimanskemu svetu, 
ampak celemu planetu. Ta elita razume, da se nov 
način razumevanja vere (na wahabitski način) ne 
neha širiti. Skupaj s terorizmom, ki se razvija iz te 
prakse, bo prišlo do tega, da bo uničil vsako upanje 
svobode in demokracije in bo za dolgo časa obre-
menil prihodnost muslimanov.

Mohamed Arkun je že opozoril, da se musliman-
ska misel ne razvija že najmanj šest stoletij, in da 
zamuda pomeni nevarnost. Poudarjal je tudi ponov-
no branje Korana, da bi ga naredil dinamičnega, pa 
ga na žalost niso poslušali.

Po zadnjih pokolih, ki jih je zagrešil Daesh [Islam-
ska država], je določeno število mislecev in imamov 
javno zahtevalo reformo teologije, da bi prilagodili 
islam našemu času. Žal ni nobene pristojne verske 
avtoritete, ki bi lahko prisluhnila temu pozivu. Še 
več: wahabitske oblasti ne bodo nikoli dovolile ka-
kršne koli reforme.

Iz tega položaja izhajata dve zakoniti vprašanji: 
Ali je potreben nek kler – kot pri naših krščanskih 
prijateljih – za urejanje tega problema? Odgovor je: 
da. Ali si je mogoče predstavljati ta kler in ga najti? 
Odgovor je: ne. Po mojem mnenju je problem mu-
slimanov povzet v teh dveh vprašanjih in odgovorih.

Žal problem ni samo verski. Ustave vseh arabskih 
držav razglašajo v svojem prvem členu, da je islam 
državna vera. Ta člen je začetek problema, ker ne 
samo dela uradno neko vero na račun drugih, ampak 
sili tudi v prastaro dojemanje sveta, utemeljeno na 
eni najbolj zastarelih pravnih praks.

Preko take pravne prakse so pobožni muslimani 
ustvarili neko “sveto nevednost”, politiki so jo naredili 
uradno, institucije so jo naredilo sveto in táko uče 
v šolah. Ubogi otroci se ji morajo podvreči od prvih 
razredov osnove šole dalje. S “sveto nevednostjo” 
mislim tabù, ki obdaja versko resnico, ki v veliki 
meri temelji na pravni praksi. Nihče ne more posta-
viti vprašanja o razlogu, zakaj se odklanja drugega 
[drugo vero], niti glede kakega haditha (Mohamedov 
izrek), ki je v očitnem nasprotju s samo Koranovo 
logiko. Vse je treba sprejeti, ne da bi trenil z očmi.

Zato reforma ni stvar, ki bi zanimala samo po-
božne, ampak tudi politike in narod v celoti. Tukaj 

pa je velik paradoks: če se politik drzne govoriti o 
reformi, reagirajo verniki in sprožijo preplah, češ da 
je islam v nevarnosti. Če to stori intelektualec, je 
ista stvar: obtožijo ga odpada in ga izobčijo. In če 
reformo predlagajo verniki sami, jih hitro ovadijo 
in jim njihovi soverniki nasprotujejo in obtožijo, da 
delajo za Zahod.

Po mojem mnenju mora biti končna reforma 
rezultat umskega procesa, če ne celo določene mi-
selnosti. Na žalost intelektualec, ločen od osnove 
[ljudstva] in od veljavne teologije, trpi zaradi po-
manjkanja poslušalcev. Ne samo, da ga ne poslu-
šajo, ampak se proti njemu borijo varuhi templja, 
včasih pa celo vladajoči. Če naj torej ima reforma 
kako možnost za uspeh, jo mora sprožiti ne eden ali 
več posameznikov, najsi bo njihov položaj še tako 
visok, ampak institucije (verske in državne), ki so 
ustvarile ta “uradni” islam, ki poraja terorizem in 
odklanjanje drugih ver.

Vse to vodi do misli, da so muslimanske družbe 
ohromljene z neko prastari miselnostjo “svete ne-
vednosti”, ki sčasoma raste in je posledica stoletne 
sodne prakse, ki je brez vsake logike in znanstve-
nega duha.

Nekatere žrtve te miselnosti:
Mohamed Arkun, po vsem svetu znani filozof in 

islamolog, ki sta ga iz lastne dežele izključila na kon-
ferenci o islamski misli dva egiptovska islamistična 
pridigarja, El Ghazali in El Qaradawi. Ta sva sta botra 
radikalnega islamizma in terorizma.

Muhammed Šarur, gradbeni inženir, mislec in 
razlagalec Korana s pomočjo sredstev moderne 
lingvistike, ki ga je zavrgel sirski politični sistem, ki 
so ga izbruhali s sveto nevednostjo hudo prizadeti 
muslimani. Njegove knjige predlagajo drugačen 
pristop k tradicionalni islamski miselnosti, pa so v 
Savdski Arabiji prepovedane.

Farham el-Maliki, specialist za dinamični islam, 
ki so mu vzele univerzitetno profesuro in ga zaprle 
savdske oblasti, ker se je drznil kritizirati sunizem 
in wahabitsko sekto.

Kot je jasno, je problem hujši kot se zdi. Je resen 
in globok. Tisti, ki hočejo reformo, so vsak dan pred 
neprehodnimi ovirami s politične strani, s strani 
“klerikalne” oblasti in s strani ljudstva. Kaj početi 
spričo tega brezizhodnega položaja? Vprašanje 
ostaja odprto.

islam

ZAKAJ JE
REFORMA IS LAMA NEMOGOČA

Avtor neznanega imena je 28-letni musliman, po rodu iz Alžirije. V Franciji študira lingvistiko in je zelo 
dejaven v razpravah o sodobnem islamu.

Islam ni vera, ampak teokracija in teroristični kult, ki se skriva za masko vere, da bi dosegel gospodovanje svetu.
Jan Morgan
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Še danes, ko to pišem, je ta planota iz hribov, ki 
se postopoma dvigajo v višino, a ostanejo povezani 
med seboj kot del masivnega gorovja z imenom 
Fudži, 3.776 m visoko, najvišje japonsko gorovje. 
Vendar je tako široka, da daje prostor velikim in 
majhnim cestam, ob katerih so vasice s kmetijami 
in nekaj jezeri. Ob eni teh vasic so si salezijanske 
sestre (v večini Japonke) zgradile cerkvico in dom 
ter nekaj hišic za oskrbo ubogih otrok, ki jih posebno 
poleti vabijo iz vse Japonske na nekaj dni počitnic. 
Saj bi to rade storile tudi pozimi, toda Japonci v 
veliki večini ne marajo mraza; morda so izjema 
le tisti, ki bivajo na severnem otoku Hokkájdo (po 
naše pisano), ki je pod snegom kake štiri mesece. 
Je približno na isti zemljepisni širini kot Slovenija ...

Dobre sestre me povabijo prav za sveti večer, da 
bi ob desetih zvečer daroval sveto božično mašo, pa 
še enkrat drugi dan zjutraj; vsaj takrat se bo zbralo 
menda kar nekaj katoličanov od blizu in daleč, po-
sebno če ne bo snežilo. Za cerkvico je stala hišica s 
sobami za duhovnike, lepo urejenimi in predvsem 
opremljenimi s centralnim ogrevanjem.

Da bi sestre božično razveselil, kupim v Tokiu 
veliko čokoladno torto, primerno za nošnjo skupaj 
s prtljago, ki jo na takšnem potovanju zahteva služ-
ba. Vožnja z avtobusom traja okrog 3 ure. Tokio je 
pretopel za sneg; toda bolj ko se bližamo goram, 
bolj je nebo zamišljeno (po naše rečeno); kot da 
bi premišljevalo, ali naj začne nasipavati snežinke 
pozno popoldne ali pa naj raje čaka na večer in ga 
napravi zares božičnega. Avtobusni sedeži so za dva. 
Poleg mene sedi v debelem površniku možakar, ki 
je za en sedež predebel. Jaz imam sedež ob oknu in 
možakarjeva površina me kar pritiska k oknu. Ker 
je prtljažnik nizek, si vanj ne upam stisniti torte; 
imam jo na kolenih in vedno znova skušam odriniti 
spečega debeluharja, ki je zadremal, kakor hitro se 
je avtobus znašel izven Tokia. Možakarju ne morem 
zameriti, saj malce diši po japonskem žganju, a to 
je za nekatere Japonce priprava solidarnosti z za-
hodnjaki, ki si ga na tako imenovani Božični večer s 
takšnim veseljem privoščijo.

Čez kakšno uro in pol se možakar naenkrat zdra-
mi, kakor da podzavestno sluti, da se bližamo njegovi 
postaji (kar nekaj jih je na celotni progi), seže po 
svoji prtljagi nad glavo, jo najde – bolje rečeno, ju 
najde – in ena škatla mu zdrkne iz debelih rok in 
pade – na mojo torto. Ni vedel, da je v moji škatli 
nekaj mehkega, a ker se takorekoč pogrezne med 
mojimi rokmi, se začne strahotno opravičevati. Iz 
žepa potegne bankovec za 5.000 jenov in ga stisne 
na torto. Hočem mu ga vrniti, on pa nekako zagrgra 

»No!« in že ga ni več v avtobusu, ki se je bil medtem 
ustavil na možakarjevi postaji.

Malce s strahom začnem inspekcijo svoje škatle; 
na eni strani kuka iz škatle čokolada s smetano. 
Upam, da ne bo nikogar na izpraznjeni sedež, da 
olajšam sebe in škatlo. Mislim si: za prejeti banko-
vec lahko kupim dve torti ... le da v vasi, kjer bivajo 
sestre, še nikdar nisem odkril slaščičarne ali pa njej 
podobne rokodelnice. A sestre so bile vesele tudi 
zmečkane torte, posebej pa še bankovca za 5.000 
jenov. Kar nekaj otrok se bo z njimi veselilo, ko 
pridejo spomladi ali poleti na obisk ...

Ob desetih zvečer je bilo res božično, tako lepo 
so pele. Ponavadi pojo Japonci enoglasno; toda to-
krat so na koncu zapele italijansko ljudsko božično 
– salezijanke izvirajo iz Italije – iz krščanske Italije, 
se razume – in sicer dvoglasno. Kar zgrabilo me je; 
krasna melodija me zmeraj zgrabi. Pred oltarjem 
stojim in poslušam. Pod ornatom mi dve naramnici 
nosita lepo zlikane hlače, a ena je naenkrat odpo-
vedala. Čutim to, ker so hlače iz boljšega blaga, ki 
ni tako lahko kot vsakodnevna obleka. Ali bo ena 
naramnica zdržala? Še zmeraj poslušam, zavedam 
se, da ne smem prehitro iz cerkvice – tega bi ena 
naramnica najbrž ne zdržala. Po maši so mi sestre 
rekle, da sem tako dostojanstveno šel od oltarja, da 
se je videlo, da me je zadnja pesem vsega prevzela 
– kot da bi ne hotel zapustiti hrama, polnega pesmi. 
Imele so prav – bal sem se ga prehitro zapustiti.

Malce truden se prav počasi vračam v hišico s 
sobami za duhovnike. Bo naramnica zdržala? V prt-
ljagi nosim vrv. Služila mi bo na pas; morda me bo 
podprla celo “zdrava” naramnica. Preden vstopim 
v čisto temno hišico, obstojim na pragu. Začelo je 
– snežiti. V vrtu, ki obdaja hišico, stoji kandelaber, 
čigar svetloba se začenja mešati s snežinkami. Čisto 
tiho je; na bližnji cesti ni nocoj nobenega avtomo-
bila, vsaj čujem ga ne. Sveta noč, blažena noč, z 
nebeškimi snežinkami okrašena noč! Počasi vstopim 
v notranjost, ki je čisto temna, najbrž, ker sem edi-
ni gost. Dobro se spomnim sestrinega naročila: po 
stopnicah gor, potem na levo do zadnje sobe, ki je 
največja. Hišica je mrzla, a soba je prijetno topla. Ko 
prižgem luč, opazim na grelni mreži – muco. Zazre 
se mi prav v oči, kakor da sluti, da zavisi od mene, 
ali bo smela prebiti noč na toplem ali pa ... Mlada 
je in se da pobožati. Še enkrat me pogleda, potem 
se stisne k topli mreži in me opazuje.

Velike soba se nadaljuje v manjšo s posteljo in 
kopalnico. Polnoč se bliža, si mislim, za kopel bo jutri 
dovolj časa. Zaspano truden sem, ni mi, da bi zapi-
ral vrata med veliko in manjšo sobo. Hitro zaspim, 

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega malce zakrpanega misijonskega cekarja

TISTI BOŽIČNI V EČER
NA P LA NOTI POD GORO FUDŽI
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a kmalu me prebudi ropot. Najprej se mi zdi, da 
sanjam. Potem se zavem toplega ozračja. Nekaj se 
zariva v ta topel zrak. Nad glavo najdem stikalo. V 
hipu je vse svetlo. Pred posteljo stoji muca z drobno 
miško v gobcu in me gleda, čakaje na pohvalo in 
priznanje. Miška je najbrt že pol mrtva od strahu.

Smehljaje nagovorim muco, čeprav mi ni prijetno 
ne v ustih ne v želodcu:

»Krasna lovíca si!«
Tako govoreč se dvignem previdno iz postelje – 

muca me pazljivo gleda, ne da bi izpustila miško 
–, si ogrnem plašč in grem – zmeraj previdno in s 
smehljajem na mrzlih ustih – skozi veliko sobo do 

vrat, ki jih odprem.
»Hej, muca, ven moraš!«
Upam, da mi je obraz še zmeraj prijazen. Muca, ki 

mi je sledila k vratom, švigne skozi vrata na hodnik. 
Vrata rahlo pritrdim. Pred vrata položim čokoladen 
biskvit: če se muca vrne z miško v gobcu, bo – upam 
– odprla gobček za biskvit in miška, če je še živa, 
lahko zbeži ... Nocoj je božič, praznik ljudi in živali! 
Dokončno sodbo prepuščam vam, drage bralke in 
dragi bralci. Še nekaj: nagovoril sem podjetno muco 
slovensko, a še danes se mi zdi, da je nanjo odločilno 
vplival prijazen obraz in prijazen glas. Imam prav? 
Se motim? Odločite, prosim!

Da je Slovenija postala po drugi svetovni vojni eno samo pokopali-
šče, ni skrivnost. Titov najbližji sodelavec, notranji minister Aleksander 
Ranković, se je že 1951 javno hvalil, da so v letih 1945-1951 v Jugoslaviji 
pobili 586.000 ljudi, zaprli pa preko 3.700.000. Večina teh nesrečnikov  
ni bila nič kriva, niso bili zločinci, kvečjemu nasprotniki komunizma. 
Oblast je v njih videla dejansko ali zgolj možno nevarnost za komu-

nistično oblast ter jih po Leninovem zgledu v oktobrski revoluciji že 
vnaprej spravljala s poti. Res so po drugi svetovni vojni “kolaborante” 
pobijali tudi v nekaterih drugih državah. Pri nas je bila bistvo vojne 
revolucija, ne toliko opevana osvobodilna vojna. Ta je bila zgolj in samo 
sredstvo prigrabitve oblasti. Poboji so bili prva skrb in naloga nove Titove 
vladavine, ki je za to neposredno po vojni opravil po zahodnem delu 

Sedem let in sedem mesecev je minilo, odkar so odkrili morišče v opuščenem rudniškem rovu sv. Barbara, da so končno te žrtve – do zdaj 778 izko-
panih – komunističnega nasilja prišle do svojega skupnega groba. Glede na to, da so bile žrtve v veliki večini iz Notranjske in Dolenjske, bi bilo najbolj 
logično, da bi jih pokopali v prestolnici. Tudi Teharje ne bi bilo napačno, če bi bil kraj kolikor toliko urejen, saj so ga zločinski komunisti spremenili v 
smetišče, da bi prikrili svojo raboto. Kako je prišlo do tega, da je bil pogreb krste z ostanki žrtev na Dobravi pri Mariboru, je dolga in prav nič lepa zgodba. 
Vendar so ostanki doživeli vsaj dostojen cerkven pogreb, poleg tega se pa ve, kje so, da jih bodo lahko počasi identificirali, kar bo pa seveda vzelo lep 
čas. O celi zgodbi je napisal svoj komentar zgodovinar dr. Stane Granda pod naslovom “Končno?”v oktobrski številki Naše Luči.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

DO LGA POT DO GROBA
PA ŠE TA NI DOKONČEN

ČAD, KAMERUN, NIGER
najmanj milijon beguncev

Najmanj milijon Nigerijcev je zbežalo v Kamerun, 
Čad in Niger, da bi se umaknili nasilju muslimanske 
ekstremistične organizacije Boko Haram. Število je 
objavil nigerijski minister za pravosodje, ko je na-
stopil pred Svetom Združenih narodov za človekove 
pravice. Medtem je vlada naznanila, da je poslala 
znatne okrepitve četam, ki so zaposlene z Boko Ha-
rama na severovzhod države, kjer je zadnji mesec 
delovalo tudi več kot 8.000 afriških vojakov, ki jih je 
organizirala zveza Čada, Kameruna, Nigra in Beni-
na. Vladni viri v Abuji povedo, da so k tej nalogi bile 
preusmerjene tudi čete, ki so delovale v Darfurju in 
Južnem Sudanu. (L’Osservatore Romano)

JUŽNI SUDAN
pogrešani otroci

Raste število otrok, ki so preprosto izginili ali 
pa so jih prisilili v vojake. Od milijona in stotisoč 
pregnancev v Južnem Sudanu je polovica otrok. Pol 
milijona ljudi je pobegnilo v inozemstvo, tri milijone 
ogroža lakota. To je povzetek šestmesečne vojske v 
Južnem Sudanu. Tem je treba prišteti še posledice 
epidemije kolere, leto nalivov in poplav in grožnjo 
pomanjkanja, kar je udarilo prebivalstvo, ki je že 
tako na koncu. Najhuje so prizadeti otroci: narašča 
število pogrešanih otrok, ki so preprosto izginili ali pa 
so jih zanovačili kot vojake tako uporniki kot vladne 
sile. V ponedeljek, 21. julija, se je spet začelo stre-
ljanje. Napad upornikov na mesto Nasir je prekršil 
premirje, ki je trajalo od maja. Novi spopadi grozé, 
da bodo poslabšali že tako težak humanitarni položaj 
v deželi in povečali število južnosudanskih beguncev 
v komaj treh letih neodvisnosti. Po zadnjem poro-
čilu agencije Združenih narodov za koordiniranje 

humanitarnega delovanja je že en milijon sto tisoč 
notranjih beguncev, okrog sto tisoč večinoma žensk 
in otrok plemena Nuer pa je v desetih taboriščih v 
bazah mirovnega poslanstva. Agencija Fides.
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Spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovani mariborski 
nadškof in metropolit, cenjeni navzoči!

Samoumevno nas kot ljudi pretrese usoda 778 žrtev, odkritih 3. 
marca 2009 za enajstimi pregradami zapuščenega rudniškega rova sv. 
Barbare v Hudi Jami. Ali nas enako pretrese, da smo potrebovali sedem 
let, da samoumevno sprejmemo iznos in katoliški pogreb pokojnih?

Razumevanje današnjega dogodka terja od nas premislek o vred-
notah slovenskega naroda.

Naš narod je razdeljen. Vir delitev niso človeška trupla, ki iz 600 in 
več prikritih morišč širom Slovenije prihajajo na površje. Vir delitev tudi 
niso tisti, ki ta morišča odkrivajo ali obeležujejo. Vir delitev je odnos do 
zločina, ki je te žrtve in ta morišča povzročil.

Slovenski narod je razklan najprej zato, ker nekateri zločina ne vidijo 
in ne priznajo. Med tistimi, ki zločin prepoznavamo, je spet delitev v 
iskanju razlogov za zločin: nekateri jih iščejo pri žrtvah, drugi jih vidimo 

pri zločincih. Ker se radikalno razhajamo pri vrednotenju naše preteklo-
sti, nismo zmožni skupaj gledati v prihodnost. Narod nima enotnega 
moralnega, etičnega in vrednostnega sistema, s katerim bi vrednotil 
zločin, zločince, žrtve in posledice Hude Jame. V tem se razlikujemo 
od drugih narodov, ki so sposobni enotne samokritike temnih senc v 
svoji zgodovini: Holokavst,  apartheid, suženjstvo in podobni ekscesi 
so splošno prepoznani kot nezaslišani in z občutkom krivde in sramote 
sprejeti kot trajen zgodovinski madež.

Samostojna, demokratična in pravna država Slovenija, rojena pred 
četrt stoletja, je prinesla pričakovanje, da bo na osnovi novih, deklari-
ranih vrednot vzpostavila pravičnost in enakopravnost, tudi v odnosu 
do narodove zgodovine. Ker s tem odlaša, narašča razočaranje, saj novo 
državo državljani čedalje bolj dojemamo kot nadaljevanje vrednostnega 
sistema totalitarne predhodnice, ki smo ga s plebiscitom zavrgli.

Slovenska država nikoli ni opredelila povojnih množičnih umorov kot 

Sedem let in sedem mesecev je trajala pot od odkritja morišča v Hudi Jami pri Laškem do Maribora, kjer je 27. oktobra 778 že izkopanih žrtev le 
dočakalo dostojen pokop.

Njihovo zadnje počivališče je na Dobravi pri Mariboru. Sveta maša zadušnica je bila v mariborski stolnici, kamor so pripeljali krsto s posmrtnimi 
ostanki. Somaševanje je vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki je v nagovoru po evangeliju poudaril, da žrtve iz rova svete Barbare s tem 
postajajo del občestva krajevne Cerkve, ki se jih bo zdaj spominjala v bogoslužnih molitvah. Opozoril je, da nam vsem nalagajo posebno nalogo – v 
sebi in med nami moramo krepiti sile dobrega. Prav tako moramo delati, živeti in se darovati za resnico ter za vrednote, ki povezujejo in ohranjajo svet.

Mariborskemu nadškofu Alojziju Cviklu so se pri oltarju pridružili apostolski nuncij Julius Janusz, celjski škof Stanislav Lipovšek, upokojeni mariborski 
nadškof Marjan Turnšek, upokojeni mariborski pomožni škof Jožef Smej, varaždinski škof Josip Mrzljak, upokojeni hrvaški škof Mile Bogović, hrvaški 
vojaški škof Jure Bogdan, bosanski vojaški škof Tomo Vukšić in slovenski vojaški vikar Matej Jakopič. Med predstavniki slovenskih in hrvaških državnih 
oblasti sta bila predsednik Slovenije Borut Pahor in predsednica Hrvaške Kolinda Grabar Kitarović in predsednik vlade Andrej Plenković.

Na pokopališču je v imenu svojcev žrtev spregovoril predsednik Nove slovenske zaveze Peter Sušnik.

Jugoslavije tudi posebno “inšpekcijsko” potovanje, na katerem je grozil 
živim in vzpodbujal svoje pristaše k pobijanju.

V Sloveniji so doslej ljudje, čeprav je mnoge še vedno strah, ustrezni 
službi prijavili preko 600 morišč. V vseh niso Slovenci, ampak tudi Nemci, 
Hrvati, Srbi in celo Albanci. So različno velika, od nekaj posameznikov 
do nekaj deset tisoč nesrečnikov. Med vojno in zaradi nje je do januarja 
1946 izgubilo življenje 99.809 prebivalcev Slovenije, okoli 15.000 je bilo 
umorjenih po 15. maju 1945, ko bi moralo orožje že utihniti. Poboji in 
grobovi so bili prikriti vse do osamosvojitve. Največja slovenska grobišča 
so v Kočevskem rogu, na Teharjah, v rudnikih Laško in Hrastnik ... O 
morilcih se nekaj ve, predvem to, da je vsak narod pobijal svoje. Vrhovno 
skrb za poboje je imel v Sloveniji Ivan Maček-Matija, njegov glavni izvr-
ševalec pa je bil Mitja Ribičič-Ciril. Oba sta že pokojna, zadnjega so pred 
roko pravice s sklicevanjem na vprašljivost podpisov rešili “zgodovinarji”.

Leta 2009 je širša javnost zvedela za poboj v Hudi jami pri Laškem, 
kjer je v robu sv. Barbare okoli 3.000 delno še ohranjenih trupel neposre-
dno po drugi svetovni vojni pobitih ljudi. Tudi ženske in otroci. Večinoma 
so bili iz taborišča Teharje. Pokončali so jih s streli, hladnim orožjem ali 
pa so jih zmetali v navpični jašek še žive. Doslej so jih dvignili okoli 800, 
ostali še čakajo. Od takrat do letos se niso mogli odločiti o nadaljevanju 
izkopa in pokopu žrtev. Sedem let čakajo trupla na zadnje dejanje. Za ta 
vprašanja je bilo zadolženo ministrstvo, ki ga vodijo komunisti. Na vse 
načine so delo ovirali. Da bi se stvar premaknila, so morali obveznost 

prenesti na drug resor.  Takratni minister je sedaj tisti rektor univerze, ki 
iz nje izganja slovenski jezik. Samo bedak lahko misli, da je to naključ-
je. Prikrivanje grobišč in sedaj nepokop izkopanih je nedvoumno del 
njihove taktike vladanja, ki je vedno slonela na laži in strahu..

Oktobra 2016 so pokojne položili v skupinski grob. Vendar ne tam, 
kjer smo vsi pričakovali, ob vznožju nekdanjega taborišča na Teharjah pri 
Celju, ampak v Mariboru, kjer je spominska kostnica. Spominski park pri 
Teharjah namreč ni dokončan. To seveda ni naključje, ampak politika, ki 
hoče otežiti svojcem, pretežno gre za Dolenjce in Notranjce, da bi hodili 
na njihove grobove v oddaljeni Maribor. V nekdanjem komunizmu je 
namreč oblast posebno pazila, da ljudje ob 1. novembru niso obiskovali 
grobišč in skupinskih grobov ter prižigali sveč. Vsaka policijska postaja je 
namreč imela za svoje ozemlje natančne podatke o teh lokacijah in za 
njihovo “varovanje” ob prazniku so angažirali celo pripadnike specialnih 
enot. Po osamosvojitvi so vse te dokumente poskrili in je novo zbiranje 
starih podatkov  o grobiščih zahtevalo ogromno časa in denarja.

Kljub protestom slovenske škofovske konference in predstavnikov 
svojcev pobitih, ki so pri vsem skoraj brez besede, pogreb v Mariboru 
bo. Za identifikacijo pokojnih bodo opravljene DNK-analize. Kljub 
naporom nekaterih politikov pobiti očitno ostajajo v krempljih fizičnih 
in političnih dedičev morilcev.
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Spoštovani svojci žrtev, gospod nadškof, žalni zbor.
Gledam v prihodnost. Vidim brata, ki objema brata Slovenca. Skrbita 

drug za drugega. Mislita vsak s svojo glavo in se kdaj skregata, tudi 
glede preteklosti. Vendar se spoštujeta v svoji drugačnosti. Sodelujeta. 
Ustvarjata sožitje. Ko ustvarjata skupaj lahko dosežeta nepredstavljivo.

Potem, ko sta glede druge svetovne vojne oba že zdavnaj odpustila 
Nemcem, Italijanom in Madžarom, sta končno odpustila tudi eden 
drugemu. Naj se jima odtlej zgodijo še tako hude preizkušnje, roke 
drug na drugega ne bosta dvignila nikoli več. Za nič na svetu. Nikoli več. 

Žalni zbor,
gledam v prihodnost, vendar ne spregledam preteklosti. V času, 

ne daljšem od polovice stoletja, smo Slovenci doživeli obe zgodovinski 
izkustvi: narodni razkol in narodno enotnost. 

Sredi prejšnjega stoletja, v času druge svetovne vojne, ko so nas 
pobijali tujci, smo se pobijali še med seboj. Čas narodnoosvobodilnega 
boja proti okupatorju je bil tudi čas komunističnega in protikomunistič-
nega, državljanskega boja. Ta se z vojno ni končal. Poboji premagane 
strani so se nadaljevali tudi neposredno po njej. 

In imamo izkustvo narodne enotnosti. Brez nje ne bi bilo ustanovitve 
lastne države. Prav mogoče bi se brez enotnosti osamosvojitvena vojna 
končala drugače. Pa se ni. Iz tragične zgodovinske izkušnje smo se nekaj 
naučili. Prevladalo je zaupanje in sodelovanje. Skupaj smo se borili in 
skupaj smo zmagali.

Še zmeraj težko razumemo nedoumljive skrivnosti človeškega bitja, 

ki je od nekdaj zmoglo najplemenitejša, a tudi najstrašnejša dejanja. 
Razumemo pa, kaj so zgodovinske politične in moralne zmote, ki jih 
nikoli več ne smemo ponoviti, ne glede na naša različna politična, verska 
ali druga prepričanja.

To nam daje moč in pogum, da smo danes tukaj. Razumemo člo-
veško in državniško dolžnost, da civilizirano pokopljemo žrtve vojne 
in povojnih pobojev. Ljudje bodo končno lahko vsaj pokopani, če niso 
smeli več živeti.

Žalni zbor,
ne spreminjamo zgodovine, spreminjamo prihodnost. To je korak 

naprej. Stopamo ga s spoštljivim spominom na žrtve, a misleč na mirno 
in srečno prihodnost vseh naših otrok. 

Po tej poti prihodnosti gremo torej počasi, previdno, pogosto z razumlji-
vimi dvomi, toda pogumno in vztrajno naprej. Želim si verjeti, da slovenski 
narod vse bolj čuti in razume, da sprava ni enkraten dogodek, temveč stanje 
duha. Zavoljo nas in naših otrok nam je naložena odgovornost, da ustvarjamo 
ozračje strpnosti, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja.

Odpuščanje in sprava sta najprej globoka intimna vzgiba. Sta stvar 
slehernega posameznika. Nihče od nas se ne sme počutiti prizadetega v 
svojih najbolj osebnih občutkih. Tudi glede preteklosti. Glede tega nima 
nihče pravice obsojati nikogar. V to čustvovanje naj država ne posega. 
Dolžna pa je storiti vse, kar ji velevajo zakoni in najbolj civilizacijske 
pravrednote. To naš narod, našo družbo in našo državo dela bolj humano, 
bolj človeško in zrelo. 

Predsednik republike Slovenije Borut Pahor se je obrnil na navzoče z naslednjimi besedami.

sistematičnega kolektivnega zločina, ki ga je načrtovala, organizirala, 
izvedla in prikrila komunistična partija. Zato tudi odgovornost partije 
ali njenih voditeljev nikoli ni bila zahtevana.

Razumeti zločin v Hudi Jami pomeni razumeti slovensko zgodovino 
20. stoletja. Žrtve v Hudi Jami niso posledica nagonske krvoločnosti 
posameznikov ali osamljene vojaške skupine, ki bi jo opoj zmagoslavja 
zanesel. Huda Jama ni bila izjema ali napaka – bila je premišljeno 
zasnovana, organizirano izvedena in kasneje skrbno prikrita, podobno 
kot druga prikrita povojna morišča.

Od slovenske države sorodniki žrtev ne pričakujemo opravičila za 
zločin: ker ta država umora ni zagrešila, se ji tudi opravičevati ni treba. 
To pa ne pomeni, da sme država opustiti pregone tistih, ki so zločine 
storili, prikrili ali jih danes opravičujejo. Imamo več tisoč žrtev zločina, 
a niti enega zločinca.

Odpor do raziskovanja in pregona, ki ga zaznavamo v delu državnih 
organov, ter cinizem in ironičnost, s katero se teh tem lotevajo nekateri 
mediji, nas napeljuje na vprašanje: je obsodba zločina v Hudi Jami nepo-
trebna? Ali pa gre za strah pred razkritjem razsežnosti sokrivde za storjene 
zločine? Med nami so ljudje, ki javno razlagajo pogoje, pod katerimi se jim 
zdi Huda Jama celo sprejemljiva, naš današnji obred pa zasmehujejo. Kje 
so meje svobode izražanja? Pri že omenjenih narodih z izkušnjo sramote 
v lastni zgodovini vidimo, da kaj takega ni niti spodobno niti dopustno.

Sorodniki, prijatelji in znanci žrtev smo s težkim srcem prišli v Maribor. 
Želeli bi si, da bi nam država prišla nasproti z večjim sočutjem in bi nas 

bolje vključila v postopke kot enakopravne partnerje že v času priprav 
in razmisleka o postopkih, ki so privedli do današnje slovesnosti. Tako 
bi že na začetku povedali, da se nam zdi najbolj potrebna identifikacija 
pokojnih. Da se nam zdi pomembno prenesti pokojne čim bližje domačim 
krajem. Da smo razočarani, ker državnega spomenika Teharje v 25-ih letih 
nismo bili zmožni urediti v dostojno pokopališče žrtev revolucije.

Hvaležen sem predsedniku države za njegovo prizadevnost pri tem 
prvem  dejanju pietete. V času odkritja Hude Jame je bil predsednik 
vlade. Po 25-ih letih je prvi predsednik države, ki mu vest ni dopustila 
umika v levo politično korektnost. Prepričan sem, da ste na današnji 
pogreb prišli z iskreno željo, da s pogrebom pokojnih storimo korak nazaj 
k civilizaciji, od katere nas je oddaljilo barbarsko ravnanje z mrtvimi 
zadnjih 70 let. Dih nam jemlje spoznanje, da so med žrtvami ženske 
in otroci, ki med žrtvami terjajo še posebno sočutje. Vaša prisotnost 
izkazuje spoštljiv spomin na pokojne: poštene in nedolžne fante, 
ki so bili pripravljeni braniti svoj dom, narod in vero. Zaradi tega so in 
vedno bodo junaki.

Spoštovanih pokojnikov ne poznamo po imenu. Do danes ni bila 
identificirana niti ena izmed žrtev. Prepričan sem, da bomo kmalu našli 
pravo znanstveno metodo, ki jim bo vrnila identiteto in jim omogočila 
vrnitev v objem domačega groba. Žal pa ni znanstvene metode, s ka-
tero bi jim vrnili ugled, spoštovanje ali pripravili njihove krvnike, da bi 
obžalovali svoj zločin. Molimo in prosimo, da bi njihova nedolžna žrtev 
Sloveniji prinesla blagoslov.
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Titofilni del slovenske družbe ostro proti pokopu
Znano je, da del slovenske družbe ob začetku izkopavanj ni bil 

najbolj navdušen nad tovrstnim početjem. Nestrinjanje so še posebej 
izrazili v Zvezi borcev Slovenije, na kar jim je priznani zgodovinar in 
novinar Jože Možina odgovoril: »Predstavniki zveze borcev naj gredo 
raje vase in postrežejo z informacijami, kdo so dejansko žrtve v Hudi 
jami in ostalih več kot 600 moriščih po državi.« Slovenski zgodovinar 
Jože Dežman, pa je pred časom glede tovrstnega odnosa dela slovenske 
družbe dejal: »Po odkritju grobišča je bil viden ves obup titofilnega dela 
slovenske družbe, ki težko sprejme resnico in odgovornost za to resnico.«

Pokop v Begunjah in izkop iz Hude jame sprožata posledice. Zveza 
borcev (ZB), ki desetletja ni nič ”vedela” o pobojih, preganjala je že 
njihovo omenjanje, naenkrat ve za njih. Pozna celo žrtve grobišč: ustaši 
in pripadniki SS. Slovencev skoraj ne omenjajo. Nasprotovanje analizam 
DNK kaže na paničen strah pred resnico.

Pri pojasnjevanju takratnih dogodkov pa so dokaj neenotni in si 
celo nasprotujejo. Tako smo slišali, da so v Hudo jamo vozili mrtve iz 
Koroške in umrle s Teharij (tudi otroke med njimi). Da so otroški skeleti, 
sicer hrvaški, v Hudi jami, trdijo tudi drugi. Očitno so doumeli, da poboji 
otrok, ki smo jim bili priča tudi v Krimski jami, ljudi najbolj prizadenejo. 
Zato bi jih nekateri radi prikrili.

Presenečenj še ni konec. Tako smo slišali, da so bili vsi pobiti Slovenci 
zaslišani, da so bili vsi mladoletni spuščeni, da so bili pobiti zgolj tisti, ki so 
nosili orožje. Je bila dirigentska palica očeta Lada Leskovarja, ki je skoraj s 
celotno godbo končal v Kočevskem rogu, orožje?! Pa znameniti ilustrator 
Beranek, ki naj bi mu pred ubojem odsekali roke?! Vsekakor ne vztrajajo 

več pri individualni maščevalnosti, ampak priznavajo, še ne vsi (!), orga-
nizirano in sistematično državno pobijanje! Malo “koordinacije”, ki se ji po 
slovensko reče resnicoljubnost, ne bi škodilo. Navzkrižne trditve kažejo na 
paniko. Namesto organizacije za tradicijo bodo nespolitizirani državljani v 
ZB videli organizacijo za prilagajanje resnice. Očitno ZB razpolaga z veliko 
večjim védenjem, kot so doslej zatrjevali o dogajanju neposredno po 
drugi svetovni vojni. Upajmo, da imajo tudi kaj dokumentov in da bodo 
ugledni, akademsko izobraženi zgodovinarji v vrstah njihove zgodovinske 
komisije poskrbeli zanje. Še zlasti zato, ker bi morali biti v ustreznih arhivih 
in dostopni vsem raziskovalcem.

Pohod zmagoslavja resnice se je sprožil. Začasno ga je mogoče 
ustaviti, trajno nikoli. To pričajo tudi besede predsednika republike v 
Argentini in “njihovega” predsednika državnega zbora, ki ima običajno 
težave z zgodovino, na partizanski komemoraciji nad Žužemberkom. 
To je veliko upanje za normalnost naslednjega praznika vseh svetih. 
Predvsem to si želijo svojci pobitih.

Mislim, da se lahko strinjamo z ugotovitvami, ki jih je v Družini objavil zgodovinar dr. Stane Granda pod naslovom “Resnica žge”.

Odkritja povojnih grobišč so kot budilka za levico
Pravzaprav niti ni tako čudno, da se pretežni del slovenske levice tako 

krčevito upira odkrivanju krute resnice zakopane v slovenski grudi, saj 
so še v 80-ih letih v osnovnošolskih berilih veselo korakali partizanski 
pravljični junaki – na slednjih pa sta bili tudi utemeljeni upravičenost 
in zaslužnost povojne komunistične oblasti ter obenem žlahtnost levice, 
kot njene naslednice po padcu komunizma. Odkritja povojnih morišč pa 
zgodovinske dogodke osvetljujejo v povsem novi luči ter s tem močno 
ogrožajo ugled in pozicijo levičarskih struj, ki so si ustvarile nekakšen 
ideološki piedestal navideznega ugleda.

Da smo še daleč od kake sprave dokazujeta dva komentarja, ki sem ju pobral na internetu.

Dragi svojci, predstavniki države, lokalne skupnosti, civilne družbe, 
dragi bratje in sestre!

Človekovo srce hrepeni po brezkončnem, po večnem. Ne moremo 
se sprijazniti s tem, da je po smrti vsega konec.

To naše hrepenenje ima svoj realen in zanesljiv odgovor v smrti in 
vstajenju Jezusa Kristusa. Njegovo vstajenje ne daje samo gotovosti 
o življenju po smrti, ampak razsvetljuje tudi samo skrivnost smrti 
vsakega od nas.

V Božji besedi smo slišali, da če živimo združeni z Jezusom in smo 
mu zvesti, bomo zmožni z upanjem in vero prestopiti tudi prag smrti.

Če je bilo moje življenje hoja z Gospodom, v zaupanju v njegovo 
brezmejno usmiljenje, bom zadnji trenutek svojega bivanja sprejel kot 
dokončno izročitev v roke našega Stvarnika.

V tej veri se tudi mi poslavljamo v tišini in molitvi od žrtev Hude 

jame, v upanju, da so se v trenutkih trpljenja, bolečine in osamljenosti 
izročili v Božje roke in že zrejo njegovo obličje.

Zreti Božje obličje, znajti se v njegovem objemu, to je tisto, kar 
človeka potolaži in umiri.

Vse to nas danes, ob tej uri slovesa, navdaja z upanjem in tolažbo.
Da bi nam Božji Sin pokazal, da smrt ni konec, je tudi sam legel v 

grob. Njegovo telo je začelo trohneti. Toda Božja moč, ljubezen Boga 
Očeta, je odtrgala pečat smrti in razmaknila kamen, ki je bil zavaljen k 
vhodu v Jezusov grob. Jezus, živi, se je začel razodevati kot zmagovalec 
nad smrtjo, da bi vsem nam vlil upanje, da je smrt premagana.

Drage žrtve iz Hude jame, tudi za vas je smrt že premagana. Kličite 
Božji blagoslov na nas, da bomo sposobni živeti v veri in zaupanju v 
Boga, kajti v Njem ni ločitve, ampak ostajamo vsi del enega velikega 
občestva!

Cerkveni obred na pokopališču je zaključil nadškof Cvikl z naslednjimi besedami.

Znano je, da ljudje tik pred smrtjo, naj bo naravne ali nasilne narave, 
mislijo sporočila ljubezni, ne sovraštva. Hočem reči, da v stiski s časom 
pred zadnjim slovesom ne izgubljamo moči za sovraštvo, temveč za 

izraze ljubezni. Življenje je prekratko, da bi sovražili. Morda prav zato 
skozi več kot dva tisoč let človeške civilizacije in kulture svetijo Antigo-
nine besede: »ne da sovražim – da ljubim, sem na svetu.«
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
5. NA KMETIH

POLJEDELSTVO
nadaljevanje

Setev je dvojna: zimska in letna. Zimska se 
začne s prvim dežjem; najprej sejejo ječmen. Do 
prosinca je vsejana pšenica, grah, leča, fižol, bob. 
To žito potrebuje mastna, težka tla in uspeva tudi 
pri slabem obdelovanju. Letna setev mora pa imeti 
dobro pripravljena tla, ker ne dobi dežja in ga tudi 
ne potrebuje. Pričenja se kar za zimsko. Najprej 
pridejo na vrsto velike melone, ki jih sadijo z roko 
v oddaljenosti 2 m. Ta oddaljenost je potrebna, ker 
jih dvakrat oborjejo. Majhne melone sadijo v brazdo 
z neko napravo, ki jo privežejo k plugu. Ravno tako 
sejejo sezam, neko vrsto maka, iz katerega delajo 
olje, in neke vrste bar ali proso.

Žetev je prav različna po legi polja. Ob topli 
Jordanovi dolini se začne žetev ječmena sredi aprila, 
na gorah koncem maja; pšenico žanjejo deset do 
štirinajst dni pozneje. Dasi manjka pri žetvi ljudi, 
delo kmeta ne sili preveč, zakaj v tukajšnjih razmerah 
ostane žito lahko dolgo v klasju in dežja se ni treba 
bati. Žito žanjejo le moški; ako je klasje težko, vlada 
povsod veselje in ves dan se čuje iz polja petje 
žanjcev in vriskanje žensk. Felah ve, da mu dobra 
žetev ne prinese samo kruha, ampak mu tudi pomaga 
plačati dolgove, ali jih vsaj zmanjšati, in dolgov ima 
felah ravno toliko, kot večina naših kmetov.

Žito povežejo v snopiče, zložijo v velike kupe in 
ga spravijo na gumno. Kakor ima vsaka slovenska 
vas svojo vaško trato, tako ima vsako arabsko selo 
svoje skupno gumno, bodisi na kaki skali ali na 
kakem drugem kraju s trdimi tlemi. Tu sem se felah 
preseli za dalj časa, ker štiri mesece se mu dežja ni 
treba bati in mlatev se lahko vrši prav zložno. Rad 
počaka na veter iz vzhodne puščave, ker se tedaj 
bilke najraje lomijo.

Žito naložijo v okrogel kup, tri do štiri goveda 
zvežejo vkup ter gonijo vsak dan nekaj ur v kolobarju 
po žitu, dokler ni vse skupaj zmleto ali zmlačeno; 

kopita ali parklji starejo klasje in zdrobijo suho slamo 
v kratko rezanico, ki služi živini za krmo.

Prav pogostoma se pa poslužujejo tudi mlatilnih 
sani, ker se s tem mlatev jako pospeši. Te sani so 
debela deska, ki ima spodaj v podobi zob vdelano 
kamenje. Kakor pri nas brana po njivi, se vlači ta 
deska tako dolgo po žitu, dokler ni vse zmlačeno. Le 
redkokdaj je videti tudi neke vrste cepce, pravzaprav 
le dolge palice, s katerimi udarjajo po žitu.

Kup se je jako stisnil in felah vzame lopato, da loči 
zrnje od slamnatih ostankov. Ta lopata ni niti lopata, 
niti velnica, ampak trizobe vile. S temi se meče vsa 
mešanica neumorno kvišku, posebno ob večernem 
rahlem pišu. Dočim pade težko zrnje naravnost dol, 
nese veter lahkejše dele nekoliko dalje in tako se 
žito z večkratnim metanjem čisti. Zrnje presejejo na 
rešetu (»Satan vas je zahteval, da bi vas presejal 
kakor pšenico«; Lk 22,31). Nato ga spravijo v žitnice, 
ilnate posode, dostikrat samo v jame, katerih stene 
ogrnejo z rezanico. Poleg zmlete slame je precejšen 
del prav trdih ostankov. Tudi te denejo na stran in 
gospodinja neti z njimi peč ali pa jih gospodar po-
meša z ilom, da popravi svojo streho. Večinoma pa 
za te ostanke ni posebne porabe in da niso napoti, 
jih felah zažge, da šviga plamen k večernemu nebu. 
Na te trde ostanke je mislil Gospod, ko je govoril o 
sodbi, pri kateri bo sežgal pleve (»...pleve pa sežgal 
z neugasljivim ognjem...«; Mt 3,12). O plevah v 
našem pomenu ni govora, ker se te zdrobe v prah.

Glavna felahova pridelka sta pšenica in ječmen. 
Pšenica mu da kruh, ječmen se pomeša z rezanico in 
s tem krmijo živino. Poleg teh pridela še fižol, grah, 
lečo, proso in sezam. Sezam se večinoma izvaža ali 
pa se porabi za olje; ostanki so za živino dobra krma.

Povprečno dobi kmet od polja deseterno seme; 
v rodovitnih legah in v ugodnih letinah se pridelek 
pomnoži tudi na tridesetkrat, kar priča o rodovit-
nosti dežele še dandanes. “Stoteren sad” (Mt 13,8) 
je redek; pač pa se zgodi, da zraste iz enega pše-
ničnega zrna 10 do 15 bilk, katerih vsak klas ima 
do 20 zrn; tako se lahko doseže sto do tristoteren 
pridelek ali sad.

Da felahu od kupa na gumnu ne ostane preveč, 
zato skrbe z raznih strani. Najprej se odmeri desetina; 
potem pridejo upniki, ki si s tem poplačajo felahu dana 
posojila, trgovci iz mesta itd. Nekaj dobijo duhovnik, 
učitelj, slepci in gobavi in tako se kup precej skrči in 
zmanjša, preden pride v felahovo žitnico.

VRTNARSTVO
Mnogo pridelkov nudi prebivalcem vrtnarstvo. 

Od raznovrstne zelenjave živijo ljudje precejšen 
čas v letu. Večinoma so vrtovi tam, kjer je voda, da 
nasade lahko namakajo. Ako je voda skupna last, 
ima vsak posestnik določene ure, ob katerih napelje 
vodo na vrt. Mnoga zelišča, na primer melone, pa ne 
potrebujejo vode in se zadovolje z roso. Vrtnarstvo 
je največjega pomena blizu večjih krajev in mest. 

Vejanje žita
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Vsako jutro gredo kmetice v trumah s pridelki v jer-
basih na trg. Nekatere vrste zelenjave so jako dobre 
in gredo v slast tudi Evropejcu. Imajo okus kakor 
pri nas. Krompir na primer uspeva prav dobro, zori 
hitro, pa ne ostane dolgo okusen. Na vrtovih največ 
sadijo solato in neke vrste kumare; večino zelenjave 
pojedo kar surovo. Evropejec se čudom čudi, če vidi 
ljudi zauživati solato ali kumare kakor pri nas živina.

Sveta dežela ima jako ugodno podnebje za vinsko 
trto. Vinarstvo je tu znano že od pamtiveka, zakaj 
trti ne preti niti toča niti suša. V teku časa so vinsko 
trto zelo zanemarili in šele v novejšem času zopet 
povsod obnavljajo vinograde.

Najugodnejši kraji so sončne gorice. Vinograd 
se ogradi z nizkim zidom iz večjih kamnov in dobro 
očisti. Trta jako uspeva med kamenjem, ker ji to 
ohrani vlago; navadno raste le na tleh; visoke trte 
je malokje videti. Delo je podobno onemu v naših 
vinogradih. Kadar se prikažejo grozdi, mora felah 
posebno paziti na vinograd, zakaj grozdje ima mno-
go “prijateljev” med ljudmi in živalmi. Arabec, ki 
navadno le tam ne krade, kjer ničesar ne dobi, jako 
ljubi napol zrelo grozdje. Med živalmi je največja 
škodljivka vinogradov lisica, kateri ni nobena ograja 
previsoka in pride posamezno ali v trumah na obisk. 
Ker je v vinogradu navadno še raznovrstno sadno 
drevje: fige, mandlji, hruške, granatna jabolka, kate-
rih zlatorumeni sadeži močno bodejo v oči, viničarju 
ne preostaja drugega, kakor vinograd zastražiti, če 
hoče sploh kaj dobiti. Za to si sezida 5 do 6 m visok 
stolp, napol hišo, napol hlev, prav kakor je bilo že v 
starih časih navada (Mt 21,33). V zgornjem delu, od 
koder se vidi po vsem vinogradu, napravijo prijazno 
utico in tja se preseli felah-viničar s svojo družino; 
tu prebiva tako dolgo, dokler ni vse pospravljeno 
ali pozobano. Tukaj se kuha, pije, spi in počiva ob 
vročini pod trto in figovim drevesom, tu je pravo 
“letovišče”, veselo, prijetno življenje v prosti prirodi. 
Vrisk in petje povsod; lepše se ne vidi nikjer; to je 
veselje in razveseljevanje na polju in prerok napove 
žalostne čase za deželo »ko v vinogradih ne bodo 
vriskali in ne klicali« (Iz 16,10).

Grozdja je več vrst; navadno so jagode jako veli-
ke in debele. Ker musliman ne pije vina, se grozdje 
poje sveže ali pa se posuši za rozine. Delajo tudi 

neke vrste grozdni med in nekateri menijo, da govori 
Sveto pismo o tem medu, če omenja mleko in med. 
Krščanski Arabci in evropejski kolonisti pa delajo tudi 
jako okusno vino. Vino ima sicer nekaj grenkega, a 
je jako močno, skoraj kakor konjak. Posebne vrste 
grozdja dajo sladko vino. Sladkost še povečajo s 
tem, da pustijo grozdje nekaj časa ležati na soncu. 
Arabci pijejo sladko in obenem močno vino jako radi, 
kakor so ga menda tudi Judje ljubili (»Sladkega vina 
so se napili«; Apd 2,13).

Nekdaj so bile pri napravljanju vina v uporabi 
stiskalnice v živi skali; dandanes jih le še redkokdaj 
rabijo. Vinski mošt vre v toplih krajih jako hitro. 
Vino spravljajo večinoma v kozje mehove ali v velike 
glinaste vrče, ki jih zalijejo z oljem.

Poseben kras Svete dežele je oljka, ki se nahaja 
skoraj pri vsaki vasi, mestoma v celih gozdovih. 
Kolikrat so mi prišle v spomin Gregorčičeve besede, 
če sem hodil skozi tak log ali gledal obširne nasade 
ob sončnih holmih. Sto in stokrat sem pozdravljal 
ta izredni kras:

Drevo, rastoče v vinskem bregu,
lepo, zeleno v belem snegu,
oj, drago oljkovo drevo,
pozdravljam te srčno, srčno!
A oljka ni samo lepo, ampak tudi koristno drevo. 

Blagostanje dežele bi se neznansko povzdignilo, ko 
bi oljko še bolj sadili, ker je jako skromna in se za-
dovolji tudi s kamnito zemljo, da, raste najugod neje 
sredi trde skale in »srka ... olje iz trdega kremena« 
(5 Mz 32,13). Poleg tega potrebuje prav malo skrbi; 
odrežejo se ji nepotrebne mladike in ob priložnosti 
malo zrahlja zemlja; donaša pa neumorno vsako 
leto svoj obilni sad. Zato pravi felah: vinska trta je 
podobna nežni gospe in zahteva strežbo in skrb; 
figovo drevo je felaha, utrjena kmetica, ki uspeva 
tudi pri srednjem oskrbovanju; oljka pa je bednije, 
beduinska žena, ki nese tudi v puščavi in pri dolgem 
zanemarjanju. Nekaj pa zahteva to žlahtno drevo: 
stati mora na tleh, kjer ni drugih nasadov, zrak in 
zemljo potrebuje samo zase. Med trtami se naha-
jajo kvečjemu mladi nasadi, pozneje pa mora vse 
odstopiti.

Oljka raste sicer tudi iz peške, ali jako počasi; 
razmnožuje se z nasajanjem. Vsako drevo posta-

Vinograd

Nasad oljk



ne lahko drevesnica. Iz grčave korenine raste cela 
množica mladik, o katerih pravi psalmist: »Tvoji 
otroci bodo kakor oljčne mladike okrog tvoje mize« 
(Ps 128,3). Te mladike ob cvetenju požlahtne z 
dobrimi očesci. Če so se dobro prijele, jih odsekajo 
od drevesa s kosom drevesne korenine, obrežejo in 
posade. Že v tretjem letu prineso sad.

Kmalu je sad zrel. Navadno ga pobirajo z roko 
ali pa ga oklatijo z dolgimi palicami. Veliko ga kar 
použijejo, največ pa porabijo za olje. Povsod imajo 
za stiskanje posebne stiskalnice. Olje shranijo v 
mehurjih ali pa v vrčih. Za olje je najboljši negoden 
sad. Palestinec zna oljko ceniti, ker ve, da ima od 
nje dobro hrano, tečno olje, potrebno razsvetljavo 
ob zimskih večerih in tudi zdravilo za razne bolezni. 
Arabci se, kakor nekdaj Izraelci, radi z oljem mazilijo, 
zatrjujoč, da pridobijo s tem moč. Navada maziliti 
z oljem glavo (»Glave mi nisi mazilil z oljem«; Lk 
7,46) se ni več ohranila.

Drugo jako čislano in koristno drevo je smokva, 
ki se v Svetem pismu prav pogostoma omenja. V 
vsej deželi jih raste nad 20 vrst, nekatere izbor-
ne kakovosti. To drevo je neumorno v prinašanju 
svojega okusnega sadu. Počiva le dva meseca. Že 
meseca svečana se kažejo pred perjem prvi sadovi, 
ki so odcveteli še v lesu in se v sončnih žarkih hitro 
večajo z listjem vred. Osoljen je ta prvi sad jako 
tečen in vsakdo ga trga, kjer ga le doseže. Pravico 
do tega misli imeti vsak, ker razen pri eni vrsti, ta 
sad takoj odpade. Za njim se kaže drugi, ki dozori 
od velikega srpana do grudna.

Smokva je jako rodovitna in skoraj ni mogoče, da 
bi drugače zdravo drevo jeseni bilo brez sadu. Sad 
se zauživa večinoma svež ali pa se posuši za zimo. 
Iz suhih fig napravljajo tudi neko vrsto žganja. Na 
nekaterih krajih je najti cele vrtove najboljših smo-
kev; zaradi širokega perja nudijo lep pogled in ob 
vročih urah hladno senco.

Predaleč bi prišli, če bi hoteli našteti še druge 
sadove te še danes blažene dežele. Ker ima dežela, 
kljub temu, da ni obsežna, tako različno podnebje, 
se po pravici more trditi, da se beseda Svetega pi-
sma: »Mlatev vam bo segala do trgatve in trgatev 
bo segala do setve. Jedli boste svoj kruh do sitega« 
(3 Mz 26,5) uresničuje v dobesednem pomenu še 
dandanes; žetev traja vse leto.

ŽIVINOREJA
Kakor povsod se bavi kmet v Palestini poleg po-

ljedelstva tudi z živinorejo, dasi ne v takem obsegu 
kakor pri nas. Beduini pa, kot pastirski narod, se 
pečajo izključno le z živino.

Posebno onstran Jordana je domovina plemeni-
tega arabskega konja. Svojega konja ljubi Beduin 
bolj nego svojo ženo; njemu posveča vso svojo 
skrb in lepega konja ne proda za nobeno ceno. Prav 
znatna je tudi reja velblodov in oslov, ki so povsod 
v splošni rabi. Govedo ima le felah in sicer ne toliko 
zaradi mesa ali mleka, kakor zaradi dela. Živina tudi 
ni posebno lepa, je majhna, mršava, rjave barve, 
prav kakor bosanske buše. Pitanje živine je znano 
le v nekaterih krajih.

Bogata pa je dežela z drobnico, ki najde povsod 
dobro pašo. Ovce se odlikujejo s svojo maščobo, 
koze, navadno črne barve, pa s svojimi dolgimi uše-
si. Mladeniči ali možje gonijo te črede po gorah in 
holmih; njih spremljevalec je pes-ovčar in pastirska 
piščalka. Poleg mesa nudi drobnica še okusno mleko, 
ki se porablja sveže ali pa se predela v sir in maslo.

Dobra paša ne traja dolgo. Meseca majnika se 
začne že sušiti in za govedo pride hud čas. Mnogo 
repov pogine, a felah se za to ne zmeni dosti in pravi 
kvečjemu: mora že tako biti. Drobnica najde tudi v 
suhih mesecih nekaj krme, večinoma pa se posest-
niki čred preselijo v jordansko dolino, prav kakor 
so si tudi Jožefovi bratje iskali pašnike, za katere 
nastanejo včasih krvavi prepiri. Za hlev služi čredi 
kaka votlina, ki je ograjena z nizkim zidom, da je 
varna pred zvermi. Beduini imajo črede sredi svojih 
šotorov. Zjutraj zakliče pastir svoji čredi in zvesto 
mu sledi, kamor on hoče. Če mora tudi dolgo klica-
ti, vedno se zbere okoli njega, a nikoli bi ne sledila 
tujemu pastirju, ker njegovega glasu ne pozna: »...
ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po 
imenu in jih vodi ven. Ko vse svoje spusti ven, hodi 
pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov 
glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale 
pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev« (Jn 10,3-5).

ČEBELARSTVO
Živina nudi prebivalcem mleko. A kaj je z medom? 

Palestina ima tako ugodno podnebje, da ji tudi medu 
ne manjka. Skoraj v vsaki vasi je kak čebelar, dasi 
o umnem čebelarstvu ni govora.

Smokva

Drobnica
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BOG POVRNI NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI OKTOBRA 2016

OB S LOV ES U – †  MARTIN HOZJA N
V četrtek, 3. novembra popoldne se je poslovil 

dolgoletni predsednik Slovenskega Kulturnega cen-
tra, tovarnar Martin Hozjan, ki je bil s svojo vsestran-
sko dejavnostjo prava ikona slovenske skupnosti, ki 
se zbira v Lemontu.

Rajni Martin je bil rojen 21. aprila 1949 v Črenšov-
cih v Prekmurju. V Ljubljani je končal poklicno šolo, 
po opravljeni vojaščini pa se je februarja leta 1971 
odselil v Združene države in se ustalil v Chicagu. 
Junija istega leta se je poročil z Ančko Glavač.

Začetek je bil trd. Tri mesece sploh ni dobil dela, 
nato pa se je zaposlil kot delavec pri stroju. 
Po dveh letih je postal preddelavec skupine 
dvajsetih delavcev. Z delom na svoje je za-
čel leta 1976, ko se je odločil, da bo odprl 
lastno tovarno, ki še danes deluje pod istim 
imenom: MAH Machine (Mah je kratica 
začetnic Martin Ančka Hozjan). Povečano 
tovarno v Ciceru sta zgradila leta 1989. De-
lati sta začela z desetimi delavci, leta 1984 
jih je bilo že šestintrideset, 2005 okrog 
sto, konec 2012 pa že čez stodvajset. Tega leta so 
vodstvo tovarne praktično že prevzeli otroci Robert, 
Martina, poročena Ruda, in Christopher. Leta 1995 
sta odprla novo tovarno Tensor, v kateri sta izdelovala 
tiskarske stroje za enojni mrežni ofsetni tisk. S temi 
se je najbolj uveljavil na mednarodnem tržišču, saj 
so jih izvažali v 46 držav po vsem svetu. Po 17 letih 
sta leta 2012 tovarno prodala in se posvetila pomoči 

otrokom v tovarni MAH Machine.
Rajni Martin se je izkazal tudi na drugih področjih. 

Leta 1983 je bil izvoljen za predsednika Prekmurkse-
ga družabnega kluba, žena Ančka pa za predsednico 
Društva sv. Ane. Njegove voditeljske sposobnosti pa 
so prišle posebno do izraza, ko se je začelo delo za 
Slovenski kulturni center. Martin je vodil že ustanov-
no sejo leta 1990 in z vsestranskim prizadevanjem 
dosegel, da je bil Dom leta 1995 dokončan.

Zadnja leta se je ob vsej dejavnosti moral soočiti 
še z novim izzivom: čakala ga je borba z rakom. Za 

današnje razmere je umrl mlad in borbo 
z njim izgubil. Resnica je pa drugačna. 
Starogrški pregovor pravi: »Kogar bogovi 
ljubijo, umrje mlad.« Še veliko bolj pa je 
določna Božja modrost, ki je izražena v 
Knjiga modrosti: »Pravični pa bo počival, 
čeprav bo prezgodaj umrl. Častitljiva na-
mreč ni starost, ki traja dolgo, tudi je ne 
merimo po številu let, zakaj pri ljudeh je 
razum nost isto kot sivi lasje in brezmadež-

no življenje kot visoka starost.« In nekaj vrstic dalje 
ista Knjiga zaključje: »S tem, da v kratkem doseže 
popolnost, izpolni veliko let« (Mdr 4,7-9.13).

Živel je polno in delavno življenje, v marsičem je 
zares dosegel popolnost, zato smo lahko prepričani, 
da je večno plačilo temu primerno. Upati smemo, da 
bo ostal kot zgled mladim generacijam, ki se zbirajo 
na kraju, ki mu je položil temelje.


