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VALENTIN VODNIK (slika njegovega spomenika je na naslovni strani), je bil rojen 3. februarja 1758 v Zgornji Šiški 
pri Ljubljani in je umrl 8. januarja 1819 v Ljubljani. Bil je duhovnik in profesor na liceju (takratna srednja šola). Njegov 
spomenik stoji na današnjem Vodnikovem (živilskem) trgu poleg stolnega župnišča. Za hrbtom tega spomenika je 
stal nekoč frančiškanski samostan (Vodnik je svoje poklicno življenje začel kot frančiškan), ko so pa frančiškani po 
odhodu avguštincev dobili cerkev in samostan na Marijinem (danes Prešernovem) trgu, je v bivšem samostanu dobila 
prostor klasična gimnazija v letih 1790 do 1899, ko so zgradbo porušili, ker jo je potres leta 1895 preveč poškodoval. 
Vodnikov spomenik je ustvaril kipar Alojz Gangl, rojen 8. junija 1859 v Metliki. Učil se je pri raznih rezbarjih, dokler ni 
prišel na dunajsko akademijo, ki jo je končal leta 1887, leto pozneje pa še specialno šolo pri profesorju Zumbuschu. 
Po končani šoli je  najprej živel nekaj časa v Novem mestu, nato v Ljubljani, odtod je odšel v Gradec, dokler se zaradi 
bolezni ni leta 1905 na Dunaju upokojil. Leta 1910 ga najdemo v Splitu, v letih 1914 do 1917 je živel na Dunaju, od 
tam se je pa preselil v Prago, kjer je živel do smrti 2. oktobra 1935. Kot študent na Dunaju je izredno hitro napredo-
val in je že leta 1887 dobil naročilo za Vodnikov spomenik (mavčev model je zdaj v Narodnem muzeju v Ljubljani). 
V Hellmerjevi delavnici na Dunaju je nato izdelal dokončnega bronastega Vodnika (visok je 2,45 m), ki je bil odkrit 
30. junija 1889. Vrhunec svoje realistične monumentalnosti je dosegel pri Valvasorjevem spomeniku, ki stoji od leta 
1903 pred Narodnim muzejem Slovenije v Ljubljani. Druga dela so: reliefni porteret Josipa Cimpermana (marmor), 
apoteoza “Slovenske žene” za nagrobnik Marije Murnikove, marmornato Prešernovo doprsje, ki stoji na stopnišču 
Narodnega muzeja, relief  “Madonna in stellis” (marmor, Narodni muzej v Ljubljani), portreta Ernestine Jelovškove in 
Josipa Stritarja (mavec). Njegova dela so tudi v Djakovu, Pressbaumu pri Dunaju in Beogradu. Po odkritju Vodnikovega 
spomenika je bil v domovini priznan kipar, ki so ga kritiki brez izjeme visoko cenili in imenovali “prvaka v plastiki”. V 
Pragi je med drugim ustvaril tudi ekspresionistični kip “Kristus – osameli popotnik”, ki ga je poslal v rojstno Metliko, 
kjer so ga postavili pred tamkajšnje pokopališče.

Nekaj godov: škof in mučenec Blaž in frančiškanski misijonar Odorik iz Pordenona (oba 3.); devica in mučenka Agata 
(5.); japonski mučenci Peter Krstnik, Pavel Miki in tovariši (6.); devica in mučenka Apolonija (9.); redovnica, sestra sv Bene-
dikta Sholastika (10.); Lurška Mati Božja (11.); izven Slovenije slovanska apostola Ciril in Metod (14.); dominikanec in slikar 
Angelico da Fiesole (18.); škof in cerkveni učitelj Peter Damiani (21.); spokornik Konrad Confalonieri (19.) in opat Roman (28).
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Treba je zaupati v Boga. Včasih se pusti čakati, toda vedno odgovori. 
sv. Janez XXIII.

Kadar je na svečnico jug,
je še daleč plug.

Kadar je svečnica oblačna,
kmetica ne bo lačna.

Kadar je svečnica zelena,
je velika noč snežena.

Sveti Valentin (14.)
ima ključe od korenin.

FEBRUAR – SVEČAN
		1	 S	 Brigita	Irska,	dev.;	Pionij,	muč.;	Sever,	šk.;
		2	 Č	 JEZUSOVO	DAROVANJE	(SVEČNICA);	Si-

meon	in	Ana;	Teofan	Venard,	muč.;
		3	 P	 PRVI	PETEK;	Blaž,	šk.,	muč.;	Odorik	iz	Por-

denona,	red.;	Oskar,	šk.;
		4	 S	 PRVA	SOBOTA;	Jožef	Leoniški,	red.;	Janez	

de	Britto,	muč.;	Hraban	Maurus,	šk.;

  5 N 5. NEDELJA MED LETOM; Agata, dev., 
muč.;	Albuin	in	Ingenuin,	šk.;

		6	 P	 Peter	Krstnik,	Pavel	Miki	in	tov.,	japonski	
muč.;	Teofil,	muč.;	Amand	Belgijski,	šk.

  7 T Egidij	od	sv.	Jožefa,	red.;	Koleta,	red.;
		8	 S	 Hieronim	Emiliani,	red.;	Jakoba	Frangipani,	

red.,	Juvencij,	šk.;
		9	 Č	 Apolonija,	dev.,	muč.;	Nikefor,	muč.;
	10	 P	 Sholastika,	dev.;	Viljem,	pušč.;
	11	S	 Lurška	Mati	božja,	Cedmon,	red.;

 12 N 6. NEDELJA MED LETOM;	Evlalija,	muč.;
	13	 P	 Katarina	Ricci,	dev.;	Gregor	II.,	pap.;
 14 T Ciril	in	Metod,	slovanska	apostola	(izven 

Slovenije);	Valentin	(Zdravko),	muč.;
	15	S	 Jordan	Saški,	red.;	Georgija,	dev.;
	16	Č	 Julijana	iz	Nikomedije,	muč.;	Onezim,	šk.;
17	 P	 Sedem	ustanoviteljev	servitov;	Luka	Bellu-

di,	red.;	Frančišek	Clet,	muč.;
	18	S	 Angelico	da	Fiesole,	red.,	slikar;

 19 N 7. NEDELJA MED LETOM;	Konrad	Confa-
lonieri,	spok.;	Julijan,	muč.;	Barbat,	šk.;

	20	 P	 Silvan,	muč.;	Leon,	šk.;	Sadot,	muč.;
 21 T Peter	Damiani,	šk.,	c.	uč.;	Irena,	dev.;
	22	S	 Sedež	apostola	Petra;	Pashazij,	šk.;
	23	Č	 Polikarp	iz	Smirne,	šk.,	muč.;	Dositej,	red.;
	24	 P	 Matija,	ap.	(v Sloveniji);	Sergij,	šk.;
	25	S	 Feliks	II.,	pap.;	Alojzij	Versiglia,	šk.	in	Ka-

list	Caravario,	red.,	kitajska	muč.;

 26 N 8. NEDELJA MED LETOM; Egiptovski	mu-
čenci;	Matilda	iz	Hackeborna,	dev.;

	27	 P	 Gabriel	od	Žalostne	Matere	božje,	red.;	
Leander	Seviljski,	šk.;	Baldomir,	spok.;

 28 T Roman,	op.;	Antonija	iz	Firenz,	red.;	Ludo-
vika	Albertoni,	tretjerednica.

UREDNIK VAM
Ves letošnji februar bo še v znamenju bogoslužnega 

časa “med letom” in zelene bogoslužne barve. Letos je 
namreč velika noč pozna, šele 16. aprila, kar pomeni, da se 
tudi postni čas s pepelnico začne šele 1. marca.

Vedno znova se ponavljajo vprašanja, zakaj se velika 
noč premika po koledarju, namesto da bi jo praznovali 
na določen datum, kakor na primer božič. Odgovor je na-
slednji: leta 325 je koncil v Niceji določil, da se veliko noč 
praznuje na prvo nedeljo po prvi polni luni, ki nastopi po 
spomladanskem enakonočju. Če je polna luna na nedeljo, 
je velika noč zamaknjena za en teden. Kot spomladansko 
enakonočje (začetek pomladi) se običajno navaja 21. 
marec, kar pa ne drži vedno. Datum in ura enakonočja 
sta namreč odvisna od zemljine poti okoli sonca, to se pa 
ugotavlja s precej kompliciranimi astronomskimi računi. 
Tako bo letos spomladansko enakonočje že 20. marca, 
pa ne povsod po svetu ob isti uri. Najbolj zgodaj bo v Los 
Angelesu: ob 3:29 zjutraj, najbolj pozno pa v Aucklandu na 
Novi Zelandiji: ob 11:29 zvečer. Na isti dan pade tudi zadnji 
krajec lune, kar pomeni, da bo mlaj v torek, 28. marca; prvi 
krajec  v ponedeljek, 3. aprila; polna luna pa v torek, 11. 
aprila. To bo prva polna luna po spomladanskem enako-
nočju, zato bo velika noč na nedeljo, ki ji sledi: 16. aprila. 
Po tem datumu se ravna postni čas s pepelnico, praznik 
Gospodovega vnebohoda, ki bo letos 25. maja, binkošti, ki 
bodo letos 4. junija, nedelja Sv. Trojice, ki bo letos 11. junija, 
Sv. Rešnje Telo in Kri, ki bo letos 15. junija in Srce Jezusovo, 
ki bo letos 23. junija.

Ne praznujejo pa vse Cerkve velike noči skladno z gre-
gorijanskim koledarjem. Nekatere pravoslavne Cerkve jo 
praznujejo še po julijanskem koledarju. Ta je zaradi svoje 
netočnosti, ki z leti narašča zdaj v zamudi kar za 14 dni za 
gregorijanskim koledarjem, ki se najbolj približuje sonč-
nemu. V gregorijanskem koledarju, ki ima civilno veljavo 
praktično po vsem svetu, pade lahko velika noč na kate-
rikoli datum med 22. marcem in 25. aprilom, kar velja za 
razdobje med leti 1753 in 2400. V julijanskem koledarju pa 
lahko velika noč pade na katerikoli datum med 22. marcem 
in 25. aprilom, kar je po gregorijanskem koledarju med 3. 
aprilom in 10. majem. Tudi to velja za razdobje med leti 
1753 in 2400. V bližnji preteklosti je bila najbolj zgodnja 
velika noč leta 2000 in sicer 23. marca, najbolj pozna pa 
leta 2011 in sicer 24. aprila. Skrajni datum 25. aprila pa je 
zadnjikrat dosegla leta 1943 in ga bo spet leta 2038.

V prejšnjem stoletju je bilo že več predlogov natančnej-
šega koledarja, ki bi bil še bliže sončnemu in po katerem bi 
datumi padli vedno na isti dan v tednu. Tako bi lahko bila 
velika noč vedno na isti datum, vendar svetovna javnost 
ni sprejela nobenega predloga. p. Bernardin
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Med	Kristusovimi	učenci	so	nekateri	verovali,	drugi	pa	ne,	in	med	temi,	ki	niso,	je	bil	Juda;	on	ga	je	
pozneje	tudi	izdal.	Kristus	pa	je	poznal	vse:	vedel	je,	kateri	verujejo	in	kateri	ne,	kdo	ga	bo	izdal	in	kdo	
bo	odšel.	Še	pred	odhodom	tistih,	ki	so	nameravali	oditi,	je	povedal,	da	vere	nimajo	vsi	–	imajo	jo	tisti,	
ki	jim	je	od	njegovega	Očeta	dano	priti	k	njemu.	Skrivnosti vere	namreč	ne	moreta	razkriti	telo	in	kri,	
ampak	Oče,	ki	je	v	nebesih.	Od	njega	je	nekaterim	dano,	da	verujejo,	drugim	pa	to	ni	dano.	Zakaj	drugim	
ni	dano,	ve	on	sam;	nam	pa	to	ni	dano	vedeti.	O	stvari,	ki	je	tako	nedoumljiva	in	tako	skrita	pred	našimi	
očmi,	ne	moremo	reči	nič	drugega	kot	to,	da	z	občudovanjem	vzkliknemo:	O globočina božjega bogastva 
in modrosti in spoznanja! Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota!
Mnogi	izmed	učencev,	ki	niso	verovali,	so	odšli,	a	za	satanom,	

ne	za	Kristusom.	Ko	je	Peter	svetoval	Gospodu,	naj	ne	umre,	
mu	je	ta	rekel:	Poberi se! Za menoj, satan! V spotiko si mi, 
ker ne misliš na to, kar je božje.	Petra	Gospod	ni	zavrnil	zato,	
da	bi	ta	odšel	za	satanom.	Ker	pa	je	hotel	iti	pred	Gospodom,	
ga	je	ta	imenoval	satana:	poskrbel	je,	da	je	šel	za	njim,	da	ne	
bi	postal	satan.	Petru	je	namreč	rekel:	Poberi se! Za menoj! O 
učencih	pa	je	rečeno,	da	so	odšli:	razume	se,	da	za	satanom,	
kot	pravi	apostol	o	nekih	ženskah:	Nekatere so namreč že izti-
rile in odšle za satanom.	Nekateri	so	odšli	za	satanom,	da	ne	bi	
še	naprej	hodili	s	Kristusom,	Juda	pa	je	zaradi	zalezovanja	še	
naprej	ostal	pri	njem.
Jezus	je	torej	rekel	preostalim	dvanajsterim:	Ali hočete tudi 

vi oditi?	Simon	Peter	mu	je	odvrnil:	Gospod, h komu bomo šli? 
Če	gremo	proč	od	tebe,	kje	bomo	našli	življenje,	kje	resnico,	kje	
življenjski	vzor,	kje	enakega	učitelja	resnice?	Besede večnega 
življenja imaš.	Tvoje	besede	dajejo	večno	življenje	 tistim,	ki	
jih	spoštljivo	poslušajo	in	jih	shranijo	v	naročje	vere.	S	svojimi	
besedami	obljubljaš	večno	življenje,	ko	nam	nudiš	svoje	telo	in	
kri.	In	mi,	ki	verujemo	v	tvoje	besede,	verujemo in vemo, da si 
ti Kristus, Božji Sin.	To	pomeni,	da	si	ti	sam	večno	življenje	in	da	

v	svojem	telesu	
in	krvi	ne	daješ	
drugega	kot	to,	kar	si.	Verujemo,	pravi,	in vemo, da si ti 
Kristus, Božji Sin;	ravno	to	torej	verujemo	in	vemo,	da	si	
ti	Božji	Sin.	Šele	 iz	 tega	sledi,	da	 imaš	besede	večnega	
življenja	 in	da	 so	 tvoje	besede	 resnične.	Povedano	dru-
gače:	vse,	kar	si	povedal	o	svojem	telesu,	ki	ga	je	treba	
uživati,	in	o	svoji	krvi,	ki	jo	je	treba	piti	–	vse	to	verujemo	
in	vemo,	da	je	resnično	zato,	ker	si	ti	Kristus,	Božji	Sin.	
Ni	rekel:	Vemo in verujemo,	temveč:	Verujemo in vemo. 
To	lahko	razumemo	kot	namig	na	spoznanje,	do	katerega	
pridemo,	ko	vera	preide	v	razumevanje.	O	tem	je	pisano:	
Če ne boste verovali, ne boste razumeli.	Vera	je	namreč	
že	sama	nekakšno	spoznanje,	tudi	pri	tistih,	ki	verujejo	na	
preprost	način	in	ne	razumejo	razlogov	za	vero.	Spoznanje	
pa	lahko	zares	pomaga	razumevanju	tistih,	ki	imajo čutila 
izurjena	za	polnejše	razumevanje	razloga	za	vero,	vselej 
pripravljeni odgovoriti vsakomur, ki vpraša za razlog vere 
in	upanja,	ki	sta	v	nas.
Po	 zgornjih	 Kristusovih	 besedah	 so	 se	mnogi	 izmed	

učencev	v	veri	pohujšali,	drugi	pa	so	se	v	njej	utrdili.	V	
tem	je	–	po	božji	previdnosti	–	velika	tolažba	za	tiste,	ki	
oznanjajo	božjo	besedo:	neverni	poslušalci	se	lahko	tudi	
nad	njihovimi	besedami	pohujšajo	in	se	spreobrnejo	nazaj	
k	satanu.	Vseeno	pa	je	treba	vedno	ravnati	zelo	previdno	
in	s	strahom,	ko	gre	za	sejanje	božje	besede.

P. Vladimir Kos

ZA FEBRUAR
Ni februar mrzla polobla planeta?
In vendar Marijin smehljaj vanj žari:
z drhtečo ljubeznijo Mame-Dekleta,
za žrtev nam Detece Božje darí.

Neumni akordi: človeku brez vere ...
A nam, ki nam Jezus je res Božji Sin,
ljubezen na križu vse krivde izpere:
on vstane od mrtvih v Ljubezni spomin.

Mariji naj v hvalo za tisto daritev
ve rože ledene na oknih cveto!
A kjer je poletje, v iskrečo molitev
naj žarki povabijo nemo zemljo!

Baldvin Canterburyjski (+ 1190)

ZA KOM NAJ HODIMO?
O OLTARNEM ZAKRAMENTU
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NED ELJSKE
5. februar
5. nedelja med letom
VI STE LUČ SVETA
Mt 5,13-16
Osmerim	blagrom,	ki	so	bili	predmet	evangelija	

prejšnje	nedelje,	sledijo	podobe	soli,	luči	in	mesta	
na	gori.	Kot	ves	govor	na	gori,	so	tudi	te	poziv	vsem.	
Vnaprej	kažejo	prodorno	in	preoblikovalno	moč,	ki	jo	
Jezus	zahteva	od	svojih	učencev.	Spominja	jih	na	ti-
sto	značilnost,	ki	je	bistvena	zanje:	na	poslanstvo,	ki	
so	ga	od	Jezusa	prejeli.	Podobe	so	–	kot	vse	Jezusove	
–	res	primerno	izbrane.	Sol	ne	daje	jedi	samo	okus,	
ampak	je	v	vročem	palestinskem	podnebju	nujno	
potrebna,	da	se	hrana	ne	pokvari.	Enako	je	z	lučjo:	
treba	se	je	zamisliti	v	čase,	ko	niso	poznali	nobene	
javne	razsvetljave,	ko	je	bil	vsakdo	odvisen	od	vira	
svetlobe,	ki	ga	je	preskrbel	in	oskrboval	sam	in	kjer	
luči,	če	je	ugasnila,	sploh	ni	bilo	lahko	prižgati,	saj	je	
bilo	treba	na	novo	ukresati	ogenj.	Če	pomislimo	še	
na	starozavezna	preroška	besedila,	kjer	je	govor	o	
ljudstvu,	ki	v	pričakovanju	Odrešenika	hodi	v	temi,	
potem	je	jasno,	kaj	mora	biti	Cerkev	in	kristjan	v	
vsakem	 času:	 tisti,	 ki	 nudi	 bližnjemu	 svetlobo	 in	
zdravje	razodetja.	Podobo	mesta	bomo	razumeli,	če	
upoštevamo,	da	so	Jezusa	poslušali	Judje,	za	katere	
mesto	Jeruzalem	ni	bilo	samo	prestolnica,	ampak	
tudi	versko	središče	z	edinim	svetiščem.	Kot	je	bil	
Jeruzalem	na	gori	daleč	viden,	mora	biti	viden	tudi	
kristjanov	zgled.
12. februar
6. nedelja med letom
JEZUS DOPOLNJUJE POSTAVO
Mt 5,17-37
Odnos	med	staro	in	novo	zavezo	je	bil	vedno	kri-

tično	vprašanje	krščanstva,	najbolj	pa	v	času	Jezu-
sovega	oznanjevanja	starozaveznim	ljudem.	Jezusov	
poudarek,	da	ni	prišel	razvezat	Postavo	in	preroke,	
je	več	kot	samo	opozorilo,	da	še	vedno	veljajo	vse	
starozavezne	moralne	 norme,	 on	 pa	 nadaljuje	 in	
do	vr	šu	je	tisti	Božji	načrt	odrešenja,	ki	se	kot	rdeča	
nit	vleče	skozi	vse	razodetje	od	prvega	greha	dalje.	
Dopolnitev	postave	je	v	tem,	da	ni	dovolj	izpolnjevati	
črko	Postave,	pa	je	človek	brez	greha.	Zahteva	več:	
spoznati	je	treba	duha	Postave	in	videti	njeno	obvez
nost	tudi	tam,	kjer	je	črka	ne	omenja	izrecno.	Zato	
poostritev:	bilo je rečeno, ... jaz pa vam pravim. Ni 
greh	ubijati	samo	v	dejanju,	ampak	tudi	z	jezikom.	
Ni	greh	samo	iti	s	tujo	ženo,	ampak	tudi	poželeti	
jo.	Skratka:	Postavo,	torej	moralne	norme,	je	treba	
upoštevati	tudi	v	mislih	in	besedah,	ne	samo	v	deja-
nju.	Za	tistega,	ki	drugače	dela	kot	govori,	drugače	
govori	kot	misli,	imamo	samo	eno	ime,	ki	je	hkrati	
obsodba:	hinavec.	Hinavci	se	sicer	lahko	uveljavijo	
pred	ljudmi,	saj	množica	ne	reagira	logično.	To	lah-
ko	ugotovimo	ob	slovenskih	komunistih	in	njihovih	
lutkah	na	oblasti,	ki	jih	množica	kljub	lažem	vedno	
znova	voli;	res	pa	je,	da	Slovenci	v	tem	niso	edini.	
Moliti	je	treba	za	zdravo	pamet.

19. februar
7. nedelja med letom
KRISTUS NAROČA LJUBITI SOVRAŽNIKE
Mt 5,38-48
Evangeljski	odlomek	zaključuje	Matejevo	poročilo	

o	govoru	na	gori	z	vprašanjem	popolnosti,	ki	so	jo	
Izraelci	videli	v	natančnem	izpolnjevanju	Postave.	
Tudi	tukaj	Kristus	poudarja,	da	njegov	nauk	pome-
ni	poostritev	starozaveznega	pojmovanja,	ki	se	je	
zadovoljilo	s	povračilnim	pravom:	“oko	za	oko,	zob	
za	zob”.	Ta	poostritev	gre	tako	daleč,	da	postavlja	
zahteve,	ki	jih	ni	lahko	izpolniti.	To	so	ideali,	ki	jih	je	
sila	težko	doseči,	če	sploh.	Toda	dolžnost	je	za	temi	
ideali	stremeti.	Stremeti,	da	bi	ne	bili	zmožni	samo	
odpovedati	se	maščevanju,	ampak	nastaviti	še	levo	
lice,	če	nas	kdo	udari	po	desnem.	Ali	tistemu,	ki	nam	
hoče	vzeti	obleko,	dati	povrhu	še	plašč.	Seveda	so	to	
le	podobe,	ki	jih	je	potem	treba	izraziti	kot	nek	nauk	
(zapoved).	To	pa	ne	pomeni,	da	človek	ne	bi	smel	
uveljavljati	svoje	pravice	z	vsemi	zakonitimi	sredstvi,	
izključuje	 pa	 vsako	 nasilje	 pri	 tem	uveljavljanju.	
Poseben	pomen	ima	zaključna	vrstica:	»Bodite	torej	
popolni,	kakor	 je	popoln	vaš	nebeški	Oče.«	Ta	se	
namreč	ne	nanaša	samo	na	odlomek	7.	nedelje	med	
letom,	ampak	na	ves	govor	na	gori,	posebno	še	na	
tistih	šest	postavk,	na	katere	je	z	naslovi	razdelilo	
tudi	slovensko	Sveto	pismo:	na	jezo,	na	prešuštvo,	
na	ločitev,	na	prisego,	na	maščevanje	in	na	ljubezen	
do	sovražnikov.	Pri	teh	zadevah	ni	pogajanja.	Ali	se	
jih	držimo	v	celoti,	ali	pa	sploh	ne.	Srednje	poti	ni.
26. februar
8. nedelja med letom
NE BODITE ZASKRBLJENI
Mt 6,24-34
Služba	 Bogu	 ne	 dovoljuje	 razdeljenosti:	 »Go-

spoda,	svojega	Boga,	se	boj,	njemu	služi,	njega	se	
dŕži	in	pri	njegovem	imenu	prisegaj!«	(5	Mz	10,20).	
Vera	zahteva	notranjo	svobodo	glede	na	vse	ostalo,	
predvsem	glede	 na	 tisto,	 kar	 bi	moglo	 povzročiti	
navezanost	 na	 svet.	 Če	 pa	Bog	 skrbno	 bedi	 celo	
nad	 tako	nepomembnimi	 stvarmi,	 kot	 so	 ptice	 in	
rože,	ki	ne	počnejo	nič,	koliko	bolj	bo	skrbel	za	tiste	
ustvarjene	stvari,	ki	so	več	vredne,	namreč	za	ljudi,	
ki	dejavno	sodelujejo	pri	njegovem	odrešenjskem	
načrtu.	Kristus	osvobaja	ljudi	od	zaskrbljenosti	(ne	
vabi	jih,	da	bi	posnemali	brezbrižnost	ptic!),	da	bi	
se	mogli	popolnoma	in	bolj	zvesto	posvetiti	iskanju	
Božjega	kraljestva	(3133).	Ta	evangeljski	odlomek	
je	eden	prvih,	ki	poudarja	Božje	očetovstvo	ne	le	v	
zgolj	etičnem	smislu	(povezava	s	krščansko	popolno-
stjo),	ampak	v	zvezi	s	skrbjo	Stvarnika	za	ustvarjene	
stvari.	 To	 je	 bistvena	 razširitev	 pojmovanja	 stare	
zaveze.	Judje	so	namreč	naredili	iz	stvarjenja	simbol	
svoje	izbranosti	in	so	v	svoji	religiozni	poeziji	(psal-
mi)	radi	vabili	naravo,	naj	opeva	srečo,	ki	so	je	oni	
deležni	zaradi	obljube.	Novozavezno	pojmovanje	je	
bistveno	drugačno.	Zamisel	Božjega	očetovstva	ne	
pomeni,	da	je	dovolj	“biti	kristjan”	in	početi,	kar	se	
komu	zljubi	brez	nevarnosti	za	zveličanje.	Treba	je	
“živeti	kot	kristjan”	in	si	s	tem	pridobiti	pravico	do	
dediščine	Božjega	sinovstva.

MIS LI
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BRA LI SMO . . .
VATIKAN –	V	baziliko	sv.	Petra	se	je	po	15meseč-
nih	restavratorskih	delih	“vrnil”	2,15	metra	visok	križ	
iz	orehovega	 lesa	 iz	prve	polovice	14.	stoletja,	naj-
starejši	od	križev	v	tej	cerkvi.	Papež	Frančišek	je	pri	
molitvi	angelovega	češčenja	v	nedeljo,	13.	novembra	
opoldne	dejal,	da	bo	spominjal	na	sveto	leto	usmilje-
nja.	Postavili	ga	bodo	v	kapelo	z	Najsvetejšim.	
RIM –	Izvedenec	za	Vatikan	in	glavni	urednik	Cruxa	
John	Allen	je	za	La	Repubblico	povedal,	da	ameriški	
katoličani	niso	glasovali	za	Donalda	Trumpa	le	za-
radi	njegovih	pogledov	na	splav	in	družino,	marveč	
predvsem	zaradi	tega,	ker	niso	bili	zadovoljni	z	de-
lom	dosedanje	vlade.
VATIKAN –	 Papež	 Frančišek	 je	 23.	 novembra	
sprejel	v	avdienco	predsednika	Socialistične	repu-
blike	Vietnam	Trana	Daija	Quanga.	Socialistična	re-
publika	Vietnam	je	ena	izmed	redkih	držav,	ki	nima	
rednih	stikov	s	Svetim	sedežem,	saj	so	jih	komuni-
stični	oblastniki	prekinili	leta	1975	po	koncu	vojne	
v	Vietnamu.	Po	letu	1990	je	prišlo	do	vnovičnega	
zbliževanja	med	Svetim	sedežem	in	Vietnamom.
BANGUI –	Nadškof	v	glavnem	mestu	Srednjeafriške	
republike	 Dieudonné	 Nzapalainga,	 ki	 mu	 je	 papež	
Frančišek	19.	novembra	izročil	znamenja	kardinalske	
časti,	 je	dejal,	da	bodo	svetoletna	vrata	stolnice	v	
omenjenem	mestu	ostala	odprta	tudi	po	koncu	sve-
tega	leta	kot	“znamenje	božjega	usmiljenja”.
RIM –	 Vozniki	 avtobusov,	 tramvajev	 in	 podzemnih	
vlakov	so	prosili	papeža,	naj	se	zavzame	zanje,	da	
jim	ne	bo	treba	na	sveti	večer	in	na	božič	voziti	kot	
na	delovne	dneve,	kar	predvideva	novi	vozni	načrt.	
Pravijo,	da	bi	bilo	to	“sramotno”	na	tako	velik	praz	nik.
MOSKVA –	Patriarh	Kiril	I.	je	22.	novembra	pri	sre-
čanju	s	predsednikom	Papeškega	sveta	za	edinost	
kristjanov	kardinalom	Kurtom	Kochom	napovedal,	
da	bo	okrepil	svoje	sodelovanje	s	katoliško	Cerkvijo	
za	dosego	miru	v	Siriji.	Dejal	je:	»S	skupnimi	mo-
čmi	je	treba	doseči,	da	se	bo	prenehalo	trpljenje	in	
bodo	ljudje	v	miru	živeli.«
VATIKAN –	Potem	ko	je	papež	Frančišek	16.	de-
cembra	najprej	ločeno,	nato	pa	skupaj	sprejel	ko-
lumbijskega	 predsednika	 Juana	 Manuela	 Santosa	
in	 najostrejšega	 kritika	mirovne	pogodbe	 vlade	 z	
gverilskim	gibanjem	FARC	Alvara	Uribeja,	je	tiskov-
ni	predstavnik	Svetega	sedeža	Greg	Burke	povedal,	
da	je	pogoj	za	papežev	obisk	trden	mir	v	državi.
MOSKVA —	Kot	poroča	moskovski	dnevnik	 Izves-
tija,	so	se	kot	posledica	mednarodne	finančne	krize	
občutno	povečali	primeri	oderuštva	v	deželi.	Časopis	
trdi,	da	je	ta	pojav	vezan	na	dvig	obresti,	ki	jih	zah-
tevajo	banke	in	so	se	tako	mnogi	prisiljeni	obrniti	na	
zasebne	“posojevalce”	in	zastavljati	osebne	dobrine.
ZAGREB — S	 seznama	 redkih	 evropskih	 držav,	
kjer	še	ni	mogoče	kupiti	železniških	vozovnic	prek	
spleta,	se	je	danes	odstranila	še	zadnja	slovenska	
soseda	Hrvaška.	Od	danes	 je	namreč	 tudi	 za	hr-
vaške	vlake	mogoče	kupiti	vozovnice	prek	spleta.	
Slovenija	pa	ostaja	na	repu	dogodkov.

PARIZ — Francija	je	sprejela	zakon,	ki	trgovinam,	
katerih	 površina	 presega	 400	 kvadratnih	metrov,	
prepoveduje	 odmetavanje	 ali	 uničevanje	 nepro-
danih	živil.	Zakon	jim	narekuje	podpis	pogodbe	o	
darovanju	 z	 dobrodelno	 ustanovo,	 v	 nasprotnem	
primeru	jim	grozi	kazen	3.750	evrov.
SAN SALVADOR –	Nadškof	Jose	Luis	Escobar	Alas	
je	na	tiskovni	konferenci	izrazil	upanje,	da	bo	novi	
ameriški	 predsednik	Donald	Trump	ubral	mirnejši	
ton	v	svojem	izražanju	glede	priseljencev	iz	Latin-
ske	Amerike,	kot	ga	je	uporabljal	v	volilni	kampanji.
MÜNCHEN –	Kardinal	Reinhard	Marx	je	mlade	nem-
ške	kristjane	pozval,	naj	se	uprejo	“kulturi	brezsrč-
nosti	 in	sovraštva”,	ki	vse	bolj	prihaja	do	 izraza	v	
izražanju	ljudi;	tudi	na	medmrežju	in	pri	volitvah.
RIM –	Po	podatkih	italijanskega	statističnega	ura-
da	Istat	se	je	v	Italiji	po	daljšem	obdobju	povečalo	
število	porok.	Leta	2015	jih	je	bilo	194.400,	kar	je	
4.600	več	kot	leta	2014.	Tudi	za	prvo	polovico	leta	
2016	so	podatki	spodbudni.
DUNAJ –	 V	 Avstriji	 je	 bilo	 leta	 2016	 v	 mašnike	
posvečenih	28	bogoslovcev;	deset	se	jih	je	rodilo	v	
tej	državi,	preostali	pa	so	prišli	iz	Nemčije,	Poljske,	
Belgije,	 Kameruna	 …	 Enaindvajset	 jih	 je	 članov	
redovnih	skupnosti,	sedem	pa	škofijskih	duhovnikov.
RIM –	Italijanski	statistični	urad	Istat	je	objavil,	da	je	
ime	Frančišek	–	Francesco	najbolj	priljubljeno	od	vseh	
imen	v	Italiji;	prav	posebej	od	začetka	papeževanja	
papeža	Frančiška	leta	2013.	V	letu	2015	so	starši	dali	
to	ime	3,5	odstotka	novorojencem,	na	prvem	mestu	
pa	je	bilo	med	imeni	v	kar	devetih	regijah.
VATIKAN –	Tiskovni	urad	Svetega	sedeža	je	potr-
dil,	da	bo	papež	Frančišek	12.	in	13.	maja	obiskal	
Fatimo	ob	100.	obletnici	Marijinih	prikazovanj.	
RIM –	Katoliška	Cerkev	v	Italiji	je	v	nabirki	po	vsej	
državi	za	žrtve	potresov	v	lanskem	letu	zbrala	16	
milijonov	evrov.	
DUNAJ –	Prelat	Antoine	Camilleri,	drugi	mož	od-
delka	za	odnose	z	državami	pri	Svetem	sedežu,	je	
na	konferenci	OVSE	posvaril	pred	povečujočim	se	
“protikrščanskim	razpoloženjem”	v	Evropi.	
BRAZILIJA –	 Raziskava	 univerze	 sv.	 Kajetana	
(naročila	jo	je	škofija	Santo	Andre)	je	pokazala,	da	
vedno	več	katoličanov	na	jugovzhodu	Brazilije	pre-
haja	k	svobodnim	cerkvam	oz.	Binkoštni	cerkvi.	
AMAN –	Jordanski	kralj	Abdullah	II.	 je	pri	božič-
nem	sprejemu	predstavnikov	krščanskih	cerkva	v	
državi	 poudaril,	 da	 so	 kristjani	 neločljivi	 sestavni	
del	države,	obenem	pa	je	pohvalil	njihove	izjemne	
zasluge	pri	izgradnji	naroda.	
KINŠASA –	Kardinal	Laurent	Monsengwo	je	kon-
goškega	 predsednika	 Josepha	 Kabilo	 pozval,	 naj	
se	odpove	predsedniški	funkciji,	saj	mu	je	potekel	
mandat.	»Mimo	so	časi,	ko	se	nekdo	povzpne	na	
oblast	 zgolj	 z	 orožjem	 in	 hoče	moriti	 svoje	 ljud-
stvo,«	mu	je	oponesel.
NEAPELJ –	Čuvar	relikvije	sv.	Januarija,	mons.	Vin-
cenzo	De	Gregorio,	 je	 vernike,	 ki	 so	16.	 decembra	
zaman	 čakali,	 da	 se	 bo	 mučenčeva	 kri	 utekočinila	
(nazad	nje	se	ni	 leta	1980),	pozval,	naj	 jih	nikar	ne	
zajame	panika,	naj	ne	mislijo	na	napovedujoče	se	ka-
tastrofe	in	nesreče,	marveč	še	naprej	goreče	molijo.
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SALZBURG –	V	tej	nadškofiji	so	se	v	času	pred	bo-
žičem	zelo	povečali	brezplačni	klici	za	dušnopastirsko	
pomoč	na	telefonsko	številko	142.	Njen	voditelj	Ger-
hard	Darmann	ugotavlja,	da	so	za	vse,	“ki	so	v	letu	
2016	doživeli	veliko	hudega,	prazniki	poseben	izziv”.
MÜNCHEN –	Kardinal	Reinhard	Marx	je	za	KNA	po-
vedal,	da	za	papeža	ne	velja	starostna	meja.	»Pa-
pež	je	papež.	On	se	sam	odloči,	tukaj	ni	pravil.«
KÖLN –	Brazilski	 teolog	osvoboditve	Leonardo	Boff	
je	za	Kölner	StadtAnzeiger	izjavil,	da	upa,	da	bodo	
zaradi	pomanjkanja	duhovnikov	poročeni	duhovniki	v	
Braziliji	kmalu	lahko	spet	začeli	opravljati	duhovniško	
službo.	Najprej	poskusno.	To	papeža	izrecno	prosijo	
brazilski	škofje,	je	povedal	nekdanji	frančiškan.
NEW YORK –	Nadškof	kardinal	Timothy	Dolan	je	
za	CNS	izjavil,	da	se	bo	kot	predstavnik	katoliške	
Cerkve	udeležil	uradnega	prevzema	službe	novega	
ameriškega	predsednika	Donalda	Trumpa	20.	janu-
arja	na	Kapitolu	v	Washingtonu.	Čuti	se	“počašče-
nega”,	da	bo	lahko	tam	in	molil	k	Bogu	za	novega	
predsednika	in	Ameriko.
BARCELONA –	Ustanova	Ferrer	y	Guardia	je	objavi-
la	rezultate	lastnih	raziskav,	da	se	ima	četrtina	(25,8	
odstotka)	Špancev	za	“neverne”	ali	“ateistične”.	Leta	
1980	je	bilo	takšnih	le	8,5	odstotka	Špancev.
BETLEHEM –	 Salezijanska	 Hiša	 kruha	 vsak	 dan	
zastonj	napeče	kruha	za	150	družin	v	stiski	in	sto	
otrok	sirot.	Pekarno	bodo	povečali,	kajti	v	Betlehe-
mu	tretjina	prebivalcev	potrebuje	pomoč	v	živilih.
BANJUL –	Gambijski	krščanski	svet	je	zaradi	vlad
ne	krize	kristjane	pozval,	naj	pozabijo	na	strankar-
ske	razlike	in	se	odrečejo	razprtijam,	kajti	treba	je	
reševati	državo,	ki	tone	v	vse	globljo	krizo.
SANA –	Na	YouTubu	se	je	pojavil	novi	video	posne-
tek	ugrabljenega	 indijskega	salezijanca	Toma	Uz-
hunnalila	(pred	meseci	so	ga	domnevno	v	Jemnu	
ugrabili	islamisti),	na	katerem	prosi	indijsko	vlado	
in	papeža,	naj	mu	pomagajo.	Toži,	da	doslej	ni	bilo	
nič	narejeno	za	njegovo	izpustitev.
VATIKAN –	Tajništvo	za	komunikacijo	je	pripravilo	
triminutni	video	na	Youtubu,	s	katerim	spominja	na	
najpomembnejše	dogodke	papeža	Frančiška	v	letu	
2016.	Ogledati	si	jih	je	mogoče	na:
www.youtube.com/watch?v=9JQELN6eatQ. 
BRATISLAVA –	Slovaške	katoliške	organizacije	so	
pri	izročitvi	predsedovanja	Slovaške	v	Svetu	Evrop-
ske	 zveze	 Malti	 (od	 1.	 januarja)	 tej	 posredovale	
tudi	 svoje	 izkušnje	 v	 polletnem	 predsedovanju.	
Vodja	projekta	Eduard	Filo	je	poudaril,	da	Evropa	
temelji	»na	krščanskih	vrednotah«	in	da	je	domo-
vina	številnih	kristjanov.
SAN SALVADOR –	 Pomožni	 škof	 Gregorio	 Rosa	
Chavez	 je	časnikarjem	povedal,	da	Cerkev	v	Sal-
vadorju	 upa	 na	 skorajšnjo	 razglasitev	 blaženega	
mučeniškega	nadškofa	Oscarja	Arnulfa	Romera	za	
svetnika.	Tudi	zato,	ker	si	papež	Frančišek	prizade-
va	za	to	dejanje.
BONN –	Predstavnika	Katoliške	in	Evangeličanske	
cerkve	v	Nemčiji	–	kardinal	Reinhard	Marx	in	bavar-
ski	deželni	škof	Heinrich	BedfordStrohm	–	sta	ob	
začetku	leta	2017	povabila	Nemce,	naj	držijo	sku-
paj.	Oba	skrbi	vse	ostrejši	ton	v	javnih	razpravah.

CARACAS –	Venezuelska	vlada	je	ob	novem	letu	
izpustila	 več	 političnih	 oporečnikov.	 Med	 njimi	 je	
tudi	nekdanji	predsedniški	kandidat	Manuel	Rosa-
les.	 Po	 izpustitvi	 je	 izjavil,	 da	 se	bo	 zavzemal	 za	
izpustitev	 vseh	 političnih	 zapornikov.	 Zasluge	 za	
tokratno	 imata	apostolski	nuncij	Aldo	Giordano	 in	
špansko	veleposlaništvo,	ki	si	prizadevata	za	dialog	
med	venezuelsko	vlado	in	opozicijo.
BANGKOK –	Tajski	parlament	je	po	hitrem	postop-
ku	priznal	 novemu	kralju	Mahaju	Vajiralongkornu	
pravico	 do	 imenovanja	 najvišjega	 predstavnika	
tajskega	 budizma	 –	 patriarha.	 Njegovo	mesto	 je	
od	oktobra	2013,	ko	je	umrl	Somdet	Phra	Nyana-
samvara,	star	sto	let,	nezasedeno,	kajti	njegovega	
naslednika	 Ratchamangkhlacharna	 konservativni	
budisti	niso	podprli.	
ALEP – Predstavniki	krščanskih	cerkva	v	tem	sir-
skem	mestu	so	na	novo	leto	skupaj	molili	za	mir	v	
mestu	in	vsej	Siriji	pa	tudi	za	vrnitev	aprila	2013	
ugrabljenih	metropolitov	Boulosa	Yazigija	in	Grego-
riosa	Yohanne	Ibrahima.
SAINT-ETIENNE –	V	tem	južnofrancoskem	mestu	
je	neznanec	zažgal	 jaslice	v	 stolnici	 sv.	Karla,	na	
drugem	koncu	cerkve	pa	paket	s	svečami.	Župljani	
stolne	župnije	so	požar	s	pomočjo	gasilcev	pogasili,	
jih	je	pa	zelo	prizadelo	onečaščenje	cerkve.
PRAGA –	Lidove	noviny	poročajo,	da	so	v	postop-
ku	 za	 razglasitev	 nekdanjega	 praškega	 nadškofa	
kardinala	Josefa	Berana	(1888–1969),	ki	je	umrl	v	
izgnanstvu	v	Rimu,	našli	testament	iz	leta	1968,	v	
katerem	kardinal	 izraža	željo,	da	bi	ga	pokopali	v	
Pragi.	Sedaj	počiva	v	baziliki	sv.	Petra	v	Rimu.
BEOGRAD –	Srbski	pravoslavni	patriarh	Irenej	ne	
verjame	v	skorajšnji	obisk	papeža	Frančiška	v	Srbi-
ji.	»Veseli	nas,	da	si	papež	želi	priti	v	Srbijo,	vendar	
je	zaradi	tega,	kar	se	je	tukaj	dogajalo	v	preteklo-
sti,	velik	del	naroda	zoper	to,«	je	patriarh	povedal	
za	glasilo	Kurir.	
BERLIN – Brazilski	 teolog	 osvoboditve	 Leonardo	
Boff	je	za	Tageszeitung	izjavil,	da	ga	je	papež	Fran-
čišek	prosil,	naj	mu	po	zaupnih	ljudeh	pošlje	gra-
divo	za	okrožnico	Hvaljen,	moj	Gospod.	Boff	je	to	
naredil	in	papež	je	uporabil	veliko	od	poslanega.	
PRETORIA –	Južnoafriški	predsednik	Jacob	Zuma	
se	je	spustil	tako	daleč,	da	je	nastanek	vladajoče-
ga	Afriškega	narodnega	kongresa	(ANC)	primerjal	
z	božičem.	Dejal	je:	»Jezusovo	rojstvo	in	ANC	sta	
eno	in	isto.	Ni	ju	mogoče	ločiti.«	Kakor	božiča	tudi	
ANC	v	Južnoafriški	republiki	nikoli	ne	bodo	pozabili.
MOSUL –	Fides	poroča,	da	so	iraške	vojaške	sile	iz	
rok	islamističnih	teroristov	osvobodile	četrt	Sukar,	
v	 kateri	 so	 živeli	 večinoma	 kristjani.	 Islamistični	
skrajneži	so	se	utrdili	v	nekaterih	od	700	hiš	kri-
stjanov,	vendar	je	še	prenevarno,	da	bi	se	vrnili	v	
svoje	nekdanje,	sedaj	osvobojene	domove.
KIGALI –	 Ruandska	 vlada	 ni	 sprejela	 opravičila	
katoliške	Cerkve	zaradi	sodelovanja	njenih	članov	
pri	genocidu	leta	1994,	ko	so	hutujske	milice	pobile	
800.000	Tutsijev	in	umirjenih	Hutujcev.	Na	Cerkev	
pritiska,	da	bi	priznala	kolektivno	krivdo	za	pomor,	
kar	pa	so	ruandski	škofje	odklonili.	Politični	vrhovi	
bi	radi	dosegli,	da	se	opravičijo	celo	v	Vatikanu.
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Želi,	 da	 bi	 prišel	 tudi	 kakšen	 šolski	 red,	 ki	 bi	
poučeval	moško	mladino	in	jo	učil	gospodarstva	in	
obrti.	On	ne	pozna	redov;	zato	prosi	Kongregacijo,	
naj	ga	ona	izbere.	Najprej	naj	bi	prišla	dva	šolska	
redovnika,	 da	 bi	 pregledala	 razmere	 in	 izdelala	
vzgojni	 in	 učni	 načrt.	 –	 Glede	 redovnic	 si	 ni	 na	
jasnem,	katere	bi	naj	poklical.	Dogovoril	se	je	bil	
z	redovnicami	Presvetega	Srca.	Njihovo	vodstvo	v	
Parizu	mu	jih	je	bilo	nekaj	obljubilo;	zdaj	pa	je	videti,	
da	ne	bodo	prišle.	Nekaj	zelo	dobrih	deklet	bi	rado	
prišlo	vzgajat	in	učit	mlade	zamorke,	a	ne	vedo,	v	
kateri	red	naj	vstopijo.	Morda	bi	v	Veroni	v	Mazzov	
moški	zavod	sprejeli	nekaj	njegovih	zamorskih	deč-
kov,	v	ženski	zavod	pa	nekaj	deklic.	Ti	bi	se	lahko	
pozneje	med	seboj	poročili,	se	vrnili	v	Vzhodni	Sudan	
in	z	besedo,	z	zgledom	in	z	vzgojo	otrok	blagodejno	
vplivali	na	poganske	sosede.
Tudi	iz	tega	Knobleharjevega	poročilo	diha	velika	

spoštljivost	in	pokorščina	do	predstojnikov.
Poleti	 je	 začela	Knobleharja	 boleti	 noga	 in	mu	

otekati,	najbrž	zaradi	oslabljenja	srca.	Srce	pa	mu	
je	začelo	pešati	zaradi	velikih	skrbi	 in	bridkosti	 in	
zaradi	hudih	telesnih	naporov,	zlasti	na	pogostih	in	
dolgotrajnih	 potovanjih.	 Nogo	 je	 zdravil	 z	 nojevo	
mastjo.	Popolnoma	zdrava	pa	ni	bila	več.	–	Kar	jih	
je	bilo	v	hiši	bolnih	za	mrzlico,	so	le	počasi	okreva-
li;	bledorumena	barva	obraza	je	pričala,	da	še	niso	
zdravi.	Šele	za	božično	polnočnico	se	je	vsa	misi-
jonska	družina	zbrala	v	cerkvi.
Tisto	 poletje	 se	 je	 bilo	 spet	 petnajst	 Tirolcev	

vzdignilo	na	pot	proti	Afriki.	Največ	pobude	je	tudi	
njim	 dal	 dr.	 Mitterrutzner.	Med	 njimi	 je	 bilo	 pet	
duhovnikov.	Iz	škofije	Brixen	so	bili:
1.	Franc	Morlang	iz	Enneberga.	V	tem	misijonu	

je	ostal	do	leta	1863.	Umrl	je	leta	1876	v	Peruju	v	
Južni	Ameriki.
2.	Jožef	Staller.
3.	Mihael	Wurnitsch	iz	Pregártna	v	Pústriški	dolini.	

Starše	je	 imel	revne.	Po	daljšem	ovinku	ga	je	pa	
njegova	nadarjenost	vendale	pripeljala	na	srednjo	
šolo	v	Brixnu.	Ko	je	imel	šestnajst	let,	ga	je	neka	
misijonska	knjiga	tako	ganila,	da	je	sklenil	iti	v	mi-
sijone.	Omenili	smo	že,	da	je	kot	bogoslovec	videl	
Knobleharja,	ki	se	je		potujoč	proti	Rimu	ustavil	v	
Brixnu;	odločil	se	je,	da	bo	šel	za	njim.	Kot	kaplan	
je	služboval	tri	leta.
Iz	tridentinske	škofije	sta	bila:
4.	Anton	Erlacher;
5.	Alojzij	Pirchner;	(ta	dva	nista	bila	Tirolca,
   op. ur.).
Drugih	dvanajst	je	bilo	svetnega	stanu:
1.	Janez	Dorer,	učitelj;
2.	Ferdinand	Badstuber,	mizar;
3.	Avguštin	Richter,	tkalec	in	pleskar;
4.	Anton	Diegli,	čevljar;
5.	Gašper	Tschitscher,	mizar;

6.	Gottlieb	Kleinheinz,	tesar;
7.	Janez	Jün,	zidar;
8.	Anton	Walatscher,	tkalec	in	usnjar
9.	Jožef	Schannung,	zidar;
10.	Janez	Fuchs,	mizar	in	čevljar.
Tem	petnajstim	Tirolcem	in	dvema	Tridentincema	

sta	se	pridružila	še:
11.	Mihael	Kraner,	zidar	iz	dunajske	okolice;
12.	Jurij	Waibl,	ključavničar	iz	Biberacha	na
	 Würtemberškem.

Poročilo	Marijinega	društva	za	leto	1854/55	je	spet	
opozorilo	(str.	32):	»Taki,	ki	mislijo,	da	jih	Gospod	
kliče	v	to	oddaljeno	stran	sveta,	na	bi	vse	dobro	pre-
udarili	in	se	vprašali,	ali	bodo	mogli	biti	glede	duše	in	
telesa	taki,	kakor	zahteva	misijon.	Šele	potem	se	naj	
v	Gospodu	odločijo	zapustiti	domača	tla	in	zamenjati	
ljubo	domovino	s	tem	tujim	delom	sveta.«

Vsi,	razen	obeh	tridentinskih	duhovnikov,	so	od-
potovali	z	Dunaja	6.	julija.	V	Ljubljani	so	tudi	nje	
prisrčno	sprejeli.	Tukaj	sta	se	jim	pridružila	tudi	oba	
Tridentinca.	Vitez	Nápoli	v	Trstu	je	tudi	njim	nudil	
gostoljubnost.	Kar	jih	je	bilo	svetnega	stanu,	so	šli	
v	Trstu	k	spovedi	in	sv.	obhajilu.	Eden	izmed	duhov-
nikov,	ki	so	šli	z	njimi,	jih	je	v	cerkvenem	govoru	
še	enkrat	spomnil	na	 težave,	nevarnosti	 in	žrtve,	
ki	jih	čakajo.	V	Afriko	naj	jih	vodi	samo	upanje	na	
posmrtno	plačilo.
Avstrijski	Lloyd	je	tudi	njim	dal	brezplačno	vozov-

nico	drugega	razreda.	Dne	10.	julija	so	se	z	njego-
vim	parnikom	odpeljali	iz	Trsta.	V	aleksandrijskem	
pristanišču	jih	je	čakal	tajnik	avstrijskega	konzula.	
Duhovnike	je	peljal	k	frančiškanom,	druge	pa	v	neko	
gostilno.	Tudi	v	Aleksandriji	je	razsajala	kolera,	zato	
jim	je	kazalo	takoj	oditi.	Peljali	so	se	z	ladjo	v	Jafo	
in	obiskali	kraje	v	Sveti	deželi.
Ko	so	se	vrnili	v	Aleksandrijo,	so	se	brž	odpeljali	

proti	Kairu.	Tukaj	so	po	konzulovem	nasvetu	ostali	
tri	mesece	in	pol,	da	bi	se	privadili	južnemu	podne-
bju.	Pa	kaj,	ko	je	vlažni	zrak	Vzhodnega	Sudana	ves	
drugačen	kakor	suhi	egiptovski!	V	Kairu	jih	je	nekaj	
zbolelo;	dr.	Reyer,	rojen	Dunajčan,	jih	je	brezplačno	
zdravil.
Velemesto	Kairo,	 njegovo	mohamedansko	 pre-

bivalstvo,	skoraj	popolno	brezdelje	in	pomanjkljivo	
nadzorstvo:	vse	to	ni	na	obrtnike	dobro	vplivalo.	Ne-
kateri	so	se	tudi	dali	oplašiti	lažnivim	govoricam,	kako	
trdo	bodo	Knoblehar	 in	drugi	misijonski	duhovniki	
ravnali	z	njimi.	Zato	jih	je	nekaj	hotelo	ostati	v	Egiptu.	
Pa	so	1.	novembra	vendarle	vsi	odpluli	navzgor	po	
Nilu.	Tri	in	pol	mesece	so	potovali	do	Kartuma.
Pri	Asuanu	je	duhovnik	Staller	hudo	obolel.	Ker	

je	bil	tudi	sicer	slabotnega	zdravja,	se	je	moral	po	
zdravnikovi	odredbi	vrniti	v	Evropo.
Tudi	na	to	ladjo	se	je	vtihotapila	egiptovska	očes

na	bolezen.	Šest	jih	je	za	njo	obolelo,	a	so	bili	po	
desetih	dneh	spet	zdravi.
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Na prošnjo svetega Blaža,
škofa in mučenca,

naj te Bog varuje bolezni grla
in vsakega drugega zla.

V imenu Očeta
in Sina

in Svetega Duha.
Amen.
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Sveto	pismo	pripoveduje	o	osebah	in	stvareh	na-
ravnost,	brez	ovinkov,	tako	tudi	o	Simeonu	in	Ani,	ki	
sta	bila	navzoča	ob	Marijinem	očiščevanju.

»Bil	pa	je	v	Jeruzalemu	mož,	ki	mu	je	bilo	ime	
Simeon;	bil	je	pravičen	in	bogaboječ.	Pričakoval	je	
Izraelovo	tolažbo	 in	Sveti	Duh	je	bil	nad	njim.	In	
Sveti	Duh	mu	je	razodel,	da	ne	bo	videl	smrti,	dokler	
ne	bo	videl	Gospodovega	Mesija.	V	Duhu	je	prišel	v	
tempelj.	In	ko	so	starši	prinesli	dete	Jezusa,	da	bi	
zanj	opravili	vse	po	običaju	postave,	ga	je	tudi	Si-
meon	vzel	v	naročje,	slavil	Boga	in	rekel:	‘Gospodar,	
zdaj	odpuščaš	svojega	služabnika	po	svoji	besedi	v	
miru,	kajti	moje	oči	so	videle	tvojo	rešitev,	ki	si	jo	
pripravil	pred	obličjem	vseh	ljudstev:	luč	v	razodetje	
poganom	in	slavo	Izraela,	tvojega	ljudstva.’	Njegova	
oče	in	mati	sta	se	čudila	temu,	kar	se	je	govorilo	
o	 njem.	 Simeon	 jih	 je	 blagoslovil	 in	 rekel	Mariji,	
njegovi	materi:	»Glej,	ta	je	postavljen	v	padec	in	
vstajenje	mnogih	v	Izraelu	in	v	znamenje,	ki	se	mu	
nasprotuje,	in	tvojo	lastno	dušo	bo	presunil	meč,	da	
se	razodenejo	misli	mnogih	src.«
Tam	je	bila	tudi	prerokinja	Ana,	Fanuélova	hči	iz	

Aserjevega	rodu.	Bila	je	že	zelo	v	letih.	Po	svojem	
devištvu	je	sedem	let	preživela	z	možem,	nato	pa	je	
kot	vdova	dočakala	štiriinosemdeset	let.	Templja	ni	
zapuščala,	ampak	je	noč	in	dan	s	posti	in	molitvami	
služila	Bogu.	Prav	tisto	uro	je	stopila	tja	in	zahvalju-
joč	se	slavila	Boga	ter	o	njem	pripovedovala	vsem,	
ki	so	pričakovali	odkupitev	Jeruzalema«	(Lk	2,2538)
Tako	nam	Sveto	pismo	predstavi	Simeona	in	Ano.	

Simeon	je	bil	pravičen	in	bogaboječ.	Beseda	pravičen	
pomeni	v	Svetem	pismu	veliko.	Z	besedo	pravičen	
označuje	tudi	Jožefa.	Jožef	je	bil	pravičen,	Simeon	
je	bil	pravičen.	In	ker	je	bil	pravičen,	je	pričakoval	
Izraelovo	tolažbo.	In	Sveti	Duh	je	bil	z	njim.	Obljub
ljeno	mu	je	bilo,	da	ne	bo	prej	umrl,	dokler	ne	bo	
videl	Kristusa.
In	je	čakal!

Čakal	je!	Kakšna	beseda!	To	pričakovanje	je	bilo	
njegovo	življenje,	njegova	služba,	vzrok	njegovega	
bivanja,		njegovo	opravičilo,	njegova	usoda,	to	pri-
čakovanje	mu	je	svetilo	vse	življenje	do	dneva,	ko	
je	videl	onega,	ki	ga	je	čakal	in	dočakal.
Kakšen	 trenutek	 za	 tega	 starčka,	 ko	 je	 vzel	 v	

naročje	njega,	ki	je	bil	pričakovanje	Izraela,	Izraela,	
za	čigar	pričakovanje	je	bil	on	sam	zgled.	Kakšen	tre-
nutek,	ko	je	po	svojem	hrepenenja	polnem	življenju	
živi	cilj	svojega	življenja,	živi	cilj	svojega	hrepenenja	
videl	na	lastne	oči	in	vzel	v	svoje	naročje.
In	prerokinja	Ana?	Bilo	ji	je	štiriinosemdeset	let.	

Tako	je	zapisal	evangelist.	Kakšna	vsota	želja	v	tako	
dolgem	življenju!	Ana	nikoli	 ni	 zapustila	 svetišča,	
ampak	 je	 s	 postom	 in	molitvijo	 Bogu	 služila	 noč	
in	dan.	Morda	ne	bo	nekoristno,	če	se	v	mislih	po-
mudimo	pri	življenju	Simeona	in	Ane,	pri	življenju,	
polnem	skrivnosti,	ki	govori	o	sebi	šele	v	svojem	
zadnjem	tretnutku.	Če	pa	je	bil	ta	zadnji	trenutek	
obsijan	z	nesmrtno	slavo,	jo	te	zategadelj,	ker	so	
priprave	nanj	spremljala	dolga	leta	molka,	ki	ga	v	
molku	evangelija	moremo	komaj	slutiti.
Zadnji	trenutek	je	bil	kratek,	leta	pred	njim	pa	so	

bila	zelo	dolga.	Vsaka	molitev	se	konča	z	amen.	Tu	
je	bil	amen	kratek,	molitev	pa	dolga.	Predstavljajmo	
si	tega	moža	in	ženo,	pravičnika	in	prerokinjo,	kako	
živita	in	se	starata	v	upanju	in	v	mislih,	v	hrepene-
nju	v	obljubi:	Kristus	je	blizu,	njegov	dan	prihaja!	
Oni,	ki	so	ga	preroki	napovedali,	Kristus	je	blizu	in	
njegov	dan	prihaja;	prihaja	in	bliža	se	oni,	ki	so	ga	
klicali	praočaki.

Simeon	in	Ana	sta	verjetno	v	mislih	preletela	sto-
letja,	ki	so	šla	mimo;	in	tem	stoletjem	so	se	pridružila	
njuna	leta,	in	v	njima	je	dolblo	hrepenenje	prepade	
brezdanje	globine	 in	hrepenenje	se	 je	poglabljalo	
samo	po	sebi.	Sedanje	se	je	množilo	s	preteklim	in	
stopila	sta	na	vrh	minulih	stoletij,	da	je	bilo	njuno	
hrepenenje	najviše,	in	stopila	sta	v	prepade,	ki	jih	

SIMEON IN A NA
ob jezusovem darovanju – svečnici

2. FEBRUAR po Ernestu Helloju
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je	nekdaj	izdolblo	hrepenenje	starih,	da	je	bilo	njuno	
hrepenenje	še	globlje.	Morda	je	bilo	njuno	hrepe-
nenje	ob	koncu	čezmerno	in	jima	je	napovedovalo,	
da	se	trenutek	bliža.	Simeon	je	prišel	v	tempelj	na	
spodbudo	Svetega	Duha.	Duh	ga	je	vodil.	Notranja	
luč	je	vodila	njegove	korake.	Trepet,	kakršnega	obe	
duši,	ki	sta	vendarle	toliko	spoznali,	še	nista	poznali,	
ju	je	spreletel	s	tiho,	globoko	grozo,	in	je	še	večal	
njuno	vrednost.
Vtem	ko	sta	čakala,	je	stari	rimski	svet	omagoval	

v	grozotah.	Častilakomnost	se	 je	spopadala	s	ča-
stilakomnostjo.	Zemlja	se	je	uklonila	žezlu	cesarja	
Avgusta.	Svet	ni	slutil,	da	je	bilo	najvažnejše,	kar	se	
je	na	njem	dogajalo,	pričakovanje.	Zmede,	vojske	in	
prepiri	so	tako	zbegali	in	oglušili	svet,	da	ta	ni	
opazil,	da	se	na	njegovi	površini	dogaja	nekaj	
pomembnega:	to	je	bil	molk	onih,	ki	so	živeli	
v	globokem,	slovesnem	pričakovanju.	Svet	ni	
vedel	ničesar	o	teh	stvareh	in	če	bi	se	dandanes	
take	stvari	dogajale,	bi	prav	gotovo	tudi	nič	ne	
vedel.	Bil	bi	prav	tako	neveden,	prav	tako	malo	
bi	se	zmenil,	le	če	bi	ga	prisilili,	bi	obrnil	pogled	
na	te	stvari.
Ko	sta	se	Oktavijan	 in	Antonij	prepirala	za	

oblast	nad	svetom,	sta	Simeon	in	Ana	čakala.	In	
v	trenutku,	ko	se	jima	je	izpolnilo	pričakovanje,	
je	Simeon	zapel	slavospev,	prerokinja	Ana	pa	
se	je	zahvalila	Bogu.	Kako	so	se	jim	odprla	usta	
po	takem	molku!
Morda	se	jima	je	v	trenutku	izpolnitve	njune-

ga	pričakovanja	prikazalo	vse	njuno	življenje	kot	
bliskovito	osredotočeno	na	eno	točko,	ne	da	bi	
bila	s	tem	zabrisana	različnost	njunih	hrepenečih	
želja,	zaporednost	v	njihovem	trajanju	in	globini.	
Nek	neznan	drget	 ju	 je	spreletel,	ko	 je	prišel	
trenutni	višek	tega	doživetja.	Na	ta	kratek,	hiter,	
bežen	trenutek	so	bila	naravnana	vsa	leta	nju-
nega	življenja.	K	temu	najvišjemu	trenutku	so	
težili	vsi	drugi	trenutki.	In	ta	trenutek	je	prišel.
Morda	so	se	jima	v	mislih	od	daleč	prikazala	

minula	stoletja.	Z	leti	njunega	lastnega	življenja	
in	zraven	globin,	ki	sta	jih	sama	izmerila,	sta	
gledala	v	druga,	ki	so	bila	starejša	od	onih.	Kdo	
ve,	kako	pomembna	se	jima	je	morala	zdeti	nju-
na	molitev	in	vse	molitve	poprej	in	okrog	njiju,	
ko	 sta	nenadno	videla	vse	 te	 stvari	 v	njihovi	
medsebojni	zvezi.	Kajti	zaporednost	v	življenju	
nam	zakriva	enotnost	celote.	Če	bi	nam	pa	ta	
enotnost	postala	nenadoma	vidna,	bi	ostrmeli.	
Posameznosti	nam	skrivajo	celoto.	So	pa	trenutki,	
ko	se	tančica	pred	našim	pogledom	zgane,	kot	bi	
se	hotela	nenadoma	vzdigniti.	Tu	je	naposled	ko-
nec	vsega	govorjenja,	vsega	molčanja.	In	ta	konec	
izraža:	Amen.
Štiriinosemdeset	 let	 stara	 prerokinja	 Ana	 je	

izgovorila	svoj	amen.	Govorila	je	o	čudežih	okrog	
Božjega	otroka;	in	Simeon	je	pel.	Pel	je	o	življenju	
in	 smrti,	 o	 življenju	narodov,	o	 lastni	 smrti;	 kajti	
dokončal	je	svoje	življenje,	ki	mu	je	bilo	usojeno,	
dokončal	to,	kar	mu	je	bilo	namenjeno.	Slovesno	je	
oznanil,	da	bo	ta,	ki	ga	je	držal	v	naročju,	prinesel	
zveličanje	vsem	narodom,	da	bo	luč	v	razsvetljenje	

poganov	in	slavo	Izraela.	Njegov	pogled	je	šel	preko	
meja	Judeje,	zajel	je	vso	zemljo.	Njegov	pogled	je	
bil	uprt	na	levo	in	desno.	»Ta,«	tako	je	govoril,	»je	
postavljen	v	padec	in	vstajenje.«
Videl	je	nasprotje;	to	nasprotje	je	tudi	napovedal.	

Napovedal	je,	da	se	bodo	živi	in	mrtvi	zbrali	na	levici	
in	desnici	otroka,	ki	ga	je	držal	v	naročju.	In	Simeon	
je	blagoslovil	očeta	in	mater	in	rekel	Mariji,	otrokovi	
materi:	»In	tvojo	lastno	dušo	bo	presunil	meč,	da	
se	razodenejo	misli	mnogih	src.«
V	 svojem	 veselju	 in	 hvalnici	 izpoveduje	 hkrati	

strašno	prerokovanje.	Kajti	vse	je	združeno	na	ta	
dan,	ki	ga	Grki	imenujejo	“praznik	srečanja”,	ker	se	
napovedujejo	daljnosežne	stvari.

Simeon	se	 je	srečal	z	Ano,	 Jožef	 in	Marija	
sta	 se	 srečala	 s	 Simeonom	 in	 Ano.	Milost	 in	
zapoved	sta	se	srečala;	Marija	in	Jožef	sta	na-
tančno	spolnila	postavo	očiščevanja	in	v	zvezi	
z	očiščevanjem	predpisano	darovanje.	Postavo	
sta	spolnila,	temu	pa	se	je	pridružila	milost:	Ana	
in	Simeon	sta	jo	izpričala.	Solze	veselja	so	jima	
tekle	po	licih.	A	med	temi	solzami	veselja	je	Si-
meon	že	napovedal	Mariji,	da	ji	bo	meč	presunil	
srce.	In	ona	je,	kakor	pripoveduje	Sveto	pismo,	
vse	to	ohranila	v	svojem	srcu.	Vse	to	vključuje	
brez	 dvoma	 tudi	 Simeonove	 grozeče	 besede.	
Pri	tem	prazniku	srečanja	so	se	našli	oni,	ki	so	
čakali	drug	na	drugega;	in	naposled	je	Simeon	
srečal	svojega	Boga.
In	Cerkev	poje	to	jutro:	»Glej,	Gospod,	naš	

vladar	 prihaja	 v	 svoj	 sveti	 tempelj;	 veseli	 se	
Sion,	trepetaj	od	veselja	in	stopi	pred	svojega	
Boga.«
Pri	tem	prazniku	srečanja	sta	Simeon	in	Ana	

srečala	 Jezusa	 Kristusa.	 »Naredil	 bom	 obok	
na	nebu,«	je	nekoč	rekel	Bog,	ko	je	govoril	o	
mavrici.	Kakor	obok	v	oblakih	neba	je	tudi	po-
čival	v	Marijinem	naročju	oni,	ki	je	bil	skrinja	
nove	zaveze,	in	Simeonu	se	je	izponilo	njegovo	
pričakovanje.	—
Kaj	so	si	morali	misliti	ti	štirje	ljudje,	Marija,	

Jožef,	Simeon	in	Ana,	ki	so	rekli:	tukaj	je	oni,	
ki	smo	ga	pričakovali.	Ali	so	si	poklicali	tisti	hip	
v	spomin	doživetja,	dejanja	in	žrtve	izraelskega	
ljudstva,	med	katerim	so	sami	živeli	in	bili	priče	
vsega	tega?	Ali	se	je	pred	njihovimi	duhovnimi	
očmi	prikazala	Abrahamova	daritev	in	oven,	ki	
ga	je	daroval	namesto	Izaka,	vse	daritve	Stare	
zaveze,	vse	Mojzesove	zapovedi	in	vse,	kar	se	je	

zgodilo	v	tem	templju,	kjer	je	bil	Jezus	zdaj	darovan	
svojemu	Očetu?	S	kakšnim	občutkom	so	morali	mi-
sliti	na	Postavo,	po	kateri	je	žena,	ki	je	rodila	otroka,	
nečista?	S	kakšnim	občutkom	sta	morala	gledati	Ana	
in	Simeon	na	tempeljske	zidove,	kjer	sta	tolikokrat	
molila	in	med	katerimi	je	bil	zdaj	Jezus	in	ki	bodo	
tako	kmalu	porušeni!
Pogani	so	začetek	februarja	obhajali	z	razuzda-

nimi	praznovanjisaturnalijami.	Proti	temu	je	papež	
Gelazij	hotel	z	gorečo	vnemo	pokazati	pomen	kr-
ščanskega	 praz	nika	 –	 svečnice.	 Božič	 je	 praznik	
Božjega	razodetja	vsemu	človeštvu,	svečnica	pa	je	
praznik	Božjega	razodetja	izvoljenim.
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
GLAS VPIJOČEGA V PUŠČAVI

JA N E Z  K R S T I  J E Z U S A
Štirje	evangeliji,	ki	se	skladajo	v	tem,	da	imajo	

trenutek	krsta	za	začetek	Jezusovega	poslanstva,	
dajejo	tudi	dokaj	skladno	poročilo	o	tem	dogodku.	
V	množici,	ki	se	drenja,	da	bi	poslušala	Preroka,	se	
skriva	mož,	na	katerega	ni	nihče	pozoren.	Sicer	pa,	
zakaj	bi	se	razlikoval	od	drugih?	Njegova	postava,	
njegov	obraz	sta	čisto	navadna.	“Preprost	Izraelec”	
je,	kakor	pravijo.	Ni	član	Sanhedrina,	ni	duhovnik,	
še	levit	ne;	ni	mogočnež	ne	modrec.	Po	Postavi	je	
oblečen	v	dolgo	srajco	z	dolgimi	rokavi	in	velik	vol-
nen	plašč,	okrašen	z	obrednimi	čopki:	tako	ukazuje	
5.	Mojzesova	knjiga.	Glavo	mu	brez	dvoma	pokriva	
“kufiya”,	kos	blaga	s	podaljški,	 ki	ga	 je	 še	danes	
videti	 pri	 palestinskih	možakarjih.	 Skratka,	 eden	
izmed	tisočih.
Tudi	njegovo	ime	je	nekaj	vsakdanjega:	Ješuà.	To	

je	staro	ime,	kot	jih	je	toliko	v	hebrejščini	in	izhaja	
iz	svete	besede,	ki	označuje	Boga,	ki	so	ga	ponovno	
začeli	častiti	po	vrnitvi	iz	izgnanstva.	Teh	Ješuà,	Je-
zusov,	je	cel	kup.	Jožef	Flavij	jih	omenja	kak	ducat:	
kmetov,	vaških	poglavarjev,	upornikov,	duhovnikov.	
To	 ime	so	 imeli	 tudi	štirje	veliki	duhovniki	 in	celo	
eden	od	Jezusovih	prednikov.	Brez	dvoma	je	videti	za	
ušesom	tega	novega	prišleka	simbolični	oblanec,	ki	
pove,	da	je	mizartesar;	barvarji	so	prav	tako	nosili	
barvano	krpico,	 javni	pisarji	pa	pero.	 Izgovarjava	
ga	izdaja	za	Galilejca.	Gotovo	ni	malo	lesnih	obrtni-
kov	med	poslušalci,	ki	obdajajo	Krstnika,	saj	je	to	
razširjena	obrt,	pa	tudi	ni	prvi	romar,	ki	prihaja	štiri	
ali	pet	dni	hoje	daleč	iz	daljne	Galileje	do	plitvine	
Bethabara.
Ali	 prešine	 Predhodnikovo	 dušo	 slutnja,	 ko	 se	

približuje	Jezus?	Brani	se,	odklanja.	Ve,	da	obred,	
ki	ga	opravlja	nad	vsemi,	obred,	ki	očiščuje	od	gre-
ha,	nikakor	ne	gre	temu	človeku	tukaj:	»Jaz	bi	se	
ti	moral	dati	krstiti,	pa	ti	hodiš	k	meni.«	Toda	Jezus	
mu	odgovori:	»Pústi	zdaj,	kajti	spodobi	se	nama,	da	
tako	izpolniva	vso	pravičnost«	(Mt	3,1415).	V	tre-
nutku,	ko	se	prikaže	našim	očem	je	Kristus	tak,	kot	
ga	bo	videlo	vse	življenje:	zaničljiv	do	vsega,	kar	se	
lahko	imenuje	prazna	slava	sveta,	toda	v	gotovosti	
svojega	božjega	poslanstva	sledeč	namenu,	ki	je	bil	
znan	le	njemu.
Pozneje	bo	Janez	pričeval	o	dogodku.	Izpolnilo	

se	 je:	 krstil	 je	 Jezusa.	 In	 tedaj	 je	 videl	 prihajati	
Duha	z	neba	v	podobi	goloba	in	obstati	nad	tistim,	
ki	je	prihajal	iz	reke.	Tako	je	vedel,	da	se	je	začelo	
uresničevati,	 kar	mu	 je	 nekoč	 naznanil	 Bog.	On,	
krščevalec	z	vodo,	je	razumel,	da	se	bo	krščevalec	z	
Duhom	vsak	hip	prikazal.	Trenutek	slave	in	čudeža!	
Nebesa	so	se	odprla	in	glas	od	zgoraj	je	rekel:	»Ta	

je	moj	ljubljeni	Sin,	nad	katerim	imam	veselje«	(Mt	
3,17;	Jn	1,32).
Takšen	je	bil	veličastni	prizor,	ki	se	ga	krščanska	

Cerkev	 tako	 rada	 spominja	 in	 ki	 ga	 je	 tolikokrat	
prikazala	 njena	 umetnost.	 Freske	 v	 katakombah,	
zgodnji	spomeniki,	bogoslužne	knjige,	barvna	okna	
in	mozaiki	bodo	neštetokrat	prikazali	Božje	razodetje	
v	Bethabari,	poroštvo	večnosti,	obljubo	odpuščanja.	
Presenetljiva	je	ugotovitev,	da	ga	staro	izročilo	vidi	
v	svojem	najtehtnejšem	prikazu,	brez	blišča	in	raz-
košja.	Veliki	duhovni	dogodki	se	dogajajo	v	skrajni	
preprostosti	in	razodetje	Mesija	Krstniku	se	vzdrži	
vsakega	olepševanja.	V	13.	stoletju,	ko	se	razkošje	
zlata	 in	živih	barv	 igra	v	emajlu,	 je	znani	psalter	
Ingeborg	Danske	 znal	 doseči	 omejitev	 sredstev,	
kar	naredi	iz	te	srednjeveške	strani	morda	najbolj	
prepričevalen	prikaz	skrivnosti	iz	Bethabare.	Jezus	
do	 pasu	 v	 vodi	 globoko	meditira.	 Janez	 slovesno	
dviguje	roko.	Angeli	se	priklanjajo,	medtem	ko	duh	
reke,	predstavnik	osuplega	stvarstva,	skrit	v	valovih,	
nakazuje	gesto	presenečenja.	S	tako	prečiščenostjo,	
s	 tako	 duhovno	 prozornostjo	 je	 treba	 predstaviti	
dogodek;	tukaj	kakor	v	barvnem	oknu	v	Chartresu	
in	celo	v	znani	miniaturi	Très Riches Heures du duc 
de Berry,	kjer	je	Jean	Colombe	kljub	skušnjavam	
lahkotnih	fines	znal	najti	izbruh	moči	kontemplacije,	
upanja,	ki	sije	iz	evangeljskih	vrstic.	To	je	tudi	daleč	
od	resničnega	in	možnega	na	tistih	velikih	tablah,	ki	
jih	je	za	SaintNicolasduChardonnet	naslikal	tisti	
uglajeni	Corot	–	ki	so	mu	sledili	mnogi	posnemovalci	
–,	kjer	Krstnik	ni	nič	drugega	kot	prilika	za	razkazo-
vanje	harmonične	golote.
Krst	je	čas,	ko	se	preko	človeške	oblike,	podobne	

vsem	ostalim,	 razodeva	Božanstvo.	 Vse	 ostalo	 je	
okrasek.	Ni	važno,	da	je	pobožnost	nekaterih	starih	
skupnosti,	polna	domišljije,	napihnila	nenavadnosti	
prizora.	V	apokrifnem	Evangeliju Ebionitov	na	primer	
stoji,	da	se	 je	v	 trenutku,	ko	se	 je	 razlegel	Božji	
glas,	pokazala	močna	luč	in	da	je	bilo	vse	naokoli	
razsvetljeno.	Justin	bo	govoril	o	ognju,	ki	je	švignil	
iz	voda	reke.	Drug	apokrif,	Tomaževa dejanja,	trdi,	
da	je	zapisal	hvalnico,	ki	jo	je	prepeval	zbor	angelov,	
ko	je	Jezus	stopal	v	reko:	»Pridi,	Sveti	Duh!	Pridi,	
Sveta	Golobica!	Pridi,	Božja	Mati!«	(golobica,	mati	
zato,	ker	je	duh,	ruah	v	aramejščini	ženskega	spola).	
Te	podrobnosti	prav	nič	ne	pomagajo.
Glede	krsta	so	bila	postavljena	nekatera	natančna	

vprašanja,	ki	so	bolj	zanimiva.	Sta	se	Janez	in	Jezus	
poznala,	preden	sta	se	srečala	ob	Jordanu?	Niso	kaki	
muzikanti	uglasbili	prizor	da	bi	vzbudili	domišljijo	
množice?	Zdi	se,	da	Janezov	evangelij	(1,33),	ki	trdi,	
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da	Krstnik	ni	poznal	Jezusa,	nasprotuje	Matejevemu	
(3,13).	Kak	poprejšnji	stik	obeh	mož	bi	bil	verjeten,	
če	sta	bili	njuni	družini	v	sorodu,	kot	se	zdi,	saj	je	
šla	Marija,	Jezusova	mati,	obiskat	svojo	sorodnico	
Elizabeto,	čeprav	je	eden	odraščal	v	Judeji,	drugi	pa	
v	Galileji.	Včasih	so	celo	domnevali,	da	sta	Janez	in	
Jezus	pripadala	oba	isti	sekti	–	namreč	Esenom	–	in	
da	 je	prišlo	do	krsta	po	poprejšnjem	sporazumu;	
toda	to	je		podmena	brez	vsake	podlage,	ki	je	ne	
podpira	nobeno	besedilo.	Tudi	če	je	bil	Janez	bolj	ali	
manj	blizu	esenizmu,	se	bo	bolj	kot	gotovo	izkaza-
lo,	da	je	bilo	Jezusovo	poslanstvo	zelo	različno	od	
poslanstva	qumranskih	spokornikov.	Če	se	držimo	
besedil,	pridemo	samo	do	dveh	možnosti:	ali	Janez	
sploh	 ni	 poznal	 Jezusa	 in	mu	 je	 duh	 preroškega	
razodetja	omogočil,	da	je	na	prvi	pogled	v	njem	za-
čutil	Mesija,	ali	pa	sta	se	oba	moža	že	videla,	toda	
Jezusova	 nadnaravna	 plat	
se	je	Janezu	razodela	šele	v	
trenutku	 njunega	 srečanja	
ob	rečni	plitvini.	Predstavlja-
ti	si	kdo	ve	kakšno	reklamno	
kombinacijo,	s	katero	bi	Pre-
rok	spravil	v	javnost	novega	
prišleka,	 pomeni	 zabresti	
tudi	tukaj	v	čisto	izmišljanje.
Bolj	 zanimivo	 je	 vpra-

šanje,	ki	ga	je	v	3.	stoletju	
brezobzirno	 zastavil	 veliki	
razkolnik	Manes,	 od	 kate-
rega	je	izšla	sekta	manihej-
stva:	»Je	bil	Kristus	krščen,	
ker	je	grešil?«	To	vprašanje	
je	 kot	 odsev	 Krstnikove	
osuplosti,	ko	se	je	obotavljal	
opraviti	obred	nad	Poslanim	
od	Boga.	Apokrifni	Evangelij 
Hebrejcev	 izrazi	 vprašanje	
natančneje,	ko	položi	v	usta	
Jezusu	 samemu:	 »Gospo-
dova	mati	in	njegovi	bratje	
so	govorili:	Janez	krščuje	v	
odpuščanje	grehov.	Pojdimo	
tudi	mi	sprejet	njegov	krst.	Toda	on	jim	je	odgo-
voril:	Kakšen	greh	sem	pa	storil,	da	bi	bil	krščen?	
Kaj	morda	 jaz	sam	ne	vem,	kaj	govorim?«	Če	 je	
Janezov	krst	krst	pokore,	potem	je	že	sam	prejem	
krsta	izpoved.	Za	njega,	ki	je	mogel	po	pravici	reči:	
»Kdo	mi	more	 dokazati	 greh?«	 (Jn	 8,46),	 je	 to	
nevzdržen	nesmisel,	 skoraj	 škandal.	Sveti	 Ignacij	
Antiohijski	bo	to	poskušal	razložiti	češ,	da	je	Jezus	
hotel	 s	 tem	posvetiti	 vodo,	 ji	 dati	 zakramentalno	
moč	in	sveti	Tomaž	Akvinski	bo	sprejel	to	mnenje.	
V	resnici	pa	ima	podvrženje	Bogačloveka	obredu,	ki	
velja	samo	za	grešnike,	globlji	smisel:	že	od	začetka	
pojasnjuje	potezo	njegove	osebnosti,	ki	se	bo	kazala	
vse	njegovo	življenje.	Človek	kot	zgled	za	človeka	
je	sprejel	ponižanje,	pa	naj	bo	še	tako	veliko	in	kri-
vično,	v	pouk,	da	je	sprejemati	breme	Postave	tudi	
v	raznih	okoliščinah	zanj	popolnoma	brez	koristi.	V	
krščanskem	učenju	ni	nič	bolj	bistveno	kot	zapoved	
sprejeti	človeško	naravo	v	celoti.

Bolj	tankočutno	vprašanje	je	pa	naslednje.	Ebio-
nitski	krivoverci	bodo	učili,	da	je	bil	Kristus	grešnik	
do	ure	svojega	krsta	kakor	vsi	ljudje,	da	pa	je	v	tre-
nutku,	ko	se	je	nad	njim	pojavil	golob,	vanj	za	vedno	
vstopil	Bog,	kar	pomeni,	da	je	bil	obred	priložnost	za	
globoko	preobrazbo	bitja	tudi	v	Jezusu.	V	njihovem	
apokrifnem	evangeliju	glas	Najvišjega	ne	pravi:	»Ta	
je	moj	ljubljeni	Sin,	nad	katerim	imam	veselje,«	am-
pak:	»Ti	si	moj	ljubljeni	Sin,	danes	sem	te	rodil.«	To	
bo	ena	od	najbolj	običajnih	misli	Gnoze.	“Adopcionisti	
(pristaši	posvojitve)”		bodo	zatrjevali,	da	je	»Jezus	
človek,	podoben	vsem	drugim,	v	katerega	pa	je	bil	
po	krstu	položen	Kristus,	ki	je	prišel	iz	nebes	pod	
podobo	goloba.«	Krst	naj	bi	torej	bil	veliko	več	kot	
obred,	opravljen	zaradi	razlogov	zgleda.	Zaznamoval	
naj	bi	trenutek,	ko	je	Bog	umestil	Jezusa	v	njegovo	
mesijansko	poslanstvo	in	ko	se	je	on	sam	zavedel	

svojega	 poklica.	 Najmanj	
kar	je	mogoče	reči	je,	da	te	
krivoverske	trditve	naspro-
tujejo	mnogim	 odlomkom	
Svetega	pisma,	še	posebej	
vse,	 kar	 se	nanaša	na	 Lu-
kovo	poročilo	o	Jezusovem	
rojstvu.
Sicer	pa	Janez	z	Jezuso-

vim	krstom	ni	opravil	vsega,	
kar	mu	je	bilo	naloženo.	Če	
so	drugi,	posebno	menihi	iz	
Qumrana	 oznanjali	 bližino	
Božjega	obiska,	Mesijevega	
prihoda,	 je	 pripadalo	 nje-
mu,	Predhodniku,	pričevati,	
da	 je	obisk	tukaj,	da	se	 je	
duh	 razširil.	 Saj	 je	 bil	 tudi	
opozorjen,	da	je	to	njegova	
vloga.	On,	 ki	 ga	 je	 poslal,	
mu	je	rekel:	»Na	kogar	boš	
videl	prihajati	Duha	in	osta-
ti	 nad	 njim,	 tisti	 krščuje	 v	
Svetem	Duhu«	 (Jn	 1,33).	
Zato	je	naslednji	dan,	ko	ga	
je	 videl	 prihajati,	 zaklical:	

»Glejte,	Božje	Jagnje,	ki	odvzema	greh	sveta«	(Jn	
1,29).	Sama	beseda	jagnje	je	razodela	v	duhu	vsa-
kega	Juda	podobo	zadostilne	žrtve,	ponižne	živali,	
ki	je	od	časov	izhoda	iz	Egipta	in	Mojzesa	s	svojo	
krvjo	odkupljala	Izrael.	Brez	dvoma	so	nekateri	od	
poslušalcev	znali	na	pamet	besede	iz	drugega	dela	
Izaijeve	knjige:	 Bil	je	mučen,	a	se	je	uklonil	in	ni	
odprl	svojih	ust,	kakor	jagnje,	ki	ga	peljejo	v	zakol,	
in	kakor	ovca,	ki	umolkne	pred	tistimi,	ki	jo	strižejo,	
in	ne	odpre	svojih	ust«	(Iz	53,7),	besede,	s	katerimi	
je	véliki	videc	naznanil	trpečega	Mesija,	ki	je	imel	z	
daritvijo	samega	sebe	odrešiti	svet.
Tako	je	Janez,	Predhodnik,	istočasno,	ko	je	napo-

vedal	prihod	Božje	slave	na	človeka,	spomnil	tudi	na	
drugo	podobo	Mesija,	ki	bi	jo	Izrael	najraje	pozabil.	
Obe	misli	sta	se	začeli	združevati.	Pri	plitvini	Betha-
bara	se	je	dopolnila	nedoumljiva	skrivnost.	Odslej	ne	
bo	več	ločen	Sin	Božji,	določen	od	Očeta,	od	žrtve,	
ki	je	obljubljena	za	krvavo	odrešenje.

Jezusov krst
(Très Riches Heures...)
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papežev verouk

Frančišek

DAROVI SVETEGA DUHA

V. V EDNOST
Danes	bi	rad	osvetlil	dar	vednosti.	Ko	govorimo	o	

vednosti	se	misel	takoj	usmeri	v	sposobnost	človeka,	
da	spoznava	vedno	bolje	resničnost,	ki	ga	obdaja	
in	odkriva	zakone,	ki	urejajo	naravo	in	vesolje.	Ve-
dnost,	ki	prihaja	od	Svetega	Duha,	pa	se	ne	ome-
juje	samo	na	človeško	vednost:	je	namreč	poseben	
dar,	ki	omogoči	preko	ustvarjenega	dojeti	veličino	
in	ljubezen	Boga	in	njegov	globok	odnos	do	vsake	
ustvarjene	stvari.
Ko	Duh	razsvetli	naše	oči,	se	odpro	v	gledanje	

Boga,	v	 lepoto	narave	 in	veličastje	vesolja	 in	nas	
vodijo	 k	 odkrivanju	 vsake	
stvari,	ki	govori	o	Njem	in	o	
njegovi	ljubezni.	Vse	to	vzbuja	
v	 nas	 veliko	 občudovanje	 in	
globok	 občutek	 hvaležnosti.	
To	je	občutek,	ki	ga	izkusimo	
tudi	kadar	občudujemo	kako	
umetniško	 delo	 ali	 kakršno-
koli	čudo,	ki	 je	sad	človeške	
sposobnosti	in	ustvarjalnosti.	
Spričo	 vsega	 tega	 nas	 Duh	
vodi	 k	 slavljenju	Gospoda	 iz	
globine	 srca	 in	 k	 priznanju,	
da	je	vse,	kar	imamo	in	smo,	
neprecenljivi	dar	Boga	in	zna	
menje	njegove	neskočne	lju-
bezni	do	nas.
V	prvem	poglavju	1.	Moj-

zesove	knjige,	prav	na	začet-
ku	 vsega	 Svetega	 pisma,	 je	
poudarjeno,	da	je	Bogu	všeč,	
kar	je	ustvaril	in	večkrat	pou-
darja	lepoto	in	dobrino	vsake	
stvari.	Na	konci	vsakega	dne	
je	zapisano:	»Bog	je	videl,	da	
je	dobro«	(1,10.12.18.21.25).	
Če	Bog	vidi,	da	je	stvarstvo	nekaj	dobrega,	nekaj	
lepega,	moramo	tudi	mi	zavzeti	tako	držo	in	videti,	
da	je	stvarstvo	dobro	in	lepo.	To	je	dar	vednosti,	ki	
nam	daje	videti	tisto	lepoto,	zaradi	katere	slavimo	
Boga	in	se	mu	zahvaljujemo,	da	nam	je	dal	takšno	
lepoto.	In	ko	je	Bog	končno	ustvaril	človeka,	ni	re-
čeno	»Bog	je	videl,	da	je	dobro,«	ampak	pravi	»bilo	
je	zelo	dobro«	(1,31).	V	Božjih	očeh	smo	najlepša,	
najvišja,	 najboljša	 stvar	 stvarstva.	 Tudi	 angeli	 so	
pod	 nami.	Mi	 smo	 več	 kot	 angeli,	 kot	 beremo	 v	
Knjigi	psalmov.	Gospod	nam	hoče	dobro!	Za	to	se	
mu	moramo	zahvaljevati.	Dar	vednosti	nas	postavlja	
v	globoko	soglasje	s	Stvarnikom	in	nam	daje,	da	
smo	deležni	jasnosti	njegovega	pogleda	in	njegove	
presoje.	V	tej	luči	nam	uspeva	spoznati	v	možu	in	
ženi	vrh	stvarstva,	izpolnitev	načrta	ljubezni,	ki	je	
vtisnjen	v	vsakogar	od	nas	in	ki	nam	daje	razumeti,	

da	smo	bratje	in	sestre.
Vse	to	je	vzrok	za	vedrino	in	mir,	ki	delata	iz	člo-

veka	veselo	pričo	Boga	po	sledeh	svetega	Frančiška	
Asiškega	in	tolikih	svetnikov,	ki	so	znali	ob	občudo-
vanju	stvarstva	slaviti	njegovo	ljubezen	in	prepevati	
o	njej.	Istočasno	pa	nam	dar	vednosti	pomaga,	da	
ne	pademo	v	pretiran	ali	zmoten	odnos.	Prvi	pomeni	
tveganje,	 da	bi	 se	 imeli	 za	gospodarje	 stvarstva.	
Stvarstvo	ni	last,	s	katero	bi	smeli	ravnati	oblastno,	
kakor	nam	je	ravno	po	volji	in	je	še	manj	last	samo	
nekaterih,	maloštevilnih.	Stvarstvo	je	dar,	čudovit	

dar,	ki	nam	ga	je	Bog	dal,	da	
zanj	skrbimo	 in	ga	z	velikim	
spoštovanjem	in	hvaležnostjo	
izkoriščamo	 v	 dobro	 vseh.	
Drugi	 napačni	 odnos	 pa	 je	
skušnjava	obstati	pri	ustvar-
jenih	stvareh,	kakor	da	bi	te	
mogle	 dati	 odgovor	 na	 vsa	
naša	 pričakovanja.	 Z	 darom	
vednosti	nam	Duh	pomaga,	da	
ne	pademo	v	to	zmoto.
Rad	bi	se	vrnil	na	prvo	zmot

no	 pot:	 oblastno	 ravnati	 s	
stvarstom	namesto	da	bi	 ga	
varovali.	 Stvarstvo	moramo	
varovati,	ker	je	dar	Gospoda,	
ki	nam	ga	je	dal,	je	dar	Boga	
nam,	ki	smo	varuhi	stvarstva.	
Ko	izkoriščamo	stvarstvo	uni-
čujemo	znamenje	Božje	ljube-
zni.	Uničevati	stvarstvo	pome-
ni	reči	Bogu:	»Ni	mi	všeč!«	In	
to	je	narobe:	to	je	greh.
Varovanje	stvarstva	je	va-

rovanje	Božjega	daru.	Pomeni	
reči	 Bogu:	 »Hvala!	 Jaz	 sem	

varuh	stvarstva,	toda	zato,	da	ga	 izboljšujem,	ne	
pa	da	uničujem	tvoj	dar.«	To	mora	biti	naš	odnos	
do	stvarstva:	varovati	ga,	ker	če	ga	uničujemo,	bo	
stvarstvo	uničilo	nas.	Tega	ne	pozabite!	Nekoč	sem	
na	deželi	slišal	govoriti	preprostega	človeka,	ki	mu	
je	bilo	tako	všeč	cvetje	in	ga	je	varoval.	Rekel	mi	
je:	»Moramo	čuvati	te	lepe	stvari,	ki	nam	jih	je	Bog	
dal;	stvarstvo	je	zato,	da	 imamo	od	njega	korist,	
ne	 pa	 za	 izkoriščanje,	 pač	 pa	 za	 varovanje.	 Bog	
namreč	odpusti	vedno,	mi	ljudje	odpuščamo	včasih,	
toda	stvarsto	ne	odpusti	nikoli	in	če	ga	ne	varuješ,	
te	uniči.«
To	nam	mora	dati	misliti	in	voditi	k	temu,	da	bomo	

prosili	Svetega	Duha	za	dar	vednosti,	da	bi	dobro	
razumeli,	da	je	stvarstvo	najlepši	Božji	dar.	On	je	
napravil	toliko	dobrih	reči	za	najboljšo	stvar,	ki	je	
človekova	osebnost.
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Apostoli	so	sestavljali	poseben	zbor,	ki	ga	Sveto	
pismo	 pogosto	 imenuje	 “dvanajsteri”.	 Kristus	 je	
temu	zboru	kot	celoti	izročil	vodstvo	svoje	Cerkve,	
oznanjevanje	 in	 širjenje	božjega	kraljestva,	nalo-
go	posvečevati	 ljudi.	Med	apostoli	 je	dal	posebno	
nalogo	enemu,	Petru.	Te	njegove	službe	se	Cerkev	
spominja	z	današnjim	praznikom,	ki	nosi	ime	Sedež	
apostola	Petra.
Že	tedaj,	ko	ga	je	poklical,	je	Jezus	Petru	spre-

menil	ime,	kar	pomeni,	
da	 ga	 je	 izbral	 za	 po-
membno	 poslanstvo.	
Uprl	je	pogled	vanj,	po-
roča	evangelist	Janez,	in	
mu	rekel:	»Ti	si	Simon,	
Janezov	 sin.	 Imenoval	
se	boš	Kefa«	(to	pomeni	
Peter).	V	evangelijih	 je	
Peter	114krat	omenjen	
na	prav	poseben	način.	
Utemeljitev	 za	 Petrovo	
prednost	je	njegova	iz-
poved	vere	pri	Cezareji	
Filipovi:	 »Ti	 si	 Kristus,	
Sin	živega	Boga.«	Jezus	
ga	je	najprej	blagroval,	
potem	pa	mu	 je	dejal:	
»Jaz	pa	ti	povem:	Ti	si	
Peter	 (Skala)	 in	 na	 to	
skalo	bom	sezidal	svojo	
Cerkev	in	peklenska	vra-
ta	je	ne	bodo	premagala.	
Dal	 ti	 bom	 ključe	 ne-
beškega	 kraljestva	 ...«	
Oblast	ključev	je	mnogo	
več	kot	nekak	šna	služba	
vratarja.	 Ključi	 kralje-
stva	 pomenijo	 oblast	
kra	ljevega	namestnika	v	odsotnosti	vladarja.	Jezus	
je	torej	Petru	obljubil,	da	bo	po	njegovem	odhodu	s	
tega	sveta	postal	njegov	namestnik.	Dal	mu	je	tudi	
oblast	“zavezovanja”	in	“razvezovanja”,	ki	pomeni:	
kar	bo	Peter	v	skladu	s	Kristusovo	voljo	ukazal	ali	
prepovedal,	to	bo	ukazano	ali	prepovedano	tudi	v	
nebesih.	Po	vstajenju	je	Kristus	to	učiteljsko	in	vod-
stveno	 oblast	 zavezovanja	 in	 razvezovanja	 izročil	
vsem	apostolom.	Drugi	vatikanski	koncil	pravi,	da	je	
Kristus	apostole	postavil	kot	zbor	ali	trdno	skupnost;	

na	čelo	tega	zbora	pa	je	dal	iz	njihove	srede	izbra-
nega	Petra.	»Gospod	je	Cerkev	postavil	na	apostole	
in	sezidal	na	svetega	Petra,	njihovega	prvaka,	glavni	
vogelni	kamen	pa	je	sam	Kristus	Jezus.«	Vsak	Petrov	
naslednik	ali	papež	je	najprej	škof	krajevne	Cerkve	
v	Rimu,	potem	je	patriarh	Zahoda,	to	se	pravi	latin-
skega	dela	Cerkve,	končno	pa	mu	pripada	še	tretja	
služba:	nasledstvo	apostola	Petra	in	s	tem	od	Gospo-
da	postavljena	služba	prvenstva	nad	vso	Cerkvijo.	

Že	v	4.	stoletju	so	mar-
sikje	 slovesno	 obhajali	
spomin	 na	 ustanovi-
tev	škofij	skega	sedeža.	
Tako	 slavje	 se	 omenja	
že	 v	 4.	 stoletju	 tudi	 v	
Rimu	in	sicer	22.	febru-
arja.	Ob	tej	priložnosti	
so	v	Rimu	naglašali	po-
sebno	odliko	Petrovega	
sedeža,	ki	je	v	tem,	da	je	
sam	Kristus	dal	apostolu	
Petru	 najvišjo	 službo	
v	 Cerkvi.	 V	 frankovski	
državi	so	praznovali	spo-
min	na	podelitev	ključev	
nebeškega	 kraljestva	
apostolu	Petru	18.	janu-
arja.	Papež	Pavel	IV.	je	
leta	1558	določil,	naj	se	
18.	 januarja	 praznuje	
spomin	 na	 sedež	 sve-
tega	Petra	v	Rimu,	22.	
januarja	pa	spomin	na	
Petrov	sedež	v	Antiohi-
ji.	Po	novem	koledarju	
je	ostal	samo	današnji	
praznik	 z	 imenom	Se-
dež	apostola	Petra	brez	

omembe	kraja.	Za	verne	ljudi	je	to	dan	molitve	za	
papeža,	vrhovnega	pastirja	božjega	ljudstva.
Ob	današnjem	datumu	je	v	koledarju	tudi	spomin	

svete	Marjete	Kortonske,	ki	je	živela	v	drugi	polovici	
13.	stoletja.	Imenujejo	jo	‘frančiškanska	Magdale-
na’,	ker	je	bila	tej	svetopisemski	ženi	podobna	tako	
v	lahkoživem	in	pregrešnem	življenju,	kakor	tudi	v	
resni	 in	dosledni	spokornosti,	v	kateri	je	vztrajala	
29	let	kot	frančiškanska	tretjerednica.	Njen	god	se	
ponekod	praznuje	tudi	16.	maja.

SED EŽ APOSTO LA PETRA
22. FEBRUAR

Oltar sedeža
sv. Petra

Bazilika
sv. Petra
Vatikan

Za	preizkušane,	posebno	za	uboge,	begunce	in	na	rob	družbe	odrinjene:	da	bi	našli	topel	sprejem	in	
tolažbo	v	naših	skupnostih.

MO LITV ENI NAMEN
ZA FEBRUAR 2017
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P. Bruno Korošak OFM

TEO LOŠKI ESEJ O GENOCIDIH
I – BEŽNI ZGODOVINSKI PREGLED GENOCIDOV

nadaljevanje

3 – KRISTJANI IN AMERIŠKI INDIJANCI
V	16.	stoletju	so	Španci	in	Portugalci	osvajali	“novi	

svet”	Amerike.	Po	pričevanju	pravnika	dominikanca	
p.	 Jerneja	de	 las	Casas	(14741566),	poznejšega	
škofa	v	Gvatemali,	so	“osvojevalci”	pri	tem	zagrešili	
tudi	genocide.
To	so	doslej	mnogi	pisci	zanikali,	češ	da	 je	šlo	

samo	za	običajno	širjenje	civilizacije	s	slučajnostnimi	
žrtvami	prvotnih	indijanskih	naseljencev.	Danes	pa	
pričevanja	 p.	 Casasa	 pridobivajo	 verodostojnost.	
Poleg	tega,	da	podrobno	opisuje	kruto	klanje	osvo-
jevalcev,	svari	svoje	sodobnike	teologe	in	pravnike,	
da	se	ne	smejo	pri	tem	naslanjati	na	starozavez	ne	

napotke	o	iztrebljanju	malikovalskih	narodov,	ampak	
se	morajo	vedno	ravnati	po	novozaveznih	Jezusovih	
smernicah	o	njihovem	mirnem	spreobračanju	in	osa-
mosvojitvi.	»Kjerkoli	so	se	torej	doslej	ali	se	bodo	
v	bodoče	proti	tem	Indijancem	vodili	vojni	pohodi	
pod	pretvezo,	da	so	neverniki,«	trdi	p.	Jernej,	»so	
bili	 in	bodo	 ti	vojaški	posegi	krivični	 in	nasilniški,	
ker	jih	obsojajo	vsi	naravni,	človeški	in	božji	zakoni.	
Prav	tako	je	povsem	opravičena	vsaka	oborožena	
obramba	teh	Indijancev	proti	Špancem	ali	drugim	
kristjanom,	ki	 jih	bodo	s	 takimi	vojaškimi	pohodi	
napadali.«

4 – KRISTJANI IN TRGOVINA S SUŽNJI
S	 kolonizacijo	 Amerike	 je	 bil	 tesno	 povezan	

problem	delovne	sile.	Obširna	zemljišča,	ki	 so	 jih	
evropski	kolonizatorji	večinoma	na	nepošten	način	
zasegli,	so	nujno	potrebovala	kmetovalce	in	obdelo-
valce.	Tako	hudobnemu	duhu	ni	bilo	težko	prepričati	
kristjanje,	da	so	organizirali	prevoz	afriških	črncev,	
ki	bi	na	njihovih	posestvih	prevzeli	vse	obdelovanje,	
to	pa	prisilno	in	zastonj,	ker	po	mnenju	nekaterih	
posvetnih	mislecev	črnci	niso	človeška	bitja,	ampak	
neka	vrsta	živali	višje	stopnje.	

Z	istimi	pretvezami	so	v	Avstraliji	zatirali	prvotne	
naseljence	(prim.	Michèle	Decoust,	Le rêve perdu des 
Aborigènes,	 v	 zborniku	 Les génocides).	Na	 skoraj	
vseh	evropskih	univerzah,	predvsem	cerkvenih,	je	
takrat	prevladovala	filozofija	Aristotela,	ki	je	človeka	
opredelil	kot	“razumno	žival”.

V	17.,	18.	in	19.	stoletju	se	je	tako	razvila	strahot
na	trgovina	s	sužnji,	ki	je	povzročila	enega	najbolj	

krutih	in	razsežnih	pokolov	ljudi.	Okoli	20	milijonov	
Afričanov	je	bilo	polovljenih	za	Ameriko,	od	katerih	je	
bilo	80%	pobitih	v	naborih	ali	na	prevozih	po	morju.
Katoliška	 Cerkev	 se	 je	 vedno	 odločno	 upirala	

zasužnjevanju	ljudi.	Tako	je	papež	Urban	VIII.	leta	
1639	 prepovedal	 vsako	 zasužnjevanje,	 prav	 tako	
Benedikt	 XIV.	 leta	 1741,	 Pij	 VII.	 pa	 je	 leta	 1815	
od	Dunajskega	kongresa	izrecno	zahteval	popolno	
prepoved	vsake	trgovine	s	sužnji.	Še	bolj	uspešno	
pa	so	proti	suženjstvu	delovali	razni	redovi,	kakor	
trinitarci,	ki	so	med	leti	njihove	ustanovitve	1198	
in	njihovega	neutrudnega	delovanja	do	 leta	1787	
odkupili	900.000	sužnjev;	ali	pa	mercedarji,	ki	so	
posebno	v	Franciji	in	Španiji	med	leti	1218	in	1632	
osvobodili	490.736	sužnjev.	Naj	omenimo	še	lazari-
ste,	ki	so	poleg	odkupovanja	učili	Afričane	katekizem	
in	mnoge	spreobrnili	h	katoliški	veri;	s	tem	so	pre-
prečili	trgovcem,	da	bi	jih	še	naprej	imeli	za	živali.

5 – KRISTJANI IN MUSLIMANI
Španci	so	se	v	16.	in	17.	stoletju	morali	soočati	

tudi	s	problemom	islamskih	priseljencev	arabskega	
rodu,	ki	se,	kakor	še	dandanes,	nikakor	niso	hoteli	
prilagajati	 načinu	 življenja	 svojih	 gostiteljev,	 am-
pak	so	hoteli	še	naprej	ohranjati	poleg	svoje	vere	
tudi	svoj	jezik,	svoj	način	oblačenja,	svoje	navade	
v	 hrani,	 svoje	praznike.	 To	 je	 izviralo	 iz	 njihovega	
misi	jonskega	poklica	in	čutenja,	da	morajo	vedno	
in	povsod	šitiri	islam,	tudi	med	katoličani,	ki	so	po	
njihovem	 prepričanju	 samo	 predhodniki	 njihove	
edine	prave	in	zveličavne	vere.

Mohamed,	ki	se	predstavlja	kot	prerok,	ima	tudi	
Jezusa	samo	za	preroka,	ker	ne	more	ali	noče	videti	
razlike	med	glasniki	in	Besedo.	To	temeljno	razliko	
je	razložil	sv.	Avguštin	v	svojem	293.	govoru,	kjer	
je	jasno	označil	Janeza	Krstnika	kot	glasnika	Bese-
de–Jezusa.

Dva	 dominikanca,	 p.	 Jakob	 Bleda	 in	 p.	 Alojzij	
Beltran,	 sta	 potem	 dokazovala,	 da	 je	 nasprotno	
katoliška	vera,	ki	jo	Španci	izpovedujejo	od	nekdaj,	
edina	prava	in	zveličavna,	in	da	so	muslimani	navad
ni	krivoverci,	ki	 jih	ni	mogoče	spreobrniti,	ampak	
samo	iztrebiti.
Filip	 III.,	španski	kralj	v	 letih	15981621,	 take	

skrajne	rešitve	problema	v	vesti	ni	mogel	sprejeti,	
vendar	pa	je	22.	decembra	1609	izdal	dekret,	po	ka-
terem	se	arabskim	muslimanom	pod	smrtno	kaznijo	
prepoveduje	prebivanje	na	ozemlju,	podvrženemu	
španski	oblasti.	Nato	je	članom	svoje	vlade	dovolil,	
da	nasilno	izselijo	iz	tega	ozemlja	celotne	družine	
“krivovercev”,	vse	njihovo	premoženje	pa	zaplenijo.	
Tako	je	bil	takrat	izseljenih	500.000	arabskih	musli-
manov,	mož,	žena	in	otrok,	od	katerih	jih	je	v	teh	



2017 – AM – FEBRUAR  47

Pri	opisovanju	genocidov	19.	stoletja	raziskoval-
ci	zgodovine	omenjajo	v	prvi	vrsti	pokol,	ki	ga	je	
Osmansko	cesarstvo	zagrešilo	nad	Armenci	med	leti	
19151916,	ko	je	na	tisoče	njihovih	civilnih	in	vojaš
kih	uradov	sistematično	poslalo	v	smrt	1.200.000	
Armencev.	Mnogi	 znanstveniki	 so	 za	 to	 sramotno	
dejanje	navajali	razne	politične	in	ekonomske	razlo-
ge,	ne	manjkajo	pa	avtorji,	ki	omenjajo	tudi	verski	
dejavnik,	ki	nas	tukaj	v	prvi	vrsti	zanima.
Ker	se	muslimani	podzavestno	bojijo,	da	bi	 jih	

kdo	ne	prepričal	o	manjvrednosti	njihovega	usta-
novitelja,	preroka	Mohameda,	ki	se	niti	od	daleč	ne	
more	primerjati	z	Jezusom,	Božjo	Besedo,	se	pov-
sod	zatekajo	k	fanatičnemu	preganjanju	kristjanov.	
Po	najnovejših	raziskovanjih	to	izvira	že	iz	narave	
Boga,	ki	ga	imenujejo	Alaha,	to	je	Veličastnega,	ki	
je	po	njihovi	sveti	knjigi	Koranu	bistveno	sovražno	

nasilen	proti	vsem	drugovercem.	Tako	je	znano,	da	
v	Savdski	Arabiji	strogo	kaznujejo	tiste,	ki	si	upajo	
nositi	okoli	vratu	verižico	s	križcem.	Enako	v	Evropi	
ne	morejo	pozabiti	neprestanih	krvavih	turških	vpa-
dov	v	prejšnjih	stoletjih	proti	“nevernim”	kristjanom.	
Nič	čudnega	torej,	če	se	je	v	srcih	Turkov	pod	di-
nastijo	Osmanov	vedno	nabiral	srd	proti	kristjanom	
iz	sosednje	Armenije,	da	so	jih	na	tisoče	pobili	že	v	
letih	1894	in	1896.
V	 začetku	 I.	 svetovne	 vojske	 so	 potem	 aprila	

1915	odredili	izgon	in	nasilno	preselitev	1.200.000	
Armencev	 v	 puščave	 Sirije	 in	Mezopotamije;	 te,	
ki	so	se	temu	uprli,	so	enostavno	pobili,	druge	pa	
prepustili	 smrti	 od	 žeje	 in	 lakote.	Gotovo	 je	 tako	
strašen	srd	v	srcih	Turkov	zanetil	zli	duh,	tako	da	
se	še	sedaj	sramujejo	tega	strašnega	pokola	in	ga	
pred	svetovno	javnostjo	nočejo	priznati

stiskah	pomrlo	75%,	njihova	imetja	pa	so	si	vladni	
velikaši	razdelili	med	seboj.
Zdi	se	torej,	da	so	patri	dominikanci	bili	prepriča-

ni,	da	se	muslimani	ne	morejo	istovetiti	z	Indijanci:	
ti	so	pogani,	oni	pa	drugoverci,	čeprav	častilci	enega	
Boga.	Za	pogane	je	edina	pot	mirno	sožitje	s	kato-
ličani	in	prilagajanje	z	oznanjevanjem	evangelija	in	
njihovim	spreobrnjenjem,	kakor	je	to	učil	p.	Jernej	
de	las	Casas;	ta	pot	pa	je	v	primeru	muslimanov	
popolnoma	brezuspešna.
Po	drugi	strani	muslimani	niso	malikovalci,	da	bi	

nad	njimi	lahko	uveljavili	starozavezno	pot	nasilja.	
Tudi	 niso	 krivoverci,	 saj	 verujejo	 v	 enega	 Boga,	
pravičnega	plačnika	 (prim.	Heb	11,6).	Zato	 se	 je	
takrat	 katoličanom	pot	 njihove	 preselitve	 v	 tujo,	
neobljudeno	deželo,	ki	jo	bodo	sami	upravljali	in	v	
kateri	bodo	lahko	živeli	po	vseh	islamskih	predpisih	
in	običajih,	zdela	edino	sprejemljiva.	Da	pa	se	je	ta	
pot	iz	civilne,	človeškega	dostojanstva	vredne	pre-
selitve	potem	prelevila	v	nasilno	in	krvavo,	združeno	
z	 odvzemom	 vsega	 premoženja	 preseljencev,	 je	
vladnim	velikašem	gotovo	navdihnil	zli	duh.

6 – MUSLIMANI V TURČIJI IN ARMENSKI KRISTJANI

Tita ima veliko Slovencev za pozitiven zgo-
dovinski lik. Kakšna pa je po vašem mnenju 
zgodovinska resnica?
Težko	je	natančno	določiti,	kakšno	vlogo	je	imel	

Tito	v	zgodovini.	Po	eni	strani	je	Titov	lik	vezan	na	
boj	proti	fašizmu	in	nacizmu	med	drugo	svetovno	
vojsko,	kar	je	nedvomno	pozitivno.	Po	drugi	strani	
pa	je	Tito	kot	osebnost	zelo	negativen:	bil	je	bolest
no	ambiciozen,	maščevalen,	malenkosten,	povsem	
drugačen,	kot	so	slikali	njegovo	podobo.	Ta	bolestno	
ambiciozen	značaj	se	pri	Titu	kaže	tudi	v	tem,	da	je	
bil	velik	ženskar.
Vendar	pa	je	tudi	zgodovinsko	Titova	vloga	ne-

gativna,	saj	 je	v	Jugoslavijo	pripeljal	komunizem.	
Komunizem	 je	 bil	 popolnoma	 negativen	 sistem,	
kar	 jasno	 priznavajo	 tudi	 nekdanje	 komunistične	
stranke.	Poleg	tega	pa	Tito	nikoli	ni	bil	komunist.	
Bil	je	celo	veren	človek!	Takoj	po	vojski	je	namreč	
zagrebškemu	nadškofu	 Stepincu	 ponujal	 predlog,	
da	bi	se	katoliška	Cerkev	na	Hrvaškem	odcepila	od	
Vatikana.	To	je	bila	Titova	velika	želja,	kajti	Tito	si	
je	v	 svoji	bujni	domišljiji	 želel	enotno	Hrvaško,	v	
kateri	bi	bili	 tudi	katoliki	njegovi	vneti	privrženci.	
Stepinčeva	 zavrnitev	 Titovega	 predloga	 je	 edini	
razlog,	da	se	je	nadškofu	Stepincu	sodilo	kot	voj-
nemu	zločincu,	kar	je	smešno.	Pomislite,	zagrebški	

nadškof	Stepinac	je	bil	solunski	borec,	njegov	brat	
je	umrl	v	Jasenovcu,	Stepinca	so	pa	potem	obtožili	
sodelovanja	z	ustaši.	Nesmisel!	Tito	se	mu	je	zaradi	
te	odklonitve	maščeval.
Zakaj pa je med Slovenci Tito še vedno tako 
priljubljen?
Če	v	Nemčiji	nekdo	reče,	da	je	nacist,	je	zaradi	

tega	v	družbi	takoj	onemogočen.	Če	pa	v	Sloveniji	
nekdo	reče,	da	je	komunist,	to	ni	nič	slabega.	Razlog	
za	to	pa	je,	da	nismo	nikoli	še	dali	neke	objektivne	
ocene	o	komunističnem	sistemu,	pa	 tudi	 javnega	
mnenja	nismo	spremenili.	To	pa	je	naloga	države,	
ki	bi	na	vseh	področjih	to	morala	početi!	Ampak	ne,	
saj	so	isti	ljudje	še	vedno	zelo	vplivni,	saj	participi-
rajo	na	oblasti.	Zato	pa	tudi	še	vedno	praznujemo	
enake	praznike	kot	včasih,	 imena	ulic	 in	trgov	so	
ostala	ista...
Je Titova politika soodgovorna tudi za vojsko 
v nekdanji Jugoslaviji?
Seveda,	saj	je	Tito	dobro	vedel,	da	je	bratstvo	

in	enotnost	le	prazna	fraza.	Težko	je	namreč	reše-
vati	mednacionalne	probleme	v	diktaturi.	Kdorkoli	
poskuša	kaj	narediti,	ga	zatrejo	z	orožjem.	Sožitje	
med	narodi	 v	 socialistični	 Jugoslaviji	 bi	mogli	 re-
ševati	z	analizami	dogodkov	v	preteklosti	in	s	tem	
seznanjati	ljudi.

Žarko Petan

DO KDAJ LEGEN DA O TITU?
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JAVNI UPOR
PROTI PAPEŽU FRA NČIŠKU

Pod gornjim naslovom je spleta stran Domovina objavila dosedanji razvoj problema zaradi 
pisma, ki so ga štirje bolj ali manj upokojeni kardinali pisali papežu in zahtevali, naj razloži 
“dvome”, ki jih vzbuja okrožnica Amoris Laetitia – Radost ljubezni. Domovina je dodala pod-
naslov “Kritikom navkljub cerkev mora naprej”.
Takole piše Domovina.

Nezadovoljstvo	 nad	 nekaterimi	 stališči	 papeža	
Frančiška	v	posameznih	cerkvenih	krogih	je	dejstvo	
in	v	resnici	nič	novega	ali	spornega.
Ko	pa	preraste	v	javno	nasprotovanje,	celo	v	na-

migovanje	na	nelegitimnost	Frančiškovega	papeže-
vanja,	po	mnenju	mnogih,	tudi	Austene	Ivereigha	
s	portala	Cruxnow.com,	prestopa	mejo	spoštljivega	
in	primernega	odnosa.		
Z	zavračanjem	sinodalnega	procesa	in	njegovih	

sadov	so	kritiki	Amoris	Leatitia	po	avtorjevem	pre-
pričanju	v	marsičem	podobni	disidentskim	lobijem	v	
času	Janeza	Pavla	II.,	ki	so	ga	obtožili	izdaje	vrednot	
II.	Vatikanskega	koncila.
Revolt	proti	papežu	Frančišku	so	z	 javnim	pis

mom,	 v	 katerem	 so	 izpodbijali	 Frančiškovo	 apo-
stolsko	spodbudo	Amoris Leatitia	(Radost ljubezni)	
in	mu	grozili	z	nekakšno	javno	nezaupnico,	sprožili	
štirje	bolj	ali	manj	upokojeni	kardinali.
Nanj	so	se	spravili	v	zelo	trdem	tonu,	s	čemer	

so	po	mnenju	mnogih	prestopili	mejo	še	dopustne-
ga	 odnosa	 do	 svetega	 očeta.	 Ton	 nespoštovanja,	
skorajda	prezira,	se	je	pri	nekaterih	avtorjih	spustil	
zastrašujoče	nizko.
Upor proti legitimnosti papeža
A	še	bolj	kot	ton	je	zaskrbljujoč	upor,	ki	se	skriva	

za	ostrimi	besedami.	Daleč	od	tega,	da	bi	se	katoličani	
morali	s	papežem	o	vsem	strinjati.	Razhajanja	s	pape-
žem	v	stališčih	ob	kakšni	izjavi	ali	v	zvezi	s	teološkimi	
pogledi	 so	namreč	običajna,	 navsezadnje	 tovrstno	
kritiko	odobrava	in	vzpodbuja	Frančišek	sam.
Moti	pa	javno	oporekanje,	s	katerim	se	mu	zo-

perstavljajo,	saj	ta	pod	vprašaj	postavlja	legitimnost	
njegovega	papeževanja.	Gre	za	razpihovanje	dvoma	
ali	je	razvoj	Cerkve	pod	aktualnim	naslednikom	Sv.	
Petra	dejansko	sad	Svetega	Duha.
Prerekanja med konservativci in liberalci so 
se dogajala že prej
Sicer	pa	oporekanja	posameznim	papežem	sama	

po	sebi	niso	nič	novega.	V	času	II.	Vatikanskega	kon-
cila	je	denimo	konservativni	del	Cerkve	spremembe	
v	liturgiji,	verski	svobodi	in	ekumenizmu	označil	za	
skorajda	bogokletne.
Pod	papežem	Janezom	Pavlom	II.	pa	se	je	upor-

niško	izpostavil	liberalnejši	del	Cerkve,	v	prepriča-
nju,	da	je	poljski	papež	izdal	duha	II.	Vatikanskega	
koncila.	V	ospredje	so	potiskali	predvsem	vprašanje	
ženskih	duhovnic,	odpravo	obveznega	celibata	in	bolj	
odprta	stališča	Cerkve	na	področju	kontracepcije.
Pod	papežem	Frančiškom	nasprotniki	izpodbijajo	

pridobitve	sinode	in	njenega	glavnega	sadu,	okrož
nice	Radost	ljubezni.
Metode	in	način	delovanja	tovrstnih	nezadovoljne-

žev	so	pogosto	zelo	podobne,	zato	po	mnenju	avtori-
ce	tudi	štirje	kritični	kardinali	in	njihovi	podporniki	iz	
dneva	dan	delujejo	bolj	podobno	liberalnim	lobijem	iz	
časa	papeževanja	Janeza	Pavla	II.	in	Benedikta	XVI.
Zavedajo	 se	 namreč,	 da	 je	 javni	 nastop	 proti	

papežu	resna	stvar,	zato	vsi	po	vrsti	razvijejo	ob-
žalujoči	in	boleči	ton	govora,	ki	poudarja	ravnanje	
po	 vesti	 in	 nezmožnost	 izdaje	 absolutnih	 idealov,	
denimo	nespremenljive	tradicije,	ali	njihove	verzije	
II.	Vatikanskega	koncila.
Skupno	jim	je	ponavadi	tudi,	da	gre	skoraj	vedno	

za	visoko	izobražene	ljudi	iz	bogatega	dela	sveta.	
Večinoma	 so	 intelektualci,	 odvetniki,	 učitelji	…	 ki	
dajo	svojim	razlogom	velik	pomen.
Kaj se bo zgodilo?
Nekateri	menijo,	da	jih	bo	nekaj	zapustilo	kato-

liško	Cerkev	in	iskalo	“resnično	Cerkev”	drugje.	A	
večinoma	bodo	ostali	katoličani,	s	stališčem,	da	so	
“še	vedno	del	Cerkve,	čeprav	 jih	papež	skuša	od	
tega	odvrniti.”		Zagrenjeni	v	občutku	izdajstva	bodo	
še	vedno	pisali	pritožbe	in	pisma	ter	se	podpisovali	
kot	veliki	katoliki.
A	kljub	njihovem	vztrajanju,	da	je	debata	okrog	

perečih	tem	še	vedno	odprta,	Ivereighova	karikira,	
da	je	ta	vlak	s	postaje	že	odpeljal	ter	jih	pustil	na	
peronu,	s	katerega	mahajo	za	njim.
Tako	kot	v	primeru	drugega	vatikanskega	kon-

cila	 in	papeža	Janeza	Pavla	II.,	bo	namreč	večina	
katoličanov	 okrožnico	 papeža	 Frančiška	 sprejela	
kot	odgovor	na	potrebo	današnjega	časa.	V	vseh	
primerih	je	bil	odpor	močan,	a	Cerkev	gre	naprej.
Zakaj papež ne odgovarja
Papež	 Frančišek	 na	 vprašanja	 kardinalov	 ne	

more	odgovoriti	nič	bolj	kot	Bendikt	XVI.	na	petici-
jo	o	ženskah	diakonisah.	Cerkev	namreč	deluje	po	
drugačnih	mehanizmih,	ki	temeljijo	na	konzultaciji	
in	duhovni	ostrini	skozi	konklave	ali	sinodo,	ki	 jih	
preveva	Sv.	Duh.
Če	bi	torej	papež	Frančišek	kardinalom	odgovarjal	

neposredno	(večkrat	je	to	posredno	storil),	bi	spod
kopal	delovanje	Svetega	Duha	skozi	zgoraj	opisane	
mehanizme.
Dokument	je	namreč	na	sinodi	prejel	več	kot	dve	

tretjini	glasov	vseh	udeležencev.	Zato	je	debata	o	
okrožnici	končana.	Spregovorila	je	namreč	Cerkev,	
ne	papež.
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KRONIKA:
od “dubia” do zamenjave malteškega

velikega kanclerja
Na	španskem	portalu	Religión	Digital	se	novinar	

Mauro	Lopes	v	izteku	leta	2016	v	članku	En	2017,	
se	agravará	la	confrontación	en	la	Iglesia	(V	2017	–	
zaostritev	spopada	v	Cerkvi,	link)	sprašuje,	kakšno	
bo	leto	2017	za	papeža	Frančiška	glede	na	vse	hujše	
napade,	ki	jih	doživlja	s	strani	konservativnega	krila.	
Zadnji	mesec	in	pol	se	je	namreč	zgodilo,	česar	v	
Cerkvi	nismo	vajeni:	intenzivno	in	javno	nasproto-
vanju	papežu	s	strani	dela	cerkvenega	vrha.
A	 pojdimo	 “lepo	 po	 vrsti,	 kot	 so	 hiše	 v	 Trsti”.	

Najprej	bomo	po	Lopesu	povzeli	“kroniko	spopada”,	
ki	se	je	odvil	v	zadnjih	dveh	mesecih.	Nato	bomo	
pogledali,	kaj	od	tega	se	je	dogajalo	na	Slovenskem.	
Zaključili	bomo	s	pogledom	v	ozadje	in	s	prognozo.
14. november 2016
Štirje	 kardinali	 	Walter	 Brandmüller,	 Joachim	

Meisner,	Carlo	Caffara	 in	Raymond	Burke	–	preko	
novinarja	Sandra	Magistra	dajo	svetu	spoznati	svo-
je	zasebno	pismo,	ki	so	ga	pisali	papežu	Frančišku	
že	septembra.	V	pismu	so	 izrazili	svoje	dvome	 in	
vprašanja	(lat.	dubia)	glede	nauka	o	nerazvezljivosti	
zakonske	zveze.	Menijo,	da	je	v	apostolski	spodbudi	
Radost	ljubezni	(Amoris	laetitia,	AL)	ta	nauk	ogrožen.	
Pričakujejo	papežev	odgovor.
16. november 2016
Kardinal	Burke	v	nekem	 intervjuju	že	govori	o	

možnosti,	 da	 bo	 proti	 papežu	 sprožen	 “formalni	
postopek	korekcije	hude	zmote”.
18. november 2016
V	intervjuju	za	katoliški	časopis	Avvenire	papež	

kritizira	kardinale,	ker	da	vnašajo	razdor	v	Cerkev	
in	se	gredo	ideološko	obarvani	legalizem.
20. november 2016
Škof	Fragkiskos	Papamanolis,	predsednik	Grške	

škofovske	konference,	v	odprtem	pismu	poziva	štiri	
kardinale,	 naj	 bodo	 dosledni	 in	 naj	 se	 odpovejo	
svojim	položajem	v	kardinalskem	zboru.
26. november 2016
Papež	v	pismu	udeležencem	redovniškega	sim-

pozija	o	ekonomiji	piše	o	“dvoličnosti	posvečenih,	
ki	 živijo	 kot	 bogataši	 in	 so	 slab	 zgled	 za	 vernike	
ter	škodijo	Cerkvi”.	To	je	točka,	v	kateri	se	papež	
direktno	spopade	s	konservativci.
30. november 2016
Škof	 Bruno	 Forte,	 eden	 najvidnejših	 teologov	

našega	časa,	brani	sinodo	o	družini	 ter	spodbudo	
AL	ter	ju	vidi	v	skladu	z	2.	vatikanskim	koncilom.
8. december 2016
Kardinal	Burke,	kot	patron	malteških	vitezov,	so-

deluje	pri	zamenjavi	velikega	kanclerja	Suverenega	
malteškega	viteškega	reda	Albrechta	von	Boesela-
gerja.	S	to	potezo,	ki	je	papež	ni	odobril,	kardinal	
Burke	dodatno	mobilizira	svoje	privržence.

19. december 2016
Kardinal	Burke	v	intervjuju	za	portal	LifeSite	reče,	

da	bodo	januarja	2017	sprožili	“formalno	korekcijo”,	
če	papež	ne	bo	odgovoril	na	“dubia”.	Burke	za	portal	
Catholic	World	Report	izjavi:	»Če	papež	izpoveduje	
herezijo,	formalno	neha	biti	papež.«	A	doda:	»Ne	
pravim,	da	je	papež	Frančišek	heretik.«
22. december 2016
Papež	imenuje	komisijo,	ki	naj	razišče,	kako	je	

potekala	zamenjava	velikega	kanclerja	Malteškega	
viteškega	reda.
22. december 2016
Papež	se	v	nagovoru	kuriji	z	ostrimi	besedami	loti	

tistih,	ki	zavirajo	reformo	Cerkve.
24. december 2016
Vrh	Malteškega	viteškega	reda	kritizira	odločitev	

papeža,	ker	je	ustanovil	preiskovalno	komisijo.	Da	se	
vrh	vitezov	na	tak	način	zoperstavi	nekemu	papežu,	
je	nekaj	novega.

SLOVENSKE	VZPOREDNE	PRIGODE
Pastoralno leto z Amoris laetitia
Slovenski	škofje	so	odločili,	da	bo	pastoralno	leto	

2016/2017	namenjeno	branju,	študiju	in	meditaciji	o	
AL.	Za	vse	člane	ŽPS	izide	gradivo	Krščanski zakon 
in družina – njuna lepota in izzivi	v	nakladi	11400	
izvodov.	AL	bo	tudi	tema	raznih	tečajev	in	simpozi-
jev.	AL	seveda	ne	bo	mogla	iti	mimo	400	zakonskih	
skupin,	ki	delujejo	v	Sloveniji.
Pastoralni tečaj o AL
Na	tradicionalnem	Pastoralnem	tečaju,	ki	se	ga	

udeleži	 večina	 slovenskih	 duhovnikov,	 o	AL	 kom-
petentno	 spregovorita	 dva	 doktorja:	 teolog	 Blaž	
Jezeršek	in	cerkveni	pravnik	Stanislav	Slatinek.	Oba	
pozivata,	 da	 sledimo	duhu	AL.	Slatinek	 z	 razlago	
“razlikovanja”	in	“razločevanja”	poda	ključ	za	razu-
mevanje	“zloglasnega”	osmega	poglavja.
Štajerski protipapežniki v akciji
Na	Štajerskem	koncu	 neznana	 skupina	 ali	 po-

sameznik	tiska	spise	proti	papežu	Frančišku	in	jih	
oktobra	in	novembra	2016	razpošilja	duhovnikom.	
Na	udaru	je	AL	pa	tudi	splošne	papeževe	usmeritve,	
kot	prevelika	popustljivost	do	muslimanov	in	begun-
cev.	Gradivo	vključuje	intervju	z	nemškim	filozofom	
Robertom	Spaemannom,	ki	ga	je		šmentana	reč!	
	prevedel	 in	na	 svojem	blogu	objavil	 nihče	drug	
kot	to	pišoči.	Med	razposlanim	gradivom	izstopa	v	
slovenščino	 prevedena	 brošura	 Antonija	 Soccija,	
italijanskega	publicista,	ki	zelo	nasprotuje	papežu	
Frančišku.	H	gradivu	so	dodani	tudi	listki,	ki	v	maniri	
apokaliptike	opozarjajo	na	skorajšnji	Jezusov	drugi	
prihod.	Tako	šepetanja	iz	prvih	mesecev	sedanjega	
pontifikata,	češ	da	je	zadnji	pravi	papež	bil	Benedikt	
XVI.,	Frančišek	pa	da	je	protipapež,	ne	potihnejo.	
Imen	prevajalcev,	izdajateljev,	tiskarjev	in	distribu-
terjev	tega	protipapeškega	“samizdata”	ni	navedenih	

Zelo pregleden potek problema, pravo kroniko, je podal klaretinec p. Branko Cestnik v svojem 
Blogu, obenem pa tudi osvetlil, kaj je resnično ozadje tega pisma.
Tole je njegov blog.
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nikjer.	Predvidevamo,	da	gre	za	osebe	s	Celjskega.	
Škof	Stanislav	Lipovšek	 je	duhovnikom	dejal,	naj	
tovrstne	publikacije	brž	damo	za	star	papir.
Intelektualne razprave o AL
Glede	 AL	 se	 je	 novembra	 razvnela	 zelo	 ostra	

debata	na	enem	od	Nikodemovih	večerov.	Dvomi	
in	 nasprotovanja	 papežu	 so	 se	 pojavili	 v	 desnih	
medijih,	kot	sta	Reporter	in	portal	politikis.si.	De-
bata	se	vodi	tudi	na	portalu	casnik.si	www.casnik.
si.	Urad	za	laike	Nadškofije	Ljubljana	na	svoji	strani	
objavi	prevod	obrambe	AL	in	papeža	Frančiška,	ki	
jo	 je	spisal	filozof	Rocco	Buttiglione.	Zaradi	svoje	
sintetičnosti	 dragocena	–	 a	 žal	 preagresivna	–	 je	
kolumna	Bernarda	Brščiča	v	Reporterju	z	začetka	
decembra	z	naslovom	Kriva	vera	papeža	Frančiška.	
Avtor	v	njej	strne	nelagodje	naše	desne	in	konser-
vativne	katoliške	scene	glede	sedanjega	papeža	ter	
poda	 nekak	 obris	 programa	 za	 revizijo	 celotnega	
pokoncilskega	katolištva.
Obisk vatikanista Torniellija v Ljubljani
Andrea	Tornielli,	urednik	portala	VaticanInsider,	je	

mož,	na	katerega	se	obrača	tudi	CNN,	ko	potrebuje	
tehtno	mnenje	o	dogajanju	v	vrhu	Cerkve.	Konec	
novembra	 je	na	povabilo	Založbe Družina	obiskal	
Slovenski	knjižni	sejem	v	Ljubljani,	kjer	je	predstavil	
svojo	knjigointervju	s	papežem	Frančiškom.	Med	
drugim	je	za	Radio Ognjišče imel	pogovor	z	Marja-
no	Debevec.	Tornielli	zna	povedati	o	tistih	ozadjih	
napadov	na	papeža,	ki	niso	vidna,	so	pa	odločilna.
Česa se boji “resnična oblast” in kaj sledi?
Mauro	Lopes	predvideva,	da	se	bo	“križarska	voj-

na	konservativcev”	proti	papežu	Frančišku	v	l.	2017	
nadaljevala	in	krepila.	S	tem,	da	je	kontroverza	o	
Amoris	laetitia	bolj	kot	ne	povod	za	bitko,	ki	zasle-
duje	druge	strateške	cilje,	kot:
–	preprečiti,	da	bi	papež	uveljavil	t.i.	“prednostno	

odločitev	za	uboge”;	
–	revizija	2.	vatikanskega	koncila.

Podobno	sliko	nariše	Andrea	Tornielli.	Za	Radio	
Ognjišče	najprej	pove,	zakaj	papež	ne	odgovarja	na	
“dubia”	štirih	kardinalov.	In	sicer,	prvič,	ker	se	odgo-
vori	na	“dubia”	praviloma	snujejo	v	Kongregaciji	za	
nauk	vere	in	to	lahko	traja	tudi	kakšno	leto;	drugič,	
ker	je	ton	pisanja	kardinalov	neustrezen	in	izsiljujoč	
do	papeža.	Na	vprašanje	Marjane	Debevec,	zakaj	
papež	ni	všeč	konservativcem,	Tornielli	odgovarja:
»Mislim,	da	papeža	napadajo,	tudi	zaradi	neka-

terih	 točk	 glede	 nauka	 o	 zakonski	 zvezi,	 s	 strani	
tistih,	ki	imajo	v	rokah	resnično	oblast	sveta.	Ljudi,	
ki	imajo	oblast,	ne	zanima,	ali	nekdo	v	spovednici	
dá	možnost	prejema	zakramentov	ločenih	v	novih	
civilnih	zvezah.	Resnična	oblast	sveta	pa	se	boji	tega,	
da	 se	 pod	 vprašaj	 postavi	 določen	 sistem;	 bojijo	
se,	če	nekdo	reče,	da	je	treba	spremeniti	smer,	da	
ne	bomo	zašli	v	še	večjo	krizo.	Bojijo	se	tistega,	ki	
pravi,	da	je	treba	spremeniti	način,	kako	gledamo	
na	druge	narode,	 v	 katerih	 smo	 zanetili	 vojne,	 v	
katerih	sklepamo	naše	kupčije,	sicer	bodo	ubogi	tr-
kali	na	naša	vrata.	In	to	je	resnično	jabolko	spora	s	
papežem.	Gre	torej	za	oblasti	zunaj	Cerkve,	pa	tudi	
nekaterim	znotraj	Cerkve	gre	že	malo	na	živce,	ker	
po	njihovem	papež	preveč	govori	o	ubogih.«
Zaključimo z diagnozo in prognozo
Resnično	 jabolko	 spora	 torej	 ni	 osmo	poglavje	

Radosti	ljubezni,	pač	pa	papeževa	odločitev	za	pr-
venstvo	ubogih	ter	njegova	ostra	kritika	globalnega	
ekonomskega	 sistema.	 Elite,	 ki	 se	 zaradi	 takšne	
papeževe	 drže	 počutijo	 ogrožene,	 bodo	 tudi	 v	 l.	
2017	resno	zainteresirane,	da	bo	v	Cerkvi	čim	več	
delovanja	proti	papežu	Frančišku	–	iz	katerega	koli	
razloga	že.	Njim	naproti	bodo	iz	cerkvenega	nedrja	
prihajali	tridentinski	nostalgiki	tipa	kardinal	Burke	
in	desničarski	katonacionalisti	tipa	Brščič.	Od	Go-
ričkega	do	Pirana	raztegnjeno	katolištvo,	v	svojstvu	
članov	ŽPS	in	drugih	aktivnih	laikov,	pa	bo	v	prihaja-
jočem	letu	–	po	naročilu	slovenskih	škofov	–	Radost 
ljubezni	do	konca	prebralo.

V	puščavskem	okolju	so	se	odvijala	najvažnejša	
obdobja	Izraelove	zgodovine:	tu	je	nastajalo	zavezno	
Božje	ljudstvo,	ustvarjeno	tako	rekoč	iz	nič	–	dokaz	
Jahvejeve	ljubezni	brez	nakane,	njegovega	igrivega	
ravnanja.
Puščava	je	okolje,	v	katerem	Bog	pripravlja	pre-

senečenja,	rešitve	in	zveličanje;	okolje,	v	katerem	je	
Božje	ljudstvo	živelo	iz	rok	v	usta,	romalo	od	izvira	
do	izvira	in	bilo	prisiljeno	omejevati	potrebe	na	meje	
za	življenje	najnujnejših	stvari.
Puščava	 je	 tudi	 kraj	 skušnjave,	 očiščevanja,	

preizkušnje.	Zato	pomeni	Izraelu	in	Cerkvi	simbol	
odrešenjske	zgodovine.	Meniška	pravila	vidijo	v	njej	

Janez Hollenstein

PUŠČAVA KOT OB LIKA ŽIV LJENJA
neko	obliko	hoje	za	Kristusom.
Ime	Boga	puščavske	izkušnje	vsebuje	protislov-

ne	prvine,	na	primer:	puščava	–	vir	neuničljivega	
življenja;	 noč	 je	 svetlejša	 kakor	 dan…	V	 puščavi	
mora	kristjan	in	menih	prepustiti	delovanje	»Bogu,	
ki	je	Bog	nemogočih	reči«	(bl. Charles Foucauld).
Puščavska	 izkušnja	je	aktualna	za	vsakogar,	ki	

veruje:	kdor	zadene	ob	dno	svoje	osebe,	ta	naj	bo	
pripravljen	na	srečanje	s	svojo	slabotnostjo	in	ran-
ljivostjo.	Tu	se	utegne	začeti	puščava	kot	življenjska	
oblika,	saj	se	v	tej	izkušnji	skriva	jedro	puščavništva:	
Bog	odkrije	v	človeku	tisto	stično	točko,	na	kateri	
želi	ustvarjalno	delovati.
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Na	stotine	–	prej	tisoče	–	komentarjev	je	napisal.	
V	njih	je	z	jedkim,	slikovitim,	baročno	bogatim	jezi
kom	stresal	resnice	in	pomen	teh	resnic	o	kulturi.
Komentarjev	 ni	 pisal	 (le)	 zato,	 ker	 so	mu	 bili	

vsakdanji	kruh,	ampak	iz	globokega	prepričanja,	ki	
ga	je	dobrih	štirideset	let	sugestivno	zastopal	pred	
televizijsko	 kamero,	 da	 je	 kultura	 prav	 tako	 po-
membna	kot	vsakdanji	kruh.	Kadar	je	v	eter	zdrvela	
njegova	beseda,	 silovita,	 skrivnostno	očarljiva,	 je	
oddaja	zadihala	sočno,	sveže,	naše.	V	tistih	njegovih	
temeljitih	in	razkošnih	komentarjih,	pa	tudi	pogovo-
rih,	je	umetnost	–	besedna	in	likovna	–	dobesedno	
zaživela.	Televizijski	gledalci	so	Jožeta	Hudečka	svoj	
čas	oklicali	za	“kulturnega	pridigarja	”.
Z	zgoščenim	stavkom,	bogatim	arzenalom	pes

ništva,	prispodob,	vzklikov	 in	vprašanj,	da	 je	po-
slušalec	pred	zaslonom	komajda	sledil	njegovemu	
impulzivnemu,	zgoščenemu	in	duhovitemu	nizanju	
dogodkov	 in	miselnih	 primerjav,	 je	 Hudeček	 na	
televiziji	uvedel	ne	le	nov	slog	nastopanja,	temveč	
tudi	osebno	oceno,	kritiko,	kar	ga	je	pogosto	stalo	
“cenzure”.	»Politični	režim	kulturi	ni	bil	naklonjen;	
vselej	so	jo	porivali	nekam	na	rob	ter	ji	tako	vsiljevali	
predznak	nepomembnosti,«	pravi	Hudeček,	ki	je	v	
svoje	komentarje	redno	vpletal	reke	in	pregovore,	
hkrati	 pa	 nagajivo	 žugal	 z	 retoričnimi	 vprašanji.	
»Ved	no	sem	se	boril	s	tistim,	o	čemer	sem	poročal.	
Samostojno	ali	v	dvogovoru.	Poskušal	sem	se	po-
globiti,	da	bi	stvari	razumel.	Ko	pa	nekaj	razumem,	
imam	to	rad.	Imeti	rad	pa	nas	ne	odvezuje	od	kri-
tičnega	stališča	do	tega.	Mar	ni	kritičnost	v	bistvu	
naklonjenost,	želja	po	tem,	da	bi	se	nekaj,	kar	je	v	
osnovi	dobro,	čim	bolj	izpopolnilo?«	Hudečkovi	tele-
vizijski	komentarji	so	izšli	v	dveh	knjigah:	Odvezane 
misli (1992)	 in	Še zmeraj odvezane misli	(1995).	
Zbranih	je	kar	237	komentarjev	in	ocen,	kdo	pa	bi	
preštel	vse	njegove	druge	bibliografske	enote	–	ne-
štete	zapisane	uvode	v	kataloge	slikarskih	razstav,	
še	več	je	tistih	sproščeno	govorjenih	ob	raznih	raz-
stavah,	nikjer	zapisanih,	nikjer	posnetih.	Zato	mu	
je	Zveza	društev	slovenskih	likovnih	umetnikov	ob	
njegovi	sedemdesetletnici	v	zahvalo	za	dolgoletno	
in	 ustvarjalno	 delovanje	 podelila	 naslov	 častnega	
člana	in	priznanje	Ivan	Grohar.
Od	malih	nog	je	Jože	Hudeček	živel	v	Trnovem	

(rojen	24.	februarja	1937).	»V	bližini	trnovske	cer-
kve,	tako	rekoč	v	juhi	umetnostnih	bakterij:	na	ulici	
ob	Inkretovih,	Grumovih,	rezbarju	Slivarju	sem	gle-
dal	pod	prste,	v	katerih	so	nastajali	svetniki,	mojster	
Plečnik	mi	je	pripovedoval	zgodbice,	slikar	Jakac	pa	
me	je	hotel	vselej	za	božič	imeti	na	domu,	ker	sem	
bil	na	las	podoben	njegovemu	posinovljencu	–	smrt	
mu	ga	je	vzela,	jaz	pa	sem	bil	istih	let	in	njegova	živa	
podoba	…«	Poslušal	je	velike	literarne	zgodovinarje,	

osebno	prijateljevanje	z	Gregorjem	Strnišo,	Kajeta-
nom	Gantarjem	in	skupino	okrog	Besede in Revije 
57 so	mu	potrjevale	ljubezen	do	slovenske	besede,	
ki	»mi	jo	je	že	dom	vcepil	v	srce«.	Izpovedi	svetega	
Avguština	–	bral	jih	je,	ko	mu	je	bilo	osemnajst	let	
–	so	ena	izmed	tistih	desetih	knjig,	ki	bi	jih	gotovo	
vzel	s	seboj	na	samotni	otok.	Študiral	je	primerjalno	
književnost	 in	umetnostno	zgodovino	na	filozofski	
fakulteti,	leta	1959	pa	se	je	zaposlil	na	nacionalni	
televiziji,	kjer	je	kot	novinar	komentator	v	kulturnem	
uredništvu	delal	do	upokojitve	leta	2001.	Kot	je	pred	
leti	povedal	pokojni	trnovski	župnik	Jože	Pogačnik,	
je	Hudeček	»izredno	pošten	in	etičen	človek,	zelo	
navezan	 na	 svojo	 rojstno	 župnijo«,	 za	 trnovsko	
župnijsko	glasilo	 je	 napisal	 tudi	 serijo	 impresij	 in	
spominov.	 Nekoč	 plezalec	 in	 alpinist	 najvišjega	
razreda	je	bil	dobrih	štirideset	let	poročen	z	Mileno	
Grm,	znano	igralko,	v	zakonu	pa	sta	se	jima	rodila	
hči	Lucija	in	sin	Jurij.
Jože	Hudeček	je	tudi	literat.	Svoje	pisanje	opiše	

kot	“čakanje	na	zgodbo”,	čakanje,	“da	pridejo	ura,	
kraj	in	človek	skupaj”.	Po	objavi	prvih	novel	leta	1955	
je	“iz	znanih	režimskih	razlogov”	literarno	umolknil,	
do	demokratičnih	sprememb	v	začetku	devetdesetih	
let.	Poleg	dveh	knjig	televizijskih	komentarjev	je	pri	
različnih	založbah	izdal	še	ducat	drugih	literarnih	del,	
ki	so	bile	v	večini	vse	razprodane.	Za	romana	Ulice 
mojega predmestja	(leta	1997)	in	Gluhota	(2002)	
je	bil	nominiran	za	nagrado	kresnik;	s	slednjim	ro-
manom	je	bil	leto	pozneje	tudi	med	nominiranci	za	
nagrado	Prešernovega	sklada.
Hudečku	–	hudomušno	pravi,	da	je	s	tistimi,	ki	so	

njegov	priimek	spreminjali	v	“hudička”,	obračunal	že	
v	osnovni	šoli	–	ki	se	je	v	življenju	odločil	za	pisano	
in	govorjeno	besedo,	se	je	med	kritikami,	recenzija-
mi,	dolgimi	govori,	izvil	tudi	krik:	»Kako	neskončno	
rad	bi	bil	vrtnar!«	Kamorkoli	gre,	poskuša	odkrivati	
tisto,	kar	je	lepo,	pristno.	»Nikoli	nisem	slabe	volje.	
Saj	sem	včasih	žalosten,	ker	me	je	nekaj	prizadelo,	
za	kratek	čas	se	me	lahko	polasti	tudi	slaba	volja,	
toda	moja	življenjska	stalnica	je	Frančiškov	način	
doživljanja:	Hvala	ti,	ker	si	tukaj!«	Hudečkovo	živ
ljenj	sko	načelo	je	bila	Ljubezen.	»Pa	naj	se	sliši	še	
tako	sentimentalno	kot	slaba	predmestna	literatura:	
ljubim,	 zato	 sem.	 Edino	 ljubezen	 je	 ustvarjalna,	
je	 tisto,	 kar	 človeka	 približa	 absolutnemu	 vzoru.	
Človek	je	podoben	Bogu	samo,	če	ljubi.«	Globoko	
je	bil	prepričan,	da	iz	sovraštva	ni	mogoče	ničesar	
ustvariti.	»Prav	zaradi	tega	je	evangeljsko	sporočilo	
Nove	zaveze	nekaj	velikanskega,	ker	vse	temelji	na	
ljubezni,	nekaj	vseobsegajočega,	ker	vse	gradi	na	
pozitivnem	odnosu	do	sveta	in	človeka,	na	upanju	
in	odpuščanju.«
Umrl	je	18.	junija	2011	v	Ljubljani.

naša kultura

Ksenja Hočevar

JOŽE HUD EČEK
24. FEBRUAR 1937 – 18. JUNIJ 2011
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Zakaj sem zapustila salafitsko ideologijo
Salafitsko	ideologijo	sem	zapustila,	ker	je	nevarna	

za	muslimanski	svet	in	za	vse	ostalo	človeštvo.	
Ko	 sem	bila	 dolgo	 časa	 popolnoma	potopljena	

v	salafizem,	sem	se	odločila	odkloniti	to	ideologijo	
v	celoti	od	dneva,	ko	sem	razumela	 resnično	ne-
varnost,	ki	je	v	tem	nauku,	in	hudo	grožnjo,	ki	se	
skriva	za	privlačnim	obličjem	te	“nove	in	krive	vere”	
za	muslimane.
Porabila	sem	veliko	let	(več	kot	20),	da	sem	v	re-

snici	razumela,	da	je	salafizem	zelo	nevarna	sektaška	
ideologija,	katere	cilj	je	siliti	v	delitve,	v	skupnostno	
osamelost	in	v	sovraštvo	med	narodi.
V	letih,	ko	sem	živela	salafitsko	ideologijo,	sem	se	

udeleževala	konferenc,	ki	so	jih	vodili	izkušeni	salafiti	
v	Franciji	in	drugih	državah,	kot	v	Savdski	Arabiji.	
Brala	sem	mnogo	knjig	in	požrla	na	stotine	strani	
besedil,	ki	so	jih	napisali	ti	domnevni	modreci	in	sem	
postala,	kar	ne	bi	hotela	nikdar	biti:	nestrpna	oseba,	
ki	jo	spodbuja	sovraštvo	do	tistih,	ki	so	drugačni	od	
mene,	kot	se	to	dogaja	z	mnogimi	muslimani,	ne	
da	bi	se	tega	zavedali.	Nas	namreč	oblikuje	skoraj	
neobčutem	pritisk	ene	najnevarnejših	sekt	na	svetu	
…	po	Jehovinih	pričah	in	mnogih	drugih	sektah.
Da	bo	bolj	jasna	usmeritev	te	nove,	krive	vere:	

sili	nas	v	sovraštvo	do	“nevernika”,	čeprav	bi	morala	
biti	v	temelju	vsake	vere	spodbuda	za	zbliževanje	
človeških	bitij,	za	spoštovanje	vseh	stvari	in	za	skup
no	življenje	v	miru	in	soglasju.
Po	večletnih	razmišljanjih	in	raziskavah,	ko	sem	

se	mogla	poučiti	do	dna	in	po	dolgih	urah	raziskav,	ki	
so	trajale	mesece	in	leta,	sem	mogla	zbrati	zadostno	
število	dokazov,	ki	so	me	nagnili,	da	sem	zavrgla	v	
celoti	salafitsko	ideologijo,	ki	bi	jo	raje	označila	kot	
wahabitskosalafitsko.
Pri	polni	zavesti	sem	se	odločila,	da	bom	objavi-

la	svoje	mnenje	o	tej	stvari	in	se	pri	tem	imela	za	

salafitsko	izpovedovalko,	ki	se	je	skesala,	ne	da	bi	
kakor	koli	žalila	svoje	nasprotnike.
To	 je	dolga	 zgodba,	 ki	 je	ni	mogoče	povzeti	 v	

kratki	 obliki.	 Toda	 ker	 je	 to	 v	 vašo	 korist,	 dajem	
kratko	razlago.
Kakšna je povezava med salafizmom
in Savdsko Arabijo?
Lahko	zatrdim,	da	je	Savdska	Arabija	glavni	spon-

zor	wahabitske	ideologije,	ki	se	hrani	s	sovraštvom	
do	zapadnega	sveta	in	do	nemuslimanov.
Wahabitskosalafitska	ideologija	je	huda	grožnja	

za	mir	med	ljudstvi.	V	njej	se	ustvarja	ideologija,	ki	
nudi	temelj	teroristom.
Med	tistimi,	ki	so	pristaši	te	ideologije,	se	število	

spreobrnjencev	 veča,	 ker	 so	 novi	 v	muslimanski	
veri	in	jih	je	lahko	manipulirati.	So	bolj	občutljivi	za	
zastrupljena	sporočila	in	za	ideologije	sovraštva,	ki	
jih	nalaga	ta	nauk.	To	razloži,	zakaj	se	mnogi	mladi	
spreobrnjenci	usmerijo	v	terorizem,	z	lahkoto	idea-
lizirajo	vero	in	prav	to	je	vzrok,	da	imajo	Islamsko	
državo	za	novi	eldorado.
Za	wahabitesalafite	so	zmerni	muslimani	odpad

niki,	vsak	nemusliman	je	“nevernik”,	torej	sovražnik	
muslimanov,	ki	ga	je	treba	uničiti.	Tisti,	ki	se	oprede-
ljujejo	kot	zmerni	salafiti,	so	prav	tako	nevarni,	kot	
tisti,	ki	odkrito	širijo	džihadizem	(sveto	vojsko	proti	
nevernikom),	ker	so	v	resnici	razširjevalci	sovraštva	
in	razdeljenosti	v	družbi	in	se	organizirajo	s	ciljem,	da	
bi	se	čimbolj	vrinili	v	družbo	in	med	nemuslimane,	da	
bi	živeli	med	njimi	in	izkoriščali	socialno	pomoč,	ki	jo	
dajejo	države	in	vlade,	ki	jih	sovražijo	…	Kljub	temu,	
da	salafizem	nalaga	“hidžro”	(začetek	muslimanske	
ere	po	zgledu	Mohamedovega	bega	iz	Meke	v	Medino	
leta	622;	op. ur.)	v	islamskih	deželah,	večina	teh	
izbere	 življenje	 v	 zapadnih	 državah	 (na	 primer	 v	
Franciji),	kjer	najdejo	določene	“socialne”	prednosti,	
istočasno	pa	zahtevajo	pravico	živeti	v	skladu	s	suno	

islam
Henda Ayari

NEVARNOST ZA IS LAM IN SV ET
RIAD IN WAHABITSKI SALAFIZEM

Wahabitski salafizem je »nova, kriva vera, ki sili 
v sovraštvo nevernikov, čeprav bi moral biti v te-
melju vsake vere nagib za bližanje človeških bitij.«

Tako je zapisala Henda Ayari, 39-letna franko-
-Tunizijka, ki je bila dolga leta vezana na radikalni 
islam. Po dolgi poti razmišljanja je ostala trdna v 
muslimanski veri, zapustila je pa fundamentalistič-
no ideologijo, katere popačenost, zlorabo in nasilje 
popisuje in oznanja.

V knjigi svojega življenjepisa “Izbrala sem si 
svobodo” Henda Ayari pripoveduje o svojem odda-
ljevanju od radikalne oblike islama, zaradi katere je 
za dolgo razdobje svojega življenja izgubila vsako 
svobodo. S salafitsko ideologijo se je srečala pri 21. 
letih, ko se je poročila s francoskim muslimanom, 

prepojenim s fanatizmom. Več kot deset let je pre-
živela pokrita od temena do nog in trpela vsak dan 
bolj nasilno oblast moža.

V svojem razmišljanju o islamu napada Savdsko 
Arabijo kot glavnega širitelja radikalne oblike mu-
slimanske vere. To je oblika, ki je najprej politična 
in gospodarska in šele potem kulturna. Spodbuja 
jo kraljevska rodbina, ki je na oblasti v Riadu, da bi 
ohranila premoč nad pristaši Mohameda.

»Pri 20. letih sem bila mlada in salafitka,« poudar-
ja Henda Ayari. »Pri 39. sem svobodna muslimanska 
žena.« Tistim, za katere se izkaže, da je ne razume-
jo, kaže mnoge slike, ki krasijo spis. Prej in potem, 
leta wahabitske strogosti in kasnejše osamosvojitve, 
ne da bi vero zatajila. Tole je njeno pričevanje.
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(kar	pomeni	slediti	starim	tradicijam,	ki	izvirajo	iz	
časa	preroka)	z	izgovarjanjem	na	svobodo	in	demo-
kracijo	(kot	se	dogaja	pri	skupnih	dejavnostih,	na	
primer	posebna	kopališča	za	ženske).
Glavni	 cilj	wahabitovsalafitov	 je	 živeti	 po	 sta-

rem,	kot	je	to	bilo	v	času	preroka	in	slediti	suni	in	
navdihnjenim	 besedilom	wahabitskih	 “modrecev”.	
Ti	“modri”	so	podprli	družino	Savdijcev	pri	prevze-
mu	oblasti	 s	pomočjo	 raznih	“izrekov”	(fatwa),	ki	
so	zakoni	verskega	značaja	 in	so	jih	razglasili	oni	
sami	ter	jih	nalagajo	tako	savdskemu	kraljestvu	kot	
ostalemu	svetu.
Savdijci	so	glavni	krivci,	da	se	na	mednarodnem	

območju	širi	verska	ideologija,	ki	odkrito	razglaša	so-
vraštvo,	nestrpnosti	in	mnoge	druge	kršitve	človekovih	
pravic	in	v	nekaterih	primerih	nasilje	proti	članom	dru-
gih	verskih	skupin,	muslimanskih	in	ne	mu	slimanskih.
Kot	se	dogaja	desetletja,	investira	Savdska	Arabi-

ja	milijarde	naftnih	dolarjev	v	islamske	organizacije	
po	vsem	svetu.	Znano	je,	da	je	ena	od	prio	ritet	Riada	
širiti	fanatično	obliko	sunitskega	islama	in	boriti	se	
proti	širjenju	šiitskega	islama	njihovega	najhujšega	
sovražnika	Irana.
Savdske	oblasti	so	izdelale	cel	sistem	financiranja	

z	denarjem,	ki	prihaja	od	prodaje	nafte.	S	tem	Riad	
financira	pridigarje	v	inozemstvu,	gradi	mošeje,	šole,	
centre	in	podpira	kampanje	proti	ustanovam,	odgo-
vornim	in	medijem,	ki	bi	se	mogli	upirati	delovanju	
arabskega	kraljestva.
V	enem	od	mnogih	besedil,	ki	jih	delijo	kot	propa-

gando	svojega	nauka	po	vsem	svetu,	lahko	beremo	
besede	 nekega	 visokega	 verskega	 funkcionarja:	
»Ne	druži	se	z	neverniki,	sovraži	jih	zaradi	njihove	
vere,	ogibaj	se	jih,	nikoli	ne	računaj	nanje	v	primeru	
potrebe,	ne	občuduj	jih,	bodi	proti	njim	vedno	in	na	
vse	načine	v	skladu	z	islamskim	zakonikom.«
Nasveti	so	kategorični:	»Kdorkoli	pomaga	never-

nikom	proti	muslimanom,	je	sam	nevernik	ne	glede	
na	to,	kakšno	pomoč	jim	je	nudil.«
Zanje	so	zapadne	države	kot	Združene	države,	

Francija	…	“bivališče	nevernikov”,	bodisi	kristjanov	
kot	tudi	Judov.
Salafitski	wahabiti	rinejo	v	neko	obliko	nacizma	z	

navdihovanjem	in	izjavljanjem	sovraštva	do	Judov	
in	izkoriščajo	problem	Palestine,	čeprav	Palestincev	
sploh	ne	branijo.
V	nekaterih	wahabitskosalafitskih	publikacijah,	

kot	recimo	v	knjižici	kulturne	službe	veleposlaništva	
Savdske	Arabije	v	Washingtonu	(objavila	ga	je	savd-
ska	vlada)	in	v	drugih	knjigah,	priročnikih	savdskega	
ministrstva	 za	 vzgojo,	 so	 zbirke	 fatew	 in	 verskih	
dekretov,	ki	so	jih	izdali	vladni	odsek	za	verstva	ali	
druge	organizacije	s	sedežem	v	Riadu.	V	njih	je	najti	
navodila,	kako	se	mora	obnašati	musliman.

Tam	 lahko	 ugotovimo	 način,	 kako	 prisiliti	 vsa-
kega	muslimana,	da	zgradi	 “zid	nestrpnosti”	med	
muslimani	in	neverniki:	»Nikoli	prvi	ne	pozdravite	
kristjana	ali	Juda.	Nikoli	se	ne	veselite	z	neverni-
kom	zaradi	njegovih	počitnic.	Nikoli	ne	prijateljujte	
z	nevernikom,	razen	z	objektivnim	ciljem	da	bi	ga	
spreobrnili.	Nikoli	ne	posnemajte	nevernika.	Nikoli	ne	
delajte	pri	neverniku.	Nikoli	ne	oblecite	oblačila	di-
plomantov,	ker	to	pomeni	posnemanje	nevernikov.«	
V	neki	drugi	publikaciji	lahko	beremo,	da	bi	skladni	
odnosi	med	muslimani	 in	 nemuslimani	 povzročili,	
da	ne	bi	bilo	več	»niti	zvestobe	niti	sovraštva,	ne	
bi	bilo	džihada	in	borbe,	da	bi	povzdignili	Alahova	
dela	na	zemlji.«
Teh	besedil	so	danes	polne	knjižnice,	študijske	

dvorane,	mošeje,	knjigarne	vsega	sveta.	V	Franciji	
so	že	povzročila	hudo	škodo	v	glavah	mnogih	mu-
slimanov.
V	mošejah	niso	na	razpolago	samo	knjige,	ki	po-

veličujejo	ekstremizem,	in	ekstremistična	dela	niso	
vsa	savdska.	Toda	Savdska	Arabija	ostaja	daleč	pred	
vsemi	glavna	odgovorna	za	večino	teh	publikacij,	ki	
sejejo	ideologijo	sovraštva	do	nevernikov,	ki	žive	v	
nemuslimanskih	deželah.
Ta	 besedila	 kažejo	 indoktriniranje	muslimanov	

v	borbeni	in	sovražni	ideologiji	radikalne	salafitske	
sekte	v	Savdski	Arabiji.	Vsi	savdijci	morajo	obvezno	
biti	muslimani	 in	 savdska	 vlada	 v	 sodelovanju	 z	
versko	organizacijo	v	deželi	nalaga	wahabizem	kot	
uradni	nauk	države.
Sprejeti	wahabizem	savdske	monarhije,	na	kate-

rem	je	utemeljila	svojo	zakonitost,	se	razodeva	kot	
fanatično	 sektaška,	 ksenofobna	 in	 včasih	 nasilna	
ideologija.	Njena	besedila	izražajo	nauk,	poln	jeze,	
ki	 odklanja	 sobivanje	 različnih	 verstev	 in	 izrecno	
obsoja	kristjane	in	Jude,	vse,	ki	niso	muslimani,	kot	
tudi	newahabitske	muslimane.
Analiza	vseh	 teh	verskih	besedil,	 ki	 izhajajo	 iz	

salafitskega	wahabizma	kaže,	da	je	za	muslimane	
verska	dolžnost	sovražiti	kristjane	 in	Jude	 in	pre-
poveduje	posnemanje	“nevernikov”,	prijateljstvo	z	
njimi,	ali	kakršno	koli	obliko	pomoči	in	sodelovanje	
na	njihovih	praznikih	in	slovesnostih.
Ta	besedila	poudarjajo	zaničevanje	nemusliman-

skih	držav,	ker	te	države	vodijo	civilni	zakoni	in	ne	
totalitarna	muslimanska	zakonodaja	wahabitskega	
tipa.	Nekatera	besedila	prepovedujejo	muslimanom,	
da	bi	sprejeli	državljanstvo	teh	dežel	za	daljši	čas,	
ker	jim	vladajo	neverniki.	Svojim	pristašem	svetu-
jejo,	naj	delujejo	za	ustanovitev	Islamske	države.
Prišel	 je	čas	boriti	se	proti	 temu	uničevalnemu	

nauku	 in	poudarjati	načela	svobode	 in	človekovih	
pravic	proti	savdskemu	wahabizmu	ter	se	neposred
no	soočiti	z	učenjem	te	ideologije,	polne	sovraštva.

Ekstremistični	wahabitski	imam	se	v	Parizu	pelje	
s	taksijem.	Najprej	zahteva	od	taksista,	naj	ugasne	
“air	conditioner”,	ker	jih	v	Mohamedovem	času	ni	
bilo.	Nato	iz	istega	razloga	zahteva,	naj	ugasne	ra-

DOSLEDNOST ZA WAHABITSKEGA IMAMA

dio.	Taksist	molče	uboga,	čez	nekaj	časa	pa	ustavi	
in	reče	imamu,	naj	stopi	ven.	Ko	je	ta	zunaj,	mu	
reče:	»Tudi	taksijev	ni	bilo	v	Mohamedovem	času.	
Počakaj	kamelo!«	In	odpelje.
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PREGANJANJE KRISTJANOV

QATAR
Porte Aperte

Raziskani čas
od	1.	novembra	2014	do	31.	oktobra	2015

Mesto na World Watch list
Na	World	Watch	List	je	Qatar	nabral	65	točk	in	je	

s	tem	zasedel	21.	mesto	(leto	dni	poprej	je	nabral	
64	točk	in	bil	na	18.	mestu)

Viri preganjanja
Preganjanje	kristjanov	v	Qatarju	izhaja	iz	dveh	

virov:	glavni	je	muslimanski	ekstremizem,	v	manj-
ši	meri	pa	rodovna	nasprotstva,	ki	se	z	islamskim	
ekstremizmom	mešajo.

Dogajanje
Okrog	2	milijona	ljudi,	kar	je	90%	prebivalstva,	

sestavljajo	priseljeni	delavci.	10%	prebivalstva	uži-
va	najvišji	bruto	dohodek	na	svetu.	Priseljence	 in	
začasne	delavce	gledajo	v	Qatarju	na	splošno	kot	
sužnje	in	tako	z	njimi	tudi	postopajo.	Prisilno	delo	
in	trgovina	z	 ljudmi	sta	glavna	problema.	Delovni	
pogoji	za	začasne	delavce	so	dostikrat	nečloveški	
in	nevarni,	bedno	plačani,	izpostavljeni	domačemu	
nasilju,	spolnim	zlorabam	in	pomanjkanju	primernih	
življenjskih	 pogojev.	Smrt	 na	delovnem	mestu	ni	
prav	nič	redka.

Vrste preganjanih kristjanov
Preganjanje	občutijo	predvsem	priseljenci	in	za-

časni	delavci	ter	kristjanispreobrnjenci	iz	islama.

Življenjska področja in nasilje
Največ	nasilja	je	v	zasebnem	življenju	in	na	cer-

kvenem	področju.	Spreobrnjenje	iz	islama	v	kako	
drugo	vero	pomeni	smrtno	kazen	in	kristjan,	ki	je	
bivši	musliman,	svoje	vere	ne	more	javno	izpovedo-
vati.	Hude	posledice	lahko	doživi	že	nekdo,	ki	samo	
dela	vtis,	da	je	kristjan.	Krščanski	priseljenci	imajo	
sicer	večjo	svobodo	v	izpovedovanju	vere	pod	po-
gojem,	da	ne	evangelizirajo	muslimanov.	Krščanski	
začasni	delavci	se	lahko	zbirajo	za	bogoslužje	v	za-
sebnih	prostorih	ali	na	za	to	določenih	krajih.	Zunanji	
simboli	vere,	kot	križi	na	cerkvah,	so	protizakoniti.	V	
Qatarju	je	več	cerkva,	ki	služijo	številnim	skupinam	
tujih	 delavcev,	 toda	bivši	muslimani	 se	ne	 smejo	
udeleževati	bogoslužja.	Uradno	priznanje	Cerkve	je	

težko	dobiti,	je	je	potrebno	najmanj	1.500	registri-
ranih	vernikov.	Cerkve	so	večinoma	v	četrti	 izven	
glavnega	mesta	Doha.	Cerkve	ne	smejo	uporabljati	
svojih	kanalov	za	uvoz	Svetih	pisem,	ampak	se	mo-
rajo	posluževati	laične	knjigarne	za	uvoz.

Pozitivno	znamenje:	qatarske	oblasti	so	dale	ozemlja	
za	gradnjo	cerkva	libanonskim	maronitskim	kongre-
gacijam	in	filipinskim	evangeljskim	skupnostim.
Kristjani,	ki	so	bivši	muslimani,	so	včasih	izpo-

stavljeni	 fizičnemu	 nasilju,	 ki	 ga	 izvajajo	 njihovi	
domači	ali	sodelavci,	toda	ti	primeri	večinoma	niso	
prijavljeni.	Če	so	priseljenci	vmešani	v	misijonsko	
dejavnost,	pomeni	to	zanje	tveganje,	da	bodo	zaprti	
in izgnani.

Bodočnost
Zdi	se,	da	 je	politični,	družbeni	 in	gospodarski	

položaj	Qatarja	dokaj	trden	in	glede	verske	svobode	
za	kristjane	ni	pričakovati	kakih	bistvenih	sprememb.

Mučeni,	posiljeni,	zaprti,	skratka	preganjani	zara-
di	vere	v	Kristusa.	150	milijonov	vernikov	trpi	zaradi	
svoje	vere.	 Iz	Sirije	 jih	 je	v	 štirih	 letih	pobegnilo	
700.000,	od	leta	2003	je	70%	kristjanov	zapustilo	
Irak.	V	enem	samem	letu	je	bilo	ubitih	4.344	ver-
nikov	in	požganih	1.062	cerkva.	Zaradi	evangelija	
je	v	Severni	Koreji	70.000	do	150.000	ljudi	v	“pre-
vzgojnih”	 taboriščih,	medtem	 ko	 je	 v	 Pakistanu	

POMOČ PREGANJANIM KRISTJANOM
vsako	leto	700	žensk	žrtev	nasilnega	spreobračanja	
v	islam.	Trditev,	da	so	se	kristjani	vtihotapili	v	po-
dročja,	kjer	je	islam	danes	večinska	veroizpoved,	je	
lažna:	navzočnost	kristjanov	v	teh	krajih	izhaja	iz	
stoletij	pred	začetkom	širjenja	islama.	Predsednik	
evropskega	parlamenta	Schulz	je	zahteval,	naj	se	
Evropska	unija	zdrami	in	se	zavzame	za	obrambo	
kristjanov,	ki	so	preganjani	kjerkoli.
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Po	zadnjih	ocenah	naj	bi	bilo	zaradi	vere	prega-
njanih	okoli	sto	milijonov	ljudi.	Preganjanje	se	je	v	
lanskem	letu	stopnjevalo.	Glavni	vzrok	za	to	je	bil	v	
35	od	50	omenjenih	držav	skrajni	islam;	drugi	vzroki	
so	bili:	verski	nacionalizem,	diktatorski	režimi,	post-
komunistični	ateizem,	medetične	napetosti,	mafijski	
sistemi	in	organizirani	zločini.
»Število	zaradi	vere	umorjenih	kristjanov	in	napa-

denih	oziroma	razdejanih	cerkva	se	je	od	prejšnjega	
leta	skoraj	podvojilo,«	piše	v	poročilu	o	preganja-
nju	kristjanov.	Zaradi	vere	je	bilo	umorjenih	7.100	
kristjanov,	napadenih	pa	2.406	cerkva;	leto	prej	je	
bilo	umorjenih	4.344	kristjanov,	napadenih	pa	1.062	
cerkva.	Glavni	preganjalec	kristjanov	je	že	14.	leto	
zapored	Severna	Koreja.
Severni	Koreji	med	državami,	ki	najbolj	preganja-

jo	kristjane,	sledijo	Irak,	Eritreja,	Afganistan,	Sirija,	
Pakistan,	Somalija,	Sudan,	Iran	in	Libija.	Pakistan	se	
je	z	osmega	mesta	premaknil	na	šesto,	Eritreja	pa	
z	devetega	mesta	na	tretje.	Libija	je	prvič	prišla	na	
seznam	desetih	držav,	v	katerih	najbolj	preganjajo	
kristjane,	 in	 sicer	 islamistične	 skupine.	 Kristjane	
preganjajo	Boko	Haram,	AlŠabab	in	Islamska	dr-
žava.	Ti	in	tudi	z	njimi	povezani	deli	prebivalstva	so	
skrajno	nasilni	do	kristjanov	in	drugih	manjšin,	ki	
ne	soglašajo	z	islamom.
V	hindujskih	in	budističnih	državah,	kot	sta	Indija	

in	Mjanmar,	je	povzročitelj	preganjanja	kristjanov	
povečujoči	se	versko	motivirani	nacionalizem.
V	 Pakistanu	 in	Nigeriji	 kristjane	 preganjajo	 iz-

redno	nestrpne	 islamistične	skupine	 in	 imami,	ne	
toliko	država.
Na	 seznamu	 50	 držav,	 ki	 najbolj	 preganjajo	

kristjane,	 sta	 na	 novo	Niger	 in	 Bahrain.	 V	Nigru	
in	v	drugih	afriških	državah	ima	zelo	močan	vpliv	
islamistična	teroristična	organizacija	Boko	Haram,	
v	Bahrainu	pa	ima	vedno	več	zagovornikov	ideja	o	
kalifatu	v	smislu	Islamske	države.	
Evangeličanski	teolog	Igler	je	časnikarjem	pove-

dal,	da	ustanova	Open	Doors	pomaga	preganjanim	
kristjanom	v	okrog	60	državah.	Dobavlja	jim	Sveta	
pisma,	 krščansko	 literaturo,	 izobražuje	 voditelje	
župnij,	pomaga	zapornikom	in	družinam	umorjenih	
kristjanov.	Pomaga	jim,	da	bi	si	kasneje	lahko	sami	
pomagali,	 s	 tečaji	 opismenjevanja,	 krepitvijo	 sa-
mostojnosti	žene	(ženske),	poljedelskimi	projekti	in	
malimi	krediti.	Prireja	predavanja	in	razne	druge	iz-
obraževalne	prireditve,	objavlja	različne	publikacije.	
Vse	to	dela,	da	bi	bili	ljudje	po	svetu	bolj	seznanjeni,	
kaj	se	v	resnici	dogaja	s	kristjani,	in	da	bi	bolj	čutili	
z	njimi	ter	tudi	zanje	molili.
Ameriški	raziskovalni	inštitut	Pew	Research	Cen-

ter	ugotavlja,	da	živi	skoraj	tri	četrtine	prebivalcev	
na	svetu	v	državah,	kjer	zatirajo	verne	ljudi.	Leta	
2011	je	v	takšnih	deželah	živela	polovica	svetovnega	
prebivalstva.	V	petih	od	sedmih	držav	z	največjim	
številom	prebivalcev	z	vsega	skupaj	3,3	milijarde	

ljudi	od	7,3	milijarde	Zemljanov	(na	Kitajskem,	v	
Indiji,	 Indoneziji,	 Pakistanu	 in	 Nigeriji)	 kristjane	
preganjajo	na	razne	načine.
Predsednik	mednarodne	 katoliške	misijonske	

ustanove	Missio	München,	Wolfgang	Huber,	je	na	god	
prvega	mučenca	sv.	Štefana	spomnil,	da	kristjanom	
v	številnih	deželah,	če	si	hočejo	rešiti	golo	življenje,	
ne	preostane	drugega	kakor	beg.	»Njihova	usoda	
nas	ne	sme	pustiti	ravnodušne,	marveč	moramo	biti	
solidarni	do	njih,«	opozarja.
Huber	 ugotavlja,	 da	 so	 kristjani	 v	 veliki	meri	

preganjani	v	državah,	kjer	so	v	večini	muslimani.	
V	Pakistanu	so	stalno	napadani.	To	potrjuje	izjava	
predsednika	Pakistanske	škofov	ske	konference	nad-
škofa	Josepha	Couttsa	iz	Karačija:	»Živimo	v	stal-
nem	strahu,	ker	ne	vemo,	kje	skrajneži	načrtujejo	
morebiten	napad.«	
Kristjane	 napadajo	 tudi	 na	 nekaterih	 indijskih	

območjih	ter	v	naslednjih	afriških	deželah:	Keniji,	
Južnoafriški	republiki	in	Egiptu.	Prav	na	črni	celini	
je	teh	napadov	vedno	več	in	so	čedalje	hujši.	Glavni	
razlog	za	to	je	že	omenjeni	islamski	ekstremizem,	
naj	bo	v	obliki	fundamentalizma	(odklanjanja	ver-
ske	 svobode)	 ali	 nasilja	 in	 terorizma	 terorističnih	
organizacij	Al	Kaide,	Islamske	države,	talibanov,	Al-
Šababa,	Boko	Harama.	Druga	oblika	preganjanja	so	
različne	oblike	despotizma,	na	primer	v	komunistični	
Severni	Koreji,	Vietnamu	ali	na	Kitajskem.	
Oblike	preganjanja	so	zelo	različne,	segajo	od	be-

sednega	preganjanja	do	kamenjanja.	Najpogostejše	
so:	obešanje,	umori,	sekanje	udov,	jemanje	za	talce,	
zasužnjevanje.	Druge,	 tudi	učinkovite,	 če	 smemo	
tako	reči,	so	pritisk	oblasti	ali	družbe,	zaničevanje	
in	zapostavljanje	na	vseh	področjih	življenja,	zako-
ni	o	bogokletju	ali	spreobrnjenju,	neenakost	pred	
zakonom,	grožnje	šolam	ob	dejanjih	posameznikov	
(Pakistan),	politično	ali	poklicno	zapostavljanje,	dis-
kriminacija	v	šoli	in	pri	izobraževanju,	omejevanje	
verske	svobode	in	prakse.	
Vatikanski	 državni	 tajnik,	 kardinal	Pietro Pa-

rolin,	je	v	pogovoru	za	španski	tednik	Vida	Nueva	
poudaril,	da	bi	morali	muslimanski	učenjaki	odloč-
neje	ukrepati	zoper	nasilje	v	imenu	vere	islamskih	
skrajnežev	in	ga	»nedvoumno	obsoditi«.	Oznanjati	
bi	morali	 islam,	 ki	 ne	 dopušča	 nobenih	 skrajno-
stnih	razlag	glede	opravičljivosti	nasilja.	Kot	svetlo	
znamenje	je	omenil	tiste	muslimane,	ki	so	obsodili	
teroristične	napade	lani	novembra	v	Parizu,	pohva-
lil	pa	je	tudi	izraze	solidarnosti	z	žrtvami	napadov	
čisto	preprostih	muslimanov.	»Ne	pozabimo,	da	so	
večinoma	žrtve	islamskega	ekstremizma	muslimani	
sami,«	je	spomnil	kardinal.	Katoliška	Cerkev	pa	mora	
sedaj	 podvojiti	 svoje	 prizadevanje	 za	medverski	
dialog.	Teroristična	milica	Islamske	države	ogroža	
mir	na	svetu.	Vsa	mednarodna	skupnost	je	dolžna,	
da	se	upre	teroristom.	Pooblastilo	za	to	lahko	da	le	
Varnostni	svet	ZN.

PREGA NJA NJE NARAŠČA
skrajni islam glavni povzročitelj preganjanja kristjanov
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Včasih,	ko	mi	pisalni	stroj	pomaga	postaviti	na	
papir	 drevesa,	 grme,	 gozd,	 veverice	 in	 vse	 to	 v	
gorsko	višino	nekaj	več	kot	1.000	metrov	–	do	vrha	
gore	Fudži	je	le	še	kakih	2.500	metrov	–	me	popade	
strah:	ali	vam	nisem	nekoč	o	tem	že	pripovedoval?
Dejstvo	je,	da	že	leta	in	leta	hodim	v	japonske	

gore,	katerih	vsaka	s	svojo	gmoto	in	višino	prispeva	
k	celotnemu	masivu	z	imenom	Fudži.	Na	razpola-
go	imam	staro	bajto,	ki	ima	svoje	štiri	vogle	tako	
močne,	da	se	lahko	občasni	potresi	podpišejo	le	na	
stene,	bajte	pa	doslej	niso	mogli	premakniti.	Bajta	
je	pod	mogočnimi	zelenosivimi	bori	in	je	cenejša	
kot	hotel.	Po	kakih	petnajstih	minutah	hoje	navzdol	
se	pride	do	jezera,	ki	se	imenuje	(po	naše	pisano)	
Jamanáka,	z	 rahlim	naglasom	na	 tretjem	“a”.	Od	
tu	je	z	avtobusom	kake	dobre	pol	ure	do	gorskega	
mesteca	z	dolgim	imenom	(spet	po	naše)	Kauaguči-
Fudžijóšida.	Tam	je	ljubka	katoliška	cerkvica,	skoraj	
skrita	med	nasadi,	drevesi	in	stavbami.	V	njej	da-
rujem	vsako	tretjo	nedeljo	sv.	mašo	v	japonščini	in	
angleščini.	Kako	je	to	mogoče?	Celotna	sv.	maša	je	
v	japonščini,	toda	ob	japonskem	pozdravu	v	začetku	
sv.	maše	je	nagovor	tudi	v	angleščini.	Za	koga?	Za	
drage	filipinske	vernike,	ki	so	prišli	delat	v	japonske	
tovarne,	a	jim	japonščina	dela	težave	vsaj	v	prvih	
letih	bivanja	na	Japonskem.	Filipinci	in	Filipinke	so	
navadno	iz	nizkih	slojev	–	plača,	ki	jo	dobivajo	na	
Japonskem,	se	jim	zdi	bajna	–	toda	angleščina,	ki	
so	jo	prinesli	s	seboj,	je	preprosta	in	takšna	mora	
biti	tudi	pridiga.	In	v	vsaki	mora	biti	beseda	“love”;	
ne	le,	ker	jo	vsi	Filipinci,	posebno	pa	Filipinke	zlah-
ka	 razumejo,	ampak	posebno	zato,	ker	 jo	 je	naš	
Gospod	največkrat	oznanjal,	včasih	s	pomočjo	še	
danes	čudovito	lepih	prilik.
Prosim,	vrnimo	se	spet	k	bajti	v	gorah.	Ko	po-

stane	v	Tokiu	sredi	poletja	divje	vroče	–	vsaj	35°C	
(95°F)	–,	se	umaknem	v	to	“svojo”	bajto,	da	lahko	
nadaljujem	 svoje	 delo.	 Saj	 če	 se	 v	 Tokiu	 obdaš	
tu	di	s	hladilnimi	aparati,	te	že	po	nekaj	urah	zrak	
napravi	tako	utrujenega,	da	se	ti	zdi	edino	možno	
delo	–	dremanje	...	Toda	v	gorah	te	blazne	vročine	
ni.	Je	toplo,	včasih	zelo,	zelo	toplo,	posebno	opoldne,	
ko	si	vrat	skoraj	ne	upam	odpreti,	a	skozi	okno	me	
gledajo	bori	in	se	rahlo	zibljejo	v	vetru,	zadovoljni	
z	opoldnevom.	Kar	zadeva	nenaden	dež,	je	od	leta	
do	leta	drugače.	Namreč	kar	zadeva	prihod	dežja.	
Včasih	 se	 nebo	 počasi,	 počasi	 prepusti	 oblakom,	
temnim	od	dežja,	 ki	 ga	 nosijo.	 Včasih	 je	 hipoma	
vse	 spremenjeno	 v	 temnočrno	 pokrajino,	 katero	
začno	zalivati	vode	iz	ogromnega	nebeškega	vedra.	
Kmalu	se	narava	umiri,	a	dež	si	še	naprej	utira	pot	
čez	hribe,	čez	podolgovate	griče,	čez	cesto	in	kar	
naravnost	v	jezero.	“Moja”	bajta	je	nekako	na	sredi	

vzpetine,	kar	pomeni,	da	dež	 teče	po	vzpetini	do	
bajte,	pusti	okrog	bajte	nekaj	vode,	ki	lahko	doseže	
tudi	pol	metra,	a	jo	polagoma	vsrka	zemlja	okrog	
bajte.	Doslej	je	samo	enkrat	vdrla	v	bajto	in	mi	jo	
temeljito	 onesnažila,	 da	 se	 tako	 vljudno	 izrazim.	
Nekoč	se	je	dežju	pridružila	strela	in	udarila	v	bor	na	
vzpetini	pred	bajto	in	po	vseh	znanih	zakonih	narave	
bi	moral	bor	treščiti	točno	na	sredino	bajte.	A	ljubi	
Bog	je	imel	drugačne	načrte:	bor	se	je	vljudno	obrnil	
vstran	in	padel	pred	bajto,	a	tako	da	je	še	danes	
pred	bajto	nekakšen	nasip.	Menda	ne	pretiravam,	
saj	so	padli	bor	prišli	fotografirat	sosedje	...
To	julijsko	jutro	vstanem	zgodaj.	Sončni	žarek	me	

je	prišel	budit,	nekako	tako	sem	čutil,	a	zakaj	tako	
zgodaj?	 Pogledam	budilko:	 4.30.	 Pogledam	 skozi	
okno:	bori	se	kopljejo	v	mehki	sončni	svetlobi,	veje	
se	komaj	za	spoznanje	gibljejo	v	kar	se	da	rahlem	
vetru.	 Stopim	 na	 prag:	 nikogar	 ni.	 Prisluhnem	 v	
gozd	okrog	vzpetine	–	čisto	tiho	 je.	Ozrem	se	na	
košček	vrta	tik	ob	bajti.	Gledam	in	gledam	–	nekaj	
ni	tako,	kot	je	bilo	doslej,	čeprav	je	drog	za	sušenje	
perila	 nepoškodovan.	 Za	 hip	me	 zmoti	 ptiček,	 ki	
se	usede	na	borovo	vejo	in	me	po	svoje	pozdravi	
in	spet	odleti.	Toda	kaj	je	narobe	z	mojim	minivr-
tom?	Gledam	visoko	travo	in	–	ne	vidim	več	svojih	
ljubkih,	snežnobelih	lilij!	Gledam	pozorno,	iščem	z	
očmi,	a	lilij	ni.	Od	praga	do	vrta	je	le	nekaj	korakov.	
Namesto	 lilij	 s	 snežnobelim	nasmehom	me	nemo	
gledajo	štiri	luknje.
»Dobro	jutro!«	me	naenkrat	iz	gooščave	na	desni	

pozdravi	sosedov	glas.	
Tako	zgodaj	zjutraj?	Smehljaje	se	mi	približa	in	

prikima:
»Tako	sem	se	čudil	tudi	tudi	jaz	v	jutranji	megli.	

Najprej	nekim	čudnim	šumom	okrog	hiše;	saj	veste,	
da	je	skoz	in	skozi	ograjena.	Potem	je	bilo	tiho	nekaj	
časa.	In	potem	spet	tisti	jasen,	neznan	šum.	Hišna	
vrata	so	bila	kot	zmeraj	zaprta,	vloma	se	nisem	bal.	
Ampak	tisti	skrivnostni	šum	...	Ko	se	zjasni,	grem	
ven	pogledat.	Samo	na	enem	mestu	je	bila	ograja	
takorekoč	 pregrizena.	 Vi	 imate	 namesto	 lilij	 štiri	
luknje,	jaz	jih	imam	deset.	Okoli	lukenj	je	tu	in	tam	
v	mokri	prsti	ostala	sled.	Merjaščev	mladič.	Zunaj	
vrta	sem	odkril	še	eno	samo	sled:	prašičje	mame,	
ki	je	peljala	mladiče	najbrž	iz	gozdov	Izu	planine.«
»Hvala,	dragi	gospod	sosed,	za	informacijo!	Kaj	

nameravate	storiti	vi?«
»To	se	mi	ni	zgodilo	prvič.	Veste,	so	leta,	ko	poleti	

primanjkuje	hrane	za	celo	vrsto	živali,	ki	živijo	on-
stran	naše	planote.	Z	lilijami	bo	najbrž	treba	nehati	
za	eno	ali	dve	leti.«
»Hvala	 vam	 za	 nasvet!	 Še	 zgodaj	 je	 –	 ali	 vas	

smem	povabiti	na	skodelico	kave?«

misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega na videz razpadlega misijonskega cekarja

OBISKOVA LEC NA ŠTIRIH NOGAH
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Dražgoše – raztegnjena vas na pobočju Jelovice nad Železniki v Selški dolini nad Škofjo Loko. Dražgoše – vas, kjer so med 9. in 11. januarjem 1942 
partizani toliko časa izzivali Nemce, da so ti vas napadli. “Junaški” partizani so pobrali šila in kopita in se poskrili v gozdovih Jelovice, nič krive vaščane 
pa prepustili Nemcem, ki so iz maščevanja popolnoma požgali vas, ustrelili 11 talcev, ostale vaščane pa izgnali. Dražgoše – požgana vas, ki so jo morali 
po vojski domačini sami obnoviti, saj se je “ljudska oblast” nanjo požvižgala. Dražgoše – vas, ki je prva po vojski leta 1966 dobila novo cerkev kljub 

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

KO LAŽ POSTA NE PRAVI LO

Nasmehne	se	mi	in	mi	od	strani	rahlo	pomežikne:
»Veste,	žena	mi	je	prepovedala	kavo	–	menda	

slabi	srce	...	A	to	jutro	je	izjema:	saj	sva	zaposlena	
z	 odkrivanjem	 tatov,	 ker	 v	 nobeni	 deželi	 ni	 eno-
stavno!«
In	 tako	 sva	 tisto	 lepo	 poletno	 jutro	 že	 zgodaj	

zjutraj	uživala	kavo,	ki	je	tudi	božji	dar!
Ali	se	še	spominjate	tokratnega	naslova	iz	mojega	

cekarja?	Merjaščeva	mama	in	mladiči	so	–	obiskoval-

ci,	v	moji	pripovedi	je	en	sam	obiskovalec	...	Kdo?	
Kdaj?	Kje?
Naslednje	jutro	okrog	petih.	Da	se	ljubemu	Bogu	

zahvalim	za	svetlomodro	nebo,	za	strumne,	živo-
zelene	bore	okrog	bajte,	za	sveži	vonj	mehke	trave	
prav	do	praga	–	odprem	vrata	in	pred	pragom	stoji	
–	srnjak!	V	trenutku	si	zazreva	v	oči	–	kako	so	se	mu	
svetile!	–	a	skoraj	v	istem	trenutku	s	tako	naglico	
oddrvi,	da	ga	nisem	več	videl.	Do	zdaj	nikoli	več.

KITAJSKA
molilnice na letališčih

Na	zelo	 zasedenem	 letališču	v	mestu	Šen	Čen	
na	 področju	 svobodne	 trgovine	 na	 jugu	Kitajske,	
so	odprli	 “duhovno	oazo”:	Kakih	30m2	površine	z	
resnim	okrasjem,	ki	je	bistveno	za	kapelo,	s	klopmi	
in	Biblijami	na	razpolago,	da	bi	potnikom	omogočili	
trenutek	molitve	ali	meditacije.	Krajevni	tisk	je	to	
pospremil	s	komentarjem	»da	je	odprtje	molilnice	
znamenje	priznanja	krščanski	kulturi	in	spoštovanja	
mednarodnih	gostov.	To	pomaga	tudi	k	spoznavanju	
krščanske	kulture	in	podpira	evangelizacijo.«	Zadnja	
leta	je	več	kitajskih	mednarodnih	letališč	organizi-
ralo	molilnice,	namenjene	kristjanom,	muslimanom	
in	 vernikom	 raznih	 veroizpovedi,	 kot	 je	 to	 storilo	
mednarodno	 letališče	 v	 Beijingu	 (dve	molilnici),	
mednarodno	letališče	v	Čengduju	(glavnem	mestu	
province	Sičuan),	mednarodno	letališče	v	Ši	Anu	in	v	
Kung	Mingu,	glavnem	mestu	province	Yunan,	pa	tudi	
mednarodno	letališče	v	Ordosu	v	Notranji	Mongoliji.	
Kitajski	kristjani	zelo	cenijo	te	novosti,	posebno	kar	
zadeva	širjenje	vere.	(Agencija Fides).

INDONEZIJA
prebičana kristjanka

To	je	prvič,	da	je	bila	v	Indoneziji	po	predpisih	
šarije	(muslimanskega	zakonika)	prebičana	nemu-
slimanska	oseba.	Šarija	je	v	veljavi	v	provinci	Aceh	
na	severu	otroka	Sumatre.	Remita	Sinaga,	60letna	
protestantka,	je	bila	bičana	v	mestu	Takengon,	ker	
jo	je	islamsko	sodišče	spoznalo	za	krivo	prodaje	al-
kohola.	Policija	je	namreč	v	njeni	trgovini	zaplenila	
50	steklenic	alkoholnih	pijač.	Za	to	je	bila	obsojena	
na	30	udarcev	z	bičem.	V	provinci	Aceh	 je	šarija	
obvezna	za	muslimane,	nemuslimani	pa	se	ji	lahko	

podvržejo	prostovoljno.	Kot	so	povedali	nekateri	kra-
jevni	funkcionarji,	je	omenjena	ženska	prostovoljno	
izbrala	bičanje	v	prepričanju,	da	bi	druga	rešitev	bila	
slabša:	določen	čas	zapora	v	smislu	obstoječega	za-
kona.	Res	je	indonezijska	vlada	leta	105	prepovedala	
prodajo	alkohola	v	majhnih	trgovinah.
Da	 bi	 zaustavila	 delovanje	 “neodvisnikov”	 je	

osrednja	indonezijska	vlada	let	2002	dovolila	režim	
“posebne	 avtonomije”	 provinci	 Aceh	 kjer	 živi	 4,7	
večinsko	muslimanskih	 prebivalcev.	Novi	 islamski	
Kazenski	zakonik	je	bil	potrjen	v	provinci	leta	2014	
in	je	stopil	v	veljavo	oktobra	2015.	Z	bičanjem	ka-
znuje	spolne	odnose	izven	zakona,	porabo	in	prodajo	
alkoholnih	pijač	 in	 igre	na	 srečo.	Za	 indonezijsko	
nevladno	organizacijo	“Kontras”,	ki	brani	in	podpira	
človekove	pravice,	je	»bičanje	nečloveško	dejanje	
in	oblika	mučenja,	ki	v	Indoneziji	ne	bi	smela	biti	
dovoljena.«	(Agencija Fides)

NIGERIJA
izginilo 10.000 otrok

Nigerijska	zvezna	država	Borno	sprejema	milijo-
ne	notranjih	pregnancev.	Od	njih	je	izginilo	okrog	
10.000	mladih,	za	katere	sodijo,	da	jih	je	zanovačila	
teroristična	skupina	Boko	Haram.	Položaj	prebival-
cev	 v	 tej	 državi	 je	 obupen.	Več	 kot	 65.000	 ljudi	
trpi	zaradi	lakote,	nadaljnjemu	milijonu	pa	lakota	
grozi.	Po	oceni	Združenih	narodov	je	v	Bornu	lačnih	
250.000	otrok	mlajših	od	5	let.	Okrog	4,5	milijona	
ljudi	 nujno	 potrebuje	 osnovno	 prehrano.	 »Ljudje	
žive	na	področjih,	ki	jih	nadzoruje	Boko	Haram	ali	
vlada	in	humanitarne	organizacije	nima	dostopa	do	
njih,«	piše	v	sporočilu	nevladne	organizacije	Oxfam,	
ki	ga	je	dobila	Fides.	Teroristi	so	povzročili	na	tisoče	
beguncev	znotraj	države.	Borba	države	proti	njim	je	
zadnje	čase	dokaj	uspešna.	(Agencija Fides)
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Bitka pri Dražgošah še vedno ostaja simbol velike zmage partizanov 
nad nacizmom. A danes vemo, da je to laž. V oddaji Aktualno z vodi-
teljem Aleksandrom Rantom smo se pogovarjali z gostoma, zgodovi-
narjem Stanetom Grando in raziskovalcem povojnih pobojev Markom 
Štrovsom, zakaj kljub znanim dejstvo ostajajo Dražgoše simbol odpora 
in narodnoosvobodilnega boja, prav tako pa smo se tudi vprašali, zakaj 
komunisti še danes praznujejo laž.

Mit o veliki bitki pri Dražgošah v Selški dolini je bil ovržen že pred 
leti. A še vedno potekajo pri tem spomeniku sramotnega bega partiza-

nov manifestacije slovenske levice. Še vedno se časti hrabre partizane, 
govorci pa imajo to čast, da lahko z izdajalci zmerjajo vse, ki levi politični 
opciji niso všeč. Na Dražgošah pa je vedno prisotno tiho politično vodstvo 
Slovenije. Skoraj nikoli ne manjka tovariš Milan Kučan. Govorniki so kleni 
komunisti, dvorni zgodovinarji in mladi nadebudneži, ki so za ohranitev 
oblasti pripravljeni spregledati dejstva.

Čeprav so jih Dražgošani prosili,
partizani niso hoteli zapustiti vasi
Danes je znano dejstvo, da je bila bitka pri Dražgošah vse prej kot 

Kaj se je v Dražgošah v resnici dogajalo tistega daljnega leta 1942, je na Nova24TV objavil nekdo, ki se je podpisal s kraticama N. Ž. pod naslovom 
“Samo levičarji so lahko tako pokvarjeni, da na mestu množične morije priredijo velik žur za svoje pajdaše”.

vsem polenom, ki so jih vaščanom pod noge metale komunistične oblasti. Dražgoše – vas, kjer komunisti vsako leto januarja slavijo svojo “zmago”. Kaj 
je bila v resnici ta zmaga, bomo videli v nadaljevanju. Res pa je, da je celo dr. Metod Mikuž, bivši duhovnik, aktiven partizan in pozneje univerzitetni 
profesor zgodovine, študentom govoril, da je bila to ena največjih partizanskih napak.

Med slavnostnimi govorniki na januarskih proslavah sta si posebne “zasluge” pridelala predsednika Zveze borcev dr. Janez Stanovnik in Tit Turnšek. 
Oba sta klatila take, da ju od takrat ni bilo več slišati – menda so celo strici iz ozadja prišli do tega, da jim naredita več škode kot koristi. Sicer jima pa 
sledijo vredni nasledniki. Kaj se je slišalo letos, 8. januarja, je v Reporterju popisal Nenad Glücks pod naslovom “Poglejte, kake neumnosti je v Dražgošah 
klatil obskurni zgodovinar Premk”.

Na tokratni proslavi ob obletnici dražgoške bitke osrednji govorec 
ni bil nihče od levičarskih politikov, kar kaže, da Kučan in drugi strici še 
niso izbrali svojega favorita za naslednje volitve.

Ko je bilo že upati, da Slovenija počasi le pluje stran od komunistične 
mitomanije, je včerajšnji prispevek TV Slovenija iz revolucionarnega 
romarskega središča Dražgoše dokaz, da žal še ni tako. Ob 75. obletnici 
dražgoške bitke in 60. letnici spominske prireditve “Po poteh partizanske 
Jelovice” nas je na to v svojem prispevku za Dnevnik nacionalne televi-
zije spomnila novinarka Marjeta Klemenc. Očitno so jo navdihnile tudi 
besede slavnostnega govorca zgodovinarja dr. Martina Premka, sicer 
kustosa Vojaškega muzeja Slovenske vojske, da je izustila, kako se je “le 
peščica Slovencev uklonila agresorju”.

Kriterij, koga ubiti med in po vojni, za komuniste seveda ni bil ta, 
“kdor se je uklonil agresorju”, pač pa, kdor se ni hotel ukloniti revoluciji. 
Tako so pobili tudi množico partizanov in civilistov, katerih edini greh 
je bil, da niso bili privrženci komunizma. Zgodovinar Premk, ki je, zelo 
sporočilno, doktoriral pri dr. Božu Repetu, piscu slavospeva o Kučanu, 
je grmel o tem, da partizani sprave niti ne potrebujejo in naj se tisti, “ki 
so prisegli Hitlerju, spravijo sami s seboj”. Kot je dejal, so vsi narodi na 
svetu ponosni na svoj upor in boj proti fašizmu in nacizmu. No, nekateri 
so ponosni tudi na boj proti tretjemu zlu, komunizmu, toda mednje ta 
zgodovinar pač ne sodi.

Seveda pri dražgoški bitki leta 1942 v prvi vrsti ni šlo za upor proti 
okupatorju, pač pa za žrtvovanje celotne vasi Dražgoše na oltarju revoluci-
je, le da se do leta 1990 o tem ni smelo niti pisniti. Po besedah domačina 
Franca Kavčiča, ki je izkusil tedanjo tragedijo vaščanov, so ti že prvi dan 
bojev rotili partizanske poveljnike, naj odidejo iz vasi, ker so se zavedali 
nemškega odziva ter posledic. Francev oče je partizanskim poveljnikom 
celo dejal, da so jim vaščani pripravljeni voziti hrano na Jelovico, samo 
naj se umaknejo iz vasi. Toda ne, vas je bilo potrebno žrtvovati. Nemci 

so se, besni zaradi lastnih hudih izgub (med bojem je padlo 27 nemških 
policistov in vojakov), hudo znesli nad vaščani. Med partizani, ki so se 
iz vasi umaknili in domačine prepustili na milost in nemilost Nemcev, 
je bilo devet žrtev, vaščanov pa so okupatorji pobili kar 41 (med njimi 
tudi triletno punčko, ki jo je ubila granata). 18 ljudi so Nemci nagnali v 
župnišče in prosvetni dom in jih žive zažgali, med njimi Francovega očeta 
in strica, kot se spominja. Sam je bil tedaj fantič star deset let in bi tudi 
njega nek nemški vojak ustrelil, če mu ne bi drugi to preprečil. Preostanek 
81 vaščanov so odpeljali v zapor v Šentvidu pri Ljubljani, okupatorji pa so 
vse hiše v vasi zminirali, kasneje tudi cerkev. »Mit o pogumnih partizanih, 
ki so branili Dražgoše, je izmišljen in neresničen. Resnica je, da je bila 
vas Dražgoše izbrana načrtno, da so partizani s tem izzivali Nemce«, je 
prepričan Kavčič, pri čemer ne obsoja mladih partizanov, ki so morali zgolj 
izpolnjevati ukaze. »Koliko nedolžne krvi je bilo prelite v tej neslavni bitki 
samo zaradi hlepenja partije po oblasti!?«

Opozoril je še, da so ob gradnji velikega spomenika (postavljen 
je bil 1976) v spomin na dražgoško bitko kljub nasprotovanju večine 
domačinov posmrtne ostanke (koliko jih je bilo) iz svete zemlje ob novo 
postavljeni cerkvi prenesli v neposvečeno grobnico pod spomenikom 
in brez vsakršnih imen.

Medtem so postale Dražgoše revolucionarno romarsko središče, 
kjer je vsako leto januarja slišati gromovnike udrihati zoper »izdajalce, 
klečeplazneže, sodelavce okupatorja, tiste, ki so prisegli Hitlerju…« Biti 
govornik na tej prireditvi pomeni nekakšno iniciacijo v elitni Kučanov 
krog, tako je bila pred nekaj leti, bizarno, slavnostna govornica celo 
propadla političarka LDS Katarina Kresal, kaviar levičarka s kupi dragih 
oblačil in “neoliberalnih” evrov. Tokratni govorec, obskurni zgodovinar 
Premk, kaže, da strici iz ozadja za zdaj še niso izbrali kandidata za 
naslednika Mira Cerarja, s katerim pač ne morejo več računati na 
naslednjih volitvah.
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junaški odpor in obramba domačinov. Na srečo je še dovolj živih Draž-
gošanov, ki vedo, kaj se je zgodilo, in jih ni več strah tega javno povedati. 
Bitka pri Dražgošah je bila sramota za partizane in velik pokazatelj tega, 
koliko je bilo komunistom res do ljudi. Pred vojno je bilo v Dražgošah 
čez 400 prebivalcev, le pet pa jih je imelo tajni komunistični krožek. 
Ti so leta 1941 povabili partizane, naj pridejo prezimit v Dražgoše. 
Večina prebivalcev nad nasilneži z orožjem ni bila navdušena in jih je 
prosila, naj odidejo. Predvsem zaradi strahu, kaj bodo storili Nemci, ko 
ugotovijo, da v Dražgošah prezimuje Cankarjev bataljon. Seveda so za 
to Nemci izvedeli in so napadli Dražgoše. Prebivalci so partizane prosili, 
naj odidejo, a so se ti odločili, da bodo branili vas in prebivalce.

Med civilisti je bilo veliko civilnih žrtev,
vas pa je bila zminirana do tal
Nemci so začeli vas obstreljevati, nato pa so v napad poslali tudi 

pehoto. Večina partizanov je že prvi dan bojev pobegnila na Jelovico 
in prebivalce pustila na milost in nemilost Nemcev, ti pa so s prebivalci 
obračunali. 41 so jih pobili, več kot 80 pa pripeljali v Ljubljano v Škofove 
zavode. V bitki je padlo 8 partizanov in 27 Nemcev. To so dejstva, ki 
držijo, ne glede na partijsko propagando, ki je razglašala na stotine 
mrtvih Nemcev.

Dražgoše so bile po neslavni bitki zravnane z zemljo, saj so Nemci 
zminirali vse hiše in cerkev. Po vojni pa se prebivalcem Dražgoš ni godilo 
nič bolje. Država je prispevala šest barak, v katerih so začasno prebivali 
vaščani. Dražgošani so morali celotno vas obnoviti sami. Komunisti so jih 
prav tako kot med vojno prepustili samim sebi tudi po vojni. Prebivalci 
so obnovili vas, zgradili novo cerkev in nadaljevali z življenjem v tišini, 
saj jih je bilo strah povedati resnico o dogodku, ki so ga komunisti 
praznovali kot veliko zmago.

Bitka predstavlja notranjepolitični ideološki mit
Zgodovinar Stane Granda je dražgoško bitko opisal kot partijsko 

in revolucionarno zadevo in dodal, da je takrat veljalo prepričanje, da 
bo z njo prišlo do revolucije in s tem do konca nacizma. Spomnil je, da 
je med študijem tudi njegov profesor zgodovine bitko opisal kot eno 
izmed največjih napak partizanov med celo II. svetovno vojno. »V tem 
času ni bilo veliko šolanih vojakov, zato ni čudno, da je zaradi neumnosti 
umrlo toliko ljudi.« Po besedah Grande tako obstaja krog ljudi, ki bitko 
uporabljajo kot notranjepolitični ideološki mit, ki služi k razdvajanju 
in širjenju laži. Raziskovalec komunističnih zločinov  Marko Štrovs je 
poudaril, da je bilo splošno znano dejstvo, kako pogubne so lahko 
reakcije Nemcev in podal prepričanje, da so partizani s svojo naselitvijo 
v Dražgošah prebivalce zavestno žrtvovali. »Jasno je, da Nemci ne bi 
povzročili škode, če iz naseljenih hiš ne bi streljali na njih.«

Mit o dražgoški bitki po besedah Grande ni nastal takoj po vojni, 
saj ta dvajset let od konca vojne sploh ni obstajal. »Gre je za fantomski 
projekt, ki ima večje politično zaledje.« Granda je poudaril, da so bili med 
27 ubitimi Nemci tisti, ki so bili nasilno mobilizirani v nemško vojsko in 
so bili kot taki žrtve nacizma. »Glede na to, da je v enem dnevu umrlo 
kar 70 žrtev, bi bilo edino prav, da bila prireditev pietetna, ne pa da se 
na grobnici dela turistično-športni lov.« Po prepričanju Grande gre v 
tem primeru za ponižanje mrtvih in za višek neokusnosti, ki razdvaja 
ljudi. Štrovs je povedal, da so imeli partizani namen povzročiti čim večjo 

diferenciacijo naroda, kajti verjeli so, da bodo v II. svetovni vojni zmagali 
Rusi in da bodo lahko nato nastopili tudi oni.

Jože Dežman je razkril resnico o bitki
Granda je izpostavil, da je zgodovinar Jože Dežman tisti, ki ima 

zasluge, da je resnica o dražgoški bitki prišla na dan. »Ta bitka je pov-
zročila največjo zavoženo investicijo v slovenski kulturi po II. svetovni 
vojni.« Po besedah Grande so želeli ustvariti idejo in fikcijo o slavni bitki, 
da bi na Jugu in pri Titu ustvarili mit, da se je tukaj dogodila slavna 
dražgoška bitka, ki je prinesla veliko zmago. »Borčevska generacija bo 
pri tem mitu očitno še vztrajala, a ljudje niso neumni,« je povedal in 
podal prepričanje, da nekaj domačinov  želi, da bi se ubitih sovaščanov 
spomnili na pietetni način. »Včasih traja 100 let, da pride prava podoba 
na plano,« je povedal Granda in dodal, da s svojim ravnanjem škodijo 
dogodku samemu.

Voditelj Rant je poudaril, da je naravnost dvolično, da levica desnici 
očita brskanje po kosteh, sama pa na manifestacijah s titovkami in z 
mitraljezi koraka in se spreneveda, da so bili porazi zmage. Štrovs je po-
vedal, da je množično odkritje nepokopanih žrtev po Sloveniji pokazalo 
drugačno sliko partizanov, kot smo se učili v osnovni šoli. Vidimo lahko, 
da je šlo za povojne pokole, ki jih je JLA prepustila Korpusu narodne 
obrambe Jugoslavije (KNOJ) in Oddelku za zaščito naroda (OZNA). 
Poudaril je, da želijo na vsak način pokazati, da so se med vojno borili 
z Nemci, kar ponazarjajo s pomočjo mita bitke v Dražgošah. Po mnenju 
Grande dražgoške manifestacije predstavljajo nekakšno dokazovanje. 
»Brigajo jih žrtve, gre za zastraševanje in preštevanje, da se vidi, koliko 
so močni. Gre za nekakšno mobilizacijo trde krvave partizanske linije.« 
Izpostavil je, da se jasno vidi, da ti slavijo kri, ne vidijo pa človeka, ki 
predstavlja največjo žrtev dražgoške bitke.

V Dražgošah ni šlo za narodni boj proti okupatorju
»Med partizani sta obstajali 2 struji, ena je bila narodnoobrambna, 

druga pa taka, ki se je zavzemala za revolucijo in za prevzem oblasti 
po končani vojni,« je povedal Granda in dodal, da med drugo svetovno 
vojno zaradi nasprotij nikakor ni bilo možnosti za spravo. Treba se je 
zavedati, da bitka pri Dražgošah ni bila del narodnega boja proti okupa-
torju, ampak želja po revolucionarnem prevzemu oblasti. »To je mogoče 
opaziti tudi na podlagi partijskih simbolov, ki so prisotni na proslavi.«

Država bi morala zapreti pipico
Štrovs je poudaril, da je oblast močna in ima možnost spreminjati 

zgodovino. »Skozi volilne prevare jo poskušajo krčevito ohranjati in 
hočejo doseči, da bi njihova resnica predstavljala edino resnico.« Granda 
je povedal, da je nujno, da se končno počasti tiste, ki si to resnično zaslužijo, 
in dodal, da je treba tiste, ki so resnico zlorabili za svojo oblast, kaznovati. 
»Ljudje imajo radi cirkus, ki je financiran s strani oblasti,«  je dejal in 
poudaril, da način proslavljanja vsekakor ni vreden državnega denarja.

Danes vemo, da je bila bitka pri Dražgošah tragedija za lokalno 
prebivalstvo. Pokazala je, kako komunistom ni mar za sočloveka in za 
tiste, za katere naj bi se borili. Namesto grdega betonskega spomenika 
fantomski zmagi bi lahko v Dražgošah stal spomenik pravega obraza 
komunizma. Lahko bi stal spomenik, ki bi pokazal pravi obraz ideologije 
smrti, ki ne izbira sredstev, da se ohrani na oblasti. Najbolj smiselno pa 
bi bilo postaviti spomenik hrabrim Dražgošanom, ki so bili ujeti med 
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Ko bi ti nesposobni levičarji ostali zgolj pri praznovanju obletnic svojih lastnih neumnosti, bi še nekako šlo. Hudo pa je, ker s svojo nasilnostjo 
rinejo slovensko državo z ljudmi vred v smer, ki ne vodi drugam kot v propad. Nekaj teh njihovih “mojstrovin” je popisal Damir Črnčec v Reporterju pod 
naslovom “Prizadet sem”.

Revija Forbes se je razpisala o domovini bodoče prve dame Melanie 
Trump. Avtor prispevka Alejandro Chafuen piše o tem, da je dolga leta 
deloval v Sloveniji in da ne more dovolj prehvaliti njenih naravnih lepot. 
Piše, da se imamo Slovenci kulturno in zgodovinsko za Srednjeevropejce, 
da smo del NATA, Evropske unije in Schengenskega območja.

Forbes pa poroča tudi, da smo eden najbolj obdavčenih narodov na 
svetu. Kar 45 odstotkov prigaranega damo državi. Chafuen meni, da s 
tem država zagotavlja dokaj visoko stopnjo enake obravnave, a tisti, ki 
tu živimo vemo, da to ni tako. Revija Forbes ugotavlja, da smo Slovenci 
demotivirani za poslovna tveganja, imamo slabo demografsko sliko in 
smo eden najhitreje se starajočih narodov na svetu.

Veliko ljudi se trudi za svobodno družbo, a je boj težak
Nato pa se Chafuen od lepot Slovenije in težkega položaja prebivalcev 

usmeri v kritiko sistema. Pravi, da je Sloveniji veliko ljudi, ki se trudijo, da bi 
državo popeljali v boljšo prihodnost. A zaradi zakoreninjenosti v pretekle 
ekonomske vzorce, njihovo delo ni lahko. Intelektualna elita je alergična 
na idejo svobodne družbe in prostega trga, zato se nič ne premakne.

Za to, da bi Slovencem približali idejo svobodne družbe, je nastal 
Karantania Inštitut, ki objavlja knjige, ki spodbujajo to idejo. Prevedli 
so tudi knjigo Novi Razred Milovana Džilasa, ki lepo pokaže hipokrizijo 
socialističnih elit, še piše Forbes. Na tej točki pridemo do prvega Slo-
venca, ki je omenjen poimensko. Chafuen v članku močno pohvali dr. 
Lovra Šturma. »Nekdanji ustavni sodnik in minister za pravosodje je 
zelo spoštovan v Sloveniji in tudi širše,« poroča Forbes.

Visoko na lestvici spoštovanih je tudi Katoliški Inštitut. Forbes 
omenja dve imeni. Upokojenega nadškofa in nekdanjega dekana 
Teološke Fakultete Antona Stresa in patra Andreja Nagliča. Prav tako 
je za idejo svobodne družbe pomemben Visio Inštitut, ki ga vodi Tanja 
Štumberger Porčnik. Forbes omenja tudi Alena Alexandra Klarića, ki 

predseduje društvu Svetilnik.
Janez Janša je referenca za eno najbolj slavnih revij na svetu
Chafuen pa je za mnenje o trenutnem stanju v Sloveniji povprašal 

tudi nekdanjega premierja in predsednika Slovenske demokratske 
stranke Janeza Janšo. Janša verjame, da mora Slovenija v tem trenutku 
razbiti kvazi monopol, ki ga ima levica nad slovenskimi dominantnimi 
mediji. Forbes poroča, da so v Sloveniji štirje mediji, ki se borijo za ideal 
svobodne družbe. To so Nova24TV, revija Demokracija, revija Reporter 
in NoviceJutro. Posebej je izpostavljen tudi znani ‘resetator’ in minister 
v Janševi vladi dr. Žiga Turk, ki je investiral ogromno časa in energije, 
da bi spodbudil think tank projekte.

»Malo je tistih, ki uspejo v Sloveniji, zaradi državne regulacije in 
tveganega poslovnega okolja, a se še vedno najdejo. Še bolj pa bi bili 
uspešni v Sloveniji, ki bi sledila ideji prostega trga in svobodne družbe. 
Takšni ljudje, ki so tu omenjeni, so priložnost, da se naveže dobre poslov-
ne stike s Slovenijo in da poskušajo Sloveniji omogočiti večjo blaginjo v 
prihodnosti,« svoj prispevek za Forbes zaključi Chafuen.

Zanimivo je, da med vsemi omenjenimi ni niti enega velikega 
‘šerifa’ z levega političnega pola. Očitno je, da se resni svetovni mediji 
ne ukvarjajo s slovenskimi ‘težkokategorniki’. Niti ne vedo za njih. Tisti 
pa, ki so v mednarodni skupnosti pustili dober vtis, so doma najbolj 
zatirani. Ta članek pa pove največ o slovenski medijski sceni. Vsi, ki so pri 
nas veliki igralci in komentatorji vseh mogočih zadev, so v tujini ničle. 
Levičarski mediji so tu, da za njih prikrivajo in da služijo kot blažilec 
njihovega ega. Socialisti jemljejo ljudem in ustvarjajo revščino. To ve cel 
svet, a Slovenci vedno volijo za njih, ker jim mediji ne sporočajo prave 
slike, ampak tisto, zrežirano od pravih oblastnikov te države. Zato ima 
Forbes prav, ko navaja Janšo. Najprej je treba počistiti medijsko meglo, 
da bodo ljudje vedeli resnico.

Aleksander Rant v prispevku na Nova24TV, ki mu je dal naslov “Levičarji se doma delajo pomembne, v tujini pa so ničle” in podnaslov ”V slavni 
reviji Forbes za mnenje prosijo Janeza Janšo”, pokaže, koliko so vredni levičarji

naciste in komuniste, a so kljub vsemu preživeli. Tako bi častili življenje 
in pogum, ne pa strahopetnost in smrti. Dražgoše tako so in bodo ostale 

simbol pogumnega slovenskega človeka, ki je preživel in živi, kljub temu 
da je že od samih začetkov ujet v viharje svetovne zgodovine.

Prizadet sem ...
Ker stalno poslušam paberkovanje ključnih politikov, da moramo 

biti tolerantni do netolerantnih.
Ker lahko pokrita oseba v imenu islama in ob pomoči slovenske 

policije na stopnišču krščanske cerkve v naši prestolnici dvigne roke v 
znak zmagoslavja.

Ker v je božičnem času naša Ljubljana videti kot poturčena prestol-
nica, kjer so glavne zvezde trubači.

Ker mi poskušajo lažnivi mediji razlagati, da islamistični teroristični 
napadi po Evropi nimajo zveze z islamom.

Ker mi razni bleferji razlagajo, da je resnica sovražni govor in laž 
resnica.

Ker mi hočejo odvzeti svobodo govora pod krinko pregona sovra-
žnega govora.

Ker mi invazijska drhal, ob pomoči domačih izdajalcev in pete 
kolone, pravi, da je prizadeta, ker jim pokažem ogledalo.

Ker nas Slovence, Evropejce, državljane in volivce politični odlo-
čevalci, levodesni vsegliharji prodajajo za pest novčičev srednjeveški 
civilizaciji, ki temelji na eni knjigi.

Prizadet sem in užaljen, ker me tako žalijo! Hkrati sem tudi jezen 
in ogorčen. Pred našimi očmi nas in naše otroke pehajo v nesrečo. Pod 
krinko humanitarnosti in z vplivanjem na naša čustva so poskušali 
prodajati razlage, zakaj bodo migrantske arabske horde dobre za nas. 
Lagali so nam takrat in lažejo nam danes. Okužili so nas z rakom, zasejali 
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Nesposobnost ali pa brezbrižnost Slovenije, da dostojno pokoplje 
žrtve množičnih povojnih pobojev, je nepredstavljiva in nerazumljiva. 
Kot da bi obema stranema državljanske vojne koristilo, da se to vpraša-
nje venomer odpira. Namesto da se vse mrtve že končno enkrat izkoplje, 
identificira, ugotovi vzrok smrti, izda mrliške liste in pokoplje, da bodo 
počivali v miru. Ter se na tak način zrelo, civilizacijsko in humano zapre 
to žalostno poglavje naše zgodovine. 

Kot smo lahko prebrali v lucidni kolumni Slovensko “rdeče plemstvo” 
in njihove perverzne igre, nam sedaj vlada druga generacija povojnega 
rdečega plemstva, ki počasi prenaša vajeti v roke tretje generacije. Sinovi 
in nečaki revolucionarnih krvnikov in nosilcev privilegijev prenašajo 
oblast na vnuke in pranečake.

Dinastični prenos oblasti od stare na novo elito

Žalostno lahko pripomnim, da beseda tranzicija v slovenskem 
primeru ne pomeni prehoda iz enega, politično totalitarističnega in 
enostrankarskega ter gospodarsko planskega sistema v drugega, torej 
politično večstrankarsko demokratičnega in gospodarsko tržnega, 
ampak gre le za dinastičen prenos oblasti od stare na novo elito. V 
tem, drugotnem pomenu besede tranzicija, seveda še kako drži, da je 
Slovenija zmagovalka tranzicije.

Zanimivo je, da revolucionarni heroji Kidrič, Dolanc, Kardelj, Maček, 
Kraigherji, Ribičič, Bebler, Vidmar, Pirjevec, Polič, Zemljarič, Vrhunc, Am-
brožič, Bulc in Kocijančič … svojih otrok niso usmerili na izpostavljene 
politične funkcije, ampak so jim raje namenili druge kariere, večinoma 
v udobnem zavetju varnega javnega sektorja.

Ni pričakovati, da bi se otroci odpovedali privilegijem

Ko človek opazuje vse to in vidi, da se levičarji poslužujejo vseh, tudi najbolj podlih srestev, da bi se obdržali na oblasti, se pač vpraša, ali je kaj 
upanja, da bi se jih iznebili. Treba jih bo pač z legitimnimi sredstvi prisiliti k molku in jih poslati na smetišče zgodovine. Čakati, da se bodo “spreobrnili” 
je brezupno, kar je utemeljil Gal Kušar s člankom “Nečaki in vnuki” na Nova24TV.

so rakaste celice po celotni Evropi. Kaj drugega je to kot uvoz milijonov 
neizobraženih mladih moških, ki ne spoštujejo ničesar, na čemer temelji 
naša družba. Moških, v čigar kulturi je, da ne spoštujejo žena. Moških, 
ki niso navajeni delati. Arabec, ki bo delal 40 let v avtomobilski tovarni 
na Bavarskem, je film, ki ga ni in ga ne bomo videli. Zakaj so nas sploh 
okužili s tem rakom? Komu je to v interesu in koliko je dobil za to pla-
čano? Levodesnim vsegliharjem in njihovim gospodarjem iz ozadja. 
Kako je to v praksi, vidimo na primeru katarske vojašnice džamije v 
Ljubljani. Skupaj so si delili krvave srebrnike za molk o gradnji vojašnice 
ter so glasovali proti volji ljudstva na Poljskem, kakor tudi proti svobodi 
govora, vse pod krinko resolucije proti Rusiji.

Diagnozo oziroma več diagnoz sem postavil že zdavnaj, kakor tudi 
terapijo. Nič nezakonitih migrantov, to je edina dolgoročna varnostna 
politika. Ničelna stopnja do kakršnihkoli poskusov islamizacije in 
arabizacije naše družbe je imperativ. Na incident s stopnišča cerkve na 
Prešernovem trgu pa jasen odgovor: v Sloveniji se je to zgodilo trikrat. 
Prvič, zadnjič in nikoli več! Vsem, to mora biti jasno, tudi tistim, ki so 
februarja letos na Kotnikovi pozdravljali nezakonite migrante/begunce. 
Ne bomo dovolili uvoza 100.000 Arabcev, o čemer so sanjali v glavnem 
režimskem trobilu. Ne bomo več tiho spremljali levo-desno vsegliharske 
razprodaje naše domovine s prikritim vzpostavljanjem migrantskih 
centrov v manjših slovenskih krajih. Za center v Logatcu so vsi vsegli-
harski svetniki dvignili roke, razpoke med njimi se kažejo v Črnomlju 
in Velenju. Ljudstvo je po shodih v Kidričevem, Šenčurju in Lenartu 
spet vzelo oblast v svoje roke. Župansko ignoriranje podpisov civilnih 
iniciativ za referendum, ali želijo živeti v kraju, kjer se bodo njihovi otroci 
lahko zvečer mirno sprehajali in igrali, je državni udar na lokalni ravni. 
Župani bodo slej kot prej spoznali, kje so doma in kdo jih je volil. Bilo 
je dovolj tega javnomnenjskega  posiljevanja in prodajanja bučk, da 
moramo pomagati. Ja, kdo se ukvarja s 300.000 našimi sodržavljani in 
njihovimi otroki, Slovenkami in Slovenci, ki že leta in leta životarijo pod 
pragom revščine. Zakaj se ne poskrbi najprej zanje. Pravijo nam celo, da 
smo Slovenci krivi za vojne na Bližnjem vzhodu ali v Afriki. Ve se, kdo je 

kriv in kdo odgovoren, naj tisti, ki so zakuhali to vročo juho, to tudi pojejo.
Vsegliharska, nenačelna politika bo ob koncu leta, leta terorističnih 

napadov po evropskih mestih, Bruslju, Nici, Berlinu, morala narediti 
samorefleksijo. Desnosredinska politika za spoznanje, da je izdala svoje 
volivce, ki imajo zelo jasna civilizacijska in vrednostna stališča, ter za 
kesanje in prošnjo odpustka, da tako ne bo več. Levosredinska politika 
za spoznanje, da je paktiranje z “manjšino”, ki ima za cilj uničenje naše 
civilizacije, žaganje veje, na kateri sedijo sami. Levičarji, komunisti, 
socialisti in socialdemokrati so se vnovič preoblekli. Na evropski ravni se 
že razglašajo za progresivce, naprednjake. S takšnimi temeljnimi civili-
zacijskimi stališči in napadom na naše otroke niso nikakršni progresivci 
ali naprednjaki. So le uničevalci in nazadnjaki! Nenačelna koalicija je 
obsojena na propad, ker je to koalicija denarja in moči, ne vrednot. Stoji 
na trhlih temeljih kratkoročnih (finančnih) interesov brez legitimnosti 
nas, ljudstva. Ljudstvo se prebuja in mu sploh ni všeč, kar vidi. Slovenci se 
spominjamo iz zgodovine reka grad gori, grof beži. Okrog naših gradov 
se že nabira slama in dračje, drva pa tudi prihajajo. Modro bi bilo vse 
skupaj zaustaviti, dokler je še čas.

Slovenija v Evropi je kot ladja na razburkanem morju. Valovi so 
visoki, vetrovi jaki, pihajo pa iz vseh smeri. Krmar mora ostati zbran in 
osredotočen. Ne more vplivati na morje in vetrove, lahko pa ladjo tako 
krmari, da bo našla varen pristan. Jaz poskušam s svojimi zapisi pomaga-
ti krmarju oziroma krmarjem. Ob tem sem deležen kritike in levodesnih 
klofut, tako v medijih kot z zlorabo pravosodnih in drugih institucij. Ker 
vem, da imam prav, bo uporaba polnega arzenala svobode govora pot 
naprej. Kajti užaljen in prizadet sem, ker tisti, ki nam ne želijo dobro, 
mislijo, da nas bodo utišali. Prizadet sem, ker nas tako podcenjujejo. 
In prizadet sem, ker so nam vsilili raka in nam zapacali leto 2016 s 
terorističnimi napadi po naših mestih. Hkrati sem odločen, da ne bom 
dovolil, da mi invazijski okupatorji razlagajo, kako so oni prizadeti. Če 
se počutijo prizadete, je vrnitev tja, od koder so prišli, najboljša izbira, 
zame, ki sem prizadet, in zanje, ki so prizadeti. V letu, ki je pred nami, 
jim vsi skupaj pomagajmo.
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Ko gledamo to državo, kam drsi zadnjih nekaj let, nam od vsega 
lahko postane pošteno slabo. Zadnja leta niso bila prijazna. Ne z drža-
vljani, ne z gospodarstvom in ne s politiko novih obrazov. Vsakih nekaj 
let so državljani zadrževali dih in čakali, kdo bo naslednji mesija. Bo to 
Borut Pahor, Zoran Jankovič ali Miro Cerar?

Na koncu smo dobili rezultate teh vladavin in ugotovili, da so bili 
mesije v bistvu jezdeci apokalipse. Z vsakim je prišlo še večje gorje. 
Več in več ljudi ostaja brez dela, vedno več ljudi je postalo apatičnih 
do problemov družbe. Vlada prepričanje, da so vsi politiki zanič in da 
ni bilo nikoli bolje. A to je laž. Vse te odrešenike pa združuje ena stvar: 
vsi so imeli in imajo iste botre.

Gnila jabolka iz ozadja in njihove pajkove mreže
Ko pogledamo vse leve vlade v zgodovini Slovenije, lahko ugo-

tovimo, da so imele vse ene in iste botre in strice iz ozadja. Mafijska 
struktura, ki je vladala nekdanji Jugoslaviji, se je zgolj preimenovala, na 
videz umaknila iz politike in aktivno nadaljevala z vladanjem. Seveda pa 
ne bi šlo brez lojalnega kadra, ki so ga nadzorovali z edinim sredstvom, 
ki danes šteje. Denar.

Seveda so strici imeli izkušnje iz preteklosti in niso šli v osamo-
svojitev nepripravljeni. Takoj ko so ugotovili, da ne bo romunskega 
scenarija, so ponovno aktivirali svojo mašinerijo in prevzeli oblast. To 
pa ne bi bilo možno brez zvestega kadra v vseh družbenih podsistemih. 
Nekateri so bili pripravljeni služiti stricem iz ozadja zaradi prepričanja 
(ti so najcenejši), drugi zaradi drobtinic oblasti z gospodarjeve mize, 
tretji pa so bili motivirani z večjimi vsotami denarja.

Ne glede na motivacijo so s temi sodelavci strici prevzeli ključne 
podsisteme družbe. Sodstvo, policijo, tajne službe in medije. Večina teh 
sodelavcev je bila že v prejšnjem sistemu več kot pripravljena izvrševati 

ukaze mafijske enopartijske oblasti, zato tudi v osvobojeni Sloveniji s 
tem niso imeli problema. Če obvladuješ represijo, sodstvo in medije, 
boš vladal ne glede na aktualno oblast, nikoli ne boš procesiran in boš 
vedno  lahko krojil javno mnenje.

V zadnjih letih odkrivamo vedno več gnilih jabolk
Hvala bogu, pa smo v Evropski uniji, leve vlade pa so vedno bolj 

katastrofalne. Sistem je izstradan, finančno in kadrovsko, zato ne more 
več podpirati vseh interesov. Vedno bolj prihaja na plan vladavina gnilih 
jabolk v vseh družbenih podsistemih. Škandali v policiji, v sodstvu in v 
medijih so vse pogostejši. Širi pa se tudi medijski prostor in marsikatera 
zgodba, ki bi ostala zamolčana, pride na plan.

Počasi se jasno razkriva, da je za porazno stanje naše država kriva le 
peščica prvorazrednih, ki jim je pohlep po denarju in oblasti omračil um. 
Hoteli so preveč. Preveč denarja, preveč oblasti, preveč vpliva. In zato 
smo jih opazili. Opazili pa smo tudi armado njihovih sodelavcev v policiji, 
sodstvu, medijih in gospodarstvu. Monopoli so se začeli razgrajevati, a 
ljudje so edini, ki jih lahko razgradijo do konca.

Zato še ni vse izgubljeno. Večkrat sem že napisal, da zagotovo 80 
odstotkov policistov, sodnikov, zdravnikov, direktorjev, medicinskih 
sester, vojakov, učiteljev … dela dobro. A tista peščica, ki ščiti sistem, 
je težava Slovenije. To je tistih nekaj odstotkov gnilih jabolk, brez ka-
terih lahko naša država brez problema preživi. Namesto da izvažamo 
delavne in inteligentne mlade ljudi, lahko izvozimo privilegirance. Bomo 
videli, kako jih bodo obravnavali Nemci ali Avstrijci. Slovenija ima od 
mladega inovativneža stokrat več kot od privilegiranega birokrata. Ko 
bomo enkrat iz košare izločili gnila jabolka, bomo šele lahko zmagali 
na kakšnem tekmovanju. Šele takrat bomo lahko iz te države naredili 
raj pod Triglavom, kjer živijo dobri ljudje.

Isto vprašanje si je postavil tudi Aleksander Rant in nanj odgovoril v članku ”Bomo res dopustili, da to čudovito državo uniči ‘par’ gnilih jabolk”? 
Ko bo šlo tako slabo, da se bodo ljudje pri peku stepli za edini hlebec kruha, bodo “pospravili” tudi to rdečo bando, ki jim ni dovolj več kot 600 morišč s 
tisoči pobitih, ampak hočejo še usužnjiti ostale, ki niso “njihovi” ter iz države narediti svoj zasebni fevd.

Tako njihove otroke, za katere na splošno sploh ne vemo, da so 
potomci staršev herojev revolucije, najdemo zaposlene kot univerzite-
tne profesorje, raziskovalce na inštitutih, novinarje, sodnike ali visoke 
uradnike na katerem od neštetih slovenskih uradov in agencij. Če ne 
verjamete, lahko “poguglate” Jurko Kidrič, Igorja Dolanca, Jadrana Mač-
ka, Hojko Kraigher, Živo Vidmar, Simona Vrhunca ali Lada Ambrožiča …

Zdi se, kot da niti prvoborci komunizma niso verjeli, da bo njihova 
oblast večna, in so zato otroke, ko je bil še pravi čas, raje usmerili na 
manj izpostavljena in bolj varna mesta. Cena, ki jo otroci plačujejo za 
ohranjanje dednih privilegijev, je predvsem njihova neprepoznavnost 
in anonimnost. Seveda je jasno, da otroci ne morejo biti in nikakor niso 
odgovorni za dejanja svojih staršev. Ker pa kri ni voda, seveda tudi ni 
pričakovati, da se bodo otroci odpovedali privilegijem, ki jim zaradi 
statusa staršev pripada.

Komunistična dedna dinastija Ribičič?
Ali pa, da bodo poskušali poiskati resnico, ki bi morda zrušila mite, 

na katerih temeljijo njihovi privilegiji. Ker bi z zrušitvijo mitov seveda 
padli vsi privilegiji. Tako otroci lepo ostajajo varuhi družinske srebrnine 

in izročila o brezmadežni revoluciji ter o tem, “kako nam je bilo v prej-
šnjem režimu bolje, kot nam je sedaj”. Malo drugačno strategijo kot 
večina revolucionarnih herojev pa je za svojega sina izbral zloglasni 
oznovec Mitja Ribičič.

Zakaj tudi on s svojim sinom Cirilom ni postopal enako in ga skril 
bolj v anonimnost in manjšo izpostavljenost, lahko samo ugibamo. 
Morda se je počutil (politično) dovolj močnega, da je svojega potomca 
postavil na čelo Zveze komunistov Slovenije, in s tem želel osnovati 
dedno dinastijo, kot jo lahko vidimo v Severni Koreji ali kakšni bolj južno 
ležeči bivši republiki Sovjetske zveze. Lahko pa tudi ni dovolj zaupal v 
sinove sposobnosti in je bila to edina možnost za primerno zaposlitev.

Aristokrat Ciril
Vsekakor je sin pokazal zanimanje tudi za aristokratski slog življenja 

in že v času komunizma pridno igral tenis. Prav gotovo je bilo za heroje 
revolucije dobro in koristno imeti Cirila Ribičiča na Ustavnem sodišču. Če 
ne drugače, za vsak primer, če bi preiskovanje povojnih pobojev in iska-
nje krivcev ter odgovornih zanje prestopilo mejo “reševanja ekoloških 
problemov” in bi pristojni organi zares začeli preiskovati povojne poboje.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
6. BOLEZNI – SMRT – POGREB

nadaljevanje
Podnebje	Palestine	je	v	zdravstvenem	oziru	ugod-

no.	Kljub	temu	ne	manjka	pri	prebivalcih	trdovratnih	
bolezni.	 Vzrok	 je	 nekoliko	 neposreden	 prehod	 iz	
vročine	dneva	v	večerni	hlad,	dalje	nebrižnost	ljudi	
za	zdravje	in	neprevidnost	pri	prehladu,	pri	jedi	in	
pijači.	Verski	nazori	storijo	muslimana	v	bolezni	ne-
znansko	brezbrižnega.	“Minalah”,	od	Alaha	je,	to	mu	
je	zdravilo	za	vse.	Ničesar	ne	ukrene,	akoravno	bi	si	
lahko	pomagal.	Ko	so	krščanski	dobrodelni	zavodi	
odprli	bolnišnice,	je	trajalo	dolgo,	preden	so	se	ljudje	
odločili	tam	iskati	pomoč.	Raje	so	trpeli,	umirali	ali	pa	
rabili	svoja	sredstva;	v	novejših	časih	so	predsodki	
precej	izginili	in	bolnišnice	so	vedno	polne.
Najnavadnejša	bolezen	je	mrzlica	v	vseh	mogočih	

oblikah.	Oglaša	se	s	 tem,	da	se	človek	čuti	pobi-
tega,	ima	bolečine	v	glavi	in	hrbtu.	Bolnika	mrazi,	
začne	ga	 tresti	 in	 zopet	
ga	 kuha	 vročina	 do	 40	
C.	V	nižavah	se	malarija	
loti	vsakogar	vsaj	enkrat	
v	 življenju.	 Polovica	 o	
trok	ji	podleže;	kdor	jo	je	
prestal,	 je	varen	za	vse	
življenje.	Poleg	mrzlice	je	
trganje	po	udih	 (revma-
tizem)	pogosta	 bo	lezen.	
Ljudje	bolehajo	 tudi	 za-
radi	bolezni	v	želodcu	in	
črevesju,	kar	je	pri	slabi	
hrani	in	pomanjkanju	do
bre	pitne	vode	umevno;	
če	se	to	obolenje	javlja	v	driski,	je	posebno	tujcem	
potrebna	največja	previdnost.
Od	nalezljivih	bolezni	so	najnavadnejše	ošpice,	

koze,	garje;	gobavci	so	le	v	nekaterih	krajih.
Na	kmetih,	kjer	ni	zdravniške	pomoči,	zdravijo	

na	 svoj	 način,	 po	 starih,	 navadno	 praznoverskih	
receptih.
Ker	se	bolezen	pripisuje	hudičevemu	vplivu,	bol-

nika	skrbno	zaklenejo	in	hišo	prekade.	Za	zdravnika	
pokličejo	kakega	mazača,	navadno	derviša,	ali	kako	
staro	žensko;	splošno	mnenje	 je,	da	 je	zdravnica	
vsaka	ženska,	ki	 je	 imela	dvojčke.	Zdravila	so	za	
vsako	bolezen	določena;	rabijo	zelišča,	katerih	ne	
manjka	in	katerim	se	zdravilna	moč	ne	more	odre-
či.	Razume	se,	da	vlada	ravno	pri	porabi,	trganju	
in	kuhanju	teh	zelišč	mnogo	prazne	vere,	kateri	so	
muslimani	jako	vdani.
Ker	se	bolehnost	pripisuje	nezdravim	sokovom	v	

telesu,	kar	je	navadno	tudi	res,	se	skušajo	felahi	iz-
nebiti	teh	sokov	na	ta	način,	da	si	naredijo	na	primer	
na	roki	rano,	kamor	vtaknejo	grahovo	ali	fižolovo	
zrno	in	jo	zavežejo	s	smokvinim	listom.	Rana	se	ne	
more	celiti	 in	se	neprestano	cedi.	Vsepovsod	tudi	
ožigajo	tisti	ud	ali	del,	kjer	je	bolezen.	Tako	zdrav
ljenje	je	zelo	boleče	in	mnogokrat	tudi	nespametno;	

če	se	na	primer	ožiga	noga,	ki	je	krajša,	da	bi	se	
podaljšala.
Zoper	smrt	pa	ni	zdravila	nikjer;	tudi	v	Sveti	deželi	

mora	iti	vse	po	poti	minljivega.
Kmalu	po	prihodu	v	Aleksandrijo	sedim	nekega	

dne	pri	odprtem	oknu,	odkoder	se	je	videlo	na	živah-
no	cesto.	Naenkrat	zaslišim	pretresljiv	krik;	prvemu	
sledi	drugi,	tretji.	Menim,	da	se	je	zgodila	kaka	ne-
sreča	in	radoveden	se	oziram	po	ulici.	Ljudje	hodijo	
čisto	mirno	svojo	pot,	dasi	je	krik	vedno	bolj	živahen	
in	vpitje	pretresljivo.	Bliža	se	votlo	mrmranje	in	izza	
sosednje	hiše	pride	procesija:	fantje,	nekaj	slepcev,	
več	moških.	Štirje	možje	nesejo	na	ramah	nekaj	z	
rdečim	suknom	pokritega.	Hitro	mi	je	vse	jasno:	to	
je	pogreb.	Za	mrličem	gre	truma	žensk	in	te	kriče	in	
tarnajo,	se	bijejo	v	obraz,	na	prsi,	da	kar	ostrmim	
nad	tem	izrazom	človeškega	žalovanja,	kakršnega	še	
nisem	videl	nikoli.	Ginjen	se	bil	do	dna	duše.	Menil	

sem	namreč,	da	prihaja	
vse	to	res	od	srčne	žalosti	
nad	smrtjo.	Pozneje	sem	
izvedel,	da	je	mnogokaj	
le	 prisiljenega,	 plačane-
ga.	 Brez	 ginjenosti	 pa	
ni	sem	 gledal	 nobenega	
pogreba.
V	 Palestini	 sem	 imel	

večkrat	 priložnost,	 da	
sem	 opazoval	 dogodke	
pri	mrtvecih	in	sicer	tako	
pri	muslimanih	kakor	tudi	
pri	 kristjanih.	 Pri	 obojih	
so	 skoraj	 iste	 navade,	

mnoge	brez	pomena,	mnoge	pretresljive,	vse	pa	že	
iz	daljne	preteklosti.
Spremimo	 torej	mrliča	 od	 trenutka	 smrti	 do	

groba.
V	hišo	se	je	priklatila	bleda	smrt;	človeško	srce	je	

nehalo	biti.	Ženske	okoli	smrtne	postelje	zaženejo	
pretresljiv	krik,	ki	se	nadaljuje	od	hiše	do	hiše,	in	
kmalu	izve	vsa	vas,	da	se	je	žalost	naselila	v	mrličevi	
hiši.	Bližnje	sorodnice	raztrgajo	svojo	obleko	in	kriče:	
o	moj	oče,	o	moj	obup,	“ja	kašalai”,	o	moja	izguba,	
“ja	katiatii”,	o,	jaz	sem	odrezana,	o	moja	moč,	o	
velblod	moje	hiše	itd.
Mrliču	se	da	najboljša	obleka	ali	pa	ga	zavijejo	

v	platno.	Muslimanski	ženi	oblečejo	hlače,	da	bi	ne	
prišla	odgrnjena	pred	Alaha	in	ji	priložijo	še	pajčolan,	
milo	in	mazilo.
Medtem	so	se	zbrale	vse	sorodnice	v	kaki	izbi	ali	

tudi	na	prostem	in	začne	se	objokovanje	med	izrazi	
žalosti	in	bolesti,	dočim	so	možje	zbrani	pri	črni	kavi.
Ženske	se	zberejo	v	krogu,	sredi	njih	je	ona,	ki	

je	najbolj	prizadeta.	Mnogokaj	je	precej	surovega,	
divjega;	ženske	snamejo	pokrivalo,	razgrnejo	prsi,	
potrosijo	si	na	glavo	pepel	in	prst,	spraskajo	si	lice,	
pulijo	si	lase,	počrnijo	obraz	in	se	bijejo	po	prsih	in	
obrazu.	To	traja	do	pokopa.

Pogreb
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Pokop	 je	 na	 Jutrovem	 takoj,	 če	 le	mogoče	 še	
isti	dan,	a	zlepa	ne	po	sončnem	zatonu.	Odtod	ona	
naglica	pri	Zveličarjevi	smrti.

Pričnejo	se	mrtvaški	plesi.	V	mestih	v	ta	namen	
najamejo	plačane	ženske	–	žalovalke.	Zberejo	se	v	
krogu	in	začnejo	plesati;	s	telesom	se	močno	gibljejo	
na	vse	kraje,	z	rokami	mahajo	in	z	glavo	kimajo,	da	
lasje	opletajo	po	prsih.	Plešoč	pojejo	po	določenem	
taktu	različne	pesmi,	bodisi	v	ta	namen	zložene	ali	
že	znane,	ki	pa	so	prikrojene	razmeram.	Navadno	
ena	 poje	 žalostinko	 z	 visokim	glasom	 in	 druge	 ji	
odgovarjajo;	posebno	godbeno	orodje	se	dandanes	
ne	rabi	več.	Ples	postaja	vedno	bolj	živahen,	tarnan-
je	glasnejše,	žalovanje	nekako	bolj	resnično,	hrup	
narašča,	vse	kakor	pri	Jairovi	hčerki:	»Ko	so	prišli	
pred	prestojnikovo	hišo,	je	videl	vrvež	in	ljudi,	ki	so	
jokali	in	zelo	žalovali«	(Mr	5,38).
Pri	kristjanih	je	pogreb	sličen,	samo	da	ima	krš-

čansko	lice.	Spremljevalci	so	v	prazničnih	oblekah,	
izbruhi	žalosti	so	bolj	naravni,	iz	srca.	Mrtveca	polože	
vznak	z	obrazom	proti	jutru,	pod	glavo	mu	denejo	
oljčno	vejico	v	znamenje	miru,	ženske	gredo	tudi	na	
grob,	dasi	so	od	moških	ločene,	na	grobu	se	opravijo	
mrtvaške	molitve	med	škropljenjem	z	oljem.
Pokopališča	so	preprosta,	muslimanska	brez	vsa-

ke	ograje,	da	se	na	njih	zbira	vaška	mladež	in	tudi	
živina,	 posebno	 psi.	 Premožnejši	 ljudje	 pokrijejo	
grob	s	ploščo,	ki	ima	pri	zglavju	stebriček	s	tarbušem	
ali	turbanom	na	koncu.	Poglavarji	si	napravijo	večjo	
kupolo.	Kakor	nekdaj	pri	Judih,	ob	določenem	času	
grobove	pobelijo	(Mt	23,27).
S	pogrebom	žalovanja	še	ni	konec.	Na	domu	umr-

lega	se	vsi	pogrebci	zberejo	k	mrtvaškemu	obedu.	
Zakoljejo	ovco	ali	kozo	in	prijatelji	prinesejo	sveže	

pečen	kruh,	riž	in	maslo.	Ženske	so	še	pri	pokopali-
šču	ali	na	vaškem	gumnu	in	nadaljujejo	žalovanje.	
Pri	obedu	so	le	moški;	ženskam	pošljejo	ostanke.	
Moški	naj	bi	ne	kazal	nobene	žalosti;	ravnodušno	
mora	prenašati	bridko	izgubo,	kvečjemu	drži	kako	
ruto	na	spodnjem	delu	obraza.
Čas	žalovanja	traja	do	40	dni	po	pogrebu.	Prvi	

teden	 pridejo	moški	 iz	 vsega	 sorodstva	 izražat	
sožalje,	 “tolažit”.	 Tudi	 ostanek	 iz	 starih	 časov:	
»Veliko	 Judov	 je	 prišlo	 k	Marti	 in	Mariji,	 da	bi	 ju	
tolažili	 zaradi	 njunega	brata«	 (Jn	 11,19).	 Ženske	
se	 ne	 umijejo	 in	 tudi	 ne	 spremene	 svojih	 oblek.	
Pomenljive	so	besede,	s	katerimi	se	žalujoči	tolažijo:	
»Vsi	ljudje	umro,	vsi	moramo	iti	isto	pot!	Hek	allah	
unil	–	Bog	je	tako	uredil.	Ni	je	moči	ne	oblasti	razen	
pri	 Vsemogočnem;	Gospodovi	 smo	–	 na	 ina	 ileih	
ragiin	–	k	njemu	se	zopet	vrnemo!«
Muslimanske	žene	se	zbirajo	na	grobovih	vsak	

četrtek;	med	reveže	delijo	ta	dan	miloščino.
Kristjani	 imajo	 na	 40.	 dan	na	 grobu	mrtvaško	

opravilo;	po	molitvah	blagoslovi	duhovnik	jedila	in	
se	razdeli	med	uboge	kuhana	pšenica.
To	je	žalovanje,	“valvala”,	ki	nam	predočuje	kos	

jutrovskega	življenja.	Ta	navada	se	ni	dala	zatreti	pri	
Judih,	te	ni	moglo	odstraniti	krščanstvo	in	še	manj	
Mohamedova	prepoved.	Ta	neokretni	izbruh	žalosti	je	
strašen	stok	neodrešene	naravne	bolesti	in	obupen	
ugovor	človeške	narave	nad	oblastjo	smrti.	Umevno	
je,	da	je	ta	izraz	obupa	silnejši	pri	onih,	»ki	nimajo	

upanja«	 (1	 Tes	 4,12),	 ali	 katerih	 upanje	 ni	 dosti	
močno,	da	bi	nadvladalo	naravno	žalost	in	z	upom	na	
boljše,	onostransko	življenje	razpršilo	smrtne	sence.

1. V NAZARET
sobota, dne 12. velikega travna

Dolgo	že	bivam	na	Karmelu.	Dan	na	dan	se	mi	
obrača	oko	tja	na	prijazne	holme,	ki	obkrožajo	gorski	
biser	Nazaret,	 in	moj	duh	roma	na	razne	zname-
nite	kraje	v	Gospodovi	domovini.	Kako	lepo	vidim	
galilejsko	pokrajino	s	te	višave,	kako	žari	gorovje	v	
sončnem	svitu!

Muslimansko
pokopališče

Judovsko pokopališče

POPOTOVANJA
PO GALILEJI

Potniki	prihajajo	in	odhajajo.	Njih	pripovedovanja	
vžgejo	v	meni	vedno	bolj	hrepenenje,	da	bi	šel	gledat	
te	kraje,	te	blažene	pokrajine.
Ponudi	se	mi	najugodnejša	prilika.	S	parnikom	

se	je	pripeljal	duhovnik	F.	Vogt	iz	Biberacha.	Neko	
katoliško	društvo	hoče	nakupiti	ob	Galilejskem	morju	
več	zemljišč,	ki	so	lastnina	gospoda	Lendleja,	nek-
danjega	bavarskega	oficirja.	Pri	sestrah	sta	se	sešla.	



Jutri	 odrineta	 z	 zdravnikom	 dr.	 Petersom	 gledat,	
ali	bi	bil	kraj	primeren	za	naselbino.	Kratka	beseda	
zadostuje	in	jaz	se	jima	pridružim.
Navsezgodaj	 stoji	 amerikanski	 voz	 templerja	

Süssa	 pred	 hišo.	 Sedemo	 vanj.	Ognjevita	 arabca	
zdirjata	skozi	ozke	ulice	mesta	Haife	mimo	postaje	
nove	železnice,	skozi	predmestje	sredi	vrtov	po	novi	
cesti	in	kmalu	smo	sredi	Kišonove	doline.
Vitke	krone	kraljevih	palm	se	gibljejo	v	jutranjem	

zraku,	ob	peščeni	breg	udarjajo	rahlo	morski	valovi.	
Izza	galilejskih	gora	priplava	svetlo	sonce	ter	razlije	
bleščečo	svetlobo	svojih	žarkov	čez	gore	in	doline.	Dr-
dramo	po	precej	dobri	cesti	v	krasno	majnikovo	jutro.
Posamezni	felahi	nas	srečavajo	peš	ali	na	oslih.	

Od	bližnjih	vasi	pa	prihajajo	cele	trume	žensk;	na	
glavah	nosijo	okrogle	posode,	kjer	je	zajtrk	za	me-
ščane.	Za	prvimi	pridejo	druge	z	jerbasi,	v	katerih	
so	vrtni	pridelki	za	trg.
Polje	je	rodovitno,	a	precej	močvirno.	Cesta	vodi	

skozi	lepe	nasade.	Na	levi	in	desni	so	oljčni	logi,	sto-
ječe	vode,	razvaline	in	vasi.	Vozimo	se	ob	Karmelu	
poleg	nove	železniške	proge.	Vidi	se,	da	je	Karmel	
res	precej	divje	gorovje	z	globoko	zaritimi	jarki;	golo	
skalovje	se	menjava	z	nizkim	grmičjem.
Voz	 se	 začne	 pogrezati	 v	 črno	

močvirje.	Kočijaž	pripoveduje,	da	je	
ob	deževju	tu	že	marsikdo	obtičal.	
Bujno	bičje	in	visoka	trava	zazna-
mujeta	strugo	reke	Kišon.	Ne	traja	
dolgo	 in	stojimo	na	mostu.	Cesta	
vodi	onkraj	v	ovinkih	nekoliko	nav-
zgor;	na	levi	stoji	samotno	poslopje	
elHaritje,	 nekdanji	 Harošet	 (Sod	
4,2),	na	desni,	sredi	bujnih	travni-
kov,	 je	 nekaj	 beduinskih	 šotorov.	
Bliža	se	čas	žetve	in	“orli	iz	pušča-
ve”	so	prišli	gledat,	kje	bi	bil	zanje	
najboljši	plen.	Na	višini	se	ozremo	
nazaj.	 Ob	 koncu	 razsežne	 zelene	
planjave	samevajo	rajske	palme	in	
skozi	njihova	vitka	debla	se	svetlika	 temnomodra	
morska	gladina.	Ta	divni	svet	čuva	resni	Karmel.
Zavijemo	 v	 prijazno	 dolinico	 s	 pravcatim	 hra-

stovim	 gozdom.	 To	 ti	 je	 redka,	 da,	 skoraj	 edina	
prikazen	na	tako	golih	planotah.	Mesece	že	nisem	
videl	nobenega	gozda	in	širilo	se	mi	je	srce.	Na	veji	
starega	 hrasta	 prepevajo	 ptiči,	 cvetlice	 segajo	 s	
svojim	dehtečim	cvetjem	skoraj	v	naš	voz.	Menim,	
da	sem	v	maju	sredi	kakega	loga	v	slovenski	do-
movini.	Zdaj	smo	na	višini.	Konji	se	ustavijo,	ker	je	
tukaj	vedno	kratek	odmor.	Pot	se	nagne	navzdol.	
Spodaj,	v	dolini	Džeda	je	voda	za	napajanje	konj.	
Z	bavarskim	oficirjem	izstopiva	ter	jo	udariva	peš	
po	stranski	poti.	Naenkrat	zašumi	med	grmičjem	in	
poleg	debelega	hrasta	se	prikaže	–	lisica.	Samokres	
je	hitro	namerjen	in	–	puf...!	Žal,	da	jo	je	dobil	le	
hrast,	a	ne	lisica.	Kljub	temu,	da	nosi	tukaj	vsakdo	
na	rami	“romete”,	je	povsod	dosti	zverine,	posebno	
pa	izredno	mnogo	jerebic	in	prepelic.
Ob	studencu	sredi	močvirja,	kjer	naju	čakajo,	se	

malo	okrepčamo	in	si	povemo	nekaj	lovskih	storij.
Ne	traja	dolgo	in	med	bičevjem	prilomasti	raz-

capan	felah,	da	pobere	običajno	carino	–	bakšiš.	A	
beseda	mu	zastane.	Napije	se	ostudne	vode,	v	kateri	
so	se	preobračale	žabe	in	nas	srepo	gleda.	Na	obra-
zu	se	mu	pozna	beda.	Kočijaž	Süss	se	začne	z	njim	
razgovarjati.	Zvemo,	da	je	sirota,	pastir	pri	večjem	
posestniku	v	bližnji	vasi.	Damo	mu	kruha,	sira	 in	
nekaj	drobiža.	Revež	se	nasmehne,	oko	mu	zažari.	
Tako	 neskaljenega	 veselja	 že	 davno	 nisem	 videl.	
»Kater	berak	–	Bog	blagoslovi”	in	hitro	izgine	zopet	
v	visoki	travi,	kakor	bi	se	bal,	da	bi	mu	daru	zopet	
ne	odvzeli.	Sirota,	kje	zdaj	stradaš	pri	svoji	čredi?
Na	majhni	višini	je	vas	Džeda.	Posestva	je	kupil	

nek	bogat	Grk	in	vpeljal	precej	modernih	naprav.	Na	
levi	so	ostanki	prve	naselbine	nemških	templerjev,	
Samunije.	Zaradi	hude	mrzlice	so	jo	morali	zapustiti	
ter	se	naseliti	v	Haifi.	Sreča	nas	kočija	s	tremi	konji.	
Gospod	Süss	in	arabski	kočijaž	spregovorita	nekaj	
besed	 v	 arabščini.	 Na	 vozu	 sedi	 širokopleč,	 obrit	
gospod,	poleg	njega	suha	gospa	in	dvoje	otrok.	Kar	
na	 prvi	 hip	 se	 pozna,	 da	 so	 Amerikanci.	 Gospod	
Süss	 nam	 pošepeta,	 da	 je	 to	 bivši	 demokratski	
protikandidat	 predsednika	 Roosevelta	 (Theodore, 
1901-1909; op. ur.).	Radovedni	pogledamo	družino,	
konji	potegnejo	in	zanimivi	potniki	so	nam	izpred	oči.

Na	desno	 je	 lep	 razgled	po	obširni	 ezdrelonski	
(jezreelski)	planjavi,	na	levi	so	griči.	Cesta	se	dviga;	
na	višavi	je	videti	nekaj	oljkovih	gozdov.	Podobni	so	
zelenim	trdnjavicam.
Sreča	nas	truma	felahov,	ki	gredo	orat.	Ženske	

vodijo	suhe	kravice	in	nesejo	preproste	pluge,	možje	
jo	mahajo	prazni;	felahinja	je	pač	le	dekla.
V	vasi	Malul	ropoče	tik	ob	cesti	mlin,	redka	prika-

zen	v	Palestini.	Žito	se	sicer	melje	na	ročnem	mlinu.	
Mlina	ni	gnala	voda,	ampak	bencinski	motor.
Na	višini	je	velika	vas	elMučedil.	Cesta	vodi	čez	

vaško	gumno.	Vas	je	jako	čedna.	Grki,	Rusi	in	pro-
testantje	imajo	tu	svoje	šole	in	cerkvice.	V	novejšem	
času	je	prestopilo	60	razkolnikov	h	katoliški	veri	in	je	
tam	tudi	frančiškanski	župnik.	Pri	nekem	ovinku	se	
razširi	razgled.	Nov	svet	se	odpre.	Za	griči,	sredi	ka-
terih	je	Nazaret,	se	prikaže	lepi	kupoli	podobna	gora	
Tabor.	Pred	Malim	Hermonom	in	gorovjem	Gelboe	pa	
se	razprostira	dolina	Ezdrelon	(Jezreel)	v	vsej	svoji	
krasoti.	Odpočijemo	si	in	uživamo	krasen	razgled.	
Pod	nami	kroži	ob	lični	naselbini	cela	truma	štorkelj,	
na	bližnjih	skalah	pa	poseda	nekaj	belih	orlov.	

Galileja



NAŠI RAJNI
TONE KALUZA,	Joliet,	IL	

ZA SVETE MAŠE: $650:	NN;	$50:	A.	Bucik	v	spomin	Martina	
Hozjana;	$40:	M.	Grahor;	$30:	L.	Sivec;	$20:	J.	Kaluza,	M.	Sim-
cic,	M.	Stropnik.
ZA CERKEV: $100: NN.
ZA SAMOSTAN: $250:	B.	Magajne;	$30:	M.	Kosir,	dr.	L.	Lazar;	
$25:	J.	Kaluza.
ZA LUČKE: $10:	A.	Bucik;	$9:	L.	Sivec.
ZA MISIJONE: $250:	NN;	$20:	L.	Sivec.
ZA BARAGOVO ZVEZO:  CAD50:	V.	Jursinic.
DAR LISTU AM: $100:	St.	Vitus	Oltar	Society;	$60:	E.	Gobetz,	
D.	Kranjc;	$50:	M.	Taucher;	$45:	F.	Cepon;	$30:	I.	Matic,	M.	Ilc,	

M.	Ovsenik,	M.	Simcic,	V.	Kaplan,	S.	Oven,	V.	Jursinic,	J.	Meglic,	
M.	Stropnik;	$12.50:	A.	Medved;	$10:	L.	Sivec,	J.	Kaluza.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI DECEMBRA 2016

V	Orehovi	vasi	je	bil	misijon.	Že	dolgo	tega.	Vse-
kakor	pred	koncilom,	ko	še	ni	bilo	ozvočenih	cerkvà.	
Tedaj	seveda	tudi	ni	bilo	mikrofonov,	v	katere	danes,	
često	do	onemoglosti,	bruhajo	svojo	ihto	razni	po-
pevkarji,	guruji	in	politikanti.
Nad	vasjo	je	stala	in	še	stoji	ljubka	minicekvica,	

ena	takih,	kot	so	posejane	povsod	po	naši	ljubi	do-
mači	zemlji.	Taka,	da	človeka	mika,	da	bi	jo	kar	v	žep	
vtaknil	in	vzel	s	seboj	čez	morje,	če	je	prišel	z	druge	
strani	in	prevozil	tisoče	milj.
V	cerkvici	je	bila	priž

nica	po	starem,	a	s	táko	
akustiko,	da	se	je	pridiga	
razlila	jasno	do	zadnjega	
kotička	 in	prodrla	tudi	v	
naglušna	 ušesa.	 Kar	 pa	
je	že	 tedaj	 resno	klicalo	
po	obnovi,	so	bile	klopi.	
Posebno	 tiste	 pod	 ko-
rom	 so	 bile	 take	 vrste,	
da	v	njih	nisi	mogel	niti	
stati	niti	klečati,	najmanj	
pa	sedeti	vsaj	prilično	v	
redu,	 da	 bi	 te	materija	
preveč	ne	motila,	ko	si	že	
itak	le	s	težavo	skušal	iti	
vase,	zbrati	svoje	misli	in	
jih	usmeriti	kvišku.
S	prižnice	je	zagrmelo	v	

zamolklo	bobnečem	ba	su,	
a	ne	grozeče,	 raje	spod-
bujajoče:	»ŠE	JE	ČAS...!«	
Glas	je	odmeval	v	srcih,	jih	gnetel,	mehčal	in	obdeloval	
z	neskončnostjo	božjega	usmiljenja	in	z	milostjo,	ki	ji	
nobena	stvar	na	svetu	nima	para	po	vrednosti,	še	manj	
pa	po	meri	 resnične	sreče,	za	katero	 je	vsak	človek	
ustvarjen.
»ŠE	 JE	ČAS...!«	 je	 reklo	 v	 drugič,	 natančno	 v	

takem	tonu,	da	je	možakarja	pod	korom	spravilo	na	
rob	odločitve.
Dober	korak	od	njega	je	sedel	v	spovednici	pater	

Franček.	Pravkar	 je	odslovil	zadnjega	spovedanca,	

potegnil	za	svileni	trakec	v	svetih	bukvah	in	se	zatopil	
v	branje.	Čez	čas	je	spet	prijel	za	trakec	in	ga	prestavil	
–	ravno	v	trenutku,	ko	je	s	prižnice	zadonelo	v	tretje.
»ŠE	JE	ČAS...!«
–	»NE,	ga	NI!	Knjigo	zapira	in	odšel	bo...!	Za	pe-

tero	Kriščevih	ran...!«	Možakarja	pod	korom	je	vrglo	
naprej,	 da	 je	 v	 tisočinki	 sekunde	pristal	 pri	 patru	
Frančku.
Brez	pozdrava,	brez	uvoda,	brez	vsakega	obrazca	

je	butnilo	iz	njega:
–	Peet		
–	Aha,	pet...
–	 Ne!	 Peetintride-

set...
Za	petintrideset	let	sta	

s	 patrom	poravnala	 vse	
moževe	račune	z	Bogom,	
malo	po	stolpcih,	večino	
pa	počez.
Kor	 se	ni	 podrl,	 obo-

kani	 strop	 in	 stebri	 niso	
padli	 na	 grešnika	 in	 tla	
pod	njim	so	ostala	trdna;	
pes	 je	nadaljeval	 z	 liza-
njem	 rane	 sv.	Roku,	 sv.	
Krištof	pa	je	mirno	nosil	
Jezuščka	 čez	 vodo.	 Tudi	
ljudje	se	niso	spotikali	ob	
njem,	so	se	že	vsi	razšli.	
Pri	tleh	je	ostajal	duh	po	
stenski	vlagi,	po	plesnobi	
in	trohnobi,	v	nebo	pa	je	

plavala	mešanica	dima	komaj	pogašenih	sveč,	rajske-
ga	vonja	po	kadilu	in	vročih	hlapov	gorečih,	vztrajnih,	
zaupnih	in	častitljivih	molitev.
V	konici	cerkvenega	okna	je	manjkal	košček	barv-

nega	stekla.	Ko	je	luna	priplula	izza	oblakov,	je	skozi	
odprtinico	z	enim	očesom	videla	klečati	patra	Frančka	
pred	Hišnim	Gospodarjem	in	Gospodom	žetve,	v	za-
hvalo	za	edinstveni	poklic	na	svetu,	z	drugim	očesom	
pa	je	odkrila	možakarja	izpod	kora,	kako	je,	kot	na	
perutih,	odhajal	opravičen	na	svoj	dom.

zgodba za vas
Nadislava Laharnar

»ŠE JE ČAS!«


