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Spomenik ANTONA MARTINA SLOMŠKA, ki je na platnicah, stoji na Slomškovem trgu v Mariboru.  Slomškov trg 
je eden izmed najbolj zanimivih in lepih trgov v Mariboru. Blaženi Anton Martin Slomšek (rojen 26. novembra 1800 
na Slomu, umrl 24. septembra 1862 v Mariboru) je postal leta 1846 lavantinski škof s sedežem v Št. Andražu na Koro
škem. Leta 1859 je prenesel sedež škofije v Maribor. Trg se po Slomšku imenuje od leta 1919, njegovo najstarejše ime 
pa je Kirchenplatz (Cerkveni trg). Na trgu stojita stolnica in Slomškov kip, ki ga je leta 1991 izdelal kipar Marjan Drev, 
Celjan, rojen leta 1956, diplomiral na kiparski šoli v Ljubljani. Ukvarja se predvsem z malo plastiko, živi pa v Šmartnem 
ob Paki. Ob stolnici in Slomškovem spomeniku se razprostira park z bazenčkom in otroško plastiko, kipcem Korleka. 
Ovalno privzdignjeno ploščad na trgu s piramidalnimi hrasti in kamnitimi stebrički je zasnoval slovenski arhitekt 
Jože Plečnik, izdelana je bila leta 1983. Okoli Stolne cerkve je bilo včasih mestno pokopališče, kjer so pokopali veliko 
znamenitih mariborskih družin. Njihovi nagrobniki so danes vzidani v zunanjo steno cerkve. Pomembne zgradbe in 
spomeniki v tem delu so še rektorat, sedež Univerze v Mariboru, aleja velikanov pred univerzo, svetilni steber iz leta 
1517, klasicistična hiša Karla Kocha iz leta 1835, Slovensko narodno gledališče Maribor, Škofijska stavba, Teološka 
fakulteta, Slomškova knjigarna, stavba, kjer sta Josip Jurčič in Anton Tomšič urejala časopis Slovenski narod, stavba 
mariborske pošte in druge. Sedež Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine je neorenesančna stavba iz leta 
1871. Na mestu sedanje Pošte Maribor je bila včasih cerkev sv. Duha, mestna ubožnica, bolnišnica in dekliška šola.

S pepelnično sredo (1. marca) začenjamo postni čas. Še nekaj marčevih godov poleg Marijinega moža sv. Jožefa 
(19.) in Gospodovega oznanjenja (25.): opat in škof Albin (1.); hčerka češkega kralja Otokarja I. in opatinja klaris v Pragi 
Neža Praška (2.); nemška cesarica iz 11. stoletja Kunigunda (3.); poljski kraljevič Kazimir (4.); frančiškanski spokornik 
Janez Jožef od Križa (5.); kartaginski mučenki iz 5. stoletja Perpetua in Felicita (7.); ustanovitelj reda usmiljenih bratov 
Janez od Boga (8.); cerkveni učitelj Gregor iz Nise ter vdova in redovnica Frančiška Rimska (oba 9.); mučenka Doroteja 
(12.); nemška kraljica iz 10. stoletja Matilda (Mehtilda) (14.); redemptorist Klemen Marija Hofbauer (Dvořak), ki je bil 
na Dunaju duhovni voditelj Friderika Baraga; oglejska mučenca Hilarij in Tacijan (16.); apostol Ircev Patricij (17.); škof 
in cerkveni učitelj Ciril Jeruzalemski (18.); švicarski puščavnik Nikolaj iz Flüe (21.); spokornica Katarina Genovska (22.); 
redovnica Katarina Švedska (24.); škof Rupert Salzburški (27); začetnik karmeličanskega reda Bertold (29.); opat Janez 
Klimak (30.) in gosposvetski škof Modest (31.).
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Kakor tečejo vse reke v morje, tako se vse naše solze izlivajo v Božje Srce.
sv. Janez XXIII.

Sušca goste meglé
plohe poletne redé.

Sušca veliko meglé
dobro leto dajê.

Sušca prah obvelja
kakor kepa zlata.

Kar v breznu zraste,
april pobrije.

MAREC – SUŠEC
		1	 S	 PEPELNICA;	Albin,	šk.;	Suitbert,	šk.;
		2	 Č	 Neža	Praška,	dev.;	Henrik	Suzo,	red.;
		3	 P	 PRVI	PETEK;	Kunigunda,	cesarica;	Liberat	

Weiss,	mis.,	muč.;
		4	 S	 PRVA	SOBOTA;	Kazimir,	kraljevič;

  5 N 1. POSTNA NEDELJA;	Janez	Jožef	od	
Križa,	red.;	Hadrijan	in	Evbul,	muč.;

		6	 P	 Fridolin,	op.;	Koleta	Boillet,	red.;
  7 T Perpetua	in	Felicita,	muč.;	Gavdioz,	šk.;
		8	 S	 Janez	od	Boga,	red.	ust.;	Elizabeta	Capet,	

red.;	Baptista	Varani,	red.;
		9	 Č	 Gregor	Niški,	šk.,	c.	uč.;	Frančiška	Rimska,	

red.;	Katarina	Bolonjska,	dev.;
	10	 P	 Makarij,	šk.;	Janez	Ogilvie,	šk.,	muč.;
	11	S	 Sofronij,	patriarh;	Evlogij,	muč.;

 12 N 2. POSTNA NEDELJA;	Doroteja,	muč.;	
Engelhard,	red.;

	13	 P	 Kristina,	dev.,	muč.;	Agnel	iz	Pise,	red.;
 14 T Matilda,	kraljica;	Florentina,	op.;
	15	S	 Klemen	Marija	Dvoržak	(Hofbauer),	red.;	

Ludovika	Marillac,	red.;	Longin,	muč.;
	16	Č	 Hilarij	in	Tacijan,	oglejska	muč.;
	17	 P	 Patricij,	šk.;	Jedert	(Jerica)	Nivelska,	op.;	

Janez	Sarkander,	duh.;	Jožef	iz	Arimateje;
	18	S	 Ciril	Jeruzalemski,	šk.,	c.	uč.;	Anzelm	ml.,	

šk.;	Salvator	iz	Horte,	red.;	Evrard,	muč.;

 19 N 3. POSTNA NEDELJA;	Sibilina	Biscossi,	
dev.;	Marcel	Callo,	laiški	ap.;

	20	 P	 JOŽEF,	MOŽ	DEVICE	MARIJE;
 21 T Nikolaj	iz	Flüe,	pušč.;	Filemon,	muč.;
	22	S	 Katarina	Genovska,	spok.;	Bazilij,	muč.;
	23	Č	 Metod	Dominik	Trčka,	red.,	muč.;	Alfonz	

Toribij	iz	Mongroveja,	šk.;	Jožef	Oriol,	duh.;
	24	 P	 Katarina	Švedska,	red.;	Aleksander,	muč.;
 25 S GOSPODOVO OZNANJENJE;

 26 N 4. POSTNA NEDELJA;	Ludgar,	šk.;
	27	 P	 Rupert	Salzburški,	šk.;	Lidija,	muč.;
 28 T Sikst	III.,	pap.;	Milada	Praška,	dev.;
	29	S	 Bertold,	red.	ust.;	Ciril,	diakon,	muč.;
	30	Č	 Amadej	IX.,	savojski	knez;	Janez	Klimak,	

op.;	Kvirin,	muč.;
	31	 P	 Modest,	gosposvetski	šk.;	Benjamin,	muč.

UREDNIK VAM
Letošnji marec je ves v spokornem postnem času, saj se 

začenja s pepelnico in se v njem zvrstijo šele prve štiri 
postne nedelje. Postna postava je enaka kot prejšnja 
leta: zdržek od mesa je na pepelnico in na vse petke v post
nem času, vključno z velikim petkom in veže vse, ki so že 
dopolnili 14 let starosti. Pritrganje v jedi, kar pomeni, da 
dnevno pojemo manj kot običajno (stara definicija se je gla
sila, da se je dovoljeno najesti do sitega samo enkrat na dan, 
vendar si s tem ne moremo dosti pomagati, saj pojmovanja, 
kdaj je človek sit, ne moremo natančno določiti). Pritrganje 
veže vse, ki so že izpolnili 18 let starosti in še niso začeli 60. 
leta starosti. Glede na to, da se dandanašnji ves zapadni 
svet, kamor spadamo tudi mi, otepa prej s prenažrtostjo 
kot pa s pomanjkanjem hrane, so postni dnevi prav koristni 
ne le za dušno ampak tudi za telesno zdravje. Dodatno je 
treba še vedeti, da pod zdržek od mesa ne spada mesna 
juha in mesna zabela, ki sta obe dovoljeni.

Zima nam je še v februarju kar precej kazala zobe, če
prav kakšnih večjih padavin nismo bili deležni. Podnevi je 
bila prva polovica meseca še dokaj hladna, kak dan tudi 
z dnevno temperaturo pod Celzijevo ničlo (32°F). V drugi 
polovici meseca se je temperatura nekoliko dvignila, vse 
do 14°C (57°F) nato je pa počasi spet padala proti Celzije
vi ničli. Kljub temu smo bili pa deležni kar nekaj sončnih 
dni, ki nas pa zaradi vetra niso kaj dosti ogreli. Slovenske 
temperature so bile v povprečju malenkost višje in so 
take ostale tudi proti koncu februarja, je pa prvo polovico 
meseca zaznamovala večja količina padavin.

V Lemontu se kaj posebnega ni dogajalo. Kakih bolezni 
nismo imeli, tudi p. Atanazij se v Alvernia Manor dobro 
počuti in z walkerjem pridno korači naokrog. V New Yorku 
je bil p. Krizolog dva dni v bolnišnici: odkrili so mu še pra
vočasno krvni strdek v eni izmed arterij in ga odstranili, 
zraven pa pregledali, da se ne bi kaj podobnega skrivalo 
še kje drugje. So pa prav takrat, ko je bil v bolnišnici, imeli 
čudno vreme: zjutraj je bilo precej hladno, tam malo nad 
Celzijevo ničlo, potem je temperatura poskočila čez dan 
na 17°C (63°F), zvečer jim je pa nametalo snega, da je bilo 
vse mesto paralizirano. Najbrž vse to spada pod poglavje 
“global warming”, ki pa so ga očitno deležni samo severni 
medvedje, ki jim v Arktiki zmanjkuje ledu.

V Lemontu smo imeli nekaj težav z ozvočenjem, kjer je 
eden od mikrofonov brez vsakega vidnega razloga povzro
čal šumenje in razgrajanje. Ko je prišel serviser, je bilo pa 
vse v redu, tako da se ni mogel ničesar lotiti. Zdaj čakamo, 
da bo zadeva spet ponorela.

Odkar tiskanega mesečnika Ave Maria ni več, je tudi 
pošte na ta naslov prav malo. Očitno bo v doglednem času 
pisarna Ave Maria postala odveč. Kar bo še dopisov, bo pač 
moral prevzeti samostan. p. Bernardin
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P. Vladimir Kos

ZA MAREC
Ubogo sorodnico Davida kralja,
dekle, ki ji dom je bil skrit Nazaret,
Marijo sam angel nebeški naslavlja
jo “Milosti polno” – njen “Da” je sprejet.

Sin Božji zdaj Dete postane v Mariji,
na veke Devici in Mami Boga.
Vesolje odmeva v prerokb melodiji,
da človek je v Božji družini doma.

Marija, Boga si sprejela vabilo,
z vsem svojim srcem ljubila si ga!
S teboj se življenje je v vzdih spremenilo:
zakaj mu ne damo vsaj košček srca? ...

»Danes ne zakrknite svojih src, ampak poslušajte Gospodov glas.«
V našem duhu odmeva to bogoslužno povabilo, ko se na pepelnično sredo začenja postno popotovanje. Pripe

ljalo nas bo do velikonočnega Tridnevja, živega spomina Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja, kar je osrednja 
skrivnost našega odrešenja.

Sveti postni čas, ki so ga kristjani vedno zelo spoštovali, kliče v spomin nekatere svetopisemske dogodke, kot 
štirideset dni vesoljnega potopa, ki je bil uvod v sklenitev zaveze, ki jo je Bog posvetil z Noetom; štirideset let izrael
skega blodenja po puščavi proti obljubljeni deželi; štirideset dni Mojzesovega bivanja na gori Sinaj, kje je od Boga 
prejel table božje Postave. Postni čas nas predvsem vabi, preživeti znova z Jezusom štirideset dni, ki jih je on preživel 
v puščavi v postu in molitvi preden je začel svoje javno poslanstvo, ki je doseglo višek na Kalvariji z daritvijo na križu, 
dokončno zmago nad grehom in smrtjo.

»Pomni, da si prah in da se v prah povrneš.«
Zgovoren je obred pepelenja na pepelnično sredo in misliti 

dajo besede, ki ga spremljajo. V svoji preprostosti kliče v spomin 
minljivost zemeljskega življenja: vse mine in je obsojeno na smrt. 
Popotniki smo na tem svetu, popotniki, ki ne smejo pozabiti svojega 
resničnega in dokončnega cilja: nebes. Pa četudi smo prah in dolo
čeni, da se povrnemo v prah, s tem ne mine vse. Človek, ustvarjen 
po božji podobi in sličnosti, je za večno življenje. In k njemu je na 
križu umirajoči Jezus odprl dostop vsakemu človeškemu bitju.

Vse bogoslužje pepelnične srede nam pomaga osredotočiti se na 
to osnovno resnico vere in nas nagiblje, da bi nastopili odločilno pot 
osebne prenove. Treba je spremenite način mišljenja in delovanja 
tako, da upremo svoj pogled na Kristusov obraz in iz njegovega 
evangelija naredimo vsakdanje življenjsko pravilo. »Spreobrnite se 
in verujte evangeliju:« to naj bo naš postni program, ko vstopamo v 
molitveno poslušanje Duha.

»Čujte in molite, da ne padete v skušnjavo. Duh je sicer voljan, a 
meso je slabo« (Mt 26,41).

Pustimo se voditi tem Gospodovim besedam v resničnem pri
zadevanju za spreobrnjenje in za duhovno prenovo. V vsakdanjem življenju tvegamo, da nas bodo preplavile skrbi 
in materialno zanimanje. Postni čas je dobra priložnost za obuditev resnične vere, za odrešilno obnovitev odnosa z 
Bogom in za bolj širokosrčno evangeljsko prizadevanje. Sredstva, ki so nam na razpolago, so ista kot vedno, pač pa se 
je treba v teh tednih k njim bolj pogosto zatekati: molitev, post in pokora, pa tudi miloščina, to je deliti, kar posedu
jemo, s potrebnimi. Gre torej za osebno in skupno ascetično pot, ki je včasih posebno strma zaradi sekulariziranega 
okolja, ki nas obdaja. Prav zaradi tega morajo napori postati močnejši in jih je treba sprejeti z dobro voljo.

»Čujte in molite.« Če velja ta Kristusova zapoved v vsakem času, je bolj zgovorna in zahtevna v začetku posta. Sprej
mimo jo s ponižno učljivostjo. Prizadevajmo si, da jo bomo uresničili v praktičnih dejanjih spreobrnjenja in sprave z 
brati. Samo na ta način poživimo vero, utrdimo upanje in ljubezen postane slog življenja, ki označuje vernika.

Sad takega pogumnega duhovnega potovanja ne bo samo večje razumevanje za potrebe bližnjega. Kdor ljubi 
Gospoda ne more ostati zaprtih oči spričo ljudi in narodov, ki jih preizkuša trpljenje in revščina. Kako ne bi  prepoznali 
obraza križanega Gospoda, ki smo ga gledali, v tistem, ki trpi in je zapuščen in mu ne bi pomagali? Jezus sam, ki nas 

vabi, naj ostanemo z njim v bdenju in molitvi, 
zahteva tudi, naj ga ljubimo v svojih bratih in 
nas opominja: »kar koli ste storili enemu od teh 
mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 
25,40). Sad dobro preživljenega postnega 
časa bo torej večja in bolj splošna ljubezen.

Marija, zgled učljivega poslušanja glasu 
Duha, naj nas vodi po spokorni poti, ki jo da
nes nastopamo. Naj nam pomaga, da bomo 
izkoristili vse priložnosti, ki nam jih Cerkev 
ponuja, da bi se mogli vredno pripraviti na 
praznovanje velikonočne skrivnosti.

Sv. Janez Pavel II.

NA PEPELNICO
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NED ELJSKE
5. marec
1. postna nedelja
JEZUSOV POST IN SKUŠNJAVE
Mt 4,1-11
Jezus	 začenja	 svoje	 javno	 delovanje	 s	 štiride-

setdnevnim	 postom	 v	 puščavi.	 Število	 štirideset	
v	Svetem	pismu	vedno	pomeni	pripravo	na	nekaj	
novega	in	puščava	je	kraj,	kjer	se	človek	v	samoti	
poveže	z	Bogom.	Te	simbolike	se	drži	tudi	Cerkev	
v	 bogoslužnem	 letu	 in	 se	 zato	 štirideset	 dni	 pri-
pravlja	na	veliko	noč.	Pri	skušnjavah,	s	katerimi	je	
hudič	skušal	Jezusa,	pa	gre	prav	tako	za	simboliko.	
Jezus	je	stal	pred	odločitvijo,	kako	naj	se	svojega	
oznanjevanja	 loti.	Lahko	bi	uporabil	svojo	nadna-
ravno	moč,	se	brez	težav	prikopal	do	dejanske,	tudi	
politične	oblasti	in	si	kot	diktator	podvrgel	ljudi.	To	
je	predlog	hudiča,	predlog	človeške	oholosti.	Jezus	
ga	odkloni:	oznanjati	hoče	zgolj	z	močjo	in	lepoto	
svojega	nauka,	saj	s	tem	ljudem	pusti	vso	svobodo,	
da	se	zanj	odločijo	ali	pa	ne.	Kar	je	storil	čudežev,	je	
bilo	le	mimogrede	in	še	to	bolj	iz	usmiljenja;	pa	še	
takrat	je	večinoma	strogo	naročil,	naj	o	tem	molče.	
Tako	 ravna	 tudi	 njegova	Cerkev:	 njegov	 nauk	 je	
tisti,	ki	ji	daje	ugled	in	avtoriteto,	zato	se	v	svojem	
odraščanju	 v	 zgodovini	 vedno	 bolj	 in	 vedno	 laže	
odpoveduje	zunanji	oblasti,	saj	jo	dviguje	notranja	
moč.	To	stori	toliko	laže,	ker	je	zunanja	oblast	danes	
ovira	 in	ne	prednost.	Govorjenje,	da	Cerkev	hoče	
oblast,	je	prazno	čvekanje	brez	dokazov.
12. marec
2. postna nedelja
JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI
Mt 17,1-9
Preveč	preprosto	bi	bilo	reči,	da	se	je	Jezus	na	

gori	spremenil	vpričo	treh	svojih	učencev	zato,	da	
bi	jih	utrdil	v	zaupanju	tik	pred	svojim	trpljenjem	in	
smrtjo.	Če	bi	bilo	tako,	bi	se	morali	vprašati:	zakaj	
samo	 trem?	Zakaj	 ne	 vsem?	 In	 če	 je	 bil	 zraven	
bodoči	poglavar	Cerkve	Peter,	kaj	sta	imela	pri	tem	
Zebedejeva	 sinova,	 ki	 nista	 v	 apostolskem	 zboru	
imela	 nobenega	 posebnega	mesta?	 Poudarek	 je	
drugje.	Navzočnost	apostolov	ni	bistvena,	bistvena	
sta	Mojzes	in	Elija,	ki	se	prikažeta.	Prikazanje	teh	
dveh	je	v	Stari	zavezi	veljalo	za	konec	časa	in	njuna	
navzočnost	ob	spremenjenju	na	gori	pomeni,	da	se	
s	Kristusom	začenja	zadnje	razdobje	ustvarjenega	
sveta,	razdobje,	v	katerem	živi	vsa	Cerkev	in	ves	
svet	skozi	svojo	zgodovino.	In	ti	dve	starozavezni	
prikazni	se	ne	prikažeta	Jezusu,	ampak	učencem,	
njuna	obraza	sta	obrnjena	k	njim	in	ne	k	Jezusu,	
čeprav	z	njim	govorita.	Te	malenkosti	nam	pojasnijo	
pomen	 spremenjenja:	 starozavezno	 pričakovanje	
se	izpolnjuje	v	Jezusu,	stara	zaveza	se	nadaljuje	in	
izpolnjuje	v	novi,	apostoli	pa,	ki	to	gledajo,	imajo	
nalogo	to	oznanjati.	Videti	Jezusa	poveličanega	je	
videti	tisto,	kar	je	tudi	nam	namenjeno.	To	je		povzel	
Benedikt	XVI.:	Apostoli	doživijo	drugi	Kristusov	pri-
hod	in	so	vpeljani	v	vso	globino	Jezusove	skrivnosti.

19. marec
3. postna nedelja
VODA, KI TEČE V VEČNO ŽIVLJENJE
Jn 4,5-42
Srečanje	s	Samarijanko	ob	Jakobovem	vodnja-

ku	v	Sihemu,	ki	mu	zgodovinsko	ni	kaj	oporekati,	
ima	za	evangelista,	ki	nam	o	tem	poroča,	poseben	
simboličen	pomen.	Jezusov	razgovor	z	Nikodemom	
jasno	 kaže,	 kako	 nerad	 je	 Jeruzalem	 sprejemal	
Gospodovo	povabilo.	Enako	se	je	godilo	v	Galileji,	
Jezusovi	ožji	domovini.	Samarija	je	že	osem	stoletij	
pred	Kristusom	postala	 asirska	 provinca	 in	 je	 od	
Izraelcev	ostalo	v	njej	samo	preprosto	ljudstvo,	zato	
se	je	tudi	po	veri	ločila	od	Jeruzalema.	Judje,	ki	so	
se	imeli	za	pravoverne,	so	na	Samarijane	gledali	z	
zaničevanjem	in	sovraštvom.	Tudi	omemba	peterih	
mož,	ki	jih	je	imela	Samarijanka,	ima	poleg	običaj-
nega	še	simboličen	pomen:	“možje”	so	lahko	pome-
nili	tudi	tuje	bogove,	s	čimer	evangelist	poudarja,	
da	Samarijanka	ne	spada	med	 izvoljeno	 ljudstvo,	
kakor	ga	je	pojmovala	Stara	zaveza.	In	prav	v	tem	
okolju	najde	Jezus	dober	odziv	na	svoje	povabilo	k	
spreobrnjenju.	Ta	Jezusov	pogovor	s	Samarijanko	je	
izraz	izkušnje	prvih	kristjanov,	da	pogani	z	navduše-
njem	sprejemajo,	kar	so	Judje	odklanjali,	izkušnje,	
ki	je	spremljala	Pavla	in	ki	spremlja	Cerkev	ves	čas.	
Danes	je	podobno:	tudi	mi	se	zanašamo	na	svoje	
krščanske	korenine,	čeprav	je	tisto,	kar	iz	njih	ra-
ste,	samo	tradicija,	medtem	ko	odklonilno	gledamo	
na	“prišleke”,	ki	nas	spravljajo	v	zadrego	s	svojim	
navdušenjem.
26. marec
4. postna nedelja
JEZUS ODPRE OČI SLEPOROJENEMU
Jn 9,1-41
Prav	 zabavno	 je	 brati	 evangeljsko	 zgodbo	 o	

ozdravljenju	 slepega	 od	 rojstva:	 kako	 Kristusovi	
nasprotniki	najprej	skušajo	na	vse	načine	zadevo	
spraviti	s	sveta,	češ,	da	človek	sploh	ni	bil	slep;	in	
ko	jim	to	nikakor	ne	uspe,	saj	vsa	pričevanja	govore	
drugače,	 skušajo	 Jezusv	 čudež	dati	 v	nič,	 češ	da	
je	prekršil	sobotni	počitek.	Človek	takoj	pomisli	na	
slovenske	“(post?)komuniste”,	ki	s	prozornimi	lažmi	
skušajo	spraviti	s	sveta	zgodovinska	dejstva	o	svojih	
lumparijah,	ki	jim	niso	pogodu,	in	zato	prirejajo	vse	
mogoče	proslave,	da	bi	prepričali	sebe	in	druge	o	
legitimnsoti	revolucije	 in	njenih	posledic.	Posebno	
pa	jim	je	napoti	navzočnost	Cerkve	v	slovenskem	
narodu,	ki	bi	se	je	radi	za	vsako	ceno	znebili,	če	si	je	
že	ne	morejo	podrediti.	Ko	jim	pa	to	nikakor	ne	uspe,	
vedno	znova	vlečejo	na	dan	izgubljene	mariborske	
milijone,	molče	pa	o	milijardah,	ki	so	jih	pokradli	v	
slovenskih	bankah.	Toda	evangeljska	zgodba	ima	še	
poseben	poudarek,	ki	izvira	iz	izkušnje	prvih	kristja-
nov:	slepim	od	rojstva	je	treba	odpreti	oči,	tako	da	
bodo	vprašali	kot	tisti	v	evangeliju:	»Gospod,	kdo	
je,	da	bi	vanj	veroval?«	in	prejeli	isti	odgovor:	»Videl	
si	ga	in	s	teboj	govori:	on	je!«	V	vseh	časih	pa	je	
bilo,	je	in	bo	dosti	takih,	ki	gledajo,	pa	nočejo	videti.	
Zanje	velja:	Če	bi	bili	slepi,	bi	ne	imeli	greha.	Tako	
pa	pravite:	»Vidimo«;	in	vaš	greh	ostane.

MIS LI
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BRA LI SMO . . .
VATIKAN — Papež	Frančišek	 je	Unitalsi	 (italijan-
skemu	 združenju,	 ki	 pripravlja	 prevoz	 bolnikov	 v	
Lurd	in	druga	romarska	središča	po	svetu)	podaril	
avtodom.	Avtodom	so	papežu	podarili	22.	oktobra,	
uporabljale	pa	ga	bodo	rimske	družine	z	invalidi.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	Italijo	pohvalil,	ker	
je	sprejela	toliko	beguncev	in	migrantov	(od	začet-
ka	leta	2016	že	170.000),	in	Italijane	povabil,	naj	
tako	nadaljujejo,	hkrati	pa	poskrbijo	za	vključeva-
nje	beguncev	v	družbo.
KRAKOV — Poljski	katoliški	škofje	so	v	navzočnosti	
predsednika	države	Andrzeja	Dude	v	cerkvi	Božje-
ga	 usmiljenja	 19.	 novembra	 Jezusa	Kristusa	 raz-
glasili	za	kralja	Poljske;	slovesne	razglasitve	so	se	
naslednjega	dne	ponovile	po	večini	poljskih	škofij	
in	župnij.	Devico	Marijo	je	za	kraljico	Poljske	pred	
350	leti	razglasil	kralj	Kazimir.
TOKIO — Japonska	škofovska	konferenca	in	Evan-
geličansko-luteranska	cerkev	na	Japonskem	bosta		
leta	2017	skupaj	praznovali	500.	obletnico	začetka	
reformacije.	To	bosta	naredili	23.	novembra	v	kato-
liški	stolnici	Urakami	v	Nagasakiju.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	o	božiču	namenil	
šest	milijonov	evrov	za	človekoljubno	pomoč	Ukra-
jincem	v	stiski.	Denar	bodo	dobili	prek	papeškega	
sveta	Cor	unum	ljudje	v	stiski	na	območju	Donec-
ka,	Luganska,	Zaporožja,	Harkova	in	Dnepropetro-
vska.	Vera	pri	tem	ne	bo	igrala	vloge.
WASHINGTON — Združenje	28	jezuitskih	kolegi-
jev	in	univerz	(AJCU)	je	objavilo,	da	je	bil	vsaj	vsak	
deseti	 delegat	 v	novem	ameriškem	kongresu	ab-
solvent	jezuitske	šole.
BEJRUT/AUGSBURG — Bruno	Atieh,	eden	glav-
nih	sodelavcev	 libanonske	Karitas,	 je	za	KNA	po-
vedal,	da	se	v	Libanonu	krepi	nezadovoljstvo	za-
radi	beguncev	iz	Sirije.	Ljudje	so	zaskrbljeni	zaradi	
delovnih	mest	pa	tudi	pomanjkanja	živil.	V	državi	
s	4,5	milijona	prebivalcev	je	najmanj	1,1	milijona	
sirskih	beguncev.
LINZ — Avstrijska	časnikarka	pri	Vatikanskem	ra-
diu	Gudrun	Sailer	je	obi	svoji	knjige	Papež Franči-
šek. Ni Cerkve brez žena izrazila	upanje,	da	bodo	
imele	žene	vedno	pomembnejšo	vlogo	v	Cerkvi.
BAGDAD —	 Iraški	 kristjani	 so	 protestirali	 proti	
spremembi	zakona	o	volitvah,	ki	jim	je	doslej	za-
gotavljal	 določeno	 število	 sedežev	 v	 provincialnih	
svetih.	Sprememba	bi	povzročila,	da	bi	bili	kristjani	
še	 bolj	 oškodovani	 pri	 njihovi	 temeljni	 pravici	 do	
politične	dejavnosti	in	vpliva	v	Iraku.
TLALNEPANTLA — Mehiški	kardinal	Carlos	Aguiar	
Retes	je	za	agencijo	Notimex	povedal,	da	ne	ver-
jame	v	izgradnjo	zidu	med	Mehiko	in	ZDA.	»Kdor	
pozna	mejo,	ve,	da	to	ni	mogoče.«
ROTTENBURG — Nemška	 škofija	 Rottenburg-
Stutt	gart	je	leto	2015	sklenila	z	več	kot	45	milijoni	
evrov	plusa.	Kljub	temu	ne	načrtuje	»nobenih	spek-
takularnih	 akcij,	 marveč	 bo	 nadaljevala	 trdno	 in	
trajnostno	finančno	strategijo.«	Največ	denarja	(16	
milijonov	evrov)	je	namenila	pomoči	beguncem.

VATIKAN — Direktor	Vatikanskih	muzejev	Anto-
nio	 Paolucci	 je	 povedal,	 da	 vsako	 leto	 namenijo	
300.000	 evrov	 za	 redne	 zaščitne	 ukrepe,	 kot	 so	
izsesavanje	 prahu,	 nadzor	 temperature	 in	 vlage.	
Muzeje	vsako	leto	obišče	okrog	šest	milijonov	obi-
skovalcev,	vedno	več	umetnin	pa	tudi	posojajo	za	
razstave,	jih	obnavljajo	ali	znanstveno	preiskujejo.	
CAACUPÉ — Škof	 te	 paragvajske	 škofije	Claudio	
Gimenez	 je	 z	 izjavo	 med	 nedeljsko	 pridigo,	 da	
imajo	ljudje,	ki	se	pustijo	tetovirati,	“prazno	dušo”,	
povzročil	 pravi	 val	 ogorčenja	 v	 javnih	 občilih.	
Pevec	 Rolando	 Chaparro	mu	 je	 v	 dnevniku	 Extra	
odgovoril:	»Imam	duhovnika,	ki	ima	20	tetovaž.	Še	
nikdar	nisem	srečal	tako	prizadevnega	kristjana.«
TORUŃ — Namestnik	predsednika	Poljske	škofov-
ske	konference	nadškof	Marek	Jędraszewski	je	pri	
maši	v	tem	poljskem	mestu,	v	katerem	je	sedež	Ra-
dia	Maryja,	prebral	papeževo	čestitko	ob	25-letnici	
oddajanja	tega	javnega	občila.	Papež	Frančišek	ga	
je	pohvalil	kot	“učinkovito	sredstvo	evangelizacije”.
LONDON — BBC	 je	 poročal,	 da	 katoliške	 šole	 v	
Angliji	 in	na	Valižanskem	obiskuje	več	kot	26.000	
muslimanskih	učencev.	 Eden	od	 vzrokov	 za	 to	 je	
pomanjkanje	muslimanskih	šol,	muslimanski	starši	
pa	se	zanje	odločajo	predvsem	zaradi	posredova-
nja	etičnih	vrednot	in	kakovostnega	pouka.
TBILISI —	 Prostovoljke	 iz	 združenja	don	Bosko-
vih	 sester	 iz	 Avstrije	 pripravljajo	mlade	 v	 Gruziji	
na	delo	z	otroki	in	mladimi.	Ena	najboljših	oblik	za	
izkoriščanje	prostega	časa	so	oratoriji.
BRAZILIJA —	 Brazilska	 komisija	 za	 zunanje	 za-
deve	je	že	pristala	na	novo	pogodbo	med	Brazilijo	
in	Svetim	sedežem.	Tej	komisiji	morajo	slediti	 še	
druge,	da	bo	v	omenjeni	državi	s	pogodbo	zagotov-
ljeno	polno	spoštovanje	verske	svobode	in	pravic.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	imenoval	sloven-
skega	jezuita	in	umetnika	p.	Marka	Rupnika	za	sve-
tovalca	Kongregacije	za	bogoslužje.
MEXICO CITY — Mehiški	kardinal	Norberto	Rivera	
Carrera	je	obsodil	zadnje	izbruhe	nasilja	zaradi	po-
višanja	cen	bencina	v	Mehiki.	»Vsakdo	ima	pravico	
demonstrirati,	vendar	nihče	nima	pravice	do	nasi-
lja,	kajti	to	pomeni	grožnjo,	posebej	še	za	najbolj	
nedolžne,«	je	povedal	med	nedeljskim	govorom.
VATIKAN — Dekan	 kardinalskega	 zbora	 Angelo	
Sodano	je	17.	januarja	v	baziliki	sv.	Petra	daroval	
mašo	zadušnico	za	švicarskega	kardinala	v	rimski	
kuriji	Gilberta	Agustonija,	ki	je	umrl	13.	januarja,	
star	94	let.	V	Vatikanu	je	opravljal	visoke	službe;	
od	leta	1992	do	1998	je	bil	predstojnik	najvišjega	
sodišča	katoliške	Cerkve	–	Apostolske	signature.
MOSKVA — Izročitev	sanktpeterburške	stolnice	sv.	
Izaka	Ruski	pravoslavni	 cerkvi	 (cerkev	 je	bila	dr-
žavni	muzej)	v	brezplačno	uporabo	za	dobo	49	let	
je	naletela	na	odpor.	Občinski	politik	Maksim	Reznik	
je	za	konec	tedna	napovedal	javni	protest.
SAARBRÜCKEN — Tukajšnje	sodišče	je	38-letne-
ga	svobodnega	umetnika	Alexandra	Karleja	obsodi-
lo	na	plačilo	denarne	kazni	(70	dnevnih	nakazil	po	
deset	evrov	in	sodnih	stroškov),	ker	je	zaprt	oltar-
ni	prostor	bazilike	sv.	Janeza	zlorabil	za	umetniško	
predstavo	z	naslovom	Pressure to perform.
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KARAKOŠ — Župan	 tega	 iraškega	 mesta	 Nisan	
Karromi	 je	 izjavil,	 da	bo	 še	dolgo	 trajalo,	 preden	
bodo	 popravili	 škodo,	 ki	 so	 jo	 v	 tem	 mestu	 na	
cerkvenih	 stavbah	 in	 hišah	 povzročili	 islamistični	
skrajneži.	Za	pomoč	pri	obnovi	bodo	zaprosili	tudi	
mednarodno	 skupnost.	 Ljudje	 se	 želijo	 vrniti	 na	
svoje	domove,	vendar	to	sedaj	ni	mogoče,	ker	je	
veliko	hiš	nevseljivih,	pa	tudi	iz	varnostnih	razlogov.
LA VALLETTA — Malteški	nadškof	Charles	Scicluna	
je	zavrnil	tiste	konservativne	katoliške	kroge,	ki	so	
njegove	smernice	in	smernice	škofa	Maria	Grecha	
(Gozo)	o	prejemanju	obhajila	za	vnovič	poročene	
ločence	obsodili	kot	preveč	liberalne.	V	smernicah	
sta	poudarila,	 da	bi	 omenjeni	 lahko	 začeli	 vnovič	
prejemati	zakramente,	če	bi	v	postopku	premisleka	
našli	notranji	mir	z	Bogom.
BERLIN — Katoliška	Cerkev	se	je	točno	mesec	po	
terorističnem	 napadu	 na	 božični	 tržnici	 spomnila	
dvanajstih	žrtev.	Mašo	zadušnico	zanje	je	v	cerkvi	
sv.	Križa	daroval	apostolski	nuncij	v	Nemčiji	nad-
škof	Nikola	Eterović.
PARIZ — V	Parizu	je	bil	22.	januarja	že	11.	“shod	
za	življenje”.	Udeležilo	se	ga	je	več	kot	50.000	lju-
di.	Demonstrirali	zoper	splav	in	evtanazijo.	Nosili	so	
transparente	z	napisi:	 “Obdržati	otroka	 je	 resnič-
na	svoboda”,	“Hvala,	ker	si	me	pustil	pri	življenju”,	
“Umetna	oploditev	je	zadeva	vseh”	in	podobne.
LJUBLJANA — Predsednik	Državnega	zbora	Milan	
Brglez	se	je	privatno	po	seji	opravičeval	Metki	Zev-
nik	za	hujskaštvo	Združene	levice,	niti	z	besedo	pa	
se	ni	opravičil	za	svoje	vedenje,	ki	je	omogočilo	to	
nasilje,	ki	ga	 je	 lahko	videla	vsa	Slovenija.	Poleg	
tega	je	opravičilo	in	obsojanje	izrekel	v	privatnem	
pismu	pred	odhodom	v	Vatikan,	ne	pa	v	kamere,	
da	bi	 za	 to	 lahko	vedela	 tudi	najširša	 javnost.	Ni	
čudno,	da	ga	ima	predsednik	vlade	Cerar	zadosti.
NEW YORK — Znano	je,	da	je	newyorški	dopisnik	
Edvard	Žitnik	 eden	najbolj	 lažnivih	 zaposlenih	na	
RTV	SLO.	Tudi	ob	poročanju	o	inavguraciji	novega	
ameriškega	predsednika	Trumpa	ni	bilo	nič	druga-
če.	Bralec,	ki	je	o	tem	obvestil	RTV	SLO,	je	dobil	je	
odgovor,	da	na	RTV	SLO	to	vedo	in	so	ga	opozorili.	
Koliko	časa	ga	bodo	še	opozarjali?	Ali	rabimo	tako	
lažnivega	poročevalca	iz	ZDA?
AUCKLAND — V	Aucklandu	na	Novi	Zelandiji	je	6.	
februarja	 pristalo	 letalo	 družbe	Qatar	 Airways,	 ki	
je	s	poletom	iz	Dohe	vzpostavilo	najdaljšo	letalsko	
povezavo	na	svetu.	14.535	kilometrov	preletelo	v	
16	urah	in	20	minutah,	pri	tem	pa	zamenjalo	deset	
časovnih	pasov	in	preletelo	pet	držav.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	11.	februarja	2017	
naročil	 Henriku	 Hoserju,	 nadškofu	 Varšave-Praga	
(del	poljskega	glavnega	mesta,	ki	 leži	na	desnem	
bregu	Visle),	naj	gre	v	Medžugorje	 in	 se	 tam	 in-
formira	o	tamkajšnjem	dušnopastirskem	položaju,	
predvsem	o	potrebah	romarjev,	ki	prihajajo	tja.	To	
naj	opravi	v	letošnjem	poletju.
VATIKAN — Nova	spletna	stran	Vatikanskih	muze-
jev	omogoča	tudi	virtualni	sprehod	skozi	te	muze-
je.	Direktorica	Barbara	Jatta	je	pri	njeni	predstavit-
vi	izrazila	upanje,	da	bo	virtualni	obisk	Vatikanskih	
muzejev	obiskovalce	»vodil	od	lepote	k	veri«.

WÜRZBURG — Nemška	kanclerka	Angela	Merkel	
je	pri	sprejemu	na	škofiji	povedala,	da	se	ni	mogo-
če	odreči	verskemu	pouku	v	šolah.	Pri	pouku	religi-
je	gre	za	oblikovanje	vesti	in	srca,	»več	kot	za	zgolj	
naše	lastno	življenje,	tudi	za	veliko	povezanost	ži-
vljenja	kot	božje	stvaritve«.	
MOSUL — Unicef	poroča,	da	so	dobre	tri	mesece	
po	začetku	ofenzive	za	osvoboditev	iraškega	mesta	
Mosul	iz	rok	islamističnih	teroristov	vnovič	odprli	30	
šol,	ki	jih	v	vzhodnem	delu	mesta	obiskuje	okrog	
16.000	 učencev.	 Kaldejski	 patriarh	 Louis	 Raphael	
Sako	je	pozval	k	pouku	brez	sovraštva,	skrajnosti	
in	nestrpnosti.	
DUNAJ — Egiptolog	in	kulturolog	Jan	Assmann	je	
na	avstijski	televiziji	v	razpravi	z	dogmatikom	Ja-
nom-Heinerjem	Tückom	o	vzrokih	za	nasilje	islami-
stičnih	skrajnežev	poudaril,	da	se	morajo	zoper	to	
nasilje	boriti	tudi	znotraj	islama,	ne	le	zunaj	njega.	
Natančno	je	treba	ugotoviti,	kako	razlagati	besedila	
v	Koranu,	na	katera	se	pri	svojih	dejanjih	sklicuje	
teroristična	milica	Islamske	države.
AACHEN — Odbor	za	podelitev	Karlove	nagrade	je	
sporočil,	da	bo	letos	to	nagrado	dobil	britanski	zgo-
dovinar	in	publicist	Timothy	Garton	Ash	za	posebne	
zasluge	 za	 Evropo;	 vztrajno	 opozarja	 na	 potrebo	
po	edinosti	stare	celine.	Lani	je	to	nagrado	prejel	
papež	Frančišek.
PRAGA — Spletna	stran	kardinala	Miloslava	Vlka	je	
objavila	zaskrbljujočo	novico,	da	je	kardinal	zbolel	
za	rakom	na	pljučih	in	da	so	se	mu	metastaze	raz-
širile	že	na	kosti.	Po	bronhoskopiji	so	ga	odpustili	iz	
bolnišnice.	Sedaj	je	v	župniji	v	praškem	predmestju	
Karlin,	kjer	zanj	skrbijo	člani	Gibanja	fokolarov,	saj	
je	že	desetletja	njihov	zelo	dejavni	član.
VATIKAN — Radio	Vatikan	je	26.	januarja	poročal,	
da	bodo	Vatikanski	muzeji	zastonj	restavrirali	umet-
nine,	ki	so	 jih	poškodovali	zadnji	potresni	sunki	v	
Umbriji.	Med	osmimi	izbranimi	poškodovanimi	kosi	
je	tudi	križ	z	zvonika	bazilike	sv.	Benedikta	v	Norcii,	
ki	jo	je	porušil	potres	jeseni	2016.	Baziliko	zgradili	v	
14.	stoletju	na	kraju,	kjer	je	po	izročilu	nekdaj	stala	
rojstna	hiša	ustanovitelja	benediktincev.
WASHINGTON — Washingtonski	nadškof	kardinal	
Donald	Wuerl	 je	v	pismu	duhovnikom	svoje	nad-
škofije	 branil	 papeževe	 izjave	 v	 posinodalni	 apo-
stolski	spodbudi	Radost ljubezni	o	vnovič	poročenih	
ločencih.	Dokument,	ki	je	sporen	za	konservativne	
škofe,	 ustreza	 nauku	 katoliške	 Cerkve	 o	 zakonu.	
Papež	Frančišek	sledi	s	svojimi	 izjavami	o	zakonu	
in	družini	 svojima	prednikoma	papežu	sv.	 Janezu	
Pavlu	II.	in	Benediktu	XVI.
LJUBLJANA — Pošta	Slovenije	se	 je	odločila	po-
vabiti	poštne	uprave	Hrvaške,	Avstrije,	Madžarske	
in	Ukrajine,	da	bi	izdali	skupno	spominsko	znamko	
ob	300-letnici	rojstva	vladarice	habsburških	dežel,	
cesarice	Marije	Terezije,	rojene	13.	maja	1717.
PARIZ — Pariške	oblasti	bodo	okoli	Eifflovega	stol-
pa	postavile	2,5	metra	visok	steklen	zid,	s	katerim	
bodo	skušale	preprečiti	teroristične	napade.	Z	njim	
bodo	zamenjale	kovinsko	ograjo,	ki	so	jo	okrog	324	
metrov	 visokega	 Eifflovega	 stolpa	 postavili	 pred	
lanskim	evropskim	nogometnim	prvenstvom.
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Gondokoro	in	njegova	okolica	sta	Überbacherju	
zelo	ugajala.	V	Evropo	 je	pisal:	»Pred	misijonsko	
hišo	se	Beli	Nil	proti	severu	razcepi	v	dve	strugi	in	
obliva	 let	otok,	ki	nam	služi	kot	pašnik	za	živino.	
Tudi	rjavi	povodni	konj	ve	za	ta	prostor;	večrat	se	
gre	nanj	past,	zlasti	ponoči,	in	nam	zjutraj	čez	reko	
momlja	‘dobro	jutro’.	–	Od	vode	se	proti	zahodu	širi	
nepregledna	ravan,	ki	na	njej	pasejo	Barijci.	Tudi	
mnogo	drevja	raste	na	njej	in	daje	prijetno	senco.	
Na	severu	te	ravnine	stoji	Njerkanij,	zeleno	obrastel,	
na	samem	stoječ	grič.	Severno	od	misijonske	hiše	
so	lepe	pokrajine;	tudi	na	njih	se	pase	goveja	živina.	
Črede	telet,	krav	in	volov	so	številnejše,	kakor	sem	
jih	videl	po	lepih	tirolskih	planinah.	Živina	je	belkas-
te	barve.	Črn	vol	je	redek	in	zato	bolj	cenjen.	Proti	
jugovzhodu	se	polahko	vzpenja	gričevje	Belenjan.	
–	Na	desnem	bregu	Belega	Nila	je	nekaj	naselij.	Kar	
je	zamorcev	iz	iste	rodovine,	imajo	koče	eno	poleg	
druge;	 potem	 so	 pa	 spet	 polja	 in	 pašniki	 do	 koč	
druge	 rodovine.	 Tako	 gre	 do	 gričevja	 (Belenjan).	
Razen	Salzburškega	mi	še	nobena	pokrajina	ni	bila	
tako	všeč	kakor	okolica	Gondokora.	–	Za	delo	na	
polju	imajo	Barijci	ostre	lopate,	na	dolgo	nasajene;	
z	njimi	malo	razrijejo	zemljo	 in	vsejejo	seme.	Pri	
delu	so	spešni	 in	veseli;	od	dečka	do	starčka,	od	
poglavarja	do	največjega	reveža:	vse	mora	delati.«
Überbacher	dalje	piše,	da	misijonarji	 ne	 zane-

marjajo	odraslih;	vendar	so	otroci	njihovo	poglavitno	
upanje.	Po	otrocih	vplivajo	na	domače.	Mnogo	dela	
in	 potrpljenja	 je	 treba	 zanje,	 pa	 njihova	 vdanost	
in	ukaželjnost	vse	odtehta.	Nekateri	stanujejo	pol	
ure	daleč,	pa	prihajajo	vsak	dan	dvakrat	k	pouku.	
Začne	se	z	molitvijo.	Sledi	razlaga	verskih	resnic,	
kakor	so	po	vrsti	v	apostolski	veri.	Nekateri	pazljivo	
poslušajo,	se	večkrat	začudijo,	vzdihnejo.	Druge	je	
treba	priganjati,	da	pazijo.	Misijonar	jim	sproti	po-
pravlja	napačne	nazore.	Pouk	se	neha	z	očenašem,	
angelovim	češčenjem	in	vzklikom:	»Prosi,	nebeška	
Kraljica,	da	bomo	tudi	mi,	črnci,	deležni	Kristusovih	
obljub.«	 Pri	 verskem	pouku	 sedijo	 večkrat	 poleg	
otrok	tudi	odrasli.
Prvotni	zasilni	oltar	so	nadomestili	z	novim.	Načrt	

zanj	je	bil	naredil	Kocjančič	v	Kartumu	in	ga	je	izvršil	
sam,	nekaj	pa	učitelj	Danninger	iz	ondotnega	dra-
gocenega	lesa.	Nad	tabernakljem	stoji	v	lični	gotski	

vdolbini	kip	Marije	z	Jezusom,	ki	blagoslavlja	svet.	
Kip	je	bil	izdelan	v	Münchnu.	Za	njim	se	lepo	guba	
temnordeč	zastor.	Na	harmonij,	ki	ga	je	bil	daroval	
dobrotnik	iz	Salzburga,	mojstrsko	igra	učitelj	Dan-
ninger.	Glasovi	harmonija	se	zdijo	zamorcem	kakor	
glasovi	iz	višjega	sveta.
V	poročilu,	ki	ga	je	Überbacher	poslal	6.	novembra	

naslednjega	leta	1856	vodstvu	Marijinega	društva	na	
Dunaj,	je	Danningerja,	ki	je	bil	prej	učitelj	in	organist	
na	Dunaju,	tudi	drugače	pohvalil.	Pravi,	da	je	delaven	
in	spreten,	skromen	in	z	vsem	zadovoljen.	Za	vsako	
delo	zna	prijeti	in	se	razume	tudi	na	zdravilstvo.
Če	 kakšen	 otrok	 nevarno	 zboli,	 ga	 prineso	 na	

misijonsko	postajo,	da	bi	ga	misijonar	“oblil	s	sveto	
vodo	Velikega	Duha”,	ali	ga	pa	gre	misijonar	na	dom	
krstit.	Zdravih	otrok	ne	krščuje,	ker	ne	ve,	ali	jih	bodo	
starši	pozneje	hoteli	pošiljati	k	verskemu	pouku.
Največje	 ovire	 za	 spreobračanje	 odraslih	 bodo	

še	dolgo	časa	mnogoženstvo,	bojni	napadi	in	krvna	
osveta.	Za	 vsako	malenkost	 so	 smrtno	 razžaljeni	
in	vržejo	v	svoji	togoti	v	nasprotnika	vse,	kar	jim	
pride	pod	roke.	Uboji	so	pogosti.	Prvi	iz	morilčeve	
rodovine,	ki	ga	sorodnik	umorjenega	sreča,	postane	
žrtev	maščevanja.
Poročilo	Marijinega	društa	za	leto	1855/56	piše:
»Prejšnje	 leto	se	 je	na	dvorišču	misijonske	hiše	

odigral	dogodek,	ki	nazorno	kaže,	kako	zelo	morejo	
Barijci	 vzkipeti.	Nek	mož	 je	prišel	 od	daleč	prodat	
žito,	ki	ga	je	imel	v	košarici.	Dal	ga	je	eni	izmed	žen	
poglavarja	Médija,	ki	mu	je	ponujala	zanj	nekaj	školjk.	
Možu	se	je	zdelo	premalo;	hotel	je	več	školjk	ali	pa	
žito	nazaj.	Poglavar	Medi	je	bil	takrat	na	dvorišču	in	
je	hotel	s	svojim	ugledom	kupčijo	poceni	zaključiti.	
Prodajalcu	 je	 rekel:	 ‘Žena	nima	več	 školjk.	Dovolj	
imaš.’	Prodajalec	ni	vedel,	kdo	je	ta	človek	in	je	dejal:	
‘Menim	se	s	to	žensko;	ne	mešaj	se	v	stvar!’	Tedaj	je	
poglavar	vzel	s	kupa	opeko	in	jo	vrgel	vanj.	Drugi,	ki	
so	prišli	gledat,	so	storili	isto.	Prodajalec	je	začel	teči,	
oni	pa	za	njim;	opeka	je	kar	letela	nanj.	Tresoč	se	po	
vsem	telesu	 je	pribežal	v	misijonsko	hišo	 in	klical:	
‘Saj	mi	je	žal,	saj	mi	je	žal!’	Medtem	je	priše	gospod	
provikar	 in	pomiril	 jeznega	Medija	z	besedami:	 ‘Ni	
te	poznal.	Pusti	ga	na	miru!’	To	je	sicer	zaleglo,	toda	
ubogi	človek	je	bil	ves	v	ranah	in	bulah.	–	Novica	o	
dogodku	se	je	takoj	razširila	tudi	v	njegovi	vasi.	

V	Korosku	je	v	vlažni	 ilnati	koči	zbolel	za	grižo	
duhovnik	Wurnitsch	in	ni	mogel	naprej.	Pri	njem	sta	
ostala	Wallatscher	in	Kleinhainz,	da	bi	mu	stregla.	
Pa	sta	tudi	ona	dva	obolela;	k	sreči	da	ne	v	istem	
času.	Na	božični	dan	je	poslal	Wurnitsch	za	odišlimi	
tovariši	pismo,	polno	potrtosti	 in	malodušnosti,	ki	
navadna	spremljata	afrikanske	bolezni.	Želel	si	 je	
nazaj	v	Evropo,	a	ni	bilo	nobene	ladje.	Angleži	so	mu	
dali	razna	zdravila,	pa	niso	pomagala.	Končno	je	pa	

postal	veder	in	vdan.	Umrl	je	3.	februarja	v	svojem	
30.	letu.	Pokopali	so	ga	v	puščavi.
Ko	je	Knoblehar	zvedel,	da	prihaja	ta	skupina,	se	

ji	je	peljal	naproti.	Prisrčno	je	vsakega	pozdravil	Ves	
solzan	jim	je	dejal:	»Ljubi	otroci,	vinograd	je	tako	
velik,	delavcev	je	pa	tako	malo.	Samo	trije	duhov-
niki,	jaz	pa	bi	jih	vsaj	dvajset	potreboval.«
Dne	24.	januarja	leta1856	so	se	pripeljali	v	Kar-

tum.

—          —         —
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V POSTNEM ČASU SE MORAM:
postiti od obsojanja drugih in se veselilti Tebe, ki bivaš v njih;

postiti od nezadovoljstva in se veseliti hvaležnosti;

postiti od jeze in se veseliti potrpežljivosti;

postiti od pesimizma in se veseliti optimizma;

postiti od pretiranih skrbi in se veseliti zaupanja Vate;

postiti od zavračanja in se veseliti sprejemanja;

postiti od sovraštva in se veseliti nenasilja;

postiti od zagrenjenosti in se veseliti odpuščanja;

postiti od pretiranih osebnih skrbi in se veseliti sočutja do drugih;

postiti  od malodušja  in se veseliti  upanja;

postiti od opravljanja in se veseliti modrega molčanja;

postiti  od misli, ki me begajo
in se veseliti obljub, ki me navdihujejo;

postiti od zaskrbljenosti in se veseliti večne Resnice;

postiti od tarnanja in se veseliti vedrine v meni.

 DOBRI BOG,
V POSTNEM ČASU ME  OBDARI S SVOJO  PRISOTNOSTJO,

DA BOM TUDI JAZ POSTAL DAR SVOJIM BLIŽNJIM.
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Najprej	je	treba	opozoriti,	da	te	svetnice,	z	ori-
ginalnim	imenom	Gertruda,	ne	smemo	mešati	s	sv.	
Gertrudo	pl.	Hackeborn,	ki	je	bila	opatinja	v	samo-
stanu	Helfta	v	Nemčiji	v	letih	1251-1290.
Jedrt	(Gertruda,	Jera),	ki	goduje	17.	marca,	šteje	

med	svetnice,	ki	jih	je	slovensko	ljudstvo	že	zgodaj	
vzljubilo,	jih	spoštljivo	častilo	in	se	jim	prisrčno	pri-
poročalo.	Njen	god	so	praznovali	kot	pomemben	dan	
in	zelo	zaupali	v	njeno	priprošnjo.	Ta	domačnost	sv.	
Jedrti	pri	nas	je	tem	bolj	zanimiva,	ker	je	bila	njena	
domovina	Belgija	in	je	živela	v	času,	ko	smo	se	Slo-
venci	sicer	že	naselili	v	sedanji	domovini,	krščanstva	
pa	še	nismo	poznali	ali	ga	odklanjali.	Njeno	češčenje	
so	k	nam	zanesli	šele	Franki,	kakih	150	let	po	njeni	
smrti;	bilo	pa	je	to	češčenje	med	Franki	tako	živo,	
da	smo	se	ga	Slovenci	hitro	oprijeli	in	ohranili	skozi	
celo	tisočletje.	Gotovo	je	k	temu	
največ	pripomoglo	 lepo	 življenje	
te	svetnice.
Življenjepis	sv.	Jedrti	je	kmalu	

po	 njeni	 smrti	 verno,	 čeprav	 na	
kratko,	napisal	duhovnik,	ki	je	bil	
opravljal	božjo	službo	v	samosta-
nu	Nivelles	blizu	Bruslja,	glavnega	
mesta	Belgije.	Svetnico	je	osebno	
poznal	in	je	osebno	pazil	na	stva-
ri,	ki	imajo	globlji	versko	vzgojni	
pomen,	na	okoliščine	pa,	ki	so	bile	
v	njegovem	času	splošno	znane,	
se	ni	mnogo	oziral,	čeprav	bi	nam	
bile	enako	dobrodošle.
Sv.	Jedrt	je	bila	zares	plemenit	

cvet	v	 rodu,	ki	ga	 je	začel	Pipin	
starejši	ali	Landenski,	prvi	dvornik	
(majordom)	razrvane	in	moralno	
propadajoče	 kraljevske	 dinastije	
Merovingov	 v	 frankovski	 državi.	
Pipin	je	bil	začetnik	slavnega	rodu	
Karolingov,	ki	se	včasih	imenujejo	tudi	Arnulfingi	ali	
Pipinidi,	ki	je	z	odločnostjo,	modrostjo	in	potrplje-
njem	znova	uredil	prostrano	frankovsko	državo	in	
ji	poskusil	dati	zares	krščanski	značaj.	Pipinovega	
prijatelja	sv.	Arnulfa	so	kot	vdovca	(leta	614)	izbrali	
za	škofa	v	Metzu,	kjer	je	obnovil	versko	življenje,	
nato	pa	se	škofiji	odpovedal,	da	je	še	14	let	živel	
kot	menih	v	popolnem	uboštvu	 in	stregel	kužnim	
bolnikom	(umrl	je	leta	641).	Arnulfov	sin	Asegisel	
se	 je	 poročil	 s	 Pipinovo	 hčerjo	 sv.	 Beggo,	 sestro	
sv.	Jedrti,	in	je	bil	praded	Karla	Velikega,	drugi	sin	
Klodulf	(Clou)	pa	je	bil	za	očetom	škof	v	Metzu	in	je	
tudi	dosegel	svetniško	čast.	Oče	sv.	Jedrti	se	je	torej	
izkazal	z	velikopotezno	družinsko	politiko.	Mati	sv.	
Jedrti	je	bila	Itta	(Iduberga),	ki	je	mislila	predvsem	
na	bogoljubno	vzgojo	otrok.	Njo	kakor	tudi	njenega	
brata	Modoalda,	škofa	v	Trierju,	je	Cerkev	prištela	

k	zboru	svetnikov.	Itta	je	skrbno	varovala	svoj	dom	
pred	pokvarjenostjo	tedanjega	sveta,	ki	so	ga	dvi-
gali	 k	 visokim	 idealom	 junaški	 zgledi,	 imenovani	
svetniki.	Isti	namen	kakor	njen	mož	z	Arnulfom	je	
skušala	doseči	v	svoji	družini	po	drugačni	poti.	Učila	
jih	je	spoštovati	irske	menihe	iz	šole	sv.	Patrika,	ki	
jih	je	leta	590	pripeljal	s	seboj	na	evropsko	celino	
sv.	Kolumban	mlajši.	Ta	je	ustanovil	na	Francoskem	
več	 redovnih	 družin,	 ki	 so	 vse	 slovele	 po	 izredni	
ponižnosti	 in	spokornosti.	Po	njih	je	Itta	spoznala	
tudi	irske	redovnice,	duhovne	hčere	sv.	Brigite.	Po	
irskem	zgledu	se	je	odločila	sama	ustanoviti	ženski	
samostan	Nivelles.	Z	navodili	ji	je	stal	ob	strani	sv.	
Amand,	ki	je	bil	po	brezuspešnem	poskusu,	da	pri-
dobi	za	Kristusa	alpske	Slovane,	škof	v	Maastrichtu.
Za	bodočo	redovnico	je	posebno	prizadevno	vzga-

jala	svojo	hčer	Jedrt	(Gertrudo),	
ki	se	je	rodila	leta	626.	Otrok	se	
je	res	čudovito	razvijal.	Mala	Jedrt	
je	bila	ljuba	Bogu	in	ljudem	zaradi	
svoje	ljubeznivosti,	sramežljivega	
vedenja,	ponižnosti	in	veselja	do	
molitve.	Bila	je	umsko	nenavadno	
nadarjena,	 uporabna	 za	 vsako	
delo	pa	tudi	lepe	zunanjosti.	Mati	
jo	je	sicer	spetno	vodila,	vendar	ji	
je	pustila	vso	možno	prostost,	da	
je	povsod	odločala	z	lastno	voljo.	
Ko	je	Iduberga	zvedela,	da	bo	sam	
kralj	Dagobert	pripeljal	v	dvorec	
kot	 snubca	 sina	 avstrazijskega	
vojvoda,	je	pustila	komaj	odraslo	
Jedrt,	 naj	mu	 odgovori.	 Deklica	
je	ljubeznivo,	zrelo	in	odločno	od-
klonila	ponudbo	in	rekla:	»Ženina	
sem	si	že	izbrala.	Njegova	lepota	
je	večna	 in	on	sam	kraljuje	nad	
lepoto	vseh	stvari;	neizmerno	je	

bogat;	pred	njim	padajo	na	obraz	angeli	in	ga	moli-
jo.«	Kralj	je	vedel	dovolj	in	ukazal,	naj	deklice	nihče	
več	ne	nadleguje	s	snubljenjem.
Medtem	je	leta	640	umrl	oče	sv.	Jedrti	majordom	

Pipin,	novi	samostan	Nivelles	(flamsko	Nijvel)	južno	
od	Bruslja	pa	je	bil	dozidan.	Vdova	Itta	se	je	zdaj	
sama	odločila	za	redovne	obljube	in	prevzela	vodstvo	
samostana,	ki	se	je	naglo	napolnil.	Z	veseljem	se	je	
materi	pridružila	tudi	Gertruda	in	vnesla	v	nunsko	
družbo	mladostno	navdušenost	za	sveto	življenje.	
Znala	je	izbrisati	vsa	znamenja	visokega	rodu	in	je	
bila	raje	prva	v	ponižni	uslužnosti	do	svojih	sosester.	
Svoje	 obilno	 znanje	 je	 nesebično	 posredovala	 še	
drugim	in	se	trudila,	da	preuči	kar	se	da	natančno	
Sveto	pismo,	ne	le	po	črki,	ampak	tudi	po	duhu.	Da	
bi	se	mogla	še	bolj	poglobiti	v	navdihnjeno	Božjo	
besedo,	 sta	 z	materjo	 naprosili	 irske	menihe,	 da	

postna svetnica

SV ETA JEDRT
17. MAREC
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so	Sveto	pismo	razlagali	vsej	samostanski	družini.	
Druge	bogoljubne	knjige	si	je	izprosila	iz	Rima,	tako	
da	je	nivelski	samostan	kmalu	zaslovel	po	veliki	du-
hovni	učenosti.	Nune	so	se	trudile	tudi	z	ročnim	in	
vrtnarskim	delom.	S	preprostostjo	srca	in	z	močno	
voljo	 se	 je	Gertruda	vadila	 v	vseh	krepostih,	po-
sebno	v	ljubezni	do	revežev	in	bolnikov.	Vse,	kar	je	
brala	ali	slišala,	da	se	je	spodbudnega	obneslo	po	
drugih	samostanih,	je	skušala	s	trezno	razumnostjo	
posnemati	in	učiti	sosestre.	Do	smrti	svoje	matere	
v	letu	652	je	bila	Jedrt	ves	čas	dobri	duh	vse	samo-
stanske	družine,	nato	pa	
je	morala	sama	prevze-
ti	 dolžnosti	 opatinje.	 S	
tem	se	je	čutila	še	bolj	
dolžno	prijeti	za	vsako,	
tudi	najtežje	delo,	da	bi	
mogla	prav	ukazovati	in	
se	ozirati	na	sposobnosti	
drugih	sester.
V	nekaj	letih	so	jo	o	-

pravki,	ki	zaradi	njih	ni	
opustila	 pobožnih	 vaj,	
telesno	tako	izčrpali,	da	
je	vodstvo	hiše	prepusti-
la	drugim	rokam.	Poslej	
je	živela	še	tri	leta	in	se	z	
največjo	resnobo	pripra-
vljala	 na	 smrt.	 Vendar	
se	te	ni	bala,	ampak	je	gledala	v	njej	le	rešiteljico	
telesnih	spon	in	sprehod	v	popolno	prostost	duha,	
dvig	»iz	ječe	v	kraljestvo,	iz	teme	k	luči,	iz	smrti	v	
življenje.«	Zadnje	tri	mesece	je	na	svet	že	skoraj	
pozabila	in	mislila	samo	še	na	nebesa.	Umrla	je	17.	
marca	leta	659.	Njeno	svetniško	češčenje,	ki	se	je	
začelo	 takoj	 po	 smrti,	 se	 je	 več	 stoletij	 samo	 še	
širilo	in	doseglo	vse	dežele	srednje	Evrope,	Poljsko,	
Ogrsko	in	tudi	naše	kraje.	Njene	svetniške	ostanke	
so	hranili	v	nivelski	cerkvi	v	slovečem	relikviariju	iz	

let	1272-1298,	ki	pa	je	bil	uničen	ob	bombardiranju	
leta	1940.	Na	Slovenskem	je	sv.	Jedrti	posvečenih	
21	cerkva.
Sv.	Jedrt	so	od	nekdaj	častili	vrtnarji,	ker	se	ob	

njenem	godu	navadno	začenjajo	dela	po	vrtovih,	pa	
tudi	svetnica	sama	je	rada	negovale	cvetlice;	pone-
kod	so	ji	rekli	kar	“sveta	vrtnarica”.	Na	njenih	upo-
dobitvah,	kjer	jo	označuje	opatska	palica	in	(temna)	
redovna	obleka,	vidimo	navadno	tudi	miši.	V	stari	
umetnosti	je	miš	podoba	hudobnega	duha,	ki	ga	je	
svetnica	junaško	zmagovala,	od	tod	pa	se	je	razvilo	

tudi	priporočanje	k	sv.	
Jedrti,	 da	 kmete	 ob-
varuje	pred	nadlogami	
poljskih	 in	 vrtnih	miši.	
Včasih	 ima	 v	 roki	 tudi	
preslico,	miš	 pa	 gloda	
nit,	 kar	 pomeni,	 da	 je	
zimske	 preje	 konec	 in	
morajo	 kolovrati	 proč.	
Zato	so	na	Gorenjskem,	
na	Cerkljanskem	in	na	
Notranjskem	 predice	
na	ta	dan	nehale	presti,	
ker	bi	jim	miši	sicer	vso	
prejo	sklestile.	Ponekod	
(Utik)	ženske	ta	dan	niti	
šivale	 niso.	 Na	 Jezer-
skem	pravijo,	naj	se	na	

sv.	Jedrti	dan	na	njivah	ne	dela,	sicer	miši	napadejo	
pridelek.	V	resnici	pa	je	sv.	Jedrt	 izpodrinila	neko	
pogansko	žensko	božanstvo,	ki	je	po	smrti	prevze-
malo	človeške	duše;	te	so	imele	podobo	miši,	v	njih	
so	videli	duše	rajnih,	ki	se	še	drže	domačega	ognji-
šča.	Odtod	v	drugih	deželah	vera,	da	sv.	Jedrt	varje	
duše	umrlih	prvo	noč	po	smrti,	nakar	jih	prepusti	sv.	
Mihaelu,	ki	jih	stehta,	da	lahko	stopijo	pred	sodbo.	
Sv.	 Jedrt	 velja	 tudi	 za	 zavetnico	 zoper	mrzlico	 in	
možganske	bolezni.

Naj	mede,	naj	mede,	le,	da	nam	src	ne	zamede.
Napravil	sem	poskus,	da	pozdravim	vsakega	člo-

veka,	ki	mi	pride	nasproti	in	zdi	se	mi,	da	uspevam.	
Imenujem	 to	 srečavanje	 svojo	 božjo	
pot.	To	je	moj	misijon.	In	glejte,	vsak	
mi	odgovori	ter	zaželi	dober	dan.	Tisti,	
ki	me	poznajo,	se	mi	prijetno	nasmeh-
nejo,	nepoznani	me	začudeno	gledajo,	
pa	 tudi	 pokimajo.	Morda	mi	 le	 eden	
ni	odgovoril,	ker	ali	ni	slišal,	ali	pa	ni	
verjel,	da	sem	mislil	resno;	verjetno	pa	
je	bil	tako	zatopljen	v	svojo	pot,	da	mu	
melodija	pozdrava	ni	segla	v	globine	in	
to	ni	bila	njegova	krivda.
Pozdravljati	človeka	pomeni	odkrivati	

v	njem	kar	je	nevidnega,	skritega	v	kamricah	duše	
in	 tam	 lahko	najdeš	neprecenljive	zaklade,	 speče	

P. Jože Cukale

POZDRAV LJATI
pod	skorjo	preteklega	in	sedanjega.
Neka	dobra	priletna	Vrhničanka	mi	je	pred	dnevi	

potožila	rekoč:	»Veste,	zmeraj	manj	se	poznamo.«	
S	prstom	 je	pokazala,	 kaj	boli	 njo	 in	
vsakega	 drugega	 izmed	 nas.	 Ta	 lepa	
diagnoza	pa	kliče	k	zdravljenju.
Razdalja	tisočih	milj,	pravijo	na	Kitaj-

skem,	se	skrajša	s	prvim	korakom.	Daj-
mo,	pričnimo	graditi	most	čez	reko,	ki	
razdvaja	in	prva	opeka	bodi	naš	vsakda-
nji	pozdrav,	naš	dober dan	vsakemu.	
To	je	preprost	odmev	tiste	vsečloveške	
zapovedi,	ki	nam	jo	je	zapustil	naš	Go-
spod,	da	ljubimo	Boga	v	človeku,	da	v	
njem	odkrivamo	božjo	podobo.

Naj	 torej	mede,	 naj	mede,	 le,	 da	 nam	 src	 ne	
zamede.	Amen.

Nivelles – samostanska cerkev
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
Devica–Mati in Otrok–Bog

R O J S T V O  N E K E G A  B O G A
Tisoč	 spominov	 se	 vzbuja	 v	 naši	 zavesti,	 ko	

obnavljamo	okoliščine,	 s	 katerimi	 evagelij	 obdaja	
Jezusove	zemeljske	začetke.	Ponižni	par	staršev,	ki	
konča	svoje	iskanje	prenočišča	v	votlini,	kamor	se	
umikajo	črede;	mlada	mati,	ki	sama	povije	in	po-
loži	spat	svojega	malega;	Otrok-Bog,	ki	počiva	na	
slami	v	jaslih	in	ga	grejeta	mehka	smrčka	osla	in	
vola	–	le	kateri	človek	Zapada	ne	nosi	še	danes	teh	
podob	v	tistem	skritem	kotičku	spomina,	kjer		kljub	
vsem	napadom	nevere	še	živi	kraljestvo	nežnosti	
in	očaranosti?	Vsi	smo	sanjali	o	tisti	svetli	noči,	ko	
so	angelski	zbori	slaveč	Boga	obljubljali	ljudem	mir	
in	 dobrohotnost	 z	 višave.	
Pastirji	 in	Modri	 so	 del	 na-
ših	najbolj	domačih	obujanj	
spominov	in	najmanjši	kipec	
v	jaslicah	se	dotika	kar	je	še	
otroškega	v	našem	srcu.
Noben	 liturgični	 praznik	

ni	 bolj	 ljudski	 kot	 je	 božič.	
Edino	božič	zna	na	edinstven	
način	 spraviti	 v	 skupnem	
veselju	tiste,	katere	spomi-
nja	na	rojstvo	Boga	in	tiste,	
katerim	 ne	 pomeni	 nič.	 Še	
najhujši	nevernik	ga	praznu-
je	s	šampanjcem	 in	potico.	
To	 je	 zgodovinsko	 dejstvo,	
to	 sploš	no	 praznovanje,	 za	
katero	 lahkoživci	 po	 svoje	
pričujejo	z	božično	večerjo.
Umetnost	 je	 namnožila	

kup	 resničnih	 umetnin	 na	
to	témo.	Noben	motiv	jih	ni	
navdihnil	 več	 kot	motiv	 te	
mlade	žene,	ki	svetu	kaže	Je-
zusa,	ker	je	Bog,	ga	objema	
s	svojimi	rokami,	ker	je	njen	
mali,	ga	varuje	z	vso	svojo	človeško	ljubeznijo.	Itali-
jani,	Flamci,	Nemci,	Španci,	ni	je	slikarske	šole,	ki	ne	
bi	imela	svojih	“Rojstev”,	svojih	“Poklonitev	Modrih”,	
svojih	“Begov	v	Egipt”.	Pravi	čudež	je	to	obnavljanje	
teh	stalnih	tém.	Od	Mojstra	iz	Moulinsa	(Jean	Hey)	
do	Luinija	v	Louvru	so	bile	jaslice	postavljene	v	naj-
različnejše	pokrajine.	Preprostost	starih	umetnikov,	
ki	ni	poznala	krajevne	obarvanosti	in	tako	imenovane	
učenosti,	nam	je	omogočila	spremeniti	to	okolje	v	
tako,	ki	nam	je	domače	in	s	tem	pomagala,	da	so	
njegovi	vidiki	prešli	v	meso	in	kri.	Včasih	je	njihova	
stvaritev	tako	močna,	da	nadvlada	duha	dogodka,	
ki	si	ga	je	izbrala.	Tako	si	je	težko	predstavljati	v	

kruti	resničnosti	beg	v	Egipt	po	negevski	puščavi,	
ki	je	bila	do	včeraj	ena	najhujših	na	svetu,	potem	
ko	ga	je	Fra	Angelico	naslikal	v	Toscani,	v	pokrajini	
nežnega	rumenila	in	luči	ob	pokončnih	cipresah.
Vendar	 je	v	dokumentih,	na	katerih	sloni	naše	

znanje	o	teh	dejstvih,	prav	malo	podatkov.	O	tem	
ni	govoril	 niti	Marko	niti	 Janez	niti	 Pavel	 v	 svojih	
pismih.	Samo	Matej	in	Luka	sta	jim	posvetila	nekaj	
poglavij,	pa	še	to	bolj	v	obliki	uvoda	ali	predgovora	
svojemu	delu.	Povrhu	še	oba	ne	poročata	enako	o	
bistvenih	dogodkih.	Danes	je	dovoljeno	celo	mnenje,	
da	 ti	deli	obeh	evangelijev	ne	 izhajajo	 iz	prvotne	

kateheze,	ampak	sta	jih	do-
dala	poznejša	urednika,	vsak	
po	svojih	informacijah	in	kot	
osebni	dodatek.
Zakaj?	 P.	 Lagrange	opo-

zarja,	da	so	orientalske	vla-
darje,	 potem	ko	 so	 jih	 na-
redili	 za	 božanstva,	 imeli	
za	 odrešenike.	 Zato	 je	 bilo	
treba	njihovemu	rojstvu	do-
dati	čudežne	značilnosti,	da	
bi	overili	njihovo	božanstvo.	
Leta	 238	 pred	 Kr.	 so	 imeli	
Ptolemejevo	 obletnico	 za	
posebno	slovesen	datum,	za	
znanilca	časa	veselja	za	ljudi.	
V	Mali	 Aziji	 so	 proti	 koncu	
1.	stoletja	pred	Kr.	obhajali	
sveta	 razglašenja	 Antioha	
Komagena	 in	 leta	 9	 po	 Kr.	
je	prokonzul	Azije	predložil,	
da	 bi	 se	 civilno	 leto	 začelo	
na	rojstni	dan	“božanskega	
Cezarja”	Avgusta,	saj	je	bilo	
jasno,	 da	 se	 je	 začelo	 raz-
dobje	 čudovitih	 dogodkov,	

prerojenja	človeštva.	Kaj	se	niso	evangelisti	v	skrbi,	
da	bi	dosegli	naslov	odrešenika	za	tako	ponižnega	
otroka,	 tako	 preziranega,	 da	 je	 hlev	 dajal	 streho	
njegovemu	rojstvu,	res	niti	najmanj	podrejali	jas-
nemu	naklepu,	ki	 je	bil	spodnesti	dozdevno	slavo	
sveta?	Prvi	kristjani	so	tako	 lahko	šli	naravnost	k	
bistvenemu,	to	je	k	oznanilu	Kristusa	takega,	kot	je	
v	celotnem	evangeliju,	vendar	v	meri,	ki	je	povečala	
spoštovanje	 Jezusa.	 Zato	 so	 jih	 nenadoma	 začeli	
zanimati	dogodki	 iz	otroštva	in	se	niso	obotavljali	
postaviti	jih,	izrednih	in	čudovitih,	kot	so	bili,	nasproti	
legendam	o	namišljenih	odrešenikih,	pobožanstvenih	
orientalskih	mogočnežih.

Božanski
cesar
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Naj	bo	kakorkoli,	vsi	najstarejši	rokopisi	in	inačice	
Matejevega	in	Lukovega	evangelija	imajo	ta	poglavja	
z	isto	vsebino	kot	jo	imajo	danes.	Od	2.	in	3.	stolet-
ja	jih	navajajo	cerkveni	očetje	kot	Justin	in	Irenej,	
krivoverci	kot	Kerint	in	Karpokrat,	kot	protikrščanski	
pogan	Celzij.	Jezik	je	isti	kot	v	ostalem	evangeliju	in	
oblikujejo	enotno	celoto.	Njihova	prepričevalna	moč	
je	očitna:	Tit	Livij	daje	jasno	razumeti,	da	zgodbe	o	
Romulu	in	Remu	niti	malo	ne	jemlje	resno	in	Herodot	
zamolči	pri	Kirovi	mladosti	zgodbo	o	psici,	ki	naj	bi	
ga	dojila;	Matej	in	Luka	pa	očitno	govorita	o	stvareh,	
ki	jima	jih	verjamejo.
Od	kod	izvirajo?	Brez	dvoma	iz	okolja,	kjer	je	živel	

Jezus.	Luka	dvakrat	poudarja:	»Marija	pa	je	vse	te	
besede	shranila	in	jih	premišljevala	v	svojem	srcu«	
(Lk	2,19.51),	kot	bi	hotel	s	tem	označiti	enega	od	

najboljših	virov.	Razlike	med	obema	evangelistoma	
se	dajo	 razložiti,	 saj	 sta	 lahko	 ločeno	 raziskovala	
Jezusovo	okolje.	Gotovo	pa	je,	da	ta	poročila	niso	
posledica	namišljenega	dela	mnogih.	Kdor	se	hoče	
prepričati,	da	to	niso	folklorne	stvaritve,	za	katere	
se	ne	ve,	kako	hitro	postanejo	smešne,	naj	primerja	
z	apokrifi	to,	kar	prinašata	oba	kanonična	evange-
lija:	na	eni	strani	zadržanost	do	čudovite	mere,	na	
drugi	pa	le	prepogosto	nesmisel,	pretiravanje,	celo	
nespodobnost.	V	pripovedi	o	otroštvu	lahko	mirno	
zaznamo	tudi	kak	pesniški	 in	zgledni	vidik,	pa	jih	
imamo	kljub	temu	za	zveste	zgodovini	in	neovrgljivo	
zelo	oddaljene	od	pobožnih	pripovedk,	s	katerimi	bo	
pozneje	le	preveč	življenjepiscev	svetnikov	okrasilo	
začetek	v	svetu	svetnikov,	katerih	življenjepis	bodo	
pripovedovali.

Kakih	trideset	let	preden	se	je	Krstnik	pojavil	ob	
Jordanu,	je	bilo	v	Palestini	ljudsko	štetje.	Judje	niso	
marali	teh	statističnih	formalnosti,	kjer	je	človek,	to	
izredno	bitje,	postal	oštevilčen	po	sto	in	po	tisoč	kot	
število	glav	živine.	Samemu	Mojzesu	se	je	otepalo,	
ko	 je	hotel	 rodove	podvreči	 temu.	Toda	Rim	 je	v	
svojih	provincah	zahteval	v	uradnem	seznamu	vpis	
imena,	poklica	in	premoženja	vseh	prebivalcev.	Tako	
je	bilo	 laže	odmeriti	davke	 in	v	času	vojske	najti	
uporabne	vojake.	To	obveznost	je	po	vsej	verjetnosti	
naprtil	malemu	 judovske-
mu	kraljestvu,	ki	ga	je	držal	
v	svoji	senci,	razen	če	je	to	
na	lastno	pest	storil	Herod,	
vedno	pripravljen	pokazati	
svojo	gorečnost	vpričo	za-
vojevalca.
V	Palestini	je	bilo	štetje	

zamotano.	Vpisovalo	se	ni	
v	 kraju	 bivanja,	 ampak	 v	
kraju,	od	koder	 je	 izvirala	
družina,	iz	katere	je	posa-
meznik	 izhajal.	 Te	družin-
ske	tradicije	so	bile	vedno	
Izraelova	močna	stran	in	so	
postale	še	bolj	odkar	je	Ezra	
storil	 toliko	 za	 ohranitev	
čistosti	 hebrejske	 rase	 in	
prepovedal	zakone	s	tujci.	
Še	danes	se	najponižnejši	
orientalec	hvali	s	poznava-
njem	 svojih	 prednikov.	 V	
New	Yorku	lahko	srečate	maronite,	ki	so	se	priselili	
pred	tremi	ali	štirimi	generacijami,	pa	še	vedno	lahko	
povedo	ime	svoje	libanonske	vasi	in	Arabec	ni	pozabil	
kraja	rodu	svojih	prednikov,	kot	Mohamed	ni	pozabil	
svojih	prednikov	Koraitov.	Tako	štetje	na	kraju	izvora	
ni	bilo	nič	neobičajnega:	leta	103	po	Kr.	je	prefekt	
Egipta	Gaj	Vibij	Maximus	ukazal	vsem,	ki	niso	živeli	
v	kraju	svoje	družine,	priti	nemudoma	tja	in	se	tam	
vpisati.	V	Londonu	je	mogoče	prebrati	papirus	s	tem	
ukazom.	In	ta	potovanja,	to	premikanje	sem	in	tja	

po	cestah,	se	je	očitno	zdelo	manj	neznosno,	kot	bi	
se	zdelo	nam	danes,	saj	jim	je	bila	še	vedno	blizu	
in	globoko	v	njihovem	spominu	tradicija	nomadov,	
kot	so	to	bili	Hebrejci,	ki	tudi	v	Egiptu	niso	postali	
stalni	naseljenci.
Tako	 je	 »tiste	 dni	 izšel	 ukaz	 cesarja	 Avgusta,	

naj	se	popiše	ves	svet.	To	popisovanje	je	bilo	prvo	
v	času,	ko	je	bil	Kvirinij	cesarski	namestnik	v	Siriji.	
In	vsi	so	se	hodili	popisovat,	vsak	v	svoj	rodni	kraj.	
Tudi	 Jožef	 je	šel	 iz	Galileje,	 iz	mesta	Nazareta,	v	

Judejo,	v	Davidovo	mesto,	
ki	 se	 imenuje	 Betlehem,	
ker	je	bil	iz	Davidove	hiše	in	
rodbine,	da	bi	se	popisal	z	
Marijo,	svojo	zaročenko,	ki	
je	bila	noseča«	(Lk	2,1-5).
Kdo	 je	bil	 ta	par,	ki	ga	

nam	 pokaže	 evangelist,	
kako	 gre	 po	 cesti,	 da	 bi	
ubogal	cesarjev	ukaz?	Par,	
združen	s	sveto	vezjo	po-
roke	in	enako	z	vezjo	lju-
bezni:	je	bilo	res	nujno,	da	
se	mlada	 žena	 v	 svojem	
stanju	poda	v	napore	take-
ga	potovanja,	saj	so	bili	k	
popisovanju	zavezani	samo	
moški,	če	žene	niso	marale	
skupaj	 z	 njimi	 izpolniti	 te	
zoprnosti.	Brez	dvoma	sta	
to	bila	revna	človeka,	mož	
in	žena	iz	delovnega	ljud-

stva,	bolj	bogata	s	pogumom	kot	z	drahmami,	pač	
izmed	tistih,	ki	jih	mogočniki	vedno	najdejo	ubog-
ljive	in	vdane.	Ko	se	bo	rodil	njun	otrok,	se	bosta	
morala	za	obvezno	darovanje	v	templju	zadovoljiti	z	
dvema	grlicama:	nakup	jagnjeta	bi	šel	preko	njunih	
možnosti.
On	je	delavec,	tesar,	kot	pove	Matej	(13,55),	vse-

kakor	eden	tistih	kmečkih	obrtnikov,	ki	so	oblikovali	
palestinsko	množico	in	katerih	pobožnost,	disciplina	
in	delavnost	so	po	povratku	iz	Babilona	omogočile	

POT V BETLEHEM
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judovski	skupnosti	znova	pognati	korenine	v	zemljo	
prednikov.	Njegovo	ime	je	Jožef,	eno	od	prastarih	
imen	v	Izraelu,	ime	slavnega	Jakobovega	sinu,	ka-
terega	egiptovska	sreča	je	popisana	v	Knjigi.	Evan-
gelij	obdaja	njegovo	podobo	s	senco,	ponižnostjo	
in	molkom.	Bolj	ga	uganemo	kot	vidimo:	že	zrelega	
moža,	ki	ga	je	življenjska	izkušnja	izučila	v	modrosti	
in	skromnosti.
Ona,	njegova	žena,	je	gotovo	precej	mlajša	od	

njega,	saj	je	bila	navada,	da	so	se	poročala	komaj	
dozorela	 dekleta,	medtem	 ko	 so	moški	 počakali	
svoje	petindvajseto	 leto,	včasih	celo	več:	majhna	
Judinja	štirinajstih	 let,	pa	že	s	popolnim	videzom	
žene.	Marija	 je	 ime,	 razširjeno	v	Palestini	 tistega	
časa	pa	do	danes	v	naših	župnijah,	ki	pa	ima	svoje	
začetke	morda	v	izhodu	iz	Egipta	(tako	je	bilo	ime	
Mojzesovi	sestri)	s	pomenom	“Jahvejeva	ljubljenka”,	
Myria;	pomenilo	je	torej	čisto	skromno	v	pisani	obliki	
Miriam	ali	Mariam	nekaj	 kakor	 “Dobra-Gospa”	 ali	
“Naša-Gospa”.	Kaj	je	mogoče	videti	v	njej	v	tej	uri,	
ko	gre	proti	Betlehemu,	če	ne	katerokoli	malo,	skro-
mno	ženo,	bogato	v	veri	in	skritih	krepostih,	pokorno	
svojemu	možu,	na	videz	pa	podobno	tistim	mladim	
ženam,	ki	 jih	 je	mogoče	 še	danes	 srečati	 v	Sveti	
deželi,	ki	nosijo	dojenčka	oprtiv	na	rami	ali	na	boku?
Dva	zares	preprosta.	Je	mogoče,	da	bi	bila	kraljev-

skega	rodu?	To	nas	ne	sme	presenetiti.	Potomstvo	
tistih	številčno	močnih	Davidovih	in	Salomonovih	ha-
remov	je	bilo	obilno.	Vsi	niso	ostali	v	visokih	službah	
in	bogataških	časteh.	V	času	Makabejcev	so	številni	
nasledniki	 davidovske	 dinastije	 preprečili	 slavnim	
bratom,	da	bi	si	brez	odlašanja	nadeli	krono	in	ko	
so	bili	razglašeni	za	kralje,	so	mnogi	govorili	o	neza-
koniti	prilastitvi.	Pozneje,	ko	so	cesarja	Domicijana	
(81-96	po	Kr.)	obvestili	o	prerokbi,	ki	je	obljubljala	
nekemu	Davidovemu	 potomcu,	 da	 se	 bodo	 pred	
njim	klanjali	mogočneži	 in	prestoli,	 je	dal	privesti	
predse	zadnje	potomce	izraelske	kraljevske	vrste.	
Ko	so	mu	privedli	da	revna	podeželana	–	dva	vnuka	
apostola	Juda	–	sta	se	mu	zdela	tako	nepomembna	
in	nenevarna,	da	 ju	 je	pustil	živeti	 in	 ju	 je	poslal	
nazaj	k	njunim	motikam.
Zdi	se,	da	sta	bila	oba,	Jožef	in	Marija,	Davidova	

potomca.	Za	Jožefa	to	izrecno	potrjujeta	dva	evan-
gelista,	Matej	v	začetku	svojega	dela	(1,1-17),	Luka	
pa	na	začetku	opisa	Jezusovega	javnega	delovanja	
(3,23-38).	 To	 je	 bilo	 važno,	 saj	 je	 bilo	 znano,	 da	
bo	Mesija	iz	rodu	velikega	kralja:	»Mladika	požene	
iz	 Jesejeve	 korenike,	 poganjek	 obrodi	 iz	 njegove	
korenine,«	kot	je	zapisano	v	Izaijevi	knjigi	(11,1).	
Razlike,	ki	jih	najdemo	med	obema	besediloma,	so	
nepomembne	 in	 izhajajo	 iz	 jasnih	 poenostavljanj,	
do	 katerih	 je	 pripeljala	 želja	 razdeliti	 vse	genera-
cije	 v	 skupine	po	 štirinajst	 imen.	 To	 je	 število,	 ki	
odgovarja	 črkam	 imena	David	 (hebrejska	 pisava	
je	uporabljala	samo	soglasnike,	 torej:	D=4,	V=6;	
DVD=4+6+4=14).	Duhovite	 razlage	 teh	 težav,	 ki	
jih	 je	mnogo	 kristjanov	 dalo	 v	 dveh	 tisočletjih,	 v	
bistvu	potrjujejo,	da	se	oba	evangelista	razlikujeta	
samo	v	podrobnostih	in	to	morebiti	celo	namenoma.	
Kar	zadeva	Marijo	in	njeno	pripadnost	Davidovemu	
potomstvu,	gre	za	izročilo:	zdi	se,	da	to	potrjuje	sv.	

Pavel	(Rim	1,3),	cerkveni	očetje	od	2.	stoletja	dalje	
so	tudi	podpirali	to	razlago,	ker	je	bila	v	pogostni	rabi	
pri	porokah	Judov	v	isti	družini	in	to	večkrat	iz	zako-
nitih	razlogov	z	bližnjimi	sorodniki.	Je	pa	nemogoče	
utemeljiti	Davidovo	potomstvo	Jezusove	Matere.

Ne	da	bi	se	lotevali	vseh	podrobnosti	tega	zelo	
zapletenega	vprašanja,	smo	lahko	prepričani,	da	oba	
evanglista	nista	hotela	ugotoviti	Jezusovega	rodovni-
ka	s	strogo	natančnostjo,	kot	jo	zahteva	zgodovinska	
metoda	danes.	Njun	namen	je	bil	drugačen,	verski	
in	katehetski,	 saj	 je	 čisto	 lahko	ugotoviti	 vrzeli	 in	
razhajanja.	 Ko	Matej	 zaključi	 seznam	Kristusovih	
prednikov	v	treh	odstavkih	po	štirinajst	imen,	je	samo	
po	sebi	jasno,	da	je	izpustil	kar	nekaj	verižnih	členov.	
Primer:	med	Jorámom	Uzíjem	manjkajo	trije	kralji,	
prav	tako	med	Jošijem	in	Jojahínom	molči	o	Jojakímu.	
Med	Pérecom,	ki	je	bil	rojen	v	Kanaanu,	preden	se	
je	Jakobova	družina	preselila	v	Egipt,	in	Nahšónom,	
poglavarjem	Judovega	rodu	v	času	izhoda	iz	Egipta,	
so	navedene	samo	tri	generacije	za	 razdobje	 treh	
stoletij.	Tako	se	da	razložiti	razna	nasprotja:	Matej,	
na	primer	od	Zerubabéla	do	Jakoba	našteva	osem	
členov,	medtem	ko	jih	ima	Luka	od	Zerubabéla	do	
Élija	sedemnajst.
Rodovnika	gresta	v	nasprotnih	smereh:	Matejev	

gre	od	Abrahama	proti	Jezusu,	Luka	pa	se	vrača	od	
Jezusa	do	Adama,	ki	je	bil	“Božji	[sin]”.	Razlika	je	
zaradi	namena,	ki	mu	sledita	evangelista:	Matej	hoče	
Judom	dokazati,	da	je	Jezus	izpolnitev	obljub,	danih	
Abrahamu	in	Davidu,	Luka,	ki	piše	za	spreobrnjene	
pogane,	pa	dokazuje,	da	je	Kristus	prišel	odrešit	vse	
Adamovo	potomstvo.
Od	Abrahama	do	Davida	sta	oba	rodovnika	enaka,	

toda	od	Davida	do	Jožefa	imata	skupni	samo	imeni	
Zerubabél	in	Šealtiél;	pa	še	tu	bo	treba	razpravljati,	
ali	 gre	 za	 isti	 osebi.	Se	da	uskladiti	 ta	nasprotja?	
Predloženih	je	bilo	dosti	teorij.	Tule	so	tri	glavne.
1.	Postavimo,	da	oba	seznama	naštevata	Jožefove	

prednike.	Treba	je	poudariti,	da	pri	Judih	žensk	ni	
bilo	v	rodovnikih	in	da	se	preko	njih	niso	prenašale	
nobene	pravice.	Povrhu	si	pokličimo	v	spomin	znani	
judovski	običaj	“leviratskega	zakona”,	po	katerem	je	
poročenemu	bratu,	ki	je	umrl	brez	potomstva,	moral	
brat	poročiti	vdovo	in	spočeti	otroke,	toda	prvoroje-
nec	bo	uradno	otrok	rajnega	in	bo	tako	imel	dva	oče-
ta:	naravnega	in	pravnega	(prim.	5	Mz	25,5).	Na	tej	
podlagi	je	Julij	Afričan,	pisec	iz	3.	stoletja	na	podlagi	
podatkov,	ki	naj	bi	jih	dobil	od	Jezusovih	sorodnikov,	
ki	so	živeli	v	Nazaretu,	predložil,	naj	bi	rekli,	da	eden	
od	evangelijev	prinaša	naravno	sinovstvo,	drugi	pa	
pravno.	Tako	naj	bi	Matán	imel	s	svojo	ženo	Esto	sina	
Jakoba	(Matejev	rodovnik).	Ko	je	Matán	umrl,	se	je	

Na poti
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vdova	Esta	poročila	z	Matátom	(Lukov	rodovnik)	in	
z	njim	imela	sin	Élija.	Jakob	in	Éli	naj	bi	bila	torej	
polbrata.	Prvi	bi	bil	Davidov	naslednik	po	Salomonovi	
liniji	(Matejev	rodovnik),	drugi	pa	po	Natánovi	liniji	
(Lukov	rodovnik).	Éli	naj	bi	umrl	brez	otrok,	njegov	
polbrat	Jakob	bi	se	potem	oženil	z	Élijevo	vdovo	in	
iz	te	zveze	bi	se	rodil	Jožef,	naravni	Jakobov	sin	in	
Salomonov	naslednik	ter	obenem	pravni	Élijev	sin,	
Natánov	naslednik.
2.	Po	drugi	teoriji	naj	bi	Matej	sestavil	seznam	

uradnih	dedičev	prestola,	da	bi	dokazal,	kako	so	se	
kraljevske	pravice	prenašale	od	Davida	na	 Jezusa	
preko	Jožefa.	Nasprotno	pa	naj	bi	Luka	sestavil	ne-
uraden	seznam	naravnih	ali	pravnih	predhodnikov.	
(Podobne	 sezname	 so	 sestavljali	 tudi	 v	 poznejših	
evropskih	kraljevskih	rodbinah,	s	katerimi	so	doka-
zovali	pravico	do	kraljevske	oblasti	te	ali	one	veje	
v	rodbini;	tako	so	francoski	Bourboni	leta	1873	pri	
poskusu	obnove	monarhije	sestavili	 seznam	nazaj	
prav	do	sv.	Ludvika	v	13.	stoletju.)	Salomonova	linija	
naj	bi	ugasnila	z	Jakobom,	kraljeve	pravice	pa	naj	
bi	preko	Davidovega	mlajšega	sina	Natána	prešla	na	
Élijevega	sina	Jožefa.	Izraz,	da	»se	je	Jakobu	rodil	
Jožef,«	ki	navidez	nasprotuje	 tej	 rešitvi,	naj	bi	bil	
brezpomemben,	saj	isti	rodovnik	pravi,	da	se	je	»Jo-
šíju	rodil	Jojahín,«	čeprav	so	oba	ločevali	trije	rodovi.
3.	Tretja	teorija	pa	pravi,	da	je	vse	čisto	preprosto,	

če	upoštevamo,	da	nam	Matej	našteva	Jožefove	pred-
nike,	Luka	pa	Marijine.	Lukov	izraz	za	Jezusa	»bil	je,	
kakor	so	mislili,	Jožefov	sin,«	strogo	vzeto	pomeni:	
Jezusa	so	imeli	za	Jožefovega	sinu,	v	resnici	pa	to	
ni	bil.	Po	krščanski	tradiciji	se	je	Marijin	oče	imeno-
val	Joahim	(Jojakím),	Talmud	pa	ima	za	Marijinega	
očeta	Élija.	Po	drugi	strani	pa	je	Éli	pomanjševalnica	
od	Eliakím,	za	katerega	kaže,	da	je	istoveten	z	Joja-
kímom,	kot	to	kažejo	starejše	izdaje	Juditine	knjige,	
kjer	se	veliki	duhovnik	imenuje	enkrat	z	enim,	drugič	
z	drugim	od	obeh	imen.

Napotila	sta	se	torej	proti	Betlehemu.	Sveto	pismo	
pozna	to	mesto	kot	rojstni	kraj	velikega	kralja,	Prva	
Samuelova	knjiga	to	jasno	pove	(20,6.28).	Tisoč	let	
pred	tem	je	na	betlehemskem	polju	Moabčánka	Ruta	
v	ljubezenski	noči	osvojila	odličnega	Booza,	lastnika	
polja,	kamor	je	prišla	paberkovat.	Iz	te	zveze	je	pre-
ko	njunega	sina	Obéda	zrasla	“Jesejeva	korenika”,	
tista	mogočna	mladika,	ki	so	jo	gotski	kiparji	tako	
pogosto	 upodobili	 na	 fasadah	 katedral,	 in	 katere	
najlepši	cvet	je	bil	David	(Rut	4,18-22).
Od	Nazareta	do	Betlehema	je	daleč,	skoraj	sto-

petdeset	kilometrov	in	ceste	niso	bile	kaj	prida,	saj	
Rim	še	ni	imel	časa,	da	bi	jih	uredil	s	svojo	tehniko.	
Ob	hoji	osla,	jezdne	živali,	ki	so	jo	imeli	tudi	najrev-
nejši,	so	bili	potrebni	celi	štirje	dnevi.	Po	prečkanju	
Ezdrelonske	 ravnine,	 kjer	 je	 še	 vedno	 odmevala	
vojna	slava	prerokinje	Debóre,	 je	pot	vodila	proti	
jugu	od	mesteca	do	mesteca,	kjer	je	vsako	od	njih	
vzbujalo	 spomine	 na	 osebnosti	 iz	 dolge	 izraelske	
zgodovine:	moža	čudežev	Elizeja,	Šulamke,	o	kateri	
pravi	Visoka	pesem	»imenitno	olje	 je	 tvoje	 ime,«	
malikovalske	kraljice	Jezabele	 in	njene	ogabnosti,	
prav	do	vznožju	pogorja	Gilbóa.	Tam	so	se	spomnili	
Savla	 in	 Jonatana,	 nesrečnih	 junakov,	 ki	 sta	 tam	
padla	v	bitki.	Nato	je	bilo	treba	iti	preko	Samarije,	
pa	ne	brez	 žalosti,	 zakaj	 pokrajina	gore	Garízim,	
mnogokrat	blagoslovljena,	ki	še	zdaj	hrani	Jožefov	
grob	in	Jakobov	vodnjak,	je	postala	dežela	razkola	

in	nezvestobe.	In	končno	je	tukaj	Judeja,	grapasta	
in	nagubana,	do	koder	je	neslo	oko.	Šilo	in	Betel,	
prastari	sveti	kraji	očakov	niso	bili	več	nič	drugega		
kot	imena.	Toda	ko	se	je	ob	izhodu	iz	soteske	prikazal	
Jeruzalem,	ki	je	še	poudaril	podobo	tistega	dolgega,	
mračnega	sivega	grebena,	na	katerem	je	zgrajen,	
ves	 naježen	 s	 stolpi	 in	 palačami,	 so	 vsi	 Izraelovi	
sinovi	čutili,	kako	je	od	vzhičenja	zadrhtelo	njihovo	
srce,	ko	so	z		očmi	iskali	tempelj,	tisti	tempelj,	ki	
ga	je	ponovno	dograjeval	Herod.	Takrat	so	kot	po	
delovanju	milosti	 zapeli	 enega	od	 tistih	 vzvišenih	
psalmov,	ki	vriskajo	od	veselja.
Lepo	potovanje,	ganljivo	za	pobožne	duše,	pa	tudi	

trdo	za	to	mlado	nosečo	ženo,	ki	jo	štiri	ali	pet	dni	
trese	oslovo	poskakovanje!	Pač	lahko	razumemo,	da	
so	apokrifi	v	navalu	pobožnega	čustva	trdili,	da	je	
bila	Marija	čudežno	obvarovana	nevšečnosti,	ki	jih	
običajno	prinaša	to	stanje.	Po	dveh	urah,	ko	sta	šla	
mimo	Jeruzalema	 in	sta	spotoma	pozdravila	grob	
neutolažljive	Rahele,	sta	končno	prišli	v	Betlehem.
Po	tolikem	kamenju	in	samoti,	kjer	je	le	kakšno	

grmičevje,	kaka	sredozemska	lilija	ali	pelinov	grm	
in	nekaj	šopov	škrlatnih	anemon	ter	ciklam	kazalo	
življenje,	je	bil	prav	poživljajoč	prizor	malega	bele-
ga	mesta,	zgrajenega	na	skoraj	800	m	nadmorske	
višine	na	pobočjih	dveh	sosednjih	gričev.	Za	njima	
se	pa	kot	razgreti	svinec,	ki	je	nenadoma	okame-
nel,	 spušča	 puščava	 proti	Mrtvemu	morju.	 Okoli	
mesteca	so	sami	sadovnjaki,	svetlorumena	polja	in	
srebrni	nasadi	oljk.	Bet-Lehem,	“hiša	kruha”,	ki	so	ji	
ljudje	rekli	tudi	Efráta,	“bogata	s	sadjem”,	je	zares	
zaslužila	to	ime.	Danes	je	to	mesto	s	kakimi	25.000	
prebivalci,	z	zavitimi,	obljudenimi	ulicami,	podobno	
tolikim,	ki	jih	je	najti	v	Orientu,	z	edino	razliko,	da	
je	skoraj	vse	krščansko.	Ženske	nosijo	tam	zanimiva	
koničasta	pokrivala,	ki	so	morebiti	iz	časov	franko-
vskega	zavzetja,	in	čisto	bel	svilen	šal.	Brez	dvoma	
so	bile	ženske	v	Kristusovem	času	manjše,	niso	pa	
bile	zato	nič	manj	pomembne	in	so	dobro	poznale	
svojo	slavno	preteklost.
Ali	ni	eni	od	njih	prerok	Mihej	napovedal		bleščečo	

bodočnost?	»Ti	pa,	Betlehem	Efráta,	si	premajhen,	
da	bi	bil	med	Judovimi	tisočnijami:	iz	tebe	mi	pri-
de	tisti,	ki	bo	vladal	v	Izraelu,	njegovi	izviri	so	od	
nekdaj,	iz	davnih	dni«	(Mih	5,1).	Bi	lahko	pozabila	
to	prerokbo	Jožef	in	Marija,	onadva,	ki	sta	bila	Da-
vidova	potomca,	predvsem	onadva,	ki	 sta	vedela	
kakšnega	čudeža	sad	 je	bil	 ta	otrok,	ki	ga	Marija	
nosi	pod	srcem?	Veliko	upanje	ju	je	držalo	pokonci	
in	morda	sta	si	rekla,	da	je	cesar	podpisal	svoj	ukaz,	
spravil	na	noge	svoje	uradnike,	svoje	pisarje	zato,	
da	se	uresniči	to,	kar	se	je	po	vseh	teh	časih	moralo.	
Božji	načrti	namreč	ostanejo	prikriti	ljudem	in	tudi	
najmogočnejši	med	njimi	niso	nič	drugega	kot	orodje	
v	njegovih	rokah.

Mestece na dveh gričih
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DAROVI SVETEGA DUHA

VI.  POBOŽNOST
To	pot	se	bomo	ustavili	pri	daru	Svetega	Duha,	

ki	 je	 tolikokrat	 napačno	 razumljen	 in	 obravnavan	
površ	no,	v	resnici	pa	se	dotika	srca	naše	istovetnosti	
in	našega	krščanskega	življenja:	gre	za	pobožnost.
Treba	je	takoj	pojasniti,	da	to	pomeni	našo	pri-

padnost	 Bogu	 in	 našo	 globoko	 povezavo	 z	 njim,	
povezavo,	ki	daje	smisel	vsemu	našemu	življenju	in	
ki	nas	ohranja	trdno	povezane	z	njim	tudi	v	najtežjih	
in	najbolj	stresnih	trenutkih.
Te	povezave	z	Gospodom	ne	gre	razumeti	kot	

neko	dolžnost	ali	nekaj	zahtevanega.	To	je	po-
vezava,	ki	prihaja	od	znotraj.	Gre	za	odnos,	ki	
ga	živimo	s	srcem:	to	je	naše	prijateljstvo	z	Bo-
gom,	ki	nam	ga	je	daroval	Jezus.	Prijateljstvo,	
ki	spreminja	naše	življenje	in	nas	napolnjuje	
z	navdušenjem,	z	veseljem.	Zaradi	tega	dar	
pobožnosti	vzbuja	v	nas	predvsem	hvaležnost	
in	slavljenje.	To	je	najgloblji	razlog	in	smisel	
našega	bogočastja	in	našega	češčenja.	Ko	nam	
Sveti	Duh	daje	začutiti	navzočnost	Boga	in	vse	nje-
gove	ljubezni	do	nas,	nam	ogreje	srce	in	nas	čisto	
naravno	nagne	k	molitvi	in	bogočastju.	Pobožnost	
torej	pomeni	resničnega	verskega	duha,	sinovskega	
zaupanja	Bogu,	sposobnost	moliti	ga	z	ljubeznijo	in	
preprostostjo,	ki	sta	značilni	za	ljudi	ponižnega	srca.
Če	nam	dar	pobožnosti	 daje	 rasti	 v	odnosu	 in	

skupnosti	z	Bogom	in	nas	vodi	k	življenju	kot	otroci,	
nam	istočasno	pomaga	usmeriti	to	ljubezen	tudi	na	

druge	in	jih	prepoznati	kot	brate.	Tedaj	nas	zares	
vodijo	občutki	pobožnosti	–	ne	kakega	pobožnjakar-
stva!	–	v	odnosu	do	tistih,	ki	so	ob	nas	in	tistih,	ki	
jih	vsak	dan	srečujemo.	Zakaj	pravim	ne	pobožnja-
karstvu?	Zato,	ker	nekateri	mislijo,	da	biti	pobožen	
pomeni	 zavijati	 oči,	 delati	 sladek	 obraz,	 skratka,	
hliniti	svetnika.	To	ni	dar	pobožnosti.	Dar	pobožnosti	
pomeni	biti	sposoben	se	veseliti	z	veselimi,	jokati	z	
jokajočimi,	biti	blizu	tistim,	ki	so	v	stiski,	opozarjati	

tiste,	ki	se	motijo,	tolažiti	žalostne,	sprejemati	
tiste,	ki	so	potrebni	in	jim	pomagati.	Med	darom	
pobožnosti	in	blagostjo	je	zelo	ozek	odnos.	Dar	
pobožnosti,	 ki	 nam	ga	 daje	 Sveti	 Duh,	 nas	
naredi	blage,	mirne,	potrpežljive,	pomirjene	
z	Bogom	in	uslužne	drugim	z	blagostjo.
V	 Pismu	Rimljanom	apostol	 Pavel	 pravi:	

»Vsi,	ki	se	dajo	voditi	Božjemu	Duhu,	so	Božji	
sinovi.	Saj	niste	prejeli	duha	suženjstva,	da	

bi	spet	zapadli	v	strah,	ampak	ste	prejeli	duha	
posinovljenja,	v	katerem	kličemo:	»Abà,	Oče!«	(Rim	
8,14-15).	Prosimo	Gospoda,	da	bi	dar	njegovega	
Duha	 premagal	 naš	 strah,	 našo	 negotovost,	 tudi	
našega	nemirnega	in	nepotrpežljivega	duha,	da	bi	
nas	naredil	za	vesele	priče	Boga	in	njegove	ljubez-
ni	v	 češčenju	Gospoda	v	 resnici,	pa	 tudi	v	 službi	
bližnjemu	z	blagostjo	in	z	nasmehom,	ki	nam	ga	v	
veselju	vedno	daje	Sveti	Duh.	Naj	Sveti	Duh	podari	
nam	vsem	ta	dar	pobožnosti!

Papež	 Frančišek	 je	 v	 pogovoru	 za	 argentin-
ski	 list	La Voz del Pueblo	(pogovor	 je	objavil	 tudi	
L'Osservatore Romano)	povsem	odkrito	spregovoril	
o	sebi	in	svojih	navadah.	Priznal	je,	da	ne	pazi	na	
vsako	svojo	besedo.	»Prej	sem	vratolomen.	Ker	mi	
prehitro	zdrsne	kakšna	beseda	z	jezika,	mi	to	kdaj	
pa	kdaj	povzroča	lepe	glavobole.«	Javna	občila	vča-
sih	preobrnejo	njegove	besede	ali	pa	jih	iztrgajo	iz	
prave	vsebine.
Nikdar	ni	niti	sanjal	o	tem,	da	bo	kdaj	papež.	V	

konklavu	leta	2005	ni	bil	nikakršen	resničen	proti-
kandidat	kardinalu	Josephu	Ratzingerju.	Jasno	mu	
je	bilo,	da	naj	bo	ta	prihodnji	papež.	Svoje	priljublje-
nosti,	ko	je	papež,	si	ne	zna	točno	razložiti.	»Tako	
je,	 kot	da	 so	 ljudje	 razumeli,	 kaj	bi	 rad	povedal.	
Poskušam	biti	konkreten.«
Potrebuje	psihološko	bližino	ljudi.	»Dajejo	mi	po-

zitivno	energijo.«	Sebe	ima	za	mestnega	človeka,	saj	
je	odrastel	v	Buenos	Airesu.	»Na	deželi	ne	bi	mogel	
živeti.«	Zato	sedaj	še	toliko	bolj	pogreša	možnost,	

PAPEŽ ODKRITO O SEBI
Iz pogovora za argentinski list “La Voz del Pueblo”

da	bi	se	sprehodil	po	ulicah	in	si	privoščil	pico.	Kot	
kardinal	v	argentinskem	glavnem	mestu	je	vedno	
rad	hodil	peš,	se	peljal	z	avtobusom	ali	podzemno	
železnico.
Papež	je	v	pogovoru	tudi	povedal,	kakšne	življenj-

ske	navade	ima.	Zaspi	takoj	in	globoko.	»Vedno	spim	
šest	ur.	Običajno	sem	ob	devetih	v	postelji,	berem	
do	desetih.	Ko	se	mi	oči	začnejo	zapirati,	ugasnem	
luč,	spim	do	štirih	in	se	zbudim	sam	od	sebe.	To	je	
moja	biološka	ura.«	
Potrebuje	tudi	opoldanski	počitek,	40	minut	do	

ene	ure	spanja.	»Če	nimam	tega	počitka,	potem	se	
mi	to	pozna.«
Televizije	 ne	 gleda.	 To	 obljubo	 je	 naredil	 julija	

1990	pred	“karmelsko	Devico”.	Namesto	tega	dobiva	
informacije	iz	italijanskega	dnevnika	La Repubblica, 
ki	ga	zjutraj	bere	deset	minut.	Tudi	interneta	ne	upo-
rablja.	Z	izidi	njegovega	priljubljenega	nogometnega	
kluba	San	 Lorenzo	 iz	 Buenos	Airesa	 ga	 tedensko	
seznani	eden	izmed	švicarskih	gardistov.
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TEO LOŠKI ESEJ O GENOCIDIH
I – BEŽNI ZGODOVINSKI PREGLED GENOCIDOV

nadaljevanje

7 – HITLER IN NJEGOVA “VERA V BOGA”

Kdor	 si	 želi	 dati	 vsaj	 neko	 približno	 teološko	
razlago	 za	 gorje,	 ki	 so	 ga	Nemci	 prizadeli	 večini	
evropskega	prebivalstva	vse	do	konca	2.	svetovne	
vojske	leta	1945,	se	mora	vsaj	površno	dotakniti	treh	
tem:	njihove	nenasitne	sle	po	kolonijah	na	vzhodu,	
njihovega	prizadevanja	za	čistost	rase	ter	njihovega	
truda	za	razširjanje	nove	vere.

Vsem	 trem	miselnim	 toko-
vom	 je	 več	 ali	manj	 kumoval	
diktator	 Nemcev	 Adolf	 Hitler	
(1889-1945).	Bil	je	krščen	kot	
katoličan,	 prepeval	 je	 v	 cer-
kvenem	zboru,	sanjal	je,	da	bi	
postal	duhovnik.	Imel	je	izreden	
dar	govora,	ki	ga	je	izpopolnil,	
ko	mu	je	prišla	v	roke	študija	
psihologa	 Gustava	 Le	 Bona	
Psihologija mase,	ki	 je	 izšla	v	
Parizu	leta	1895	in	je	bila	potem	
prevedena	v	vse	večje	svetovne	
jezike.	Kot	Mussoliniju	in	Leninu	
je	ta	razprava	o	gospodovanju	

nad	brezglavo	množico	tudi	njemu	pomagala,	da	je	
s	par	preprostimi	 in	neprestano	se	ponavljajočimi	
idejami	znal	zavajati	množice	kristjanov	najprej	kot	
vodja	nacistične	stranke	(julija	1921),	potem	pa	kot	
nemški	državni	kancler	in	diktator	(1933).
Nemci	so	Francozom	in	Angležem	vedno	zavidali	

gospostvo	 nad	 obširnimi	 kolonijami	 v	 Afriki.	 Leta	
1904	so	poklali	60.000	Hererov	v	Namibiji,	da	bi	tako	
pridobili	prostor	svojim	kolonom,	med	katerimi	je	
bil	tudi	Henrik,	oče	poznejšega	maršala	Hermanna	
Göringa.	To	zavist	je	spretno	izrabil	Hitler	in	Nem-
cem	zastavljal	kot	cilj	koloniziranja	“Vzhod”,	ki	naj	
bi	postal	njihov	“življenjski	prostor”.	Zdi	se,	da	mu	
je	lebdela	pred	očmi	podoba	Džingis	Kana,	ki	je	z	
malo	 konjenico	 osvojil	 vse	 ozemlje	 od	Mongolije	
do	Ukrajine;	tako	se	je	njemu	zdelo,	da	bo	zlahka	
osvojil	vse	pokrajine	od	Poljske	do	Kavkaza	in	to	z	
isto	metodo	genocidov.	Zato	je	22.	avgusta	1939	
pred	zasedbo	Poljske	svojim	vojaškim	poveljnikom	
izjavil:	»Tako	sem	za	sedaj	poslal	na	Vzhod	samo	
enote	‘mrtvaške	lobanje’	s	poveljem,	da	ubijejo	brez	
usmiljenja	vse	moške,	ženske	in	otroke	poljskega	
jezika	in	rase.	Samo	na	ta	način	si	bomo	priborili	
življenjski	prostor,	ki	nam	je	potreben.«	Zato	ni	nič	
izrednega,	če	pripišemo	ta	pohlep	po	krivično	izbo-
jevanem	življenjskem	prostoru	navdihnjenju	zlega	
duha	ne	samo	pri	Hitlerju,	ki	je	bil	krščen	v	katoliški	
veri,	ampak	tudi	pri	mnogih	eminentnih	krščanskih	
učenjakih,	da,	celo	profesorjih	teologije	na	raznih	
katoliških	univerzah.

Znano	je,	da	so	razna	gibanja	za	tako	imenovano	
čistost	 rase	 obstojala	 ne	 samo	v	Nemčiji,	 ampak	
tudi	drugod	po	svetu.	Žrtve	tega	rasizma	so	bili	tudi	
Romi:	pol	milijona	moških	je	bilo	poklanih,	ženske	
pa	vse	sterilizirane	(Odile	Felgine,	Tziganes dans la 
résistance aux nazis	v	zborniku	Les génocides,	str.	
23).	Toda	samo	Hitlerju	je	prišlo	na	pamet,	naj	bi	
Jude	“znanstveno”	popolnoma	in	za	vedno	iztrebil	iz	
Nemčije	in	njej	podrejenih	dežel.	Zdi	se,	da	je	tudi	
za	to	obstajal	nek	verski	razlog.	Hitler	si	je	namreč	
po	navdihovanju	 zlega	duha	pripisoval	 tudi	 vlogo	
preroka,	kar	so	pa	Judje	seveda	pravilno	zanikali.	
Prav	 zato	 je	 Führer	 odločil,	 da	 jih	 bo	 popolnoma	
uničil.	Tako	je	namreč	30.	januarja	1939,	ob	šesti	
obletnici	 svojega	 prevzema	 diktature,	 nagovoril	
poslance:	»V	teku	svojega	življenja	sem	večkrat	bil	
prerok,	čeprav	so	se	po	navadi	norčevali	iz	mene.	
Ko	 sem	 se	 še	 boril,	 da	 si	 priborim	oblast,	 so	 bili	
predvsem	Judje	tisti,	ki	so	se	norčevali	iz	mene,	ko	
sem	napovedoval,	da	bom	lepega	dne	prevzel	vso	
oblast	v	državi	in	nad	vsemi	Nemci,	in	da	bom	med	
drugim	rešil	tudi	problem	Judov.	Njihov	smeh	je	bil	
bučen,	toda	mislim,	da	se	sedaj	že	nekaj	časa	po-
smehujejo	le	skrivaj.	Danes	bom	znova	prerok:	če	
bo	judovskim	mednarodnim	finančnikom	v	Evropi	in	
zunaj	nje	uspelo,	da	zanetijo	svetovno	vojsko,	se	ta	
ne	bo	končala	z	boljševizacijo	sveta	in	s	tem	z	zmago	
židovstva,	ampak	s	popolnim	uničenjem	judovske	
rase.«	In	zares	je	Hitlerju	uspelo,	da	je	uničil	6	mili-
jonov	Judov,	med	njimi	elito	intelektualcev,	kakor	na	
primer	profesorico	Edith	Stein,	ki	se	je	spreobrnila	
h	katoliški	veri,	postala	karmeličanka	in	jo	je	papež	
sv.	 Janez	Pavel	 II.	 razglasil	ne	samo	za	svetnico,	
ampak	tudi	za	nebeško	zavetnico	evropskih	narodov.
Malo	 je	 znano,	 da	 se	 je	

imel	Hitler	tudi	za	vrhovnega	
poglavarja	novoustanovljene	
nacistične	Cerkve,	posebno,	
ker	 je	 ta	 Cerkev	 propadla	
skupaj	z	nemškim	narodnim	
socializmom.	 Kakor	 druge	
blodnje,	 si	 je	 ustanovitev	
nove	 Cerkve,	 primerne	 za	
namišljeno	 bodočo	 svetov-
no	 velesilo	 zamislil	 Alfred	
Rosenberg	(1893-1946).	Po	
njegovi	 zamisli	mora	 prava	
Cerkev	odsevati	resnice	sta-
rih	 indoevropskih	 verstev,	
kakor	 perzijskega	 zoroastrizma	 in	 vedskega	 hin-
duizma,	češ	da	je	tudi	Jezus	vse	življenje	preživel	
v	nekem	nordijskem	okraju	stare	Galileje,	ki	se	je	

Alfred
Rosenberg

Adolf Hitler
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vedno	borila	proti	Judom	in	njihovi	veri.	Hitler	pa	te	
zamisli	ni	povsem	sprejel,	ampak	se	je	raje	oklenil	tako	
imenovane	vere	v	boga,	ki	se	je	v	Nemčiji	zelo	razširila	
v	letih	1933-1945.	Imenovala	se	je	sicer	“vera	v	boga”,	
zavračala	pa	je	svetopisemski	pojem	Boga.	Hitler	ga	
je	v	svojih	govorih	imenoval	“Previdnost”.	Njeni	člani	
so	bili	v	glavnem	vsi	mlačni	verniki	vseh	Cerkva,	tako	
protestantskih	kot	katoliške	in	pravoslavne,	ki	niso	več	
živeli	po	njihovih	predpisih,	niso	pa	hoteli	veljati	za	
brezverce.	Ker	so	se	pa	imeli	za	pravoverne,	se	je	med	
njimi	kmalu	razširilo	prepričanje,	da	so	vsi	pripadniki	
drugih	Cerkva	neverniki,	ki	jih	je	treba	zatreti.	Samo	
iz	taktičnih	razlogov	se	je	Hitler	odločil,	da	katoliške	
Cerkve	in	protestantskih	Cerkva	zaenkrat	ne	zatre,	
ampak	je	vse	vernike	skušal	prepričati,	da	nacistič-
na	partija	nima	nobenega	namena	obnoviti	starega	
germanskega	 poganstva,	 ampak	 samo	 osvoboditi	
svet	od	brezbožnega	komunizma,	ki	so	si	ga	izmisllili	
in	širili	ljudje.
Da	je	Rosenberga	in	potem	Hitlerja	pri	tolmačenju	

Jezusovega	odrešitvenega	življenja	zavajal	hudobni	
duh,	je	razvidno	iz	poročil	evangelistov	Mateja	in	Luka	
o	Jezusovih	skušnjavah	(Mt	4,1-11;	Lk	4,1-13).	Tam	

je	namreč	Jezus	premišljeval	tiste	odlomke	Svetega	
pisma	Stare	zaveze,	ki	govorijo	o	Mesijevi	bodoči	odre-
šilni	dejavnosti	in	jo	predstavljajo	pod	različnimi	vidiki,	
ne	samo	kot	trpljenje	in	smrt	Gospodovega	služabnika	
(Iz	52,13-15;	53),	ampak	tudi	kot	vladarja,	ki	bo	vsem	
zagotovil	materialno	blagostanje	(Iz	49,	9b-10;	Jer	
31,12;	Ps	72,16)	ter	podjarmil	vse	druge	narode	(Iz	
49,8;	Ps	47;	72,8-11),	posebno	pa	zaslovel	po	svojih	
senzacionalnih	podvigih	(Ps	91).	Sveti	Duh	je	Jezusa	
razsvetlil,	da	mu	je	nebeški	Oče	namenil	pot	trpljenja	
in	smrti	in	da	druge	poti	ne	vodijo	k	odrešenju,	ker	se	
jih	zli	duh	zlahka	poslužuje,	da	ljudi	zavaja	in	odvaja	
od	Boga.	Apostolu	Petru,	ki	je	branil	ljudsko	vero,	po	
kateri	Mesija	ne	sme	in	ne	more	postati	odrešenik	po	
trpljenju,	je	Jezus	jasno	povedal,	da	se	za	tako	raz-
lago	skriva	sam	satan	(Mt	16,23).	Janez	pa	imenuje	
“zlobne	antikriste”	vse	odpadle	kristjane,	ki	zanikajo,	
da	je	Jezus	edini	Mesija	(1	Jn	2,18-23).
Ker	je	torej	nova	nacistične	vera	v	“boga”	bila	za-

mišljena	samo	kot	orodje	za	iztrebljenje	katoliških,	
protestantskih,	pravoslavnih	 in	hebrejskih	vernikov	
in	za	utrjevanje	nemške	oblasti	nad	vsemi	narodi,	ni	
dvoma,	da	jo	je	zasnoval	in	navdihoval	duh	zla.

Vatikanska	agencija	Fides	je	objavila	statistične	
podatke	o	katoliški	Cerkvi	 in	katoličanih	po	vsem	
svetu.	Podatki	zajemajo	konec	leta	2013	(31.	de-
cembra),	iz	njih	pa	je	razvidno,	da	je	bilo	tega	leta	
(dne)	po	vsem	svetu	več	kot	1.253.926.000	kato-
ličanov;	to	je	17,68	odstotkov	vsega	prebivalstva.	
Njihovo	število	se	je	v	času,	ki	ga	obsega	poročilo	o	
štetju,	povečalo	za	več	kot	25	milijonov.	Predvsem	v	
Ameriki	(za	15	milijonov)	in	Afriki	(za	7,5	milijona),	
ne	pa	tudi	v	Aziji	in	Evropi;	v	Oceaniji	se	je	rahlo	
zmanjšalo.	Število	prebivalcev	se	je	istem	časovnem	
obdobju	povečalo	za	70	milijonov,	in	sicer	na	skupno	
7,093	milijarde.
Povečalo	se	je	tudi	število	duhovnikov,	in	sicer	za	

več	kot	tisoč,	vsega	skupaj	na	415.348.	Na	enega	
duhovnika	je	povprečno	13.752	vernikov,	180	več	
kot	leto	prej.	V	Ameriki,	Evropi	in	Oceaniji	je	vedno	
več	vernikov	na	enega	duhovnika,	v	Afriki	in	Aziji	
pa	vedno	manj.	
Redovnikov	je	bilo	31.	decembra	2013	134.816,	

55.253	pa	laiških	bratov.
Zelo	se	je	zmanjšalo	število	redovnic	v	Ameriki,	

Evropi	in	Oceaniji:	za	več	kot	10.000.	Malo	se	je	po-
večalo	le	v	Afriki	in	Aziji.	Vseh	skupaj	jih	je	bilo	31.	
decembra	2013	693.575.	Tudi	število	bogoslovcev	
je,	z	izjemo	Afrike,	upadlo	na	vseh	celinah.	
Število	škofov	se	je	povečalo	za	40,	tako	da	jih	je	

bilo	pred	dvema	letoma	5.173,	povečanje	pa	je	bilo	
razmeroma	enako	glede	na	škofe	iz	vrst	škofijskih	
duhovnikov	oziroma	redovnikov.
Za	 več	 kot	 tisoč	 se	 je	 povečalo	 število	 stalnih	

diakonov	–	na	vseh	skupaj	43.195.
Manj	je	bilo	sprememb	pri	sekularnih	inštitutih.	

Za	to	obliko	življenja	se	je	pred	tremi	leti	odločilo	
712	moških	(59	manj	kot	leto	prej)	in	23.955	žensk	
(747	manj	kot	leta	2012).	Večje	število	je	opazno	v	
Afriki	in	Aziji,	manjše	pa	v	Ameriki.	
Po	vsem	svetu	 je,	 izjemoma	v	Oceaniji,	vedno	

več	laiških	misijonarjev.	Zadnje	število,	ki	ga	navaja	
Fides,	se	je	ustavilo	pri	367.679	(plus	5191).	Kate-
histov	je	3,16	milijonov.
Statistika	obsega	tudi	katoliške	izobraževalne	usta-

nove.	Pred	tremi	leti	je	bilo	73.263	katoliških	vrtcev,	
ki	jih	je	obiskovalo	skoraj	sedem	milijonov	otrok.	V	
skoraj	100.000	osnovnih	šolah	so	učitelji	poučevali	
več	kot	32	milijonov	učencev,	v	45.000	gimnazijah	pa	
profesorji	več	kot	19	milijonov	dijakov.	Na	katoliških	
univerzah	je	bilo	vpisanih	2,7	milijona	študentov.
Konec	leta	2013	je	sprejemalo	in	zdravilo	bolnike	

5.034	katoliških	bolnišnic,	večina	(1.495)	v	Ameriki.	
Cerkev	je	upravljala	16.600	razdelilnic	živil,	611	

domov	za	gobavce,	15.518	domov	za	ostarele,	9.770	
sirotišnic,	14.391	zakonskih	posvetovalnic	in	3.896	
centrov	za	družbeno	rehabilitacijo.

V EČ KOT
1,25 MI LIJARD E KATO LIČA NOV

cerkev opravlja veliko delo v vzgoji, izobraževanju
in pri pomoči ljudem
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druga cerkvena zapoved:
SPOVEJ SE SVOJIH GREHOV VSAJ ENKRAT V LETU!

tretja cerkvena zapoved:
PREJMI SVETO REŠNJE TELO VSAJ V VELIKONOČNEM ČASU!

Spoved je srečanje s križem
Korenina	vseh	grehov	je	napuh,	superbia.	Živeti	

hočem	zase.	Imam	pravico,	da	odločam	o	sebi,	da	
sovražim,	da	poželim,	da	odločam	o	svojem	življenju	
in	smrti.	Človeški	duh	in	telo	gorita	od	napuha	...	
Spoved	pred	bratom	je	največje	ponižanje.	Zadaja	
bolečino,	naredi	človeka	majhnega	ter	popolnoma	
zruši	napuh.	Stati	pred	bratom	kot	grešnik	je	sra-
mota,	ki	jo	človek	komaj	prenaša.	V	priznanju	kon-
kretnih	grehov	umira	stari	človek	pred	očmi	svojega	
brata	v	bolečinah	sramotne	smrti.	Ker	je	to	ponižanje	
tako	težko,	se	skušamo	spovedi	pred	bratom	izogniti.	
Naše	oči	so	tako	zaslepljene,	da	niso	sposobne	videti	
obljube	in	veličine	ponižanega.	Sam	Jezus	Kristus	je	
namreč	pretrpel	v	javnosti	sramotno	smrt	grešnika	
namesto	nas.	Ni	se	sramoval	biti	križan	za	nas	kot	
zločinec.	Nič	drugega	kot	naša	skupnost	z	Jezusom	
Kristusom	nas	vodi	v	sramotno	umiranje	pri	spovedi,	
da	bi	bili	s	tem	deležni	njegovega	križa.	Kajti	križ	
Jezusa	Kristusa	uniči	ves	napuh.	Jezusovega	križa	
ne	moremo	najti,	če	se	bojimo	iti	tja,	kjer	ga	lahko	
najdemo,	 namreč	 pri	 javnem	umiranju	 grešnika.	
Branimo	 se	 nositi	 križ,	 če	 nas	 je	 sram	 sramotne	
smrti	grešnika,	z	drugo	besedo,	če	nas	je	sram	iti	k	
spovedi.	Pri	spovedi	pridemo	do	prave	skupnosti	s	
križanim	Jezusom	Kristusom,	pri	spovedi	pritrdimo	
našemu	križu.	V	globoki	in	duhovno-telesni	boleči-
ni	zaradi	ponižanja	pred	bratom,	kar	pomeni	pred	
Bogom,	doživimo	Jezusov	križ	kot	svojo	rešitev	in	
blaženost.	Stari	človek	umrje,	ker	ga	je	Bog	prema-
gal.	Deležni	smo	Kristusovega	vstajenja	in	večnega	
življenja.

Spoved nam daje večno življenje
Če	greh	sovražimo	in	ga	priznamo,	nam	je	od-

puščeno,	 ker	 smo	 prelomili	 s	 svojo	 preteklostjo.	
»Staro	je	minilo.«	Če	smo	prekinili	z	grehom,	smo	se	
spreobrnili.	Spoved	pomeni	spreobrnjenje.	»Glejte,	
nastaja	novo«	(2	Kor	5,17).	Kristus	je	z	nami	začel	
na	novo.	Kakor	so	prvi	učenci	na	Jezusov	klic	vse	
pustili	in	šli	za	njim,	tako	kristjan	pri	spovedi	pusti	
vse	in	gre	za	Njim.

Spoved je hoja za Kristusom
Začelo	se	je	življenje	z	Jezusom	Kristusom	in	nje-

govo	skupnostjo	...	Pri	spovedi	človek	zapusti	svoje	
grehe.	Njihova	oblast	je	zlomljena.	Odslej	kristjan	
vedno	znova	zmaguje.	Kar	se	je	z	nami	zgodilo	pri	
krstu,	nam	je	znova	darovano	pri	spovedi.	Iz	teme	
smo	rešeni	v	kraljestvo	Jezusa	Kristusa.	To	je	veselo	
oznanilo.	Spoved	je	obnovitev	krstnega	veselja.

Spoved nam daje gotovost
Kako	to,	da	laže	priznamo	greh	pred	Bogom	kot	

pred	bratom?	Bog	je	svet	in	brez	greha,	pravični	so-
dnik	in	sovražnik	vsake	nepokorščine.	Brat	pa	je	gre-
šnik	kot	mi,	pozna	moč	skrivnega	greha	iz	lastnega	
izkustva.	Pravzaprav	bi	nam	morala	biti	pot	do	brata	
lažja...	Vprašati	bi	se	morali,	ali	z	našim	priznanjem	
pred	Bogom	pogosto	ne	varamo	sami	sebe?	Nismo	
morda	svojih	grehov	priznali	pred	nami	samimi	in	si	
jih	tudi	sami	odpuščali?	Ali	ni	vzrok	naših	številnih	
povratnih	dejanj,	naše	šibke	krščanske	pokorščine,	
prav	 v	 tem,	 da	 ne	 živimo	 iz	 pravega	 odpuščanja	
grehov,	saj	smo	si	grehe	odpustili	sami?	Če	si	grehe	
odpuščamo	sami,	ne	bomo	nikdar	prekinili	z	grehom,	

Dietrich Bonhoeffer
pričevalec za Kristusa

KAJ SE DOGAJA
PRI OSEBNI SPOV EDI?

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) je bil protestantski teolog in član protinacističnega odporniškega gi-
banja. Umorjen je bil v koncentracijskem taborišču Flossenburg. Kot protestant sicer ne govori o spovedi 
pred duhovnikom, ampak pred bratom. Zelo plastično prikaže vrednote osebne spovedi. Na spoved je bil 
prvič pozoren še kot študent v Rimu. Takole opisuje, kaj je doživel na veliki teden v cerkvi Marije Snežne:

»(...) Vse spovednice so zasedene. Okoli njih se drenja množica molilcev. Človek vidi tukaj 
razveseljivo mnogo resnih obrazov, ob katerih spoznaš, da vsekakor ne drži to, kar govorijo 
proti katolicizmu. Tudi otroci se spovedujejo s pravo gorečnostjo, kar je ganljivo videti. Mnogi 
od teh ljudi ne gredo k spovedi zaradi prisile, ampak iz notranje potrebe. K spovedi ne vodi 
nujno skrupuloznost, čeprav je tudi to možno ... Spoved ni le pedagoško sredstvo, ampak za 
preproste ljudi edina možnost za pogovor z Bogom. Tistim, religiozno bolj razgledanim, pa 
spoved popredmeti pojem Cerkve, ki se uresničuje pri spovedi in odvezi.«
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kajti	 to	nam	omogoča	 le	Božja	Beseda,	ki	sodi	 in	
pomilosti.	Kdo	nam	daje	gotovost,	da	pri	priznanju	
in	 odpuščanju	 grehov	 nimamo	 opravka	 s	 samim	
seboj,	 ampak	 z	 živim	 Bogom?	 To	 gotovost	 nam	
daje	Bog	po	bratu.	Brat	raztrga	krog	samoprevare.	
Kdor	pred	bratom	prizna	svoje	grehe,	ve,	da	nima	
opraviti	 s	 samim	 seboj,	 ampak	 doživi	 resničnost	
drugega,	 Božjo	 prisotnost.	 Dokler	 priznam	grehe	
le	pred	samim	seboj,	tavam	v	temi.	Ko	jih	priznam	
pred	bratom,	pridejo	grehi	na	dnevno	svetlobo.	Ko	
pa	bodo	morali	grehi	enkrat	priti	na	svetlo,	je	bolje,	
da	se	to	zgodi	sedaj	med	mano	in	bratom,	kot	pa	da	
čakam	svetlobo	sodnega	dne.	Milost	je,	da	smemo	
pred	bratom	priznati	svoje	grehe...
Prav	zaradi	gotovosti	se	pri	spovedi	spovedujemo	

konkretnih	grehov.	S	splošnim	priznanjem	grehov	
ljudje	navadno	opravičijo	sami	sebe.	Popolno	izgu-
bljenost	in	pokvarjenost	človeške	narave	doživim	ob	
svojih	konkretnih	grehih...	Spraševanje	ob	desetih	
božjih	zapovedih	je	najboljša	priprava	na	spoved.	
Sicer	se	zna	zgoditi,	da	bom	tudi	pri	spovedi	pred	
bratom	ostal	dvoličnež	in	ne	bom	dobil	tolažbe.	Jezus	
je	imel	opravka	z	ljudmi,	ki	so	bili	javni	grešniki,	s	
cestninarji	in	hotnicami.	Vsi	ti	so	dobro	vedeli,	zakaj	
potrebujejo	odpuščanje	 in	so	ga	 tudi	prejeli.	Sle-
pega	Bartimeja	je	Jezus	vprašal:	»Kaj	hočeš,	da	ti	
storim?«	(Mr	10,51).	Na	to	vprašanje	moramo	znati	
pri	spovedi	 jasno	odgovoriti.	Tudi	mi	sprejemamo	
pri	spovedi	odpuščanje	določenih	grehov,	ki	pridejo	
na	svetlo,	s	tem	pa	odpuščanje	vseh	spoznanih	in	
nespoznanih	grehov.
Spravljeni	 z	 Bogom	 in	 ljudmi	 hočejo	 kristjani	

sprejeti	telo	in	kri	Jezusa	Kristusa.	Jezusova	zapoved	
prepoveduje,	da	bi	kdo,	ki	v	srcu	goji	sovraštvo	do	
svojega	brata,	pristopil	k	oltarju.	Če	ta	zapoved	velja	
za	vsako	božjo	službo,	za	vsako	molitev,	velja	toliko	

bolj	za	zakrament.
Dan	pred	skupno	sveto	večerjo,	ko	se	bratje	neke	

krščanske	skupnosti	zberejo	skupaj,	naj	drug	dru-
gega	prosijo	odpuščanja	za	storjene	krivice.	Nihče	
ne	more	pripravljen	stopiti	h	Gospodovi	mizi,	če	se	
sramuje	stopiti	k	bratu.	Vsaka	jeza,	prepir,	nevoščlji-
vost,	obrekovanje	in	nebratsko	delovanje	mora	biti	
odstranjeno,	če	hočejo	bratje	skupaj	prejeti	Božjo	
milost	v	zakramentu.	Toda	prošnja	bratov	za	odpu-
ščanje	še	ni	spoved,	ki	jo	Jezus	izrecno	zapoveduje.	
Pri	pripravi	na	sveto	večerjo	pa	posameznik	začuti	
težnjo	po	gotovosti,	da	so	mu	bili	odpuščeni	določeni	
grehi,	ki	ga	plašijo	in	mučijo,	za	katere	ve	le	Bog	...	
Kogar	mučita	strah	in	stiska	zaradi	lastnih	grehov,	
kdor	išče	gotovost,	da	so	mu	bili	grehi	odpuščeni,	ta	
je	v	Jezusovem	imenu	povabljen	k	bratski	spovedi	
in	odvezi.	To,	kar	so	Jezusu	očitali	kot	bogokletje,	
namreč	da	 je	odpuščal	grehe,	 to	se	sedaj	dogaja	
v	krščanskem	bratstvu,	v	moči	prisotnega	Jezusa	
Kristusa...	Pri	angelih	v	nebesih	vlada	veliko	vese-
lje	nad	grešnikom,	ki	se	je	spreobrnil.	Čas,	ko	se	
pripravljamo	na	sveto	večerjo,	je	tako	izpolnjen	z	
bratskim	opominom,	tolažbo,	molitvami,	s	strahom	
in	veseljem.
Dan,	ko	praznuje	sveto	večerjo,	je	za	krščansko	

skupnost	dan	veselja.	V	srcu	spravljena	z	Bogom	in	
brati,	 sprejme	skupnost	dar	 Jezusovega	 telesa	 in	
krvi,	s	tem	pa	odpuščanje,	novo	življenje	in	blaže-
nost.	Darovana	ji	je	nova	skupnost	z	Bogom	in	ljud-
mi.	Skupnost	svete	večerje	je	izpolnitev	krščanske	
skupnosti	sploh.	Tako	kot	so	člani	skupnosti	združeni	
v	telesu	in	krvi	pri	Gospodovi	mizi,	tako	bodo	en-
krat	večno	skupaj.	Tu	je	skupnost	dosegla	cilj.	Tu	
je	veselje	v	Kristusu	in	skupnosti	popolno.	Skupno	
življenje	kristjanov	je	v	Besedi	in	zakramentu	do-
seglo	popolnost.

Elementarno	povpraševanje	po	Bogu	 se	 tudi	 v	
močno	tehnizirani	družbeni	storilnosti	ne	more	usta-
viti.	Zaradi	napredujoče	tehnizacije	ima	človek	več	
časa	in	je	tako	še	močneje	izpostavljen	vprašanju	
o	Bogu.	 To	 vprašanje	 pomeni	 odprtje	 pozornosti,	
razmišljanja,	čustvenosti	in	fantazije	za	Boga.
Bog	ni	veličina,	ki	 jo	 imamo	 lahko	v	 lasti	 in	 jo	

hranimo	 v	 predalu.	 Izkustvo	 Boga	 ne	 pozna	 no-
benih	geografskih	omejitev	 in	 je	mogoče	povsod.	
Pogoj	za	to	je,	da	je	človek	pazljiv	in	pripravljen	na	
presenečenja.
Izkustvo	 Boga	 ne	 pomeni	 pretrganje	 izkustva	

sveta,	ampak	spoznanje,	da	 je	Bog	zadnji	 temelj	
in	skrivnostni	cilj	sveta.	Seveda	pa	Boga	ni	mogoče	
izkusiti	s	sredstvi,	ki	jih	nudi	svet.	Izkustvo	Boga	je	
na	čisto	drugi	ravni	kot	izkustvo	sveta.

Vprašanje	Boga	se	včasih	izriva	z	zadovoljnostjo,	
s	slepo	srečo,	ki	se	pri	mnogih	dviga	pretežno	na	
stebrih	poklica,	pijače	in	erosa.	V	odnosu	do	»zadnjih	
vprašanj«	pa	prevladuje	ravnodušnost	in	udobnost.	
Ta	utrujenost	utegne	imeti	svoj	vzrok	tudi	v	tem,	
da	se	v	Cerkvi	prepogosto	govori	o	Bogu	z	lagodno	
samoumevnostjo.	Vedno	 se	 je	 treba	 zavedati,	 da	
Bog	ni	funkcionar	Cerkve.
“Razsvetljeni”	človek	je	modern	sinkretist:	iz	obi-

lja	bogate	verske	ponudbe	si	“sestavi”	sam	svojega	
boga	ali	bogove.	Temu	se	pridružuje	še	težnja	druž-
be,	ki	vse	interese	podreja	zabavi	in	zadovoljevanju	
potreb	za	vsako	ceno.
Potreba	ljudi	po	Bogu	se	seli	z	verskega	področja	

in	se	kaže	med	drugim	tudi	v	nagnjenosti	k	okultizmu	
in	k	praznoverju.

Navajamo misli, ki jih je izrazil univerzitetni profesor dr. Gottfried Bachl.

IZKUSTVO BOGA
NE POZNA GEOGRA FSKIH OMEJITEV
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V	postnem	času	Cerkev	svoje	vernike	še	posebej	
močno	vabi	k	pokori.	Ta	naj	bi	se	kazala	zlasti	v	po-
množeni	molitvi,	postu	in	miloščini	–	tri	oblike	poko-
re,	ki	jo	Sveto	pismo	pogosto	omenja	in	priporoča.
Ali	nam	je	pokora	res	potrebna?	Mar	ni	že	Kri-

stus	s	svojim	trpljenjem	in	smrtjo	v	celoti	zadostil	
za	grehe	sveta,	torej	tudi	za	naše	grehe?	Ali	ne	bi	
v	nekem	smislu	naša	pokora	delala	Kristusu	 celo	
krivico,	kot	da	bi	njegova	odrešilna	smrt	ne	bila	za-
dostna	za	odrešenje	vsega	človeštva,	torej	tudi	nas?	
Tako	nekako	ugovarjajo	protestanti	na	naš	katoliški	
klic	k	pokori.	Po	njihovem	mnenju	je	za	odpuščanje	
naših	grehov	potrebna	le	absolutna	vera,	da	nam	je	
Bog	zaradi	Kristusa	pripravljen	vse	grehe	odpustiti.	
Kdor	ima	to	vero	–	“zaupno	vero”	jo	imenujejo	–	je	
storil	vse,	kar	Bog	od	človeka	pričakuje	in	zahteva	
za	odpuščanje	njegovih	grehov.
A	to	je	protestantski	nauk.	Katoliški	nauk	je	pa	

drugačen.	Res	je	sicer,	da	je	Kristus	dal	Bogu	več	
kot	zadostno	zadoščenje	za	vse	grehe,	ki	so	jih	ljud-
je	 že	 zagrešili	 in	 ki	
jih	še	bodo	zagrešili	
do	 konca	 sveta.	 To	
je	katoliška	dogma.	
Vendar	pa	to	ne	po-
meni,	 da	 bi	 človek	
ne	 mogel	 ničesar	
doprinesti	 k	 svoje-
mu	 lastnemu	 odre-
šenju.	 Ni	 zadostna	
samo	 zaupna	 vera	
v	moč	Kristusovega	
odrešenja.	Človek	se	
mora	 svojih	grehov	
tudi	kesati	–	priznati	
svojo	krivdo	in	zanjo	
Boga	 prositi	 odpu-
ščanja	 ter	 skleniti,	
da	se	bo	greha	v	bodoče	varoval,	–	z	vero,	da	mu	bo	
Bog	odpustil	zaradi	Kristusove	odrešilne	smrti.	Kesa-
nje,	v	katerem	je	vključen	trden	sklep	za	bodočnost,	
je	torej	prva	in	neobhodno	potrebna	pokora,	brez	
katere	ni	odpuščanja.	Seveda	pa	moramo	vedeti,	da	
nam	Bog	ne	odpusti	zaradi	našega	kesanja,	ampak	
zato,	ker	je	Kristus	za	nas	plačal	dolg	za	grehe.	Naše	
kesanje	je	samo	pogoj	(ne	pa	vzrok),	da	nam	Bog	
grehe	odpusti.	In	ker	smo	vsi	odrasli	ljudje	grešniki,	
moramo	tudi	vsi	delati	vsaj	to	pokoro.	In	če	kdaj,	
še	posebej	v	postnem	času,	ko	nas	vsa	Cerkev	vabi	
h	globljemu	spreobrnjenju.
Pokora	 pa	 je	 potrebna	 še	 iz	 drugega	 razloga.	

Vera	nas	uči,	da	Bog	ne	odpusti	vedno	časnih	kazni	
za	grehe,	ko	nam	odpusti	 krivdo	 in	 žalitev	greha	
ter	zasluženo	večno	kazen.	To	resnico	je	slovesno	
razglasila	Cerkev	proti	protestantom,	ki	so	učili,	da	
Bog	zaradi	naše	zaupne	vere	v	Kristusa	odpusti	ne	
samo	vse	grehe,	ampak	tudi	vse	časne	kazni	in	da	
zatorej	ni	potrebno,	da	bi	grešnik	delal	kakšno	po-

koro	za	odpuščanje	časnih	kazni.	V	Svetem	pismu	
imamo	veliko	zgledov,	kako	je	Bog	grehe	odpuščal	
in	 vendar	 po	 odpuščanju	 zahteval	 še	 pokoro	 za	
časne	kazni.	Naši	prvi	starši	so	vse	življenje	delali	
pokoro	za	storjeni	greh;	Mojzesu	je	Bog	njegov	greh	
odpustil,	a	za	kazen	mu	ni	dovolil,	da	bi	skupaj	z	
izvoljenim	 ljudstvom	vstopil	 v	 obljubljeno	deželo.	
Sam	Kristus	prosi	svoje	učence,	naj	za	njim	in	z	njim	
nosijo	njegov	križ,	to	se	pravi,	naj	delajo	pokoro	za	
svoje	grehe.
Nekaj	 časnih	 kazni	 odplačamo	 že	 s	 pokoro,	 ki	

nam	jo	naloži	duhovnik	pri	spovedi.	V	prvih	stoletjih	
krščanstva	je	bila	praksa	Cerkve	celo	ta,	da	ni	od-
vezovala	od	grehov,	če	spokorniki	niso	prej	opravili	
vse	pokore,	ki	je	včasih	trajala	vse	življenje.	Šele	
pozneje	je	iz	praktičnih	razlogov	to	prakso	spreme-
nila	in	začela	dajati	odvezo	takoj	po	spovedi,	torej	
predno	 je	 spovedanec	opravil	 pokoro.	Uči	 pa	nas	
Cerkev	tudi,	da	moremo	in	moramo	delati	pokoro	
tudi	izven	zakramenta	sv.	spovedi.	Na	tridentinskem	

koncilu	 je	 Cerkev	
nezmotljivo	izjavila,	
da	se	»s	trpljenjem,	
ki	 ga	 človeku	 Bog	
pošilja,	če	ga	ta	po-
trpežljivo	 prenaša,	
kakor	tudi	z	drugimi	
spokornimi	 deli,	 ki	
jih	 človek	 svobod-
no	 sprejme	 nase,	
kot	so	post,	molitve,	
miloščina	 in	 druga	
pobožna	 dela,	 daje	
Bogu	zadoščenje	za	
grehe	 (kar	 zadeva	
odpuščanje	 časnih	
kazni).«	Da	pa	mo-
rejo	 naša	 spokorna	

dela	imeti	značaj	zadoščenja	za	časne	kazni,	morajo	
biti	takšna,	da	človeku	prizadenejo	neko	trpljenje	in	
neprijetnost.	Morajo	imeti	nek	kazenski	značaj,	ki	ga	
dejansko	vsa	naša	dobra	dela	zaradi	naše	k	slabemu	
nagnjene	narave	v	resnici	tudi	imajo.
Koliko	časnih	kazni	nam	je	po	odpuščanju	grehov	

še	ostalo,	tega	seveda	nihče	ne	ve.	Veliko	je	odvisno	
najprej	od	tega,	kako	močno	in	globoko	je	bilo	naše	
kesanje	in	kako	velika	je	bila	že	pokora,	ki	nam	jo	je	
pri	spovedi	naložil	duhovnik.	Odvisno	je	nato	tudi	od	
tega,	koliko	in	kakšnih	grehov	smo	zagrešili.	Veliki	
grešniki	so	delali	veliko	in	dolgo	pokoro,	ki	je	trajala	
včasih	celo	življenje.	Čim	bolj	se	kdo	zaveda,	kaj	je	
greh,	s	katerim	človek	žali	Boga,	tem	bolj	sam	čuti	
notranjo	potrebo	po	pokori.	Čut	pravičnosti	in	zavest	
storjene	krivice	Bogu	bo	za	spokorjenega	grešnika	
merilo,	ki	mu	bo	povedalo,	koliko	pokore	naj	opravi,	
da	bo	Bogu	zadostil	za	preostale	časne	kazni.
Časne	kazni	bo	treba	plačati	na	tem	ali	na	onem	

svetu.	Torej	je	treba	delati	pokoro	tu	ali	tam.	Dokler	

P. Lojze Kukovica

ZA POSTNI ČAS
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ne	bo	odplačan	ves	dolg	pred	Bogom,	ne	bomo	mogli	
k	njemu	v	nebesa.	Cerkev	nas	vabi,	da	odplačamo	
svoj	dolg	že	na	tem	svetu.	Če	pa	tega	ne	bomo	storili	
s	prostovoljno	pokoro	na	tem	svetu,	jo	bomo	morali	
opraviti	pozneje.	Odpoved,	žrtve	in	trpljenje	na	tem	
svetu,	sprejeto	svobodno	in	vdano,	ima	veliko	spo-
korno	vrednost.	Nekaj	te	pokore	Cerkev	v	postnem	
času	 naravnost	 nalaga	 svojim	 vernikom:	 post	 in	
zdržek	od	mesa	na	določene	dni;	druge	spokorne	
vaje	pa	priporoča:	več	molitve,	nekatere	posebne	
nabožne	vaje	kot	je	npr.	križev	pot,	zlasti	pa	vdano	
in	v	spokornem	duhu	prenašano	trpljenje	in	nevšeč-
nosti,	ki	nam	jih	božja	Previdnost	sama	pošilja.
Posebno,	tako	rekoč	izredno	sredstvo,	s	katerim	

lahko	odplačujemo	svoj	dolg	pred	Bogom,	so	pa	od-
pustki.	Odpustek,	ki	ga	je	Cerkev	močno	priporočala	
zlasti	v	jubilejnem	letu,	je	odpuščanje	časnih	kazni,	
ki	ga	nakloni	Cerkev	vernikom,	ki	skesani	nad	svojimi	

grehi	izpolnijo	določene	pogoje.	Cerkev	tako	rekoč	
zajame	iz	neskončnega	zaklada	Kristusovih	zaslu-
ženj	in	zasluženj	svetnikov	toliko,	kolikor	določeni	
grešnik	potrebuje	za	odplačilo	svojih	časnih	kazni.	
Če	gre	za	popolni	odpustek,	se	verniku	odpustijo	
vse	 časne	 kazni,	 ki	 bi	 jih	moral	 odplačati	 za	 vse	
odpuščene	grehe.	Če	pa	je	dobil	le	delni	odpustek,	
se	mu	odpusti	le	nekaj	časnih	kazni.	Koliko,	to	ve	
samo	Bog.	Tudi	k	uporabi	tega	izrednega	sredstva	za	
odpuščanje	časnih	kazni	nas	Cerkev	vabi	še	posebej	
v	postnem	času.
Kot	skrbna	in	dobra	mati	nas	torej	Cerkev	pozi-

va,	da	se	znova	z	vsem	srcem	vrnemu	k	Bogu.	Da	
se	 očistimo	 svojih	 grehov	 v	 iskrenem	 kesanju	 in	
dobri	spovedi	in	naj	s	spokornimi	deli	odplačujemo	
v	večji	meri	kot	sicer	tudi	časne	kazni,	ki	so	jih	naši	
grehi	zaslužili.	Kot	njeni	dobro	otroci	ne	preslišimo	
njenega	vabila!

Za evangelizacijo:
Za	preganjane	kristjane,	da	bi	izkusili	podporo	vse	Cerkve	v	molitvi	in	preko	materialne	pomoči.

MO LITV ENI NAMEN ZA MAREC 2017

Že	vrsto	let	se	dr.	Ungerjeva,	zdravnica	z	ordi-
nacijo	v	Velikovcu,	ukvarja	z	medicino	po	Hildegar-
di.	Opatinja	in	zdravilka	Hildegarda	iz	Bingna	je	v	
zgodnjem	sred	njem	veku	razvila	celosten	nastavek	
za	zdravljenje	bolezni.	„Če	je	človek	v	sozvočju	s	
seboj,	okolico	in	Bogom,	je	zdrav,“	je	ena	od	trditev	
vizionarke	Hildegarde,	ki	je	imela	dar	sprejemanja	
sporočil	od	Boga.	Njena	navodila	niso	bila	človeške	
narave,	temveč	božja	sporočila.	Da	bi	lahko	preprečili	
bolezni	ali	jih	ozdravili,	sloni	Hildegardina	
medicina	 na	 petih	 stebrih.	Zdravila	 so	
rast	line,	prav	tako	je	Hildegarda	v	dra-
guljih	in	mineralih	videla	zdravilno	moč.

Važen steber za ohranitev zdravja 
je prehrana
Po	mnenju	Hildegarde	zavzemajo	zeli-

šča,	začimbe,	posebno	važno	vlogo	poleg	
pire	 in	nekaterih	vrst	zelenjave,	kot	so	
koromač,	zelena,	korenje,	buče	in	rdeča	
pesa.		„Hildegarda	je	v	vizijah	prejemala	
informacije	 o	 posameznih	 	 živilih,	 kak-
šen	je	njihov	učinek	na	človeško	telo	in	
dušo,“	je	poudarila	dr.	Unger	in	podčrtala	
pomembnost	in	dobro	prebavljivost	pire.	
Pira,	ki	uspeva	na	skopih	tleh,	ni	občutljiva,		pač	pa	
je	odporna	proti	strupom,	ki	so	v	okolju.	Nadaljnji	
steber	 Hildegardine	medicine	 so	 tako	 imenovani	
razbremenilni	dnevi.	»Če	je	človek	bolan,	ne	prene-
se,	tudi	ne	potrebuje	veliko	hrane.«		Pa	tudi	zdravi	
naj	bi	vedno	znova	imeli	take	dneve,	ko	zaužijejo	
manj	hrane.	»Ob	dnevih,	ki	naj	razbremenijo	telo,	

zaužijemo	pirove	kruhke,	prazno	zelenjavno	juho	in	
popijemo	veliko	čaja,«	je	svetovala	zdravnica	Unger.	
Hildegarda	v	svojih	nasvetih	poudarja	pomembnost	
prehrane,	ki	naj	bo	dobra	za	telo	in	dušo,	pridelana	
pa	letnim	časom	primerno	v	domačem	okolju.

Veliko bolj odločilen pa je odnos do življenja
Za	Hildegardo	 iz	Bingna	pa	hrana	ni	vse.	Veli-

ko	 bolj	 odločilno	 za	 človeka	 je	 njegovo	 duhovno	
življenje	 in	 njegov	 odnos	 do	 življenja.	 V	 duši	 so	

skrite	 zdravilne	moči,	 katere	pa	ovirajo	
pregrehe.	 Hildegarda	 opisuje	 35	 parov	
moči.	 Pregreham,	 kot	 so	 prevzetnost,	
nezmernost,	napuh,	zavist,	postavlja	na-
sproti	 dobre	moči	 –	molitev,	 vzdržnost,	
resnico,	veselje,	zadovoljstvo.	Hildegar-
da	 za	 zdravje	na	duši	 in	 telesu	 svetuje	
zaupanje	v	Boga,	iskanje	dobrih	moči	in	
molitev.	Post	pa	pomaga,	da	se	soočimo	
z	negativnimi	lastnostmi	in	jih	odložimo.	
Česar	molitev	ne	zmore,	lahko	odpravimo	
s	postom.
Post	 daje	 priložnost,	 da	 postanemo	

pozorni	do	samega	sebe.	Da	se	umirimo	
in	napotimo	v	tišino,	da	zopet	najdemo	

Boga.	Boga		pa	moremo	najti	le	v	tišini.	Najti	tišino	
pa	je	za	današnjega	človeka,	ki	živi	v	tem	hektič-
nem	času,	zelo	težko.	Pa	vendar	se	moramo	vaditi	
v	tišini,	potem	bomo	lahko	našli	mir,	svetuje	Hilde-
garda.	»Zdrava	prehrana	je	važna,	najvažnejša	pa	je	
molitev	in	naša	vera,«	je	dejala	dr.	Unger,	ki	zdravi	
bolnike	po	nasvetih	Hildegarde	iz	Bingna.	

Micka Opetnik

POST PO SV. HI LD EGARDI IZ BINGNA
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Tako	 je	 svoje	 gledanje	 na	pisateljski	 poklic	 iz-
povedal	Vladimir	Bartol,	ki	je	s	svojimi	prvimi	spisi	
spravil	slovensko	kritiko	v	začudenje	in	zadrego.	Še	
po	zgod	nji	smrti	je	veljal	za	‘problematičnega	pisa-
telja’.	Že	od	začetka	je	kazal	nagnjenje	k	eksotiki,	ki	
diha	tudi	iz	njegovega	‘življenjskega	teksta’,	romana	
Alamut.	Njegovo	življenje	in	delo	veliko	bolje	razu-
memo,	če	vzamemo	v	roke	njegove	nadvse	bogate	
in	zanimive	spomine	Mladost pri Svetem Ivanu,	ki	so	
nastajali	v	letih	1955-1956	in	so	v	letih	2003-2006	
izšli	v	treh	zajetnih	knjigah.

»Šola je pomenila zame
pravcato ječo«
»Rodil	sem	se	24.	februarja	1903	na	pustni	torek	

zvečer	v	hiši	moje	mame	na	Stari	cesti	pri	Spodnjem	
Svetem	Ivanu,«	je	zapisal	Vladimir	Bartol	v	svojih	
spominih.	Njegova	mati	je	bila	Marica	roj.	Nadlišek,	
učiteljica,	pisateljica,	urednica	in	družbena	delavka.	
Oče	Gregor	Bartol,	po	rodu	Dolenjec,	pa	je	bil	pošt-
ni	uradnik.	Vladimir	je	bil	tretji	od	sedmih	otrok	v	
družini	(dva	sta		umrla	v	nežni	dobi);	najbolj	je	bil	
navezan	na	dobro	leto	dni	starejšo	sestro	Mašen-
ko.	Pred	hišo	so	 imeli	prostoren	vrt,	ki	 je	bil	 ‘raj’	
malega	Vladija.	 »Med	 najstarejše	 spomine	 spada	
moje	opažanje	prirode	in	neskončna	radost,	ki	me	
je	navdajala.«
Jeseni	1909	je	moral	v	šolo.	»Živo	se	spominjam,	

da	sem	se	tisto	zadnje	svobodno	poletje	dovolj	jasno	
zavedal,	kaj	bom	izgubil:	svobodo,	prosto	razpolaga-
nje	s	časom	in	neomajno	uživanje	v	lastnem	notra-
njem	svetu	...	Šola	je	pomenila	zame	pravcato	ječo,	
na	katero	sem	bil	vsaj	po	svojem	občutju	obsojen	za	
celih	12	let	in	je	šele	maturitetno	spričevalo	v	žepu	
pomenilo	končno	osvoboditev	od	nje.«
V	 Trstu	 je	 končal	 ljudsko	 šolo	 in	 pet	 razredov	

nemške	realke,	gimnazijo	pa	je	končal	v	Ljubljani	
(1921),	kjer	je	oče	dobil	službo	in	se	je	tja	preselila	
družina.	Na	mladi	ljubljanski	univerzi	je	študiral	bio-
logijo	in	filozofijo.	Tam	se	je	seznanil	s	Klementom	
Jugom,	 filozofom	 in	 alpinistom,	 ki	 je	 imel	močan	
vpliv	nanj.	V	roke	so	mu	prišle	knjige	Sigismunda	
Freuda	in	poglobil	se	je	v	študij	psihoanalize,	ki	je	
zaznamovala	tudi	njegovo	pisateljsko	delo.
Po	doktoratu	v	Ljubljani	je	odšel	za	dve	leti	v	Pa-

riz,	kjer	si	je	razširil	obzorje.	Po	vrnitvi	v	Ljubljano	

je	živel	od	pisateljskega	dela,	posebno	od	objav	v	
reviji	Modra	ptica.	Pri	njeni	založbi	je	leta	1938	izšel	
njegov	roman	Alamut.
»Še	 v	 sanjah	mi	 ni	 prišlo	 na	misel,	 da	 bom	

pisatelj«
»Vse	mogoče	in	nemogoče	poklice	sem	si	bil	v	

otroških	letih	zamišljal,	da	jih	bom	izvrševal,	ko	od-
rastem.	Toda	da	bom	nekoč	pisatelj,	mi	še	v	sanjah	
ni	prišlo	na	misel,«	priznava	Bartol	v	svojih	spomi-
nih.	Vendar	ko	prebiramo	te	njegove	zapise,	se	ne	
moremo	znebiti	vtisa,	da	je	imel	nekaj	pisateljskih	
‘zasnov’	že	od	zgodnjih	let.	Bil	je	tako	poseben	otrok,	
ki	je	bil	rad	sam,	da	je	v	miru	razmišljal.	Pisati	je	
začel	kot	študent	v	Ljubljani.	Opisoval	je	predvsem	
nenavadne	ljudi	in	sicer	tako,	da	svoje	zgodbe	pri-
povedujejo	kar	 junaki	sami,	pisatelj	pa	 je	navzoč	
ter	v	prvi	osebi	posega	v	dogajanje.	Junake	skuša	
razumeti	s	pomočjo	psihoanalize	ter	njim	samim	in	
tudi	bralcem	razložiti,	 zakaj	so	 ravnali	 tako	 in	ne	
drugače.
Leta	 1935	 je	 izšla	 zbirka	 Bartolovih	 novel	Al 

Araf	–	naslov	je	vzet	iz	korana,	muslimanske	svete	
knjige,	in	pomeni	goro,	ki	je	na	meji	med	dobrim	
in	slabim.	Iz	muslimanskega	sveta	je	tudi	njegovo	
glavno	delo	–	roman	Alamut	(1938).	Pobudo	zanj	
mu	je	dal	Josip	Vidmar,	s	katerim	se	je	srečal	na	
študiju	v	Parizu.	Opozoril	 ga	 je	na	potopis	Marca	
Pola,	v	katerem	med	drugim	pripoveduje	o	nekem	
orientalskem	mogotcu,	ki	je	mlade	vernike	naredil	za	
orodje	svojih	oblastniških	načrtov.	To	je	zgodovinski	
roman	o	sekti	izmailcev	iz	11.	stoletja	v	Perziji.	Njiho-
vo	vodilo	je	bilo:	»Nič	ni	resnično,	vse	je	dovoljeno.«	
Izšel	je	leta	1938	pri	založbi	Modra	prica	in	je	naletel	
na	hladen	sprejem	pri	bralcih	in	pri	kritiki.	Pisatelja	
je	to	prizadelo,	kasneje	pa	je	spoznal:	»Alamut	je	
v	literaturi	nekaj	tako	novega	in	nepričakovanega,	
da	z	današnjega	stališča	v	resnici	ne	morem	šteti	
v	zlo,	če	me	tisti,	ki	so	prvi	brali	moj	roman,	niso	
mogli	prav	razumeti.«

“Mladost pri Sv. Ivanu” – spomini
Sveti	Ivan,	največje	tržaško	predmestje	(ime	nosi	

po	župnijski	cerkvi	Mučeništva	sv.	Janeza	Krstnika),	
je	bil	v	Bartolovi	mladosti	skoraj	izključno	sloven-
ski	kraj,	nekje	med	vasjo	in	mestom.	To	je	bil	svet	
njegovega	otroštva	in	mladosti,	ki	se	mu	je	vtisnil	

naša kultura
Silvester Čuk

V LA DIMIR BARTO L
24. FEBRUAR 1903 – 12. SEPTEMBER 1967

»Pisatelj ni toliko tisti, ki je jezikovno nadarjen, ki piše že od začetka lep 
in tekoč jezik, marveč predvsem tisti, ki ima kaj povedati. Kdor je nabit z 
notranjim življenjem, kogar silijo fantazija in močni čustveni pretresi, da 
se izpoveduje; kdor ima nepremagljivo strast, da oblikuje, kar se je v njem 
tehtnega, pomembnega in enkratnega (izvirnega) nakopičilo ter strnilo v 
vizualne, slišne in miselne podobe; samo ta, ki ima notranje bogastvo, ki 
sili in terja, da pride na dan, more postati pisatelj.«
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globoko	v	spomin.	Ob	koncu	prve	svetovne	vojske	so	
se	Bartolovi	preselili	v	Ljubljano	in	Vladimir	je	samo	
nekajkrat	‘mimogrede’	obiskal	svoj	‘mladostni	raj’.	Po	
drugi	svetovni	vojski	(4.	maja	1946)	je	iz	Ljubljane	
prišel	v	Trst	in	tam	ostal	do	leta	1956.	V	tem	času	
so	nastali	njegovi	spomini,	nekakšen	‘obračun’	vsega	
njegovega	dela.
»Zamisel	 za	 spomine	 je	 zorela	 v	meni	 leta	 in	

leta,	najmanj	od	mojega	povratka	po	osvoboditvi	v	
Trst.	Toda	odločitev	je	prišla	čez	noč.	Naenkrat	sem	
videl	pred	seboj	kakor	v	kalejdoskopu	potopljeni	kos	
sveta.	Domislice,	spomini	so	se	mi	nizali	kakor	pisa-
no	kamenje	pri	mozaiku.	Začel	sem	jih	zapisovati,	
toda	bilo	jih	je	toliko,	da	jih	nisem	sproti	dohajal.	
Nekatere	sem	si	pribeležil	z	dvema,	tremi	besedami,	

kdaj	tudi	z	eno	samo.«
Pod	naslovom	Mladost pri Svetem Ivanu	so	Bar-

tolovi	spomini	izhajali	kot	podlistek	v	tržaškem	slo-
venskem	časniku	Primorski	dnevnik	v	letih	1955	in	
1956.	Bartol	je	upal,	da	bodo	njegovi	spomini	nekoč	
objavljeni	v	knjižni	obliki.	Njegovo	pričakovanje	se	
je	uresničilo	po	zaslugi	založbe	Sanje	iz	Ljubljane:	v	
letih	2003-2006	so	izšli	v	treh	knjigah:	Svet pravljic 
in čarovnije, Pot do učenosti, Romantika in platonika 
sredi vojne
Tehtno	 spremno	 besedo	 jim	 je	 napisal	 tržaški	

pisatelj	Dušan	Jeličič.	Spomini	niso	popolni:	končajo	
se	namreč	s	prvo	svetovno	vojsko.
Življenje	njihovega	pisca	Vladimirja	Bartola	pa	

se	je	po	hudi	bolezni	izteklo	12.	septembra	1967.

Raziskani čas
1.	november	2014	–	31.	oktober	2015

Mesto na World Watch listi
V	zadnjem	letu	si	je	Egipt	“zaslužil”	64	točk	in	se	

je	dvignil	na	22.	mesto	(leta	2015	je	imel	61	točk	
in	je	bil	na	23.	mestu.

Viri preganjanja
Glavni	vir	preganjanja,	ki	zadeva	kristjane	v	Egip-

tu,	je	muslimanski ekstremizem.	V	manjši	meri	je	pa	
to	tudi	diktatorska norost in organiziran kriminal,	oba	
sta	pa	povezana	z	muslimanskim	ekstremizmom.

Dogajanje
Avtoritarni	slog	vladanja	predsednika	al-Sisija	je	

do	neke	mere	obnovil	pravno	državo	v	Egiptu,	pri-
naša	pa	tudi	strožje	spoštovanje	zakonski	predpisov	
glede	vere,	ki	so	že	sami	po	sebi	omejevalni.	To	pa	
ni	koristno	za	krščansko	prebivalstvo	dežele.

Vrste preganjanih kristjanov
Največja	krščanska	manjšina	je	koptska,	ki	pre-

staja	resne	težave,	čeprav	je	dopuščena	zaradi	svoje	
zgodovinske	 navzočnosti	 in	 številčnosti.	 Pa	 se	 je	

zadnja	leta	spremenilo	tudi	to	in	so	cilj	preganjanj	
postale	tudi	zgodovinske	krščanske	skupnosti.	Ob-
stoja	tudi	majhna,	pa	rastoča	skupina	kristjanov	z	
muslimanskim	ozadjem	(spreobrnjenci	 iz	 islama),	
ki	 nosijo	 glavno	 težo	 preganjanja.	Mnogokrat	 jih	
preganjajo	celo	družinski	člani.

Življenjska področja in nasilje
Omejitve,	 ki	 jih	 vsiljuje	muslimanski	 ekstre-

mizem	glede	 izražanja	 vere,	 počasi	 naraščajo	 na	
vseh	življenjskih	področjih:	zasebnem,	družinskem,	
skupnostnem,	narodnem	in	cerkvenem.	Zaradi	po-
večanega	nasilja	je	položaj	krščanskih	skupnosti	in	
zasebnikov	negotov.

Bodočnost
Bodočnost	Egipta	določajo	predvsem	politični	de-

javniki.	Dokler	so	bo	nadaljevala	politična	negotovost	
in	ne	bodo	razrešeni	gospodarski	problemi	se	ne	bodo	
nehali	družbeni	protesti.	Egipt	se	sooča	z	ideološko-
-verskim	razlikovanjem	med	navidezno	nespravljvimi	
izrazi	radikalnega	islama	(od	salafizma	do	Musliman-
skih	bratov)	in	liberalci	(politiki,	ki	zagovarjajo	laično	
državo).	Grožnja	radikalnih	islamskih	gibanj	v	Egiptu	
je	daleč	od	tega,	da	bi	bila	premagana.

PREGANJANJE KRISTJANOV

EGIPT

Kakih	5.000	pisnih	ali	ustnih	predlogov	za	spre-
membo	ustave,	je	bilo	predloženih	med	18.	januar-
jem	in	29.	februarjem	2016.	Predlogi	bodo	temelj	
za	izboljšanje	ustave	države	Šri	Lanka.
Nekaj	krščanskih	aktivističnih	skupin	je	dalo	svoje	

predloge	s	poudarkom,	da	je	treba	spoštovati	manj-
šine,	varovati	pravice	vsakogar	in	zgraditi	resničen	
demokratičen	sistem.
Med	tistimi,	ki	so	se	udeležili	javnih	posvetovanj	

ŠRI LA NKA
kristjani za diskriminirane manjšine

Porte Aperte

je	 tudi	Christian	Solidarity	Movement	(Gibanje	za	
krščansko	solidarnost).
»Eden	ključnih	vidikov	narodne	razprave	je	po-

ložaj	skupnosti	Tamilov,«	je	za	agencijo	AsiaNews	
izjavil	 koordinator	 Christian	 Solidarity	Movement,	
duhovnik	 Sarath	 Iddamalgoda.	 »V	 Šri	 Lanki	 se	
manjšine	 veliko	 pritožujejo,	 ker	 so	 vedno	 znova	
diskriminirane.	Kristjani	smo	odgovorni	za	obrambo	
pravic	vsakogar	v	tej	deželi.
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Predsednik	evropskega	parlamenta	socialni	de-
mokrat	Martin	Schulz	je	pred	časom	dejal,	da	je	to	
kar	begunci	prinašajo	v	naše	domovine	vredno	več	
od	samega	zlata.	Tanja	Fajon,	po	vsej	verjetnosti	na-
slednji	Kučanov	projekt	prevzema	oblasti	nacional-
interesnih	socialistov	–	že	šesti	po	vrsti	–	je	le	nekaj	
ur	pred	napadom	v	Berlinu	v	polomljeni	angleščini	na	
twitter	sporočila,	da	so	migracije	globalno	vprašanje	
in	da	je	izkušnja	za	dežele	gostiteljice	zgodovinsko	
zmeraj	bila	pozitivna	(zgodovinskih	dokazov	ni	prilo-
žila	ker	jih	ni).	Angela	Merkel	je	v	svojem	govoru	po	
pokolu	v	Berlinu	podala	generični	govor	o	tem	kako	
je	z	mislimi	z	družinami	pobitih	in	dodala,	kako	hudo	
bo	Nemcem	in	tistim	ki	prosijo	za	azil,	če	se	izkaže,	
da	so	napadalci	tudi	sami	begunski	prosilci	za	azil.
V	naslednjih	dneh	se	bodo	po	začetnem	šoku	z	

morbidno	 rutino	 iz	medijskih	hiš	 vsuli	 komentarji	
politikov,	psihologov,	terapevtov	in	strokovnjakov	za	
vse	različne	okuse	abrahamskih	mitov	o	tem,	kako	
tudi	ta	napad	ni	imel	povsem	nič	s	pristnim	islamom	
niti	z	migracijami,	še	manj	pa	z	zgrešeno	pacifistično	
politiko	ZDA	 in	EU	pred	 začetkom	sirske	 različice	
Arabske	pomladi.	Levi	aktivisti	na	socialnih	omrežjih	
bodo	pozivali	ljudi,	naj	razumejo	te	nesrečnike,	ki	
so	bili	privedeni	do	tako	skrajne	točke,	da	je	poboj	
nedolžnih	ljudi	–	tudi	otrok	–	edina	možna	rešitev.	
Ljudje	pa	bodo	besneli	in	se	v	obupu	spraševali	ali	se	
je	vsem	silam	establišmenta	zmešalo,	saj	je	vendar	
očitno,	da	lahko	le	zaslepljen	ali	neiskren	človek	po-
dobne	napade	povsem	izolira	od	islama,	muslimanov	
in	doktrine	džihada	kot	ga	nalaga	Koran.		
V	 naši	mali	 domovini,	 ki	 se	 je	 nekako	 zmeraj	

parazitsko	prilagajala	svetovnim	trendom,	je	medij-
ska	svoboda	najnižja	po	slovenski	pomladi	iz	konca	
osemdesetih.	Medijsko	pokrajino	obvladujejo	televi-
zije	in	časopisi,	ki	so	kapitalsko	povsem	odvisni	od	
post-tranzicijskih	politično-gospodarskih	struktur.	Te	
nov	val	volilcev	iščejo	predvsem	v	revnih	prišlekih	iz	
tujine.	Absolutna	cenzura	izpostavljanja	varnostnih	
vprašanj	v	zvezi	z	begunsko	problematiko	je	tako	
povsem	 razumljiva.	 Hkrati	 takšen	 trend	 odlično	
sovpa	da	z	evro-ameriško	–	sicer	bolj	naivno	in	is-
kreno,	a	enako	škodljivo	–	manično	obsedenostjo	s	
politično	korektnostjo,	ki	prepoveduje	kakršnokoli	
poglobljeno	analizo	begunske	problematike.
Državno	sponzorirane	organizacije	kot	sta	Mirovni	

Institut	 in	 Islamska	 skupnost	 ter	 gverilske	 izpo-
stave	 ultralevičarskega	 političnega	 establišmenta	
v	parlamentu	(ZL)	kot	so	skvoterji	 iz	Roga,	Radio	
Študent	 in	Zavod	 Iskra	 na	 vso	moč	 pritiskajo	 na	
posameznike	in	skupine,	ki	se	izpovejo	proti	ilegal-
nim		prehodom	beguncev	skozi	schengensko	mejo.	
Osebne	diskreditacije,	etiketiranje,	celo	grožnje	so	
postale	modus	operandi	našega	vsakdana.	O	islamu	

kot	religiji,	kateri	v	svoji	nefiltrirani	obliki	ni	mesta	
v	EU	ni	mogoče	razpravljati,	ne	da	bi	bil	obtožen	
rasizma,	posmeha,	celo	fašizma.	Sam	sem	bil	tarča	
takega	lova	na	čarovnice,	ko	je	nekdo	iz	slovenske	
antifa	sredine	prijavil	moj	blog	Googlu,	češ	da	širim	
sovraštvo	in	rasizem.	Google	je	v	odgovor	zablokiral	
AdSense	račun,	ki	je	bil	povezan	z	mojim	blogom.	
Dolga	in	z	argumenti	podkrepljena	pritožba	ni	bila	
sprejeta.	Ker	od	medmrežnega	oglaševanja	nisem	
eksistencialno	odvisen,	si	nisem	jemal	k	srcu.	Sem	
pa	pomislil	kako	se	počutijo	tisti,	ki	jim	na	tak	kri-
vičen	 način	 vzamejo	 živež.	 Takrat	 sem	 vedel,	 da	
sem	le	vrh	ledene	gore	podobnih	absurdov	in	da	se	
približujemo	točki,	ko	bo	ljudem	enostavno	dovolj.
Pred	kratkim	je	na	nizozemskem	sodišču	potekal	

proces	zoper	politika	in	voditelja	trenutno	največje	
opozicijske	stranke	Gerta	Wildersa	zaradi	diskrimi-
natornih	izjav,	ko	je	opozarjal	na	problematiko	ma-
roških	priseljencev	(kot	priča	obrambe	v	procesu	je	
govorila	tudi	muslimanska	refomatorka	Wafa	Sultan,	
ki	nikakor	ni	mogla	razumeti	zakaj	se	je	v	EU	prepo-
vedano	iskreno	pogovarjati	o	islamu.)	Angela	Merkel	
je	 ustanovitelja	 Facebooka	Marka	 Zuckerberga	 v	
slučajno	ujetem	dialogu,	poučila,	da	sovražni	govor	
nima	kaj	iskati	na	Facebooku,	on	pa	jo	je	potolažil,	
da	dobro	napredujejo	v	boju	proti	njemu.	Seveda	bi	
bili	moji	blogerski	zapisi,	kot	tudi	tisti	mnogih	drugih	
politično	nekorektnih	blogerjev	del	skupne	košarice	
“sovražnega	govora”,	ki	zajema	vse	od	17-letnega	
skinheada,	ki	piše	»Wir	müssen	alle	Flüchtlinge	er-
morden!«	pa	do	Satanskih	Stihov	Salmana	Rushdija,	
ki	so	mu	nakopali	ne	le	jezo	in	doživljenjsko	fatvo	
iranskih	islamskih	skrajnežev	ampak	tudi	obsojanje,	
zgražanje,	celo	cenzuro	zahodnih	dušebrižnikov.
ISISov	volk	samotar	Omar	Mateen	je	letos	poleti	

s	polavtomatsko	pištolo	pomoril	50	ljudi	v	gej	klu-
bu	v	Orlandu.	Čeprav	je	v	poslovilnem	pismu	zelo	
specifično	povedal,	da	je	napadel	zato,	ker	je	ame-
riška	vojska	malo	pred	tem	v	napadu	drona	ubila	
poveljnika	ISISa	Abu	Waahiba,	so	ameriški	mediji	
ob	formalnem	žegnu	demokratskih	senatorjev	začeli	
z	divjim	iskanjem	z	islamom	nepovezanih	vzrokov	
zakaj	se	je	mlademu	sinu	premožnih	Afganistancev	
“zmešalo”.	Plasirati	so	začeli	zgodbe	o	tem,	da	je	bil	
prikriti	homoseksualec,	ki	je	sovražil	samega	sebe,	
da	je	trpel	za	nediagnozirano	vedenjsko	motnjo,	v	
višku	cinizma	se	je	predsednik	Obama	oportunistič-
no	lotil	kar	orožarskega	lobija,	saj	je	Mateen	orožje	
pridobil	po	legalni	poti.	Po	takem	izbruhu	regresivno	
levičarskega	sprenevedanja	je	bilo	dovolj	celo	zlo-
glasni	Islamski	državi.
V	sporočilu	za	javnost	so	kmalu	po	napadu	na-

tančno	opisali	kaj	njih	in	njihove	volkove	samotarje	
žene	naprej	in	zakaj	sovražijo	zahodno	civilizacijo.	

islam
Mitja Iršič

IS LAM IN REGRESIVNA LEVICA
SKUPAJ SPREMINJATA SV ET
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Poudarili	so,		da	intervencije	zahodnih	držav	na	Bliž-
njem	vzhodu	predstavljajo	le	postranski	razlog	za	
sovraštvo.	Glavni	razlogi	pa	so	tile:	ne	verjamemo		v	
Alaha,	smo	liberalni	nekateri	med	nami	so	ateisti,	
predajamo	se	nemoralnim,	dekadentnim		načinom	
življenja,	ki	jezijo	njihovega	boga	(svoboda	žensk,	
homoseksualnost,	izven	zakonski	spolni	odnosi).	V	
tem	zaporedju.	Tudi	če	bi	se	končale	vse	zahodne	
intervencije	v	za	njih	svetih	deželah,	bi	sovraštvo	
gorelo	naprej	vse	dokler	tudi	mi	ne	bomo	sprejeli	nji-
hovega	boga	za	svojega	odrešenika	in	zaživeli	srečno	
življenje	v	svetovnem	kalifatu.	Preden	se	to	zgodi	pa	
je	pobijanje	nevernikov	dolžnost	vsakega	muslima-
na,	saj	je	blasfemija	neodpustljiv	smrtni	greh,	Alaha	
pa	nič	ne	radosti	bolj	kot	pobijanje	tistih,	ki	vanj	ne	
verujejo.		Predvsem	zaradi	tega,	ker	so	se	ljudje	tako	
radi	zatekali	k	priljubljeni	tezi	o	islamskem	rambu,	
ki	se	bori	proti	zahodnem	imperialističnem	stroju,	je	
Islamska	država	v	sporočilu	specifično	poudarila,	da	
jih	posredovanja	ZDA	in	NATA	na	Bližnjem	Vzhodu	
malo	brigajo.	Cilj	je	svetovni	kalifat	in	spreobrnitev	
vseh	nevernikov.	Cilj,	ki	je	povsem	identičen	cilju	
zgodovinskih	islamskih	zavojevalcev	Severne	Afrike,	
Balkana,	Pirenejskega	polotoka,	delov	Azije.
Njihove	besede	so	tako	zelo	logične	in	preproste	

iz	vidika	evolucijske	psihologije.	Nikakor	ne	zvenijo	
kot	da	jih	je	izrekel	poblazneli	posameznik	s	težko	
umsko	motnjo,	ampak	povsem	priseben,	racionalnih	
misli	sposoben	človek,	ki	se	od	povprečnega	civilista	
razlikuje	le	v	eni	stvari	–	nauke,	ki	jih	je	prebral	v	Ko-
ranu	jemlje	resno,	dosledno	in	dobesedno.	Ko	enkrat	
sprejmemo	to	dejstvo,	potem	so	njihova	dejanja	tako	
racionalna,	kot	odhod	slehernika	v	službo,	razvažanje	
otrok	v	vrtce	in	šole,	sajenje	pomladanskih	jagod	na	
domačem	vrtu…
Njihovi	cilji	so	jasno	definirani	in	iskreni,	a	vendar	

absolutno	neintuitivni	vojne	nevajenim	evro-atlant-
skim	hipsterskim	milenialsom,	katere	so	kot	volilno	
sredino	spoznali	politiki	sodobne	evropske	liberalne	
linije.	Politiki	in	ustvarjalci	javnega	mnenja	v	njiho-
vi	službi	so	očitno	bili	mnenja,	da	bo	tista	peščica	
razmišljujočih,	ki	 jih	še	ni	posrkala	regresivno	 le-
vičarska	logika	o	enem	svetu,	eni	civilizaciji	in	eni	
košarici	globalno	kompatibilnih	vrednot,	preprosto	
sledila	partijski	liniji.	Pa	ne	bo.	Vsaka	skupina	ljudi	
povezana	v	nacionalno	entiteto	ima	nek	tolerančni	
prag	prenašanja	politično	korektnega	posiljevanja	
z	“resnico”	in	ko	je	ta	presežen	se	zgodi	marsikaj.
Še	posebej	v	svetu,	kjer	se	skozi	socialna	omrež-

ja	 nefiltrirano	 servirajo	 necenzurirane	 resnične	 in	
neresnične	 informacije	 skozi	 pragozd	 katerih	 se	
morajo	bralci	prebiti	s	pomočjo	lastnih	inštrumentov	
presoje.		Twitter	je	dal	pogon	Arabski	revoluciji.	Na	
ulice	je	spravil	ljudi,	ki	so	veliko	manj	odprti	do	novih	
idej	kot	Evropejci	in	Američani.	Twitter	je	vsaj	delno	

ustoličil	tudi	Donalda	Trumpa	in	vplival	na	rezultate	
referenduma	 o	 Brexitu.	 Prav	 fenomena	 Trump	 in	
Brexit	sta	opozorilni	strel	ljudi,	ki	jim	je	dovolj,	da	jim	
Fajoni,	Schulzi,	Obame	in	Merkli	tega	sveta	govorijo,	
da	je	zemlja	ravna	in	da	bi	bilo	ozkogledno	reči,	da	je	
okrogla.	Med	resnično	republikansko-desnimi	volivci	
je	malo	takih,	ki	bi	se	ekonomsko	zares	strinjali	s	
Trumpovimi	napovedmi	ameriškega	ekonomskega	
izolacionizma.	Prav	tako	je	malo	desničarjev	v	Veliki	
Britaniji,	ki	verjamejo,	da	je	najboljša	pot	za	med-
narodno	uspešnost	kraljevine	ta,	da	se	prostovoljno	
amputira	iz	največjega	in	najbogatejšega	globalnega	
prostocarinskega	območja.
Trump	in	Brexit	bosta	morda	(ne	pa	nujno)	oslabila	

zahodne	trge,	ne	predstavljata	pa	grožnje	svetovne-
mu	miru.	Sta	le	prvi	–	dokaj	blagi	–	reakciji	na	dese-
tletja	politično	korektne	medijske	represije.	A	odzivi	
bi	znali	biti	zmeraj	hujši	in	zmeraj	bolj	demagoški.	
Povsem	možno	je,	da	se	nam	tako	v	EU	kot	v	ZDA	
zgodi	nov	karizmatičen	voditelj,	ki	nas	bo	–	tako	bo	
vsaj	obljubljal	–	rešil	vseh	težav	in	si	upal	na	glas	
povedati,	kaj	si	vsi	mislimo,	pa	si	ne	drznemo	po-
vedati.	Tudi	Hitlerjev	Kampfzeit	se	ni	začel		povsem	
nepričakovano	z	drugo	svetovno	vojno.	Kampfzeit	je	
bil	proces	zorenja	nestrpnih,	z	resničnostjo	skreganih	
idej	ponižanih	Nemcev,	ki	so	si	želeli	hitrih	rešitev	za	
težave	s	katerimi	so	se	spopadali	po	podpisu	Versaj-
ske	pogodbe.	Obupani	ljudje,	ki	imajo	občutek,	da	jih	
nihče	na	svetu	ne	sliši,	so	lahek	plen	dobrih	govorcev	
in	preprostih	idej.	Danes	se	tako	počuti	dobršen	del	
zahodne	in	centralne	Evrope.
Hočeš	nočeš	bo	prav	islam	krojil	usodo	našega	

kontinenta,	prav	mogoče	tudi	naše	civilizacije.	Morda	
z	neposrednim	množičnim	angažiranjem	volkov	sa-
motarjev	–	glede	na	raziskave	centra	Pew	Research	
med	mladimi	v	EU	rojenimi	muslimani	je	število	volj-
nih	danes	okrog	10.000,	s	trajno	epsko	migracijo,	ki	
se	vrši	sedaj,	pa	utegne	število	narasti	na	50.000.	
Morda	pa	bo	islam	Evropo	spremenil	le	posredno,	

s	tem	da	bo	z	odzivi	na	grozote	spreminjal	evropsko	
politiko	in	odpihnil	sanjače	tipa	Merkel,	nadomestil	
pa	jih	z	ljudmi,	ki	so	lahko	še	veliko	bolj	nevarni	od	
nje.	Predstavljajte	si	evropsko	verzijo	filipinskega	
predsednika	Duarteja	 v	 Franciji,	 Nemčiji,	 Španiji,	
Italiji,	na	Nizozemskem.	Še	desetletje	nazaj	bi	bila	
takšna	možnost	nepredstavljiva.	Danes	je	evropska	
realnost.	Islamska	kaotičnost	je	v	resnici	že	zmaga-
la.	Odgovornost	bo	prevzela	Islamska	država.		Re-
gresivna	levica	je	ne	bo	nikoli	–	čeprav	je	s	svojim	
opravičevanjem	muslimanskega	 kulta	 smrti	 vsaj	
enako	odgovorna.
Le	upamo	lahko,	da	posledice	ne	bodo	katakliz-

mične.	Na	par	ducat	nedolžnih	žrtev	po	evropskih	
prestolnicah	vsakih	nekaj	mesecev,	pa	smo	se	že	
itak	navadili.	Šokirana	je	le	še	Tanja	Fajon.	

Bistvo Mohamedovega nauka je nasilje in pohota:
dajati prednost okrutnosti človeške narave pred njeno duhovnostjo.

John Quincy Adams, predsednik ZDA 1825-1829
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Ne,	to	ni	moja	iznajdba	–	to	je	dobesedni	prevod	
japonskega	imena	kraja:	Únzen	Jigoku	(po	naše	“dži-
góku”).	Unzen	je	ugasli	ognjenik	s	tremi	vrhovi,	od	
katerih	je	najvišji	visok	1.359	m.	Dviga	se	iz	polotoka	
(po	naše	pisano)	Šimbára;	njegove	majske	azaleje,	
plamteči	javorji	jeseni	in	srebni	snežni	dragulji	na	
zimskih	vejah	zmeraj	znova	privabljajo	obiskovalce.	
Iz	Nagasakija	je	dobri	dve	uri	z	avtobusom	in	pot	se	
nenehoma	vzpenja	do	mesteca	z	imenom	Unzen.	Za	
njim	se	razteza	kotlina	z	okrog	tridesetimi	vročimi	
vrelci;	surovo	jajce	vanje	položeno	v	nekaj	minutah	
počrni	...	V	teh	vrelcih	je	v	17.	stoletju	vsaj	sedem	
katoličanov	umrlo	mučeniške	smrti	in	doseglo	zma-
goslavna	nebesa.	Vsi	vrelci	žuborijo,	a	ne	vsi	enako	
močno	in	ne	vsi	vsako	leto.	Njihova	podtalna	voda	
oskrbuje	več	kot	20	hotelov	v	mestecu.	Prav	ta	ko-
tlina	z	vrelci	se	imenuje	Pekel	Únzen.
V	 tistih	dneh,	ko	sem	po	 Japonski	 “beračil”	 za	

sirotišnico	 na	 robu	 Tokia,	me	 je	 dobra	 japonska	
družina	–	oče	in	mati	katoličana	–	povabila,	da	se	
jim	pridružim:
»Gremo	v	Únzen	–	pomlad	je	letos	čudovita.«
To	je	bil	pravzaprav	izlet	dveh	družin;	hčeri	te,	

ki	me	je	povabila,	je	bilo	ime	Hári;	že	nekaj	let	je	
bila	tajnica	v	veliki	tokijski	družbi.	Poleg	mene	je	ta	
prijateljska	družina	povabila	še	eno	družino;	ta	je	
imela	sina	visokošolca,	ki	mu	je	bilo	ime	Háriki.	Še	
danes	ne	vem,	katera	od	obeh	družin	je	upala	na	
srečno	zakonsko	vezo	med	Hári	in	Háriki	–	podobno	
lepo	zveneča	imena	se	zdijo	Japoncem	neke	vrste	
vabilo	usode	k	intimnejši	povezavi	med	posamezniki	
ali	celo	družinami.
Potovali	 smo	 skupaj	 in	 sveti	 vremenski	 angeli	

so	nam	naklonili	ne	prevroče	poletne	dneve.	Za	tri	
noči	 smo	si	 rezervirali	 udobno	 japonsko	gostišče,	
kar	ne	pomeni	ogromno	časa:	en	cel	dan	je	treba	
potovati,	ker	se	vse	železniške	proge	končajo	daleč	
od	vrelcev,	h	katerim	vozijo	razni	avtobusi.	Taksi	je	
tudi	možen,	a	vnaša	neke	vrste	 ločenost	skupine	
v	posameznike,	ki	se	morajo	pozneje	znova	zliti	v	
skupnost.	Razen	tega	je	kar	nekaj	občutne	razlike	
v	jenih	–	med	avtobusi	in	taksijem	...
Kljub	temu,	da	se	je	naš	prvi	dan	raztopil	v	svetle	

in	temne	zračne	zavese,	gospoda	Háriki	ni	bilo	mo-
goče	ignorirati.	Zmeraj	znova	so	mu	oči	jadrale	na	
drugo	stran	omizja,	kjer	je	sedela	gospodična	Hári	z	
večnim	smehljajem	na	rahlo	našminkanih	ustnicah.	
Dobro	in	prijetno	smo	se	imeli	pri	večerji	prvi	dan,	
a	vse	–	od	obsega	govorjenja	do	števila	domislic,	ki	
naj	bi	pričarale	smehljaj	–	je	bilo	umirjeno;	kot	da	
si	hranimo	moči	za	naslednja	dva	dneva.	Morda	se	
kaj	takega	odigrava	na	predvečer	važnih	odločitev,	
morda	celo	v	štabu	bojujočih	se	armad	...
Naslednji	dan	sem	bil	prvi	pri	vrelcih,	ki	že	zgo-

daj	žuborijo	in	tu	in	tam	bruhajo	belo,	vročo	vodo	

iz	podzemlja.	Po	žveplu	diši	–	ali	pa	smrdi;	glagol	
je	 odvisen	od	obiskovalca.	Nebo	 je	modro,	nekaj	
belih	oblakov	se	zmeraj	znova	pojavi	iznad	vrhov,	
ki	se	dvigajo	–	skoraj	v	polkrogu	–	nad	kotlino	z	
vrelci.	Mislim	na	krščanske	mučence	–	imenoma	jih	
poznamo	vsaj	sedem	–,	ki	so	se	raje	dali	skuhati	in	
speči	kot	da	bi	zavrgli	svojega	učlovečenega	Boga	
Kristusa.	Sredi	neba	krožita	dva	krokarja	–	upam,	da	
sta	krokarja,	večja	sta	od	golobov	–	in	zdaj	se	pojavi	
ptič,	večji	od	njiju,	a	enako	črn	in	se	začne	zaletavati	
vanju.	In	krokarja	zbežita.	Jastreb?	Preden	najdem	
odgovor,	se	pojavijo	člani	družine	gospoda	Hárikija	
in	veselo	se	pozdravimo.	Obrnemo	se	k	vrelcem,	kot	
da	jih	vidimo	prvič	...	ne	motim	se,	če	rečem,	da	
smo	radovedni,	kako	bo	gospodična	Hári	reagirala.	
Gledamo	vrelce,	gledamo	nizke	grme,	raztresene	po	
kotlini,	tu	in	tam	z	vijoličasto-rdečkastimi	cvetovi;	
gledamo	neke	vrste	belo	apno,	ki	se	svetlika	okoli	
vrelcev.	Tu	in	tam	si	izmenjamo	misli,	ki	se	vse	zdijo	
osredotočene	na	parfum	ognjeniške	vonjave	...
Naenkrat	vzklikne	gospod	Háriki:
»Prihajajo!«
V	japonščini	“prihajajo”	lahko	pomeni	dva,	tri	ali	

več	kot	tri	ljudi.	Le	dve	osebi	se	pomikata	po	vijuga-
sti	poti	k	nam	v	kotlino.	Gospod	Háriki	si	z	roko	ob	
očeh	ojači	pogled.	In	potem	se	nam	Hárijina	starša	
priklonita	že	od	daleč,	vendar	ne		predaleč,	da	se	
pozdravi	lepo	razločujejo	in	lepo	zvenijo.	Hárijin	oče	
ima	v	rokah	bel	papir,	ki	se	zdi,	da	je	bil	potegnjen	
iz	pisma.	Zgrnemo	se	okoli	njega	–	njegova	žena	
ostane	v	ozadju	ob	nas	–	in	on	bere	z	rahlo	tresočim	
se	glasom,	a	za	naš	krog	dovolj	slišno:
»Gospoduj	Hárikiju	želim	vso	srečo	–	ne	z	menoj,	

ampak	z	dekletom,	ki	bo	vredna	 tako	čudovitega	
moža,	kot	je	Háriki!	Že	pred	tremi	leti	sem	si	izbrala	
moža,	ki	ima	potrpežljivost	z	mojimi	slabostmi	–	jaz	
pa	z	njegovimi	–	in	danes	se	bova	na	hitro	poročila	
v	Nagasakiju;	je	namreč	pilot	japonske	družbe	ANA	
(ANA	pomeni	All	Nipon	Air	–	to	je	moje	pojasnilo,	
ne	Hárijino)	in	mora	še	danes	nujno	na	Kitajsko.	V	
čast	nama	bo,	da	vas	vse	povabiva	o	prvi	priložnosti	
na	polno	poročno	slovesnost.	Še	enkrat:	oprostite	
mi	–	a	jaz	sem	srečna.«
Hárijin	oče	nas	vse	s	pogledom	objame	in	reče:
»Glejte,	tam	na	levi	strani	kotline	je	okrepčeval-

nica.	Do	kosila	je	še	dosti	časa.	Imajo	odlično	kavo	
in	še	boljši	čaj.	Moji	gostje	ste!«
Rahlo	pokimamo,	vsaj	nekateri.	Počasi	se	vzpe-

njamo	v	levo	smer	kotline.	Čisto	na	koncu	te	človeške	
kače	stopata	Háriki	in	njegova	mama.
Bivanja	v	hotelu	nismo	mogli	–	brez	velike	škode	

–	odpovedati.	Drugi	dan	smo	se	odpravili	s	hriba	na	
drugo	stran	polotoka	k	morju.	Tu	so	jedila	drugačna	
kot	na	hribu.	In	tukaj	prvič	zvem,	da	je	na	Japon-
skem	pravi	sladokusec	človek,	ki	ima	najrajši	ribo	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega prastarega misijonskega cekarja

PEKEL Z IMENOM ÚNZEN



MAREC – AM – 201790

v	obliki	 “sášimi”:	 to	 je	surova	riba,	ki	 jo	 ješ	brez	
riža.	 A	 je	 tako	 skrbno	 oprana	 vsakega	morskega	
madeža	in	tako	nežnega	mesa,	da	se	ti	sline	cedijo	
že	ob	pogledu	nanjo.	In	ko	jo	potunkaš	v	japonsko	

gorčico	–	ne	vem,	če	jo	lahko	kakšna	nejaponska	
gorčica	nadomesti	–,	se	zlahka	zahvališ	Stvarniku,	
ki	si	je	bil	nekoč	vse	te	možosti	zamislil	in	ustvaril.
Na	Hárijino	poroko	pa	nisem	bil	povabljen.

Gornji naslov ima pravzaprav dva pomena, kot ima tudi politika dvoje področij: zunanje in notranje. Vprašanje bi torej lahko razčlenili na dvoje:
1. kam škili Slovenija v zunanji politiki? 2. kam škili Slovenija v notranji politiki? Izraz “škili” sem uporabil namenoma: tako v zunanji kot v notranji politiki 
zadeve niso jasno opredeljene. Tako v zunanji kot v notranji politiki lahko človek na podlagi poročil in izjav odgovornih samo ugiba, kam usmerjajo 
Slovenijo – če to seveda sploh sami vedo, kar pa ni niti najmanj gotovo. Torej je izraz “škiliti” popolnoma na mestu, saj zastonj iščemo pogled, ki bi bil 
odločno uprt v določeno točko prihodnosti.

Slovenija je polnopravna članica Evropske unije s skupno evropsko valuto (evro) in schengenskimi mejami, kar slovenskim držaljanom omogoča 
prosto premikanje po vseh državah Evropske unije. Človek bi pričakoval, da se bo vsaj načelno držala skupne evropske politike. Ampak že lani so začeli 

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

KAM ŠKI LI  S LOV ENIJA?

PANAMA
zloraba otrok

Inštitut	za	razvoj	žena	in	otrok	je	nedavno	orga-
niziral	srečanje	s	člani	civilne	družbe,	ki	so	zastopali	
nevladne	organizacije	ter	otroke	organizacije	Alianza	
conla	niñez,	da	bi	se	soočili	s	stisko	več	kot	26.000	
mladih,	ki	jih	v	tej	deželi	zlorabljajo	za	delo.	Spod-
bujali	so	kampanjo	“100	milijonov	za	100	milijonov”	

TURČIJA
uničenje bizantinskih fresk
Prastaro	bizantinsko	cerkev	Hagia	Sophia	(Sve-

ta	Modrost)	v	Trabzonu	so	leta	2013	spremenili	v	
mošejo.	Pri	preoblikovanju	zgradbe	za	muslimansko	
svetišče	so	jo	hudo	poškodovali.	Popolnoma	so	uničili	
freske	in	pokrili	vse	mozaike.	Lotili	so	se	tudi	zidov	
cerkve,	da	bi	pridobili	ločene	prostore	za	moške	in	
ženske.	Cerkev	je	bila	zgrajena	leta	1250	in	je	bila	
prvič	spremenjena	v	mošejo	še	za	časa	sultanov	v	
16.	stoletju.	Leta	1964	so	se	turške	oblasti	odločile	
za	spremembo	v	muzej.	Leta	2013	je	bila	v	skladu	
z	 “neo-otomansko”	 usmeritvijo,	 ki	 je	 značilna	 za	
sedanjo	turško	politično	vodstvo,	spet	spremenjena	
v	mošejo,	 kljub	 pozivom	 carigrajskega	 patriarha	
Bartolomeja	I.,	ki	je	poudaril,	da	ni	nobene	potrebe,	
ki	bi	opravičevala	tako	spremembo.	(Agencija Fides)

INDIJA
“gumijeva nuna”

Rodovni	kmetje	so	po	zaslugi	redovnice	postali	
podjetniki.	Zgodilo	se	je	v	indijski	državi	Nagaland	na	
severovzhodu	Indije,	kjer	so	Garo	(staroselski	rod,	
preko	milijon	ljudi,	ki	so	pogosto	zelo	diskriminirani)	
bili	deležni	pri	izboljšavanju	svojega	življenja	pomoči	
priletne	redovnice	Roze	Kayathinkara	iz	kongrega-
cije	Medicinskih	Misijonski	Sester.	M.	Roza,	74	let,	
je	doma	iz	Kérale	in	je	prišla	v	Nagaland	leta	1972	
ter	se	je	takoj	začela	zanimati	za	hude	krivice,	ki	
se	godijo	rodu	Garo.	Tako	je	leta	1986	organizirala	
propagando	od	vrat	do	vrat,	da	bi	prepričala	prebi-
valce	vasi	Mendipathar,	kakih	200	km	od	Šilonga,	
da	bi	začeli	gojiti	gumijevce	kot	vir	dohodka.	Ljudje	
v	začetku	niso	bili	naklonjeni	njenemu	načrtu,	ker	
je	za	dohodek	od	gumijevcev	potrebna	dolga	doba	
gojitve.	 Ko	 je	 izdelek	 pripravljen,	 je	 treba	 razviti	
proces	prodaje,	da	bi	pomagali	kmetom	spraviti	iz-
delek	na	trg	in	dobiti	kupce.	Zamisel	m.	Roze	je	bila,	
da	bi	ustvarila	zadrugo,	ki	bi	pomagala	kmetom	in	
njihovim	družinam.	Tako	je	leta	1998	nastala	Men-
dipathar	Multipurpose	Cooperative	Society	z	druž-
benim	kapitalom	iz	državnih	naložb	 in	prispevkov	
kmetov,	ki	so	jim	tako	pomagali,	da	so	postali	dobri	
podjetniki.	Zadruga	prodaja	liste	gumijevca	in	tako	
zagotavlja	zaslužek	kmetom	in	njihovim	družinam.	
(Agencija Fides)

JEMEN
10.000 otrok mrtvih

Humanitarna	 kriza	 v	 Jemnu	 je	 vedno	 hujša.	
Odkar	so	se	lani	marca	ponovno	začeli	spopadi,	je	
umrlo	najmanj	10.000	otrok	mlajših	od	5	let	zara-
di	ozdravljivih	bolezni.	Nedohranjenost	raste	in	že	
več	kot	2	milijona	Jemencev	strada.	V	to	številko	
je	 vključenih	 370.000	 otrok.	 Združeni	 narodi	 so	
ugotovili,	 da	 humanitarna	 kriza	 raste	 in	 da	 80%	
prebialstva	nujno	potrebuje	pomoč	v	hrani.	(Agen-
cija Fides)

s	ciljem	ozavestiti	družbo	in	načrtovati	dejavnosti,	
ki	bodo	s	pomočjo	mladih	izkoreninile	zlorabo	otrok.	
Še	vedno	je	na	tisoče	staroselskih	otrok,	ki	zaradi	
revščine	zapuščajo	šolo	 in	gredo	s	starši	delat	na	
kavne	plantaže.	Posebno	težak	je	položaj	deklic,	ker	
mnoge	izkoriščajo	kot	služkinje.	(Agencija Fides)
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Predsednik Pahor nas že dolgo vleče za nos, ko celotno kariero igra 
velikega proevropskega demokrata, nekakšni levi demokratični antipol 
Kučanu, dejansko pa s svojo borno zunanjepolitično dejavnostjo vedno 
znova legitimizira največje tirane in avtokrate.

In to v volilnem letu 2017 prodaja kot znak demokratičnosti, kot 
“dialog” in “strpnost”! Tako se zdaj mudi na veliki populistični turneji, s 
katero želi pokazati, da je veliki državnik in demokrat. Znova združuje 
nezdružljivo, saj je najprej obiskal nemškega predsednika Joachima 
Gaucka in kanclerko Angelo Merkel, zdaj se mudi pri ruskem tiranu 

Vladimirju Putinu, na koncu pa bo obiskal še ukrajinskega predsednika 
Petra Porošenka. S tem je hkrati vrgel več kosti za glodanje: eno za 
zagovornike liberalne demokracije in EU, eno za ljubitelje Putinove 
avtokratske tiranije in eno celo za zagovornike ukrajinskih žrtev ruskega 
izvoza tiranije z vojno. Februarska turneja pomeni nadgradnjo Pahor-
jeve populistične politike, ki jo že dolgo izvaja na področju notranje in 
zunanje politike z enim namenom: ostati na predsedniški funkciji za 
vsako ceno. Volitve 2017 so namreč pred vrati.

Z letošnjim obiskom pri Putinu Pahor le nadgrajuje svojo lansko 

Jasno je Pahorjev obisk pri Putinu ocenila tudi dr. Maja Sunčič v Reporterju pod naslovom “Pahor se spet klanja tiranu Putinu. Sramota!”

Predsednik Borut Pahor je začel svojo zunanjepolitično turnejo, na 
kateri bo obiskal Nemčijo, Ukrajino in Rusijo. 10. februarja bo v Moskvi 
sodeloval na politično-gospodarskem forumu, kjer ga bo spremljala 
močna gospodarska delegacija. To je nova priložnost za premislek o 
odnosih med Slovenijo in Rusijo.

Osvežitev (luknjastega) spomina
O tej temi smo na portalu Domovina.je že večkrat pisali. Čeprav je 

evropska politika do Rusije izjemno zadržana, se Slovenija v zadnjih letih 
poskuša izpostavljati kot most med zahodom in vzhodom. Pri tem naša 
država naleti na težave, res pa je tudi, da so dobri odnosi z velesilami 
priložnost. Vendar je dobro vedeti, kje so meje, prek katerih ne gremo.

Zanimivo je, da so pri ruski tiskovni agenciji RIA Novosti ob robu 
prihajajočega Pahorjevega obiska zapisali, da je bil Putin v Sloveniji lani 
julija na uradnem obisku. Spomnimo se, s kakšno ihto se je slovenski 
politični vrh tedaj otepal takšne oznake. Mi smo Vladimira Vladimiroviča 
povabili na pietetni obisk k ruski kapelici, on pa je s Pahorjem razpravljal 
o političnih in gospodarskih vprašanjih.

Izobraževanje po ruskem zgledu
Naslednja podrobnost, ki da misliti, je izjava rektorja Moskovske 

univerze Lomonosova Viktorja Sadovničija, da naj bi Pahor v okviru 
obiska izjavil pripravljenost za odprtje podružnice te ugledne ruske 
univerze na slovenskih tleh.

Najstarejša in najpomembnejša ruska izobraževalna ustanova ima 
resda 260-letno tradicijo, bolj zaskrbljujoč pa je pogled na seznam 
prestolnic, kjer ima svoje podružnice: Astana (Kazahstan), Baku 
(Azerbajdžan), Erevan (Armenija), Taškent (Uzbekistan) in Dušanbe 

(Tadžikistan). Po komu od teh bi se radi zgledovali?
Pridite, dobrodošli!
Še ena točka, ki naj bi jo obravnavali na okrogli mizi slovenskega 

in ruskega političnega ter gospodarskega vrha. Iz službe za odnose z 
javnostjo ruskega ministrstva za energetiko so sporočili, da se zanimajo 
za tesnejše sodelovanje s Slovenijo na področju energetike.

Torej sodelovanje. Zaostrovanje odnosov res ni potrebno, dokler za 
to ni očitne potrebe. Res pa je, da Slovenija igra nenavadno igro, saj kot 
članica EU in NATO nima veliko manevrskega prostora. Ideja Karla Erjav-
ca, da bi pri nas spet gostili vrh ameriškega in ruskega predsednika je še 
ena v nizu pobud, ki kažejo, kako razmišlja vrh slovenske diplomacije.

Dolgoročna načelnost ali kratkoročna korist?
Ob tem sedenju na dveh stolih se kot težava kaže Ukrajina, na katero 

je mednarodna skupnost kar malo pozabila in jo je v boju “za višje cilje” 
očitno pripravljena prepustiti Rusiji na milost in nemilost. Pahor bo med 
drugim obiskal tudi Ukrajino.

Če ponazorim z osnovnošolskim razredom, se bo ustavil pri naših 
najboljših prijateljih (Nemcih), pri naši skrivni ljubezni (Rusih) in pri 
revežu v prvi klopi, ki je vedno najbolj tepen, nam pa vsakič prijazno 
pusti prepisati domačo nalogo (Ukrajina). Že po tonih na vsaki postaji 
bomo lahko sklepali, kje je naše mesto v resnici.

Nenavaden slovenski odnos do največje države na svetu se tako 
nadaljuje. Morda bodo takšna prizadevanja obrodila vsaj kratkoročno 
korist. Da nas le ne bi naša nenačelnost (v politiki vseprisotna) tepla na 
dolgi rok. Drugi od nje prav veliko ne bodo imeli.

prihajati čudni signali: na slovesnost ob obletnici ruske kapelice na Vršiču, zgrajeni leta 1916 v spomin na 170 do 300 ruskih ujetnikov (natančno število 
ni znano), ki so umrli pri gradnji nove ceste čez Vršič, so iz Rusije navadno prihajali cerkveni dostojanstveniki, kak manjši oddelek vojske in seveda tudi 
kak politik. Enaka zasedba je bila tudi na slovenski strani. Ampak glej ga, vrabca: lani se je na slovesnost najavil in se je tudi udeležil kar sam Putin. 
Sicer se je skozi in skozi poudarjalo, da bo to samo pietetna udeležba ob 100-letnici kapelice, kar je bilo pa le pesek v oči, saj sta se ruski in slovenski 
predsednik za lep čas ustavila na Brdu pri Kranju, kjer se običajno kuhajo politične godlje, o katerih javnost izve malo ali celo nič.

Že takrat so nekateri komentatorji opozarjali na čuden razvoj odnosov med Rusijo in Slovenijo, zadeva je pa dobila svojo potrditev, ko se je pred-
sednik Pahor iz Berlina, kjer je bil na obisku 8. in 9. februarja, naslednja dva dni srečal v Moskvi s Putinom. Malce nenavaden je tak obisk v času, ko 
Evropska unija izvaja sankcije proti Ruski federaciji zaradi njene zasedbe ukrajinskega Krima, še posebej, ker je Putin pokazal zanimanje, da bi se Rusija 
finančno udeležila tako imenovanega “drugega tira” iz Kopra do Divače. Pika na i je pa ponudba, da bi Slovenija gostila srečanje Trumpa in Putina. 
Nikjer nismo zasledili, da bi kdo povprašal o tem tudi Trumpa. Vse to nekam čudno spominja na čase, ko je Tito (spretno, ni kaj!) lovil ravnotežje med 
Vzhodom in Zahodom. Ne gre pa pozabiti, da je od Zahoda takrat dobival kredite, od Vzhoda pa samo ideologijo, ki je Jugoslavijo pokopala. Vsekakor 
je nekaj podobnega zapisal Matej Hrastar na spletni strani Domovina pod naslovom “Prijatelji ali podružnica: shizofren slovenski odnos do Rusije”.
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Naj si mislimo o Donaldu Trumpu karkoli že hočemo, je neizpodbi-
tno dejstvo, da je predsednik ZDA, najmočnejše države na svetu. Bil je 
izvoljen na demokratičnih volitvah z elektorskim volilnim sistemom. 
A zadnje dni se zdi, v to nas v sliki in besedi prepričujejo mediji, da 
Trump in njegovi ukrepi nimajo nikjer podpore – ne v ZDA, še manj po 
svetu. Oglejmo si nekaj raziskav javnega mnenja, čeprav je treba biti 
pri rezultatih previden, saj so meritve javnega mnenja pred volitvami 
v ZDA kazale povsem drugačno sliko: da bo zmagala Hillary Clinton, pa 
je zmagal Donald Trump. A kljub vsemu.

Začnimo z zadnjim ukrepom, ko je Trump za 90 dni blokiral vstop 
državljanom sedmih (večinsko muslimanskih) držav v ZDA, za 120 
dni pa vstop vsem beguncem iz vsega sveta. Mediji prikazujejo, da 
predsednikovega ukrepa ne podpira skoraj nihče. No, raziskave kažejo 

ravno nasprotno. Najnovejša anketa Rasmussen Reports je pokazala, 
da Trumpov sloviti “Muslim ban” (táko ime se je prijelo za odredbo) 
podpira večina Američanov. Tako 57 odstotka Američanov podpira 
začasno prepoved prihoda beguncev, prepovedi nasprotuje 33 odstot-
kov volivcev, 10 odstotkov jih je neopredeljenih. Enako je z blokado 
vizumov za državljane iz Sirije, Iraka, Irana, Libije, Somalije, Sudana 
in Jemna. Blokado podpira 56 odstotkov Američanov, ukrepu oporeka 
slaba tretjina, neopredeljenih je 11 odstotka vprašanih.

Podobno je s Trumpovo politiko, ki iz dneva v dan pridobiva na 
podpori. Tako 47 odstotkov vprašanih meni, da gredo v ZDA v pravo 
smer, enak odstotek jih meni, da gredo v napačno. Pomemben podatek 
pri tem je, da je podpora Trumpovi politiki v zadnjem tednu zrasla za 
devet (9) odstotnih točk – z 38 odstotkov na 47 odstotkov, medtem ko 

sramotno gostitev tega ruskega tirana v Sloveniji. Zaradi naveze Pu-
tin–Trump so se vmes za ruskega tirana ogreli tudi naši desničarji, zato 
se Pahor še lažje pretvarja, da je veliki humanist, čeprav mu ni mar, da 
je Putin Rusijo spremenil v politično taborišče za lastne državljane. Na 
levici bentijo zaradi Pahorjevega zanemarjanja človekovih pravic v zvezi 
z novelo zakona o tujcih, seveda pa so slepi za Pahorjevo zanemarjanje 
človekovih pravic pod ruskim tiranom Putinom. Saj je bil Putinov lanski 
obisk za naše levičarje največji dogodek leta 2016! Tistim, ki jih moti, 
da Putinova Rusija še vedno izvaja vojaške operacije v okupiranem 
delu Ukrajine, tem bo Pahor pod nos pomolil obisk pri ukrajinskem 
predsedniku Porošenku. Češ poglejte, jaz sem z vsemi v postelji, s tirani 
in njihovimi žrtvami.

Kljub temu se Pahor bolj nagiba v korist tiranov kot njihovih žrtev. 
Zato je konec lanskega leta obiskal turškega tirana Reçepa Tayyipa 
Erdogana, s čimer je legitimiziral njegovo teptanje človekovih pravic 
in surove čistke po državnem udaru. Da ne govorimo, da se tako Putin 
kot Erdogan vsak po svoje zavzemata za oslabitev in razpad EU. Vendar 
Pahorja to nič ne zanima, saj ima pred očmi le ohranitev na stolčku. 
Zato se je kot premier 2010 v Tripoliju srečal s pokojnim libijskim ti-
ranom Moamerjem Gadafijem, da bi ga prosil za finančna sredstva za 
politični projekt Stožice svojega tedanjega tekmeca Zorana Jankovića. 
Čeprav je bilo vsem jasno, da je bil Gadafi zaradi zločinov nad lastnim 
prebivalstvom že dolgo mednarodno povsem osamljen in so ga 2011 
med arabsko pomladjo ubili libijski uporniki. Vendar je Pahor to sramoto 
kot pravi populist reduciral na zgodbo o ubogi kameli.

Pahor je tako uspešen, ker predstavlja mehko, a brezkompromisno 
različico populista. Tudi na področju notranje politike meša nezdružljivo 
in nenehno sedi na vseh stolih: najprej pokopava kosti domobrancev in 
ustašev, nato že hiti na kakšno partizansko procesijo zveze borcev, denimo 
v Dražgoše. Pred volitvami 2012 je metal populistične bombice naivni 

javnosti, ko je opletal s Kučanom in strici iz ozadja, ki da ga rušijo. Danes 
je vse drugače, saj v knjigi Slovenija in pika! (2016) hvali lik in delo Milana 
Kučana bolj, kot se ta hvali sam. In to ni vse – Pahor na vsa usta hvali 
tudi osamosvojitvene zasluge Jožeta Pučnika, nadškofa Alojzija Šuštarja, 
Janeza Janše in Igorja Bavčarja. V svojem populizmu na nikogar ne pozabi, 
od kogar bi lahko imel korist, tudi na nekdanjega nasprotnika Danila Türka 
ne, zato je podprl njegovo pozneje propadlo kandidaturo za šefa OZN.

Pahor je populist še iz časov, preden je populizem prišel v modo. Med 
volilno kampanjo 2012 se je s populizmom zoperstavil vstajniškemu 
populizmu, ki se je takrat neposredno postavil na Türkovo stran. Kot 
predsednik že ves mandat brenka na populistične strune – od dobrikanja 
na socialnih omrežjih do samoparodije. To je pokazal lani, ko se je dal 
peči “na žaru” in se serviral ljudstvu, namazan s popoprano omako 
populizma. Kot populistični predstavnik tranzicijskega političnega 
establišmenta je Pahor največja politična prevara v samostojni državi. 
Neskončno je zvit in svoje besede in dejanja redno prilagaja publiki 
ali sogovorniku. Igra velikega demokrata, proevropskega politika, 
humanista, povezovalca in celo liberalca, ki se hkrati brati z največjimi 
svetovnimi tirani in avtokrati, ki rušijo EU.

Pri Pahorju so vse zgolj prazne besede in šov za naivno javnost, 
namenjeni ohranitvi na oblasti za vsako ceno. Zato mu je vedno znova 
uspelo prevarati volivce, doslej je imel kar tri predsedniške funkcije – 
predsednika državnega zbora, vlade in države. Zaradi svoje spretnosti 
vedno konča kot zmagovalec, saj celo poraz zmanipulira v zmago in 
svoje največje slabosti prodaja kot politično vrlino in kraljuje na lestvicah 
priljubljenosti. Zaradi prave mešanice populizma je Pahor nepremagljiv, 
premaga ga lahko zgolj Pahor ali pa še večji populist od njega, a ga vsaj 
zazdaj ni na spregled. Obstaja še ena pot: da pred volitvami 2017 spre-
menimo ustavo, ukinemo nepotrebno in razsipno funkcijo predsednika 
republike in s tem tudi populista Pahorja. Dol s populizmom!

O tem “škiljenju” Slovenije na Vzhod priča še eno dejstvo. Če bi verjeli informacijam slovenskih medijev, bi bilo samo še vprašanje tednov, da bi bil 
novi ameriški predsednik Donald Trump samo še politično truplo. Polno je novic o raznih protestnih manifestacijah, člankih po časopisju in podobnem. 
Nikjer pa ni zaslediti nobene vesti o Putinovem samodrštvu in njegovih imperialističnih ambicijah, o čemer tuji mediji kar dokaj obširno poročajo. Da 
so slovenski mediji dirigirani iz ozadja, ni nobena tajnost. Torej to isto ozadje tudi s tem skrbi, da Slovenija vedno bolj “škili” na Vzhod. Kakšna je pa 
resnica o Trumpu in Američanih, ki je povprečni Slovenec, navezan na domače medije seveda ne more zaznati, je popisal eden od komentatorjev, ki 
nastopajo na spletu pod imenom “Kavarna Hayek”. Prispevek je bil objavljen pod naslovom “Ali Trumpovi ukrepi res nimajo podpore Američanov”.
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Omrežja, ki obvladujejo Slovenijo, potrebujejo za ohranjanje oblasti 
ogromno denarja. Najlažje se financirajo z megalomanskimi projekti, 
kot so izgradnja avtocest ali TEŠ 2. Ker pa je začelo denarja zmanjkovati, 
SDS pa ima vse več možnosti za zmago, so si omislili nov vir financi-
ranja − to bo izgradnja drugega tira. Medtem ko mnogi strokovnjaki 
trdijo, da je ta tir mogoče zgraditi za 700 milijonov evrov, se je aktualna 
oblast odločila, da bo v projekt vložila 1.300 milijonov evrov našega 
denarja. Da se mudi in da omrežja nujno potrebujejo denar, je potrdil 
tudi zadnji sekretar Zveze komunistov Slovenije Milan Kučan. Jasno je 
dal vedeti, da drugi tir bo ali pa bo padla vlada.

Skrajno nenavadno je, da se nekdo, ki pravi, da je navadni upo-
kojenec, tako angažira pri nekem projektu. Ne glede na ekonomsko 
neupravičenost projekta in na dejstvo, da ta projekt ni ključen za razvoj 
Luke Koper, je prvi stric iz ozadja jasno povedal, da drugi tir bo. Pa si po-
glejmo, za kako velik denar gre: za 1.300 milijonov evrov bi lahko 65.000 
delavcev prejemalo eno leto povprečno plačo, 16.250 mladim družinam 
bi lahko kupili dvosobno stanovanje ali ustvarili 20.000 delovnih mest.

Z nastopom aktualne vlade se je pričel projekt dražiti
O drugem tiru se je pričelo resno govoriti leta 1999, ko je bila nareje-

na prva študija. Ta je ugotovila, da je gradnja nujna, ocenjena vrednost 
projekta pa je bila 456 milijonov evrov. Leta 2007 je prva Janševa vlada 
pripravila program izgradnje, predvidena cena projekta je bila takrat 
ocenjena na 700 milijonov evrov, od Evropske komisije pa smo že dobili 
odobrenih 289 milijonov evrov nepovratnih razvojnih sredstev.

Leta 2008 je vodenje vlade prevzel Borut Pahor, projekt je zastal 
in do leta 2012 je vrednost projekta zrasla na 1,3 milijarde evrov. Leta 
2013 je minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel ugotovil, da 
se da projekt zgraditi za 700 milijonov evrov, to je za enako vrednost, 
kot je bila načrtovana že leta 2007. Z nastopom vlade Mira Cerarja se 
je projekt začel dražiti, saj je končna vrednost narasla na 1,3 milijarde 

evrov. Če ekonomisti ocenjujejo, da je cena izgradnje v višini 700 do 
800 milijonov evrov ekonomsko upravičena, pa cena 1,3 milijarde ni 
in nikakor ne more biti.

Gre za politično odločitev
Strokovnjaki opozarjajo, da obstajajo drugačne in mnogo cenejše 

rešitve, kot je železniška povezava s Trstom, ki jih pripravljavci projekta 
niso resno preverili. Torej gre več kot očitno za politično odločitev, kar 
je potrdil tudi Milan Kučan, ki se je aktivno vključil in jasno povedal, da 
drugi tir bo. Ko to reče zadnji sekretar Zveze komunistov Slovenije, se 
to tudi zgodi. Kot pri vseh sedanjih velikih infrastrukturnih projektih, 
bomo tudi tega davkoplačevalci preplačali. Denar pa bo šel ponovno 
za vzdrževanje omrežij, ki iz ozadja vodijo našo državo.

Na problematično in aktualno tematiko je v sredo potekala oddaja 
Hobotnica z voditeljem Borisom Tomašičem, v kateri sta glede pomemb-
nosti drugega tira in njegovega preplačila mnenji soočila nekdanji mi-
nister za infrastrukturo in promet Zvone Černač ter nekdanji predsednik 
uprave Luke Koper in državni sekretar v vladi Alenke Bratušek Gašpar 
Gašpar- Mišič.

Projekt je projektiran na dlan gradbene operative in politike
Černač je poudaril, da je tako pri tem projektu kot tudi pri ostalih, 

predvsem večjih projektih, nedvomno pomembno načrtovanje, projekti-
ranje, pri sami izvedbi pa izvajanje ustreznega nadzora. »Kar se tiče nove 
proge Divače-Koper je treba povedati, da je bil ta projekt vrednostno 
ovrednoten na 1,3 milijarde evrov že pred nekaj časa. Ko se je začel 
iztekati avtocestni program, si je slovenska gradbena operativa, na 
čelu katere je bil Ivan Zidar, direktor SCT-ja, želela zagotoviti nek obseg 
poslov za naprej.« Poudaril je, da ni iz trte izvit stavek, da je bil ta projekt 
projektiran za gradbeno operativo, in ne za državo. »Tu je izvirni greh.«

Leta 2012 projekt po besedah Černača še ni imel gradbenega 
dovoljenja, niti še ni bila opravljena okoljska čezmejna presoja, ki jo je 

Že prej sem omenil, da tudi notranja politika Slovenije “škili” na Vzhod. To se kaže tudi pri vprašanju tako imenovanega “drugega tira”. Gre namreč 
za modernizacijo železniške proge od Luke Koper do Divače, kjer se priključi ne glavno železniško progo, ki gre iz Trsta proti Ljubljani. Odsek Divača-Ko-
per je ozko grlo zaradi težkega terena in samo enega tira, saj vlaki ne dosegajo niti 30km/h brzine, ker morajo čakati na srečanja z nasproti vozečimi. 
Kljub polomijam z avtocestami in Termoelektrarno Šoštanj, ki jih morajo zaradi požrešnosti lobijev, ki so blizu stari komunistični gardi pod Kučanovim 
vodstvom, plačati davkoplačevalci, se tudi tukaj pojavlja isto. Sicer je pa zadevo jasno popisal avtor pod kraticami N. Ž. na spletni strani Nova24tv. 
Naslov je “Resnica o drugem tiru – kako bo Kučanovo omrežje pokradlo na stotine milijonov evrov”.

je tistih, ki menijo, da so ZDA na napačni poti vse manj (s 54 odstotkov 
pred tednom dni na 47 odstotkov). Narašča tudi podpora Trumpu. 53 
odstotkov vprašanih meni, da nov predsednik dobro opravlja svoje delo, 
temu nasprotuje 47 odstotkov.

Trumpu so levičarji očitali nacionalizem, posebej njegov poziv “ku-
pujmo ameriško”. No, raziskave kažejo, da to podpira kar 83 odstotkov 
Američanov. In naprej. 56 odstotkov Američanov podpira Trumpovo 
odločitev, da gredo ZDA ven iz sporazuma TPP, samo 27 odstotkov 
temu nasprotuje. Enak odstotek vprašanih se strinja, da morajo ZDA 
spremeniti sporazum Nafta z Mehiko in Kanado.

Gradnjo zidu na meji z Mehiko podpira 48 odstotkov vprašanih, 
nasprotuje pa 46 odstotkov. Ob tem je zanimivo, da 64 odstotkov 
volivcev verjame, da se bo v Trumpovem mandatu drastično zmanjšalo 

število ilegalnih migrantov, 50 odstotkov je prepričanih, da mora Mehika 
ameriškim davkoplačevalcem nekako nadoknaditi stroške, ki jih imajo 
z ilegalnimi migranti.

In famozni Obamacare. 76 odstotkov Američanov podpira razgra-
dnjo zdravstvene reforme, ki je bolj znana kot Obamacare. Od teh jih 
55 odstotkov podpira nov, boljši zakon, 21 odstotkov bi ga odpravilo, 
ne da bi Trump uvedel nov program. Samo 22 odstotkov Američanov 
nasprotuje ukinitvi Obamacare.

Skratka, ukrepi Donalda Trumpa imajo več podpore, kot nam to želi 
pokazati medijski mainstream. Ukrepi, ki jih je do zdaj sprejel, imajo 
večinsko podporo Američanov, z izjemo gradnje zidu ob meji z Mehiko, 
ki jo podpira “samo” 48 odstotkov. A še vedno dve odstotni točki več, 
kot gradnji nasprotuje.
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Pri vsem tem sta si pa “skočila v lase” presednik vlade dr. Miro Cerar in predsednik parlamenta dr. Milan Brglez, sicer oba iz iste stranke. Sicer sta se 
zbogala, v resnici pa se je Cerar potegnil nazaj. Je pa zanimivo, da je Brglez prav v tem času obiral vrata v Vatikanu tako pri papežu kot na vatikanskem 
državnem tajnišvu in pri kardinalu Rodetu. In to prav predsednik tistega parlamenta, ki se ne le ne zmeni za vse umazanije, ki se dogajajo na račun 
katoliške Cerkve v Sloveniji, ampak jih na tihem celo odobrava. Naj bo za sklep posmehljivi komentar, ki ga je ob tem izrazil religiolog dr. Drago Ocvirk: 
»Saj veste, politika je stvar pragmatizma. Že za časa Tita so vedeli, da papež ne premore nobene legije, ima pa velik vpliv. Diktatorju je bilo tako veliko 
do sodelovanja s Svetim sedežem. Podobno pragmatično politiko imajo tudi naši levičarji, sicer pa bi katoličane najraje utopili v žlici vode«.

Odkar je pred skoraj letom in pol tudi Slovenijo zajel val migrantov, 
se postavlja vprašanje, kolikšen je strošek njihove oskrbe. Številke so 
bile precej različne, dejstvo pa je, da gre pri slovenski politiki glede mi-
grantov za povsem nerazumno trošenje denarja, še posebej z ozirom na 
to, da mesečni stroški oskrbe posameznega migranta krepko presegajo 
povprečno slovensko plačo, da o pokojninah ne govorimo. Pred kratkim 
pa je slovensko javnost vznemirila tudi informacija, da slovenska vlada 
pripravlja stanovanja s skoraj razkošno opremo za potrebe migrantov.

Da predstavlja financiranje migracij resen problem, dokazuje tudi 
dokument, ki ga je danes na twitterju ter facebooku objavil predsednik 
SDS Janez Janša. Gre za revizijsko poročilo o učinkovitosti in uspešnosti 
ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov, poročilo pa je izdelalo 
Računsko sodišče Republike Slovenije, na njem je datum 2. december 
2016, kar pomeni, da je bilo izdano pred mesecem in pol. Iz omenjenega 
poročila je razvidno, da znašajo mesečni stroški z obravnavo enega ile-
galnega (!) migranta, ki prosi za azil v Sloveniji, najmanj 1963 evrov, kar 
pomeni, da so lahko stroški še precej večji. To so seveda uradni podatki 
Računskega sodišča RS, kar bi lahko utišalo vse tiste, ki trdijo, da Janša 
s to številko pretirava. Ta številka je sicer šokantna in ji marsikdo težko 

verjame, vendar je resnična!
Kot je zapisal Janša, je to povsem nesprejemljivo. »Slovenska vlada 

je najprej dolžna poskrbeti za domače ljudi, tujcem pa po nobenem 
kriteriju ne more nuditi večje blaginje kot Slovencem. Takšno stališče 
ni nobena skrajnost, ampak zdravorazumski pristop, ki edini omogoča 
ohranitev Slovenije.« Režimski mediji pa so ta podatek povsem zamol-
čali. Še zlasti pa davkoplačevalcem, ki ta sredstva prispevamo v skupne 
blagajne, a nas obravnavajo kot drugorazredne. Prav zato Janša meni, da 
je ta podatek treba razširiti. Jasno pa je, da je potrebno tej protislovenski 
politiki narediti konec.

Mimogrede, pred slabim letom dni je premier Miro Cerar slovensko 
javnost prepričeval, da nas vsak ilegalen migrant stane 385 evrov mesečno, 
vendar mu je ugovarjal poslanec SDS Vinko Gorenak. »385 evrov je strošek 
osnovne oskrbe, kot so hrana, namestitev in žepnina. Prišteti pa je treba še 
stroške za plače zaposlenih, ki letno znašajo 509 milijonov evrov. Če temu 
dodamo samo še stroške za varnostnike, ki znašajo 220.000 evrov letno, 
dobimo mesečni strošek na posameznega prosilca za azil v višini najmanj 
1344 evrov,« je tedaj dejal Gorenak. No, izkazalo pa se je, da je ta številka 
realno še precej višja, kar je naravnost škandalozno.

No, in ob Pahorjevem obisku v Moskvi je Putin izrazil pripravljenost, da se Rusija udeleži tega finančnega načrta “drugi tir”. Res je, da je po drugi 
svetovni vojski zmagovita Amerika zdajala milijone in milijone dolarjev opustošeni in obubožani Evropi in Japonski, prav tako je pa tudi res, da enako 
zmagovita Rusija (takrat Sovjetska zveza) ni dala nikomur nič – še pokradla je, kar se je našlo. Tako je iz Vzhodne Nemčije razmontirala in odpeljala v 
Rusijo cele tovarne (na primer znano firmo Zeiss iz Jene). Dr. Andrej Kobal, ki je neposredno po vojski kot visok ameriški častnik vodil ameriško delegacijo 
v bolgarski Sofiji, pripoveduje, kako mu je visok sovjetski zasedbeni častnik rekel: »Mi premaganim ne damo nič. Mi samo vzamemo in odpeljemo v 
Rusijo.« Če bo Putin res kaj investiral v “drugi tir”, potem si bo to krepko zaračunal, plačali bodo pa slovenski davkoplačevalci. Razlika bo pa ta, da bo 
Putin vsaj nekaj investiral, Kučanov krog bo pa samo kradel. Sistem pač, ki so se ga komunisti naučili v “visoki” šoli v Sovjetski zvezi. Pa naj še kdo reče, 
da to ni škiljenje na Vzhod.

Ne samo, da tudi slovenska notranja politika “škili” na vzhod – na plečih davkoplačevalcev si skuša zagotoviti tudi večino na prihodnjih volitvah. 
Ker leve stranke nezadržno drsijo navzdol, dviga se pa Janševa SDS, jim pač ne kaže drugega, kot pridobiti si glasove na volitvah. Zato poskušajo spraviti 
v Slovenijo čim več migrantov in jim še pred volitvami preskrbeti državljanstvo, da bodo potem glasovali zanje. Kako sicer razumeti, kar je zapisal GB v 
Demokraciji pod naslovom “Škandal! Za vsakega migranta dva tisoč evrov davkoplačevalskega denarja na mesec”.

zahtevala Republika Italija. Zato je bila sprejeta odločitev, da se preveri 
ekonomska upravičenost tega projekta in tudi ostale možnosti, ki so še 
na voljo, da se zagotovi obvezna pretovorna pretočnost za potrebe Luke 
Koper za v prihodnje. »Časa je bilo dovolj. Leta 2013 sem, preden sem 
zapustil položaj, povedal, da je časa še dve leti, da se to naredi.« Žal 
se to v tem obdobju ni realiziralo. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 
spomladi lani in sedaj smo priča scenariju, za katerega se bojim, da je 
eden najslabših izmed vseh možnih. Gre za nek megalomanski projekt, 
projektiran za 160 km na uro. Černač je poudaril, da za potrebe, za katere 
naj bi ta proga služila, tega ne potrebujemo. 90 odstotkov kapacitet te 
proge bo pretovor tovora, te hitrosti pa vlaki v tem segmentu ne dose-

gajo. »Projekt je prebogato projektiran, zahtevani so dodatni standardi, 
zaradi česar zraven dobimo obežni rob, s čim dobimo praktično dva tira, 
od katerih je uporaben eden. Bojim se, da se bo s projektom pričelo 
podobno kot v primeru TEŠ 6, kar je slabo. Gre za politični projekt, ki 
nima nobene zveze s tem, kar potrebujeta država in Luka Koper.« (…)

Vlada Mira Cerarja in strici, ki jo v resnici vodijo, nimajo nobenega 
občutka za ljudi, saj jim gre izključno za lastno korist in ohranjanje 
oblasti. Le upamo lahko, da bodo volivke in volivci to spoznali že na 
naslednjih volitvah, kajti v nasprotnem primeru bo prepozno in bo Slo-
venija postala oaza revščine v Evropi po zgledu socialistične Venezuele, 
ki so si jo slovenski socialisti zamislili kot vzor.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
POPOTOVANJA

PO GALILEJI
1. V NAZARET

nadaljevanje
Pri	nekem	ovinku	se	razširi	razgled.	Nov	svet	se	

odpre.	Za	griči,	sredi	katerih	je	Nazaret,	se	prikaže	
lepi	kupoli	podobna	gora	Tabor.	Pred	Malim	Hermo-
nom	 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.	Gore	in	hribi	so	vsled	suše	
že	rjavkasti.	Dolina	se	pa	lesketa	v	najlepših	barvah.	
Galileja	je	lepa	dežela.
Sonce	hudo	pripeka.	Vozimo	se	po	lepi	cesti	na	

višini.	Od	brhkih	arabcev	lije	pot	in	tudi	mi	občutimo	
vročino,	dasi	smo	pod	streho.
Pridemo	do	vasi	Jafa,	ki	je	menda	domovina	Ze-

bedejeva	in	rojstni	kraj	apostolov	Jakoba	in	Janeza.	
Nad	 vasjo	 je	majhno	 svetišče,	 posvečeno	 tema	
dvema	apostoloma.	Nekaj	vaških	paglavcev	zahteva	
bakšiš,	a	kočijaž	jim	da	z	bičem.	Kriče	se	razkropijo	
in	zaženejo	za	nami	nekaj	kamnov.
Med	griči	se	kaže	oblika	prijazne	dolinice.	Pobočje	

gričev	je	obdelano,	v	jarkih	so	lepi	nasadi.	Cesta	se	
nagne	navzdol,	še	nekaj	ovinkov	in	pred	nami	leži	
gorski	biser	–	Nazaret.

Iz	visokega	zvonika	cerkve	Marijinega	ozanjenja	
se	začuje	zvon,	ki	pozdravlja	Prečisto	vsake	četrt	ure.	
Nehote	se	odkrijemo	in	iz	dna	duše	privre	prisrčno:	
Zdrava	Marija.
Pri	 eni	 izmed	prvih	 hiš	 se	ustavimo.	 Posestnik	

Haselschwert	je	dobrosrčen	templer.	Gospod	Lendle,	
ki	je	obenem	tudi	oskrbnik	frančiškanskih	posestev,	
si	je	izmed	njegovih	hčera	izvolil	svojo	soprogo.	Pre-
stopila	je	v	katoliško	vero	in	je	sedaj	goreča	katoli-
čanka.	Dobro	se	okrepčamo	in	odpočijemo.	Izvrstno	
karmelsko	vino	odžene	utrujenost	dolge	vožnje.
Tokrat	je	bilo	za	Nazaret	malo	časa.	Mimogrede	

le,	ko	grem	k	usmiljenim	bratom,	da	si	zagotovim	
stanovanje,	pozdravim	cerkev	Marijinega	oznanje-
nja,	Marijin	 studenec	 in	 ljubko	mestece.	Mudi	 se	

nam,	ker	hočemo	ta	dan	še	v	Tiberijo.	Po	kratkem	
razgovoru	pri	postrežljivih	bratih	gremo	od	samo-
stana	na	cesto.	Usedemo	se	in	arabca	potegneta.	
Na	višavi	se	ozremo	nazaj	in	v	slovo	zakličem:	Na	
svidenje	v	kratkem!

2. V TIBERIJO
To	ti	je	višava	tukaj	nad	Nazaretom,	kakršnih	je	

malo.	Oko	sega	na	vse	strani	in	zre	vse	pokrajinske	
lepote	od	morske	obale	do	s	snegom	pokritih	veli-
kanov.	Danes	ni	časa,	ker	hitro	zdrdramo	navzdol	
po	precej	slabi	cesti.	Vas	er-Rene	ima	močan	stu-
denec;	menda	so	tukaj	križarji	premagali	leta	1187	
krdelo	muslimanov.	Na	višini	 je	el-Mešhed	v	rodu	
Zabulonovem,	rojstni	kraj	preroka	Jona.	Še	danes	
se	tam	časti	njegov	grob.	Prebivalci	so	muslimani.	
Vrh	hriba	je	samotno	drevo,	pod	njim	grob	nekega	
šejka.	 Krasen	 prizor.	 Tu	 pa	 tam	 začne	 dr.	 Peters	
precej	razgrajati	nad	slabim	potom,	ki	je	res	tak,	da	
bi	človeku	lahko	iztreslo	dušo.	Le	na	nekaj	krajih	je	
cesta	nova	in	gladka.
Zopet	zazremo	vas	in	več	cerkva.	Ogromni	plotovi	

bodičastih	 kaktusov	 obdajajo	 posamezne	 vrtove.	
Kraj	 je	 jako	prijazen.	Ni	treba	dolgo	povpraševati	
po	 imenu.	Prvi	hip	ve	vsak	potnik:	to	 je	Kana	na	
Galilejskem,	kraj	prvega	Jezusovega	čudeža.
Tik	pred	vasjo	je	vrelec,	kjer	perejo	Kanančanke.	

Otroci	nas	zapazijo	in	kriče:	hadži,	hadži,	to	je	ro-
marji.	Za	bakšiš	ni	časa,	ker	arabca	zdirjata	mimo	
amerikanske	šole	med	prve	hiše.
Svetišče	pozdravimo	le	mimogrede.	Mudi	se	nam,	

zakaj	do	Tiberije	je	še	dolga	pot.
Po	tej	poti	je	moral	Božji	Učenik	hoditi	večkrat,	

kadar	je	šel	iz	Nazareta	k	svojemu	jezeru	in	v	svoje	
mesto	ali	nazaj.	Zato	je	ob	tej	poti	tudi	več	spominov	
na	dogodke	iz	njegovega	življenja.
Dolina,	skozi	katero	vodi	cesta,	se	imenuje	dan-

danes	vadi	Rumane	in	je	nekako	stranska	soteska	
doline	Batof.	Kraji	so	prijazni,	višine	ljubke,	nižave	
navidezno	rodovitne,	le	slabo	obdelane.	Na	nekem	
kraju	je	v	prijaznem	oljčnem	gaju	mnogo	velblodov,	
vsi	na	kratko	ostriženi	in	menda	zoper	hude	muhe	
namazani	z	neko	maščobo,	da	se	svetijo	kot	pustni	
krofi.	Cesta	vodi	v	močno	izpranem	jarku,	na	vozu	
nas	meče	 sem	 ter	 tja.	 Gospodu	 Lendleju	 zdrsne	
plašč,	ne	da	bi	mi	zapazili.	Slučajno	pogledam	nazaj	
in	vidim,	da	se	piplje	vaška	mladež,	ki	nas	je	ravno	
nahrulila	za	bakšiš,	za	bavarski	havelok.	Treba	je	bilo	
poredni	drhali	zapretiti	s	turškimi	žandarji,	preden	so	
izgubljenca	zopet	izročili.	Oficir	se	je	precej	razsrdil	
in	 je	paglavce	ozmerjal	s	»kelb	 ibn	kelb	–	pes	 in	
pasji	sin«.	Take	kletve	čuješ	med	Arabci	vsak	dan.
Zdaj	je	pa	bilo	mestoma	ceste	res	konec,	ako	se	

o	cesti	sploh	sme	govoriti.	Pot	vodi	ravno	tam,	kjer	
se	najlaže	vozi.	Povsod	leži	debelo	kamenje	in	voz	

Nazaret, v ozadju gora Tabor
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zadene	zdaj	v	ta,	zdaj	v	drugi	kamen.
Turški	vladi	se	mora	priznati,	da	ima	vsaj	dobro	

voljo	odpomoči	nedostatkom	na	cestah.	Na	raznih	
krajih	delajo	felahi	iz	sosednih	vasi	pri	cesti	in	dona-
šajo	gramoz.	Ljudje	delajo	prav	marljivo	in	zraven	
pojejo,	kakor	je	pri	Arabcih	navada.	Da	ceste	nikoli	
niso	dodelane,	temu	so	krivi	vedno	prazni	in	vrhu	
tega	še	strašno	globoki	žepi	turških	uradnikov.	Davke	
za	ceste	pridno	pobirajo,	a	sto	in	sto	rok	grabi	po	
tem	cestnem	zakladu	in	cesta	pride	vedno	prepozno.
Bila	je	sobota,	judovski	praznik.	Pri	neki	vasi	je	

pod	oljkami	tik	ceste	zbrano	veliko	ljudi,	posebno	
žensk	in	otrok.	Morda	obhajajo	kak	vesel	dogodek	
ali	kak	praznik.	Žene	in	dekleta	plešejo,	kakor	je	pri	
Jutrovcih	navada.
Spričo	plesa	pri	Jutrovcih	je	naš	ples	silno	okoren,	

surov,	naravnost	smešen,	posebno	ako	se	pleše	v	
ozki	dvorani,	v	dimu,	gneči	in	vročini	in	drvita	mo-
ški	in	ženska	po	dvorani,	kakor	bi	bila	znorela.	Na	
Jutrovem	plešejo	le	ženske	same,	na	prostem	pod	
milim	nebom,	pri	preprosti	godbi,	ki	si	jo	delajo	na-
vadno	same.	Po	taktu	se	gibljejo	ali	posamezne	ali	
pa	skupno	z	veliko	spretnostjo.	To	gibanje	je	jako	
dostojno	in	obenem	lepo,	da	si	moremo	prav	lahko	
misliti,	zakaj	se	je	ples	rabil	pri	Judih	celo	pri	službi	
božji	in	se	kralj	David	ni	sramoval	plesati	pred	skrinjo	
zaveze.	Mnogokrat	sem	videl	plese	na	raznih	krajih	
v	Egiptu	 in	Sveti	 deželi,	 a	 reči	moram,	da	nisem	
zapazil	nikoli	niti	najmanjše	nedostojnosti,	česar	se	
o	naših	plesih	žal	ne	more	vedno	reči.

Na	 levi	 je	 pod	 prijaznim	gričem	 sredi	 oljk	 vas	
Toran.	Polje	je	videti	jako	bogato;	cesta	vodi	mesto-
ma	sredi	 bujne	pšenice.	Na	nekem	mestu	 je	 več	
velblodov	sredi	polja	med	pšenico,	a	nikogar,	ki	bi	
jih	prepodil.
Ustno	izročilo	pravi,	da	se	je	ravno	na	tem	kraju	

vršil	dogodek,	katerega	pripoveduje	evangelij:	»V	
tistem	času	je	šel	Jezus	v	soboto	skozi	žitna	polja.	
Njegovi	učenci	 so	postali	 lačni.	Začeli	 so	 smukati	
klasje	in	jesti.	Ko	so	farizeji	to	videli,	so	mu	rekli:	
‚Poglej,	tvoji	učenci	delajo,	kar	v	soboto	ni	dovoljeno	
delati‘«	(Mt	12,1-2).	Hinavski	farizeji	so	mislili	Zve-
ličarja	ujeti,	a	on	jih	zavrne,	da	učenci	niso	skrunili	
sobote,	 ker	 jim	 je	 dovolil	 on,	 Sin	 človekov,	 ki	 je	
“gospodar	sobote”.
Pri	neki	mlaki,	katere	vode	bi	pri	nas	ne	pila	no-

bena	žival,	se	malo	odpočijemo	in	napojimo	konje.	
Prihajajo	ljudje,	da	si	najprej	umijejo	noge,	kakor	je	
pri	muslimanih	navada,	in	potem	pijejo	–	isto	vodo.	

V	teh	krajih	je	voda	pač	dragocena	reč	in	v	vročini	
so	ljudje	zadovoljni	tudi	z	mlako.
Odtod	naprej	je	videti	čisto	drugačno	kamenje.	

Prst	je	črna	in	še	bolj	rodovitna.	Pokrajina	izgleda	
temno.	Kamenje	je	ognjeniški	bazalt.	Tako	je	ves	čas	
tja	do	Galilejskega	morja	in	v	vsej	okolici.	Nekdaj	je	
moralo	biti	tukaj	polno	ognjenikov.	Žid	je	vedel	tudi	
tukaj	pograbiti	najboljše.
Skupina	bogatinov,	večinoma	ruskih	Židov,	je	na-

kupila	skoraj	vso	pokrajino	in	naselila	tu	svoje	ljudi.
Naselbine	so	lepe,	hišice	po	evropsko	zidane	ka-

kor	lične	škatlice	sredi	rodovitnega	polja	ob	svetlih	
višinah.	Zahrepenel	sem,	da	bi	stanoval	v	eni	teh	
naselbin,	če	bi	ne	bile	židovske.	Pozneje	sem	tako	
naselbino	obiskal	in	občudoval	res	pametne	naprave	
in	večinoma	vzoren	red	–	a	vse	to	ni	toliko	delo	ljudi	
samih,	kolikor	uspeh	židovskega	denarja,	ki	se	usipl-
je	med	naselbine	kakor	nekdaj	mana	na	puščavo.
Mnogo	naselbin	je	že	splavalo	po	vodi,	ker	so	se	

razni	 židovski	 bogatini	 naveličali	 podpirati	 lenobo	
svojih	rojakov.	Židje	so	napravili	marsikaj	v	Sveti	
deželi.	Do	židovskega	kraljestva	pa	ne	bo	prišlo,	ker	
Žid	ni	kmetovalec.
Zavidal	sem	jim	naselbine	 in	 rodovitna	polja	v	

teh	lepih	krajih.
Cesta	se	nagne	precej	navkreber	proti	vasi	Lu-

bieh.	Vas	se	vidi	kot	pravo	orlovsko	gnezdo.	Prebi-
valci	so	bojda	malo	zaupanja	vredni.
Nekaj	 smo	 tudi	mi	 izkusili.	 Poleg	 ceste	 je	 bila	

tropa	 razcapanih,	 divjih	 fantalinov	 pri	 čredah.	Ko	
zapazijo	naš	voz,	se	približajo	in	zahtevajo	bakšiš.	To	
vsakdanje	beračenje	človeku	mnogokrat	preseda	in	
tudi	to	pot	nismo	dali	ničesar,	posebno,	ker	je	v	teh	
deželah	jako	težko	dobiti	potrebni	drobiž.	Fantalini	
so	se	čutili	užaljene,	ker	nismo	plačali	colnine	in	so	
začeli	naš	voz	bombardirati	s	kamenjem,	katero	so	
lučali	 z	neznansko	 spretnostjo	 s	 svojimi	pračami,	
tako	da	smo	se	morali	zavarovati	s	streho,	da	nas	
niso	kamni	zadeli.	Na	kako	kaznovanje	tega	napada	
ni	bilo	misliti,	ker	mora	biti	človek	v	teh	krajih	opre-
zen.	Dr.	Peters	je	sicer	nad	to	predrznostjo	fantalinov	
precej	vzkipel,	ali	bavarski	oficir	je	bolj	poznal	deželo	
in	njene	prebivalce	ter	odsvetoval	vsako	nadaljne	
postopanje.
Zanimivo	je	bilo,	da	sem	pri	tej	priložnosti	videl	

lučanje	s	pračo,	kakršno	je	imel	tudi	pastir	David,	
ko	je	šel	nad	orjaka	Goliata.	Ti	grobi	in	malo	olikani	
pastirji	pričajo	s	svojim	lučanjem,	kako	dolgo	se	na	
Jutrovem	ohranijo	marsikatere	navade.
Meseca	aprila	leta	1799	je	francoski	general	Junot	

v	bližini	premagal	mnogoštevilne	Turke.	Uspeha	ta	in	
druge	zmage	niso	imele.	Sveta	dežela	se	bo	mogla	
pridobiti	le	s	krotkim	mečem	svete	vere.
Na	višini	se	cesta	združi	s	potom,	ki	pride	od	gore	

Tabor.	Razgled	je	na	obe	strani	jako	lep.	Tu	vidim	
prvikrat	 Jordanovo	dolino	 in	mogočno	gorovje	na	
vzhodni	strani.
Odtod	je	cesta	prav	navadna	poljska	pot	in	sicer	

precej	slabe	vrste.	Na	levi	je	svet	nekoliko	višji,	na	
desni	pa	nadvse	lepa	in	jako	rodovitna	dolina.	Tudi	
naše	 pokrajine	 so	 vigredi	 lepe,	 a	 te	 nepregledne	
daljave	samega	žitnega	polja	so	naravnost	rajske.

Toran (arabski Tur'an)



Ravno	hočemo	prevoziti	neko	dolinico,	ko	se	pri-
kaže	pred	nami	na	poti	–	mlad	volk.	Mrcina	nas	še	
niti	ni	zapazila.	Kočijaž	ustavi	konja.	Gospod	Len-
dle	ima	samokres,	kakršnega	rabijo	nemški	oficirji	
v	vojski	in	ki	se	lahko	uporablja	tudi	kakor	puška.	
Med	pripravljanjem	nas	volk	zapazi	in	skoči	nekoliko	
vstran.	V	večerno	tišini	zagrmi	rezek	strel,	žal	pa	je	
samo	zrak	dobil	luknjo,	ne	pa	tudi	volk.	Kakor	blisk	
plane	po	jarku	in	še	dolgo	vidimo,	kako	se	za	njim	
maje	visoka	pšenica.

Zdaj	mi	je	tudi	jasno,	čemu	nosi	tu	vsak	svojo	
rometo.	Strahu	pa	volku	pred	njimi	ni	treba	imeti.	
Mrcine	tukaj	ne	manjka.	Le	nekoliko	pozneje	zagle-
damo	pred	seboj	na	poti	bolj	psu	kakor	lisici	podob-
nega	šakala,	ki	se	kmalu	izgubi	med	bujno	pšenico.
Kraj	 ni	 samo	 lep,	 ampak	 tudi	 jako	 rodoviten,	

kakor	se	vidi	po	krasni	pšenici.	Prostrano	polje	je	
divno;	pogleda	ne	ovira	nobeno	drevo,	celo	noben	
grm	ne.	Le	tu	in	tam	se	vidi	kak	kamen,	drugače	pa	
se	razteguje	posejana	plan	nepretrgano	ure	daleč.
Že	 dlje	 vidimo	 na	 levi	 višino,	 podobno	 dvema	

rogovoma	 s	 sedlom	 na	 sredi.	 To	 je	 gora	 Korûm	
Hattîn,	kakor	ji	pravijo	Arabci.	Ustno	izročilo	pravi,	
da	je	Božji	Zveličar	na	tej	gori	govoril	množicam	oni	
nebeške	modrosti	in	blaženosti	polni	govor,	kateremu	
pravimo	govor	na	gori	ali	osmero	blagrov.	Kakor	kaže	
gora	s	svojima	rogovoma	proti	sinjemu	nebesnemu	
obloku,	 tako	nam	 je	 tudi	 Božji	 Učenik	 s	 to	 svojo	
pridigo	podal	najboljši	kažipot	v	blažena	nebesa.
Križarji	so	tu	v	spomin	na	ta	blaženi	dogodek	se-

zidali	cerkvico,	katero	so	pa	pozneje	mohamedanci	
razdejali.
Ob	tej	gori	se	je	3.	malega	srpana	leta	1187	bila	

med	 kristjani	 in	mohamedanci	 odločilna	 bitka,	 v	
kateri	so	kristjani	podlegli	in	s	tem	za	vselej	izgubili	
Sveto	deželo	in	svete	kraje.	Mohamedanci	so	jih	ob-
kolili	od	vseh	strani	ter	jih	pritisnili	ob	goro,	kjer	jih	je	
sonce	neusmiljeno	žgalo	ter	niti	kapljice	vode	ni	bilo	
in	Arabci	pravijo,	da	je	“vode	zmanjkalo	celo	očem”.
V	žoltem	pesku	trohne	kosti	krščanskih	junakov.	

Dandanes	 se	 za	 to	 deželo	 zanima	 ves	 krščanski	
svet	kakor	še	nikoli,	niti	ob	času	križarjev.	Ali	se	bo	
posrečilo	 spraviti	 Sveto	deželo	 zopet	 v	 krščanske	
roke?	Meni	se	zdi,	da	nasprotujeta	temu	dve	skoraj	
nepremagljivi	oviri.	Prvič	nasprotstvo	med	raznimi	

krščanskimi	veroizpovedmi,	ki	bo	težko	kdaj	jenjalo,	
in	drugič	mohamedanska	vera,	ki	je	pri	večini	prebi-
valcev	ukoreninjena	dandanes	še	ravno	tako	trdno,	
kakor	ob	času	preroka	samega.	Izkušnja	pa	uči,	da	
je	spreobrnjenje	mohamedanca	h	krščanstvu	čudež	
prve	vrste.	Bog	ima	seve	tudi	svoje	namene	in	dolo-
čen	čas.	Za	sedaj	moramo	biti	veseli,	da	smemo	vsaj	
neovirano	obiskovati	vse	one	kraje,	ki	so	nam	dragi	
po	blaženih	spominih	na	našega	Božjega	Odrešenika.
Take	in	enake	misli	se	mi	vzbujajo,	ko	se	vozimo	

preko	te	znamenite	gore.
Polagoma	se	obzorje	razširi	tudi	na	levo;	naha-

jamo	se	pred	velikim	kotlom,	obkroženim	s	stenami	
temnega	gorovja.	V	globočini	zapazi	oko	svetel	blisk.	
Ni	treba	še	posebej	potniku	povedati,	da	je	ta	blišč	v	
globokem	kotlu	odsev	vodne	gladine	–	Galilejskega	
morja.
Eden	 spremljevalcev	 pokaže	 na	 nekaj	 velikih	

kamnov,	ki	niso	daleč	od	pota.	Domačini	jim	pravijo	
“kamni	kristjanov”	in	menda	je	to	kraj,	kjer	je	Zveli-
čar	storil	oni	znameniti	čudež,	ko	je	nasitil	s	peterimi	
kruhi	in	dvema	ribama	5.000	mož.
Skoraj	ne	slišim	te	opazke	 in	 le	mimogrede	se	

ozrem	na	te	kamne.	Čisto	sem	prevzet	od	 lepote	
kraja,	na	katerem	smo.
Sonce	ravno	zahaja	tam	dol	za	Samarijske	gore.	

Pokrajine	na	Jutrovem,	posebno	tukaj	v	Galileji	so	
prelestne	v	sončnem	svitu,	a	njih	pravi	kras	se	kaže	
po	sončnem	zatonu;	med	griče	 in	doline	se	uleže	
prijeten	mrak.	Vsa	priroda	je	zavita	v	temnomoder	
pajčolan	in	vsak	predmet	odseva	drugo	barvo.

Tukaj	na	višini	nad	Galilejskim	morjem	sega	oko	
od	 onstran	 Jordanskega	 gorovja	 tja	 do	 Velikega	
Hermona	in	do	sneženih	vrhov	lepega	Libanona.	Ves	
svet	žari	kakor	bi	bil	iz	čistega	zlata.
Dvojno	veselje	občuti	tu	srce:	vidim	eno	najlepših	

pokrajih	božje	zemlje.	Zrem	pa	tudi	kraje,	ki	so	nam	
tako	ljubi	po	svetih	dogodkih.
Kolikokrat	je	bil	na	tej	višini	Božji	Učenik	sam,	

ko	je	prihajal	ali	odhajal	tja,	kjer	je	bival	najraje:	
na	“svoje”	jezero	in	v	“svoja”	mesta.	Kaj	je	pač	mo-
ralo	občutiti	njegovo	Božje	Srce,	ki	ni	zrlo	samo	te	
zemeljske	lepote,	ampak	nad	njo	tudi	nebeški	raj!
Kratkemu	mraku	 sledi	 hitro	 temna	 noč.	 Cesta	

vodi	navzdol.

Na poti v Tiberijo

Tiberija danes



ZA SVETE MAŠE: CAD130:	A.	Mocnik;	$110:	M.	Cerer;	$50:	A.	
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BOG POVRNI NAŠIM DOBROTNIKOM!

Postni	čas	je	primeren	čas	za	poglobitev	življenja	
s	pomočjo	svetih	sredstev,	ki	nam	jih	nudi	Cerkev:	
post,	molitev	in	miloščina.	Temelj	vsega	tega	je	Bož-
ja	beseda,	ki	smo	jo	v	tem	času	povabljeni	poslušati	
in	premišljevati	z	večjo	prizadevnostjo.	Tu	bi	se	še	
posebej	rad	ustavil	ob	priliki	o	bogatašu	in	ubogem	
Lazarju	(prim.	Lk	16,19-31).	Naj	nas	navdihne	ta	
značilna	zgodba,	ki	je	ključ	za	razumevanje	prave	
sreče	in	večnega	življenja,	saj	nas	spodbuja	k	iskre-
nemu	spreobrnjenju.

Bližnji je dar
Prilika	se	začenja	s	predstavitvijo	obeh	glavnih	

oseb,	toda	ubogi	je	opisan	bolj	podrobno:	je	v	brez-
upnem	položaju	in	nima	moči,	da	bi	se	dvignil.	Leži	
pri	vratih	bogatina	in	pobira	drobtine,	ki	padajo	z	
njegove	mize.	Po	vsem	telesu	ima	rane,	ki	jih	hodijo	
lizat	psi.	Ta	mračna	slika	kaže	zavrženega	in	poni-
žanega	človeka.
Slika	 je	še	bolj	dramatična	če	upoštevamo,	da	

se	revež	imenuje	Lazar:	ime,	polno	obljub,	ki	do-
besedno	pomeni	“Bog	pomaga”.	Ta	oseba	torej	ni	
nek	neznanec,	ampak	ima	čisto	določene	poteze	in	
se	predstavlja	kot	človek	z	osebno	zgodovino.	Med-
tem	ko	je	za	bogataša	skoraj	neviden,	postane	nam	
znan	in	skoraj	domač,	dobi	obraz	in	tako	postane	
dar,	 neprecenljivo	 bogastvo,	 od	Boga	 zaželeno	 in	
ljubljeno	bitje,	ki	se	ga	spominja,	čeprav	je	trenutno	
v	človeški	izvržek.	(…)

Greh nas slepi
Prilika	je	neusmiljena	v	naštevanju	nasprotstev,	

v	 katerih	 se	 znajde	 bogat.	 Nasprotno	 od	 Lazarja	
ta	oseba	nima	imena,	ampak	je	označen	samo	kot	
“bogat”.	Njegovo	obilje	se	kaže	v	obleki,	ki	jo	nosi	v	
pretiranem	razkošju.	Škrlat	je	bil	namreč	zelo	cenjen,	
bolj	kot	srebro	ali	zlato,	zato	je	bil	pridržan	za	bogove	
(prim.	Jer	10,9)	in	kralje	(prim.	Sod	8,26).	Bissus	je	
bilo	posebno	platno,	ki	je	obleki	dajalo	skoraj	sveti	
značaj.	Bogastvo	tega	človeka	je	bilo	torej	čezmerno,	
še	posebej,	ker	se	je	z	njim	bahal	vsak	dan	kot	z	
nečem	običajnim:	»dan	na	dan	se	je	sijajno	gostil«	
(Lk	 16,19).	 V	 njem	 se	 dramatično	 vidi	 sprijenost	
greha,	ki	se	uresničuje	v	treh	sledečih	si	trenutkih:	
ljubezen	do	denarja,	nečimrnost	in	ošabnost..
Apostol	Pavel	pravi:	»Korenina	vsega	zla	je	na-

mreč	pohlep	po	denarju«	(1	Tim	6,10).	 Je	glavni	
vzrok	 sprijenosti	 in	 vir	 nevoščljivosti,	 prepirov	 in	
sumničenj.	Denar	lahko	privede	do	tega,	da	gospo-
duje	nad	nami	in	tako	postani	tiranski	malik.	(…)
Prilika	nam	kaže	tudi,	da	pohlep	naredi	bogataša	

nečimrnega.	 Svojo	 osebnost	 uresničuje	 v	 videzu,	
tako	da	drugim	pokaže,	kaj	vse	si	 lahko	privošči.	
Toda	videz	prikriva	notranjo	praznino.	Njegovo	ži-
vljenje	je	ujetnik	zunanjosti,	ki	je	najbolj	površna	
in	kratkotrajna	razsežnosti	bivanja.
Najnižja	 stopnja	 tega	moralnega	 propada	 je	

ošabnost.	Bogataš	se	oblači	kot	bi	bil	kralj,	se	dela	
boga	in	pozablja,	da	je	preprosto	umrljiv	človek.	Za	
človeka,	sprijenega	od	bogastva,	ne	obstoja	nihče	
drug	kot	on	sam,	zato	ljudje,	ki	so	okrog	njega	sploh	
ne	pridejo	v	njegov	vidni	krog.	(…)

Beseda je dar
Evangelij	 o	 bogatašu	 in	 ubogem	 Lazarju	 nam	

pomaga	 pripraviti	 se	 dobro	 na	 veliko	 noč,	 ki	 se	
približuje.	(…)	Ko	duhovnik	s	pepelom	zaznamuje	
glavo,	ponavlja	besede:	»Pomni,	da	si	prah	in	da	se	
v	prah	povrneš.«	Obe	osebi	v	priliki	nepričakovano	
odkrijeta:	»	Ničesar	namreč	nismo	prinesli	na	svet,	
zato	tudi	ne	moremo	ničesar	odnesti«	(1	Tim	6,7).
Tudi	naš	pogled	se	upira	v	onostranstvo,	kjer	ima	

bogataš	dol	pogovor	z	Abrahamom,	ki	ga	kliče	“oče”	
in	s	tem	pokaže,	da	pripada	Božjemu	ljudstvu.	Ta	
podrobnost	 dela	 njegovo	 življenje	 še	mnogo	 bolj	
nsemiselno,	ker	do	zdaj	ni	bilo	rečeno	prav	nič	od	
njegovem	odnosu	do	Boga.	Saj	v	njegovem	življenju	
ni	bilo	prostora	za	Boga,	ker	je	bil	sam	sebi	edini	bog.
Samo	v	trpljenju	na	onem	svetu	spozna	Lazarja	

in	hoče,	da	bi	ubogi	olajšal	njegovo	trpljenje	z	malo	
vode.	Kar	hoče	od	Lazarja	je	podobno	tistemu,	kar	
bi	kot	bogataš	lahko	naredil,	pa	ni.	Mu	pa	zato	Abra-
ham	odgovori:	»Otrok,	spomni	se,	da	si	v	življenju	
dobil	svoje	dobro,	Lazar	pa	prav	tako	húdo;	zdaj	je	
on	tukaj	potolažen,	ti	pa	trpiš«	(Lk	16,25).	Na	onem	
svetu	se	uresnični	neke	vrste	enakost	in	dobro	urav-
novesi	trpljenje	v	prejšnjem	življenju.	(...)
Tako	 pride	 na	 dan	 resnični	 problem	bogataša:	

korenina	 vseh	 njegovih	 napak	 je,	 da	 ne	 posluša	
Božje	Besede.	To	ga	pripelje,	da	ne	ljubi	več	Boga	in	
posledično	zaničuje	bližnjega.	(…)	Zapreti	srce	Bogu,	
ki	govori,	ima	za	posledico	zaprtje	srca	bližnjemu.
Postni	čas	je	ugoden	čas	za	obnovitev	v	srečanju	

z	živim	Kristusom	v	njegovi	Besedi,	v	zakramentih	in	
v	bližnjem.	Gospod	–	v	štiridesetih	dneh	v	puščavi	
je	premagal	Skušnjavca	–	nam	kaže	pot	po	kateri	
nam	je	iti.	Naj	nas	Sveti	Duh	vodi,	da	bomo	zares	
prehodili	pot	spreobrnjenja,	da	bi	ponovno	odkrili	dar	
Božje	Besede,	da	bi	bilo	naše	srce	očiščeno	greha,	
ki	nas	udari	s	slepoto	za	službo	Kristusu,	navzočem	
v	potrebnih	bratih.	(...)

Frančišek
papeževo pismo za postni čas
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