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AVE MARIA
je spletno nadaljevanje mesečnika 
istega imena, ki so ga v letih 1909 
do 2016 v tisku izdajali slovenski 

frančiškani v ZDA.

Izhaja na spletni strani:
www.avemaria-izlemonta.com

Urednik:
p. Bernardin Sušnik, OFM

14246 Main Street,
 Lemont, IL 60439-0608, USA

Tel.: (630) 257-3106
e-mail: bernardin@susnik.si

Dostop do spletne strani je prost.
Kopiranje je prosto.

P. STANISLAV ŠKRABEC ima svoj doprsni kip med drugimi v aleji, ki je posvečena slovenskim kulturnikom, ki so 
bili na nek način povezani z Novo Gorico. Nova Gorica je “mlado” mesto, saj je nastalo iz nič po drugi svetovni vojski, 
ko je meja starodavno Gorico pripisala Italiji. Začela je rasti kot mesto brez Boga, saj je bila cerkev Kristusa Odrešenika 
sezidana šele leta 1982, pa tudi za umetnost se komunizem ni dosti menil, ker mu je bila ideologija važnejša. Alejo 
slovenskih kulturnikov je dobila šele po slovenski osamosvojitvi. Doprsni kip frančiškana p. Stanislava Škrabca je 
delo akademskega kiparja Mirka Bratuša, ki je bil rojen leta 1963 v Negovi pri Gornji Radgoni. Kiparstvo je študiral 
na Akademiji za likovno umetnot v Ljubljani, v Münchnu in na Umetnostni akademiji v Düsseldorfu, podiplomski 
študij pa je zaključil v Ljubljani pri profesorju Luju Vodopivcu. Prva dela je oblikoval v kovini in lesu, kasneje pa je 
med materiale vključil tudi živo in mrtvo naravo: bron, glino, vosek, poliester, papir, industrijske proizvode, vodo in 
celo elektriko. Škrabčev spomenik spada med javne plastike pomembnih zgodovinskih osebnosti v Novi Gorici iz leta 
1999. P. Stanisalv Škrabec je bil rojen 7. januarja 1844 v Hrovači pri Ribnici na Dolenjskem. Osnovno šolo je končal 
v Ribnici, gimnazijo pa v Ljubljani, kjer je leta 1863 maturiral in vstopil v frančiškanski red. Leta 1867 prejel mašniško 
posvečenje, nato je bil dve leti suplent na  ugledni frančiškanski gimnaziji v Novem mestu. Klasično in slovansko jezi-
koslovje je študiral v Gradcu v letih 1869 do 1872, leta 1876 pa je opravil profesorski izpit. Od takrat pa do leta 1915 je 
živel v samostanu na Kostanjevici pri Novi Gorici, kjer je bil profesor na redovni gimnaziji. Med prvo svetovno vojsko 
se je moral pred fronto umakniti v Ljubljano, kjer je umrl 6. oktobra1918. Od ustanovitve leta 1880 je urejal mesečnik 
Cvetje z vrtov sv. Frančiška. Na platnicah je objavljal svoje slavistične razprave, s katerimi je močno vplival na razvoj 
slovenskega jezika. Njegovo dokaj zamolčano delo so končno ovrednotili simpoziji od leta 1994 dalje.

Še nekaj godov: Jožef Delavec (1.); aleksandrijski patriarh Atanazij (2.); apostola Filip in Jakob (3.); mučenec in za-
vetnik pred požari Florijan (4.); mladinski svetnik Dominik Savio (6.); “ledeni možje” mučenec Pankracij (12.); ter škofa 
Servacij (13.) in Bonifacij (14); isti dan je izven Slovenije tudi apostol Matija. Sledi mučenka Zofija (15.), ki je po tradiciji 
“mokra” (deževna); dva duhovnika in mučenca Čeh Janez Nepomuk in Poljak Andrej Bobola (16.); frančiškanski brat 
Pashal Bajlonski (17.); frančiškanski pridigar Bernardin Sienski (20.); škof v Emoni (rimski Ljubljani) Maksim (29.) in re-
šiteljica Francije Ivana Orleanska (30.), ki so jo zaradi krivične obsodbe sežgali na grmadi. Marijini godovi so: Marija 
Mati Cerkve in Marija Pomagaj (oba 24.) ter Marijino obiskanje (31.).
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Vedno živim v soncu.
Sonce je zvesto: včasih se navidez skrije, pa brž znova zasije še svetleje kot prej.

sv. Janez XXIII.

Slana v začetku maja
zoritvi sadja jako nagaja.

Fižol je najbolje saditi
na dan sv. Florijana (4.).

Po svetem Servaci (13.)
ni mraza se bati.

Če Urban (25.) greje zelo,
trgatev dobra bo.

MAJ – VELIKI TRAVEN
		1	 P	 JOŽEF	DELAVEC;	Oriencij	(Iztok),	šk.;
	 	 	 Jeremija,	prerok;	Peregrin	Laziosi,	red.;
  2 T Atanazij,	šk.,	c.	uč.;	Boris	in	Gleb,	muč.;
		3	 S	 Filip	in	Jakob	ml.,	ap.;
		4	 Č	 Florijan	(Cvetko),	muč.;	Janez	Martin	

Moyë,	duh.;	Ladislav	iz	Gielniówa,	red.;
		5	 P	 PRVI	PETEK;	Angel,	muč.;	Silvan,	muč.;
		6	 S	 PRVA	SOBOTA;	Dominik	Savio,	dijak;

  7 N 4. VELIKONOČNA NEDELJA;
		8	 P	 Viktor	Milanski,	muč.;	Bonifacij	IV.,	pap.;
  9 T Katarina	iz	Bologne,	red.;	Pahomij,	op.;
	10	S	 Antonin	Pierozzi,	šk.;
	11	Č	 Sigismund	(Žiga),	kralj;
	12	 P	 Pankracij,	muč.;	Leopold	Mandić,	red.;
 13 S Servacij,	šk.;	Janez	Molčavec,	šk.;

 14 N 5. VELIKONOČNA NEDELJA;
	15	 P	 Izidor,	kmet;	Zofija	(Sonja),	muč.;
 16 T Janez	Nepomuk,	duh.,	muč.;	Andrej	Bobo-

la,	red.,	muč.;	Marjeta	iz	Cortone,	spok.;
	17	S	 Pashal	Bajlonski,	red.;	Bruno	Kölnski,	šk.;
	18	Č	 Feliks	Kantališki,	red.;	Janez	I.,	pap.,	muč.;
	19	 P	 Peter	Celestin	V.,	pap.;	Alkuin,	op.;
	20	S	 Bernardin	Sienski,	red.;	Akvila,	muč.;

 21 N 6. VELIKONOČNA NEDELJA;
	22	 P	 Marjeta	Kasijska,	red.;	Joahima	Vedrunska,	

vzgoj.;	Renata,	spok.;	Julija,	muč.;
 23 T Marija	Mati	Cerkve;	Posvetitev	bazilike	sv.	

Frančiška	v	Assisiju;	Leon	Rostovski,	šk.,
	24	S	 Marija	Pomočnica;	Janez	Prado,	red.;
	25	Č	 VNEBOHOD (v Sloveniji);	Beda	Častitljivi,	

duh.,	c.	uč.;	Urban	I.,	pap.;
	26	 P	 Filip	Neri,	duh.;	Lambert	de	Vence,	šk.;
	27	S	 Alojzij	Grozde,	muč.;	Gvido	iz	Cortone,	red.;

 28 N VNEBOHOD (v Ameriki); 7. VELIKONOČ-
NA NEDELJA (v Sloveniji);	Just,	muč.;

	29	 P	 Maksim	Emonski,	šk.,	muč.;	Maksimin,	šk.;
 30 T Ivana	Orleanska,	dev.;
	31	S	 Obiskanje	Device	Marije.

UREDNIK VAM
Letošnji	april	je	bil	v	Lemontu	zelo	razgiban,	pa	

ne	po	naši	zaslugi,	ampak	po	Božji	volji.	Že	v	april-
ski	številki	sem	poročal	o	p.	Blažu	Chemazarju,	ki	je	
moral	v	bolnišnico	Silver	Cross.	Po	vseh	pregledih	in	
terapiji,	ki	je	bila	nujna,	so	ga	poslali	na	rehabilitacijo	
v	Nursing	and	Rehabilitation	Center	v	Lemontu.	Za	za-
četek	je	kar	dobro	kazalo	in	so	ga	že	za	silo	spravili	na	
noge,	čeprav	je	moral	vmes	na	zdravnikovo	zahtevo	
še	za	nekaj	dni	v	bolnišnico	na	preglede.	Medtem	ko	
je	po	povratku	nadaljeval	s	terapijo,	si	je	na	Alvernia	
Manor	p.	Atanazij	Lovrenčič	nakopal	pljučnico,	zaradi	
katere	je	moral	v	Palos	Hospital.	Toda	leta	so	naredila	
svoje	in	je	v	95.	letu	starosti	umrl	3.	aprila.	Pokopali	
smo	ga	6.	aprila	na	našem	pokopališču.	Niti	teden	
dni	ni	minil,	ko	nas	je	12.	aprila	zjutraj	presenetila	
novica,	da	je	prav	tisto	jutro	v	omenjenem	Centru	v	
Lemontu	v	89.	letu	starosti	umrl	p.	Blaž	–	srce	mu	je	
odpovedalo.	Pogreb	smo	odložili	do	18.	aprila,	da	se	
ga	je	lahko	udeležil	tudi	p.	provincial	iz	Ljubljane,	ki	
je	bil	prej	zaradi	velikega	tedna	zadržan.	Pogreba	sta	
se	med	drugimi	udeležila	tudi	župnika	obeh	sloven-
skih	župnij	v	Clevelandu,	g.	Jože	Božnar	od	sv.	Vida	
in	g.	Janez	Kumše	od	Marije	Vnebovzete.	P.	Bernard	
iz	Johnstowna	je	v	enem	mesecu	kar	trikrat	naredil	
dolgo	pot	v	Lemont	in	nazaj:	prvič,	ko	je	obiskal	p.	
Blaža	v	bolnišnici,	drugič,	ko	je	prišel	na	pogreb	p.	
Atanazija	in	tretjič,	ko	je	prišel	na	pogreb	p.	Blaža.	
Tudi	p.	Krizolog	 je	dvakrat	prišel	 iz	New	Yorka:	za	
pogreb	p.	Atanazija	in	za	pogreb	p.	Blaža.
Te	smrti	so	zaostrile	vprašanje,	kaj	početi	z	Lemon-

tom.	Trenutno	sva	v	tej	ogromni	zgradbi	samo	dva,	
pa	še	to	le	kratek	čas,	ker	konec	maja	odhajam	tudi	
jaz.	Glede	slovenskega	dušnega	pastirstva	v	Lemon-
tu	ni	nobenega	problema:	kar	je	dela	za	Slovence,	
brez	težav	obvlada	en	duhovnik.	Odkar	smo	morali	z	
letošnjim	letom	ukiniti	tiskano	izhajanje	mesečnika	
Ave	Maria,	tudi	ni	več	vsakdanje	pošte,	ki	jo	je	bilo	
treba	doslej	sproti	reševati.	Zdaj	pridejo	na	mesec	
dva	do	tri	pisma,	to	je	pa	tudi	vse.	Tako	je	prišel	čas,	
da	poberem	šila	in	kopita.

V zvezi s tem prosim, da upoštevate, da moj 
naslov in telefonska številka, ki sta na drugi 
strani platnic, veljata samo do 20. maja. Svoj 
novi naslov in telefonsko številko vam bom po-
sredoval najkasneje v julijski številki AM, če bo 
mogoče pa že v junijski.
Ostane	torej	vprašanje,	kaj	bo	z	lemontskim	sa-

mostanom	in	cerkvijo.	Zgradba	je	stara	in	že	samo	
vzdrževanje	ni	poceni.	Poleg	tega	pa	se	stalno	po-
javljajo	neke	nove	zahteve	–	eno	od	teh	sem	vam	
že	opisal	v	prejšnji	številki.	Kaj	bo	še	prišlo	na	misel	
raznim	“varnostnikom”	in	birokratom	v	bodočnosti,	
pa	sam	ljubi	Bog	vedi. p. Bernardin
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sv. Avguštin, škof
( 354-430 )

EDINO KRISTUS
JE PRIŠEL IZ NEBES

IN ODŠEL V NEBES A
Govor o Gospodovem vnebohodu 1–2

Danes	je	naš	Gospod	Jezus	Kristus	šel	v	nebesa;	naj	se	dvigne	z	njim	v	nebesa	tudi	naše	srce.
Poslušajmo	apostola,	ki	pravi:	Če ste vstali s Kristusom, iščite, 

kar je zgoraj, kjer je Kristus na desnici božji; iščite to, kar je 
zgoraj, ne tega, kar je na zemlji.	Kakor	se	je	on	dvignil,	ne	da	
bi	odšel	od	nas,	tako	smo	tudi	mi	z	njim	že	tam,	čeravno	se	še	
ni	uresničilo	v	našem	telesu,	kar	nam	je	obljubljeno.
Kristus	je	že	povišan	nad	nebesa;	vseeno	pa	na	zemlji	trpi,	ob	

vsem	kar	čutimo	težkega	mi	kot	njegovi	udje.	O	tem	je	pričeval,	
ko	se	je	oglasil	z	višave:	Savel, Savel, zakaj me preganjaš?	Rekel	
je	tudi:	Lačen sem bil, pa ste mi dali jesti.
Zakaj	na	zemlji	ne	trpimo	tudi	mi	tako,	da	bi	pri	tem	po	veri,	

upanju,	 ljubezni,	ki	nas	z	njim	povezuje,	že	počivali	z	njim	v	
nebesih?	Ko	je	on	gori,	je	obenem	tudi	z	nami;	mi	pa,	v	tem	ko	
smo	tukaj,	smo	tudi	že	z	njim.	Pri	njem	je	to	v	moči	njegovega	
božanstva,	njegove	moči	in	njegove	ljubezni;	mi	pa,	čeprav	tega	
nismo	zmožni	po	božanstvu	kakor	on,	moremo	to	v	ljubezni,	in	
sicer v njem.
On	ni	zapustil	nebes,	ko	se	je	od	tam	ponižal	k	nam;	tudi	ni	

odšel	od	nas,	ko	je	zopet	odšel	v	nebesa.	Ker	je	bil	namreč	tam	
in	hkrati	tukaj,	zato	sam	takole	izpoveduje:	Nihče ni šel v nebesa 

kakor tisti, ki je prišel iz nebes, Sin človekov, ki je v nebesih.
To	je	izpovedal	zato,	da	podčrta	edinost,	v	kateri	je	on	

naša	glava,	mi	pa	njegovi	udje.	Nihče	torej	ne	zmore	tega	
razen	njega,	ker	tudi	mi	smo	on,	kolikor	je	on	Sin	človekov	
zaradi	nas,	mi	pa	božji	otroci	zaradi	njega.
Zato	 pravi	 apostol:	Kakor je namreč telo eno in ima 

mnogo udov, vsi telesni udje pa so, čeprav jih je mnogo, 
vendar eno telo: tako tudi Kristus.	Ne	pravi:	tako	Kristus,	
marveč	pravi:	tako tudi Kristus.	Kristus	ima	namreč	mnogo	
udov,	toda	eno	samo	telo.
Iz	nebes	je	prišel,	ker	je	usmiljen;	in	samo	on	se	je	dvignil	

v	nebo,	vendar	tudi	mi,	ko	smo	v	njem,	po	milosti.	Zaradi	
tega	je	edini	Kristus	prišel	z	nebes	in	tudi	Kristus	edini	šel	
v	nebo;	ne	kot	da	bi	se	dostojanstvo	glave	zatemnilo	v	te-
lesu,	temveč	ker	edinost	telesa	ne	dopusti	ločitve	od	glave.

P. Vladimir Kos

ZA MAJ
Presveta Trojica, dovoli, da pojem
o tebi, ki našo Marijo izbrala si,
da ji bo Mamica rekel
Sin Tvoj
in da bo pod Jožefom
 križ si tesal ...

Presveta Trojica,
kako čudovito
učiš nas ljubezni,
ki vekomaj traja;
naš čas je
krog našega bivanja
zid:
ob smrti zdrobi se.

In onstran so vice, pekel in je raj,
Presveta Trojica,
Marijo si dala nam,
Marijo ljubečo nas,
Mamo mogočno!
Tvoj Sin, njeno Dete, od mrtvih je vstal
in v zoro spremenil življenja je noč.
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NED ELJSKE
7. maj
4. velikonočna nedelja
JEZUS JE PASTIR IN VRATA K OVCAM
Jn 10,1-10
Podoba	pastirja	je	v	naših	industrializiranih	časih	

zameglena,	je	pa	treba	priznati,	da	moderni	čas	za	
opis	Jezusovega	odnosa	do	ljudi	ni	našel	niti	ene,	
vsaj približno	enako	dobre	prispodobe,	 kje	 le	 kaj	
boljšega.	Sicer	je	pa	tudi	v	Kristusovih	časih	niso	
razumeli,	 zato	 jo	 je	moral	 sam	 razložiti.	 Nam	 je	
potrebno	torej	le,	da	se	v	razlago	poglobimo.	Pastir,	
ki	vsako	ovco	pokliče	po	imenu:	Kristus,	ki	pozna	
in	se	zanima	za	vsakega	človeka	posebej.	Ovce,	ki	
poslušajo	njegov	glas:	ubogajo	ga,	 in	 to	v	vsem.	
Prav	 tu	 je	ključna	 točka,	ki	 loči	 človeka	od	ovce:	
človek	si	lasti	pravico,	da	sam	presoja	in	odloča,	ali	
bo	pastirja	ubogal	ali	ne.	Razlika	med	pastirjem	in	
Kristusom:	pastir	 ne	pušča	ovcam	nobene	 izbire, 
medtem	ko	Kristus	pušča	široko	področje	človekovim	
osebnim	odločitvam.	So	pa	meje,	preko	katerih	ne	
moremo:	osnove	vere	in	temeljni	moralni	zakoni.	Tu	
ni	več	nobene	osebne	svobode,	pa	tudi	ne	debate	in	
pogajanja.	Kdor	to	mejo	prestopi,	se	je	ločil	od	črede	
in	predvsem	od	pastirja.	To	naj	si	zapišejo	za	uho	
vsi	tisti,	ki	hočejo	biti	del	črede,	dokler	jim	to	koristi,	
če	jim	pa	kaj	ni	po	volji,	se	od	črede	ločijo.	Dobri	
pastir	je	sicer	šel	za	izgubljeno	ovco,	ni	pa	mogoče	
pričakovati,	da	bo	prignal	na	silo	tiste,	ki	so	odpadli.
14. maj
5. velkonočna nedelja
KRISTUS JE POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE
Jn 14,1-12
Vznemirjenje,	ki	se	je	polastilo	Jezusovih	učen-

cev	zaradi	njegovega	poslovilnega	govora	pri	zadnji	
večerji,	je	potolažil	z	znamenitimi	besedami:	»Jaz	
sem	pot,	resnica	in	življenje.«	Ta	izjava	je	povezana	
z	obljubo,	da	se	bo	vrnil	in	jih	vzel	s	seboj	tja,	kamor	
jim	gre	pripravit	prostor.	Ob	tej	obljubi	ni	misliti	na	
Jezusov	drugi	prihod	ob	koncu	časa,	pač	pa	na	prihod	
Vstalega	in	na	prihod	Svetega	Duha,	ki	jim	ga	je	ob-
ljubil.	V	bistvu	gre	za	to,	da	samo	zgodovinski	Jezus,	
torej	tisti,	ki	so	ga	apostoli	do	tega	trenutka	poznali,	
nič	ne	koristi.	To	je	precej	na	široko	obdelal	Benedikt	
XVI.	v	svoji	knjigi	o	Jezusu,	kjer	pove,	da	je	tudi	v	
našem	času,	v	povojnih	letih,	postajala	razdalja	med	
“historičnim	Kristusom”	in	“Kristusom	vere”	vedno	
globlja.	Kaj	more	pomeniti	vera	v	Jezusa	Kristusa,	
če	pa	je	bil	človek	Jezus	povsem	drugačen,	kakor	pa	
ga	predstavljajo	evangeliji	in	kakor	ga	oznanja	Cer-
kev	na	osnovi	evangelijev?	To	so	čutili	tudi	apostoli,	
odtod	torej	Filipova	zahteva,	češ,	pokaži	nam	Očeta.	
Podoba	Jezusa-človeka	je	sicer	zanimiva,	vendar	je	
v	njem	treba	najprej	in	predvsem	videti	učlovečeno	
Božjo	Besedo,	ta	pa	je	navzoča	ne	le	v	času	njegovih	
prikazovanj	po	vstajenju,	ampak	skozi	ves	čas	do	
konca	sveta	v	evangelijih	in	oznanjevanju	Cerkve.	
Pot,	resnico	in	življenje	torej	lahko	najdemo	samo	v	
njegovem	nauku,	ki	nam	ga	je	zapustil	v	dediščino.

21. maj
6. velikonočna nedelja
JEZUS BO POSLAL SVETEGA DUHA
Jn 14,15-21
Evangeljski	odlomek,	v	katerem	Jezus	obljublja	

prihod	Tolažnika	Svetega	Duha,	je	nadaljevanje	nje-
govega	poslovilnega	govora	pri	zadnji	večerji,	torej	
tudi	nadaljevanje	odlomka	prejšnje	nedelje.	Vredno	
bi	se	bilo	ustaviti	pri	vsaki	vrstici	posebej,	saj	so	
vse	enako	važne,	pa	prostor	tega	ne	dopušča.	Torej	
se	ustavimo	samo	pri	Jezusovi	velikonočno	obljubi	
“drugega	Tolažnika”.	Spomnimo	se,	da	Jezus	samega	
sebe	ni	predstavil	samo	kot	življenje,	ampak	tudi	kot	
resnico,	iz	katere	življenje	izhaja.	Ravno	spoznanje	
te	resnice	pa	je	delo,	ki	ga	bo	v	apostolih	in	vseh	
Kristusovih	učencih	opravil	Tolažnik,	ki	ga	bo	poslal.	
In	 ko	 govorimo	 o	 vseh	Kristusovih	 učencih,	 tega	
ne	omejujemo	zgolj	na	čas	oblikovanja	prvih	cerk
venih	skupnosti,	katerih	začetek	bi	lahko	postavili	
na	binkoštni	praznik,	ko	so	apostoli	prvič	nastopili	
v	javnosti,	ampak	na	Kristusove	učence	vedno,	do	
konca	časa.	Spoznavati	resnico	ni	vedno	lahka	stvar,	
saj	nam	življenje	in	ljudje	v	njem	skušajo	vsiliti	vsak	
svojo	 resnico,	da	ne	govorimo	o	prepričevanju	 in	
vsiljevanju	večih	resnic	hkrati	–	kar	spomnimo	se	
Kučanove	izjave	pred	leti,	in	to	celo	vpričo	papeža.	
Iz	spoznanja	resnice	o	Jezusu	torej	raste	življenje	in	
raste	vedno	bolj,	ko	vedno	bolj	spoznavamo	Jezu-
sa.	V	Cerkvi	nam	Tolažnik	daje	spoznavati	od	Boga	
navdihnjeno	besedo	in	nas	vodi	k	večnemu	življenju.	
28. maj
7. velikonočna nedelja
OČE, POVELIČAJ SVOJEGA SINA
Jn 17,1-11a
Nedeljski	odlomek	spada	v	tretji	del	Jezusovega	

govora	po	zadnji	večerji,	ki	prinaša	Jezusovo	veliko-
duhovniško	molitev.	Janez,	ki	je	nanizal	svoj	evangelij	
okrog	misli	na	poveličanje	Sinu,	odkriva	božansko	
razsežnost	tega	poveličanja	v	Kristusovem	duhov-
niškem	dejanju.	To	poveličanje,	slava,	ni	samo	nek	
način	Božjega	bivanja,	kar	je	stari	pomen	te	besede,	
ampak	je	delovanje	Boga	na	svetu,	ki	se	kaže	v	Je-
zusovih	čudežih.	Za	razliko,	kot	je	izraz	“slava”	Jezus	
uporabljal	v	svojih	diskusijah	z	Judi	in	lahko	pomeni	
zgolj	človeško	slavo	ali	sloves,	se	tukaj	pridružuje	
točen	pomen	prehoda	 iz	smrti	v	vstajenje.	Ob	uri	
svoje	smrti	Kristus	gleda	na	preteklost	in	povzame	
vse	svoje	življenje	z	eno	samo	besedo:	poveličanje	
je	namenjeno	tudi	ljudem.	Prišel	je	zato,	da	bi	za-
sadil	večno	življenje	v	vsakdanje	življenje	ljudi.	Pod	
različnimi	izrazi:	večno	življenje	(v.	2),	poveličanje	
(v.	4),	ime	(v.	6),	beseda	(v.	8)	se	skriva	ena	in	ista	
stvarnost:	Božje	življenje	se	ne	uresničuje	več	izven	
življenja	ljudi,	ampak	je	tako	povezano	z	njimi,	da	ga	
odseva	tudi	Kristusova	smrt.	Janezova	misel	je	torej	
jasna:	Kristus	je	prišel,	da	bi	vključil	Božjo	slavo	v	
človeško	življenje	tako,	da	je	s	tem	razumljiva	tudi	
smrt.	Evharistija	v	Cerkvi	ne	stori	nič	drugega	kot	
to,	da	posreduje	Kristusovo	slavo	ljudem,	s	tem	pa	
je	Kristusova	velika	noč	tudi	naša	velika	noč.

MIS LI
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BRA LI SMO .. .
VATIKAN — Predsednik	Papeškega	sveta	za	edinost	
kardinal	Kurt	Koch	 je	pri	 sprejemu	katoliškoevan-
geličanske	 delegacije	 iz	 avstrijske	 Koroške	 izrazil	
upanje	v	napredek	dialoga	med	katoličani	in	evan-
geličani,	 skrbijo	pa	ga	velike	 razlike	v	pogledih	na	
bioetična	vprašanja,	spolnost,	zakon	 in	družino	 ter	
teorijo	spola.
BERLIN — Kljub	nekaterim	protestom	v	Nemčiji	še	
vedno	na	veliki	petek	velja	“Tanzverbot”	—	prepo-
ved	plesa.	Trajanje	prepovedi	je	različno:	od	Berli-
na,	kjer	je	prepovedan	samo	na	veliki	petek	od	4.	
ure	zjutraj	do	21.	ure	zvečer,	do	Bavarske	kjer	traja	
od	2.	ure	zjutraj	na	veliki	četrtek	do	polnoči	od	so-
bote	na	nedeljo.	Kazen	lahko	znaša	do	1.500	evrov.
VARŠAVA — Poljska	 Karitas	 ugotavlja	 pozitiven	
učinek	oktobra	lani	začetega	programa	pomoči	be-
guncem	v	Siriji	in	Libanonu.	Okrog	1.700	begunskim	
družinam	so	pomagali	z	živili,	zdravstveno	oskrbo	in	
izobraževalnimi	programi.	Pri	 pomoči	beguncem	 je	
sodelovalo	 384	 župnij,	 45	 redov,	 464	 duhovnikov,	
deset	škofov	in	skoraj	5.000	drugih	ljudi.
LIMBURG — Novi	 škof	 te	 nemške	 škofije	 Georg	
Bätzing	 (posvečen	 je	 bil	 18.	 septembra	 2016)	 je	
povedal,	da	ne	namerava	stanovati	v	škofijski	pa-
lači,	marveč	tam	delati.	Njena	obnova	je	stala	kar	
31	milijonov	evrov.	Zaradi	hudega	zgražanja	Nem-
cev	(in	drugih)	je	marca	2014	odstopil	prejšnji	škof	
FranzPeter	Tebartzvan	Elst.
RIM — Katoliške	ustanove	so	sprejele	30.000	be-
guncev	 in	 prosilcev	 za	 zatočišče.	 Poleg	 katoliških	
sprejemnih	središč	in	župnij	jim	je	odprlo	vrata	več	
kot	60	samostanov.	Do	aprila	so	katoliške	ustanove	
zanje	preskrbele	7.000	dodatnih	mest.	Od	150.000	
beguncev	in	prosilcev	za	zatočišče	je	torej	vsak	peti	
begunec	pod	“katoliško	streho”.
RIM — Državno	tožilstvo	je	začelo	postopek	zoper	
dva	nekdanja	vodilna	uslužbenca	Apse	(Uprave	do-
brin	Apostolskega	sedeža),	posebej	proti	direktorju	
banke	Finnat	Giampieru	Nattinu,	ki	so	mu	že	zase-
gli	nepremičnine	in	drugo	premoženje	v	vrednosti	
2,5	milijona	evrov.	Vatikan	je	uvedel	sodni	posto-
pek	zanj	že	novembra	2015.
TOKIO/RIM — Japonska	ustanova	Niwano	bo	po-
delila	letošnjo,	že	34.	mirovno	nagrado	v	vrednosti	
166.280	 evrov	 predsedniku	 Luteranske	 svetovne	
zveze	škofu	Munibu	Younanu	za	vztrajno	in	goreče	
prizadevanje	za	medverski	dialog	v	Sveti	deželi.
JERUZALEM — Prvič	v	več	kot	500letni	zgodovini	
papeške	švicarske	garde	 je	 skupina	gardistov	 ro-
mala	v	Sveto	deželo.	Njihov	kaplan	Thomas	Wid-
mer	je	na	tiskovni	konferenci	povedal,	da	bodo	v	
prihodnje	to	omogočili	vsakemu	gardistu.
SYDNEY — Predsednik	avstralske	škofovske	kon-
ference	nadškof	Denis	Hart	je	pred	komisijo	o	spol-
nih	 zlorabah	obljubil,	 da	 bo	naredil	 vse,	 kar	 je	 v	
njegovi	moči,	da	do	te	vrste	zlorab	ne	bi	več	priha-
jalo	ter	da	bo	Cerkev	v	Avstraliji	še	naprej	poma-
gala	žrtvam	zlorab.

BARCELONA — Kolokvij	 evropskih	 župnij	 (CEP)	
bo	letos	od	9.	do	14.	julija	v	katalonski	prestolni-
ci,	njegova	vodilna	misel	pa	bo:	Kristjani	v	Evropi:	
njena	vizija	izpričevanja	božje	ljubezni.
RIM — Suvereni	malteški	 viteški	 red	 (SMVR)	 bo	
29.	aprila	sklical	veliki	državni	svet	reda,	ki	bo	izvo-
lil	naslednika	velikega	mojstra	Matthewa	Festinga	
oz.	upravitelja	reda	za	eno	leto.
JUBA — Novica,	 da	 bo	 papež	 Frančišek	mogoče	
obiskal	Južni	Sudan,	je	zelo	razveselila	tamkajšnje	
prebivalce.	Obljubili	so,	da	bodo	molili,	da	bo	papež	
v	resnici	prišel	v	to	trpinčeno	deželo.	
VATIKAN — Jezuitska	 služba	 za	 begunce	 in	 po-
buda	 Glasovi	 vere	 ustanove	 FidelGötz	 bosta	 na	
svetovni	dan	žena	v	Vatikanu	pripravili	 strokovno	
srečanje	z	naslovom:	Razburkati	vodo	–	nemogo-
če	narediti	mogoče,	na	katerem	bodo	razpravljali	o	
možnostih	za	večjo	vlogo	žena	v	Cerkvi.	
ŽENEVA — Patriarh	 Etiopske	 pravoslavne	 cerkve	
abuna	Matthias	je	ob	obisku	v	Ženevi	dejal,	da	svet	
razbijajo	in	uničujejo	krivičnost,	vojna,	spori,	siro-
maštvo	in	ozkogledni	nacionalizmi.	Pohvalil	je	delo	
Ekumenskega	sveta	cerkva	in	ocenil,	da	so	njegova	
načela	in	cilji	danes	bolj	potrebni	kot	kdaj	koli.
CIUDAD DE MEXICO — Revija	 Desde	 la	 Fa,	 ki	
velja	za	glasilo	mehiških	škofov,	je	zapisala:	»Kar	
dela	 gospod	 Trump,	 ni	 le	 uporaba	 nehumanega	
legalizma,	marveč	 resnično	 teroristično	 dejanje.«	
Pri	tem	je	mislila	na	namero	ameriških	oblasti,	da	
bodo	priseljence	brez	ustreznih	dokumentov	vrnili.
VARŠAVA — Kardinal	Kazimierz	Nycz	je	v	postnem	
pastirskem	pismu	poljsko	vlado	pozval,	naj	odpre	
»človekoljubni	 koridor	 za	 nekaj	 sto	 beguncev,	 ki	
nujno	 potrebujejo	 pomoč.«	 Dejal	 je,	 da	 je	 za	 to	
»samoumevno	potrebna	odprtost	vlade«	in	da	ča-
kajo	nanjo.
ESSEN/MOSUL — Mosulski	 sirskokatoliški	 nad-
škof	Yoanna	Petros	Mouche	je	ob	obisku	v	Nemčiji	
povedal,	da	se	kristjani	v	Iraku	“še	naprej	ne	ču-
tijo	varne,	kajti	ne	zadošča	le	vojaška	zmaga	nad	
skrajneži	Islamske	države”;	njena	ideologija	je	še	
vedno	zelo	močna.
LA PAZ — Štirje	moški,	med	njimi	naj	bi	bili	trije	
študentje	 univerze	 v	 Coroicu	 v	 Boliviji,	 so	 strpali	
v	avto	81letno	redovnico,	jo	oropali,	posilili,	nato	
pa	 odvrgli	 za	 cesto.	 Generalni	 tajnik	 Bolivijske	
škofovske	 konference	 mons.	 Aurelio	 Pesoa	 je	
izjavil:	»Ta	zločin	je	bil	brutalen	in	ponižujoč.«
LONDON —	 Nadškof	 Harareja	 Robert	 Ndlovu	 in	
škof	Gweruja	Martina	Munyanyi	iz	Zimbabveja	sta	
na	srečanju	škofov	Anglije	 in	Walesa	izrazila	hva-
ležnost,	da	so	njuni	sodržavljani	našli	zatočišče	v	
Angliji.	Politične	razmere	v	Zimbabveju	so	še	na-
prej	kaotične	zaradi	predsednika	Roberta	Mugabe-
ja,	ki	se	je	obdržal	na	oblasti	z	mučenjem,	poboji	in	
zastraševanjem	svojih	političnih	tekmecev.
JIČANG — Oblasti	tega	mesta	v	kitajski	pokrajini	
Hubej	 ob	upadu	 rodnosti	 in	 staranju	prebivalstva	
pozivajo	mlade	zaposlene,	naj	postanejo	zgled	dru-
gim	in	se	odločijo	za	drugega	otroka.	Na	Kitajskem	
je	bila	od	konca	70.	let	prejšnjega	stoletja	v	veljavi	
stroga	omejitev	na	enega	samega	otroka	v	družini.
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JERUZALEM —	 Pet	 mladih	 salezijanskih	 študen-
tov	teologije	iz	Italije,	Poljske,	Amerike,	Kanade	in	
Etiopije	 je	 ustanovilo	 duhovni	 apostolat	 za	 varo-
vanje	življenja.	Podlaga	so	razodetja	v	Fatimi,	ko	
se	naj	bi	na	Marijino	prošnjo	molilo	rožni	venec	za	
pokoro	in	v	spravo	za	grehe.	Združenje	je	prosto-
voljno	in	bo	molilo	za	še	ne	rojene	otroke,	ki	so	v	
smrtni	nevarnosti.	Molitev	bo	trajala	devet	mese-
cev,	posvečena	pa	bo	otrokom	in	njihovim	staršem.
RIM — Katoliška	 Cerkev	 v	 Italiji	 je	 kristjanom	 v	
Iraku	in	Siriji	namenila	3,5	milijona	evrov	pomoči.	
Dva	milijona	evrov	bodo	porabili	za	stanovanja	za	
3.650	družin	beguncev,	preostali	denar	pa	za	živila,	
zdravstveno	pomoč	in	prvo	pomoč	več	kot	12.000	
družinam	iz	razdejanega	Alepa.
BUENOS AIRES — Šest	 južnoameriških	 držav	
(Brazilija,	Urugvaj,	Argentina,	Paragvaj,	Bolivija	in	
Čile)	se	je	dogovorilo,	da	bodo	odprle	t.	i.	“jezuitsko	
pot”.	 Ta	 ne	 bo	 privabljala	 le	 vernih	 ljudi,	marveč	
obiskovalce	seznanjala	tudi	s	kulturnimi	dobrinami	
v	 omenjenih	 državah,	 h	 katerim	 so	 v	 veliki	meri	
prispevali	prav	jezuiti.
ST. PÖLTEN — Prvega	medverskega	molitvenega	
srečanja	za	mir	v	samostanu	šolskih	sester	v	Am-
stettnu	se	 je	udeležilo	več	sto	 ljudi.	Oblikovali	so	
ga	katoličani,	evangeličani	in	muslimani,	molivci	pa	
so	se	v	duhu	pridružili	molivcem	za	mir	v	Assisiju.
BRUSELJ — V	belgijski	prestolnici	so	se	22.	marca	
spomnili	35	žrtev	atentata	lani	istega	dne	na	bru-
seljskem	 letališču	 in	 postaji	 podzemne	 železnice.	
Molitve	je	vodil	domači	nadškof	Jozef	De	Kesel.
FAISALABAD —	 Po	napadu	skupine	muslimanov	
na	kristjane	in	po	uspešnih	pogajanjih	se	je	prvič	v	
zgodovini	tega	mesta	šestdeset	muslimanov	javno	
opravičilo	za	storjeno	nasilje	in	obljubilo,	da	ne	bo	
z	besedami	žalilo	miroljubnih	kristjanov.
CHICAGO — Chicaški	nadškof	kardinal	Blase	J.	Cu-
pich	je	ob	demonstracijah	zoper	ameriškega	pred-
sednika	Donalda	Trumpa	izjavil,	da	zgolj	te	ne	bodo	
pomagale	ter	da	so	se	ameriški	škofje	odločili,	da	
se	 bodo	 na	 splošno	 izjavljali	 le	 o	 predsednikovih	
političnih	odločitvah,	ne	pa	o	njem	osebno.
DUNAJ — Nadškof	 in	 kardinal	 Christoph	 Schön-
born	je	ob	praznovanju	333.	obletnice	konca	dru-
gega	 turškega	obleganja	Dunaja	dejal:	»Ali	 bodo	
muslimani	zavzeli	Evropo?	Mnogi	od	njih	to	želijo	
in	govorijo:	Z	Evropo	je	konec.«	Že	zdaj	se	čuti	ta	
muslimanska	želja,	 in	 to	ne	samo	po	ekonomski,	
ampak	tudi	človeški	in	verski	plati.	Boga	je	prosil,	
da	se	usmili	Evrope	in	njenih	ljudi,	»saj	je	v	nevar-
nosti,	da	zapravi	svojo	krščansko	dediščino.«
KINŠASA — Civilne	 žrtve,	 požigi	 sedežev	 neka-
terih	strank,	vedno	bolj	napet	položaj	 in	blokirani	
pogovori	kažejo,	da	je	blizu	huda	kriza,	ki	bi	lahko	
izbruhnila	vsak	čas,	ocenjuje	Visoki	komisar	Zdru-
ženih	narodov	za	človekove	pravice.
NEW YORK — Unicef	je	razglasil	preplah,	ker	do	
leta	2040	600	milijonov	otrok	ne	bo	imelo	dostopa	
do	vode.	Trenutno	je	na	svetu	36	držav,	ki	se	spo-
padajo	s	pomanjkanjem	vode.	Ženske	 in	otroci	v	
teh	državah	porabijo	vsak	dan	200	milijonov	ur,	da	
zberejo	potrebno	vsakodnevno	količino	vode.

ZAGREB — Dominikanci	 hrvaške	 dominikanske	
province,	h	kateri	spadajo	tudi	dominikanci	iz	Slo-
venije,	so	19.	septembra	izvolili	novega	provincia-
la.	Na	to	mesto	je	bil	za	dobo	štirih	let	izvoljen	p.	
dr.	Slavko	Slišković.	Na	volitvah	 je	 sodeloval	 tudi	
p.	Ivan	Arzenšek	iz	Petrovč,	ki	 je	postal	definitor,	
provincialov	svetovalec,	za	Slovenijo.
FULDA — Nemški	škofje	so	na	jesenskem	zaseda-
nju	svoje	konference	en	dan	namenili	siromaštvu	
in	odrinjenosti	ljudi.	Predlagali	so,	da	bi	več	vlagali	
v	izobraževanje,	socialna	stanovanja	ter	vključeva-
nje	 že	dlje	 časa	brezposelnih	 ljudi	 in	beguncev	v	
družbo	in	na	trg	dela.
HASSAKE — Nadškof	Jacques	Behnan	Hindo	je	v	
pogovoru	za	misijonsko	agencijo	Fides	potožil	nad	
vedno	večjim	nasiljem	kurdskih	milic	nad	kristjani.	
Hočejo	jih	prestrašiti	in	pregnati	iz	mesta.
DUNAJ — Kardinal	Christoph	Schönborn	je	v	pri-
spevku	za	list	Heute	razglasitev	bl.	matere	Terezije	
iz	Kalkute	 takole	ovrednotil:	»Mati	Terezija	 je	kr-
ščansko	oznanilo	živela,	ne	pridigala.«
CHIETI — Gostitelj	plenarnega	zasedanja	medna-
rodne	komisije	za	teološki	dialog	med	katoliško	in	
pravoslavno	Cerkvijo,	nadškof	Bruno	Forte,	je	po-
vedal,	da	si	pri	tem	dialogu	prizadevajo	za	takšno	
edinost,	ki	spoštuje	različnost	in	“priznava	posebno	
vlogo	rimskega	škofa	v	službi	vseh	Cerkva”.
WASHINGTON — Več	 kot	 500	 znanstvenikov	 je	
pod	pisalo	izjavo,	v	kateri	izrecno	podpirajo	nauk	ka-
toliške	Cerkve	glede	uravnavanja	rojstev.	S	tem	so	
zavrnili	 kritična	 stališča	 britanskega	 zavoda	Wijn	
gaard	do	apostolske	spodbude	“Veselje	ljubezni”.
JAFFNA — Škofijska	komisija	za	pravičnost	in	mir	
se	ne	strinja	s	postavljanjem	velikih	kipov	Bude	na	
tistih	območjih	Šrilanke,	kjer	niso	v	večini	budisti,	
marveč	 tamilski	 hindujci,	 saj	 bi	 to	 lahko	 otežilo	
mirovni proces.
KINŠASA — Kongoški	škofje	so	po	zadnjih	izgre-
dih	v	Demokratični	republiki	Kongo	napovedali,	da	
bodo	vnovič	sodelovali	pri	“narodnem	dialogu”,	če	
se	bo	predsednik	države	Joseph	Kabila	odpovedal	
kandidaturi	za	tretji	predsedniški	mandat.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	23.	marca	poob-
lastil	Kongregacijo	za	zadeve	svetnikov,	da	razglasi	
dekret	o	 čudežu	na	priprošnjo	blaženih	Frančiška	
in	Jacinte	Marto,	ki	se	jima	je	leta	1917	prikazala	
Marija	v	Fatimi.	Za	svetnika	ju	bo	papež	razglasil	
ob	svojem	obisku	Fatime	12.	in	13.	maja	letos.	Za	
njuno	sestrično	Lucijo	dos	Santos,	ki	 je	bila	prav	
tako	deležna	prikazovanj,	se	je	februarja	letos	za-
ključil	škofijski	proces	za	beatifikacijo.
BONN — Kolumbijski	kardinal	Ruben	Salazar	Go-
mez	je	v	pogovoru	za	KNA	povedal,	da	mirovni	pro-
ces	v	Kolumbiji	dobro	napreduje;	da	ga	“zelo	resno	
vodijo”	 in	 da	 ga	 ”spremlja	mednarodna	 javnost”,	
prinesel	pa	je	že	“resne	dosežke”.
KIJEV — Predsednik	ukrajinske	Karitas	Andrij	Wa-
skowycz	je	izjavil,	da	se	1,7	milijona	beguncev	še	
ni	 začelo	 pomikati	 proti	 zahodnoevropskim	 drža-
vam,	marveč	ostajajo	v	Ukrajini.	Če	v	njej	ne	bodo	
videli	nobene	prihodnosti	zase,	 “bodo	šli	 tja,	kjer	
bodo	lahko	preživeli”.
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
LETO 1855

Šesto	 letno	poročilo	Marijinega	društva	za	 leto	
1855/56	je	prineslo	obvestilo,	da	je	bilo	do	takrat	
odkupljenih	33	dečkov	in	12	deklic,	ki	so	bili	doma	
iz	 raznih	 zamorskih	 rodov	 in	 krajev	 in	 ki	 se	 zdaj	
vzgajajo	v	Kartumu	ali	pa	pri	Svetem	Križu;	za	18	
izmed	njih	je	prišel	denar	s	Kranjskega	za	štiri	pa	
iz Trsta in Gorice.

Ti	 dečki	 so	 imeli	 od	 doma	 ta	 imena:	 Aduma,	
Agveč,	Agaja,	Amergele,	Avur,	Borngiri,	Data,	Elnor,	
Fádala	 (arabsko	 ime,	 pomeni	 “dobrotljiv”),	 Farek,	
Gonda	(pozneje	Alojzij	Latinski),	Gubergubani,	Jok,	
Kačvel,	Kodi,	Korkejam,	Kuku	(pozneje	Ciril	Sloven-
ski),	 Majok,	Mangelin,	 Mardjan,	Mersal,	 Navada,	
Njenze,	Nvatu,	Obát,	Penjok,	Rihan,	Said	(arabsko	
ime,	pomeni	“srečen”,	pozneje	se	je	imenoval	Metod	
Slovenski),	Tenduru	in	Zanibate.	Odkupljene	deklice	
so	imele	doma	ta	imena:	Ačol,	Adut,	Akan,	Andek,	
Brili,	Čri,	Fadivaza,	Hamdalah	(arabsko	ime,	pomeni	
“služabnica	božja”),	Kolové,	Majoji,	Njantet.

V	svoji	preproščini	so	ljudje	mislili:	zamorček	se	
kupi	in	krsti,	pa	je	stvar	opravljena.	Zato	je	opozorilo	
že	4.	Letno	poročilo	Marijinega	društva,	da	odkupni-
na	še	nikakor	ni	dovolj,	ampak	je	treba	dodati	tudi	
denar	za	njihovo	večletno	oskrbo,	kar	pa	znese	še	
mnogo,	mnogo	več.
Take	velike	vsote	ni	nihče	plačal.
Pojavila	se	je	pa	tudi	ta	zamisel:	zdrave,	nadar-

jene	in	še	nepokvarjene	zamorske	dečke	in	deklice	
pripeljati	v	Evropo	 in	 jih	 tam	vzgajati	 in	šolati	po	
raznih	hišah	in	zavodih.	Kako	je	prišlo	do	te	zamisli?
Osrednjeafriški	misijonarji	so	s	čedalje	večjo	ža-

lostjo	opažali,	kako	slabo	se	je	pri	mnogih	gojencih	
izplačal	njihov	trud.	Ko	so	ti	dečki	prišli	v	dobo	teles-
nega	razvoja,	so	začeli	eden	drugega	kvariti.	Kako	
ne,	saj	je	vse,	kar	je	bilo	njihovi	mladosti	blizu,	bilo	
prežeto	s	pogansko	miselnostjo	in	pokvarjenostjo.	
Lepe	zglede	so	gledali	samo	na	misijonskih	duhov-
nikih	in	obrtnikih.	Pa	to	so	bili	tuji,	belokožni	ljudje,	
že	odrasli	možje,	ki	so	imeli	vse	drugačno	miselnost	
in	 zanimanje	 kakor	 oni.	Njim,	mladim	 črncem,	 bi	
bili	potrebni	 lepi	zgledi	mladine;	živeti	bi	morali	 z	
zanes	ljivo	dobrimi	mladostnimi	tovariši.	V	evropskih	
krščanskih	hišah,	zlasti	še	v	evropskih	vzgojnih	zavo-
dih,	bi	jih	imeli	dovolj.	Ti	črni	gojenci	bi	naj	tudi	bili	
v	Evropi	živo	in	trajno	opozorilo	na	afriške	misijone	
in	na	dolžnosti	kristjanov	te	misijone	podpirati.	 Iz	
vrst	teh	zamorcev,	vzgojenih	in	izšolanih	v	evropskih	
hišah	in	zavodih,	bi	naj	prihajali	domači,	zamorski	
duhovniki	in	njihovi	pomočniki,	verski	učitelji.
Lepa	 zamisel.	 Kakor	 bomo	 videli,	 se	 pa	 na	 ta	

način	ni	obnesla,	ker	ni	dovolj	računala	s	telesnimi	
in	duševnimi	posebnostmi	črnih	dečkov	 in	 fantov.	
Še	tako	toplo	evropsko	podnebje	je	bilo	za	večino	
izmed	njih	smrtno	nevarno,	zlasti	ker	so	prišli	vanj	
brez	prehoda.	Niti	suho	podnebje	južne	Evrope	ni	isto	
kakor	vroče,	vlažno	podnebje	osrednje	Afrike.	Tudi	
njihovo	telo	je	potrebovalo	in	hotelo	drugačno	hrano.

Črnim	gojencem	so	njihovi	beli	vrstniki	in	tovariši	
vedno	ostali	tujci.	Tudi	v	Evropi	so	v	še	tako	urejenem	
zavodskem	življenju	ohranili	svojo	burno,	a	nezaupno	
in	vase	zaprto	zamorsko	duševnost.	Ob	tistih	urah	
so	se	zamislili	in	iz	daljave	poslušali	šumenje	dure	
in	palm.	Vedno	bolj	živo	so	se	jim	obnavljali	spomini	
na	rodno	hišo,	na	rodno	vas,	na	domačo	govorico,	na	
domačo	pokrajino,	oblito	z	žarkim	južnim	soncem.	
Ti	spomini	so	jih	vedno	bolj	pekli	in	oddaljevali	od	
belih	 tovarišev.	Noben	vzgojitelj	ni	mogel	 seči	do	
teh	 srčnih	 globočin,	 zato	 je	 vsa	 evropska	 vzgoja	
rodila	pri	večini	le	malo	sadov.	Tudi	niso	vsi	učitelji	
in	vzgojitelji	dovolj	modro,	resno	in	ljubeče	ravnali	
z	njimi.	Nekateri	so	jih	imeli	za	nekaj	nenavadnega,	
posebnega	in	zanimivega;	razkazovali	so	jih	in	jih	s	
tem	razvajali,	pa	tudi	žalili	in	žalostili.
Začeli	so	pa	črno	mladino	načrtno	voziti	v	Evropo	

že	eno	desetletje	poprej,	kakor	se	je	pa	začel	osred-
njeafriški	misijon.	Kupovali	so	jim	n.	pr.	v	spodnjem	
Egiptu.	Zgodnja	Danica	je	prinesla	n.	pr.	članek	pod	
naslovom	“Delo	za	spreobnjenje	zamorcev	v	srednji	
Afriki”.	Glasi	se:
»V	Genovi	 živi	 duhovnik	 Nikolaj	 Olivieri,	 ki	 je	

spovednik	v	samostanu	Dobrega	Pastirja.	Od	leta	1839	
si	 prizadeva	mlade	 zamorke	 vzrediti	 za	 krščansko	
vero.	Francoski	poslanik	mu	v	Egiptu	v	Aleksandriji	
kupuje	 na	 trgu	 za	 sužnje	majhne	 zamorke	 in	 jih	
pošilja	v	Genovo.	Od	tam	jih	Olivieri	pošilja	v	vzgojo	
nunskim	samostanom	v	Franciji	in	Italiji.	Njihova	cena	
je	nizka,	 prevoz	pa	 silno	drag.	Blagi	 dobrotniki	 so	
pripomogli,	da	je	Olivieri	dobil	do	1.	maja	1850	že	75	
takih	otrok	v	Genovo.	Kakor	poročajo	njihove	rednice,	
so	te	deklice	bistre	glave	in	blagega	srca.	Silno	hitro	
se	naučijo	italijanskega	ali	francoskega	jezika,	kakor	
tudi	raznoterih	del.	V	njih	srcih	tli	posebna	pobožnost.	
Ganiti	 ga	mora,	 kdor	 bere,	 kako	goreče	 prejmejo	
sv.	krst	in	prvo	sv.	obhajilo,	s	kakšno	ljubeznijo	so	
vdane	 svojim	duhovnim	materam	 in	 kako	 zelo	 so	
jim	pokorne.	Nekaj	jih	je	pomrlo.	Ne	more	se	brati	
brez	solza,	kako	mirno,	kako	vdane	v	božjo	voljo	in	s	
kakšnim	hrepenenjem	po	nebesih	so	zamenjale	časno	
življenje	z	večnim.	S	posebnim	veseljem	skrbijo	nune	
za	vzgojo	in	pouk	teh	zanemarjenih	rev.	Za	to	pa	je	
treba	veliko	potrpežljivosti,	ker	so	te	deklice	vse	divje.	
Kakor	mačke	plezajo	na	drevesa,	na	vrtovih	ruvajo	
zeli	in	korenine	in	surove	uživajo,	ker	kuhanega	nič	ne	
jedo	in	sprva	tudi	ne	morejo	jesti.	So	tudi	zelo	urne	in	
žive.	Moč	krščanstva	se	na	njih	vidi	v	največji	lepoti.	
Komaj	čutijo	luč	vere,	upanja	in	ljubezni,	se	jim	že	
obuja	želja,	da	bi	jo	ponesle	tudi	v	svoje	rodne	kraje.	
G.	Olivieri	namerava	poslati	skupino	zamork,	potem	
ko	se	bodo	dovolj	poučile	in	utrdile	v	krščanski	veri,	
v	osrednjo	Afriko,	da	bodo	z	misijonarji	vred	širile	
krščanstvo.	Sveti	oče	Pij	IX.	je	blagoslovil	to	bogo
ljubno	delo.«	–Zgodnja	Danica	izraža	željo,	da	bi	to	
vzgajanje	zamork	v	Evropi	podpirale	tudi	Slovenke.
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LE KLIČI NAS, VENČANI MAJ
K MARIJI V NADZEMELJSKI RAJ.

DA VEČNO VESELI
MARIJI BI PELI,

O JEZUS, TO MILOST NAM DAJ!

SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ,
K MARIJI V NADZEMELJSKI RAJ.

CVETLICE DOBRAVE
SI VENČAJO GLAVE,

RADUJE SE POLJE IN GAJ.
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Vse više in više se vzpenja sonce po nebesnem 
oboku.	Trave	in	žita	valovijo	v	razkošnem	zelenju.	
Sadno	drevje	odcvita	in	zastavlja	plodove.	Poletje	
obeta	obilje	pridelkov.
V	tem	času	se	vnovič	vzbuja	skrb	za	letino.	Mimo	

je	strah	pred	mrazovi,	ki	so	jih	hotele	odvrniti	proš
nje	 procesije	 na	Markovo.	 Zdaj	 grozi	 huda	 ura	 z	
viharjem	in	točo,	da	v	kratkem	času	uniči	trud	 in	
up	kmetovalca,	grozi	tudi	suša,	da	izžge	letino.	Kar	
doživlja	kmetovalec	v	današnji	dobi,	je	okušal	že	nje-
gov	davni	prednik.	Zato	se	je	s	prošnjimi obhodi po 
poljih	med	mladimi	setvami	priporočal	duhovom	in	
božanstvom,	da	bi	mu	varovali	letino	in	mu	naklonili	
bogat	pridelek.	Krščanstvo	je	te	obhode	prevzelo	in	
jih	pokristjanilo.	Uvedli	so	jih	baje	najprej	v	Franciji,	
kjer	se	je	zanje	zavzemal	
Mamert	iz	Vienna.	Papež	
Leon	 II.	 jih	 je	 zaukazal	
za	vso	Cerkev	in	odtlej,	
nekako	od	leta	800,	smo	
jih	obhajali	do	20.	stole-
tja.	Svoje	dni	so	obhodi	
trajali	 teden	 dni	 pred	
vne	bohodom	 (letos	 25.	
maja),	 pozneje	 pa	 so	
o	stali	 samo	 zadnji	 trije	
dnevi.	Križev	ali	prošnji	
teden	smo	 jim	rekli	 za-
radi	križev,	ki	so	jih	nosili	
pred procesijami, in za-
radi	prošenj	ali	odpevov	pri	litanijah	vseh	svetnikov,	
ki	so	jih	molili	med	obhodom.	Da	smo	te	obhode	ločili	
od	obhodov	na	Markovo,	ki	se	je	 imenoval	“véliki	
prošnji	dan”	(litaniae	maiores),	smo	jim	rekli	tudi	
“navadni	ali	mali	prošnji	dnevi”	(litaniae	minores	ali	
feriae	rogationum).	Med	prošnjimi procesijami smo 
molili	 za	blagoslov	polju	 in	posevkom,	za	varstvo	
pred	sušo	in	neurjem	in	splošno	za	božjo	pomoč.	V	
Tržiču	so	pri	prošnji	procesiji	vso	pot	–	čeprav	je	n.	
pr.	k	Sv.	Ani	zelo	dolga	–	prepevali	dolgo	spokorno	
pesem,	od	katere	je	posamezne	kitice	pel	cerkovnik,	
verniki	pa	so	pri	vsaki	kitici	odpevali:

S kraljem Davidom žalujem,
svoje grehe objokujem;
Miserere, usmili se me,
mene, uboz‘ga grešnika!
Procesije	so	se	vile	svoje	dni	od	farne	cerkve	po	

javnih	 potih	med	njivami	 v	 bližnjo	 podružnico	 ali	
celo	v	sosednjo	župnijo.	Dogajalo	se	je,	da	sta	se	
srečali	dve	križevi	procesiji.	Na	Štajerskem	sta	se	
tedaj križa	med	seboj	“poljubila”,	se	drug	drugega	
dotaknila.	Na	Krasu,	v	Brkinih	in	v	Slovenski	Istri	

je	prišla	h	“križni”	procesiji	vsaka	vas	s	svojim	kri-
žem.	Križi	niso	bili	 leseni,	marveč	veliki	 kovinski,	
tako	imenovani	“beneški”	procesijski	križi,	ki	imajo	
na	eni	strani	podobo	Jezusovo,	na	drugi	pa	podobo	
Matere	Božje	 ali	 kakega	 svetnika,	 na	 prečkah	pa	
kipce	apostolov	ali	angelov.	Pod	križem	je	kljuka,	
na	kateri	je	obešeno	bandero.	Ti	križi	so	značilni	za	
vso	Primorsko.	Pri	“križnih”	procesijah	so	bandero	
odstranili	in	pritrdili	na	kljuko	samo	svilen	trak.	Ko	
so	 se	vaški	 (“komunski”)	 križi	 bližali	 farni	 cerkvi,	
je	moral	farni	cerkovnik	dobro	paziti,	da	je	vsako	
procesijo	z	zvonom	pozdravil.		Ko	bi	bil	to	opustil,	bi	
bila	strašna	zamera	in	bi	bil	tisto	leto	lahko	ob	bero.	
Pri	skupno	farni	“križni”	procesiji	je	šla	vsaka	vas	za	
svojim	križem.	Ko	so	se	po	procesiji	vaški	križi	vračali	

vsak	k	 svoji	 podružnici,	
je	moral	 biti	 vaški	 cer-
kovnik	spet	ves	dopoldan	
na	 preži,	 da	 je	 domači	
križ	 pravi	 čas	 opazil	 in	
tako	dolgo	zvonil,	dokler	
ga	niso	prinesli	v	cerkev.	
V	Beneški	Sloveniji	(Trč
mun)	so	prinesli	ljudje	v	
križevem	tednu,	ki	so	mu	
pravili	“veliki	križ”,	na	vas	
veliko	množino	majhnih	
križcev,	ki	jih	je	duhovnik	
blagoslovil,	verniki	pa	so	
jih	raznesli	po	njivah.

V	Mežiški	dolini	je	bila	navada,	da	so	verniki	na	
Markovo	in	v	križevem	tednu	prinesli	v	cerkev	po-
seben dar,	večje	ali	manjše	bale	volne.
Skrb	za	letino	je	gnala	ljudi	zlasti	na	Gorenjskem	

in	Koroškem,	da	so	naročali	posebne	“vremenske” 
maše.	 Ponavadi	 je	 dala	 vsaka	 soseska	 zase	 za	
mašo,	ki	se	je	morala	opraviti	v	domači	podružnici.	
Največkrat	so	bile	te	maše	na	določene	dneve	in	so	
se	vrstile	od	prošnjega	 tedna	do	sv.	 Jerneja	 (24.	
avgusta).	Take	maše	se	 je	udeleževala	vsa	sose-
ska.	Svoje	dni	je	bila	maša	združena	z	blagoslovom	
polja	zoper	točo.	Najprej	je	duhovnik	–	po	opisu	M.	
Turnška	–	blagoslovil	vodo,	zapel	pri	oltarju	“Pokropi	
me”	in	kropeč	z	blagoslovljeno	vodo	šel	iz	cerkve.	
Potem	 je	 na	 štirih	 straneh	 cerkve	 zapel	 začetke	
vseh	štirih	evangelijev	(“inicije”)	in	vsakokrat	podelil	
blagoslov	s	križem.	Ko	se	je	vrnil	v	cerkev,	je	zopet	
zapel	“Pokropi	me”.	Nato	so	na	koru	nekaj	zapeli	in	
duhovnik	je	molil	še	prošnjo.	Namesto	obhoda	po	
polju	so	uvedli	pozneje	tri	tihe	maše.	Na	Gorenjskem	
tisti	dan	vsaj	dopoldne	niso	opravljali	poljskega	dela,	
pač	pa	so	raznašali	po	njivah	blagoslovljeno	vodo.

Niko Kuret

KRIŽEV TED EN
Bogoslužna reforma II. vatikanskega koncila je med drugim odpravila tudi nekatere pobožnosti, ki niso 

bile sestavni del rimskega obrednika, ampak so nastale iz raznih praktičnih razlogov. Tako ni več “proš
nje ga tedna“ s prošnjimi procesijami pred godom sv. Marka (25. aprila). O tej pobožnosti smo pisali v Ave 
Marija leta 2007, št. 4, str 81. Druga taka pobožnost pa je križev teden
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Pesem O Marija, naša ljuba Mari, sprejmi v milost-
no srce	nas	uglasi	na	simbol	tiste	Božje	ljubezni,	ki	
se	je	v	Mariji	utelesila	v	vsej	polnosti.	Ko	govorimo	
o	Marijinem	Srcu,	ne	mislimo	predvsem	na	njeno	
telesno	srce,	pač	pa	na	Marijino	razmerje	do	Boga	
in	do	ljudi.	To	je	razmerje	neskaljene	ljubezni	Božje	
Matere	do	njenega	Stvarnika	in	do	vsega	človeštva,	
prav	tako	pa	tudi	izvor	vsega	Marijinega	notranjega	
življenja,	 ki	 je	 bilo	 silno	 bogato,	 čeprav	 je	 nav-

zven	ostala	tiha	in	
skromna.	 Češče
nje Marijinega Sr
ca	 se	 torej	 nika-
kor	ne	ustavlja	pri	
njenem	 telesnem	
srcu,	 temveč	 nas	
po vede naprej, v 
tiste	skrivnosti	od-
rešenja,	s	katerimi	
je	nerazdružno	po-
vezno	tudi	Marijino	
ponižno	 služenje	
in darovanje.
Češčenje	Mari-

jinega Srca se ni 
izoblikovalo	 šele	
v	 zadnjem	 času.	
Njegove	korenine	
moremo	 najti	 že	
v	 Svetem	pismu.	
V	Lukovem	evan-
geliju	beremo,	ka
ko	 so	 betlehem-
ski	 pastirji	 »našli	
Marijo,	 Jožefa	 in	
dete,	 položeno	 v	
jasli«	 (Lk	 2,16),	
nato so pripove-
dovali,	kar	 jim	 je	
bilo	 o	 detetu	 re-
čeno.	 Evangelist	
Luka	pa	dostavlja:	
»Marija	pa	je	vse	
te	besede	shranila	
in	jih	premišljeva-
la	v	svojem	srcu«	
(Lk	2,19).	Sporo-
čilo	 o	 Marijinem	

premišljevanju	v	srcu	se	še	enkrat	ponovi	ob	koncu	
pripovedi	o	dvanajstletnem	Jezusu,	ki	se	je	izgubil	
v	templju:	Jezusova	»mati	je	vse,	kar	se	je	zgodilo,	
shranila	v	svojem	srcu«	 (Lk	2,51).	Luka	 je	v	 teh	
kratkih	 opombah	 o	Marijinem	 ravnanju	 v	 zvezi	 z	
dogodki,	 ki	 so	 zadevali	 njenega	Sina,	 pokazal	 na	
veliko	bogastvo	Marijinega	notranjega	življenja,	ki	
ga	 hoče	 poudariti	 tudi	 češčenje	Marijinega	 Srca.	

Prav	tako	moremo	druga	Marijina	dejanja	povezati	z	
bogastvom njenega Srca, na primer Marijin odgovor 
angelu	ob	oznanjenju,	da	bo	postala	Božja	Mati	ali	
čudovito	molitev	Magnificat,	ki	je	privrela	iz	te	neo-
madeževane	duše	ob	srečanju	s	sorodnico	Elizabeto.	
Nekateri	razlagalci	povezujejo	tudi	napoved	starčka	
Simeona	o	meču,	ki	bo	presunil	Marijino	dušo,	z	nje-
nim	Srcem.	Čeprav	evangelij	govori	tukaj	o	Marijini	
duši	 (prim.	 Lk	 2,35),	 se	 vendar	 ne	 oddaljimo	 od	
pravega	pomena,	če	mislimo	tudi	na	Marijino	Srce.

Pesem O Marija, naša ljuba Mati	je	prvič	izšla	v	
cerkveni	in	šolski	pesmarici,	ki	jo	je	leta	1854	izdal	
Leopold	 Cvek.	 Pesem	 se	 je	 slovenskemu	 človeku	
hitro	priljubila	in	še	danes	jo	ljudje	radi	pojejo,	po-
sebno	vsako	prvo	soboto	v	mesecu,	ki	je	še	pose-
bej	posvečena	Mariji	in	duhovnim	poklicem,	ki	so	v	
pesmi	na	poseben	način	izročeni	v	Marijino	varstvo.
Marija	je	Mati	vseh	ljudi,	zato	jo	prosimo,	sprejmi 

v milostno Srce verne vse, ki množice jih tvoje, da-
nes ti priporoče.	Današnji	človek	je	kljub	velikemu	
napredku	znanosti	in	tehnike	vedno	bolj	nebogljen	
sredi	sveta,	ki	je	s	svojim	razvojem	postal	njemu	
samemu	sovražnik	in	grozi	z	uničenjem.	Brezglava	
tekma	med	ljudmi	nas	je	privedla	na	rob	katastrofe,	
ki	nas	more	pogubiti,	uničiti	vse,	kar	bi	človek	moral	
čuvati	kot	Božji	dar.	Ljudem	manjka	tistih	lastnosti,	
ki	jih	je	imela	Marija	v	tako	veliki	meri.	Predvsem	
notranje	umirjenosti,	ponižnosti,	zavesti,	da	smo	v	
vsem	odvisni	od	Božje	milosti,	da	je	vsako	preveliko	
zaupanje	v	lastne	moči	lažno	in	uničujoče.	Prvi	greh	
je	bil	greh	napuha,	greh	preveličevanja	človekovih	
zmožnosti,	greh	postavljanja	človeka	na	mesto	Boga.	
Pri	tem	naj	nas	Marija	varuje,	varuje	naj	prav	vse,	
kajti	vsi	smo	oslabljeni	z	izvirnim	madežem	in	nato	
še	s	tolikimi	osebnimi	grehi.	Iz	takšnega	stanja	nas	
more	rešiti	le	Bog.	To	je	storil	s	svojim	odrešitvenim	
delom	v	svetu,	katerega	je	hotel	izvršiti	tudi	z	Mari-
jinim	sodelovanjem.	In	kot	je	bilo	delo	Božjega	Sina	
namenjeno	ljudem	vseh	časov,	tako	je	tudi	Marijin	

šmarnice
Borut Košir

O MARIJA, NAŠA LJUBA MATI

O Marija, naša ljuba Mati,
sprejmi v milostno Srce

verne vse, ki množice jih tvoje
danes ti priporoče.

O Marija, o Marija,
milostno imaš Srce.

K tebi, k tebi koprnijo
naše misli in želje.

Vse duhovne, o Marija Mati,
sprejmi v milostno Srce,

naše duše vedno jih težijo,
naši grehi jih skrbe.
O Marija, o Marija,
milostno imaš Srce,
prosi Sina, naj usliši

njih molitve in prošnje.
Naše starše, o Marija Mati,

sprejmi v milostno Srce,
ti jim vračaj, ti obilno plačaj,

noč in dan za nas skrbe.
O Marija, o Marija,
materno imaš Srce,

Tvoji smo sinovi, hčere,
k tebi srca hrepene.

Otročiče, o Marija Mati,
sprejmi v milostno Srce,

tebe, dobro Mater, zapustiti
vekomaj noben ne sme.

O Marija, o Marija,
ti otroško imaš Srce,
vsi smo tvoji otročiči,
to je ljubo nam ime.
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delež	v	blagoslov	vsem	rodovom,	torej	 tudi	nam,	
če	le	hočemo	odpreti	svoje	srce	zgledu,	ki	nam	ga	
je	dala	Mati	Božjega	Sina.	Marija	nas	sprejema	in	
prosi	Sina,	da	bi	postali	vredni	njegovega	odrešenja.
Duhovniki	morajo	biti	še	na	poseben	način	glasni-

ki	drugačnega	mišljenja,	kot	ga	oznanja	Bogu	odtu-
jeni svet, zato: Vse duhovne, o Marija Mari, sprejmi 
v milostno Srce!	Duhovnikovo	delo,	ki	mora	 tako	
velikokrat	iti	v	nasprotno	smer,	kot	je	smer	sveta,	v	
katerem	deluje,	je	zato	velikokrat	težko	in	nevarno.	
Izgubiti	more	pravo	usmeritev	ali	pa	njegovo	delo	
prevpijejo	miki,	ki	jih	svet	postavlja	proti	Bogu.	Ma-
rija	mora	biti	duhovnikom	s	svojo	nespravljivostjo	
z	grehom	opora	in	velika	priprošnjiaca,	da	morejo	
do	 konca	 vztrajati	 v	 nadaljevanju	 Kristusovega	
odrešitvenega	dela	med	ljudmi.	Vsak	duhovnik	naj	
ima	v	Mariji	močnno	oporo	pri	svojem	delu,	iz	njene	
priprošnje	pa	naj	črpa	tisto	veliko	ljubezen	do	Boga	
in	do	ljudi,	ki	je	potrebna,	če	hoče	pokazati	sodob-
nikom,	h	katerim	je	poslan,	kako	je	treba	živeti	v	
svetu,	da	jim	bo	bivanje	v	tostranskosti	v	blagoslov,	
in	ne	v	pogubljenje.
Ko	so	Modri	kralju	Herodu	sporočili,	da	se	je	rodil	

Kralj	v	Izraelu,	se	je	ta	silno	prestrašil.	Zbal	se	je	

za	 svoj	 prestol.	 Dal	 je	 pomoriti	 nedolžne	 otroke,	
da	bi	–	vsaj	tako	je	mislil	–	obdržal	svojo	oblast.	
Sveta	Družina	si	je	z	begom	rešila	življenje.	V	so-
dobnem	svetu	so	še	posebej	otroci	tisti,	ki	največ	
trpe	zaradi	človeške	sebičnosti	in	plitkosti	človeškega	
srca.	 Pomislimo	 samo,	 koliko	 otrok	 je	 prizadetih	
zaradi	 številnih	 razdrtih	 družin,	 vojsk,	 preganjanj	
po	vsem	svetu.	Odrasel	človek	se	morebiti	še	lahko	
obrani	 napadalnosti	 okolja,	 v	 katerem	živi,	 otroci	
pa	so	popolnoma	nebogljeni,	prepuščeni	sami	sebi.	
Mnogi	otroci	postanejo	žrtve	človeške	zlobe	in	ne-
razumevanja	osnovne	poklicanosti,	ki	jo	imamo,	to	
je	poklicanost	k	ljubezni	do	Boga	in	do	vseh	ljudi.	
Zato iz vsega srca pojmo: Otročiče, o Marija Mati, 
sprejmi v milostno Srce!
Marijino	Srce	je	nadvse	milostno	in	razočaranemu	

človeku	v	pomirjenje	in	tisti	notranji	optimizem,	ki	je	
potreben,	če	hotemo	svoj	vek	preživeti	v	pripravi	na	
srečanje	z	Bogom,	katerega	bodo	dosegli	le	tisti,	ki	
niso	zamenjali	Boga	za	minljivost	in	zlobo	sveta.	Če	
bomo	iz	srca	zapeli:	K tebi, k tebi koprnijo naše misli 
in želje,	bomo	našli	usmiljenje	nebeške	Matere,	ki	
nas	bo		privedla,	k	svojemu	Sinu	in	s	tem	k	našemu	
skupnemu	cilju,	ki	je	v	večni	sreči	življenja	z	Bogom.

ŠMARNICE
V SLIKI
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»Ko	je	nastopila	polnost	časa,	je	Bog	poslal	svojega	
Sina,	rojenega	iz	žene.«	S	temi	besedami	iz	Pisma	Ga-
lačanom	(4,4)	apostol	Pavel	zedinja	med	seboj	glavne	
trenutke,	ki	bistveno	določajo	izpolnitev	načrta,	»ki	
si	ga	je	[Bog]	vnaprej	zastavil«	(prim.	Ef.	1,9).	Sin,	
Beseda,	ki	je	enega	bistva	z	Očetom,	se	rodi	kot	človek	
iz	žene,	ko	»nastopi	polnost	časa«.	Ta	dogodek	vodi	
h	ključni	točki	zgodovine	človeka	na	Zemlji,	ki	
jo	je	razumeti	kot	zgodovino	odrešenja.	
Pomembno	 je,	 da	 apostol	 Kristusove	
Matere	 ne	 imenuje	 z	 njenim	 lastnim	
imenom	“Marija”,	ampak	jo	označi	kot	
“ženo”:	s	tem	se	povezuje	z	besedami	
protoevangelija	v	Prvi	Mojzesovi	knjigi	
(prim.	3,15).	Prav	ta	“žena”	je	navzoča	
v	osrednjem	odrešilnem	dogodku,	ki	
določa	“polnost	časa”:	ta	dogodek	se	
uresničuje	v	njej	in	po	njej.
Tako	se	začenja	osrednji	dogodek,	

ključni	dogodek	v	zgodovini	odreše-
nja,	Gospodova	velika	noč.

Vseeno pa je verjetno vredno 
pre	misliti	 ta	 dogodek	 izhajajoč	 iz	
širše	 duhovne	 zgodovine	 človeka,	
kakor	se	izraža	v	različnih	verstvih	
sveta.	Sklicujemo	se	na	besede	II.	
vatikanskega	koncila:	»Ljudje	pri-
čakujejo	od	različnih	religij	odgovor	
na	skrite	uganke	človeškega	biva-
nja,	ki	danes	kakor	že	od	nekdaj	
do	globin	vzburjajo	človeška	srca:	
Kaj	je	človek?	Kaj	je	smisel	in	cilj	
našega	 življenja?	Kaj	 je	 dobro	 in	
kaj	je	greh?	Odkod	izvira	trpljenje	
in	kakšen	smisel	ima?	Katera	pot	
pelje	 do	 resnične	 sreče?	 Kaj	 je	
smrt,	sodba	in	povračilo	po	smrti?	
Kaj	 je	 končno	 tista	 poslednja	 in	
neizrekljiva	 skrivnost,	 ki	 obdaja	
našo	eksistenco,	skrivnost,	iz	kate-
re	prihajamo	in	kamor	gremo?	Že	do	
najstarejši	časov	pa	prav	do	današnjih	
dni	najdemo	pri	različnih	narodih	neko	
zaznavanje	tiste	skrivnostne	moči,	ki	je	
prisotna	v	potekanju	stvari	in	v	dogodkih	
človeškega	življenja;	še	več,	včasih	naj-
demo	priznavanje	najvišjega	božanstva	
ali	celo	Očeta«	(Izjava	o	razmerju	Cerkve	
do	nekrščanskih	verstev,	12).
Na	ozadju	tega	širokega	razgleda,	ki	predstavlja	

želje	človekovega	duha	v	iskanju	Boga,	ki	gre	vča-
sih	skoraj	tipaje	(prim.	Apd	17,27),	“polnost	časa”,	
o	katerem	govori	Pavel	v	svojem	Pismu,	poudarja	
odgovor	Boga	samega,	njega,	»v	katerem	živimo,	se	
gibljemo	in	smo«	(prim.	Apd	17,28).	To	je	Bog,	ki	je	

»velikokrat	in	na	veliko	načinov	govoril	očetom	po	
prerokih,	v	teh	dneh	pa	nam	je	spregovoril	po	Sinu«	
(prim.	Heb	 1,1).	 Poslanje	 tega	Sina,	 ki	 je	 istega	
bistva	z	Očetom,	kot	človeka	“rojenega	iz	žene”	je	
najvišja	in	dokončna	točka	Božjega	samorazodetja	
človeštvu.	To	samorazodetje	ima	odrešilen	značaj,	

kot	 to	uči	 II.	vatikanski	koncil:	»Bog	 je	v	
svoji	 dobroti	 in	modrosti	 hotel	 razodeti	
samega	sebe	in	razkriti	skrivnost	svoje	
volje	(prim.	Ef	1,9),	da	bi	ljudje	po	Kri-
stusu,	učlovečeni	Besedi,	imeli	v	Sve-
tem	Duhu	dostop	k	Očetu	in	bi	postali	
deležni	božje	narave	(prim.	Ef	2,18;	
2	Pt	1,4)«	(Dogmatična	konstitucija	
o	Božjem	razodetju,	2)

Žena	je	v	srcu	tega	odrešilnega	
dogodka.	Samorazodetje	Boga,	ki	
je	nedoumljiva	Trojica,	se	nahaja	v	
svojih	temeljnih	potezah	v	nazareš
kem	oznanjenju.	»Glej,	spočela	boš	
in	rodila	sina,	in	daj	mu	ime	Jezus.	
Ta	bo	velik	 in	se	bo	imenoval	Sin	
Najvišjega.«	–	»Kako	se	bo	to	zgo-
dilo,	ko	ne	poznam	moža?«	–	»Sveti	
Duh	bo	prišel	nadte	in	moč	Najviš-
jega	te	bo	obsenčila,	zato	se	bo	tudi	
Sveto,	ki	bo	rojeno,	imenovalo	Božji	
Sin...	Bogu	ni	namreč	nič	nemogoče«	
(prim.	Lk	1.3137).
Lahko	je	misliti	na	ta	dogodek	v	luči	

zgodovine	Izraela,	izvoljenega	ljudstva,	
katerega	hči	 je	bila	Marija;	pa	je	tudi	
lahko	misliti	nanj	v	luči	vseh	tistih	poti,	

po	katerih	 je	človeštvo	od	vekomaj	 iskalo	
odgovor	 na	 temeljna	 in	 hkrati	 dokončna	
vprašanja,	ki	ga	vedno	nadlegujejo.	Mar	ni	
v	nazareškem	oznanjenju	začetek	tistega	
dokončnega	 odgovora,	 po	 katerem	 Bog	
sam	pride	naproti	nemiru	človeškega	srca?	
Tu	ne	gre	samo	za	Božje	besede,	razodete	
po	prerokih.	S	tem	odgovorom	je	resnič-
no	 »Beseda	meso	 postala«	 (prim.	 Jn	
1,14).	Marija	je	tako	dosegla	zedinjenje	
z	Bogom,	ki	 presega	vsa	pričakovanja	
človeškega	duha.	Presega	celo	pričako-
vanja	 vsega	 Izraela,	 še	 posebej	 hčera	
tega	izvoljenega	ljudstva,	ki	so	na	temelju	

obljube	mogle	upati,	da	bo	ena	izmed	njih	
nekega	dne	postala	Mesijeva	mati.	Le	kdo	od	njih	

bi	mogel	slutiti,	da	bo	obljubljeni	Mesija	“Sin	Najviš-
jega”?	Izhajajoč	iz	starozavezne	monoteistične	vere	
bi	bilo	to	težko	predpostaviti.	Samo	v	moči	Svetega	
Duha,	ki	 jo	je	obsenčila,	 je	Marija	mogla	sprejeti,	
kar	je	»pri	ljudeh	nemogoče,	ne	pa	pri	Bogu,	kajti	
pri	Bogu	je	vse	mogoče«	(prim.	Mr	10,27).

sv. Janez Pavel II.

MARIJA V EDINOSTI Z BOGOM
Iz Apostolskega pisma “Dostojanstvo žene” 15. avgusta 1988



MAJ – AM – 2017140

Pierre Benoit OP (1906-1987)

GOSPODOV VNEBOHOD
Verska resnica je, da je vstali Kristus vstopil v slavo, vendar gre za skrivnost, ki sega pre-

ko čutne izkušnje in je ni mogoče omejiti zgolj na prizor na Oljski gori, kjer so apostoli videli 
svojega Učenika, ki jih je zapuščal, da bi se vrnil k Bogu. O smislu, trenutku, načinu nebeškega 
povišanja Kristusa se sveta besedila izražajo na različne načine in ta različnost je poučna. V 
njihovi luči bomo skušali začutiti globoko resničnost skrivnosti s pomočjo nastanka njenega 
literarnega izraza.

I. Med nebom in zemljo
Po	splošnem	občutku,	ki	ga	je	prevzelo	tudi	Sveto	

pismo,	so	“nebesa”	bivališče	božanstva.	To	gre	tako	
daleč,	da	ta	beseda	služi	kot	metafora	za	oznako	
Boga.	Zemlja,	»podnožje	njegovih	nog«	(Iz	66,1),	
je	bivališče	ljudi.	Da	bi	jih	obiskal	»stopi	dol«	(1	Mz	
11,5),	potem	se	»vzdigne«	(1	Mz	17,22).	»Oblak«	
je	njegovo	“vozilo”	(4	Mz	11,25).	Tudi	Duh,	ki	ga	
pošilja,	mora	“priti	dol”	in	tako	tudi	Beseda,	ki	se	po	
opravljenem	delu	“vrača”	k	njemu	(Iz	55,11).	Sami	
angeli,	ki	žive	z	Bogom	v	nebesih	(Mt	18,10),	priha-
jajo	“dol”,	da	bi	opravili	svoje	poslanstvo	(Mt	28,2)	
in	se	potem	“vračajo”	(Tob	12,20).	Prihajanje	dol	in	
odhajanje	gor	je	povezava	med	nebesi	in	zemljo	(1	
Mz	28,12;	Jn	1,51).

Za	ljudi	je	ta	vrsta	“sprehajanja”	sama	po	sebi	
nemogoča.	Govoriti	 o	 dviganju	 v	 nebesa	 pomeni	
izražati	 raziskovanje	 nedostopnega,	 kadar	 ne	 gre	
za	bahanje	nesmiselne	domišljavosti.	Veliko	je	že,	
da	gredo	molitve	“gor”	v	nebesa	in	da	Bog	določi	
sestanek	z	ljudmi	na	gorah,	kamor	pride	on	“dol”,	
medtem	ko	gredo	ljudje	“gor”,	kot	je	bilo	to	na	Si-
naju	(2	Mz	19,20)	ali	na	Sionu	(Iz	2,3;	4,5).	Samo	
izbranci	kot	Elija	in	Henoh	so	imeli	to	prednost,	da	
jih	je	Božja	moč	vzela	v	nebesa.	Pri	Danielu	(7,13)	
se	dogaja	prihod	sinu	človekovega	do	Staroletnega,	
kar	tudi	daje	misliti	na	neko	“pot	navzgor”,	čeprav	je	
kraj,	od	koder	prihaja,	skrivnosten,	nebesni	oblaki	pa	
niso	“vozilo”,	ampak	samo	okras	Božjega	bivališča.

II. Kristusovo dvignjenje v nebesa
Po	tem	svetopisemskem	pojmovanju	naravnega	

in	 nadnaravnega	 sveta,	 je	 bil	 Jezus	 ob	 vstajenju	

dvignjen	na	Božjo	desnico.	To	omenjajo	Apostolska	
dela,	Pismo	Rimljanom,	Pismo	Efežanom,	1.	Petrovo	
pismo.	Tam	sedi	na	prestolu	kot	kralj,	kar	večkrat	
omenja	Razodetje.	V	resnici	njegov	vnebohod	med	
prvimi	verskimi	resnicami	ni	omenjen	kot	dogodek	
sam	zase,	ampak	kot	nujen	izraz	za	nebeško	povi-
šanje.	Toda	z	razvojem	razodetja	in	natančnejšim	
oblikovanjem	verskih	resnic	je	tudi	vnebohod	zavzel	
neko	bolj	jasno	teološko	in	zgodovinsko	stališče.

1. Spustiti se in dvigniti se.	 –	 Že	 ob	 začetkih	
vere	se	je	začelo	razjasnjevati	vprašanje	Kristuso-
vega	življenja	pred	učlovečenjem	(preeksistenca).	
Preden	 je	Kristus	 živel	na	 zemlji,	 je	bil	 pri	Očetu	
kot	Sin,	kot	Beseda,	kot	Modrost.	Njegovo	nebeško	
povzdignjenje	torej	ni	bilo	samo	zmagoslavlje	ne-

kega	človeka	dvignjenega	do	Božje	
časti,	kot	je	bilo	mogoče	razumeti	iz	
začetnih	poskusov,	katerih	sledove	
najdemo	v	Apostolskih	delih	(2,22
36;	10,3642),	ampak	povratek	v	
nebeški	 svet,	 od	 koder	 je	 prišel.	
Ta	 prihod	 iz	 nebes	 je	 bolj	 jasno	
izrazil	Janez	(6,33.38.41s.50s.58),	
ki	je	ga	je	tudi	povezal	z	njegovim	
povratkom	 ob	 vnebohodu	 (3,13;	
6,62).	Tukaj	se	ni	mogoče	sklicevati	
na	Pismo	Rimljanom	(10,6s),	zakaj	
tam	omenjeni	premik	se	nanaša	na	
učlovečenje	(spustiti	se)	in	dvig	iz	
kraljestva	mrtvih	(vstajenje).

2. Zmagoslavje kozmičnega 
reda. –	Označiti	vnebohod	kot	stop

njo	poveličanja,	različno	od	vstajenja	in	prevzema	
mesta	 na	Očetovi	 desnici,	 ima	 svoj	 razlog:	 skrb,	
da	bi	bolje	izrazili	Kristusovo	kozmično	prvenstvo.	
V	Kolosah	je	začela	strašiti	kriva	vera,	ki	je	grozila	
spraviti	Kristusa	na	nek	podrejen	položaj	med	an-
gelske	zbore,	zato	je	Pavel	povzel	še	bolj	natančno,	
kar	je	že	prej	rekel	o	Kristusovem	zmagoslavju	nad	
nebeškimi	močmi	 (1	 Kor	 15,24)	 in	 zatrdil,	 da	 je	
bilo	to	zmagoslavje	pridobljeno	s	križem	in	da	od	
takrat	Kristus	sedi	na	nebeškem	prestolu	nad	vsemi	
drugimi	silami,	katerekoli	bi	že	to	bile.	Tu	uporabi	
68.	psalm,	da	pokaže,	da	je	bilo	dvignjenje	Kristusa	
nad	vsa	nebesa	prevzem	v	posest	vesolja,	ki	ga	je	
“napolnil”	(Ef	4,10),	tako	kot	ga	“uresniči”	(Ef	1,10)	
kot	vladar.	Isti	kozmični	vidik	se	pojavi	v	1.	Pismu	
Timoteju	 (3,16):	 povzdignjenje	 v	 slavo	 se	 zgodi	
po	prikazanju	angelom	in	svetu.	Pismo	Hebrejcem	
pa	 o	 Kristusovem	 vnebohodu	 govori	 predvsem	
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kot	o	sredstvu	za	dostop	do	nebeškega	sveta,	kjer	
je	odrešenje	in	kamor	romajo	ljudje.	Kristus	je	Veliki	
duhovnik,	ki	se	je	dvignil	prvi	in	šel	skozi	vsa	nebesa	
(Heb	4,4)	in	prodrl	skozi	zagrinjalo	v	svetišče,	kjer	
posreduje	v	Božji	navzočnosti	(Heb	9,24).

3. Čas vnebohoda. –	Kristusov	vnebohod	je	moral	
biti	ločen	od	izhoda	iz	groba	(vstajenja)	in	odhoda	v	
nebesa	iz	preprostih	razlogov,	ker	je	bilo	treba	spra-
viti	v	pojme	časa	stvari,	ki	ga	presegajo,	predvsem	
prikazovanja.	Nobene	ovire	ni,	da	se	ne	bi	Kristus	
za	prikazovanje	apostolom	vrnil	iz	sveta	poveliča-
nja,	v	katerega	je	vstopil	že	po	vstajenju.	Brez	tega	
ni	videti,	kje	bi	bil	v	času	med	prikazovanji,	poleg	
tega	pa	se	jim	prikazuje	že	v	poveličanem	stanju.	
Kaže	da	Matej	tako	razume	stvari,	ko	ne	govori	o	
vnebohodu,	ampak	o	Jezusovi	izjavi	o	oblasti,	ki	jo	
ima	nad	nebom	in	nad	zemljo	(Mt	28,18),	iz	česar	se	
da	razumeti,	da	je	zasedel	nebeški	prestol	že	pred	
prikazovanjem	v	Galileji.	Janez	uči	isto,	le	na	drug	
način:	Jezus	po	Mari-
ji	 Magdaleni	 opozori	
učence,	 da	 odhaja	 k	
Očetu,	kar	pomeni,	da	
je	bil	isti	večer,	ko	se	
je	prikazal	apostolom,	
že	pri	Očetu	 in	se	 je	
vrnil.
V	 drugih	 besedi-

lih	se	čas	vnebohoda	
še	 bolj	 razlikuje	 od	
časa	vstajenja.	Lukov	
evangelij	daje	vtis,	da	
je	treba	vnebohod	po-
staviti	na	večer	dneva	
vstajenja po razgovo-
rih	z	učenci	(na	poti	v	
Emavs	in	v	Jeruzalemu).	Konec	Markovega	evangelija	
govori	o	vnebohodu	po	več	prikazovanjih,	ni	pa	ja-
sno,	ali	so	bila	samo	en	dan	ali	več.	Končno	pa	bi	po	
Apostolskih	delih	(1,311)	Jezus	zapustil	svoje	in	se	
dvignil	v	nebo	ob	koncu	štiridesetih	dni	prikazovanj	
in	razgovorov.	Vnebohod,	kakor	ga	posredujejo	ta	
tri	besedila,	jasno	meri	na	to,	da	zaključi	čas	prika-
zovanj.	Noče	opisovati	Kristusovega	vstopa	v	slavo	
po	 različno	 dolgem	 in	 nerazložljivem	 časovnem	
presledku,	 ampak	 hoče	 poudariti	 zadnji	 odhod,	 s	
katerim	se	konča	njegovo	prikazovanje	na	zemlji.	
Negotovost	 dolžine	 tega	 časovnega	 presledka	 se	
najbolje	razloži	glede	na	namen	pripovedi:	v	Apo-
stolskih	delih	je	število	40	izbrano	zaradi	50	dni,	ki	
so	minevali	po	judovskih	predpisih	med	velikonočnim	
in	binkoštnim	praznikom:	če	Jezus	dokončno	odhaja	
v	nebesa,	je	to	zato,	da	bi	poslal	svojega	Duha,	ki	
ga	bo	zamenjal	pri	učencih.
Različni	podatki	v	svetih	besedilih	vabijo	k	spo-

znanju,	 da	 sta	 v	 tej	 skrivnosti	 povezana,	 vendar	
ločena	dva	vidika:	po	eni	strani	nebeško	poveličanje	
Kristusa,	ki	sovpada	z	vstajenjem,	po	drugi	strani	pa	
njegov	poslednji	odhod	po	nekem	razdobju	prikazo-
vanj;	odhod	k	Bogu,	katerega	priče	so	bili	apostoli	
na	Oljski	gori	in	se	na	poseben	način	praznuje	na	

liturgični	praznik	vnebohoda.
Vse	te	rešitve	imajo	skupno	šibko	točko:	Kristu-

sovo	življenje	pred	smrtjo	in	po	njej	obravnavajo	v	
kategorijah	prostora	in	časa,	kar	je	edini	način,	ki	
ga	mi	zaznavamo.	Toda	s	smrtjo	je	časa	in	prostora	
konec:	 tudi	Kristus	 je	 takoj	po	smrti	zaživel	 izven	
časa	in	prostora.	Tam	naši	fizikalni	zakoni	odpovedo.	
Kristusu	v	bistvu	ni	bilo	treba	hoditi	“gor	in	dol”,	niti	
čakati	do	večera	ali	40	dni.	Bil	je	lahko	“hkrati”	na	
Očetovi	desnici	in	pri	apostolih	ali	na	poti	v	Emavs;	
prav	tako	zanj	ni	bilo	nobenega	čakanja,	vse	je	bilo	
“zdaj”;	op. ur.

4. Način vnebohoda.	 –	Apostolska	dela	1,9	 so	
edino	kanonično	besedilo,	ki	na	nek	način	opisuje	
Gospodov	vnebohod.	Skrajna	obzirnost	potrjuje,	da	
namen	pisca	ni	naslikati	Kristusov	vstop	v	slavo.	Ta	
tako	trezna,	skoraj	suhoparna	slika	nima	nič	opraviti	
z	zgodbami	o	poganskih	junakih	kot	sta	Romul	in	
Mitra	in	niti	s	svojim	svetopisemskim	predhodnikom	
Elijo	in	njegovim	ognjenim	vozom.	Vloga	oblaka,	ki	je	

tako	del	vsake	teofa-
nije,	in	stavek	angela,	
ki	razloži	vso	podobo,	
jasno	 odklanjata,	 da	
bi	dala	skrivnosti	kak	
neokusen	 opis,	 kot	
so	 ga	 iznašli	 nekate
ri	 apokrifi.	 Opis	 se	
ome	juje	 na	 bistvene	
podatke.	To	ne	pome-
ni,	da	bi	ta	prizor,	ki	je	
postavljen	 na	Oljsko	
goro,	ne	bil	nek	zgo-
dovinski	 spomin,	 ali	
da	Jezus	ne	bi	mogel	
dati	 svojim	 učencem	
čutiti	neke	izkušnje	o	

svojem	povratku	k	Očetu.	Gotovo	pa	ni	namen	od-
lomka	opisovati	zmagoslavje,	do	katerega	je	gotovo	
prišlo	v	trenutku	vstajenja.	Hoče	namreč	poučiti,	da	
je	Vstali	po	nekem	času	pogovorov	s	sorodniki	 in	
učenci	umaknil	s	sveta	svojo	očitno	navzočnost,	ki	
jo	bo	vrnil	ob	koncu	časov.

III. Krščanska duhovnost
vnebohoda
V	 pričakovanju	 drugega	Gospodovega	 prihoda	

morajo	kristjani	ostati	združeni	s	svojim	poveličanim	
Gospodom	po	veri	in	zakramentih.	Bog	jih	je	s	Kristu-
som	»obudil	in	nas	posadil	v	nebesa«	(Ef	2,6),	zato	
iščejo	»kar	je	zgoraj,«	ker	je	njihovo	življenje	»skrito	
s	Kristusom	v	Bogu«	(Kol	3,1s).	Njihova	domovina	
je	v	nebesih	(Flp	3,20).	Njihova	nebeška	hiša,	ki	jih	
pričakuje	in	si	želijo	kar	povrh	obleči	svoje	bivališče	
(	2	Kor	5,12)	ni	nič	drugega	kot	 sam	poveličani	
Kristus	(Flp	3,21),	nebeški	človek	(1	Kor	15,48),
Od	tod	izvira	cela	vnebohodna	duhovnost,	ki	je	

temelj	upanja,	ki	daje	kristjanu	že	zdaj	živeti	v	res
ničnosti	novega	sveta,	kjer	kraljuje	Kristus.	Kljub	
temu	 pa	 ni	 iztrgan	 iz	 starega	 sveta,	 ampak	 ima	
poslanstvo	in	moč	živeti	na	nov	način,	ki	dviguje	ta	
svet	proti	častitljivemu	preoblikovanju,	h	kateremu	
ga	kliče	Bog.

Bogojina – cerkev Gospodovega vnebohoda



MAJ – AM – 2017142

sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

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

R O J S T V O
Ob	vhodu	v	naselje	Betlehem	naj	bi	popotnike	

sprejemala	obširna	zgradba,	ki	jo	Luka	imenuje	“pre-
nočišče”.	Morda	je	bila	na	kraju,	kjer	je	sin	nekega	
Davidovega	prijatelja	pred	desetimi	stoletji	zgradil	
staje	za	svoje	črede.	Ta	vrsta	“karavanseraja”,	ki	jo	
je	še	najti	v	deželah	Orienta,	ni	prav	nič	udobna:	
ograja	zapira	štirikoten	prostor	pod	milim	nebom,	
kjer	se	drenjajo	živali,	leseno	stebrišče	pa	daje	bolj	
ali	manj	prijazno	zatočišče	 ljudem.	Najemnina	za	
redke	majčkene	sobice	je	za	njihovo	udobje	pretirano	
visoka.	Pa	je	bilo	to	dvomljivo	gostišče	kaj	prijazno	v	
očeh	utrujenega	para,	če	ne	bi	bilo	neuporabno	za-
radi	prenapolnjenosti.	Polno	je	bilo:	nomadom,	ki	so	
redno	prihajali	v	Betlehem	kupovat	žito	in	prodajat	
svoje	tkanine	in	sir,	kakor	je	to	videti	še	danes,	so	
se	pridružili	vsi	tisti,	ki	so	se	prihajali	popisovat.	Ni	
si	težko	predstavljati	te	slikovite	množice,	njihovih	
nagnetenih	vozov,	te	hrupne	zmešnjave:	osli	riga-
jo,	zvezane	kamele	se	grizejo,	ženske	se	kregajo	
za	kotiček,	varen	pred	prepihom,	nad	vsemi	temi	
utrujenimi	 ljudmi	pa	plava	vonj	po	vroči	 tolšči,	ki	
se	dviguje	 iz	orientalskih	množic	enako	od	Grčije	
do	Egipta	kot	od	Alžira	do	Teherana.	Lahko	je	ra-
zumeti,	da	je	Jožef	držal	Marijo	daleč	stran	od	tega	
gomazenja.
Čas	je	pa	pritiskal.	»Komaj	sta	prišla	na	ta	kraj,	

se	 je	 izpolnil	čas,	ko	 je	 imela	poroditi.«	Evangelij	
nam	ne	sporoča	te	podrobnosti,	ki	prihaja	iz	apo-
krifov,	predvsem	iz	Jakobovega Protoevangelija in 
najstarejše	 izročilo	 pravi,	 da	 je	 Jožef	 svojo	 ženo	
spravil	v	votlino,	v	eno	tistih	votlin,	ki	jih	je	še	danes	
videti	lepo	število	v	Palestini	–	betlehemski	griči	so	
kar	preluknjani	z	njimi	–	in	so	služile	kot	staje	za	
črede.	O	tem	priča	mučenec	sveti	Justin,	ki	je	pisal	
v	2.	stoletju	in	je	zelo	dobro	poznal	te	kraje.	Tam	je	
mlada	žena	našla	vsaj	tišino	in	mir.

Vse,	kar	vemo	o	tem	dogodku,	ki	je	sicer	pre-
prost,	pa	tako	čudežen,	je	kratka	vrstica	iz	Lukovega	
evangelija.	»Rodila	je	sina,	prvorojenca,	ga	povila	

in	položila	v	 jasli«	 (2,7).	Zastonj	 je	olepševati	 to	
suhoparno	sporočilo.	Stavek	daje	vtis	kakor	da	je	
bila	Marija	sama,	da	ni	bilo	nobene	ženske,	ki	bi	ji	
nudila	pomoč.	 Iz	 tega	so	 teologi	 zaključili	mnogo	
stvari	o	čudežnih	okoliščinah	rojstva	in	Marijinega	
devištva	ob	porodu.	Še	danes	je	videti	podobne	ja-
sli,	krmilna	korita	v	obliki	čolna,	kamor	so	čredam	
sipali	ječmen.	V	tej	zgodbi	se	odkriva	nauk	skrajne	
ponižnosti,	ki	popolnoma	odgovarja	tistemu,	ki	bo	
pozneje	»krotak	in	v	srcu	ponižen«	(Mt	11,29).	Kar	
zadeva	osla	 in	 vola,	 ki	 ju	 naši	 običaji	 postavljajo	
ob	 jasli	 in	 ki	 ju	 imajo	mnogi	 pobožni	 kristjani	 za	
neobhodno	potrebni	figuri	na	prizorišču,	ni	o	njima	

v	Svetem	pismu	nič,	ampak	prihajata	iz	apokrifov,	
katerih	urejevalci	so	se	morda	spomnili	dveh	odlom-
kov	Svetega	pisma:	»Vol	pozna	svojega	gospodarja	
in	osel	 jasli	 svojega	 lastnika«	(Iz	1,3)	 in	grškega	
prevoda	preroka	Habakuka	(3,2),	ki	 ima	zmotno:	
»boš	 spoznan	med	 dvema	 živalima,«	 (hebrejski	
original	 ima:	 »daj	 ga	 spoznati	 v	 bližnjih	 letih«).	
Toda	namen,	s	katerim	poveže	rojstvo	Odrešenika	z	
vsem	stvarstvom	pod	podobo	ponižnih	živali,	je	tako	
ganljiv,	da	je	bogoslužje	sprejelo	to	prastaro	tradicijo	
in	v	enem	od	božičnih	spevov	govori	»o	živalih,	ki	
so	videle	Gospoda,	ležečega	v	jaslih«	(to	je	bilo	še	
pred	liturgično	obnovo	II.	vatikanskega	koncila,	ki	
je	spev	odpravila;	op.	ur.).
Danes	je	cerkev	Jezusovega	rojstva	dokaj	daleč	

od	tega,	da	bi	varovala	ta	značaj	presunljive	prepro-
stosti,	kot	jo	je	videti	iz	evangeljskega	opisa.	Vanjo	
se	prodre	kot	v	kako	trdnjavo,	na	kiklopsko	obzidje	
se	naslanja	masiven	zvonik.	Ni	drugih	odprtin	kot	
spodnja	vrata	in	nekaj	lin.	Preddverje	z	nekaj	lepimi	
mozaiki	vodi	v	zelo	staro	baziliko,	eno	od	tistih	“kon-
stantinovskih”	iz	4.	ali	5.	stoletja,	ki	dajejo	tako	velik	
vtis	s	svojo	mogočnostjo.	Ima	pet	ladij,	ki	jih	delijo	

Votlina v okolici Betlehema

Bazilika Jezusovega rojstva
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vrste	 stebrov	 iz	 rdečega	 kamna	 z	 belimi	 kapiteli	
na	vrhu.	Ta	cerkev,	ki	krije	kraj,	kjer	se	je	izpolnilo	
Božje	usmiljenje,	služi	za	bojno	polje	človeški	gospo-
dovalnosti:	leta	1873	je	bil	to	kraj	pravega	napada	
pravoslavnih	 na	 katoličane.	Globoka,	 dokaj	 dolga	
pa	ozka	kripta,	ki	se	skriva	pod	baziliko,	ni	čisto	nič	
podobna	kakemu	hlevu	v	votlini.	Nobene	zveze	nima	
z	zunanjim	svetom	in	je	mogoče	priti	vanjo	samo	po	
dvojnem	stopnišču.	Neka	vdolbina	naj	bi	bile	jasli:	
zlato	 in	 srebro	 in	 dragi	
kamni	 se	 bliskajo	 tam	
v	 luči	 kakih	 petdesetih	
oljnih	svetilk.	Vsepovsod	
je	marmor,	jaspis,	porfir,	
redke	kovine.	Sveti	Hie-
ronim,	 veliki	 puščavnik,	
ki	je	živel	v	samoti	v	neki	
bliž	nji	 votlini,	 je	 pona-
vljal:	 »Gospod	 ni	 prišel	
na	svet	v	zlatu	in	srebru,	
ampak	 v	 umazaniji.«	
Sredi	 porfirne	 plošče	 se	
blesti	zvezda	iz	pozlačenega	srebra,	ki	zatrjuje,	da	
je	to	točno	prostor,	kjer	se	je	rodil	Jezus.	In	lutka	iz	
rožnatega	voska,	debelušen	in	smehljajoč	se	otroči-
ček	položen	na	šop	slame,	hoče	predstavljati	živega	
Boga.	Če	ne	bi	bilo	vedno	se	obnavljajoče	pobožnosti	
množic,	ki	so	od	vsepovsod	in	v	vseh	časih	prihajale	
sem	položit	svoje	verne	ustnice	na	te	uboge	simbole,	
bi	 občutili	 tukaj	 tisto	nemirno	 razdraženost,	 ki	 jo	
tako	lahko	izzovejo	vsi	–	ali	skoraj	vsi	–	sveti	kraji.
Venar	pa	dogodek	v	votlini	ni	smel	ostati	skrit.	

»V	istem	kraju	so	pastirji	prenočevali	na	prostem	
in	čez	noč	stražili	pri	svoji	čredi«	(Lk	2,8).	So	bili	to	
vaški	pastirji,	ki	so	za	čez	noč	segnali	svojo	živino	v	

ogrado	in	tukaj	izmenoma	bedeli,	da	bi	jo	obvarovali	
pred	zvermi	in	tatovi?	Ali	pa	so	bili	pravi	nomadi,	ki	
nikoli	ne	spravijo	svoje	drobnice	v	ogrado,	ampak	se	
omejijo	na	to,	da	ponoči	živali	privežejo	taco	na	rep?	
Ta	običaj	nočnega	stražarjenja	čred	je	še	v	Palestini	
in	pogosto	je	v	temi	in	molku	slišati	ritmične	krike	
čuvajev,	ki	si	odgovarjajo,	včasih	pa	celo	ponavljajoč	
se	zvok	flavte.
»Gospodov	angel	je	stopil	k	njim	in	Gospodova	

slava	jih	je	obsijala.	Zelo	
so	 se	 prestrašili.	 Angel	
pa	jim	je	rekel:	‘Ne	boj-
te	 se!	Glejte,	 oznanjam	
vam	veliko	veselje,	ki	bo	
za	 vse	 ljudstvo.	 Danes	
se vam je v Davidovem 
mestu	 rodil	 Odrešenik,	
ki	 je	 Mesija,	 Gospod.	
To vam bo v znamenje: 
našli	 boste	 dete,	 povito	
in	 položeno	 v	 jasli.’	 In	
nenadoma	je	bila	pri	an-

gelu	množica	nebeške	vojske,	ki	je	hva	lila	Boga	in	
govorila:	 ‘Slava	Bogu	na	višavah	 in	na	zemlji	mir	
ljudem,	ki	so	mu	po	volji.’
Ko	so	angeli	 šli	od	njih	v	nebo,	so	pastirji	go-

vorili	drug	drugemu:	‘Pojdimo	torej	v	Betlehem	in	
poglejmo	to,	kar	se	je	zgodilo	in	kar	nam	je	sporočil	
Gospod!’	Hitro	so	odšli	tja	in	našli	Marijo,	Jožefa	in	
dete,	položeno	v	jasli.	Ko	so	to	videli,	so	povedali	o	
besedi,	ki	jim	je	bila	rečena	o	tem	otroku	…	In	pastirji	
so	se	vrnili	ter	slavili	in	hvalili	Boga«	(Lk	2,818.20a)
Ponižnim	 varuhom	 čred	 je	Nebo	 razodelo,	 kar	

svet	še	ni	vedel:	da	je	na	zemljo	prišel	Tisti,	ki	se	
bo	sam	imenoval	Dobri	Pastir.

Kraj rojstva v kripti

Je	mogoče	dati	temu	dogodku	natančno	mesto	
v	 času,	 datum	 v	 smislu,	 kot	 to	 besedo	 razume	
zgodovina?	Moramo	priznati,	da	ne	poznamo	tega	
datuma,	ki	je	tako	važen,	saj	so	po	navadah	Zapada	
vsi	drugi	odvisni	od	njega,	mi	pa	o	njem	lahko	samo	
domnevamo.
Jezusovo	rojstvo	nam	danes	služi	kot	izhodišče	

našega	štetja	let,	to	pa	dolgujemo	skitskemu	menihu	
Dioniziju	Malemu	(Dionysius	Exiguus),	ki	je	živel	v	
Rimu	v	6.	stoletju.	Oprt	na	znano	besedilo	Lukove-
ga	evangelija	(3,12),	ki	s	šestimi	dogodki	določa	
začetek	pridiganja	Janeza	Krstnika	(V	petnajstem	
letu	vladanja	cesarja	Tiberija	 (1),	ko	 je	bil	Poncij	
Pilat	upravitelj	Judeje	(2)	in	Herod	četrtni	oblastnik	
Galileje	 (3),	njegov	brat	 Filip	pa	 četrtni	 oblastnik	
Itureje	in	Trahonítide	(4)	ter	Lizanija	četrtni	oblastnik	
Abilene	(5)	in	ko	sta	bila	vélika	duhovnika	Hana	in	
Kajfa	(6)),	je	sklepal	takole:	Janez	je	začel	pridigati	
v	15.	 letu	 vlade	Tiberija;	 Jezusovo	poslanstvo	 se	
je	 začelo	 leto	dni	 zatem.	Nas	pa	 Lukov	evangelij	
(3,23)	pouči:	Ko	je	Jezus	začel	z	delovanjem,	je	bil	
star	okrog	 trideset	 let.	Preprost	 račun	za	 trideset	

let	 nazaj	 od	 Tiberijevega	 15.	 leta	mu	 je	 dal	 leto	
754	 rimskega	 štetja	 (ab	Urbe	 condita	–	 leta	754	
od	legendarne	ustanovitve	Rima).	To	število	je	bilo	
sprejeto.	Odlični	menih	ni	imel	nobenega	sredstva,	
da	bi	ugotovil	datum	Herodove	smrti	ali	ljudskega	
štetja,	zato	je	sodil,	da	se	je	oboje	zgodilo	pred	letom	
754	in	se	je	tega	držal.
Stvari	pa	niso	tako	enostavne.	Videli	smo	že,	da	

je	zelo	verjetno	treba	upoštevati,	da	se	“petnajsto	
leto	vladanja	Tiberija”	ne	nanaša	na	smrt	Avgusta,	
ampak	na	nastop	njegovega	sovladarja	in	nasledni-
ka.	Tudi	poročilo,	da	je	bil	Jezus	star	okrog	trideset	
let,	 ne	 daje	 točnega	 podatka	 o	 Jezusovi	 starosti,	
posebno	če	upoštevamo,	da	je	tridesetko	zaheval	
judovski	 običaj	 za	 vstop	 v	 javno	 življenje.	 Čisto	
mogoče	je,	da	je	evangelist	hotel	poudariti,	da	je	
dosegel	zakonito	starost,	da	ni	bil	več	mladenič.	Če	
se	strinjamo,	da	je	bil	krst	januarja	leta	28,	Jezus	
pa	je	bil	star	okrog	trideset	let,	potem	je	bil	rojen	
najmanj	dve	do	tri	leta	pred	letom	1	našega	štetja.
Pa	je	bil	brez	dvoma	prej.	V	evangeliju	namreč	

najdemo	druge	kronološke	opredelitve:	Jezus	je	bil	

DATUM JEZUSOV EGA ROJSTVA
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po	Matejevem	evangeliju	(2,1)	rojen	v	dneh	kralja	
Heroda,	kar	potrjuje	tudi	Luka	z	ozirom	na	Janeza	
Krstnika	(1,5)	in	na	oznanilo	Mariji	(1,26)	ter	kar	Ma-
tej	ponovi	na	drug	način	glede	obiska	Modrih	(2,3)	in	
bega	v	Egipt	(2,1620).	Od	Jožefa	Flavija	pa	zvemo,	
da	je	Herod	umrl	leta	4	“pred	našim	štetjem”	(=	pred	
Kristusom).	Ta	datum	je	mogoče	preveriti	po	luninem	
mrku,	za	katerega	judovski	zgodovinar	pove,	da	se	je	
zgodil	malo	pred	smrtjo	mogočneža	in	ga	astronomija	
postavlja	na	12.	marec	leta	4	pred	Kristusom.	Znano	
je	tudi,	da	je	Herod	zadnje	mesece	svojega	življenja	
preživel	v	kopališču	Callirhoé	in	potem	v	Jerihi,	ob	
prihodu	Modrih	pa	je	bil	v	Jeruzalemu,	kar	pomeni	
najmanj	leta	5	pred	Kristusom.	Vse	to	bi	postavilo	
rojstvo	Jezusa	Kristusa	po	vsej	verjetnosti	v	leto	6	
pred	Kristusom,	nekateri	menijo,	da	celo	v	leto	7.
Še	en	kronološki	podatek	je	pa	v	Lukovem	evan

geliju.	 Gre	 za	 popisovanje,	 zaradi	 katerega	 sta	
morala	Jožef	in	Marija	v	Betlehem.	To	popisovanje,	
ki	 ga	 je	evangelist	 časovno	opredelil	 kot	»prvo	v	
času,	ko	je	bil	Kvirinij	cesarski	namestnik	v	Siriji«	
(2,2),	je	izzvalo	številne	razprave.	Zgodovina	odlič-
no	pozna	tega	Publija	Sulpicija	Kvirinija,	senatorja,	
nekdanjega	konzula,	starega	afriškega	borca,	ki	je	
bil	v	resnici	cesarski	legat	v	Siriji.	To	je	tisti,	ki	mu	
je	bilo	naloženo	varovati	Tiberija,	ki	je	bil	takrat	v	
več	ali	manj	prostovoljnem	izgnanstvu	na	Rodosu	in	
se	je	obnašal	tako	dobro,	da	je	bodoči	cesar	postal	
njegov	prijatelj,	tisti,	o	katerem	pripoveduje	Tacit,	
da	je	vodil	škandalozni	proces	proti	svoji	ženi	Emi-
liji	Lepidi,	od	katere	se	je	ločil.	Na	žalost	pa	noben	
sveten	pisec	ne	poroča	o	tem	splošnem	popisovanju	
“vsega	sveta”.	Morda	to	niti	ni	nekaj	presenetljivega,	
saj	Dion	Kasij,	edini	življenjepisec,	ki	je	podrobno	
opisal	Avgustovo	življenje,	o	tem	razdobju	ni	poročal	
nič	drugega	kot	odlomke,	Tacit	svoje	Anale	začne	z	
vlado	Tiberija,	pa	tudi	Svetonij	in	Jožef	Flavij	nista	
popolna.	 Znani	 Avgustov	 napis	 v	 Anciri	 (Ankari),	
omenja	tri	popisovanja,	ki	jih	je	on	ukazal:	eno	leta	
726	(28	pred	Kr.),	drugo	leta	746	(8	pred	Kr.)	in	tre-
tje	leta	767	(14	po	Kr.).	Ali	so	ta	popisovanja	veljala	
za	vse	prebivalce	cesarstva	ali	samo	za	rimske	dr-
žavljane?	O	tem	se	še	razpravlja.	In	če	gre	za	drugo	
popisovanje, je treba postaviti vprašanje Kvirinija: je 
lahko	on	izvedel	popisovanje	leta	8	po	Kr.?	Postavili	

so	podmeno,	da	je	bil	legat	dvakrat	in	da	se	je	ena	
od	njegovih	služb	v	Siriji	začela	leta	6	po	Kr.	Ostane	
torej	ugotoviti,	če	je	bila	prej	že	ena	služba,	ki	bi	jo	
lahko	postavili	med	leti	4	pred	Kr.	in	1	po	Kr.	To	bi	
bilo	mogoče,	ker	ima	seznam	legatov	v	Siriji,	ki	je	
prišel	do	nas,	na	tem	mestu	luknjo.	Toda	4	pred	Kr.	
ni	8;	je	bilo	torej	še	eno	popisovanje	poleg	tistega,	ki	
je	omenjen	na	napisu	v	Anciri,	popisovanje,	ki	bi	ga	
Kvirinij	ukazal	samo	za	področje	svoje	uprave.	To	ne	
bi	bilo	nič	neverjetnega,	saj	je	rimska	uprava	ljubila	
natančnost	in	se	je	kaj	rada	šla	papirnato	vojsko.	To	
popisovanje	bi	bilo	po	evangelistu	“prvo”	za	razliko	
od	drugega,	ki	je	bilo	deset	let	po	Herodovi	smrti	in	
o	katerem	govore	Apostolska	dela	ter	Jožef	Flavij.	
Ampak	to	ne	daje	popolne	skladnosti	z	datumom,	ki	
ga	je	mogoče	ugotoviti	glede	Herodove	smrti.
Lahko	torej	rečemo,	da	je	bil	Jezus	rojen	med	leti	

8	in	4	pred	Kr.,	verjetno	leta	6.	Ta	negotovost	ima	
pa	komajda	kakšen	pomen,	če	upoštevamo,	da	je	
treba	Lukovo	oznako	“je	bil	star	okrog	trideset	let”	
razumeti	v	širšem	pomenu.
Kar	 zadeva	 dan	 rojstva,	 ki	 ga	 ves	 svet	 danes	

obhaja	 25.	 decembra,	 je	 to	 preprosta	 tradicija.	
Sveti	Ciril	Aleksandrijski	je	bil	v	3.	stoletju	za	19.	
april,	predlagali	so	pa	tudi	29.	maj	in	28	marec.	Na	
Vzhodu	so	bili	dolgo	časa	za	6.	januar.	Naš	tradici-
onalni	datum	je	bil	splošno	sprejet	šele	okrog	leta	
350.	 Problem	 je	 pa	 podnebno	 stanje:	 decembra	
je	v	Betlehemu	običajno	premraz,	da	bi	bila	živina	
ponoči	 zunaj.	 Nekateri	 so	mislili,	 da	 bi	 ta	 datum	
lahko	imel	kako	povezavo	s	praznikom	boga	Mitra	
ali	“nepremagljivega	Sonca”,	postavljenim	v	skladu	
z	 zimskim	solsticijem	 (sončnim	obratom;	op.	ur.)	
po	zgledu	rimskega	koledarja.	Dobro	poznamo	pri-
mere,	ko	je	krščansko	bogoslužje	v	svojem	razvoju	
uporabljalo	stare	poganske	praznike.	Kaj	ni	papež	
sveti	Gregor	Veliki	nasvetoval	misijonarjem,	ki	jih	je	
pošiljal	med	Bretonce,	naj	»krstijo	navade	in	svete	
kraje,	ki	jih	častijo	pogani?«	Datum	25.	decembra,	
ki	je	posvečen	s	spominom	na	Božje	rojstvo,	ne	bo	
več	 spominjal	 na	 iransko	 božanstvo	 darovanega	
bika,	niti	na	sonce,	ki	dobiva	nazaj	svojo	moč	nad	
silami	noči,	ampak	na	drugo	zvezdo,	o	kateri	je	rekel	
Malahija:	Vam	pa,	ki	se	bojite	mojega	imena,	vzide	
sonce	pravičnosti«	(Mal	3,20).

BOGA SREČUJEMO V PREPROSTIH LJUDEH
Kdo dejansko računa s tem, da se bo v svojem življenju srečal z Bogom? Kakšen Bog bi bil to,

če bi ga vsak dan lahko srečali kjerkoli? Ne srečujemo ga v tem, kar imenujemo “podoba Boga”,
marveč v popolnoma preprostih ljudeh – v prijatelju, tujcu, v nekomu, ki nas potrebuje.

Prihaja tako, kakor hoče On, ne kakor si to izmišljamo mi.

Za evangelizacijo:
Za	kristjane	v	Afriki,	da	bi	preroško	pričevali	za	spravo,	za	pravičnost	in	mir

v	posnemanju	Kristusa	Usmiljenega.

MO LITV ENI NAMEN ZA MAJ 2017
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➧

papežev verouk

Frančišek

CERKEV

I .  BOG OB LIKUJE LJUDSTVO
Ko	govorim	o	Cerkvi	je	približno	tako,	kakor	bi	

govoril	sin	o	svoji	materi,	o	svoji	družini.	Govoriti	o	
Cerkvi	pomeni	govoriti	o	naši	materi,	o	naši	družini.	
Cerkev	namreč	ni	neka	ustanova,	ki	ima	sama	sebi	
namen,	ali	neko	zasebno	združenje,	neka	nevladna	
organizacija	in	še	manj	samo	duhovščina	ali	Vatikan	
...	»Cerkev	misli	tako	…«	Toda	Cerkev	smo	vsi!.	»O	
kom	ti	govoriš?«	–	»O	duhovnikih	…«	Že,	že,	du-
hovniki	so	del	Cerkve,	ampak	Cerkev	smo	vsi!	Ne	
gre	jo	omejevati	na	duhovnike,	na	škofe,	na	Vatikan	
...	To	so	deli	Cerkve,	toda	Cerkev	smo	vsi,vsi	smo	
člani	družine,	vsi	otroci	matere.	Cerkev	je	mnogo	
širša	 resničnost,	 ki	 je	 odprta	 vsemu	 človeštvu	 in	
se	ne	rodi	v	nekem	laboratoriju.	Ne	samo,	da	se	ni	
rodila	v	laboratoriju,	ni	se	rodila	niti	nepričakovano.	
Ustanovil	jo	je	Jezus,	ampak	je	tudi	ljudstvo	z	dolgo	
zgodovino	za	seboj,	pa	tudi	s	pripravo,	ki	se	je	začela	
dolgo	pred	Kristusom.

Ta	 zgodovina	 ali	 “prazgodovina”	 Cerkve	 je	 že	
na	straneh	Stare	zaveze.	Poznamo	Prvo	Mojzesovo	
knjigo:	Bog	je	izbral	Abrama,	našega	očeta	v	veri,	in	
je	zahteval	od	njega,	da	odpotuje,	da	zapusti	svojo	
zemeljsko	domovino	in	gre	proti	drugi	pokrajini,	ki	
mu	jo	bo	on	pokazal	(prim.	1	Mz	12,19).	Ta	Božji	
klic	pa	ne	kliče	samo	Abrama,	ampak	zajame	že	od	
začetka	vso	njegovo	družino,	njegove	sorodnike	in	
vse,	ki	služijo	v	njegovi	hiši.	Ko	so	enkrat	na	poti	–	
da,	tako	začenja	potovati	Cerkev	–	potem	Bog	razširi	
obzorje	in	obsuje	Abrama	s	svojim	blagoslovom	in	
mu	obljubi	potomstvo,	številno	kakor	zvezde	na	nebu	
ali	kot	pesek	na	morski	obali.	Prvo	važno	dejstvo	je	
prav	to:	z	Abramom	Bog	začenja	oblikovati	ljudstvo,	
ki	naj	ponese	njegov	blagoslov	vsem	družinam	na	

zemlji.	In	v	tem	ljudstvu	se	rodi	Jezus.	Bog	je	tisti,	
ki	dela	to	ljudstvo,	to	zgodovino,	to	potujočo	Cerkev,	
in	v	njej	se	rodi	Jezus.	
Še	eno	dejstvo:	ni	Abram	tisti,	ki	ustanovi	okrog	

sebe	neko	ljudstvo,	ampak	je	Bog	tisti,	ki	da	življe-
nje	temu	ljudstvu.	Običajno	se	je	človek	obračal	na	
božanstva	v	poskusu	premostiti	razdaljo	in	v	prošnji	
za	podporo	in	varstvo.	Ljudje	so	molili	bogove,	bo-
žanstva.	V	našem	primeru	pa	doživljano	nekaj	neza-
slišanega:	Bog	sam	naredi	prvo	potezo.	Poslušajmo	
to:	Bog	sam	je	tisti,	ki	trka	na	Abramova	vrata	in	
mju	pravi:	pojdi	naprej,	pojdi	iz	tvojega	kraja,	začni	
hoditi,	jaz	bom	pa	iz	tebe	naredil	veliko	ljudstvo.	To	
je	začetek	Cerkve	in	v	tem	ljudstvu	se	rodi	Jezus.	
Bog naredi prvo potezo in se s svojo besedo obrne 
na	človeka	in	s	tem	ustvari	povezavo,	nov	odnos	z	
njim.	»Ampak,	oče,	kaj	je	s	tem?	Bog	nam	govori?«	
–	»Da.«	–	»In	mi	lahko	govorimo	Bogu?«	–	»Da.«	
–	»In	mi	se	lahko	pogovarjamo	z	Bogom?«	–	»Da.«	
To	se	imenuje	molitev,	ampak	Bog	je	tisti,	ki	jo	je	
dal	od	začetka.	Tako	Bog	oblikuje	ljudstvo	z	vsemi	
tistimi,	ki	poslušajo	njegovo	Besedo	 in	stopijo	na	
pot	v	zaupanju	vanj.	To	je	edini	pogoj:	zaupati	vanj.	
Če	zaupaš	Bogu,	ga	poslušaš	 in	stopiš	na	pot,	 to	
pomeni	biti	Cerkev.	Božja	ljubezen	je	na	čelu	vsega.	
Bog	je	vedno	prvi,	pride	pred	nami,	hodi	pred	nami.	
Prerok	Izaija	ali	pa	Jeremija,	ne	spominjam	se	do-
bro,	je	rekel,	da	je	Bog	kot	mandljev	cvet,	ker	je	to	
prvo	drevo,	ki	cvete	spomladi.	To	pomeni,	da	Bog	
vedno	cvete	prej	kot	mi.	Ko	pridemo,	nas	pričakuje,	
nas	kliče,	nas	povabi	na	pot.	Vedno	je	pred	nami.	In	
to	je	ljubezen,	saj	nas	Bog	vedno	pričakuje.	»Toda	
oče,	tega	ne	verjamem,	saj	če	bi	poznal,	oče,	moje	
življenje,	kako	je	bilo	grdo;	kako	bi	mogel	misliti,	da	
me	Bog	pričakuje?«	–	»Bog	te	pričakuje.	In	če	si	bil	
velik	grešnik,	te	še	bolj	pričakuje,	pričakuje	te	s	tako	
ljubeznijo,	ker	je	bil	prvi.«	In	to	je	lepota	Cerkve,	
ki	nas	pelje	k	temu	Bogu,	ki	nas	pričakuje!	Je	pred	
Abramom,	je	tudi	pred	Adamom.
Abram	in	njegovi	poslušajo	Božji	klic	in	se	odpra-

vijo	na	pot,	čeprav	ne	vedo	dobro,	kdo	je	ta	Bog	in	
kam	jih	hoče	pripeljati.	Res	je,	Abram	gre	na	poti	
v	zaupanju	v	tega	Boga,	ki	mu	je	govoril.	Ni	imel	
teološke	knjige,	da	bi	se	poučil,	kdo	je	ta	Bog.	Zau-
pa,	zaupa	ljubezni.	Bog	mu	da	čutiti	ljubezen	in	on	
zaupa.	To	pa	ne	pomeni,	da	je	bilo	to	ljudstvo	vedno	
prepričano	in	zvesto.	Nasprotno,	prav	od	začetka	so	
upori,	obračanje	k	samemu	sebi	in	svojim	interesom,	
skušnjava	za	barantanje	z	Bogom	in	reševati	stvari	
na	svoj	način.	To	so	izdajstva	in	grehi,	ki	zaznamu-
jejo	hojo	ljudstva	skozi	vso	zgodovino	odrešenja,	ki	
je	zgodovina	Božje	zvestobe	in	človeške	nezvestobe.	
Vendar	se	Bog	ne	utrudi.	Bog	 je	potrpežljiv,	 tako	
potrpežljiv	 in	v	času	nadaljuje	z	vzgojo	 in	obliko-

Abram na poti v neznano
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vanjem	 svojega	 ljudstva	 kot	 oče	 počne	 s	 svojim	
sinom.	Bog	stopa	z	nami.	Lepa	je	ta	podoba	Boga!	
In	tako	je	z	nami:	uči	nas	hoditi.	Enako	se	obnaša	
tudi	do	Cerkve.	Saj	tudi	mi,	kljub	svojemu	sklepu,	
da	 bomo	 sledili	 Gospodu	
Jezusu,	vsak	dan	izkušamo	
sebičnost	 in	 trdosrčnost.	
Ka  dar pa priznamo, da smo 
grešniki,	nas	Bog	napolni	s	
svojim	usmiljenjem	in	s	svo-
jo	ljubez	nijo.	In	nam	odpu-
sti,	od	pusti	vedno!	Prav	to	je	
kar	nam	daje	rasti	kot	Bož-
jemu	 ljudstvu,	 kot	 Cerkvi:	
to ni naša spretnost, to niso 
naše	zasluge	–	mi	pomenimo	
malo	–	ampak	je	vsakdanja	
izkušnja	kako	nam	Bog	hoče	
dobro	in	skrbi	za	nas.	To	nam	
daje	čutiti,	da	smo	res	njegovi,	da	smo	v	njegovih	
rokah,	da	nam	daje	rasti	v	skupnosti	z	njim	in	med	
seboj.	Biti	Cerkev	pomeni	počutiti	se	v	rokah	Boga,	
ki	je	oče	in	nas	ljubi,	nas	ljubkuje,	nas	pričakuje,	
nam	da	čutiti	svojo	privrženost.

To	je	Božji	načrt.	Ko	je	poklical	Abrama,	je	mislil	
na	to:	oblikovati	ljudstvo,	blagoslovljeno	z	njegovo	
ljubeznijo,	ki	naj	ponese	njegov	blagoslov	vsem	na-
rodom	zemlje.	Ta	načrt	se	ne	spreminja	in	se	vedno	

izvršuje.	V	Kristusu	je	imel	
svojo	izpolnitev	in	še	danes	
ga	Bog	uresničuje	v	Cerkvi.	
Prosimo	torej	za	milost,	da	
bi	zvesti	hodili	za	Gospodom	
Jezusom	in	poslušali	njegovo	
Besedo,	pripravljeni	odpra-
viti	se	na	pot	vsak	dan,	kot	
Abram,	proti	zemlji	Boga	in	
človeka,	 naši	 resnični	 do-
movini.	 Tako	 bomo	 postali	
blagoslov,	 znamenje	 Božje	
ljubezni	za	vse	njegove	otro-
ke.	Všeč	bi	mi	bilo	da	bi	imeli	
kristjani	še	drugo	ime:	smo	

možje	in	žene,	smo	ljudje,	ki	blagoslavljajo.	Kristjan	
mora	s	svojim	življenjem	vedno	blagoslavljati,	bla-
goslavljati	Boga	in	blagoslavljati	vse.	Kristjani	smo	
ljudstvo,	ki	blagoslavlja,	ki	zna	blagoslavljati.	To	je	
naš	lepi	poklic.

... kot zvezd na nebu!

V	cerkvi	in	pri	verouku	večkrat	poudarjajo,	kako	
je	Cerkev	ohranjala	slovensko	in	evropsko	kulturo	
(samostani	 so	 npr.	 ohranjali	 stare	 spise).	 V	 šoli	
so	pogosto	trdili	nasprotno,	da	so	se	antični	spisi	
ohranili	zato,	ker	so	nam	jih	posredovali	muslimani.	
Krščanstvo	naj	bi	te	spise	kot	poganske	zavračalo.	
Pa	me	zanima	odnos	Cerkve	do	(poganskih)	kultur.
Najprej	odnos	do	antike.	Že	v	prvi	Cerkvi	so	bili	

poleg	Judov	tudi	Grki,	Rimljani	in	drugi.	Nova	zaveza	
je	pisana	v	grščini,	 tako,	da	so	kristjani	naravno,	
po	rodu,	dediči	in	nosilci	grškorimske	kulture.	Cer-
kveni	očetje	so	se	opirali	na	poganske	mislece,	tudi	
ko	so	jih	kritizirali	in	zavračali.	Novost	je	v	tem,	da	
so	pogansko	misel	svojih	prednikov	in	sodobnikov	
predelali	v	luči	vere	v	Jezusa	Odrešenika	in	ji	tako	
dali	nove	razsežnosti.	V	prvih	stoletjih	je	bila	glav-
nina	krščanstva	v	jugovzhodnem	Sredozemlju	in	je	
med	 kristjani	 obstajalo	 »célo	 prevajalsko	 gibanje	
iz	grščine	v	sirščino,	ki	ga	je	bilo	treba	samo	na-
daljevati.	Prevajalci	so	torej	dediči	grškega	znanja,	
pokristjanjenega	v	sirskih	šolah«	(prim.	R.	Brague,	
Evropa,	Rimska	pot).	To	znanje,	ki	se	je	ohranilo	v	
sirskih	samostanih,	so	za	časa	arabskega	islamske-
ga	cesarstva,	ki	se	je	raztezalo	od	Inda	do	Španije,	
prinesli	 tudi	na	njegov	zahod.	Resnici	na	 ljubo	 je	
treba	povedati,	da	so	veliko	prepisovali	tudi	“Rimlja-
ni”,	prebivalci	severnega	Sredozemlja,	ki	ni	bilo	pod	
Bizantinci,	ne	pod	Arabci.	Kasiodor	je	okoli	leta	540	
ustanovil	 benediktinski	 samostan	 Vivarium,	 ki	 je	
imel	za	nalogo	zaščititi	klasična	besedila.	Nekoliko	
kasneje	je	papež	Gregor	Véliki	naložil	benediktincem	
podobno	nalogo.	 Ti	menihi	 so	 prepisovali	 antične	

avtorje	celo	tisočletje	do	iznajdbe	tiska	in	tako	ohra-
nili	vso	staro	književnost,	kar	je	imamo.	Največja	
misleca	krščanskega	zahoda	sta	se	opirala	na	grške	
filozofe:	Avguštin	v	5.	st.	na	Platona,	Tomaž	Akvinski	
v	13.	st.	na	Aristotela.
Naj	omenim	še,	da	so	danes	v	veljavi	trije	različni	

pomeni	besede	kulture,	ki	jih	tudi	vi	vede	ali	ne	vede	
uporabljate.	Eno	 je	kultura	v	ozkem,	elitnem	po-
menu:	peščica	ljudi	velja	za	kulturnike	npr.	pesniki,	
umetniki	ipd.	Za	to	vrsto	kulture	skrbi	Ministrstvo	
za	kulturo.	Kultura	pa	pomeni	tudi	vse,	kar	je	človek	
ustvaril	 in	 se	 razlikuje	 od	 narave.	 To	 je	 človekov	
umetni	svet	od	materialnega	do	duhovnega,	od	mest	
do	etike…	No,	in	končno	so	tu	še	narodne	kulture.	
Mislim,	da	se	zadnje	vprašanje	nanaša	nanje.
Če	pogledamo	na	začetke	srečanja	med	krščan-

stvom	in	slovensko	kulturo,	vidimo,	da	so	misijonarji	
gojili	naš	jezik	in	nam	dali	Brižinske	spomenike,	prvi	
slovenski	 zapis.	Duhovniki	 so	 stoletja	 ohranjevali	
našo	narodno	kulturo.	Tako	kot	pri	nas	je	bilo	pov-
sod.	Zato	je	Janez	Pavel	II.	lahko	zapisal:	»Evangelij	
se	ni	postavil	proti	tej	ali	oni	kulturi,	kakor	da	bi	jo	
hotel	ob	srečanju	oropati	tega,	kar	ji	pripada,	in	jo	
prisiliti,	da	sprejme	zunanje	oblike,	ki	se	z	njo	ne	
ujemajo.	Nasprotno:	oznanilo,	ki	ga	vernik	prinaša	
v	svet	in	v	kulture,	je	resnična	oblika	osvoboditve	
glede	na	ves	nered,	ki	ga	je	vnesel	greh,	obenem	pa	
je	tudi	klic	k	polni	resnici.	V	tem	srečanju	kulture	ne	
le	da	niso	oropane	ničesar,	ampak	dobivajo	pobude,	
naj	se	odprejo	novosti	evangeljske	resnice,	da	bi	od	
nje	dobile	spodbudo	k	nadaljnemu	razvoju«	(Vera	
in	razum,	71)

Drago K. Ocvirk

CERKEV IN KU LTURA
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Mao	Zedong,	rojen	26.	decembra	1893	kot	sin	
bogatega	kmeta	v	vasi	ŠaoŠan	v	kitajski	provinci	
Hunan,	je	po	končanem	učiteljišču	služboval	v	uni-
verzitetni	knjižnici	v	Beijingu,	prebiral	filozofska	in	
socialna	dela	in	se	udejstvoval	v	politiki.	Leta	1921	
se	je	udeležil	ustanovnega	kongresa	Komunistične	
Partije	in	se	vrgel	v	organizacijo	delavskih	sindikatov.	
Po	letu	1927	je	vodil	kitajsko	revolucijo	in	organiziral	
kitajsko	 armado.	 Leta	 1931	 je	 postal	 predsednik	
Kitajske	Sovjetske	Republike	v	jugovzhodnem	delu	
Kitajske,	oktobra	1934	pa	je	že	vodil	tako	imenovani	
“dolgi	pohod”	partizanov	na	njen	severozahodni	del	
in	postavil	sedež	vlade	v	Yananu.	Oktobra	1949	je	
ustanovil	Ljudsko	Republiko	Kitajsko,	ki	ji	je	pred-
sedoval	vse	do	maja	1959,	ko	je	odstopil	od	vlade	
in	 zadržal	 samo	 oblast	 predsednika	 komunistične	
Partije,	ki	jo	je	vodil	vse	do	smrti	9.	septembra	1976.
Mao	je	bil	eden	najbolj	vnetih	častilcev	Stalina.	Ko	

so	po	Stalinovi	smrti	Hruščov	in	njegovi	nasledniki	
skušali	 odpraviti	 vsaj	 nekaj	 najbolj	 krutih	 strani	
njegove	strahovlade,	je	Mao	te	reforme	označil	kot	
“revizionizem”	in	se	vestno	držal	vseh	načel	staliniz-
ma.	Ni	mu	pa	uspelo,	da	bi	popolnoma	iztrebil	vso	
notranjo	opozicijo	v	Partiji	in	izvedel	do	konca	vse	
grozote	stalinistične	strahovlade.

1 – Suženjsko delo
Pod	strokovnim	vodstvom	ruskih	stalinistov	je	tudi	

Mao	uvedel	celo	vrsto	taborišč,	v	katero	je	strpal	
nešteto	 tako	 imenovanih	 protirevolucionarjev,	 da	
bi	jih	izrabil	za	brezplačna	dela.	Tako	so	bivši	po
sestniki,	 premožnejši	 kmetje,	 civilni	 uslužbenci	 iz	
prejšnjih	režimov	in	celo	člani	komunistične	partije,	
ki	so	iz	katerega	koli	razloga	izgubili	naklonjenost	
vodstva,	postali	moderni	sužnji.	Vseh	teh	sužnjev	
je	bilo	po	raznih	taboriščih	od	10	do	15	milijonov.
Njihovo	življenje	je	bilo	trdo,	vendar	znosnejše	kot	v	
Stalinovih	gulagih,	predvsem	zaradi	toplejših	razmer	
kot	v	Sibiriji,	njihova	umrljivost	pa	je	bila	vseeno	
velika,	saj	jih	je	letno	pomrlo	skoraj	10%.

2 – 30 milijonov smrtnih žrtev
  zaradi uvajanja maoizma
Po	vzorcu	Stalina	je	tudi	Mao	videl	svetlo	bodoč-

nost	Kitajske	v	njeni	 industrializaciji.	V	 ta	namen	
je	leta	1957	naznanil,	da	bo	treba	napraviti	“veliki	
skok	naprej”	tako,	da	se	čimprej	podvoji	ne	samo	
proizvajanje	jekla,	ampak	tudi	pridelek	poljedeljstva.	
Kakor	Stalin	je	tudi	on	najprej	iz	kmetov	napravil	
dninarje	s	 tem,	da	 jim	ni	podržavil	 samo	zemlje,	
ampak	tudi	vse	njihovo	imetje,	potem	jih	je	strpal	
v	komune,	jim	določil	skupne	spalnice	in	obednice	

in	tako	uničil	vse	njihovo	družinsko	življenje.	Nato	
jih	je	prisilil,	da	so	zanemarjali	setev	in	žetev,	da	so	
tudi	oni	v	svojih	pečeh	na	dvoriščih	pridobivali	jeklo	
tako,	da	so	vanj	pretapljali	grablje,	motike	in	drugo	
poljedelsko	 orodje.	 Pridelovanje	 jekla	 se	 je	 tako	
res	potrojilo,	toda	večina	jekla	je	bila	neuporabna,	
ker	ni	bilo	dovolj	prečiščeno.	V	letih	19601963	je	
ta	načrt	obratovanja	že	obrodil	prve	žrtve:	zaradi	
zanemarjanja	obdelovanja	zemlje	 in	zaradi	 slabih	
letin	je	nastala	silna	lakota,	tako	da	so	ljudje	začeli	
množično	umirati.	Mnoge	matere	so	raje	zadavile	
svoje	 otroke,	 kot	 pa	 bi	 gledale	 njihovo	 počasno	
umiranje.	Vsega	skupaj	je	tedaj	umrlo	30	milijonov	
ljudi.	Ker	pa	industrija	ni	mogla	napredovati	s	samim	
proizvajanjem	jekla,	sta	se	Šaoqi	in	Deng	Xiaoping	
odločila,	da	odvzameta	oblast	Mao	Ze	Dongu,	da	
odpravita	komune	dninarjev	in	jih	znova	napravita	za	
kmete	in	da	uvedeta	prejšnje	ekonomske	razmere.

3 – Doba “kulturne revolucije”
  (1966-1976)
Mao	je	sicer	javno	priznal	svoje	napake,	toda	po	

tihem	je	organiziral	priprave	na	nadaljnje	izvajanje	
svojega	maoizma.	Maja	1966	je	objavil	ustanovitev	
tako	imenovanih	“Rdečih	straž”,	ki	bi	morale	paziti,	
da	bo	poslej	po	njegovi	zamisli	odvijala	na	Kitajskem	
“kulturna	revolucija”,	to	je	čistka	vseh	intelektual-
cev	 in	 drugih	 nasprotnikov	 stalinizacije,	 ali	 bolje,	
maoizma.	Rdeča	straža	je	kmalu	štela	11	milijonov	
paznikov,	njihovo	oblast	pa	je	Mao	uradno	povzdignil	
na	oblast	policije	in	vojske,	tako	da	je	ta	lahko	mirno	
zasliševala	ljudi	in	jih	pošiljala	na	prisilno	suženjsko	
delo.	Tako	je	bil	že	leta	1968	Liu	Xiaoqi	obsojen	na	
brezplačno	delo	v	taborišču,	kjer	je	tudi	umrl	leta	
1969.	Tudi	Deng	Xiaoping	je	bil	poslan	na	suženjsko	
delo	v	eno	izmed	tovarn,	toda	po	nekaj	letih	ga	je	od	
tam	rešil	Ču	Enlaj.	Ker	so	pa	Rdeče	straža	le	preveč	
razsajale	proti	tako	imenovanim	intelektualcem	in	
buržujem,	so	drugi	partijci	dosegli,	da	jih	je	Mao	leta	
1969	popolnoma	ukinil.

P. Bruno Korošak OFM

TEO LOŠKI ESEJ O GENOCIDIH
I – BEŽNI ZGODOVINSKI PREGLED GENOCIDOV

nadaljevanje

9 – GENOCIDNI ZLOČINI MAO ZEDONGA



MAJ – AM – 2017148

Mao	pa	 je	svojo	socialistično	nekulturno	revo-
lucijo	razvijal	in	širil	povsem	po	Stalinovih	kalupih.	
Najprej	 je	 začel	 z	 vsemi	 sredstvi	 gojiti	 kult	 svoje	
osebe,	ki	ji	je	po	navdihu	zlega	duha	pripisal	božje	
lastnosti	vira	vsega	življenja.	Nato	je	dal	takoj	natis
niti	350	milijonov	svojih	knjižic	s	kratkimi	stavki	o	
revolucionarnem	socializmu	ter	jih	razdeliti	po	vseh	
učiliščih	 in	 naseljih.	 Te	 knjižice	 naj	 bi	 popolnoma	
nadomestile	vse	svete	knjige	raznih	verstev,	klasična	
dela	Konfucija	in	vse	opise	kulturnih	spomenikov	iz	
prejšnjih	5	tistočletij	kitajske	zgodovine.	Da	pa	ne	
bi	slučajno	ti	stari	spomeniki	okužili	nove	revolucio-
narne	miselnosti,	so	Rdeči	stražniki	razbili	vsa	stara	
poslopja,	vse	umetnine,	vse	slike,	vse,	kar	so	našli	
v	antikvariatih	in	tako	povzročili	neizmerno	škodo.	
Od	 vseh	 šolarjev	 so	 zahtevali,	 da	 osporavajo	 vse	
dobre	nauke	svojih	staršev	in	učiteljev,	da	bi	se	tako	
osvobodili	tega,	k	čemer	jih	je	prej	navajal	Konfucij.	V	

Tibetu	so	ti	stražniki	razbili	preko	2.000	samostanov.	
V	Notranji	Mongoliji	so	zažgali	vse	knjige	Korana,	ki	
so	jih	našli	pri	Ujgurih,	ki	jih	je	celo	Džingiskan	imel	za	
svoje	mentorje.	Vsem	študentom	so	po	veliki	maturi	
preprečili,	vse	do	leta	1977,	dostop	na	univerze,	da	
se	ne	bi	tam	slučajno	okužili	z	drugimi	kulturnimi	to-
kovi,	ter	jih	pošiljali	v	podeželska	delovna	taborišča,	
da	se	utrdijo	v	maoizmu.
Koliko	ljudi	je	vsa	ta	leta	kulturne	revolucije	umrlo	

nasilne	smrti,	ni	mogoče	ugotoviti.	Samo	v	Tibetu	
je	bilo,	po	navajanju	tibetanske	vlade	v	izgnanstvu,	
pobitih	več	kot	milijon	prebivalcev.
Pet	let	po	smrti	Mao	Zedonga,	27.	junija	1981,	je	

centralni	odbor	komunistične	partije	Kitajske	uradno	
obsodil	 kulturno	 revolucijo,	 ki	 da	 je	»pod	 zmotnim	
vodstvom	Mao	Zedonga,	ki	sta	ga	izrabljala	kontrarevo-
lucionarja	Lin	Biao	in	Jiang	Qing,	povzročila	pravo	raz-
dejanje	in	nered	tako	v	partiji	kot	v	kitajskem	narodu.«

Razlogov	je	lahko	veliko.	Nedolžnih	in	manj	ne-
dolžnih.	Površnih	in	globljih.	Od	tistih,	ki	so	vezani	
na	trenutno	razpoloženje	človeka,	do	onih,	ki	kažejo	
na	velik	duhovni	in	moralni	nered.	V	kratkem	član-
ku	zato	ne	moremo	obdelati	takšnih	ali	drugačnih	
primerov,	lahko	pa	zapišemo	nekaj	splošnih	misli	o	
vzgoji	oz.	o	opuščanju	vzgoje.
Pred	leti	so	v	pastirskem	pismu	škofje	zapisali:	

»Napori	povojnih	generacij,	da	bi	vzpostavili	stabilno	
in	uspešno	gospodarstvo,	si	uredili	demokratične	od-
nose	in	varovali	mednarodni	mir,	niso	bili	nadgrajeni	
in	podkrepljeni	z	ustrezno	vzgojo.«	Da	je	vzgoja	v	
krizi,	je	Cerkev	opozarjala	prva	ali	vsaj	med	prvimi.	
Danes	 se	 kritično	mnenje	 o	 stranpoteh	 sodobne	
vzgoje	vedno	bolj	 širi.	Na	 televiziji	 (zaenkrat	bolj	
na	tujih	kot	naših	kanalih)	lahko	zasledimo	napete	
in	 tehtne	 debate	 o	 vzgoji	 otrok	 in	mladine.	 Pred	
časom,	na	primer,	je	na	italijanski	državni	televiziji	
tekel	pogovor	o	nujnosti	avtoritete	 in	discipline	v	
vzgojnih	procesih.	Zadeva	ne	bi	bila	nič	posebnega,	
če	tovrstnih	idej	ne	bi	razvijali	intelektualci,	ki	ve-
ljalo	za	bolj	liberalne	in	temu	primerno	distancirane	
od	tradicije	in	tudi	krščanstva.	Podoben	trend	lahko	
zasledimo	v	slovenskih	ženskih	revijah,	ki	objavljajo	
vse	več	člankov,	povezanih	z	vzgojo.	
Pri	tem	je	zanimivo	odkritje	pojma	“meja”.	Vse	

pogosteje	beremo,	da	je	otroku	potrebno	“postaviti	
meje”,	da	“ni	vzgoje,	če	ni	meje”,	da	“otrok	mora	
pač	starše	ubogati”	in	podobno.	Skratka,	pedagoško	
govorico,	ki	jo	je	pred	leti	zagovarjala	t.	i.	konzer-
vativna	 javnost,	 dandanes	 zasledimo	 tudi	 v	 t.	 i.	
napredni javnosti. 
Zavest,	da	otrok	ne	zraste	 sam	od	sebe	 in	da	

ga je potrebno neprestano vzgajati, je torej vse 
močnejša.	Ampak,	ali	ni	to	samoumevno?	Zakaj	na	
novo	odkrivamo	toplo	vodo?	Smo	mar	res	vzgojo	
tako	zelo	zanemarili,	da	se	zdaj	spet	učimo	njenih	

najbolj	osnovnih	korakov?
Primerjajmo vzgojo z vinogradništvom. Imamo 

vinograd,	za	katerega	mislimo,	da	je	zanj	dovolj,	če	
je	na	primerni	legi,	če	ima	dobro	prst,	če	so	v	njem	
žlahtne	sorte,	če	ni	blizu	kakšnih	večjih	škodljivcev.	
Odrečemo	pa	se	temu,	da	bi	trst	vezali	na	kole	ali	
žice,	češ	naj	svobodno	raste,	naj	nima	meja.	Tudi	ob-
rezovati	ga	nočemo,	češ	da	nimamo	pravice	posegati	
v	njegovo	rast	z	zanj	bolečimi	postopki.	Kaj	se	zgo-
di?	Brez	kolov	in	žic	trta	res	dobi	bolj	“ustvarjalno”	
obliko,	kar	seveda	odgovarja	zapovedi,	da	moraš	biti	
čim	bolj	odštekan,	drugačen,	netradicionalen.	A	čez	
nekaj	časa	se	že	plazi	po	tleh	in	s	tem	se	bistveno	
zmanjša	njena	možnost	rojevanja	sadu.	Ker	je	nismo	
obrezovali,	je	nikoli	ni	nič	zabolelo	in	dobila	je	košato	
obličje,	kar	odgovarja	zapovedi,	da	moraš	živeti	čim	
bolj	lagodno	in	da	moraš	poskusiti	čim	več	stvari.	A	
čez	nekaj	časa	vidimo,	da	ogromno	listja	in	vejevja	
odžira	svetlobo	in	hrano	grozdju.
V	vinogradniški	“alegoriji”	razberemo	dve	veliki	

pedagoški	zmoti	našega	časa.	Prva:	da	bo	otrok	zra-
sel	sam	od	sebe;	druga:	da	ga	smemo	malo	ali	nič	
omejevati.	Če	dodamo	še	dejstvo,	da	kapitalistični	
produkcijskoporabniški	sistem	zahteva	celo	dušo	in	
skoraj	ves	čas	očetov	in	mater,	se	pravi,	primarnih	
vzgojiteljev,	dobimo	odlično	vzgojno	katastrofo.	Biti	
prepričan,	da	vzgoja	ni	nekaj	posebnega,	povrh	pa	
ne	imeti	časa	in	moči	zanjo	–	to	je	tista	kombinaci-
ja,	ki	najpogosteje	privede	do	tega,	da	»starši	raje	
napodijo	otroka	stran,	kot	da	bi	se	ukvarjali	z	njim«.
Nezanemarljiv	 je	še	vpliv	velikih	nihilističnih	 in	

ateističnih	 idej.	Kjer	se	uveljavi	načelo,	da	ni	na-
men	trte,	da	bi	dajala	grozdje,	vinogradništvo	nima	
nobenega	pomena	več.	Kjer	se	uveljavi	miselnost,	
da	človek	nima	globljega	smisla	in	da	je	le	minljivo	
ter	vase	zbito	bitje,	tam	se	prej	ko	slej	omalovažuje	
vzgojni napor.

P. Branko Cestnik

NE-VZGOJA
Zakaj starši raje napodijo otroka stran, kot da bi se ukvarjali z njim?
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»Ne, ni mi žal, da sem duhovnik!«
»Senčnih	dni,	mladost	si	moja,	/	le	preveč	na-

štela,«	je	zapisal	Alojz	Kocjančič	v	eni	svojih	pesmi.	
Njegovo	otroštvo	je	bilo	vse	prej	kot	lahko,	vendar	
je	v	svoji	duši	ohranil	nanj	lepe	spomine.	Rodil	se	
je	20.	maja	1913	v	Kubedu	kot	najmlajši	od	osmih	
otrok	matere	Ane	in	očeta	Matija,	ki	ga	je	nemirni	
duh	gnal	v	Ameriko	in	je	umrl	kot	vojak	v	drugem	
letu	prve	svetovne	vojske.	Mlada	mati	Ana	je	ostala	
sama	s	tremi	otroki,	ki	so	preživeli.	Po	vojski	so	bili	
izgnani iz rojstnega doma.
Leta	1923	je	prišel	za	župnika	v	Kubed	Ivan	Bre-

zavšček,	goreč	duhovnik	in	pokončen	Slovenec.	Ob	
njem	se	je	v	Stanku,	kakor	so	mlademu	Alojzu	pravili,	
vnela	iskra	duhovniškega	poklica.	Po	končani	ljudski	
šoli	v	Kubedu,	eni	najstarejših	v	Slovenski	Istri,	je	
odšel	v	goriško	semenišče,	kjer	so	bili	profesorji	in	
vzgojitelji	povečini	zavedni	Slovenci,	čeprav	je	bilo	to	
pod	fašizmom	nevarno	in	težko.	Že	kot	gimnazijec	je	
začel	pisati	pesmi	in	se	spoprijateljil	z	leto	dni	mlajšim	
Ladom	Piščancem,	pesnikom,	ki	je	bil	umorjen	kot	
kaplan	v	Cerknem	leta	1944.	Pisal	je	tudi	dnevnik,	ki	
pričuje	o	njegovem	človeškem	in	pesniškem	zorenju.
Po	maturi	je	skupaj	z	drugimi	slovenskimi	sošolci	

spoznal,	»da	mora	biti	naše	mesto	samo	ob	Brezav
ščku	in	njemu	podobnim.«	Vstopil	je	v	bogoslovje	
in	bil	po	štirih	letih	študija	29.	junija	1937	v	goriški	
stolnici	posvečen	v	duhovnika.	Naslednjo	nedeljo,	4.	
julija,	je	pel	novo	mašo	v	svojem	rojstnem	Kubedu.	
»Okrog	pet	tisoč	ljudi	se	je	zbralo	za	to	slovesnost,	
ki	je	prerasla	v	pravo	versko	in	narodno	manifesta-
cijo.	Primerjali	so	jo	s	prvim	slovenskim	taborom	v	
Istri	iz	leta	1879,	ki	je	bil	prav	v	Kubedu,«	se	je	z	
veseljem	spominjal	vse	življenje.

»Kar sem, si, Istra, ti mi dala, /
pečat si vžgala za vse dni«
Mladega	duhovnika	Alojza	so	po	novi	maši	poslali	

za	kaplana	v	Buzet	v	hrvaški	Istri,	kjer	pa	je	ostal	

samo	eno	leto.	Leta	1938	je	bil	prestavljen	v	svojo	
ljubljeno	Slovensko	Istro	–	v	Koštabono,	kjer	je	delo-
val	petindvajset	let	–	najprej	kot	župnijski	upravitelj,	
potem	kot	župnik.	Vmes	je	devet	let	upravljal	župnijo	
Pomjan,	šestnajst	pa	župnijo	Šmarje	pri	Kopru.	Bil	
je	med	svojimi	ljudmi,	ki	se	jim	je	znal	približati	s	
svojo	človeško	toplino.	Svoje	duhovniško	poslanstvo	
je	vedno	opravljal	z	globoko	osebno	predanostjo	in	
zavzetostjo.	Ljudje	so	se	zatekali	k	njemu	v	raznih	
stiskah	 in	 težavah.	 »Zaupali	 smo	mu.	On	 nas	 je	
vselej	branil:	pod	fašisti,	pod	Nemci,	po	vojski	pred	
novimi	oblastniki.	Bil	je	naš	zagovornik	in	naš	učitelj.	
Med	vojskama	nas	je	učil	slovenščino	in	učil	nas	je	
peti	...	Zaupali	smo	mu	dokumente,	tudi	denar.	Pri	
njem	je	bilo	najbolj	varno.«
Leta	1945	mu	je	umrla	ljubljena	mati	Ana,	ki	je	

živela	z	njim	v	Koštaboni.	Tam	tudi	čaka	vstajenje.	
Na	njenem	grobu	je	njegov	hvaležni	napis:	»Pot	je	
zginil	s	tvoj’ga	čela,	/	žalost	s	tvojega	srca,	/	za	vsa	
tvoja	dobra	dela	/	naj	ti	Bog	plačilo	da.	//	Ne	bo	le	
govoril	zate	/	mrzel	kamenit	spomin:	/	v	sveti	maši	
vsak	dan	nate	/	se	spominjal	bo	tvoj	sin.«
Podobne	napise	 je	daroval	mnogim	svojim	po-

kojnim	faranom.	Kot	božji	otrok	je	znal	občudovati	
lepote	istrskega	sveta	in	je	to	izpovedal	v	pesmih,	
ki	 so	 predvsem	domoljubne,	 izpoved	 ljubezni	 do	
istrske	zemlje.	Leta	1962	je	izšla	njegova	pesniška	
zbirka	Šavrinske pesmi.	Posvečena	je	bila	Istri,	kot	
je	izpovedal	v	motu:	»Kar sem, si, Istra, ti mi dala, 
/ pečat si vžgala za vse dni, / zato se vsaka moja 
pesem / ob tvojih strunah oglasi.«

»Zahvaljen, Bog, za slast, /
da bratom vračam, kar si meni dal«
Zadnja	pesem	v	tej	zbirki	je	Zahvaljen, Bog,	ki	

je	njegova	zahvala	za	vse,	kar	mu	je	Bog	naklonil	
v	življenju	–	kot	človeku,	duhovniku	in	pesniku.	V	
istrski	zemlji	 je	pognal	tako	globoke	korenine,	da	
mu	je	krvavelo	srce,	ko	se	 je	moral	od	nje	 ločiti.	

naša kultura
Silvester Čuk

A LOJZ KOCJA NČIČ 
20. MAJ 1913 – 19. NOVEMBER 1991

»Slovenske	Istre	dolgo	in	predolgo	ni	bilo	v	slovenski	književnosti.	Živela	
je	na	robu	naše	pismenosti	in	naše	zavesti,	kot	da	nam	ni	mar	mediteranske	
sončnosti	 in	 še	manj	 tega,	 da	 bi	 držali	 korak	 s	 tamkajšnjim	 slikarstvom	 in	
stavbarstvom	ali	vsaj	z	ljudsko	pesmijo.	Te	bolj	ali	manj	prazne	strani	je	prvi	
popisal	s	pesmimi	Kubejčan,	duhovnik	in	svečenik	besede	Alojz	Kocjančič.	Istra	
je	z	njim	za	zmeraj	tudi	v	poeziji	zares	postala	tudi	slovenska,	on	pa	njen	pe-
snik.	Sredi	Istre	stoji,	ves	tak,	kot	je	istrska	zemlja	sama:	skromen	in	kamnit,	
zamak	njen	vase,	s	pogledom	k	zvezdam	in	navznoter	v	dušo	stvari.	Vsi	Istrani,	
se	zdi,	gledajo	tako:	navzven	molčeči,	nekako	samosvoji,	trmasti	in	zapeti,	kot	
da	govorijo	le	s	sabo	in	stvarmi	globoko	v	sebi	...	O	teh	in	takih	ljudeh	in	njihovi	
zemlji	je	pel	Alojz	Kocjančič.«
Tako	 je	o	pesniku	Slovenske	 Istre	 zapisal	 pesnik	Tone	Pavček	v	 spremni	

besedi	 druge	 izdaje	Kocjančičeve	pesniške	 zbirke	Šavrinske	pesmi	 (Založba	
Libris,	Koper	2001).	Ob	stoletnici	njegovega	rojstva	je	društvo	Skala,	ki	deluje	
v	njegovem	rojstnem	Kubedu,	izdalo	njegov	zbornik	z	naslovom	Pesmi in zapisi.
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Leta	1963	 je	bil	namreč	 iz	Koštabone	prestavljen	
v	Klanec	pri	Kozini,	iz	Šavrinske	Istre	na	Mali	Kras.	
»Za	mano	so	ostali	ljudje	in	zemlja,	katerih	lepoto,	
toplino	in	bolečino	je	vase	srkalo	moje	srce	dolgih	
petindvajset	let,	polovico	mojega	dotedanjega	življe-
nja.«	Tudi	tam	se	je	njegovo	srce	hitro	odprlo	ljudem.	
»Ob	nedeljah	zvečer,	ko	se	po	tretji,	večerni	maši,	
vračam	truden	domov	iz	te	ali	drugih	podružničnih	
cerkva,	si	v	avtu	pojem	in	vriskam	...	pijan	od	sreče,	
da	verujem	z	lahkoto	v	božjo	in	človeško	dobroto!«
Računal	je,	da	bi	se	po	upokojitvi	preselil	v	hišo,	

ki	jo	je	bil	kupil	v	rojstnem	Kubedu.	Leta	1987	je	
obhajal	petdesetletnico	duhovništva	–	zlato	mašo.	
Naslednje	leto	je	izšla	njegova	druga	pesniška	zbir-

ka	Brumbole,	ki	jo	je	uredil	pisatelj	Marjan	Tomšič,	
Štajerc,	ki	je	postal	Istran.	Ob	petstoletnici	fresk	v	
Hrastovljah	je	zanosno	prebral	nekaj	svojih	pesmi	–	
ljubezenskih	izpovedi	svoji	Istri.	Poldrugo	leto	zatem,	
19.	novembra	1991,	je	njegovo	srce	utihnilo.	Ko	je	
v	krsti	odhajal	s	Klanca	v	svoj	Kubed,	kjer	je	končno	
našel	svoj	dom,	je	lilo	kot	iz	škafa.	»Zdelo	se	je,	da	
tudi	nebo	joče	za	njim«	(Tone	Pavček).
Po	njegovi	smrti	je	koprska	založba	Lipa	izdala	

njegovo	pripovedno	knjigo	Ljudi opeval sem, vode 
in skale.	Tam	beremo	njegovo	izpoved:	»Življenje	
duhovnika	je	tako	pestro	in	bogato,	da	bi	izbrane	poti	
ne	hotel	zamenjati	z	nobeno	drugo	potjo,	z	nobenim	
drugim	poklicem.«

Raziskano obdobje
1.	november	2015	–	31.	oktober	2016

Mesto na World Watch List
64	točk,	24.	mesto	v	letu	2016.	Leto	dni	prej:	58	

točk,	29.	mesto.

Viri preganjanja
Viri	preganjanja	kristjanov	v	Laosu	so	komuni-

stično in pokomunistično zatiranje, etnični spopadi. 
Verski nacionalizem	 se	meša	 s	 komunističnim	 in	
pokomunističnim	zatiranjem

Dogajanje
Laos	je	v	trdih	kleščah	Narodne	revolucionarne	

partije	od	leta	1975.	Leta	2016	je	prišlo	do	prenosa	
oblasti	znotraj	partije,	toda	niti	to	niti	volitve	marca	
2016	niso	prinesle	kakih	realnih	sprememb.	V	deželi	
je	popolno	pomanjkanje	svobode	mnenja	in	tiska,	ki	
bi	nadzoroval	korupcijo.	Vsaka	organizirana	skupina,	
ki	ni	na	isti	ideološki	liniji	kot	vlada,	velja	kot	grožnja.

Vrste preganjanih kristjanov
V	Laosu	so	vse	vrste	krščanstva	in	vse	občutijo	

omejitve.	Vštete	so	tudi	skupnosti	tujih	kristjanov,	
migrantov	 in	zgodovinske	krščanske	skupnosti,	ki	
jih	vse	nadzoruje	vlada.	Glavno	težo	preganjanja	pa	
nosijo	skupnosti	krščanskih	spreobrnjencev	rodov-
nega	ali	budističnega	izvora,	pa	tudi	netradicionalne	
protestantske	skupnosti.	Spreobrnjencev	se	izogib
ljejo	družine	in	sosedje,	oblasti	pa	skušajo	na	vse	
načine	preprečiti	vsako	zbiranje	brez	predhodnega	
dovoljenja.

Življenjska področja in nasilje
Splošni	pritisk	na	kristjane	se	je	bistveno	povečal	

v	preteklem	letu	in	je	zelo	hud.	To	je	posledica	nad-
zora	komunističnih	oblasti	vseh	družbenih	skupin,	
pa	tudi	povečanja	števila	podatkov,	ki	so	jih	zbrali	
v	tem	času.
Pritisk	je	najmočnejši	na	področju	Cerkve,	je	pa	

tudi	 zelo	 hud	 na	 področju	 javnega	 in	 zasebnega	

živ	ljenja.	Medtem	ko	je	pritisk	na	cerkveno	in	javno	
področje	značilen	za	komunistične	dežele,	se	morajo	
krščanski	spreobrnjenci	iz	drugih	ver	soočiti	s	priti-
skom	na	področju	skupnosti	in	zasebnosti.

Pritisk	virov	komunističnega	preganjanja	je	ob-
čutiti	na	vseh	področjih	življenja.	Ta	pritisk	je	obču-
titi	pri	prizadevanju	komunističnih	voditeljev,	da	bi	
imeli	vse	pod	nadzorom	in	v	načinu,	kako	rodovni	
poglavarji	in	družine	reagirajo	s	sramovanjem	zaradi	
spreobrnitve.
Nasilje	 nad	 kristjani	 je	 še	 vedno	 dokaj	 veliko,	

čeprav	se	je	zmanjšalo	glede	na	prejšnje	leto.

Bodočnost
Volitve	so	pokazale,	da	v	bližnji	bodočnosti	v	Laosu	

ni	pričakovati	kakih	sprememb.	Kakršni	koli	poskusi,	
ki	jih	komunistične	oblasti	ne	bi	mogle	nadzorovati,	
bodo	prepovedani	 in	 to	bo	ostalo	nespremenjeno		
za	krščansko	manjšino	tudi	v	prihodnosti.	To	odseva	
nepretrgano	oblast	glavnega	vira	preganjanja	v	Lao
su:	komunističnega	in	pokomunističnega	pritiska.

preganjanje kristjanov

LAOS
Porte Aperte
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Že	pred	časom	sem	v	avtu	prisluhnil	oddaji,	ki	je	
govorila	o	nošenju,	oziroma	prepovedi	muslimanskih	
naglavnih	rut	v	Evropi.	V	oddaji	na	nacionalnem	radiu	
so	 sodelovali	muslimanka,	 profesor	 in	 profesorica,	
nemuslimana.	Oddaja	 je	bila	 zelo	 ‘enolična’,	 kakor	
se	za	slovenski	nacionalni	radio	sicer	spodobi,	saj	so	
vsi	v	en	glas	zatrjevali,	da	imajo	muslimanke	pravico	
nositi	naglavne	rute	tudi	v	Evropi.	Nihče	tega	ni	pro-
blematiziral.	Nadvse	zanimiva	je	bila		utemeljitev	dveh	
profesorjev.	Najprej	je	profesor	utemeljeval	pravico	
muslimank	z	dejstvom,	da	je	tudi	njegova	babica,	ki	
seveda	ni	bila	muslimanka,	nosila	ruto.	Prepričan	sem,	
da	bi	pred	leti	isti	profesor	zatrjeval,	da	je	babica	nosila	
ruto	zaradi	trdosrčnosti	Cerkve,	ki	je	zatirala	ženske.	
Tokrat	mu	je	babičina	(najbrž	‘krščanska’)	ruta	prišla	
prav	v	 obrambi	muslimanskih	 žena.	 Profesorica	 je	
šla	naprej	in	je	dejala,	da	vsi	hodimo	v	cerkve	gledat	
jaslice	in	da	je	tudi	v	jaslicah	Marija	pokrita.	In	torej	
če	 je	 pokrita	 Jezusova	mati,	 so	 lahko	pokrite	 tudi	
muslimanke.	Gospe	bi	 lahko	povedali,	da	poznamo	
jaslice,	kjer	je	pokrit	tudi	sv.	Jožef,	v	mnogih	filmih	
pa	je	pokrit	s	pokrivalom	sam	Jezus.	Ne	moremo	iz	
ene	umetniške	upodobitve	vleči	prevelikih	sklepov.	Če	
sem	iskren,	sem	se	ob	poslušanju	čudil,	kako	‘pobo-
žni’	so	postali	pregovorno	kristjanofobični	slovenski	
profesorji,	zlasti	številni	s	FDVja.
Na	to	oddajo	sem	se	spomnil,	ko	sem	prebral	no-

vico,	da	je	švedska	ministrica	med	obiskom	v	Iranu	
nosila	naglavno	ruto	in	to	ministrica	vlade,	ki	se	rada	
pohvali,	da	je	prva	feministična	vlada	na	svetu.	Pa	da	
ne	bom	omenjal	samo	Švedske,	tudi	ko	je	bil	v	Iranu	
slovenski	predsednik	Pahor,	so	njegove	spremljevalke	
bile	vse	zavite	v	rute.	Zanimivo	je,	da	se	evropske	
žene,	ki	se	ponašajo	s	svojim	feminizmom,	in	ki	so	
jih	polna	usta	boja	za	pravice	žensk,	tako	hitro	in	
servilno	uklonijo	zahtevam	islamskih	držav.	Če	bi	bile	
res	take	bojevnice,	bi	od	iranske	vlade	zahtevale,	da	
ženskam	v	delegacijah	ni	treba	nositi	naglavnih	rut.
Ta	servilnost	je	toliko	bolj	čudna	zato,	ker	so	iste	

ženske	tako	občutljive,	ko	gre	za	branjenje	ženskih	
pravic	 v	 Evropi.	 Lahko	 je	 kazati	mišice	 v	 okolju,	
kjer	to	lahko	počneš,	a	očitno	odpovedo	tam,	kjer	
bi	zaradi	svojega	boja	za	pravice	tvegale.	Tu	se	še	
odpira	vprašanje	načelnosti.	Kako	vlada,	ki	se	po-
naša	s	svojim	feminizmom,	pozabi	na	svoja	načela!	
Jih	pozabi	zaradi	trgovanja,	ki	jim	bo	prineslo	velik	
dobiček?	Torej	so	človekove	pravice	podrejene	trgo-
vini	in	dobičku.	V	tem	primeru	postanejo	bojevnice	
za	pravice	žensk	le	karikature	tega	boja,	ki	mečejo	
slabo	luč	na	vse,	ki	se	bojujejo	za	človekove	pravice.
Morda	 se	 bo	 komu	 zdelo	 preveč,	 da	 se	 toliko	

ukvarjamo	z	ženskimi	naglavnimi	rutami.	Vendar	so	
te	rute	vredne	premisleka,	ker	gre	za	pomembno	

simbolično	stvar.	Ko	gredo	nemuslimanske	žene	v	
muslimanske	države,	morajo	nositi	naglavne	rute	in	
se	podrediti	muslimanskim	zakonom.	Vprašanje	je,	
če	so	to	verski	zakoni,	saj	nekateri	trdijo,	da	nošnja	
naglavnih	rut	ni	verski	predpis,	ampak	predpis	držav,	
ki	so	večinsko	muslimanske.
Če	 pa	 pridejo	muslimanske	 žene	 v	 Evropo	 ali	

druge	nemuslimanske	države,	spet	zahtevajo,	da	se	
ravnajo	po	svojih	zakonih	in	nosijo	naglavne	rute.	
One	se	držijo	svojih	navad,	obenem	pa	prepovedu-
jejo	nemuslimankam,	da	bi	se	držale	svojih	navad.	
In	mislim,	da	je	v	tem	jedro	problema.	Nanj	me	je	
že	pred	leti	opozoril	banjaluški	škof	Franjo	Komarica.	
Pripovedoval	je	o	srečanju,	če	se	ne	motim,	s	turško	
veleposlanico.	Ko	jo	je	kot	škof,	ki	ve,	kaj	pomeni	
preganjanje	vernikov,	vprašal,	zakaj	kristjani	v	Tur-
čiji	–	da	ne	govorimo	o	še	bolj	strogih	muslimanskih	
državah	–	ne	smejo	graditi	cerkva,	medtem	ko	mu-
slimani	v	Evropi	 in	drugod	 lahko	gradijo	džamije,	
mu	je	ta	jasno	odgovorila:	»Vi	nam	morate	po	vaših	
zakonih	dovoliti	gradnjo,	mi	vam	po	naših	zakonih	
ne	dovolimo	gradnje!«	Vse	je	legalno	in	temelji	na	
vladavini	prava.	Ta	pravna	osnova	 ima	samo	eno	
napako,	da	krši	človekove	pravice.	Zanimivo,	da	so	
žrtve	 samo	kristjani,	muslimani	pa	ne!	Oni	 znajo	
pravo	in	zakone	obrniti	sebi	v	prid.
Seveda	smo	si	za	tako	stanje	krivi	v	marsičem	

sami	 Evropejci	 in	 Američani	 in	 naši	 neodločni	 in	
dvolični	 politiki.	Morda	bi	 bilo	 preveč	 desničarsko	
reči,	da	bi	se	morali	evropski	politiki	bolj	zavzeti	za	
pravice	kristjanov	v	muslimanskih	deželah.	Naj	pa	
zapišem,	da	bi	se	evropski	in	ameriški	politiki	morali	
zavzemati	za	človekove	pravice	vedno	 in	povsod:	
doma	in	drugje.	A	že	na	primeru	žensk	smo	videli,	
da	so	se	celo	te	pripravljene	odreči	svojim	praviam	
zaradi	 dobička	 in	 trgovanja	 (delegacijo	 je	 vodila	
švedska	ministrica	za	trgovino).	Tu	bom	prevzel	celo	
govorico	skrajnih	levičarjev,	da	je	vzrok	vsega	zla	
kapital.	Muslimani	so	očitno	uspešnejši	trgovci.	Oni	
znajo	trgovati	in	ne	prodati	svojih	načel.
Včasih	se	sprašujem,	kako	bi	ravnale	Evropejke,	

če	bi	muslimani	pri	nas	postali	večina	in	bi	zahtevali	
nošnjo	naglavnih	rut.	Za	mnoge	Slovenke	ne	dvo-
mim,	da	bi	se	večinoma	hitro	odele	vanje.	V	vsaki	
družbi	je	toliko	oportunistov	(lumpenproletariata	bi	
rekli	skrajni	levičarji),	ki	so	obrnejo	po	vetru	večine.	
In	kakor	so	se	številni	Slovenci	in	Slovenke	ob	koncu	
druge	svetovne	vojske	odrekli	krščanskim	koreninam	
in	iz	dobičkaželjnosti	in	komodnosti	konformistično	
prevzeli	večinsko	misel,	nikakor	ne	dvomim,	da	bi	se	
njihove	potomke	hitro	prilagodile	večini	in	si	nadele	
rute.	Udeleženke	 radijske	okrogle	mize	 in	 članice	
predsedniške	delegacije	to	dokazujejo.

islam
Božo Rustja

ZBOGOM ČLOV EKOV E PRAVICE!
DA O NAČELNOSTI NITI NE GOVORIMO

Ognjišče
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Za	nas,	ki	živimo	v	Tokiu,	je	Nagasaki	–	kljub	mo-
dernim	prevoznim	sredstvom	–	strašno	daleč;	enako	
velja	za	tiste,	ki	živijo	v	Nagasakiju:	Tokio	je	strašno	
daleč.	Toda	sorodstvo	začuda	zmanjša	 te	 strašne	
razdalje.	Nekateri	prijatelji	“mojega”	socialnega	dela	
(saj	veste,	za	kaj	gre:	otroško	zavetišče	na	periferiji	
Tokia)	naenkrat	odkrijejo,	da	imajo	sorodnike	v	Na-
gasakiju,	ki	jih	atomska	bomba	ni	mogla	raniti,	ker	
so	bili	ob	tisti	usodni	uri	okrog	osmih	zjutraj	nekaj	
kilometrov	izven	mesta	pri	obdelovanju	skromnega	
polja,	ki	pa	je	bilo	v	tistih	časih	več	vredno	kot	denar	
v	banki.	In	tako	moji	prijatelji	–	v	pravem	pomenu	
besede,	ker	so	katoličani	–	vse	po	japonsko	uredijo	
kar	se	da	hitro	in	že	smo	na	brzcu;	je	sicer	najhi-
trejši	vlak	na	Japonskem,	a	o	bodočem	“Šinkansen”	
vlaku	najbrž	nihče	ne	sanja.	Ne	vem	več,	koliko	ur	
smo	potovali,	a	dobro	se	spominjam	začudenja	na	
obrazih	okrog	mene	ob	pogledu	na	postaje	in	hiše	
blizu	in	daleč	od	proge	–	kot	da	vojnega	razdejanja	
sploh	ne	bi	bilo	...	Skoraj	tiho,	a	vendar	tako,	da	me	
prijatelji	okrog	lahko	slišijo,	rečem:
»Mislim,	da	se	ne	motim,	če	rečem:	brez	prijaz

nosti	 in	denarja	Američanov	bi	 teh	hiš	ne	bilo	 ...	
Primerjajte	jih	s	Sovjeti	...«
Komaj	vidno	prikimajo.
In	hitro	smo	v	Nagasakiju.	Lep	dan	je,	le	nekaj	

oblakov	plava	po	nebu.	Tu	in	tam	so	palme,	toda	
več	je	drugih	dreves	in	grmov	naokoli	in	zrak	–	bi	
rekel	 –	 diši	 po	morju.	Blizu	 postaje	 je	 cela	 vrsta	
ropotajočih	delavnic	in	tramvaji	in	avtobusi	si	delijo	
trume	potnikov.
Nekdo	v	naši	skupini	reče:	»Povabljeni	na	‘čán-

pon’,«	 in	 vsi	mu	 brez	 besede	 sledimo	 v	 eno	 od	
mnogih	restavracij	ob	postaji.	Kmalu	imamo	pred	
seboj	rezance,	kuhane	skupaj	z	različnimi	ribami	in	
morskimi	sadeži	–	izvrstno!	In	poceni!	In	izdatno!	
Tudi	 v	 Tokiu	 imamo	 restavracije,	 ki	 nudijo	 “pravi	
čánpon”,	a	tisti	v	Nagasakiju	je	edino	pravi	–	z	malce	
drugimi	besedami:	tisti	v	Nagasakiju	je	zares	slasten	
in – poceni ...
Naša	 restavracija	 ima	 velika	 okna,	 ki	 precej	

zmanjšajo	razdaljo,	po	kateri	se	gibljejo	mimoidoči	
ljudje,	avtomobili,	avtobusi	in	seveda	ljudje	na	ozkih	
stezah	med	cestami.	Tokrat	se	dvigne	spet	nekdo	v	
naši	druščini	okrog	mize	in	s	paličicami	v	čanponu	
lahno	udari	na	okno:
»Moja	sorodnica!«
V	hipu	je	zunaj	in	kmalu	se	spet	prikaže	in	za	roko	

vodi	–	še	zmeraj	mlado	–	japonsko	redovnico.	Na-
smehi,	prikloni,	predstavitve	trajajo	kakih	sedem	mi-
nut,	natakarica	v	bližini	mize	prinese	še	en	čanpon.	
Seveda	nas	ves	čas	spremlja	s	svojo	rumenozeleno	

barvo	pravi	 japonski	čaj.	Še	malce	počakamo,	da	
sestra	–	njeno	 redovniško	 ime	 je	Bernardeta	–	v	
miru	konča	svoj	čanpon,	nakar	prisrčno	naprošena	
iskrečih	se	oči	razkrije	svojo	življenjsko	zgodbo.
Tistega	usodnega	dne,	9.	 avgusta	1945,	 se	 je	

za	nagasaškimi	griči	doma	pripravljala	na	jesenske	
šolske	izpite;	sanjala	je	o	sebi	kot	o	bodoči	bolni-
čarki	...	Oče	in	mati	sta	bila	v	mestu	Nagasakiju	na	
bolniškem	pregledu.	Tri	dni	poprej	je	starejša	sestra	
poslala	 iz	okolice	Hiróšime	sporočilo,	da	 je	ostala	
živa	in	da	bo	skušala	z	zgodnjim	vlakom	9.	avgusta	
zbežati	v	Nagasaki.	In	res	je	vlak	9.	avgusta	okrog	
osmih	zjutraj	prispel	v	Nagasaki	nekako	v	trenutku,	
ko	je	padla	na	mesto	druga	atomska	bomba,	ki	je	
cel	vlak	in	sestro	ter	očeta	in	mater	izbrisala	iz	oblič
ja	zemlje.	Komaj	opazno	se	zazremo	v	njen	obraz,	
ki	je	še	zmeraj	lep,	malce	bled.	Dobre	nagasaške	
katoliške	sestre	so	 jo	sprejele	v	svojo	neke	vrste	
sirotišnico	za	atomske	žrtve,	uspešno	je	dokončala	
študije	in	pri	tem	našla	svoj	poklic	usmiljene	sestre.	
Zdi	se	–	vsaj	meni	se	je	zdelo	–,	da	so	se	na	koncu	
sestrine	oči	za	hip	zasvetile,	kot	da	bi	jih	solza	na-
rahlo	pozlatila.
Še	isti	dan	so	tudi	zvedeli,	da	je	atomska	bomba	

v	Nagasakiju	padla	–	zaradi	močnega	vetra	–	prav	v	
tisti	okraj	–	imenuje	se	Urakámi	–	kjer	je	živelo	naj-
več	katoličanov	...	Njihovo	junaško,	vdano	umiranje	
je	napravilo	na	pogane	nepozaben	vtis.
Morje	sili	mesto	Nagasaki,	da	se	razdeli	na	dva	

dela;	en	del	je	kopno	z	glavnim	pristaniščem,	do-
volj	globokim	za	največje	ladje;	drugi	del	pa	s	polji,	
vrtovi	in	parki	morje	obkroži.	In	tu	smo	zdaj,	drugi	
dan	po	prihodu	in	sonce	dela	nebesni	svod	najbolj	
modre	barve	in	drevesa	in	travo	kar	se	da	zeleno	in	
valove	polne	raztresenih	kristalov.	Med	nami	in	pri-
staniščem	je	majhen	otok	z	marmorno	belim	kipom	
Božje	Matere	na	vrhu.	Nekdo	v	naši	skupini	pokaže	
z	roko	v	smeri	otoka:
»Med	preganjanjem	kristjanov	so	s	tega	otoka	

metali	žrtve	v	morje,	seveda	zvezane,	da	se	niso	
mogli	rešiti	s	plavanjem.«
Obala	je	tako	prikupno	lepa	in	zrak	prijetno	topel,	

da	 se	 le	počasi	 pomikamo	naprej.	Nekdo	 iz	naše	
skupine	me	potegne	za	rokav:
»Vas	smem	nekaj	povprašati?«
Nasmehnem	se:	»Prosim,	–	upam,	da	bom	na	

vaše	vprašanje	lahko	prav	odgovoril.«
Oba	obstaneva	obrnjena	proti	otočku	z	Marijinim	

kipom.
»Oprostite,	–	sem	japonski	luteran,	z	vsem	za-

dovoljen,	a	nekaj	mi	ne	da	miru:	zakaj	katoličani	
obožujete	Marijo?«

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega prastarega misijonskega cekarja

NAGAS AKI –
 ŠTIRID ESET LET POZNEJE
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Nasmehnem	se:	»Mi	je	ne	obožujemo!	Izmed	vseh	
svetih	bitij	jo	najbolj	častimo,	saj	je	Kristusova	mati.«
»Razumem,«	 prikima	 gospod,	 »toda	 nam,	 lu-

teranom, se zdi naravno govoriti o Mariji v zvezi z 
njenim	možem	Jožefom.«
Vprašam	ga:	»Na	kaj	se	naslanjate,	ko	verujete	

v	Kristusa,	resničnega	Božjega	Sina?«
Sogovorec	se	zastrmi	v	zeleno,	svetlečo	se	travo.	

Potem odgovori:
»Kristusovo	življenje,	posebno	pa	vstajenje	od	

mrtvih	je	za	nas	neizpodbiten	dokaz,	da	je	Jožefov	
in	Marijin	sin	enako	resnično	Božji	Sin.«
Vdrugič	se	nasmehnem:	»Ali	ni	enako	neizpod-

bitno	resnično,	kar	poroča	reporter	Luka	o	angelu,	
ki	Mariji	ponudi	–	božje	materinstvo:	če	privoli,	da	
postane	v	moči	Svetega	Duha	sam	Božji	Sin	človeško	

dete	njenega	telesa.«
Sogovorčeve	 oči	 se	me	 za	 hip	 dotaknejo,	 bolj	

svetle	kot	v	začetku	najinega	razgovora,	potem	se	
obrnejo	k	belemu	kipu	na	otoku	pred	nami.
Ne	vem,	kaj	je	nameraval	odgovoriti,	ker	je	za	

nama	 zadonel	 vabljivi	 glas	 cestnega	prodajalca	 z	
vozičkom,	 polnim	 okusno	 in	 dišeče	 opremljenih	
zavitkov	 s	 “šíppoku”	 (po	 naše	 pisano)	 jedmi,	 ki	
so	po	pravici	razširile	sloves	tega	mesteca	po	vsej	
Japonski.	So	umetniško	združene	prvine	kitajske	in	
japonske	kuharske	umetnosti	z	nadihom	rib	in	ribic.	
Menim,	da	mi	nihče	od	bralk	in	bralcev	ne	bo	zameril,	
da	izrazim	občudovanje:	pomislite,	Stvarnik	teh	rib	
in	ribic	(in	naših	kuharjev)	jih	je	ustvaril	takšne,	da	
jih	lahko	za	različne	okuse	različno	kombiniramo.
Jaz	temu	pravim:	božanska	prijaznost!

Predstavniki t. i. gibanja za aktivno državljanstvo Puntarji so se včeraj 
ob obletnici začetka 2. svetovne vojne na slovenskih tleh v Grahovem po-
klonili “žrtvam nacizma”, ob tem pa po Grahovem pri Cerknici paradirali z 
borčevsko oz. komunistično ikonografijo. Pridružil se jim je tudi predsednik 
Zveze borcev NOB Tit Turnšek. Čeprav naj bi se prvotno poklonili žrtvam 
okupatorja oz. udeležencem NOB, pa niso mogli brez so-
vraštva in so se spravili nad skromno spominsko ploščo, 
na kateri so napisana imena padlih domobrancev, tudi 
znamenitega pesnika Franceta Balantiča.

Spomnimo. Na slovesnosti ob blagoslovu spome-
nika domobrancem 6. aprila 2014 se je v Spominskem 
parku v Grahovem zbralo več sto ljudi iz vse Slovenije, 
med njimi tudi številni politiki. Slovesnost je potekala 
mirno. Med udeleženci komemoracije je bila tudi Tilka 
Jesenik Balantič, sestra pesnika  Franca Balantiča, 
katerega spomenik prav tako stoji v Spominskem parku Grahovo. 
Tedanjo slovesnost ob odkritju spomenika domobrancem, padlim 24. 
novembra 1943, je sicer vodil duhovnik Maks Ipavec, župnik v Begunjah 
pri Cerknici. Med pridigo je ponovil besede predsednika Nove Sloven-
ske zaveze Petra Sušnika, da gre za spomenik 32 domobrancem, ki so 
novembra 1943 umrli v požgani postojanki, ki “nikogar ne poveličuje, 
pa tudi nikogar ne obsoja”.

Branili temeljno civilizacijsko pravico do groba
Tedanje slovesnosti so se udeležili tudi številni politiki, med drugim 

predsednik SDS Janez Janša, predsednica NSi Ljudmila Novak, predse-
dnik Zbora za republiko Lovro Šturm, evropski poslanec Lojze Peterle, 
vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko, predsednik sveta SDS France 
Cukjati in župan občine Cerknica Marko Rupar. Slavnostni govornik je 
bil Anton Drobnič, nekdanji predsednik društva Nova Slovenska zaveza. 

Predsednik SDS Janša je po slovesnosti na družbenem 
omrežju Twitter zapisal, da so šli danes v Grahovo, ker 
branijo temeljno civilizacijsko in ustavno pravico do 
dostojanstva, groba in spomina ter se ne dajo “ustra-
hovati zagovornikom zločina, njihovi propagandi in 
lažem”. Dodal je, da so molili tako za žrtve kot njihove 
rablje, kajti samo to je lahko temelj iskrene in trajne 
sprave v slovenskemu narodu. Zaradi groženj in na-
sprotovanj je bilo namreč že nekaj časa pred omenjeno 
slovesnostjo precej napeto, saj so skušali borčevski 

komunistični krogi preprečiti slovesnost, tudi z represijo.
Nova Slovenska zaveza (NZS) je ob tej priložnosti izdala tudi zbornik 

z naslovom Grahovo 1943 – 2014, kjer so zbrani zapisi, ki opisujejo 
medvojne dogodke. Spomenik pa je postavila na lastni zemlji, ob tem so 
pridobili tudi dovoljenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
S postavitvijo spomenika padlim domobrancem pa je NSZ naletela na 
veliko nasprotovanje dedičev komunističnih zločincev, predvsem ZZB 
NOB, ki se še danes ni sprijaznila s postavitvijo tamkajšnjega spomin-
skega zidu. Zato tudi takšno sramotneje t. i. puntarjev v Grahovem.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

RECI BOBU BOB . . .
Pravijo, da je Galileo Galilei leta 1633, ko je bil prisiljen preklicati svojo teorijo, da se zemlja premika okrog sonca, zagodrnjal v brado: “Eppur si 

muove! – Pa se le premika!” Tudi v Sloveniji se  premika, saj zadnje čase vsi ti “znani neznanci” dobivajo javno svoja imena, priimke, pa tudi oznake, ki 
jim za njihove “podvige” pripadajo in si jih prej nihče ni upal izreči. Kučan, Zemljarič & Co. niso več nedotakljivi, da o kakem Golobiču niti ne govorimo.
Zemljarič je celo izgubil tožbo proti Leljaku, kar pri slovenskem sodstvu nekaj pomeni, pa tudi  za ustavne sodnike jim ni uspelo zriniti svoje lutke. Članek 
v “Demokraciji” z naslovom “Rdeči zločinci z lažmi in sovraštvom onečastili žrtve revolucije v Grahovem” je objavila Nova24TV. Zakaj fotografija, kar 
sicer v tej rubriki ni navada, boste razumeli, ko boste brali naprej.
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Ne boste verjeli, a za nekatere se 2. svetovna vojna še ni končala. 
Organizacija slovenskih “borcev” je 16. marca razpravljala o poskusih 
»nekdanjih kolaborantov in njihovih današnjih naslednikov,« da spre-
menijo zgodovino. Borci ugotavljajo, da je zgodovina, ki so jo pisali 
ideologi komunistične partije, edina prava in se je kot takšne ne sme 
spreminjati. Seveda gre za svetovni paradoks. Zgodovina je takšna kot 
je, končno pa smo začeli razkrivati vse svinjarije, ki so jih idejni očetje 
borčevskega gibanja izvajali nad slovenskim narodom.

Borci naprej pišejo:  »Svet ZZB je prepričan, da bo Slovenija svoj 
prispevek k oblikovanju EU kot nosilke miru, strpnosti, mednarodnega 
enakopravnega sodelovanja na vseh področjih, zlasti pa pri obrambi 
in utrjevanju demokratičnih vrednot, to je strpnosti, vladavine prava, 
spoštovanja človekovega dostojanstva in pravic, lahko ponudila samo, 

če bo gradila na vrednotah, ki jih je razvila in gojila v teku NOB.«
Gradili bi mir na vrednotah genocida
Tipično za borce, kot levičarje, je, da pozabljajo večino storjenih 

krivic z lastne strani. Komunistični banditi so že med vojno najbolj 
uživali v ropanju lokalnega prebivalstva, posiljevanju žensk in pobijanju 
otrok. Po vojni pa so množično pobijali nedolžne ljudi. Izvedli so, kot 
prvi v slovenski zgodovini, genocid nad lastnim narodom. »Zato Svet 
ZZB znova poudarja, da je bilo narodno osvobodilno gibanje seveda tudi 
revolucija v žlahtnem in ne slabšalnem pomenu tega pojma, in sicer 
zato, ker je bilo hkrati z narodno osvobodilnim tudi protifašistično ter 
socialno in kulturno revolucionarno gibanje za novo, socialno pravično 
in narodnostno enakopravno družbeno ureditev Jugoslavije po vojni,« 
še pišejo borci.

Očitno “borcem” ne gre v račun, da prihaja na dan vedno več njihovih medvojnih in povojnih “junaštev”, kot je bilo gornje. Z vsako objavo je njihova 
podoba bolj črna. In ker zgodovinskih dejstev ne morejo zanikati niti prikriti, so poskusili z vojaško modrostjo, da je napad najboljša obramba. To je na 
spletni strani Nova24TV popisal Aleksander Rant pod naslovom “Borci so šli spet v ofenzivo: Evropo je treba graditi na vrednotah NOB!” Zraven se je pa 
že v podnaslovu vprašal, če so to naslednje vrednote: klanje, mučenje, genocid, posilstvo?

Dne 2. aprila 1943 so pripadniki titoistične milice, imenovani 
slovenski partizani, na najbolj okruten način ubili zavedno Slovenko 
Marijo Škulj iz okolice Iga. Partizani so jo med delom na njivi prijeli in 
jo odvlekli v gozd, kjer so ji odrezali jezik in ji porezali prsi, nato pa je 
morala krvaveča plesati po taktu harmonike. Nazadnje so jo razrezali 
na drobne koščke in pokopali neznano kje.

Na dan prihajajo vse bolj umazane podrobnosti “narodno osvo-
bodilnega boja”, o katerih je pisalo medvojno časopisje, v obdobju po 
revoluciji pa so zaradi komunistične cenzure povsem utonili v pozabo. 
Tokrat razkrivamo tragično zgodbo  Marije Škulj  iz kraja Škrilje nad 
Igom, ki je morala svoje prepričanje proti komunizmu in Osvobodilni 
fronti plačati z življenjem, še pred smrtjo pa so jo partizani mučili na 
najbolj brutalen in nečloveški način.

Medvojni tisk piše, da je bila Škuljeva močno proti komunistom 
in OF, zaradi česar je bila velik trn v peti titoističnim partizanom. Ti so 
jo nato vzeli za tarčo, ki jo je potrebno likvidirati, zato so njo in njeno 

družino večkrat zasledovali. Že 16. maja 1942 je družina Škulj utrpela 
izgubo 18-letnega sina Jožefa, ki so ga zajeli partizani in kasneje 
neznano kje ubili, njegovega groba pa niso nikoli našli. Zatem so se na 
pritlehen način spravili še na mater Marijo in hčerko, Slednjo so prijavili 
Italijanom z obtožbo, da je komunistka, zaradi česar so jo spravili v 
zapor, iz katerega se je po posredovanju številnih znancev komaj rešila.

Da je bila družinska tragedija popolna, so partizani v roke dobili še 
Marijo, ko je šla iz Ljubljane nazaj v rodni kraj, da bi obdelala polje. 2. 
aprila leta 1943 je še zadnjič odšla s parom volov na njivo sadit krompir, 
takrat pa so jo napadli tolovaji, ji vzeli vola, njo pa odpeljali v gozd. Kot 
piše v osmrtnici Marije Škulj, so jo v gozdu najprej zverinsko mučili, ji 
odrezali jezik in razrezali prsi, nato pa je morala krvaveča plesati pred 
njimi po taktu harmonike. Nazadnje so jo razrezali na drobne kose in 
pokopali. Njenega groba takrat niso našli, ni pa znano, ali so ga odkrili 
do današnjih dni. Po krutem in nečloveškem umoru so komunisti še 
enkrat izropali njeno hišo in jo do tal požgali.

Sliko predsednika Zveze borcev NOB Tita Turnška sem objavil iz dveh razlogov. Prvi razlog: s svojo navzočnostjo v Grahovem je potrdil svoje odobravanje 
zločinov, ki so jih pravi partizanski borci storili brez števila med vojsko in neposredno po njej in se njihovi nasledniki v tej organizaciji še danes z njimi 
bahajo. Za ilustracijo sledi opis samo enega od njih, ki ga je objavila Nova24TV pod naslovom “Zverinsko mučenje Marije Škulj”. Nič koliko podobnih 
okrutnosti pa je objavila revija “Zaveza”, ki jo lahko najdete na spletni strani http://www.zaveza.si/revija-zaveza/. Če hočete vedeti za drugi razlog, 
zakaj sem objavil to sliko, si jo oglejte v luči tega, kar sem ravnokar zapisal.

Zločinci z lažmi netili sovraštvo
In kaj se je dogajalo? Šlo je za pravcato komunistično manifestacijo, 

prevladovale so rdeče zastave in totalitarni simboli, medtem ko so ude-
leženci v glavnem kazali mrke obraze, ki so izžarevali sovraštvo. Tudi zato 
so k spominski plošči primaknili nekakšno kartonsko upodobitev Leona 
Rupnika, Erwina Rösenerja  in škofa Gregorija Rožmana, spodaj pa na-
pis: “Ti trije zločinci in njihovi pomagači so krivi vaše smrti.” So to namenili 
padlim domobrancem ali partizanom? Kakorkoli že, gre za še en produkt 
opranih in indoktriniranih možganov pod sponzorstvom izrojene levice.

Ob tem naj spomnimo, da je bila manifestacija izvedena v nepo-
sredni bližini grahovske cerkve, ki je bila med vojno porušena zaradi 
partizanskega napada, kraj pa je ostal brez župnijske cerkve, ki je bila 
zgrajena šele po osamosvojitvi Slovenije. Že leta 1970, ko se je odnos 
med Cerkvijo in komunistično oblastjo po podpisu beograjskega proto-
kola (1966) nekoliko otoplil, je bil narejen načrt izgradnje cerkve, vendar 
je krajevna oblast temu ostro nasprotovala. Župljani Grahovega so tako 
novo cerkev dočakali šele leta 2000.

To zborovanje bi lahko mirno uvrstili ob bok zborovanjem neonacistov!
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Lepo je videti, da borci tudi sami priznavajo, da je šlo za revolucijo 
in ne za osvoboditev. Sami temu rečejo “žlahtna revolucija”, zgodovina 
njihovemu početju pravi genocid. Seveda ni šlo za nikakršno socialno 
pravično ureditev po vojni. Šlo je za uvedbo enopartijske diktature, 
ki je pol stoletja dušila slovenski narod. A pojdimo naprej. »Prav tako 
pa tudi nobene od njih ni bilo mogoče uresničevati brez oboroženega 
boja: narodne osvoboditve proti tuji sovražni okupaciji; družbeno 
pravične in narodnostno enakopravne ureditve proti narodnostno 
neenakopravni in kapitulantski kraljevini; ljudske demokracije proti 
nacifašistični, rasistični, nečloveški diktaturi; preobrazbe slovenskega 
‘naroda-hlapcev’ v narod svobodnih gospodarjev na svojih tleh. Vsaka 
omenjena sestavina narodno osvobodilnega gibanja je po definiciji 
revolucionarna,« pišejo ‘borci’.

Pa se sprehodimo po teh pravljičnih trditvah. Ne vem, če je to 
mogoče, a imenujte mi eno veliko partizansko zmago na slovenskih 
tleh. Ne boste je našli. Dražgoše  in podobne bajke so nastale šele v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Zgodovina slovenskega par-
tizanstva je zgodovina porazov. Imajo pa več kot popolno kartoteko v 
kategoriji “mučenje in ropanje domačega prebivalstva”. V tej kategoriji 
so komunisti zagotovo na prvem mestu. Uporaba besede demokracija 
je popolna zloraba. Od črnih skrinjic do dosmrtnega predsednika in 
partijskega vrha. Kdo je te ljudi izvolil? Ljudstvo? Ne! Postavili so se sami. 
Zato so bajke o ljudski demokraciji primerne za tiste, ki nimajo pojma o 
zgodovini ali pa so vsaj toliko dementni kot vodstvo ZZB NOB. Pravijo 
tudi, da so preobrazili narod hlapcev v narod gospodarjev. Zanimivo, da 
nismo potem že leta 1945 dobili svobodne slovenske države. Zgodovina 
pa bo pokazala, da so bili ljudje največji hlapci ravno pod komunistično 
oblastjo. Kajti, tiste, ki niso bili za, so pobili, ostala je prestrašena večina, 
ki si nato še 45 let ni upala povzdigniti glasu.

Nekdanji okupatorjevi sodelavci – pa kdo je tu nor?
»Eden od očitkov, ki ga nekdanji okupatorjevi sodelavci naslavljajo 

na NOB, je, da ni bilo legitimno, češ da je rušilo zakonito vlado kraljevine 
Jugoslavije v Londonu. V resnici pa izhaja legitimnost vseh sestavin NOG 
iz množične podpore prebivalstva. Partizani in nobena od vseh drugih 
organizacij in organov NOG se ne bi mogli obdržati niti kratek čas, če 
ne bi imeli podpore velike večine prebivalstva,« pišejo v ZZB NOB. Prvi 
del stavka jasno pokaže, da gre za klinično psihozo. Tako imenovani 
‘okupatorjevi sodelavci’ so mrtvi, a borci očitno vidijo duhove preteklosti, 
ki jim želijo škodovati.

Ostali, ki pa se pač ne strinjamo z ideološkimi bajkami titoizma, 
pa nimamo z okupatorjem nič skupnega. Po mojem mnenju so stari 
komunisti in njihovi derivati še edini okupator, ki nam preprečuje pot v 
moderno normalnost. Kar pa se tiče množične podpore prebivalstva. Na 
proti-komunističnem shodu v Ljubljani leta 1944 se je zbralo več deset 
tisoč ljudi. Tja so prišli prostovoljno, oblečeni v narodne noše, ponosni 
Slovenci. Komunisti so bili tako brutalni, tako živalski, da se je narod 
obrnil proti njim. Komunisti niso imeli prav nobene javne podpore. 
Kaj šele, da bi imeli podporo velike večine prebivalstva. Če beremo 
pričevanja iz tistega časa, so ljudje partizane sovražili vsaj toliko kot 
Nemce in Italijane, če ne še bolj. Šlo je za tajne krožke, skrite skupine in 
bande v gozdovih. Oblast pa so lahko prevzeli zgolj zato, ker so po vojni 

ostali edina oborožena skupina. Zakonu puške ni smel ugovarjati nihče.
»V Sloveniji je potekal proces izgradnje ljudske oblasti, ki je narodno 

osvobodilnemu gibanju zagotavljal legitimnost in ob tem tudi legalnost, 
od Odloka o zaščiti slovenskega naroda 16. septembra 1941 preko 
ustanavljanja krajevnih odborov NOB in Kočevskega zbora-parlamenta 
sui generis ter drugega zasedanja Avnoja 1943, zasedanja Slovenskega 
narodno osvobodilnega odbora februarja 1944 do sporazuma Tito 
Šubašić, prvega zasedanja slovenske vlade 5. maja 1945 in ustave 
1946,« naprej drdrajo borci.

Nekaj besed o legitimnosti
Tista zborovanja, ki so jih komunisti prirejali bolj sami zase, kot za 

koga drugega (AVNOJ 1 in 2 itd.) niso imela nikakršne legitimnosti. 
Sprejeti sklepi prav tako ne. Veljavo jim je dal šele sporazum Tito – 
Šubašić, ko je legitimna vlada v izgnanstvu priznala vsebino nekaterih 
členov AVNOJ-a. Najbolj absurdno pa je zatrjevanje, da je bila 5. maja 
1945 ustanovljena prva slovenska vlada. Takšnega zgodovinskega 
absurda pa še ne. Prvič: Prva slovenska vlada je zaprisegla 16. maja 
1990. Če pa bi hoteli posvojiti logiko borcev, da je slovenska tudi vlada 
znotraj druge države, pa je prva slovenska vlada nastala 31. oktobra 
1918 (vodil jo je vitez Josip Pogačnik). Druga je nastala 4. maja 1945 – to 
so razglasile stranke SLS, liberalci in socialdemokrati. Tako, da je “prva 
slovenska vlada”, ki jo kot bučke prodajajo borci, v resnici samo “prva 
nelegitimna komunistična vlada”. To pa je največ, kar lahko rečemo, če 
smo zelo radodarni.

Zanikajo tudi obstoj državljanske vojne. Beremo lahko: »Tu med 
vojno ni potekala nikakršna državljanska vojna. Strani v spopadu so 
bile jasno opredeljene. Na eni strani so bile okupacijske sile osi in sile 
domačih kolaborantov, ki so bile pod tujim poveljstvom, od okupatorjev 
oborožene in oskrbovane – na drugi sile narodno osvobodilnega giba-
nja, ki so bile od vsega začetka sestavni del zavezniških, protifašističnih 
sil; te so že konec 1941 z ljudsko vstajo v Poljanski in Selški dolini ter 
z dražgoško bitko začele na sebe vezati znatne nemške policijske in 
vojaške sile.« Poenostavljeno za ljudi, ki so možgane pustili v Jugosla-
viji. Resnica pa je, da so slovenski komunisti podpirali naciste. Dokler 
sta bila Hitler in Stalin prijatelja, naj bi se borili proti imperializmu, proti 
zahodnim silam, proti buržoaziji, proti kralju. Šele, ko sta se Adolf in 
Josif ‘skregala’, so se komunisti preoblekli v borce za narod. Borce proti 
nacizmu in fašizmu. In to jih še danes boli. Tako zelo, da tega ne bodo 
nikoli priznali, pa čeprav so to potrdili vidni člani stare partije, ki so jih 
nato odstranili iz javnega življenja.

Tudi domobranstvo in belogardizem nista tako črnobela kot jih 
želijo prikazati borci. Morda vam ni znano, a vaške straže so nastale 
zaradi nasilja partizanov, ne zaradi okupatorja. Ljudje se niso imeli s čim 
braniti pred rdečimi banditi, ki so ropali njihove domove, jim pobijali 
sorodnike in jim posiljevali hčerke. Šli so torej do okupatorja po pomoč. 
In v tem grmu tiči zajec. Zgodovina ni enobarven pojav. Motivacija, 
vzroki, okoliščine. Vse prispeva k sliki neobremenjenega zgodovinopisja. 
Dejstvo ostaja, da so ‘ta beli’ sodelovali z Nemci in z Italijani, a dejstvo 
je tudi, da komunisti niso osvobajali naroda izpod okupatorja, temveč 
so gradili nasilno in zločinsko revolucionarno tvorbo, ki je na koncu, 
kot edina oborožena sila na tem območju, prevzela absolutno oblast. 
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Ker je zadnji čas v svetu zelo navzoč pojem salafizem ali salafyya, 
posebno njegova džihadistična veja nam povzroča največ preglavic, 
se mi je izraz nehote pojavil kot vzporednica ob razmišljanju o vlogi 
Združenja zveze borcev NOB v naši družbi.

Zagotovo bodo pristaši ZZB ob tej primerjavi zagnali vik in krik in 
mogoče bo ta ali oni celo razmišljal o vložitvi tožbe proti meni. Verjemite 
mi, da sem o tem dobro premislil, preden sem se odločil za to primerjavo. 
Seveda se ne morejo primerjati cilji obeh skupin. Džihadistična veja sa-
lafistov ima za cilj zmago radikalnega, prvotnega islama in ima družbo 
zunaj svojega kroga za sovražno, ki jo je treba radikalno spremeniti, ne 
glede na žrtve, tako v islamskih kot v vrstah nevernikov. Doslej najbolj 
veličastna akcija salafistov je bil napad na stolpnici WTC v New Yorku.

Kakšno nevarnost predstavljajo salafisti za Slovenijo? Sicer ne 
razpolagam s podatki slovenskih varnostnih organov, ampak sodeč po 
tem, kar se je dogajalo doslej, lahko sklepamo, da Slovenija ni ravno 
najbolj atraktiven cilj za salafistične teroriste, čeprav zadnje aretacije v 
Avstriji kažejo, da te nevarnosti ne smemo podcenjevati. Po podatkih 
nemških varnostnih organov je število pristašev v Nemčiji ocenjeno 
na okoli 5.000. To je krog, iz katerega se lahko pričakuje organiziranje 
terorističnih napadov.

Tako partizane kot salafiste je spremljala močna propaganda
Zavedati pa se moramo, da teroristični napadi sami po sebi ne pred-

stavljajo glavne nevarnosti za našo evropsko civilizacijo. To so le zunanji 
znaki prikazovanja svoje moči, predvsem pa zastraševanje prebivalstva 
in motenje mirnega vsakdanjega življenja, na katerega se je moderni 
svet navadil in ga zaznava kot sestavni del svojega standarda. Mnogo 
večja nevarnost so poskusi salafistov s svojo dejavnostjo razkrojiti našo 

obstoječo, večkulturno evropsko družbo. Salafisti poznajo samo eno vero 
in eno kulturo – to je njihovo.

Seveda se boste zdaj vprašali, kje vidim vzporednice med salafisti 
in Združenjem zveze borcev NOB? Te postanejo očitne, če zgodovinski 
nastanek ZZB staknemo skupaj z začetkom salafizma v Evropi. Tako 
se prične pri nas leta 1941 intenzivni, oboroženi boj za komunistično 
ureditev, z drugimi besedami – pričela se je komunistična revolucija. 
Zakaj se je pričel ta boj ravno leta 1941? Odgovor vsi poznamo: ker je 
takrat vojna vihra dosegla tudi nas in se je revoluciji ponudila idealna 
priložnost, da pod plaščem upora proti okupatorju izvede oboroženo 
revolucijo, za katero v urejenih razmerah ni obstajala nobena možnost. 
Kot danes salafisti, so takrat komunisti širili svojo revolucionarno pro-
pagando, ki jo je spremljal oboroženi terorizem.

Partizanstvo je nad Slovenci izvedlo najbolj perfiden zločin
Dokazov o tem, da je komunistično vodstvo odločno sledilo ciljem 

komunistične revolucije, je več kot dovolj. Vodja “upora” Josip Broz Tito 
je bil goreč in zvest pristaš Stalina in boljševističnega sistema, torej 
njegov cilj je bil od začetka uvedba komunistične ureditve po koncu 
vojne. V vrste upornikov se niso mogle uvrstiti druge politične opcije, 
ampak samo posamezniki, ki pa so bili izključno pod komunističnim 
nadzorom. Patizansko vodstvo ni ravnalo tako, da bi bilo čim bolj zašči-
teno civilno prebivalstvo, ki je bilo na svojih domovih obsojeno živeti z 
okupatorjem, temveč je okupatorja izzivalo z mnogokrat nepotrebnimi 
akcijami, da je izvajal hujši teror nad slovenskim prebivalstvom, kot je 
bil njegov prvotni namen.

Že žalostno dejstvo, da je bilo slovensko prebivalstvo prisiljeno 
iskati zaščito pred partizanskim terorjem pri svojem okupatorju, pove 

Dejstvo ostaja, da so podpirali nacizem. Dejstvo obstaja, da so ropali 
domove, posiljevali in brutalno pobijali ljudi. Komunisti niso dali oblasti 
ljudstvu, ljudstvu so ukradli oblast.

Komunisti niso izvajali pobojev – šala ali demenca?
»Komunistična partija Slovenije je bila nesporno vodilna politična 

sila NOG, vendar med NOB v Sloveniji razen graditve novih organov 
oblasti, kar pomeni dejansko zanikanje poslušnosti kralju in ‘londonski 
vladi’, ni izvajala nobenih drugih revolucionarnih ukrepov. Posamični 
primeri sektaštva, vojvodstva in neutemeljenega nasilništva, ki jih revi-
zionisti zdaj zlorabljajo za vsakršno politično in moralno diskvalifikacijo 
in celo kriminalizacijo NOB, so bili predmet ostrih ukrepov vodstva zoper 
nosilce pojavov,« pišejo borci.

Kar nekam veliko je bilo teh sektašev in vojvodstva. Praktično vsi. 
Zanimivo je dejstvo, da je zaradi komunizma v Sloveniji umrlo več ljudi, 
kot zaradi nacizma in fašizma skupaj. Borci, ki jih očitno močno načenja 
čas, pišejo o tem, da niso izvajali nobenih revolucionarnih ukrepov. Seveda 
dejstvo, da vodje ZZB NOB nikoli niso niti videli vojne, materialne dokaze 
pa zavračajo, pove veliko o njihovi kredibilnosti. Prodajajo nam pravljice 
za lahko noč, ki jim žal še vedno veliko ljudi verjame. Lažje je častiti heroje, 

kot pa si priznati, da smo v svoji zgodovini imeli bratomorno zločinsko 
ideologijo, ki je vladala naši deželi pol stoletja, njeni ostanki pa še danes.

»Svet ZZB meni, da je bilo vse to treba povedati v informacijo 
mlajšim rodovom, ki jih z vztrajnim ponarejanjem zgodovinskih dej-
stev zavajajo v zmoto – med drugim prav zdaj tudi s postavljanjem 
spomenika, ki bo simbolično izenačeval borce za svobodo in tiste, ki 
so se udinjali nacifašističnim okupatorjem,« zaključijo borci. ZZB NOB 
očitno ni dovolj, da so narodu prali glave 70 let. Zdaj bi radi z lažmi 
zastrupljali še mlajše generacije. Ljudje morajo dojeti, da je to, kar 
pridigajo borci vera, religija. Oni sveto verjamejo, da je potvorjena 
zgodovina resnica. Verujejo v kult partizanstva in Jugoslavije. Verujejo, 
da bi morali z lažjo obremenjevati nove in nove rodove tega utruje-
nega naroda. Resnica je dano dejstvo in čas je, da se jo zapiše tudi v 
zgodovinske knjige. Bog ne daj, da bi izenačevali zločince in klavce z 
vpoklicanimi v Wermacht ali pa s kmeti, ki so se oborožili za obrambo 
pred komunisti. Tu se z borci strinjam. Na istem spomeniku ne morejo 
in ne smejo biti skupaj zapisane žrtve in rablji. Žrtve, ki nikoli niso 
bile deležne dostojne smrti in pokopa in rablji, ki za svoja nečloveška 
dejanja niso nikoli odgovarjali.

Ko smo že pri borcih in njihovih “podvigih” v preteklosti in sedanjosti, je prav zanimiva vzporednica, ki jo je na Nova24TV objavil Franci Kindlhofer 
pod naslovom “Rdeči salafisti” in podnaslovom “Kaj imajo skupnega partizani in radikalni islamisti”. Kot opozorilo: danes se ves svet zgraža nad tem, 
kar počenjajo salafisti v tako imenovani “Islamski državi”, istočasno pa pozablja, da je komunizem počenjal iste ali še hujše zločine.
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tako iz Združene levice – Violete Tomić v Državnem zboru, a se nam, ko 
jo vidimo, nehote slika podoba ciganke, ki jo je zaigrala v Kursadžijah.

Kordiš je po neki zabavi obležal takole mrtvo pijan, nam je sporočil 
vir, ki nam je poslal fotografijo. Da Kordiš dejansko ni vedel, kaj se dogaja 
okrog njega, priča banana v njegovi roki, ki so mu jo podtaknili “prija-
telji”, da so popestrili fotografijo. Ta isti vir nam je še zaupal, da je bilo 
vse naokrog pobruhano, z njegovimi besedami: “pokozlano”, da je bila 
zabava zares divja, pa kaže tudi ‘piksna’ piva, ki leži le streljaj od Kordiša.

Jasno, zakaj je Kordiš
proti obveznemu testiranju funkcionarjev na droge
Vendar pa fotografija odgovarja tudi na vprašanje, zakaj je bil 

Kordiš tako proti predlogu zakona o obveznem testiranju funkcionarjev 
na prepovedane droge, ki ga je v DZ vložila SDS. V ZL so takrat ocenili, 
da ta »ne rešuje realnih problemov, s katerimi se sooča država«.  Franc 
Trček iz ZL je takrat dejal: »Rešitev za realne težave v tej državi namreč ni 
v testiranju poslancev, ampak v tem, da iz oblastnih funkcij odstranimo 
tiste politike, ki namerno in pri polni zavesti delujejo v nasprotju z našim 
skupnim interesom in v nasprotju z ustavo.« Vendar pa bi davkoplače-
valci radi vedeli, kakšni ljudje vodijo našo državo in odločajo v imenu 
državljanov, sploh kadar v javnost pridejo takšne fotografije, kot je ta, 
na kateri je Kordiš.

Zavzema se za “domače gojenje” marihuane
Sicer pa se je Kordiš nadvse zavzemal za legalizacijo konoplje. Na 

svojem Facebook profilu, recimo, obljublja, da je naslednji korak »do-
mače gojenje, ki odreže multinacionalke in popolna legalizacija, ki 
ukine še trg!«

➧

Pri teh poskusih borcev, da bi opravičili sebe in svoje prednike zaradi zločinov, ki bremenijo vsaj posredno to organizacijo, je prav, da se medvojna 
dogajanja ne le ugotovijo, ampak tudi vržejo v javnost.Govoriti o kaki spravi je nesmisel, dokler ni preteklost razjasnjena in njeni protagonisti in njihovi 
nasledniki ne odgovarjajo zanjo. Če celo pri Božjem usmiljenju velja, da brez kesanja ni odpuščanja, to veliko bolj velja v človeških odnosih. Eno takih 
razkritij stvari, ki so bile še do nedavnega “tabu” in je bila vsaka razprava o njih prepovedana, je objavil Aleksander Rant na spletni strani Nova24TV z 

Na Nova24TV smo prejeli fotografijo poslanca Združene levice Miha 
Kordiša. Komentar ob njej ni potreben, saj slika pove vse, kljub temu pa 
je treba iz oči v oči pogledati dejstva, saj je Kordiš od ljudstva izvoljen 
poslanec, zato njegovo neodgovorno obnašanje, četudi iz preteklosti, 
ne sme ostati neopaženo.

Miha Kordiš, ki je med drugim član odbora za delo, družino, so-
cialne zadeve in invalide ter odbora za izobraževanje, znanost, šport 
in mladino v Državnem zboru, ima očitno zgovorno preteklost, ki ga 
počasi dohaja. Naj ima v Državnem zboru takšne ali drugačne govore z 
močno moralistično noto, si ga bomo verjetno zapomnili samo še po tej 
fotografiji, saj je dejstvo, da njegovo poslansko delo ni kaj preveč vidno. 
Podobno kot mlatenje prazne slame njegove poslanske kolegice – prav 

Sicer je pa škoda, da slovenski levičarji ob obisku Venezuele niso ostali kar tam. Pri praznih policah v tamkajšnjih trgovinah se pač ne bi mogel 
slovenski levičarski poslanec, ki je znan po svojih neolikanih (da ne rečem prostaških) nastopih v parlamentu, priti do “spomenika”, ki si ga je nekoč 
postavil in ga je Marjanca Scheicher s sliko vred objavila na spletni strani Nova24TV z naslovom “Poglejte poslanca Združene levice Miho Kordiša, ki je 
mrtvo pijan obležal v ‘kozlanju’”.

dovolj o tem, koliko je bil slovenski narod “osvoboditeljem” vreden. To 
je bil največji in najbolj perfiden zločin nad svojim ljudstvom in najbolj 
podla poteza revolucionarjev, da so si na takšen način olajšali pot na 
komunistični prestol. Ta prestol so morali zapustiti leta 1990, ko je 
komunizem segnil ob živem telesu. Skromne, skoraj plahe, predvsem 
pa politično neizkušene demokratične sile so naredile pošten poskus 
prenove naše družbe, ki je bila moralno in gospodarsko uničena. Ali, 
komunistični salafisti so se kot mrhovinarji še naprej hranili ob mrtvem 
telesu komunizma in začuda preživeli.

Združenje NOB in radikalni islamisti rekrutirajo najmlajše
Najvidnejši znak njihovega preživetja je ZZB NOB. Zamislimo si, v 

Nemčiji z 80 milijoni prebivalstva predstavlja 5 tisoč salafistov očitno 
nevarnost, da jih stalno spremlja služba državne varnosti. Pri nas imamo 
v ZZB NOB okoli 50 tisoč ljudi, katerih poglavitna naloga je širiti laži o 

NOB, zanikati komunistično revolucijo, relativirati komunistične zločine, 
zavirati resnično zgodovinsko raziskovanje in skrunjenje časti tisočem 
Slovenkam ter Slovencem. Vse to še ni dovolj. ZZB si drzne celo z lažnimi 
pretvezami vabiti v svoje vrste neobremenjeno mladino in želi razdor 
med narodom tako ohraniti pri življenju. Vse to z denarjem davkopla-
čevalcev in s pretvezo, da so družbi koristno društvo. Ugotavljam, da so 
krajevne organizacije ZZB neke vrste salafistične mošeje, kjer se pridiga 
sovraštvo do razrednega sovražnika.

Ob prebiranju različnih občil ZZB sem celo zasledil, da naj bi imela 
največ zaslug za osamosvojitev Slovenije osvobodilna vojna Jugoslavije 
med leti 1941 in 1945 ter da je ustava Slovenije pravzaprav ista, kot smo 
jo imeli do leta 1990, le nekaj majhnih popravkov je bilo potrebnih.

Če bi salafisti kdaj zavladali Evropi, bi jim bila literatura ZZB NOB 
zagotovo v veliko pomoč pri predstavitvi njihove zgodovine.



MAJ – AM – 2017158

Za sklep lahko rečemo samo: odpustiti – da, ko bo priznanje in kesanje to omogočilo. Pozabiti – nikoli, da se kaj takega ne bi ponovilo.

Danes človek res ne ve več, če prav sliši, ko posluša vpitje nekaterih 
levičarjev. Sploh, kar se tiče tematike povojnih pobojev. Kljub temu, 
da jih večina še vedno verjame komunističnim mitom in pravljicam, 
je pozivanje h genocidu korak predaleč. Največji paradoks pa je, da se 
“še premalo smo jih pobili” običajno derejo tisti, ki so ob razpadanju 
Jugoslavije komaj prilezli iz plenic.

Zanimivo je tudi, da levičarji vedno, ko tema nanese na polpreteklo 
zgodovino, začnejo govoriti, kako je treba gledati v prihodnost in ne v 
preteklost. Nato pa se našemijo v ‘partizančke’ in romajo v Dražgoše, ki 
predstavljajo eno največjih zablod slovenskega partizanstva. Ceno za 
to ‘slavno’ bitko pa so plačali pomorjeni in deportirani domačini. To je 
danes dejstvo, a ‘partizančki’ z opranimi možgani še kar trdijo nasprotno.

Zgodovinske resnice ne more spremeniti noben mit
Danes vemo, poudarjam, vemo, da je bilo krvavo obračunavanje z 

lastnim narodom med vojno in po vojni revolucija. Šlo je za absoluten 
prevzem oblasti in za likvidacijo vseh, ki bi lahko nasprotovali režimu 
v prihodnje. Ni šlo za nikakršne narodne izdajalce. Šlo je večinoma za 
kmete, kristjane in izobražence. V glavnem za ljudi, ki so imeli izjemno 
močno prepričanje, vero in znanje, ki se ni skladalo z marksistično 
ideologijo.

Komunizem nikjer na svetu ni prevzel in obdržal oblasti brez nasilja 
in množičnih pobojev. Od Kitajske (Mao Ce-Tung), Kambodže (Pol Pot), 
Kube (Fidel Castro), Sovjetske zveze (Lenin, Stalin), pa vse do Romunije, 
Poljske in Jugoslavije je komunizem puščal svojo krvavo sled. A vedno je 
ideja zrasla na intelektualnem zelniku. Večina komunističnih vodij je bila 
klasično izobraženih (Kardelj, Kidrič), njihovo okrutno ‘boljšo’ polovico 
pa so predstavljali neizobraženi klavci (Ivan Maček). Intelektualci so 
planirali, izvrševalci so likvidirali. In tako je bilo po celem svetu. Če se 
malce pošalim. Vsak Castro je imel svojega Cheja.

Grozodejstva, ki so jih vršili komunisti, presegajo človeško. Da so 
bila živalska, bi bila žalitev za živali. Če bi šlo res za civiliziran obračun 
z izdajalci, bi imeli sojenja, imeli bi podatke, kdo je sodeloval z Nemci 
in Italijani. Imeli bi usmrtitve, ki so bile takrat normativne (obešenje, 
streljanje), ne pa dobesednega zunajsodnega, nenadzorovanega 
klanja. Tako pa smo imeli cele tovornjake civilistov, pobijanje ljudi z 
lopatami, krampi in cepini. Pričevalci in tisti, ki so to doživeli, opisujejo 
grozodejstva, ki niso človeška.

Od zabijanja žebljev ljudem v glavo pri polni zavesti, do dobese-
dnega odiranja kože ljudem. Častniki OZNE so ujetnikom ukazali, naj 
se uležejo na tla, nato pa so se z motorji vozili čez njih za svojo zabavo. 
Ljudi so klali z vsem, kar so imeli pri roki, metali so jih v jarke in jame 
kot živino. Nihče ni bil nikoli obsojen in nihče ni dočakal smrti, vredne 
človeka. In to ne zato, ker bi nekoga izdali, ampak zato, ker so bili verni, 
konservativni ali klasični intelektualci. Po domače, ker so bili moteči za 
komuniste. Usmrtitve so zasejale strah v ostalo prebivalstvo, ki je bilo 
raje tiho kot pa mrtvo. To sta bili namreč edini možnosti.

Nato se je začela velika doba bajk in pripovedk
Ko so komunisti samo v Jugoslaviji poklali okoli milijon ljudi, se je 

začel pregon tistih, ki so se izmuznili množičnim čistkam. Veliko komu-
nistov je obračunalo z ljudmi, s katerimi se pred vojno niso razumeli. 
Ovajali so svoje sosede, velike kmete, pri katerih so delali, itd. Po velikih 
čistkah so sledile manjše čistke, ki so bile namenjene predvsem terori-
ziranju območnega prebivalstva. Te zločine je v večini izvajala OZNA. V 
Sloveniji danes ne boste našli vasi ali zaselka, v katerem komunisti niso 
nekoga ubili. Vsa država je bila v strahu pred klavci z rdečimi rokami.

Ko se je morija okoli leta 1956 končala, so komunisti vzpostavili 
učinkovito tajno policijo, ki je imela na tisoče sodelavcev, in tako nad-
zorovali populacijo. Ko se je narod pomiril od čiste groze, pa se je začelo 
obdobje dvornega zgodovinopisja. Morilce je bilo treba predstaviti kot 
junake, najhujše klavce kot narodne heroje. Največje poraze je bilo 
treba spremeniti v zmage in to so tudi storili. S pomočjo režimskih 
zgodovinarjev, ki so se ali bali sistema, bili marksisti ali pa so verjeli, da 
je zgodovina zgolj orodje za uveljavljanje politične oblasti. 

Okoli leta 1975, najkasneje pa okoli leta 1980, so partizani zmagali 
vse bitke, za tiste, ki so jih izgubili, pa so bili tako ali tako krivi domači 
izdajalci in kvizlingi. In tako pridemo do današnjega časa. Ljudje, rojeni 
po letu 1950, so, ko so odrasli, šli skozi mitološko izobrazbo. Učili so se 
o bitki na Neretvi, o bitki na Sutjeski in o bitki za Dražgoše. Učili so se o 
narodnih izdajalcih in o hrabrih partizanih. Nič pa niso vedeli o povojnih 
pobojih, o partizanskih zablodah in o ropanju lokalnega prebivalstva 
s strani partizanskih čet. Vaške straže niso nastale zato, ker so Dolenjci 
hoteli sodelovati z okupatorjem. Nastale so zato, ker so se hoteli Dolenjci 
ubraniti pred partizanskim ropanjem in nasiljem.

Zato je razumljivo, da se tisti, ki so danes stari 50 ali 60 let, težko 
sprijaznijo, da so celo življenje živeli v laži. Lažje je zanikati in še naprej 
verjeti v mite, kot pa si priznati, da si 40 let živel v zmotnem prepričanju. 
Nekateri so sprevideli in so hvaležni za resnico, večina pa je prevelikih 
strahopetcev, da bi se soočili s preteklostjo. In to so tisti, ki pozivajo 
k pobijanju. To so tisti, ki govorijo, “a zdaj nam boste pa spreminjali 
zgodovino?”. Na to lahko odgovorim obema skupinama.

Prvim, ki zahtevajo poboje in govorijo, da je 100.000 mrtvih ne-
dolžnih civilistov premalo, svetujem psihiatrično zdravljenje. Človek, ki 
verjame, da so množični poboji ljudi popolnoma sprejemljivi, je nevaren 
za družbo in je po definiciji psihopat. Drugim, ki mislijo, da hočemo 
‘belogardisti’ spreminjati zgodovino, pa odgovarjam: “Zgodovina je 
bila, je in bo ostala popolnoma enaka. A dejstvo ostaja, da so komunisti 
priredili zgodovino za svoje politične in ideološke potrebe. Tako, da se ne 
bojte. Zgodovine ne bomo spremenili. Šele napisali jo bomo in izbrisali 
mite, s katerimi so vas pitali od malih nog.” Komunizem je na slovenski 
zemlji pustil več bolečine, solz, krvi in kosti kot katerakoli ideologija 
ali religija v zgodovini. Zato je zadnji čas, da temu zlu rečemo ne in 
zgodovino učimo takšno kot je, pa čeprav je boleča in krvava.

naslovom “Krvava dediščina revolucije” in podnaslovom “Še premalo smo jih pobili”. Prav ta zadnji podnaslov, ki replicira izjave nekaterih komunistov, 
jasno pove, da je vsako njihovo govorjenje o pripravljenosti za spravo čisto navadno sprenevedanje s figo v žepu.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM

4. NA KRAJU GOSPODOVIH MEST
Čolnarji	so	hitro	zvedeli,	da	je	dospelo	nekaj	tujcev.	

Že	 navsezgodaj	 pridejo	 barantat.	 Gospod	 Lendle	
pozna	ptiče	in	jim	precej	odščipne	od	zahtevane	cene.	
Ko	se	vrnem	so	se	že	pobotali.	Gremo	na	breg.
Morska	gladina	je	mirna,	ker	je	jutranja	sapica	že	

ponehala,	in	kakor	ptiček	po	zraku	drči	čoln,	gnan	od	
osem	krepkih	arabskih	rok,	po	gladini	tja	proti	seve-
ru.	Dasi	se	kraji	prav	lahko	razločujejo	in	se	nam	zdi,	
da	pridemo	tja	v	dobri	uri,	so	morali	veslači	preliti	
precej	potu,	preden	smo	dospeli	do	prve	postaje,	ki	
pa	še	niti	ni	na	severnem	bregu.	Veslači	gase	svo-
jo	žejo	kar	z	vodo	iz	jezera.	Dr.	Peters	jih	vpraša,	
če	je	voda	tečna.	Odgovorijo:	»Ajva	–	da.«	Ko	pa	
pripomni,	da	bi	mogla	biti	zaradi	kakih	nalezljivih	
snovi	nevarna,	majejo	z	glavami	in	menijo:	»Maleš	
–	prava	reč!«
Tak	je	Jutrovec.	Ka-

kor	otrok	se	ne	varuje	
nevarnosti,	 kadar	 ga	
pa	nezgoda	ali	bolezen	
zagrabi,	 izgubi	popol-
noma	 glavo	 in	 tarna	
prav	po	otroško.
Visoka	palma	poleg	

nizke,	pobeljene	kupo-
le	naznanja,	da	mora	
biti	v	bližini	naselbina.	
Kupola	je	namreč	nad	
grobom	 nekega	 šej-
ka.	Med	grmovjem	in	
krasno	cvetočimi	divji
mi	oleandri	je	zapaziti	
revne	bajte	in	hlevom	
podobne	 kočice	 vasi	
Medžel.	Nad	kočami	 je	 iz	 vej	 in	bičevja	narejena	
zračna	utica,	kjer	ljudje	prenočujejo	ob	poletni	vro-
čini.	Evropejca	bi	v	tej	utici	snedli	komarji,	Jutrovec	
je	pa	ali	neobčutljiv,	ali	pa	si	zna	pomagati.
Veslači	potegnejo	čoln	na	breg.	Izstopimo.	Kdo	

bi	si	mogel	misliti,	da	je	tukaj	nekdaj	stalo	morda	
majhno	mestece	 ali	 vsaj	 večji	 kraj	 in	 blizu	 kraja	
mogočen	 grad	Magdala,	 lastnina	 one	 spokornice	
Marije,	 ki	 se	 prav	 po	 gradu	 imenuje	Magdalena?	
Danes	je	ostal	le	še	spomin	na	ta	znameniti	kraj.	
Nekaj	obraslih	razvalin	priča,	da	so	križarji	Mariji	
Magdaleni	 na	 čast	 sezidali	 cerkev,	 katero	 je	 pa	
podrla	muslimanska	strast.	Vas	in	celo	posestvo	je	
last	gospoda	Rudolfa	Lendleja.	Od	njega	namerava	
neko	društvo,	v	katerega	 imenu	 je	prišel	gospod	
Vogt	sem	posestvo	pregledovat,	kraj	kupiti	 in	po	
vsej	okolici	naseliti	svoje	ljudi.	Ako	se	to	uresniči,	
je	upanje,	da	se	dvigne	iz	razvalin	novo	življenje	

in	se	Magdaleni	na	čast	ter	v	spomin	neizmernega	
usmiljenja,	katero	ji	je	skazal	Jezus,	sezida	zopet	
znova	lepo	svetišče.
Hitro	je	vsa	vas	pokonci.	Vsi,	moški	in	ženske,	nas	

pozdravljajo:	»N‘harak	said	–	tvoj	dan	bodi	srečen!«	
in	mi	odzdravljamo,	kakor	 je	pri	Arabcih	navada:	
»N‘harak	said	u	m‘barak	–	tvoj	dan	bodi	srečen	in	
blagoslovljen!«
Ljudem	 se	 vidi	 na	 prvi	 pogled,	 da	 niso	 pravi	

domačini.	Obrazi	 so	 nenavadno	 porjaveli,	 ustnice	
debele.	Ženske	so	vse	brez	pajčolana,	njih	obrvi	se	
sklepajo	nad	nosom.	Pozna	se	jim,	da	so	Afričanke.	
Vsa	naselbina	je	prišla	sem	leta	1842	z	IbrahimPašo	
in	se	je	tu	naselila,	zato	njih	pristi	afriški	značaj.
Gospod	Lendle	je	imel	precej	opravkov	s	šejkom.	

Preden	so	bili	za	ogledovanje	obsežnega	posestva	
konji	 osedlani	 in	 pri-
pravljeni,	 smo	 imeli	
čas,	 da	 si	 ogledamo	
stanovanja	in	opravke	
felahinj.	 Ko	 hočem	
vstopiti	v	neko	stano-
vanje,	me	kratkomalo	
zavrnejo. Sprva nisem 
vedel,	 kaj	 bi	 moglo	
biti	 temu	 vzrok;	 njih	
besed pa nisem po-
polnoma	razumel.	Dr.	
Peters	se	je	pa	muzal	
in	mi	 razodel,	 da	me	
dobri	ljudje	zadržujejo	
zaradi	–	bolh,	katerih	
me	hočejo	obvarovati.
Na	 “javnem	 trgu”	

–	namreč	na	gnojišču	
–	nam	pripravijo	nekake	sedeže.	Stola	v	vsej	vasi	
ni	niti	enega.	Vsa	vas	se	zbere	okoli	nas.
Dr.	Peters	zapazi,	da	ima	neka	žena	na	roki	hudo	

oteklino.	Spozna,	da	je	treba	bulo	prerezati	in	odpre	
nož.	Vse	šepeta:	»Hakim,	hakim	–	zdravnik,	zdrav-
nik...«	a	žena	mu	ne	zaupa.	Ko	se	zve,	da	je	gospod	
“hakim”,	 pripelje	 neki	 oče	 črnega,	 napol	 nagega	
paglavca.	Ciganček	ima	na	desni	roki	in	nogi	po	šest	
prstov.	Dr.	Peters	ukaže,	naj	ga	pripeljejo	v	angleško	
bolnišnico	v	Tiberijo.	Drugi	dan	so	ga	tam	operirali.
Samo	ob	sebi	se	razume,	da	se	vaški	deci	v	plačilo	

za	našo	“predstavo”	tudi	malo	odkupimo	z	bakšišem.
Konji	so	pripravljeni	in	gospodje	s	šejkom	in	ne-

katerimi	felahi	gredo	ogledovat	posestvo.	Dr.	Peters	
je	imel	namreč	dognati,	ali	bi	bili	kraji	za	evropske	
naseljence.	Temu	je	po	pregledovanju	kraja	pritrdil	
pod	pogojem,	da	hiše	ne	zidajo	v	nižavi,	ampak	na	
bližnjih	hribih.

POPOTOVANJA
PO GALILEJI

nadaljevanje

Magdala – razvaline



MAJ – AM – 2017160

Medtem	 hodim	 jaz	 po	 bregu	 in	 se	 zatopim	 v	
preteklost.
Vasi	nasproti	se	odpira	precej	široka	dolina	–	vadi	

Haman	–,	ki	je	obkrožena	z	mogočnim	skalovjem,	
kakršno	se	tukaj	ne	vidi	zlahka.	Med	pečinami	je	več	
votlin	in	jam.	Tu	so	si	Judje,	ki	niso	bili	zadovoljni	
s	Herodom	in	rimskim	gospostvom,	sezidali	močno	
trdnjavo	Arbela.	Ker	vojaki	od	spodaj	niso	mogli	priti	
trdnjavi	do	živega,	so	od	zgoraj	pred	jame	položili	
kupe	smole	ter	jo	zažgali,	tako	da	so	se	Judje	od	
dima	in	smradu	zadušili.	Na	nekaterih	krajih	tudi	to	ni	
nič	pomagalo.	Tam	se	spustijo	najmočnejši	vojaki	na	
verigah	v	brloge	in	sekajo	z	mečem,	da	je	tekla	kri	v	
potokih.	Neki	oče	se	ni	hotel	vdati,	in	da	bi	zakletim	
sovražnikom	ne	padel	v	roke,	je	pomoril	sam	svojo	
ženo	 in	 svojih	 sedem	otrok,	 vrgel	 njih	 trupla	 čez	
skalovje	v	prepad	in	končno	še	sam	skočil	za	njimi.	
Žalostni	spomini	na	nesrečno	judovsko	ljudstvo!
Mirno	štrlijo	ostri	vrhovi	pečin	v	sinje	nebo	in	milo	

obseva	sonce	to	grobišče.	Visoko	v	zraku	krožita	dva	
mogočna	orla	ter	gledata,	da	bi	zazrla	kak	plen.	A	
grobišče	je	prazno,	le	strohnele	kosti	pričajo	o	kr-
vavem	dogodku	človeške	zgodovine.
Pri	vasi	Medžel	se	prične	precej	široka	in	še	dan-

danes	izredno	rodovitna	dolina	Genezaret,	od	katere	
ima	jezero	tudi	svoje	ime.	Stari	pisatelji	ne	morejo	
prehvaliti	njene	lepote	in	rodovitnosti.	Rabini	so	jo	
slavili	kot	zemeljski	raj.	Njeno	ime	so	razlagali,	da	
ima	 tako	sladko	sadje	kakor	 je	 sladek	zvok	citer.	
Imenovali	so	jo	tudi	“Knežji	vrtovi”.

Jožef	Flavij	našteva	njene	prednosti:	»Čudovito	
lepa	pokrajina	je,	tako	bogato	obdarjena	od	priro-
de,	da	rasto	na	njenih	tleh	vse	rastline.	Prebivalci	
so	nasadili	razne	vrste	in	vse	poganjajo	obilno,	ker	
jim	ugaja	izvrstno	podnebje.	Orehi,	ki	ljubijo	hlad,	
stoje	poleg	palm,	katerim	prija	samo	toplota.	Figovih	
dreves	in	oljk,	katerim	je	potrebna	srednja	toplina,	
nikakor	ni	malo	tukaj.	Kakor	bi	se	poskušala	in	tek-
movala,	 je	 priroda	 zbrala	 tukaj	 različne	 stvari	 na	
malem	prostoru;	letni	časi	se	pulijo	med	seboj	za	to	
ravnino.	Saj	ne	rodi	samo	sadežev	različnih	krajev,	
ampak	jih	skoraj	vedno	ponuja	v	obilici.	Tako	podaja	
plemenite	sadeže,	grozdje	in	smokve	deset	mesecev	
nepretrgoma;	a	drugi	sadeži	zore	vse	leto.«
Morda	so	pisatelji	malo	pretiravali.	Prirodna	lepota	

ji	je	ostala	neskaljena	še	dandanes	in	rodovitnost	je	
zmanjšana	le	zaradi	slabega	obdelovanja.

Kako	se	blešči	zlato	klasje	visoke	pšenice,	kako	
bujna	je	raznovrstna	zelenjava	v	preprostih	vrtovih	
med	trnjem	in	zelenim	grmičjem!	Več	majhnih,	bi-
strih	potokov	napaja	izsušeno	zemljo	in	njih	voda	žu-
bori	med	krasnimi	divjimi	rožami,	med	belimi	lilijami	
in	bujno	rdečim	oleandrom.	To	ti	je	vrt,	kakršnega	
zasadi	 priroda	 sama	 in	 ni	 treba	 nobene	 človeške	
roke.	Zrak	je	prepojem	z	omamljivo	vonjavo	olean-
drovega	cvetu,	sonce	se	blešči,	jezero	se	smehlja,	
gore	žarijo,	žito	šumi	v	zrelem	klasju	–	zares,	to	je	
pravi	zemeljski	paradiž.

Postalo	je	precej	vroče.	Kratkomalo	se	slečem	in	
skopljem.	Drugi	me	za	to	kopel	zavidajo,	posebno	
debeli	gospod	Vogt,	ki	se	je	na	konju	potil,	kakor	bi	
sedel	na	zakurjeni	peči.
Po	kratkem	odmoru,	pa	ne	več	na	gnojišču,	am-

pak	ob	bregu,	se	poslovimo	od	afriških	naseljencev	in	
zajahamo	konje.	Obiskat	gremo	katoliško	naselbino	
v	Tabgi	in	kraje	na	severnem	bregu	jezera.
Konje	olepšamo	z	rdečimi	oleandri	 in	hajdi	čez	

dolino.
Kakor	 navadno	 na	 Jutrovem,	 se	 zmotimo	 tudi	

tukaj	pri	daljavi.	Dolina	je	širša	kot	se	zdi	prvi	hip.	
Ob	jezerski	obali	srečujemo	cele	karavane	Beduinov,	
ki	gredo	v	Tiberijo	v	kopeli.	Zopet	se	nisem	mogel	
nagledati	njih	krasnih	konj,	proti	katerim	so	bili	naši,	
dasi	tudi	lepi,	prava	kljuseta.
Končno	dospemo	na	severno	stran	doline	in	jeze-

ra.	Vročina	je	huda.	Željno	se	oziramo	k	snežiščem	
Velikega	Hermona.	Hribi	segajo	tik	do	jezera,	pot	
vodi navzgor.
Tu	je	šele	ono	obrežje,	ob	katerem	so	v	Kristu-

sovem	času	stala	obljudena	mesta,	kjer	je	on	tako	
rad	prebival.
Tu	je	bila	Betsajda,	domovina	Petrova	in	Andre-

jeva,	 tu	 je	 bil	 Horazín	 (Korozain),	 tu	 Kafarnaum.	
Kako	rad	je	Božji	Zveličar	zahajal	sem,	kako	je	ljubil	
“svoje”	mesto!
A	 kam	 je	 vse	 izginilo?	Ničesar	 ni	 videti.	 Golo,	

razbeljeno	skalovje	povsod;	gosto	trnje	in	le	nekaj	
grmičja	zakriva	to	strašno	goloto.	Kam	ste	izginili	vi,	
mesta	Gospodova?	Ali	vas	je	pogoltnila	voda,	ali	vas	
je	zasula	zemlja,	vas	pokončal	potres	ali	uničil	ogenj?	

Genezareško jezero, v ozadju Hermon

Ravnina Genezaret



Dolgo	stojim	na	prijazni	višini	in	zrem	na	te	nekdaj	
tako	cvetoče	in	dandanes	tako	zapuščene	kraje.	In	
od	zapuščenih	bregov,	izmed	redkih	razvalin,	in	iz	
globočine	jezera	mi	kakor	grom	doni	v	ginjeno	dušo	
odgovor:	»Gorje	ti,	Horazín!	Gorje	ti,	Betsajda!	Če	
bi	se	v	Tiru	in	Sidónu	zgodila	mogočna	dela,	ki	so	
se	zgodila	v	vaju,	bi	se	že	zdavnaj	spokorila	v	ra-
ševini	in	pepelu.	Toda	povem	vama:	Tiru	in	Sidónu	
bo	na	sodni	dan	laže	kakor	vama.	In	ti,	Kafarnaum!	
Se	boš	mar	do	neba	povzdignil?	Do	podzemlja	se	
boš	pogreznil!	Če	bi	se	v	Sodomi	zgodila	mogočna	
dela,	ki	so	se	zgodila	v	tebi,	bi	še	danes	stala.	Toda	
povem	vam:	Sodomski	deželi	bo	na	sodni	dan	laže	
kakor	tebi«	(Mt	11,2124).
Prebivalci	so	teptali	usmiljenje	Božje	z	nogami	in	

zakrknili	opominjevanju	svoja	srca	–	to	je	pokončalo	
njih	mesta	in	opustošilo	te	tako	prijazne	bregove.	
Mest	ni	 več	 razen	nekaj	ostankov,	 tudi	 rod,	ki	 je	
nekdaj	bival	tu,	je	izginil	popolnoma.	Kraji	so	ostali,	
jezero	se	smehlja	kakor	nekdaj	in	sonce	razliva	nad	
vso	pokrajino	svoj	blesk,	da	čutiš	prav	živo,	kako	
odseva	iz	Božje	pravičnosti,	s	katero	kaznuje	Bog,	
tudi	njegovo	neskončno	usmiljenje.

Kjer se pot vzpne navzgor, stoji precej staro, 
samotno	poslopje.	Kan	Minje	mu	pravijo.	Nekateri	
sodijo,	da	je	tukaj	nekdaj	stalo	mesto	Kafarnaum,	
a	novejša	odkritja	so	dognala,	da	je	mesto	stalo	ob	
bregu	na	kraju,	kateremu	pravijo	Tel	Hum.	Tam	je	
mnogo	ostankov	nekdanjih	mogočnih	poslopij.	Med	
skalovjem	in	grmičjem	se	vidijo	še	ostanki	nekda-
njega	zidovja.	Pridemo	do	močnega	vrelca.	To	je	Ain	
etTabira,	pri	“Sedmih	studencih”.
Nekoliko	 bolj	 spodaj	 zapazimo	med	 zelenjem	

strehe	evropejsko	zidanih	poslopij.	Tu	je	naselbina	
ali	kolonija	nemških	katoličanov.	Nemci	so	ta	pose-

stva	kupili,	da	bi	poskusili,	kaj	bi	se	moglo	pridelati	
na	 teh	 rodovitnih	 tleh	 in	uspehi	 so	prav	povoljni.	
Tabga,	tako	se	imenuje	naselbina,	je	obenem	tudi	
misijonska	postaja	za	vso	okolico.
Z	misijonarjem,	ki	deluje	v	tej	okolici,	sem	se	se-

znanil	že	prej	v	Haifi.	Veselilo	me	je,	da	so	se	ravno	
katoličani	naselili	v	teh	krajih,	ki	so	posvečeni	po	

Gospodovem	delovanju.	Morda	se	sčasoma	popravi	
nekoliko	tista	nehvaležnost	in	zaničevanje,	s	katerim	
so	se	pregrešili	zoper	Zveličarja	nekdanji	prebivalci.
Ker	smo	že	prej	poslali	sla,	da	bi	naznanil	naš	

prihod,	so	nas	pričakovali	ter	nas	sprejeli	z	veseljem.
Vodja	te	naselbine,	o.	Bivier,	duhovnik	iz	Luksem-

burga,	 je	 sam	 vreden	 posebnega	 obiska.	Mož	 je	
take	orjaške	postave,	da	je	pred	njim	celo	moja	ne	
prekratka	dolgost	skoraj	izginila.	V	vsej	okolici	ga	
častijo	bolj	kot	samega	sultana	v	Carigradu,	in	sicer	
vsi	brez	izjeme,	kristjani	in	muslimani.	Zanimivo	je	
bilo	 poslušati	 njegova	pripovedovanja,	 zakaj	mož	
je	obhodil	že	ves	svet	in	ima	več	izkušenj	kot	deset	
drugih.
Za	južino	so	nam	pripravili	okusne	ribe,	katerih	

je	v	jezeru	obilo,	posebno	na	tej	strani.	Ena	vrsta	
se	 imenuje	“Simonova	riba”,	prav	po	našem	apo-
stolu.	Zanimiva	je,	ker	nosi	samec	jajca	in	mlade	
v	gobcu.	Druga	riba	ima	lastnost,	da	daje	od	sebe	
neke	glasove.	Pravijo,	da	“poje”,	kar	kaže,	da	niso	
vse ribe neme.
Da	 je	v	 jezeru	mnogo	 rib	sem	videl	 z	 lastnimi	

očmi.	Gremo	 gledat	 na	 vrt	 in	 k	 iztoku	 prej	 ime-
novanega	vrelca.	Na	plitvem	bregu	so	se	ribe	kar	
prevračale.	Vlada	ima	od	ribjega	lova	lepe	dohodke.
Po	južini	nas	je	poleg	imenitnega	vodje	zanimal	

tudi	še	mlad	amerikanski	duhovnik,	ki	je	bival	v	Sveti	
deželi	zaradi	študija.	Drugi	pater,	misijonar,	pa	je	
pripovedoval	o	svojem	težavnem	pastirovanju	med	
Arabci	na	gorovju.	Ure	v	tako	v	zanimivi	družbi	le	
prehitro	minejo.

Kafarnaum danes

Simonova riba

ZA SVETE MAŠE: $900:	V.	Grajciar;	$100:	G.	Rettker;	$90:	V.	
Pfeifer;	$30:	M.	Simcic.
ZA CERKEV: $45:	M.	Simcic;	$20:	C.	Grajciar.
ZA SAMOSTAN: $20: C. Grajciar.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20: C. Grajciar.

ZA MISIJONE: $20: C. Grajciar.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $20: C. Grajciar.
DAR LISTU AM: $30:	M.	Klement,	V.	Pfeifer.
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NAŠI RAJNI:
FRANK KRISTOF, Cleveland,	OH;	HELENA KLESIN,	Ridgewood,	NY

P. ATANAZIJ LOVRENČIČ,	Lemont,	IL;	P. BLAŽ CHEMAZAR, Lemont, IL

Rodil	se	je	3.	10.	1922	v	Sv.	Trojici	v	Slovenskih	
goricah.	Oče	 je	bil	 kmet,	mati	pa	gospodinja.	Pri	
krstu	5.	oktobra	1922	je	prejel	ime	Karl.	V	družini	
so	bili	štirje	otroci	–	dve	sestri	in	brat.	Birman	je	bil	
13.	junija	1933	pri	Sv.	Benediktu	v	Slov.	goricah.	1.	
septembra	1939	je	vstopil	v	fran-
čiškanski	noviciat	in	bil	klerik	novi-
nec	v	samostanu	v	Kamniku	skupaj	
s	kasnejšim	lemontskim	gvardija-
nom	p.	 Vendelinom	Špendovom.	
Neslovesne	zaobljube	je	opravil	2.	
septembra	1940,	slovesne	pa	12.	
avgusta	1946.	Med	drugo	svetovno	
vojno	se	je	pridružil	domobrancem,	
po	vojni	pa	se	je	moral	z	drugimi	
begunci	 umakniti	 na	 avstrijsko	
Koroško.	Teološkofilozofski	študij	
je	opravil	v	Schwazu	(Avstrija)	in	
v	Bocnu	(Italija).	V	duhovnika	je	
bil	posvečen	5.	decembra	1948	v	
Trentu	 (Italija).	 Kot	 begunec	 je	 skupaj	 s	 skupino	
sobratov	zapustil	Evropo	in	22.	decembra	1949	iz	
Neaplja	pripotoval	v	New	York.	23.	decembra	1949	
je	ta	skupina	pripotovala	v	frančiškanski	samostan	v	

Lemont.	P.	Atanazij	ni	ostal	dolgo	v	Lemontu,	tem-
več	je	bil	poslan	v	župnijo	sv.	Štefana	v	Chicagu	kot	
pomožni	kaplan.	Tam	je	ostal	kratek	čas.	Od	1951	
do	1959	je	bil	v	župniji	sv.	Terezije	v	Johnstownu,	od	
1960	do	1963	je	bil	imenovan	v	župnijo	sv.	Janeza	

Vianneya	 v	Detroitu.	 Nato	 je	 bil	
imenovan	za	gvardijana	v	franči-
škanskem	samostanu	v	Lemontu.	
Od	leta	1977	do	1983	je	bil	kustos	
v	frančiškanskem	samostanu	v	Le-
montu.	1.	5.	1983	je	bil	imenovan	
za	kaplana	pri	sv.	Jožefu	v	Jolietu,	
leta	1986	pa	je	tam	postal	župnik.	
To	delo	je	opravljal	do	upokojitve	
in	odhoda	frančiškanov	iz	župnije	
leta	1995.	22.	novembra	1998	je	
postal	 zlatomašnik	 in	v	 Lemontu	
praznoval	50letnico	posvečenja	v	
duhovnika,	deset	let	pozneje,	leta	
2008,	pa	60letnico	posvečenja	–	

biserno	mašo.	Po	upokojitvi	je	kot	duhovni	pomočnik	
pomagal	v	frančiškanskem	samostanu	v	Lemontu.	
Umrl	je	3.	aprila	2017.	Pokopali	smo	ga	6.	aprila	na	
lemontskem	frančiškanskem	pokopališču.

† P.  ATA NAZIJ LOVRENČIČ

Rodil	se	je	23.	6.	1928	v	Chicagu,	Illinois,	oče-
tu	Petru	in	materi	Luciji	(roj.	Demšar).	Starša	sta	
bila	iz	Selc	nad	Škofjo	Loko.	Pri	krstu	je	prejel	ime	
William.	Družina	je	živela	blizu	cerkve	sv.	Štefana.	
Po	zaključeni	župnijski	šoli	sv.	Štefana	je	obiskoval	
St.	Ignatius	High	School.	V	franči-
škanski	red	je	vstopil	19.	avgusta.	
1946.	Neslovesne	zaobljube	je	na-
redil	20.	8.	1947,	slovesne	pa	21.	
avgusta.	1950.	Teologijo	je	študiral	
na	frančiškanski	zasebni	filozofski	
in	 teološki	šoli	v	Lemontu,	študij	
je	dopolnjeval	na	DePaul	Univer-
sity	v	Chicagu.	V	duhovnika	ga	je	
posvetil	 škof	 Gregorij	 Rožman	 v	
Lemontu	13.	junija	1953.	Od	leta	
1953	do	1959	je	bil	kaplan	pri	sv.	
Juriju	v	Chicagu,	šest	mesecev	pa	
pri	sv.	Štefanu	v	Chicagu.	Od	leta	
1959	do	1961	je	obiskoval	DePaul	
University	v	Chicagu,	kjer	je	dokončal	podiplomski	
študij	–	doštudiral	 je	zgodovino.	Od	 leta	1961	do	
1964	je	bil	kaplan	v	župniji	sv.	Terezije	Deteta	Jezusa	
v	Johnstownu,	hkrati	pa	je	oskrboval	tudi	podružnič-

† P.  B LAŽ CHEMAZAR
no	cerkev	sv.	Ane	v	Moxhamu,	Pennsylvania.	Leta	
1964	je	bil	imenovan	za	gvardijana	v	frančiškanskem	
samostanu	v	Lemontu.	To	službo	je	opravljal	do	leta	
1967.	Od	leta	1967	do	leta	1977	je	bil	provincialni	
delegat	in	kustos	Kustodije	sv.	Križa.	Kustos	je	bil	

ponovno	od	leta	1983	do	2000.	Od	
leta	1980	do	1982	je	bil	župnik	v	
župniji	sv.	Jurija	v	Chicagu.	V	letih	
1977	do	1980,	ko	je	deloval	v	fran-
čiškanskem	samostanu	v	Lemontu,	
je	bil	tudi	kaplan	in	učitelj	v	zasebni	
srednji	šoli	Mt.	Assisi	Academy	in	
vodja	frančiškanskega	romarskega	
doma	v	Lemontu,	pomagal	pa	je	
tudi	v	sosednjih	lemontskih	župni-
jah.	Od	 leta	 1989	 do	 upokojitve	
leta	1998	je	bil	župnik	v	župniji	sv.	
Štefana	v	Chicagu.	Od	upokojitve	
dalje	 je	 deloval	 kot	 duhovnik	 v	
frančiškanskem	samostanu	v	Le-

montu,	maševal	pri	šolskih	sestrah	v	Alvernia	Manor	
ter	 vodil	 frančiškanski	 romarski	 dom	 v	 Lemontu.	
Umrl	je	12.	aprila	2017.	Pokopali	smo	ga	18.	aprila	
na	lemontskem	frančiškanskem	pokopališču.


