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SIMON GREGORČIČ, duhovnik in pesnik, čigar spomenik je na naslovni strani, je bil rojen 15. oktobra 1844 v vasi 
Vrsno nad Kobaridom. Šolal se je na Libušnjah in v Gorici, kjer je končal normalko in maturiral na gimnaziji leta 1864. 
Vstopil je v goriško bogoslovje in bil posvečen v duhovnika leta 1867. Njegovo prvo kaplansko mesto je bil Kobarid, 
kjer stoji njegov spomenik. Naslednje leto je šel v Rihenberk, današnji Branik, kjer je ostal doleta 1881. Naslednje leto 
je postal vikar na Gradišču pri Prvačini in ostal tam do upokojitve leta 1887. Do leta 1902 je ostal v pokoju v Gradišču, 
nato pa se je preselil v Gorico, kjer je umrl 24. novembra 1906. Pokopan je pri cerkvi sv. Lovrenca, podružnici Libušenj, 
njegove rojstne župnije. Gregorčič je bil nekaj časa vodilni slovenski pesnik, nad svoj čas se je pa vzdignil z domovinsko 
izpovedjo v pesnitvah Soči in V pepelnični noči. Loteval se je tudi svetopisemskih tem in je prepesnil Joba ter Jeremijeve 
žalostinke. Izdal je tri zvezke Poezij, posmrtni četrti zvezek pa je uredil Franc Ksaver Meško.

Gregorčičev spomenik ki je bil odkrit leta 1959 v Kobaridu je delo kiparja, risarja in ilustratorja Jakoba Savinška, 
ki je bil rojen v Kamniku 4. februarja 1922. Akademijo za upodabljajočo umetnost je končal v Ljubljani, kiparsko 
specialko pa je obiskoval pri Borisu Kalinu. Med vojsko je bil interniran v Gonarsu, po vojski pa se je izpopolnjeval 
na študijskih potovanjih v Avstriji, Švici, Italiji, Franciji in Angliji. Pri kiparskih delih je uporabljal klasične materiale: 
kamen, marmor, bron in les, v novejšem času pa tudi železo. Kot piše Lucijan Menaše, se je njegov slog v kiparstvu 
razvijal od psihološko priostrenega naturalizma s slikovito obdelavo površine preko ekspresionizma k čistim formam 
in simbolično pomembnim upodobitvam obče človeške vsebine. Umrl je 17. avgusta 1961 v Kirchheimu v Nemčiji.

Nekaj junijskih godov: mučenec Justin (1.), ki je pisec prvega spisa v obrambo Cerkve; ugandski mučenci Karel 
Lwanga in tovariši in papež Janez XXIII. (vsi 3.); redovni ustanovitelj Frančišek Caracciolo (4.); škof in apostol Nemčije 
Bonifacij (5.); diakon in verski pesnik Efrem Sirski ter mučenca Primož in Felicijan (vsi 9.); apostolski sodelavec Barnaba 
(11.); frančiškan in cerkveni učitelj Anton Padovanski (13.); jezuitski bogoslovec in zavetnik mladine Alojzij Gonzaga 
(21.); mučenca za vero v času angleškega protestantizma Janez Fisher in Tomaž More (22.); apostol jetnikov in njihov 
zavetnik Jožef Cafasso (23.); rojstvo Janeza Krstnika – kres, »ko se dan obes‘« (24.); koroška kneginja Ema Krška ter škof 
in cerkveni učitelj Ciril Aleksandrijski (oba 27.); škof in mučenec Irenej, (28.), ki zaradi svojega spisa “Proti krivim veram” 
šteje med cerkvene očete, ter prvaka apostolov Peter in Pavel (29.), ko slovenski škofje po tradiciji že vse od konca 
druge svetovne vojske posvečujejo novomašnike.
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Mir na zemlji, globoko hrepenenje človeških bitij vseh časov,
je mogoče vzpostaviti in utrditi samo ob polnem spoštovanju Božjega reda.

sv. Janez XXIII.

Lepo vreme prvega dne,
kmetje se letine vesele.

Junija je toliko dežja,
da primoči zadnji korenini.

Kakor se Medarda zdani (8.),
vreme še štirideset dni trpi.

Do kresa (24.) suknjo oblači,
po kresu jo pa seboj vlači.

JUNIJ – ROŽNIK
		1	 Č	 Justin,	muč.;	Pamfilij,	muč.;
		2	 P	 PRVI	PETEK;	Peter	in	Marcelin	in	Erazem,	

muč.;	Evgenij	I.,	pap.;
		3	 S	 PRVA	SOBOTA;	Karel	Lwanga	in	tov.	ugand-

ski	muč.;	Peter	Martyr	Sanz,	šk.,	muč.;

  4 N BINKOŠTNA NEDELJA; Frančišek	Carac-
ciolo,	red.	ust.;	Kvirin	iz	Siscije,	šk.,	muč.;

		5	 P	 Bonifacij,	šk.,	muč.;	Igor,	veliki	knez	in	
red.;	Svetko	(Svetopolk),	muč.;

  6 T Norbert	Magdeburški,	šk.,	red.	ust.;	Ber-
trand	Oglejski,	šk.;	Filip,	diakon.;

		7	 S	 Robert	Newminsterski,	op.;	Bogumil,	op.;
		8	 Č	 Medard,	šk.;	Viljem,	šk.;	Severin,	šk.;
		9	 P	 Efrem	Sirski,	diakon.,	c.	uč.;	Primož	in	Feli-

cijan,	muč.;	Liborij,	šk.,	Kolumban,	op.;
	10	S	 Bogumil,	šk.;	Itamar,	šk.;	Zaharija,	muč.;

 11 N NEDELJA SVETE TROJICE; 
	12	 P	 Janez	Fakundski,	red.;	Adelhajda,	dev.;
 13 T Anton	Padovanski,	red.,	c.	uč.;	Trifil,	šk.,
	14	S	 Elizej,	prerok;	Valerij	in	Rufin,	muč.;	Metod	

I.	Carigrajski,	patriarh;
	15	Č	 SV. REŠNJE TELO IN KRI (v Sloveniji);
	16	 P	 Gvido	Kortonski,	red.;	Beno,	šk.;	
	17	S	 Gregor	Barbarigo,	šk.;	Adolf,	šk.;

 18 N SV. REŠNJE TELO IN KRI (v Ameriki);
   11. NEDELJA MED LETOM (v Sloveniji);
	19	 P	 Julijana	Falconieri,	red.;	Nazarij,	šk.;
	20	 T	 Mihelina	Malatesta,	spok.;	Silverij	I.,	pap.,
 21 S Alojzij	(Vekoslav)	Gonzaga,	red.;
	22	Č	 Janez	Fisher	in	Tomaž	More,	muč.;
	23	 P	 Jožef	Cafasso,	duh.;	Agripina,	dev.,	muč.;
 24 S ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA; kres;

 25 N 12. NEDELJA MED LETOM;
	26	 P	 Vigilij	šk.;	Janez	in	Pavel,	muč.;
	27	 T	 Ciril	Aleksandrijski,	šk.,	c.	uč.;	Hema	(Ema)	

Krška,	kneginja;	Ladislav	Ogrski,	kralj;
 28 S Irenej,	šk.,	muč.;	Potamijena,	muč.;
	29	Č	 PETER IN PAVEL,	ap.;	Marcel,	muč.;
	30	 P	 Prvi	rimski	mučenci;	Emilijana,	muč.

UREDNIK VAM
Kot sem obljubil v majski ševilki, lahko zdaj že posredu-

jem svoj novi naslov in telefonsko številko. Oboje najdete 
na drugi strani platnic, kjer so podatki uredništva. Obja-
vljena telefonska številka je veljavna za klice iz Slovenije, 
za klice iz drugih držav je malo daljša: +386-1-538-7283. 
Vendar pa po telefonu ne bom dosegljiv vsaj do 18. junija, 
verjetno pa še nekoliko dlje.

Novi naslov označuje Frančiškanski samostan in župnijo 
sv. Frančiška Asiškega v Šiški v Ljubljani. Cerkev je delo véli-
kega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika (1852-1957). 
Skupaj s samostanom stoji na vogalu Černetove in Verov-
škove ulice. Pred desetletji, ko še ni bilo cestnega obroča 
okoli Ljubljane, je bila Černetova ulica glavna obvoznica 
iz Gorenjske proti Mariboru in obratno. Že tako je bila 
polna tovornjakov, še hujše pa je bilo zaradi železniškega 
prehoda med Černetovo in Janševo, ki je bilo pogosto 
dolgo zaprt, ker so zaradi neposredne bližine šišenske 
železniške postaje tam sestavljali vlake. Odkar so leta 1977 
razširili vzporedno, en blok oddaljeno Drenikovo ulico v 
štiripasovnico in zgradili podvoz pod železniško progo, je 
Černetova in s tem tudi šišenska cerkev postala popolnoma 
mirno okolje sredi stanovanjskih hiš.

Z načrti za gradnjo nove cerkve so začeli že leta 1906, saj 
je stara cerkev sv. Jerneja ob Celovški cesti – je iz 14. stoletja 
in je najstarejša cerkev v Ljubljani – postala premajhna. 
Toda gradnja se je začela šele potem, ko je Plečnik leta 
1924 naedil nove načrte. Ta gradnja je bila prvo naročilo 
Plečnikovu po njegovi vrnitvi iz Prage v Ljubljano. Notranji 
prostor cerkve je v obliki kvadrata brez izraite osi. Srednja 
ladja je poglobljena, obdaja jo stebrni obhod, namenjen 
procesijam. Monumentalni opečni stebri so izraz Pleč-
nikovega klasičnega prepričanja. Plečnik je opremil tudi 
notranjost, od oltarjev do svetilk. Cerkev je bila posvečena 
oktobra 1926; obrede sta opravila ljubljanski škof Anton 
Bonaventura Jeglič in mariborski škof Andrej Karlin. Seveda 
se je gradnja nadaljevala še po posvetitvi: zvonik v letih 
1930-1932, po vojski pa krstilnica, amboni z obhajilno mizo, 
glavni lestenec, zakristija, stranska kapela Žalostne Matere 
Božje, dopolnitev glavnega oltarja, orgle in seveda okolica. 
Cerkev je bila leta 2001 razglašena za kulturni spomenik 
lokalnega pomena, leta 2009 pa še za kulturni spomenik 
državnega pomena v sklopu Plečnikovih del.

Poleg župnijski cerkve, oskrbujejo frančiškani še ne-
deljsko mašo pri podružnici sv. Jerneja ter občasno kapeli 
v samostanih Frančiškank v Šiški in klaris v Dolnicah.

Še zanimivost: Šiška je bila moje prvo službeno mesto, 
kjer sem 1. avgusta 1961 nastopil kot kaplan. Upam, da 
bo tudi zadnje! p. Bernardin
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Kot	dejanje	bogočastja	zahteva	evharistična	daritev,	da	je	
opravljena	čim	bolj	popolno,	saj	je	namenjena	samemu	Bogu.	
Katerokoli	 človeško	 dejanje,	 izvršeno	 dobro,	 z	 ljubeznijo,	 s	
skrbnostjo,	z	obzirnostjo,	dobi	v	očeh	drugega	značaj	prijet
nosti,	zanimanja	in	spoštovanja	do	sočloveka.	Še	toliko	bolj	
mora	biti	daritev	Bogu	opravljena	s	čim	večjo	popolnostjo;	v	tej	
luči	je	bilo	pripravljenih	mnogo	predlogov	na	sinodi	leta	2005.
Kadar	verniki	–	duhovniki	in	laiki	–	darujejo	sveto	mašo	ali	

se	je	udeležijo,	morajo	privzeti	držo	pobožnosti,	ki	naj	bo	polna	
ljubezni	in	navdušenja,	obenem	pa	močna,	zrela	in	teološka.	
V	evharistiji,	kjer	se	čas	in	večnost	združita,	se	Kristus	daruje	
Očetu	in	vsakemu	človeku,	mi	pa	odgovorimo	z	vso	ljubeznijo,	
ki	je	v	naši	moči.	Bog	ne	zahteva	od	nas	le	zunanjega	dejanja,	
pričakuje	predvsem	našo	 ljubezen;	 le	 tako	 je	 lahko	daritev	
popolna	in	Njemu	všečna.
Vendar	pa	navzočnost	evharistije	v	življenju	kristjanov	ni	

omejena	le	na	vzvišeni	trenutek	svete	maše.	Na	oltar	lahko	

prinašamo	 tudi	 najbolj	 normalna	 in	 običajna	 dela	
vsakega	dne;	v	navadnosti	naših	vsakdanjih	obvez
nosti	moramo	iskati	nepretrgano	povezavo	z	Bogom,	
evharistijo.	Katerokoli	pošteno	dejanje	lahko	postane	
način	 za	 to,	da	 se	duhovno	 združimo	s	Kristusovo	
daritvijo	pri	maši,	s	tem,	da	Gospodu	izročimo	naša	
dejanja.	Tako	evharistija	postane	vir	in	vrhunec	na-
šega	življenja.	Ta	misel	je	bila	na	sinodi	izražena	na	
več	načinov,	z	zavestjo,	da	je	Kristus	hotel	združiti	
sveto	daritev	z	odrešitvijo	svojih	bratov	ljudi.
Te	misli	so	vodile	moje	premišljevanje	v	dneh	si-

node	in	so	oblikovale	tri	področja,	prek	katerih	lahko	
vsak	kristjan	prispeva	k	temu,	da	bi	v	Cerkvi	enha-
ristično	 življenje	vedno	bolj	 cvetelo.	Prvo	področje	
zadeva	nas	duhovnike,	ki	moramo	opravljati	evhari-
stično	daritev	čim	bolj	skrbno	in	občutljivo;	z	drugimi	
besedami	gre	za	to,	da	spodbujamo	“ars	celebrandi”	
(umetnost	darovanja),	prek	katere	naj	se	pokaže	vsa	
lepota	in	globina	liturgije,	katere	cilj	mora	biti	Božja	
slava	in	spodbujanje	vernikov.
Na	drugem	mestu	je	potrebno	zbuditi	v	vseh	krist

janih	še	bolj	pozorno	udeležbo	pri	maši	z	zavestjo,	
da	je	to	vzvišen	trenutek,	ko	ima	vsakdo	možnost,	
da	neguje	umetnost	molitve,	“ars	orandi”,	o	kateri	je	
govoril	sveti	Janez	Pavel	II.	ob	začetku	novega	tisoč-
letja.	Slednjič	je	potrebno,	da	vsak	dan	odkrivamo	
globljo	povezavo	med	mašo	in	vsakdanjim	življenjem:	
da	se	z	vedno	večjim	zanimanjem	trudimo	za	“ars	
vivendi”,	umetnost	preživljanja	našega	vsakdanjika	
v	duhovni	povezavi	z	Jezusovm,	z	evharistijo,	in	da	
na	 ta	način	odkrijemo	novo	obzorje	v	vsakdanjem	
življenju,	veličino	srečanja	z	Bogom.

P. Vladimir Kos

ZA JUNIJ
O Bog, ki zamislil ljudem si srce,
da z duhom nesmrtnim uče se ljubiti;
Marijino lepše kot démant vzcvete,
Marijino hoče za tebe le biti.

In ti si vesel srčeca drobnega,
kjer Nazaret dviga se v sivi puščavi;
povabiš po angelu jo – mamica
naj tvojemu Sinu bo – ne po naravi!

Še zdaj je Brezmadežna Mama-Dekle!
In ni ga dragulja, da z njim jo primerjam.
ker lepše je njeno ljubeče srce
do zemeljskih zadnjih nedelj predvečerja.

Javier Ecchevarría

VS AKDA NJE D ELO NA O LTARJU
V NAVADNOSTI VSAKDANJIH OBVEZNOSTI

IŠČIMO NEPRETRGANO POVEZAVO Z BOGOM, EVHARISTIJO
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NED ELJSKE
4. junij
binkoštna nedelja
POŠILJAM VAS KOT ME JE POSLAL OČE
Jn 20,19-23
Podelitev	Svetega	Duha	apostolom	zvečer	na	dan	

vstajenja	pomeni,	da	se	je	Kristus	s	smrtjo	ločil	od	
zgodovine	tega	sveta	in	vstopil	v	svet	Boga:	njego-
vo	delo	morajo	poslej	nadaljevati	apostoli	in	njihovi	
nasledniki.	Kristusovo	poveličanje	se	je	že	uresničilo,	
zdaj	so	na	vrsti	za	poveličanje	apostoli	in	tisti,	ki	jih	
apostoli	zastopajo,	torej	vsi	člani	Cerkve	do	konca	
časa.	Poveličana	mora	torej	biti	Cerkev.	Pri	tem	pa	
ne	gre	pozabiti,	da	Cerkev	ni	samo	neka	organiza-
cija	in	še	manj,	sestavljena	smo	iz	tako	imenovane	
cerkvene	oblasti.	V	tem	živem	organizmu	so	njegovi	
člani	bistvenega	pomena	–	brez	vernikov	Cerkev	ne	
more	obstajati.	So	bili	časi,	ko	več	let	ni	bilo	papeža,	
pa	je	Cerkev	živela	naprej.	Marsikje	so	dolgo	časa	
prazne	škofije,	ker	pač	določene	oblasti	ne	pustijo	
posvetiti	Cerkvi	zvestega	škofa	–	na	primer	na	Kitaj-
skem	–	pa	Cerkev	še	vedno	obstaja.	Na	Japonskem	
so	bili	verniki	nekaj	stoletij	brez	duhovnikov,	ko	so	
izgnali	misijonarje,	pa	je	bila	Cerkev	po	njihovem	
povratku	še	vedno	živa.	Cerkev	pa,	ki	bi	 izgubila	
vernike,	pa	naj	si	bo	to	krajevna	ali	pa	vesoljna,	s	
tistim	hipom	preneha	obstajati.	Poveličanje	Cerkve	
torej	ne	pomeni	njenega	zunanjega	blišča	in	ugleda	
pred	svetom,	pač	pa	stanje	vsakega	njenega	člana.	
Kristjan	je	poveličan,	če	izpolnjuje	svoje	poslanstvo,	
pa	četudi	v	ubogi	ali	celo	preganjani	Cerkvi.
11. junij
nedelja Svete Trojice
SIN JE PRIŠEL, DA BI SVET REŠIL
Jn 3,16-18
Sklep	 Jezusovega	 pogovora	 z	 Nikodemom	 je	

temelj,	na	katerem	je	pozneje	apostol	Pavel	zgradil	
svoje	oznanilo	o	novem	človeku,	ki	mora	zrasti	samo	
iz	Kristusovega	odrešilnega	dejanja.	Bog	je	ustvaril	
človeka	sebi	podobnega,	vendar	je	človek	z	grehom	
to	podobo	dokončno	uničil.	Ni	je	mogoče	obnoviti,	
ampak	samo	na	novo	ustvariti.	Tudi	to	drugo	stvar-
jenje	je	iz	ljubezni:	»Bog	je	svet	tako	ljubil,	da	je	
dal	svojega	edinorojenega	Sina,	da	bi	se	nihče	ne	
pogubil,	kdor	vanj	veruje,	ampak	imel	večno	življe-
nje.«	Vera	v	Sina	pa	izhaja	iz	njegovega	oznanila,	
ki	nam	ga	je	dano	razumeti	po	delovanju	Svetega	
Duha.	Tako	se	skrivnost	Svete	Trojice	povezuje	z	
binkošnim	praznikom,	ki	je	začetek	našega	razume-
vanja	Božjega	oznanila.	V	tem	je	tudi	razlaga,	zakaj	
gre	krščanska	razlaga	Svetega	pisma	–	tudi	Stare	
zaveze	–	daleč	preko	razlag	in	komentarjev	judov
skih	učiteljev.	Navdihnjenega	starega	besedila,	ki	je	
napisano	z	besediščem,	načini	izražanja	in	simboli	
svojega	časa	in	je	nastalo	na	nekem	določenem	zgo-
dovinskem	ozadju	ni	mogoče	razložiti	in	se	dokopati	
do	pravega	pomena	zgolj	s	pomočjo	znanosti	kot	
je	zgodovina	in	jezikoslovje	–	vanj	lahko	prodremo	
samo	po	veri,	ki	je	dar	Svetega	Duha.

18. junij
11. nedelja med letom
JEZUS RAZPOŠLJE DVANAJSTERE
Mt 9,36-38;10,1-8
Pri	izboru	dvanajsterih	apostolov,	o	katerem	go-

vori	nedeljski	evangelij,	in	katerih	imena	poznamo,	
je	poučen	drugi	del,	 ki	 govori	 o	apostolskem	po-
slanstvu.	Iz	Jezusovih	navodil	apostolom	je	mogoče	
izluščiti	naslednje	značilnosti	poslanstva.	Poslanstvo	
omejuje	jasna	Kristusova	volja.	Ne	gre	za	kak	nasilen	
aktivizem,	ampak	za	ljubezen,	ki	se	rodi	iz	pokoršči-
ne.	Ljubiti	brez	trpljenja	je	brez	koristi,	kot	je	brez	
koristi	trpeti	brez	ljubezni.	Poslanstvo	ima	za	pred-
met	 samo	oznanjevanje	Kraljestva,	 torej	 resnice,	
ki	jo	je	razodel	Kristus	in	jo	uči	Cerkev.	Nikakor	pa	
ne	morejo	biti	predmet	oznanjevanja	lastna	majava	
mnenja	in	zamisli.	Namen	oznanjevanje	je	spreo-
brnjenje	k	veri	v	Kristusa,	to	pa	tudi	s	pomočjo	ču-
dežev	(obujanja	mrtvih,	ozdravljanja	bolnikov),	kar	
vse	je	bilo	dano	tudi	apostolom	v	začeku	njihovega	
poslanstva.	Duhovna	in	materialna	 ljubezen	mora	
biti	značilnost	apostolskega	poslanstva.	Kristus	 je	
namreč	tisti,	ki	ljubi	po	svojih	apostolih.	Značilnost	
apostolskega	poslanstva	mora	biti	popolna	nesebič-
nost,	torej	je	treba	odstraniti	vsak	napuh,	vsako	la-
komnost,	vsako	omejevanje	na	samo	nekatere	kroge	
ljudi.	Poslanstvol	apostolov	je	poslanstvo	odrešenja	
in	milosti.	Utrujene	in	izčrpane	množice	potrebujejo	
veselje:	apostol	je	oznanjevalec	veselja	še	posebno	
v	zavoženih	političnih	in	gospodarskih	pogojih.
25. junij
12. nedelja med letom
JEZUS NAM VLIVA POGUM
Mt 10,26-33
Dve	stvari	sta	posebej	omembe	vredni	v	odlom-

ku	iz	Matejevega	evangelija.	Najprej,	da	se	nam	ni	
bati	krivičnih	ljudi,	saj	ni	nič	skritega,	kar	se	ne	bi	
razodelo,	in	nič	tajnega,	kar	se	ne	bi	zvedelo.	Sami	
to	 doživljamo:	 na	 dan	 prihajajo	 vsi	medvojni	 in	
povojni	komunistični	zločini,	čeprav	so	bili	njihovi	
storilci	prepričani,	da	so	 jih	hermetično	zadelali	v	
kočevske,	teharske	in	druge	jame.	Prav	tako	bodo	
prišle	na	dan	tudi	vse	lumparije,	ki	jih	njihovi	na-
sledniki	uganjajo	še	dandanašnji,	saj	so	prepričani,	
da	so	zgodovinska	izjema	in	da	oblast	pripada	smo	
njim.	Tudi	Hitler	in	Stalin	sta	bila	prepričana	o	tem,	
kot	so	še	danes	kitajski	komunisti,	pa	bo	tudi	njim	
odklenkalo	najbrž	prej,	kot	si	mislijo.	Bati	pa	se	je	
treba	tistega,	ki	človeka	lahko	pogubi,	torej	satana,	
ki	nikoli	ne	miruje	in	si	je	vedno	našel	dovolj	pomoč-
nikov	tudi	med	ljudmi.	V	podporo	nam	je	misel,	da	
Bog	skrbi	za	vsakega	posameznika,	edini	Kristusov	
pogoj	pa	je,	da	ga	priznavamo	z	življenjem	po	veri,	
če	hočemo,	da	bo	tudi	on	nas	priznal	pred	Očetom.	
Za	priznanje	pa	je	potreben	pogum	in	vsa	Kristusova	
beseda	je	oznanilo	poguma	in	vse	bogoslužje	mora	
biti	spodbujanje	k	velikodušnosti	v	veri	in	v	priče-
vanju,	brez	ozira	na	težave.	Preganjali	so	Kristusa,	
preganjali	 bodo	 tudi	 njegove	 učence.	 Pričevanje	
za	Kristusa	ni	ponos	zmagovalca,	ampak	ljubezen,	
trpljenje	in	bolečina	priče.

MIS LI
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BRA LI SMO . . .
HOMS — Ustanova Pomoč Cerkvi v stiski	obnavlja	
melkitsko	 katedralo,	 ki	 je	 bila	 po	 obleganju	 tega	
sirskega	mesta	spremenjena	v	kasarno.	Cilj	grad-
nje	je,	da	kristjani	ostanejo	v	mestu,	družine,	ki	so	
odšle,	pa	se	vrnejo.
BERLIN — Veliki	kancler	Suverenega	malteškega	
viteškega	 reda	 (SMVR)	 Albrecht	 von	 Boeselager	
je	v	pogovoru	za	Die	Welt	 izjavil,	da	se	v	ozadju	
njegove	odstavitve	(papež	Frančišek	ga	 je	vnovič	
postavil	na	njegovo	nekdanje	mesto)	skrivajo	sile,	
ki	 nasprotujejo	 papežu.	 Bojijo	 se	 namreč,	 da	 bo	
olajšal	 cerkveni	 nauk	o	 zakonu	 in	 družini	 ter	 od-
klanjajo	 njegove	 izjave	 o	 gospodarskem	 redu	 in	
porazdelitvi	bogastva.
RIM — Prefekt	 Kongregacije	 za	 nauk	 vere	 kardi-
nal	Gerhard	Ludwig	Müller	je	za	italijanski	dnevnik	
Corriere	 della	 Sera	 zavrnil	 očitek	 članice	 papeške	
komisije	za	zaščito	otrok	Marie	Collins	(iz	protesta	je	
izstopila	iz	te	komisije),	da	omenjena	Kongregacija	
ni	primerno	odgovorila	na	pisma	žrtev	spolnih	zlo
rab.	Dejal	je,	da	je	Kongregacija	to	naredila.
LJUBLJANA — V	ljubljanskem	Tivoliju	so	6.	aprila	
odkrili	 spomenik	 103letnemu	 tržaškemu	 pisatel-
ju	Borisu	Pahorju.	Bronasti	spomenik	stoji	v	bližini	
spomenika	 Edvardu	 Kocbeku.	 Izdelal	 ga	 je	 aka-
demski	kipar	Mirsad	Begić.
JERUZALEM — Apostolski	 administrator	 jeruza-
lemskega	 latinskega	 patriarhata	 nadškof	 Pierbat-
tista	Pizzaballa	je	v	pismu	svoji	škofiji	potožil	nad	
zgrešenimi	 odločitvami	 za	 časa	 patriarha	 Fouada	
Twala.	 Priznal	 je:	 »Kriza	 ogroža	 našo	 hišo.«	 To	
krizo	je	povzročila	tudi	ustanovitev	Ameriške	uni-
verze Madaba v Jordaniji.
KINŠASA — Mirovna	misija	ZN,	apostolska	nun-
ciatura	in	kongoški	škofje	so	ostro	obsodili	zadnja	
nasilna	dejanja	in	napade	na	cerkve	v	Kongu.	Na-
padalce	je	treba	kaznovati,	cerkve	pa	bolje	zavaro-
vati,	so	poudarili.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	20.	marca	sprejel	
v	avdienco	ruandskega	predsednika	Paula	Kagame-
ja,	ki	predseduje	Ruandi	od	leta	2000;	prej	je	leta	
1994	 vodil	 uporniške	 enote,	 ki	 so	 končale	 brato
morno	vojno	z	800.000	žrtvami.	Kritiki	mu	očitajo	
kršenje	demokratičnih	pravic.	Na	referendumu	leta	
2015	je	več	kot	98	odstotkov	prebivalcev	glasovalo	
za	spremembo	ustave,	ki	bi	predsedniku	omogočila	
neomejeni	mandat.
KIGALI — Združenja	 žrtev	 bratomorne	 vojne	 v	
Ruandi	(800.000	pobitih)	so	pozdravila	prošnjo	po	
odpuščanju	papeža	Frančiška	za	“grehe	in	napake	
Cerkve	in	njenih	članov”	med	genocidom	nad	pri-
padniki	Tutsijev,	ki	 jo	 je	 izrekel	ob	obisku	 ruand-
skega	predsednika	Paula	Kagameja	v	Vatikanu.
RIM — Papež	Frančišek	je	na	srečanju	s	36	rimski	mi	
dekani	v	Lateranu	povabil	tudi	katoliške	laike,	naj	
predlagajo,	kdo	bi	bil	primeren	naslednik	77letne-
ga	kardinala	Agostina	Vallinija,	papeževega	gene
ralnega	vikarja	za	rimsko	škofijo.	S	tem	želi	izbiro	
razširiti,	da	bi	našli	čim	bolj	primernega	kandidata.

ST. GEROLD — Škof	Benno	Elbs	(Feldkirch)	se	je	
pri	maši	v	benediktinski	proštiji	St.	Gerold,	kjer	so	
se	 avstrijski	 škofje	 zbrali	 na	 študijskem	 posvetu	
o	 kontemplativnem	 načinu	 redovnega	 življenja,	
zahvalil	bogomiselnim	redovom	za	njihovo	molitev	
ter	življenje	v	tišini	in	predanosti	Bogu.
BOGOTA — Kolumbijski	 politiki	 bi	 radi	 prepričali	
papeža	Frančiška,	naj	ob	obisku	v	Kolumbiji	od	6.	
do	11.	septembra	obišče	tudi	zapadni	del	države,	ki	
je	zelo	trpel	v	spopadih.	Zaenkrat	so	v	načrtu	obiski	
v	Bogoti,	Villavicenciu,	Medellinu	in	Cartageni.
BRATISLAVA — Vicepostulator	postopka	za	razgla-
sitev	salezijanca	Titusa	Zemana	za	blaženega,	Jozef	
Slivon,	je	povedal,	da	bo	omenjeni	božji	služabnik	
tako	hitro	(po	sedmih	letih)	prištet	k	blaženim	tudi	
zato,	ker	ni	bilo	nobenega	ugovora,	so	pa	tudi	še	
številne	žive	priče,	ki	so	potrdile	njegovo	svetniško	
življenje	in	trpljenje	pod	komunisti.
MADRID — Venezuelski	 opozicijski	 voditelj	 Hen-
rique	Capriles,	ki	je	na	predsedniških	volitvah	leta	
2013	za	las	izgubil	“tekmo”	s	socialistom	Nicolasom	
Madurom,	je	za	španski	list	ABC	izjavil,	da	bi	moral	
Sveti	sedež	ostreje	pritisniti	na	venezuelsko	vlado,	
da	bi	se	izboljšal	katastrofalni	položaj	v	državi.
KÖLN — Moskovski	 nadškof	 Paolo	 Pezzi	 je	
na	 dvodnevnem	 srečanju	 cerkvenega	 gibanja	
Občestvo	 in	osvoboditev	z	vodilno	mislijo	pisatel-
ja	Camusa	“Biti	 človek,	 to	me	zanima”,	povabil	k	
skup	nemu	pri	čevanju	vseh	kristjanov.	Sam	raje	go
vori	o	“dialo	gu	med	krščenimi”	kakor	o	“ekumenskem	
dialogu”,	saj	je	ta	pogosto	preveč	abstrakten.
VATIKAN — Kongregacija	za	zadeve	svetnikov	je	
že	odobrila	dokazila	za	priznanje	junaških	kreposti	
poljskega	kardinala	Augusta	Hlonda	(1881–1948).	
Priznati	jih	mora	še	papež	Frančišek,	za	razglasitev	
za	blaženega	pa	 je	potreben	 tudi	 čudež	na	Hlon-
dovo	priprošnjo.	Hlond	 je	bil	papežev	 legat	na	2.	
evharističnem	 kongresu	 za	 Jugoslavijo	 leta	 1935	
v	Ljubljani	 in	6.	mednarodnem	kongresu	Kristusa	
Kralja	leta	1939	v	Ljubljani.
RIM — Prefekt	Kongregacije	za	nauk	vere	kardinal	
Gerhard	Ludwig	Müller	je	pri	predstavitvi	svoje	nove	
knjige	o	papeški	službi	dejal,	da	je	papež	“počelo	
edinosti	Cerkve	v	 sprejetem	 razodetju	vere”.	Želi	
si,	da	bi	papeštvo	prikazovali	v	povezavi	z	“našim	
krščanskim	verskim	prepričanjem	ter	da	bi	bilo	ra-
zumljeno	kot	dar	in	pomoč	za	vse	krščanstvo”.
LOCRI — Le	nekaj	ur	po	narodni	spominski	priredit-
vi	za	žrtve	mafije	so	se	v	južnoitalijanskem	mestu	
Locri	 pojavili	 sramotilni	 napisi	 zoper	 duhovnika	
don	 Ciottija,	 organizatorja	 omenjenega	 dneva.	
Duhovnik	je	te	napise	označil	za	“strahopetne”.
MANILA — Filipinski	škofje	so	v	pastirskem	pismu	
pozvali	rojake	k	molitvi,	da	senat	ne	bi	 izglasoval	
vnovične	uvedbe	smrtne	kazni,	za	katero	se	je	že	
opredelil	parlament.	Senat	mora	pred	odločitvijo	še	
ugotoviti,	ali	ne	bi	to	dejanje	nasprotovalo	določilom	
mednarodnega	prava.
DUNAJ — Kardinal	Christoph	Schönborn	je	v	oddaji	
ORF	“Pressestunde”	dejal,	da	je	Martin	Luter	hotel	
s	 svojimi	 tezami	Cerkev	 “vnovič	 usmeriti	 k	 evan-
geliju,	ne	pa	ločiti”.
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RIM — Mauro	 Salvatore,	 pri	 Italijanski	 škofovski	
konferenci	 odgovoren	 za	 denarne	 zadeve,	 je	 za	
Avvenire	 izjavil,	 da	 so	 italijanske	 škofije	 zaradi	
preglednosti	poslovanja	z	denarjem	pripravljene	v	
prihodnje	te	podatke	objavljati	tudi	na	medmrežju	
in	v	cerkvenih	listih.	Večina	škofij	je	v	težavah,	saj	
so	 se	 zaradi	 težavnega	gospodarskega	položaja	v	
Italiji	močno	zmanjšali	denarni	darovi	in	drugi	viri.
DUNAJ — Avstrijski	 škofje	 so	 ob	 koncu	 spom-
ladanskega	zasedanja	svoje	konference	sklenili,	da	
bodo	podprli	prošnjo	kaldejskega	patriarha	Louisa	
Saka,	naj	 kristjani	 v	Evropi	ne	pozabijo	na	krist-
jane	v	 Iraku	v	njihovem	zelo	 težkem	položaju.	V	
prihodnjih	dneh	se	bo	odločilo,	ali	imajo	prihodnost	
na	območju,	kjer	so	doma	od	začetka	krščanstva.
WASHINGTON — Vodilni	predstavniki	krščanskih	
Cerkva	in	društev	so	pisno	pozvali	ameriški	kongres,	
naj	 ne	 odobri	 okleščenega	 predloga	 proračuna,	
kakršnega	je	za	prihodnje	leto	predlagala	admini
stracija	ameriškega	predsednika	Donalda	Trumpa,	
saj	bodo	prizadeti	ljudje	v	stiski	doma	in	po	svetu,	
če	bo	izglasovan.
VATIKAN — Papež	Frančišek	se	 je	v	nedeljskem	
opoldanskem	 nagovoru	 26.	 marca	 vernikom	 na	
Trgu	sv.	Petra	v	Rimu	spomnil	tudi	115	mučencev	
španske	 državljanske	 vojske,	 ki	 jih	 je	 prejšnjega	
dne	 v	 Almerii	 na	 jugu	Španije	 prištel	 k	 blaženim	
prefekt	Kongregacije	za	zadeve	svetnikov	kardinal	
Angelo	Amato.	Gre	 za	duhovnike	 in	 laike,	moške	
in	ženske,	ki	so	bili	iz	sovraštva	do	vere	mučeni	in	
umorjeni	v	letih	od	1936	do	1938.
DUNAJ — Dunajska	opera	bo	uprizorila	opero	“Pe-
pelka”,	delo	avtorice	Alme	Deutcher.	Samo	po	sebi	
to	ne	bi	bilo	nič	nenavadnega,	če	ne	bi	bila	avtorica	
stara	—	12	let.
WASHINGTON — Predsednik	Trump	je	zvezo	Nato	
označil	kot	“branik	mednarodnega	miru	in	varnosti”	
in	pozval	zavezništvo	k	reševanju	konflikta	v	Siriji,	
saj	je	skrajni	čas,	da	se	brutalna	državljanska	voj-
ska	v	Siriji	konča,	zavezniki	pa	naj	s	sodelovanjem	
končajo	to	“katastrofo”.
DUNAJ — V	dunajskem	Hofburgu	je	bila	te	dni	kon-
ferenca	o	trgovanju	z	ljudmi	in	drugih	oblikah	nji-
hovega	izkoriščanja.	Ena	izmed	njih	je	prisilno	delo	
otrok.	Po	podatkih	Unicefa	 je	prisiljenih,	da	dela,	
kar	 5,5	 milijona	 otrok,	 veliko	 jih	 je	 zlorablje	nih;	
prisiljujejo	 jih	v	poroko,	s	silo	novačijo	v	vojaške	
enote	in	teroristične	skupine.
MÜNCHEN — Süddeutsche	Zeitung	poroča,	sklicujoč	
se	na	objavo	strokovne	revije	Religion,	Brain	&	Be-
havior,	da	se	resnično	verni	ljudje	manj	bojijo	smrti	
kakor	neverni.	To	so	ugotovili	britanski	raziskoval	ci,	
ko	 so	pregledali	 več	kot	 sto	 študij	 s	26.000	sode
lujočimi	v	letih	od	1961	do	2014.
LJUBLJANA — Skupina	 23	mladih	 Slovencev	 se	
julija	za	mesec	dni	odpravlja	v	Gambijo,	kjer	bodo	
za	otroke,	ki	živijo	v	težkih	življenjskih	razmerah,	
organizirali	poletni	tabor	in	jim	tako	vsaj	za	mesec	
dni	izpolnili	željo	po	izobraževanju.	Otroci	v	Gambiji	
si	namreč	neizmerno	želijo	obiskovati	šolo,	se	učiti,	
izraziti	svoje	talente	in	doseči	napredek	v	življenju,	
a	si	tega	ne	morejo	privoščiti.

VERBANIA — V	tem	malem	mestu	ob	Lago	Mag-
giore	 v	 Italiji	 je	 umrla	 117	 let	 in	 137	 dni	 stara	
Emma	Morano,	najstarejša	oseba	na	svetu,	rojena	
29.	novembra	1899,	torej	edina,	ki	 je	še	živela	v	
treh	 stoletjih.	 Preživela	 je	 obe	 svetovni	 vojski	 in	
več	kot	90	italijanskih	vlad.
VATIKAN — Upokojeni	papež	Benedikt	XVI.	je	16.	
aprila	2017	praznoval	svoj	90.	rojstni	dan.	Ker		je	
njegov	 rojstni	 dan	 letos	 sovpadal	 z	 veliko	 nočjo,	
je	praznovanje	s	svojim	bratom	duhovnikom	Geor-
gom	in	osebnim	tajnikom	nadškofom	Gänsweinom	
preložil	na	ponedeljek,	ko	so	se	pridružili	tudi	ne-
kateri	 prijatelji	 in	 bavarski	 ministrski	 predsednik	
Horst	Seehofer.
WASHINGTON — Svetovalec	 za	 nacionalno	 var-
nost	ameriškega	predsednika	je	potrdil,	da	kitajsko	
vodstvo	tesno	sodeluje	z	ZDA,	da	bi	rešili	jedrsko	
vprašanje	 Severne	 Koreje.	 Po	 njegovih	 besedah	
obstaja	mednarodno	 strinjanje	 glede	 tega,	 da	 se	
sedanje	“grozeče	vedenje”	Severne	Koreje	ne	more	
nadaljevati.
CARACAS — Na	množičnih	 protestih	 v	Venezueli	
19.	aprila	so	izbruhnili	izgredi,	ki	so	po	zadnjih	po-
datkih	zahtevali	prvo	smrtno	žrtev.	Umrl	je	17let-
nik,	ustrelili	so	ga	v	glavo.	Izgredi	so	izbruhnili,	ko	
je	policija	proti	protestnikom,	ki	so	metali	kamenje,	
uporabila	solzivec.
LJUBLJANA — V	 Ljubljani	 je	 19.	 aprila	 potekal	
shod	za	znanost,	na	katerem	je	okoli	500	razisko
valcev	izrazilo	protest	zaradi	krčenja	proračunov	za	
raziskave	in	inovacije.	Podprl	jih	je	tudi	predsednik	
DZja	Milan	Brglez.
NEW YORK — Ultra	 konservativna	 monarhija	
Savdska	Arabija,	kjer	so	ženske	popolnoma	odvisne	
od	moških,	ki	se	odločajo	namesto	njim,	je	bila	iz-
voljena	 v	 komisijo	 Združenih	 narodov	 za	 pravice	
žensk.	Komentar	direktorja	UN	Watch:	»To	je	ab-
surd,	 saj	 je	 isto,	 kot	 če	bi	 požigalca	 imenoval	 za	
poveljnika	gasilcev.«
DOLENJSKE TOPLICE — Neznanci so na Bazi 
20	v	Kočevskem	rogu	uničili	kip	genocidnega	ud-
bovskega	šefa	in	klavca	Ivana	Mačka.	Poročevalec	
Nove24TV	se	upravičeno	sprašuje	ali	je	bil	to	van-
dalizem	ali	državljanska	dolžnost.
AJDOVŠČINA — Lastnik	ajdovskega	proizvajalca	
letal	Pipistrel,	 Ivo	Boscarol,	 je	z	ameriškim	Uber-
jem,	ki	upravlja	aplikacijo	za	naročanje	prevozov,	
sklenil	 partnerstvo	 pri	 razvoju	 električnega	 letal-
nika	z	navpičnim	poletanjem	za	namene	prevozov	
v	velemestih.
BERLIN — Mesto	 Freiberg	ob	 češki	meji	 je	 kan-
clerki	Merklovi	poslalo	račun	za	736.200	evrov	za	
stroške	 integracije	1.700	migrantov.	Sklicujejo	se	
na	 kanclerkino	 obljubo,	 da	 zaradi	 migrantov	 ne	
bo	zvišanja	davkov	in	dodatnih	bremen	za	lokalno	
skupnost.
NOVO MESTO — V	novomeški	 Splošni	 bolnišnici	
je	 škof	 Glavan	 29.	marca	 blagoslovil	 novo	 kape-
lo.	 Načrte	 je	 pripravil	 arhitekt	 Matija	 Marinko,	
uresničil	jih	je	pa	s	pomočjo	sodelavcev	in	dobrot-
nikov	bolniški	duhovnik	p.	Marko	Novak.	Kapela	je	
posvečena	lurški	Materi	Božji	–	Zdravje	bolnikov.
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
LETO 1855

Oton	Trabant	je	pisal	17.	novembra	1851	škofu	
Slomšku	s	Koroska	tudi	to:	»Posebno	vesel	sem	bil	
(v	Kairu),	ko	sem	poleg	sebe	zagledal	starega	du-
hovnika	v	črnem	talarju.	Kmalu	sem	spoznal,	da	je	
to	g.	Olivieri,	ki	sem	ga	poznal	že	iz	časnikov.	Tega	
blagega	gospoda	je	namreč	njegova	goreča	ljubezen	
do	ubogih	zamorcev	spet	peljala	v	Kairo,	da	na	trgu	
za	sužnje	nakupi	majhne	zamorske	deklice,	ki	so	bile	
s	silo	uropane	očetom	in	materam,	jih	vzame	s	seboj	
v	Italijo	in	razdeli	po	nunskih	samostanih	po	Italiji	
in	Franciji;	tam	jih	bodo	poučili	v	sv.	veri	in	v	raznih	
vednostih,	da	bi	se,	ko	odrastejo,	ako	jih	bo	volja,	
spet	vrnile	v	domovino	in	pomagale	misijonarjem	pri	
njihovem	težavnem	delu.	Ko	sem	ga	vprašal,	kdo	
ga	pri	tem	bogoljubnem	delu	posebno	podpira,	se	
je	spoštljivo	odkril	in	rekel:	‘To	je	delo	preblažene	
Device	Marije,	brez	madeža	spočete.’«	–	Kakor	je	
Danica	poročala	19.	februarja	1852	je	Olivieri	takrat	
kupil	27	deklic	in	2	dečka.
V	avstrijskih	samostanih	so	vzgajali	že	okoli	sto	

mladih	zamork.
Kakšni	so	bili	mnogi	od	zamorskih	otrok,	ki	so	jih	

pripeljali	v	Evropo,	se	vidi	na	primer	iz	pisma,	ki	ga	je	
pisal	29.	decembra	1856	eden	od	vzgojnega	osebja	
Propagande	nadškofu	De	Luca,	novemu	papeškemu	
nunciju	na	Dunaju:
»Pisal	sem	Vam	že	o	mladem	črncu	Jožefu	Juliju	

Como.	Zdaj	Vam	moram	iskreno	razodeti	razloge,	
zakaj	ga	nisem	obdržal	v	Urbanovem	zavodu	(na	
Propagandi).	 Zares	 sem	 bil	 presenečen,	 ko	 sem	
videl,	da	nima	 levega	očesa.	 (Taki	ne	morejo	biti	
posvečeni	za	mašnika	brez	posebnega	spregleda;	
op.	FJ.)	To	so	mi	vselej	zamolčali,	kadar	so	mi	pisali	
o	 njem.	 Pa	 to	 njegovo	 pohabljenost	 bi	 bil	 najbrž	
spregledal,	če	bi	ne	videl	na	njem	še	drugih	napak,	
ki	izvirajo	iz	njegove	narave,	ki	pač	ni	nagnjena	k	
pobožnosti	in	tudi	ne	k	duhovništvu.	Zelo	je	lažniv	in	
hoče	svoje	laži	podpreti	z	izmišljenimi	nadnaravnimi	
prikaznimi.	V	malo	dneh,	kar	je	bil	tukaj,	se	večkrat	
ni	udeležil	skupnih	molitev;	pri	službi	božji	ni	klečal,	
ampak	sedel.	Predstojnika	je	vprašal,	ali	morajo	vsi	
gojenci	tega	zavoda	iti	za	duhovnike;	povedal	je,	da	
mu	je	neki	tovariš	prigovarjal,	da	naj	ne	bo	duhov-
nik.	Večkrat	je	zatrdil,	da	mora	oditi	iz	tega	zavoda,	
ker	se	mu	je	ponoči,	ko	je	čul,	prikazala	Mati	Božja,	
mu	velela,	naj	odide	in	mu	pokazala	nekaj	listkov,	o	
katerih	zdaj	pravi,	da	jih	je	našel	v	rokah	po	prikazni.	
Ravnatelj	je	tej	njegovi	prikazni	malo	verjel.	Zato	si	
je	deček	izmislil	drugi	dve	prikazni	in	je	naslednje	
jutro	govoril	o	njiju,	trdeč,	da	mu	je	Mati	Božja,	ko	
mu	je	velela	oditi,	rekla:	‘Jaz	sem	mati	Jezusova	in	
morda	tudi	vaša’.	Stavili	so	mu	razna	vprašanja;	v	
odgovorih	se	je	pa	zapletal	v	razna	protislovja.	Tiste	
listke	je	popisal	on	sam,	bili	so	le	delci	pole	papirja,	
ki	mu	jo	je	bil	dal	predstojnik.	Ko	sem	spoznal,	da	
nima	veselja	za	molitev,	da	je	nesramno	lažniv	in	

da	je	dvomno,	ali	mu	je	tisti	tovariš	res	razkladal,	
zakaj	naj	ne	postane	duhovnik,	ga	nisem	več	mogel	
obdržati,	ne	da	bi	delal	silo	svoji	vesti.	Upam,	da	si	
boste	mojo	odločitev	pravilno	razlagali.«
Nekaj	mladih	črncev	in	črnk	so	dobili	tudi	v	slo-

venske	kraje.	Dunajski	odbor	Marijinega	društva	je	
razmišljal,	ali	ne	bi	kazalo	v	Ljubljani	ustanoviti	šolo	
za	črnce	(Leto	poročilo	Marijinega	društva	1855/56,	
str.	27).
Omenili	smo,	da	je	Jeran,	ko	se	je	poleti	1854	vra-

čal	proti	domu,	pripeljal	iz	Kaira	osemletnega	dečka,	
ki	se	mu	je	zdel	zelo	nadarjen.	Postal	naj	bi	duhovnik	
ali	vsaj	dober	obrtnik	in	se	vrnil	med	rojake.
Ob	petka	15.	decembra	do	nedelje	17.	decembra	

1854	so	bile	v	Ljubljani	velike	slovesnosti	ob	zlati	
maši	škofa	Wolfa.	Prišel	je	tudi	škof	Slomšek.	V	ne-
deljo	je	imel	najprej	Primož	Peterlin	v	stolnici	novo	
mašo.	Po	tej	maši	je	Slomšek	krstil	Jeranovega	mla-
dega	črnca	na	ime	Jožef	Salvator	Marija.	Za	botra	sta	
bila	Fidelis	Trpin	in	Agneza	Ulman.	Med	svojo	mašo	
mu	je	Slomšek	tudi	dal	prvo	sv.	obhajilo.	Potem	je	
imel	Slomšek	pridigo.	»Obilno	množico	navzočih	je	
prisrčno	ogovoril,	da	se	naj	veselijo	s	sveto	Cerkvijo	
in	hvalijo	presveto	Trojico,	ker	je	zamorček	dosegel	
toliko	srečo,	da	je	rešen	iz	časne	in	večne	sužnosti;	
da	naj	pa	tudi	goreče	molijo	zanj,	da	bi	živel	po	veri	
in	nekoč	nesrečnim	zamorskim	bratom	sestram	pri
žigal	luč	svete	vere;	molijo	naj	pa	tudi	za	misijonarje,	
ki	se	trudijo	po	pekočih	afriških	pustinjah,	da	bi	jih	
Bog	podpiral	v	svojo	milostjo«	(Zgodnja	Danica	21.	
12.	1854).	Slomška	so	naprosili,	da	bi	krstil	 tega	
dečka	zato,	ker	je	bil	na	glasu	kot	“misijonski	škof”.	
Že	kot	semeniški	spiritual	v	Celovcu	je	bogoslovce	
navduševal	za	misijonstvo.	Kot	škof	je	leta	1859	v	
posebni	knjižici	vabil	k	molitvi,	delu	in	prispevanju	
za	misijone.	Tiso	pomlad	leta	1854	ga	je	bil	prišel	
Baraga	kot	škof	osebno	obiskat	v	Šent	Andraž.	–	Ob	
desetih	je	škof	Wolf	zamorca	birmal.	Za	botra	je	bil	
Janez	Baumgarten.	–	Deček	se	je	poslej	pisal	Jožef	
Jeran	Kranjski.
Jeran	je	9.	avgusta	omenil	v	Zgodnji	Danici:	»Pri-

jateljem	in	dobrotnikom	zamorca	Jožefa	Kranjskega	
bo	morebiti	všeč,	če	slišijo,	da	je	šolo	dobro	zdelal.	
Prvega	pol	leta,	ko	ga	je	slovenska	beseda	še	bolj	
mudila,	je	imel	prvi	red,	zdaj	je	pa	med	odličnjaki	
drugi	obdarovanec.	Še	ni	preteklo	leto	dni,	pa	se	je	
z	Božjo	pomočjo	naučil	po	slovensko	in	nemško	brati	
in	pisati,	nekoliko	po	italijansko	in	arabsko	brati,	po	
slovensko	 govoriti.	 Naučil	 se	 je	 tudi	 krščanskega	
nauka,	kolikor	ga	je	za	sv.	krst	in	za	šolo	treba,	in	
kar	se	še	učijo	v	spodnjem	oddelku	prvega	razreda.	
Zraven	tega	je	pa	imel	še	dosti	časa	za	svoje	konje,	
puške,	trobente	itd.«	Da	bi	mu	ne	bilo	dolgčas	in	da	
bi	ne	pozabil	svojega	materinega	jezika,	je	celjski	
kapucinski	gvardijan	želel	odkupiti	še	enega	in	ga	
dobiti	v	Ljubljano.
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O pridi ,  Stvarnik, Sveti  Duh ,
obišči nas, ki  tvoj i  smo,
napolni  s svojo mi lostjo
srce po tebi ustvarjeno.

Ime je tvoje Tolažnik
in dar Boga najvišjega,
ljubezen, ogenj ,  ž ivi  vir,

posvečevalec vseh stvari .

Razsvetl i  z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vl ij ,

v telesni bedi nas krepčaj ,
v slabosti  vsaki moč nam daj .

Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi ,  vodi nas
in zla nas varuj vsakega.

Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina božjega,

In v tebe trdno verujemo,
ki izhajaš večno iz obeh . Amen.
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Med	binkoštnimi	šegami	zbujajo	posebno	pozor-
nost	pastirska	 tekmovanja.	V	Prekmurju,	na	Šta-
jerskem,	Koroškem	in	Gorenjskem,	povsod	pastirji	
tekmujejo,	kateri	bo	prvi	na	paši,	gorje	pa	revežu,	ki	
je	zaležal	in	prižene	živino	zadnji	med	tovariše.	Na	
Štajerskem	in	Koroškem	dobi	tisti,	ki	je	bil	prvi,	čast
ni	naziv	in	ga	ves	dan	slavijo,	zadnji	pa	je	deležen	
sramotnega	pridevka	in	mora	prenašati	posmeh	vseh	
tovarišev.	Iste	časti	in	iste	sramote	so	bile	deležne	
tudi	pastirice,	katera	je	bila	pač	prva	
ali	zadnja.
Razlaga,	da	izvirajo	takšne	šege	iz	

mladostne	 prešernosti	 ali	 iz	 človeku	
last	nega	 tekmovalnega	 gona,	 je	 na	
prvi	pogled	naravna	in	zadovoljiva.	Ker	
pa	so	razširjene	 le	po	določenem	po-
dročju	in	tam	bolj	ali	manj	enake,	nam	
takšna	razlaga	že	manj	ustreza.	Pomi-
sliti	je	treba	na	kakšno	starejše	obredje,	
ki	je	morali	imeti	svoj	posebni	pomen.
Mnenja	o	izvoru	teh	šeg	so	različ-

na	Nam	najbolj	 prija	 tisto,	 ki	 tudi	 v	
njih	vidi	ostanek	čaščenja	prednikov.	
Najpomembnejša	 obredja	 z	 žrtvami	
so	naši	davni	predniki	opravljali	pred	
“znamenjskim	 drevesom”	 ali	majem	
(mlajem),	ki	smo	ga	že	srečali	v	naših	
šegah.	Prvič	ga	omenja	neko	poročilo	
od	Mure	iz	leta	1887,	ki	pravi,	da	so	si	
otroci	za	Jurjevo	napravili	“križ”,	nanj	
obesili	goveje	rogove	in	nato	okoli	nje-
ga	“prasca	gonili”.	Drugič	smo	ga	sre-
čali	o	vnebohodu	v	Beli	Krajini.	Pastirji	
so	 si	 zasadili	 poleg	 kresišča	 visoko,	
tanko	brezo,	ki	so	jo	oklestili	tako,	da	
so	ostali	na	njej	le	štrclji	vej	in	vejic;	
nanje	so	nasadili	jajčne	lupine,	ki	so	
jih	shranili	od	zajtrka.	Na	vrh	breze	so	
obesili	še	svoje	torbe,	tako	da	je	bila	
lepo	“nakičena”.
Primer	 znamenjskega	 drevesa	 ali	

mlaja	 o	 binkoštih	 bomo	 spoznali	 na	
Koroškem.	 Prej	 pa	 poglejmo,	 kaj	 se	
je	 v	 davnih	 časih	 posebnega	 godilo	
ob	njem.
Pomladanska	obredja	so	vsebovala	

med	drugim	tudi	žrtve,	v	davnini	tudi	
človeške	žrtve.	Zahtevali	so	 jih	duhovi	prednikov.	
Kdo	naj	bi	bil	žrtev,	je	določil	tekmovalni	tek	do	zna-
menjskega	drevesa.	Najšibkejši,	najslabši	v	rodu	je	
bil	zadnji.	Tega	je	rod	zlahka	pogrešal,	ga	prepustil	
prednikom,	jim	ga	žrtvoval.	Zato	pa	je	na	prvega,	ki	
je	bil	najmočnejši,	najsposobnejši	v	rodu,	prešel	ves	
blagoslov	potolaženih	prednikov,	z	njim	rodovitnost,	
ki	je	je	bil	po	njem	deležen	ves	rod,	posebno	še,	če	
se	mu	je	pridružila	družica,	s	katero	je	v	simbolni	
združitvi	potrdil	svojo	pomembno	vlogo.	Ni	čuda,	da	

ga	je	rod	obsipal	z	najvišjimi	častmi.
Podobne	 okoliščine	 v	 zgodovini	 verstev	 vseh	

narodov	povedo,	da	se	je	človeška	žrtev	sčasoma	
umaknila	zgolj	simbolu.	Moč	vere	je	tudi	opešala,	
vera	se	je	notranje	izvotlila.	Ostala	je	samo	zunanj-
ščina,	ostal	 je	 tekmovalni	 tek,	ki	 je	bil	poslej	 res	
samo	prešerna	igra.	Prvi	je	slejkoprej	deležen	časti,	
zadnji	pa,	nekdanja	krvava	žrtev,	je	tarča	splošnega	
poroga.	Znamenjsko	drevo	je	izgubilo	svoj	pomen,	

ko	so	jeli	opuščati	stara	obredja	v	čast	
prednikov.	Skoraj	povsod	so	pozabili	
nanj.	Tekmovalni	tek	mi	imel	več	cilja.	
Zato	to	so	tudi	njega	opustili.	Name-
sto	tekmovanja	v	teku	se	je	razširilo	
tekmovanje	 v	 zgod	njem	 vstajanju,	
ves	 ostanek	 nekdanjega	 obredja	 pa	
so	prevzeli	pastirji.
Zdi	 se	 nam,	 da	 ta	 razlaga	 zado-

voljivo	pojasnjuje	nastanek	in	smisel	
zanimivih	binkoštnih	šeg.
“Binkoštni	 tek”	 k	 znamenjskemu	

dre	vesu	so	poznali	pred	davnimi	časi	
še	pastirji	v	Ziljski	dolini.	Na	binkoštno	
soboto	zvečer	so	se	zbrali	v	planini	na	
najbolj	 ravnem	kraju,	zasadili	 “mlaj”	
ter	od	primernega	mesta	stekli	proti	
njemu.	 Kdor	 je	 pritekel	 prvi	 na	 cilj,	
so	ga	oklicali	za	“binkoštnega	kralja”,	
zadnjemu	pa	so	dali	kakšno	smešno	
ime.	 Nato	 so	 zažgali	 grmado	 okoli	
mlaja,	pričeli	pokati	z	biči	ter	vso	noč	
preživeli	na	prostem.
Staro	znamenjsko	drevo	so	poznali	

o	 binkoštih	 tudi	 pastirji	 v	 dobrolski	
okolici	 na	 Koroškem.	 Zvedel	 je	 zanj	
Fr.	 Kotnik	 od	 svojega	 učenca	 Ivana	
Kranjca	 s	 Podhoma	 pri	 Dobrli	 vesi.	
Opisal	mu	ga	je	takole:
Pred	dolgimi	leti	je	bilo	v	dobrolski	

okolici	še	veliko	ovac	in	govedi.	Vsaka	
večja	 kmetija	 je	 imela	 tudi	 pastirja.	
Sedaj	je	le	malo	ovac	in	ne	rabijo	to	li
ko	pastirjev.	Ta	navada	je	izginila.	Na	
binkoštno	krstnico	so	pastirji	posekali	
par	metrov	visoko	smrečico,	jo	do	do-
ločene	višine	olupili,	venčali	in	orožali.	
Na	vršiču	so	napravili	krog	in	postavili	

vanj	križ,	okoli	 in	okoli	pa	 jo	prepletli	 z	venci	 ter	
tudi	deblo	ovenčali.	Naredili	so	si	maj,	da	postavili,	
kakor	ga	veliki	fantje	postavljajo.	Pod	maj	pa	so	kaj	
zakopali.
Kdor	je	bil	na	binkošti	prvi	na	paši,	je	dobil	to,	kar	

je	bilo	pod	majem	zakopano,	in	tudi	maj	sam.	Bil	je	
“zvate	jajce”	–	tako	so	ga	imenovali	tovariši.	Drugi	
je	bil	 “srebrne	 jajce”,	 poslednji	 pa	 je	 imel	 “čast”,	
da	 je	bil	 “binkoštni	podvueh”	(podlog),	“binkoštni	
kvopovc”	(klopotec).	Nagajivi	tovariši	so	ga	dražili	

Niko Kuret

BINKOŠTNE ŠEGE

Binkoštni mlaj
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in	mu	zapeli:
Binkoštni podvueh tak dovg leži,
da se mu še slama riti drži.
Karkoli	 se	 je	 od	 te	 obredne	 šege	 ohranilo	 na	

Koroškem	in	drugod	po	Slovenskem,	se	suče	le	še	
okoli	slavljenega	prvega,	zgodaj	vstalega,	in	okoli	
zasmehovanega	zadnjega,	zaspanca.	Vse	je	 le	še	
šala,	ki	pa	ni	tako	nedolžna.	Zgodaj	vstati	je	maled-
mu	človeku	težko,	posmeh	trpeti	pa	še	teže.
Na	Koroškem,	naj	že	bo	v	Zilji,	Rožu,	Podjuni	ali	

v	Mežiški	dolini,	je	binkoštno	jutro	za	pastirja	praz
nik,	 čeprav	mora	gnati	 na	pašo	 že	pred	 sončnim	
vzhodom.	Tisti,	ki	v	Zilji	prvi	prižene	na	pašo,	je	sla-
vljenec	in	mu	dado	venec	iz	rož.	Tudi	prva	krava	ga	
dobi.	Zadnji	pastir	je	seveda	siromak.	Zmerjajo	ga	z	
“binkoštnim	volejem”,	v	Mežiški	dolini	z	“binkoštnim	
čolekom”	(teletom).	Njegovi	kravi	obesijo	okoli	vratu	
venec	iz	kopriv	z	zvoncem	in	macesnovega	lesa,	ki	
v	njem	visi	žaba.	V	srednji	Ziljski	dolini	ji	natakne-
jo	 celó	venec	 iz	krastač	 (krot)	na	 rogove.	Včasih	
poskušajo	nesrečniku	obesiti	žabo	tudi	okoli	vratu.
V	Rožu	mora	krastačo	vzeti	celo	v	usta,	pri	čemer	

vpijejo:
Potouci ha,
pomouzi ha,
vrzi ha za pvot
pa daj jom
ano sklödo pačanah krot!
(Za	tiste,	ki	jim	narečje	dela	

težave:	 Potolci	 ga,	 pomolzi	 ga,	
vrzi	ga	za	plot	pa	daj	mu	eno	skledo	
pečenih	krot.)
V	Št.	Lipšu	je	tisti,	ki	na	binkoštno	

nedeljo	v	hiši	zadnji	vstane,	binkošt
ni	pomijnjak.	V	Mežiški	dolini	
do	bi	koprive	v	posteljo.
Na	Štajerskem	je	bila	med	

pastirji	 že	od	nekdaj	navada,	
da	so	prignali	živino	na	binkoštno	nedeljo	še	pred	
jutranjim	 svitom	na	 pašo.	 »Kdor	 je	 prvi	 na	 pašo	
prignal,	je	bil	od	drugih	pastirjev	poslavljen,	oven-
čali	so	mu	najstarejšo	kravo	in	pastirja	postavili	za	
kralja Gonjaša.	Venec	iz	pisanih	cvetlic	spleten	bil	
mu	je	krona,	pisana	palica	žezlo;	drugi	pastirji	so	
mu	čast	piskali	na	žveglicah	in	orglicah	in	pokali	z	
biči,	da	je	vse	hrumelo	po	dolini.	Kdor	je	slednji	na	
pašo	prignal,	je	bil	zasramovan,	njegova	najstarej-
ša	krava	je	dobila	venec	iz	kopriv,	on	pa	krono	iz	
smrdljivih	rož	in	luka	(čebule)	in	pa	priimek:	Lukec	
... Kralj Gonjaš	je	večer,	ko	so	pastirji	svojo	čredo	
domu	prignali,	hodil	od	hiše	do	hiše	in	bil	obdarovan	
z	orehi	in	suhimi	slivami	in	na	vrata	vsake	hiše	je	
s	palico	potrkal	...«	–	kakor	je	opozoril	že	B.	Orel,	
pozneje	 ta	 šega	 slabi:	 o	 binkoštnem	 kralju	 ali	 o	
prvem	na	paši	ni	več	sledu,	zanimanje	zbuja	zgolj	
tisti	 pastir,	 ki	 na	 binkoštno	 nedeljo	 zjutraj	 zadnji	
prižene	živino	na	pašo	ali	zadnji	vstane.	Že	pred	več	
kot	stopetdesetimi	leti	je	Davorin	Terstenjak	poročal	
o	“poletnih	šegah	Slovencev	takraj	in	onkraj	Mure”	
in	pri	tem	opisal	šege	na	“Duhovo”.	Kdor	najzadnji	
na	pašo	prižene,	ga	imenujejo	Lukmana,	pastirico	

pa	Lukmanco.	Zaspancu	opletejo	kravo	(verjetno	s	
koprivami),	njemu	samemu	pa	napravijo	venec	iz	
smrdljivih	zelišč.	Prvi	ni	imel	posebnega	imena,	pač	
pa	so	zanj	hranili	najlepši	del	pašnika,na	katerega	
živine	dotlej	sploh	niso	spustili.	Ta	del	pašnika	so	
imenovali	“velenjak”.	Nekaj	podobnega	so	poznali	
za	Ščavnico;	tam	so	si	za	binkošti	 	 “pašo	 gajili”,	
tistemu	košču	pašnika	pa	so	pravili	“gaj”.	Medtem	
ko	na	Murskem	polju	prvi	pastir	ni	dobil	posebnega	
imena,	so	pa	pastirico,	če	 je	bila	prva,	 imenovali	
“lepa	Leksa”.	Vsi	so	jo	častili	in	jo	imeli	“za	kraljičico”.	
Lepo	so	jo	opletli	s	cvetem	in	jo	na	večer	svečano	
“sprevodili”	domov,	“okoli	nje	pevaje	in	v	žveglico	
piskaje”	(Vicko	Dragan,	Šege).
Na	Ptujskem	polju	 (Sv.	Marjeta	niže	Ptuja)	dá	

pastir,	ki	prvi	prižene	z	dvora	na	cesto,	takoj	z	bičem	
znamenje.	Brž	se	mu	odzovejo	vsi	budni	pastirji.	
Vsak	pastir	gleda,	da	ga	tisti,	ki	je	bil	prvi,	čimprej	
opazi.	Ko	so	namreč	že	vsi	iz	vasi	na	paši,	se	začne	
strogo	zapovrstno	štetje,	kdo	je	prvi,	kdo	drugi,	tretji	
in	tako	naprej.	Kdor	prižene	zadnji,	pa	čeprav	ob	
petih,	je	“binkoštna	lüknjica”.	Sicer	pa	takega,	ki	je	
zaležal,	navadno	ne	čakajo.	Kar	na	dom	gredo	in	mu	
pod	oknom	kričijo:	»Finkoštna	lüknja!«	Pastirji	so	
tudi	nagajivi.	Marsikateremu	tovarišu	hodijo	zave-
zovat	hlevska	vrata,	tako	da	revež,	ki	spi	v	hlevu,	

ne	more	z	živino	ven,	če	pa	spi	v	hiši,	da	
ne	more	brž	do	živine.	Tudi	dvoriščna	
vrata	si	zavezujejo	 in	zapahe	si	s	

kravjekom	mažejo,	samo	
da	pastir	ne	more	takoj	
na	 cesto	 in	 ne	more	
prvi	 dati	 znamenja,	
da	 že	 žene	 na	 pašo.	
Na	Dravskem	polju	(Št.	

Janž)	doleti	zadnjega	pa-
stirja	še	posebna	kazen:	z	
zobmi	mora	vleči	iz	zemlje	

klin,	ki	mu	ga	dostikrat	prej	
namažejo	z	blatom.	–	V	ljutomerski	okolici	spravi	
o	binkoštih	tudi	občinski	pastir	(“hertar”)	jalovino	
nenavadno	zarana	pašo.	Domači	pastirji,	ki	pasejo	
krave	dojnice,	opravijo	svoj	posel	že	pred	sončnim	
vzhodom,	nakar	jih	izroče	“hertarju”.	Kdor	prižene	
svoje	krave	šele	za	“hertarjem”,	je	v	posmeh	njemu	
in	drugim.	“Hertar”	mu	napravi	celo	“deda”,	ki	ga	
krava	prinese	opoldne	domov.	To	je	seveda	sramota	
za	pastirja	in	za	hišo.
Kdor	pa	sploh	zadnji	v	hiši	vstane,	je	binkoštna	

lulija.
Okoli	Kapele	pri	Radgoni	zasmehujejo	zaspanca:	

Fuj,	fünkištna	lüknja!
Sramotenje	“zadnjega”	vstajavca	sega	na	Štajer-

skem	tudi	niže	dol.	V	laškem	okraju	je	veljal	tisti,	
ki	je	na	binkoštno	nedeljo	prvi	vstal,	za	pridnega,	
zadnji	je	bil	pa	“binkoštna	luknja”.	V	Šaleški	dolini	
je	“fincluknja”,	v	Dravski	dolini	pa	tudi	“binkoštna	
luknja”;	tistemu	ki	je	po	sončnem	vzhodu	še	pod	
odejo,	 natlačijo	 koprive	 v	 posteljo.	 Na	 binkoštno	
nedeljo	je	treba	tudi	na	Kozjaku	gnati	živino	pred	
soncem	na	pašo.	Prvi	pastir	je	deležen	časti,	zadnji	
pa	posmeha.
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Spomin	na	nekdanje	obredje	sega	tudi	v	Prek
murje.	Na	risáli	je	treba	vstati	navsezgodaj,	še	pred	
soncem.	Pastirji	ženejo	že	takoj	po	polnoči	na	pašo.	
Zaspancem	devajo	 koprive	 okoli	 glave.	 Zadnji	 je	
“risalska	püjtra”	ali	“risalski	sopi”.	Ves	dan	ga	za-
smehujejo:

Copi, lopi, copi, lopi
čarne (ali prazne) püjtre zatik.
Na	binkoštno	(“risálsko”)	nedeljo	morajo	pastirji	

tudi	 v	 Porabju	 navsezgodaj	 gnati	 živino	 na	 pašo.	
Tistemu,	 ki	 se	 prikaže	 zadnji,	 navežejo	 za	 vrat	
veliko	poleno	in	se	ves	čas	ne	sme	ganiti	z	mesta.	
Tudi	se	vse	leto	norčujejo	iz	njega	in	ga	zmerjajo	
z	lenuhom.	Kdor	v	Porabju	na	“risáli”	dolgo	leži,	je	
“risálska	pütra”.
Na	Gorenjskem	so	se	ohranili	le	ostanki	teh	šeg.	

V	Tuhinju	so	bili	mnenja,	da	je	dobro,	na	binkošno	
nedeljo	gnati	živino	pred	soncem	na	pašo.	Velika	čast	
je	za	pastirja,	ki	pride	prvi.	Kateri	pa	zadnji	prižene,	
mu	kličejo	»Pomije,	lok,	lok,	lok!«.	Pastirju,	ki	“na	
semenj”,	o	binkoštih,	zadnji	prižene	na	pašo,	pravijo	
na	Gorenjskem	splošno:	»Pomijek	je	poglodal!«	V	
okolici	Škofje	Loke	so	morali	o	binkoštih	pastirji	že	
s	prvim	svitom	odriniti	na	pašo.	Pri	Sv.	Duhu,	kjer	
imajo	 tedaj	 žegnanje,	 semánji	 dan,	 so	 zadnjega	
zasmehovali.	V	Poljanski	dolini	 (Četena	ravan)	so	
se	pastirji	skušali,	kateri	bo	na	binkoštno	nedeljo	
prvi	prignal	na	pašo.	Tisti,	ki	 je	bil	predzadnji,	 je	
bil	“putrih”.	Ko	je	pa	prignal	zadnji,	so	vsi	
vpili	nanj:

»Lop, lop, lop! Kurja rit! Lop, lop, lop!«
V	Beli	Krajinni	so	binkošti	le	še	pastirski	

praznik,	 podoben	 Jurjevemu	 ali	 Križem.	
Okoli	Metlike	dá	gospodinja	pastirju	na	pašo	
s	seboj	klobaso,	jajca	za	cvrtje,	bel	kruh	in	
“požúnec”	(bokal)	vina,	vendar	ne	preveč,	
da	se	ne	opije.	Klobaso	odločijo	pastirju	za	
križe	in	binkošti	navadno	že	pri	kolinah.	Okoli	
Gradaca	pogosti	gospodinja	pastirja	zjutraj	in	
popoldne.	Zjutraj	dobi	s	seboj	cvrtje,	kruh	in	
žganje,	popoldne	pa	potico,	klobaso	in	vino.	
Za	ta	dan	okrase	pastirji	živino	z	zelenjem.	
Ne	gonijo	pa	krav	na	pašo	pred	soncem;	me-
nijo	namreč,	da	bi	jih	sicer	coprnice	jezdile	in	
“potrle”.	Tako	je	ohranila	Bela	Krajina	komaj	
sled	drugod	znanih	zanimivih	pastirskih	šeg	
za	binkošti.
Mikavno	nagajanje	zaspancem	v	družini	in	v	vasi,	

ki	ga	je	pobudila	prvotno	povsem	drugače	mišljena	
starodavna	pomladanska	šega,	zasledujemo	poseb-
no	na	Štajerskem,	pa	tudi	drugod	po	Slovenskem.
Pri	Sv.	Ani	na	Krembergu	skušajo	fantje	na	bin-

koštno	nedeljo	zutraj	natihoma	priti	v	kamre,	kjer	
spe	dekleta,	 in	 jih	“opletejo	s	koprivami	 in	drugo	
zelenjavo”,	enako	delajo	tudi	dekleta	fantom.	Tudi	
na	Dravskem	polju	pri	vstajanju	na	binkoštno	jutro	
drug	drugemu	radi	“pomagajo”.	Tisti,	ki	prvi	vstane,	
brž	skoči	za	plot	po	koprive	in	jih	še	spečim	zanese	
v	posteljo.	To	vsakega	spravi	pokonci.	Zaspancem,	
posebno	znanim	lenuhom,	jo	zagodejo	v	Framu	tako,	
da	jim	na	streho	vržejo	šopek	kopriv	ali	pa	jim	jih	

nastavijo	na	okno	z	voščilom,	da	je	treba	»vse	lenuhe	
s	koprivami	nažgati,	jih	s	postelj	pometati	in	na	delo	
nagnati.«	Smeh	in	zamera	seveda	ne	izostaneta.
Na	Dravskem	polju	si	privoščijo	fantje	za	binko-

šti	dekleta,	ki	že	več	let	zaman	čakajo	na	ženina.	
Na	okno,	na	drevo,	na	studenec,	na	streho	ali	kam	
drugam	jim	postavijo	slamnatega	“deda”,	ženina.	V	
roke	mu	potisnejo	šopek	iz	kopriv,	na	prsi	pa	pritr-
dijo	pismo	z	nič	kaj	veselo	vsebino.	Vas	se	smeje,	
prizadeta	dekleta	pa	skoraj	ne	upajo	iz	hiše.	Okoli	
Kapele	pri	Radgoni	lahko	pričakuje	“deda”	na	strehi	
ali	šopek	iz	kopriv	pri	vratih	vsakdo,	ki	na	binkoštno	
nedeljo	zaleži.	Deležno	ga	je	pa	tudi	dekle,	če	se	je	
fantom	zamerilo.
Rano	 vstajanje	 ni	 samo	 ostanek	 nekdanjega	

binkoštnega	tekmovanja.	Imelo	je	nemara	še	drug	
pomen	v	obredih	pomladanskega	praznika.
Značilna	je	stara	vera,	ohranjena	v	Goriči	vasi	pri	

Ribnici.	Na	binkoštno	jutro	mora	vsakdo	vstati	pred	
zoro,	 stopiti	 na	 hišni	 prag	 in	 skozi	 rešeto	 gledati	
vzhajajoče	sonce.	Videl	bo,	kako	sonce	pleše	...	Vera	
v	ples	sončnega	božanstva,	ki	se	na	poti	po	nébesu	
bliža	svojemu	vrhu,	je	prav	gotovo	zelo	stara.
Nemara	 je	 ostanek	 predkrščanskih	 obredij,	 če	

ponekod	na	binkoštno	nedeljo	prav	zgodaj	vstanejo	
k	molitvi.	Manica	Komanova	nam	poroča	o	svoječasni	
šegi	na	Gorenjskem,	blizu	Ljubljane:	»Na	binkoštno	
nedeljo	zadoni	že	ob	treh	zjutraj	po	vseh	cerkvah	

glasno	pritrkovanje,	ki	traja	celo	uro.	Tedaj	gre	zbu-
dit	hišni	gospodar	vso	družino	in	potem	molijo	kleče	
vse	tri	dele	rožnega	venca.	Da	prihajajo	 iz	svojih	
ležišč	več	ali	manj	kisli	obrazi,	je	umevno,	kajti	ni	
posebno	prijetno,	tako	zgodaj	zapustiti	posteljo	...
Na	Štajerskem,	zlasti	v	Slovenskih	goricah	in	v	

Framu,	se	ljudje	odpravljajo	večidel	k	“rani”	maši.	
Ko	 veliki	 zvon	 “skup	 zvoni“,	mora	 biti	 živina	 že	
sita	v	hlevu.	Verniki	 se	zbirajo	pri	vaški	kapeli	 in	
–	podobno	kakor	na	veliko	noč	–	skupaj	odidejo	v	
cerkev	s	procesijo.	Take	procesije	se	bližajo	cerkvi	
od	vseh	strani	in	zvonovi	jih	slovesno	pozdravljajo.	
Na	cerkvenem	pragu	jih	čaka	duhovnik	v	roketu,	jih	
pokropi	z	blagoslovljeno	vodo	in	pospremi	v	cerkev.

Jutranja paša
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

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

P R E D O K U S  B O L E Č I N E  I N  S L AV E
Ko	je	bilo	dete	Jezus	staro	osem	dni,	čas,	ki	ga	

je	predpisovala	Postava,	so	ga	obrezali	po	starem	
običaju	davnih	prednikov,	ki	ga	je	Izrael	od	Abra-
hama	dalje	imel	za	poroštvo	svoje	zaveze	z	Bogom.	
Obrezovanje	 Janeza,	 poznejšega	 Krstnika,	 je	 bil	
družinski	 obred,	med	katerim	 je	 zablestela	Božja	
slava	nad	Zaharijem,	njegovim	očetom.	Pri	Jezusu,	
sinu	mimoidočih	popotnikov,	 je	cela	stvar	šla	bolj	
preprosto.	 Kak	 “mohel”,	 specialist	 za	 to	majhno	
pa	občutljivo	operacijo,	 jo	 je	moral	opraviti	kar	v	
Betlehemu.	 Istočaso	so	mu	dali	 ime,	kakor	ga	 je	
naročil	angel.
To	ni	bilo	nič	drugega,	kot	ena	izmed	obveznosti,	

ki	jih	je	staršem	nalagalo	rojstvo	sina,	še	posebno	
prvorojenca.	 »Odkupi	 pri	 svojih	 sinovih	 vsakega	
prvorojenca!«	(2	Mz	13,13),	je	ukazal	Jahvé	v	spo-
min	na	milost,	ki	jo	je	izkazal	v	noči,	ko	je	udaril	s	
smrtjo	egiptovske	otroke	 in	prizanesel	 izraelskim.	
To	 obveznost	 so	morali	 izpolniti	 v	 enem	mesecu.	
Dečka	so	odkupili	z	darom	pet	šeklov,	navada	pa	je	
bila	tudi,	da	ga	predstavijo	Gospodu,	čeprav	sveta	
besedila	tega	nikjer	izrecno	ne	zahtevajo.

Izraziti	vsoto	5	šeklov	v	današnji	valuti	je	praktič-
no	nemogoče.	Šekel	je	bi	vreden	približno	4	denarije,	
en	denarij	pa	je	bilo	plačilo	dnine	(dela	enega	dne)	
–	 spomnimo	 se	 evangeljske	 zgodbe	 o	 delavcih	 v	
vinogradu:	»Z	delavci	se	je	pogodil	za	en	denarij	na	
dan«	(Mt	20,2).	5	šeklov	bi	torej	bilo	20	denarijev	=	
plačilo	za	20	dni	dela.	Vendar	tudi	to	ne	pove	dosti,	
saj	so	delo	takrat	vrednotili	drugače,	kot	ga	danes.	
Vsekakor	 za	 skromnega	obrtnika	 to	ni	 bil	majhen	
denar;	(op. ur.).

Poleg	tega	je	Mojzesova	Postava	nalagala	ženam,	
ki	so	rodile,	iti	v	tempelj	k	očiščevanju.	V	skladu	s	
Postavo	so	bile	nečiste	štirideset	dni,	če	so	rodile	
sina	 in	 osemdeset	 dni,	 če	 so	 rodile	 hčerko.	 Tudi	
one	so	morale	opraviti	daritev	v	skladu	s	svojimi	
možnostmi:	ali	enoletno	jagnje,	ali	dve	grlici	ali	dva	
golobčka	(3	Mz	12,8).
Jožef	in	Marija	sta	torej	morala	v	Jeruzalem,	da	

bi	izpolnila	ti	dve	obveznosti,	to	pa	je	bila	priložnost	
za	novo	znamenje	edinstvene	važnosti.	Nek	starec	
iz	tega	mesta,	pravičen	in	bogaboječ	mož,	je	opom
njen	od	Svetega	Duha	prišel	v	tempelj	v	trenutku,	
ko	sta	ponižna	zakonca,	izgubljena	med	množico,	
tja	prinesla	svojega	otroka.	Bilo	mu	je	ime	Simeon.	
Bog	mu	je	obljubil,	da	ne	bo	umrl,	ne	da	bi	s	svojimi	
telesnimi	očmi	videl	Mesija,	v	katerega	je	upala	nje-
gova	duša.	Preroška	vednost	mu	je	dala	v	Marijinem	
dojenčku	 spoznati	 Gospodovega	Maziljenca.	 Vzel	
ga	je	v	naročje	in	zanesen	od	gorečnosti	dal	duška	

svojemu	veselju	v	tisti	pesmi	Zdaj odpuščaš ...,	ki	
jo	katoliško	bogoslužje	ponavlja	ob	času	spanja	in	
ob	času	smrti	kot	najplemenitejši	 izraz	popolnega	
zaupanja	v	Boga:

»Gospodar,	zdaj	odpuščaš	svojega	služabnika	po	
svoji	besedi	v	miru,	kajti	moje	oči	so	videle	tvojo	
rešitev,	ki	si	jo	pripravil	pred	obličjem	vseh	ljudstev:	
luč	v	razodetje	poganom	in	slavo	Izraela,	svojega	
ljudstva«	(Lk	2,2932).	Pa	komaj	 je	končal	 svojo	
zahvalo	Bogu,	že	mu	je	preroški	duh	navdihnil	dru-
ge	besede.	Mariji	je	rekel:	»Glej,	ta	je	postavljen	v	
padec	in	vstajenje	mnogih	v	Izraelu	in	v	znamenje,	
ki	se	mu	nasprotuje,	in	tvojo	lastno	dušo	bo	pre-
sunil	meč,	da	se	razodenejo	misli	mnogih	src«	(Lk	
2,3435).	Nenavadne	besede	za	to	mater,	ki	jo	je	
napolnjevalo	 veselje	nad	 rojstvom	 in	 ki	 je	 v	 sebi	
nosila	gotovost	obljub	Najvišjega!	Tukaj	se	odraža	
podoba	Kristusa,	kakršen	bo:	Mesija	se	kaže	bolje,	
kot	pa	v	angelovih	besedah.	Simeonova	hvalnica	je	
napovedala	Jezusov	véliki	klic	k	vesoljnosti	in	na-
daljevanje	njegovih	besed	je	vnaprej	določilo	vidike	
drame,	odklonitev	Izraela,	usodni	spor	in	jokajočo	
Marijo	pod	križem.
In	glej,	 kot	v	potrdilo	Simeonovih	besed	pride	

stara	žena,	Ana,	Fanuelova	hči,	tudi	ona	obdarjena	
s	preroškim	duhom,	in	prepozna	v	otroku	znamenje	
odrešenja.	Simeon	in	Ana,	sveti	osebnosti,	v	katerih	
se	izraža	najboljše	od		zvestega	judovstva,	namreč	
tisti	ponižni,	ki	si	ne	belijo	glave	s	farizejskimi	dako-
cepstvi	in	saducejskimi	spletkami,	pač	pa	v	resnici	
nosijo	Boga	v	svojih	srcih.
Pa	je	še	ena	zgodba,	ki	ni	manj	polna	pomena.	

Dva	kanonična	evangelija	 Jezusovega	otroštva	se	

Simeon in Ana v templju
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tukaj	dopolnjujeta	na	presenetljiv	način.	Luka	edini	
poroča	o	darovanju	v	templju	in	o	napovedi	trpečega	
Kristusa	v	Simeonovih	besedah.	Matej	edini	poroča	
o	 drugi	 zgodbi,	 iz	 katere	 zažari	 slava	Najvišjega,	
nebeškega	Kralja.
»Prišli	so	modri	z	Vzhoda	v	Jeruzalem	in	govorili:	

‘Kje	je	ta,	ki	se	je	rodil	kot	judovski	kralj?	Videli	smo	
namreč,	da	je	vzšla	njegova	zvezda,	in	smo	se	mu	
prišli	poklonit’.«	Ko	zvedeli,	da	mora	biti	po	Svetem	
pismu	Betlehem	kraj	 rojstva	 tega	pričakovanega,	
so	se	napotili	 tja.	»In	glej,	zvezda,	ki	so	jo	videli	
vziti,	je	šla	pred	njimi,	dokler	ni	obstala	nad	krajem,	
kjer	je	bilo	dete.«	Ko	sta	se	Marija	in	Jožef	vrnila	
iz	Jeruzalema,	nista	več	živela	v	votlini,	ampak	v	
neki	hiši	v	mestecu.	»Stopili	so	v	hišo	in	zagledali	
dete	z	Marijo,	njegovo	materjo.	Padli	so	predenj	in	
ga	počastili.	Odprli	so	svoje	zaklade	in	mu	darovali	
zlata,	kadila	in	mire«	(Mt	2,12.9.11).

Slikoviti	 prizor	 treh	 sijajnih	 popotnikov,	 ki	 iz	
Vzhoda	pridejo	in	se	priklonijo	pred	zibelko	ubogega	
dojenčka,	je	eden	tistih,	ki	so	iz	vsega	poročila	o	roj-
stvu	najbolj	spodbudili	domišljijo.	Mistiki	so	pogosto	
poudarili	njen	simbolični	pomen:	zemeljske	moči	so	
na	kolenih	spoznale	najvišjo	oblast	OtrokaBoga	in	
trije	darovi	modrih	imajo	simboličen	pomen:	zlato	
kralju,	 kadilo	 Bogu	 in	miro	 človeku,	 določenemu	
za	smrt.	Množica	umetnikov	si	je	zgodbo	vzela	za	
predmet:	Sassetta,	Gentile	da	Fabriano,	Dürer	za	
žareče	platno	v	Uffizzi	in	toliki	drugi,	presrečni,	da	
so	se	lahko	poigrali	z	duhovitimi	nasprotji	krasote	
okraskov,	kraljevskih	plaščev	 in	dragih	kamnov,	s	
katerimi	se	krase	Modri	in	sivorjavega	okolja	Otro-
kaBoga.
O	mnogih	podrobnostih,	ki	 jih	 je	 izrazila	ume-

tnost,	ni	v	Matejevem	evangeliju	nič,	ampak	izha-
jajo	iz	apokrifov,	še	posebno	iz	arabskega	prevoda		
Evangelija	otroštva	in	iz	armenskega	prevoda	Psevdo	
Mateja,	bodisi	iz	neznanih	virov	orientalskega	izvo-
ra.	Legenda,	ki	se	je	oblikovala	o	modrih,	je	skozi	
stoletja	 naraščala	 tako	 zelo,	 da	 je	 na	 več	 krajih,	
na	primer	v	Provansi,	ustvarila	pravcato	folklorno	
tradicijo.	Modri	 so	 potomci	 velikega	 vedeževalca	
Bileáma.	Zlatnike,	ki	so	jih	prinesli	Jezusu,	je	sko-
val	Abrahamov	oče	Terah	in	jih	je	daroval	ljudem	v	
deželi	Saba	Jožef,	Jakobov	sin,	medtem	ko	je	tam	
nakupoval	 dišave	 za	 balzamiranje	 trupla	 svojega	
očeta.	Število	Modrih	so	določili	na	tri	bodisi	zato,	

da	bi	v	njih	utelesili	tri	življenjska	razdobja,	bodisi	
kot	predstavnike	ras:	enega	semitske,	drugega	bele	
in	 tretjega	 črne.	Dali	 so	 jim	 celo	 imena:	Gašper,	
Melhior,	Baltazar;	napisana	na	traku,	ki	se	nosi	na	
zapestju,	naj	bi	varovala	pred	božjastjo.	Povsod	po	
krščanstvu	je	najti	te	legendarne	zgodbe,	do	Char-
tresa,	kjer	v	nizkem	reliefu	nad	severnim	portalom	
leže	Modri	po	eno	odejo,	kar	je	brez	dvoma	podrob-
nost	neke	zgodbe,	ki	je	ne	poznamo.	V	gradu	Baux	
je	opaziti	grbni	ščitek,	okrašen	z	zvezdo,	ki	pričuje,	
da	je	ta	odlična	hiša	pripadala	slavnim	obiskovalcem	
Deteta	in	ker	so	imeli	za	nesporno,	da	jih	je	sveti	
Tomaž	krstil	v	krščanski	veri	na	svoji	poti	v	Indijo,	
je	kölnska	stolnica	zbrala	njihove	relikvije	…
Lahko	zgodovina	doda	kake	podrobnosti	tem	ljub-

kim	stvarem?	Kdo	so	bili	modri,	ki	so	prišli	zi	Vzhoda?	
Zdi	se,	da	je	Tertulijan	ob	koncu	3.	stoletja	uvedel	
tradicijo,	 ki	 jih	 pogosto	 imenuje	Kralje	Mage,	 brez	

dvoma	ker	psalm	pravi:	»Kralji	iz	Taršíša	in	
z	otokov	naj	izročajo	darove,	kralji	iz	Sabe	in	
Sebe	naj	prinašajo	davek«	(Ps	72,10).	Ori-
ginalno	so	bili	modri	duhovniki	mazdaistične	
vere,	ki	je	bila	vera	Medijcev	in	Perzijcev.	
Izoblikovali	 so	 strogo	 zaprto	 kasto	 –	 po	
Herodotu	pravo	pleme	–	in	so	živeli	strogo	
življenje,	vzdrževali	ogenj	na	Visokih	Krajih	
ter	študirali	tek	zvezd	in	sanje.	Bili	so	res	
mogočni.	Eden	od	magov	je	skušal	prevzeti	
cesarsko	oblast	v	Perziji	medtem	ko	se	je	
Kambiz	šel	vojsko	v	Egitu.	Trdil	 je,	da	 je	
Smerdis,	brat	od	mrtvih	vstalega	cesarja.	
Zdi	se	pa,	da	ni	nobenega	dokaza,	da	bi	v	
času	Kristusovega	rojstva,	torej	pod	vlado	

Partov,	magi	imeli	kako	prvenstveno	vlogo.	Kaže,	da	
beseda	predvsem	označuje	ljudi,	ki	so	se	posvečali	
študiju	zvezd,	astronome	in	astrologe.	Med	njimi	so	bili	
dobri	in	slabi,	resni	ljudje	in	sleparji.	Modri	iz	Svetega	
pisma	vsekakor	spadajo	med	najboljše.
To	so	bili	možje,	katerih	poklic	je	bil	biti	pozoren	

na	skrivnostne	stvari,	zato	se	je	čisto	lahko	strinjati	
s	tem,	da	bili	opozorjeni	na	Mesijevo	rojstvo.	Judje	
so	se	razširili	po	vsem	Orientu	do	tiste	daljne	Perzije,	
kamor	so	postavljene	kot	glavno	zanimanje	njihove	
pozornosti	 Tobijeve	 in	Esterine	prigode.	 Lahko	so	
poznali	prerokbo,	za	katero	je	Bog	prisilil	Bileáma,	
da	jo	je	izrekel	v	korist	izvoljenega	ljudstva:	»Zvezda	
izhaja	iz	Jakoba	in	žezlo	se	vzdiguje	iz	Izraela«	(4	
Mz	24,17).	Eseni	so	to	preroško	vrstico	naobrnili	na	
voditelja	svoje	družbe	in	misel	o	zvezdi	se	ponavlja	v	
njihovih	številnih	besedilih,	da	bi	označila	prikazanje	
neke	izredne	osebnosti.	Tacit,	kakor	je	bil	ošaben	
Rimljan,	je	pa	le	zapisal:	»V	veri	starim	prerokbam	
so	bili	na	splošno	prepričani,	da	bo	Orient	prevzel	
vodstvo	in	da	bo	v	kratkem	prišel	iz	Judeje	tisti,	ki	
bo	vladal	vesolje«	(Historiae,	V,23).
Problem	zvezde	je	še	bolj	dražljiv.	Najprej	se	lah-

ko	vprašamo	v	kakšni	meri	so	imeli	“modri”	znanje	
o	zvezdah,	katero	jim	solidna	tradicija	pripisuje	kar	
čudovito.	Ne	gre	pozabiti,	da	opazovanju	z	golim	
očesom	ali	primitivnimi	instrumenti	manjkajo	osno-
ve,	ki	 jih	daje	modernemu	znanju	 tudi	najmanjši	
daljnogled.	 Kakšne	 domneve	 lahko	 postavimo	 z	

Obisk modrih
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ozirom	na	to?	Tisto	o	novi,	o	resnični	“novi	zvezdi”,	
taki,	kot	se	je	pokazala	v	ozvezdju	Orla	leta	1918,	
ali	ki	jo	je	bilo	videti	po	sv.	Jerneju	leta	1572?	Bodi	
zanjo	ali	proti	njej:	noben	zaupanja	vreden	pisec	iz	
tiste	dobe	ne	poroča	o	čem	podobnem.	Bi	mogoče	
bil	kak	komet?	Ko	je	10.	januarja	1910	bil	v	Jeru-
zalemu	viden	Halleyev	komet,	so	pozorno	opazovali	
spremembo	njegove	svetlobi	od	vzhoda	do	zahoda.	
Postala	je	razpršena	na	vzhodu	in	se	je	spet	pojavila	
na	zahodu,	kar	potrjuje	evangeljske	podatke.	Toda	
Halleyev	komet	je	šel	preko	neba	v	naših	deželah	leta	
12	pred	Kristusom	in	ne	leta	6.	Za	druga	kometa,	ki	
so	ju	v	letih	4	in	3	pred	Kristusom	opazili	Kitajci,	se	
zdi,	da	jih	Zahod	ni	opazil.	Poleg	tega	so	kometi	pod-
vrženi	tudi	dnevnemu	gibanju,	zato	sploh	ne	morejo	
nakazati	neke	natančne	smeri	in	toliko	manj	kako	
hišo	v	naselju.	Kepler	je	mislil,	da	je	zvezdni	pojav	
mogel	nastati	zaradi	konjunkcije	planetov	Jupitra	in	
Saturna	v	nebesnem	znaku	Ribe	in	preračunal,	kar	

je	skrajno	zanimivo,	da	se	je	tak	pojav	dogodil	leta	
6	pred	Kristusom,	ni	pa	imel	pojma,	da	je	to	leto	
najbolj	verjetno	leto	Kristusovega	rojstva.	Vsekakor	
pa	“zvezda”	v	Svetem	pismu,	αστήρ	v	grščini,	astrum	
v	latinščini,	ne	pomeni	samo	zvezde	v	strogem	po-
menu	besede,	ampak	tudi	“zvezdni	pojav”.	Lahko	
pa	računamo	tudi	s	tistim	čudovitim	pojavom	zodia-
kalne	luči,	dokaj	močnega	bleščanja,	ki	ga	je	precej	
pogosto	videti	v	Orientu,	v	deželah	čistega	neba,	ki	
se	usmerja	v	zahajajoče	sonce	in	vsakokrat	podžge	
fantazijo.	Končno	pa	je	na	samem	stiku	znanosti	in	
legende	Merežkovskij	zagovarjal	mnenje,	da	Sveto	
pismo	namiguje	na	skrajno	redek	nebesni	pojav,	na	
astronomsko	precesijo,	prehod	točke	enakonočja	iz	
zodiakalnega	znamenja	Ovna	v	znamenje	Rib.	To	bi	
bila	za	babilonske	mage,	ki	jih	je	preganjala	ideja	o	
novem	pričakovanem	Potopu,	obljuba	o	koncu	sveta,	
nekaj	kakor	“veliko	orfično	leto”,	naznanilo	novega	
razdobja	človeštva.

Razen	Jožefa	in	Marije	je	bil	v	Judeji	še	en	človek,	
ki	ga	je	zanimal	obisk	modrih,	to	pa	iz	čisto	drugačnih	
razlogov:	Herod,	pravi	gospodar	dežele,	stari	despot.	
Bolnega	je	v	tej	uri	preganjal	strah	pred	smrtjo,	ki	
je	bil	iz	dneva	v	dan	hujši,	on	pa	je	z	enako	strastjo	
kot	vedno	branil	svoje	posebne	pravice	krajevnega	
kraljiča.	Ko	so	obiskovalci	iz	Vzhoda	prišli	v	njegovo	
mesto	in	je	zvedel,	kaj	iščejo,	se	ga	je	polastil	globok	
nemir.	Na	podlagi	obvestil	strokovnjakov	je	svetoval	
modrim,	naj	gredo	v	Betlehem	in	jim	naročil,	naj	se	
vrnejo	in	ga	obvestijo,	če	bi	našli	dete,	da	ga	bi	šel	
počastit	še	sam.	Toda	modri	so	opravljenem	obisku	
odpotovali	po	drugi	poti	ne	da	bi	se	
vrnili	v	Herodovo	palačo;	tako	jim	je	
bilo	ukazano	v	sanjah.
To	 je	 bilo	modro,	 saj	 se	 Herod	

nikoli	 ni	 obotavljal	 uporabiti	 tudi	
nasilnih	 sredstev,	 če	 je	 bilo	 treba	
onemogočiti	 kogarkoli,	 ki	 bi	 ga	 bil	
sposoben	odriniti	v	senco.	Ta	Beduin	
mešane	krvi	je	imel	za	krutost	pravi	
umetniški	okus.	Po	svojih	galačan-
skih	gardistih	je	dal	utopiti	svojega	
svaka,	ljubeznivega	sedemnajstlet
nega	nepomembnega	velikega	du
hov	nika	Aristobula,	ki	je	bil	za	njegov	okus	preveč	
priljubljen	pri	ljudeh.	Na	njegov	ukaz	je	umrl	drugi	
svak	Jožef,	potem	osemdesetletni	kralj	Hirkan	II.,	
potem	Mariamne,	 ponosna	Hazmonejka,	 njegova	
žena,	ki	jo	je	celo	ljubil,	pa	še	dva	njegova	lastna	
sinova	Aristobul	 in	Aleksander.	Ko	 je	bil	 že	z	eno	
nogo	v	grobu,	je	še	prežal	na	novo	žrtev,	na	svoje-
ga	tretjega	sina	Antipatra,	ki	ga	je	dal	obglaviti	na	
predvečer	svoje	smrti.	Vse	njegovo	vladanje	(od	40	
pred	Kr.	do	4	pred	Kr.)	je	bilo	zaznamovano	s	po-
toki	krvi.	Množične	usmrtitve	mu	niso	bile	nič	manj	
zoprne	kot	umori	posameznikov.	Ko	so	s	tempeljskih	
vrat	vrgli	zlatega	orla,	ki	ga	je	tiran	hotel	imeti	tam	

kot	onečaščujočega	malika,	je	bilo	štirideset	mla-
dih	ljudi	prižganih	kot	žive	bakle,	v	svoji	pobesneli	
agoniji	pa	je	ukazal	pomoriti	vse	glavne	osebnosti	
judovske	skupnosti,	»da	bo	vsaj	kaj	solza	na	nje-
govem	grobu.«
»Ko	je	Herod	videl,	da	so	ga	modri	prevarali,	se	je	

zelo	razjezil.	Poslal	je	svoje	ljudi	in	dal	v	Betlehemu	
in	v	vsej	njegovi	okolici	pomoriti	vse	dečke,	stare	dve	
leti	in	manj,	po	času,	kakor	ga	je	skrbno	poizvedel	
od	mod	rih«	(Mt	2,16).	Ta	“Pomor	Ne	dolž	nih	otrok”,	
kot	se	glasi	posvečena	oblika,	sploh	ni	nezdružljiv	s	
tem,	kar	vemo	o	Herodovem	značaju.	Morda	se	je	

starim	zdel	manj	grozen,	kot	se	zdi	
nam.	Odmev	najdemo	pri	Svetoniju	
v	zgodbi,	po	kateri	naj	bi	rimski	sen-
at	malo	pred	Avgustovim	rojstvom	
ukazal	zelo	podoben	pomor,	ker	ga	
je	opozorila	napoved,	da	prihaja	na	
svet	otrok,	ki	bo	vladal	Rimu.	Zdi	se,	
da	 število	 umorjenih	 betlehemskih	
novorojen	cev	ni	bilo	zelo	veliko.	Mes-
tece	je	moralo	imeti	kakih	2.000	duš.	
Če	vza		memo	povprečje,	da	se	letno	
rodi	trideset	otrok	na	tisoč	ljudi	(in	
da	se	je	kraljevi	ukaz	nanašal	samo	

na	dečke)	ter	upoštevamo	normalno	smrtnost,	lahko	
zaključimo,	da	jih	je	bilo	okrog	petindvajset.	Cerkev	
časti	te	male	žrtve,	ki	so	z	življenjem	plačale	Me-
sijevo	varnost.	Njim	posvečeno	bogoslužje	jih	kaže	
v	veselem	igranju	z	njihovimi	palmami	in	kronami	
dojenčkovmučencev.
Jezus	je	bil	čudežno	obvarovan.	Gospodov	angel	

se	je	prikazal	Jožefu:	»Vstani,	vzemi	dete	in	njegovo	
mater	in	béži	v	Egipt!	Bodi	tam,	dokler	ti	ne	povem;	
Herod	bo	namreč	iskal	dete,	da	bi	ga	umoril«	(Mt	
2,13).	Jožef	je	ubogal	in	šel	na	pot	še	tisto	noč.	Od	
Nebukadnezarjevega	 porušenja	 Jeruzalema	 (586	
pred	Kr.),	je	bilo	mnogo	Judov	v	Egiptu	in	njihove	

HERODOVA JEZA
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naslebine	niso	nehale	rasti,	ko	je	Palestina	postala	
helenistična	provinca.	Bilo	naj	bi	jih	okrog	milijon.	
Nekateri	so	v	Leontopolisu	celo	zgradili	tempelj,	ki	
naj	bi	bil	tekmec	jeruzalemskemu.	Toda	večina	je	
ostala	zvesta	Jeruzalemu	in	je	bila	v	nenehnih	zvezah	
s	svojimi	palestinskimi	brati.	Kaj	niso	v	Aleksandriji,	
kjer	jih	je	bila	ogromna	naselbina,	njihovi	učenjaki	
prevedli	 svoje	 svete	 knjige	 za	 knjižnico	 faraona	
Ptole	meja	 II.	 in	 prevod	 imenovali	 “sedemdeset”	

(prevajalcev	 naj	 bi	 nameč	 bilo	 sedemdeset,	 op. 
ur.).	Bilo	 je	torej	dokaj	normalno,	da	se	je	Jožef,	
ki	je	moral	bežati,	usmeril	v	to	gostoljubno	deželo.
Zakonca	sta	torej	odpotovala	z	detetom.	Osel	je	

nosil	 vse	 njihovo	 imetje	 in	 vse	 upanje	
teh	ubogih	ljudi,	osel,	dobra,	neutrudljiva	
žival,	ki	se	ni	ustrašil	dnevne	poti	štirideset	
kilometrov	(25	milj).	Brez	dvoma	so	se	
držali	 karavanske	 poti,	 ki	 se	 je	 kolikor	
mogoče	držala	obale.	Notranjost	dežele	je	
namreč	strašna:	ocean	peska,	kjer	ni	niti	
najmanjše	zelene	bilke;	na	robovih	je	pa	
stepa,	toda	kamnita	in	naježena	z	zanikr
nim	grmičevjem.	Armade,	ki	so	morale	
prekoračiti	 te	 sovražne	 kraje,	 so	 imele	
tukaj	vedno	cel	kup	nesreč:	Gabinijeva	
leta	55	pred	Kr.,	Titova	leta	70	po	Kr.	in	
zadnja	pod	vodstvom	lorda	Allenbyja	leta	
1918	ob	njegovem	napadu	na	Palestino.
Oblikovalci	apokrifa	Otroštva so, gan-

jeni	od	mučne	usode	uboge	popotne	tro-
jke,	povedali	dve	očarljivi	zgodbi.	V	prvi	
je	videti	pod	palmo	sedečo	Devico	Marijo,	
ki	bi	rada	pojedla	nekaj	sadja,	pa	ga	ne	
doseže.	Zato	Dete	Jezus	ukaže	drevesu,	naj	se	skloni	
in	v	zahvalo	za	njegovo	pokorščino	mu	obljubi,	da	bo	
angel	odnesel	eno	njegovih	vej	v	raj	in	tam	posadil,	
da	 bodo	 odslej	 palme	 pomagale	 blaženim	 slaviti	
Boga.	Druga	pripoveduje	o	dveh	cestnih	razbojnikih,	
ki	sta	oskrbela	Jožefa	in	Marijo	s	hrano,	ker	sta	se	
jima	smilila.	Eden	od	teh	usmiljenih	razbojnikov	je	
bil	poznejši	dobri	razbojnik,	ki	mu	je	Jezus	na	križu	
obljubil	raj.	Obe	zgodbi	sta	prikazani	na	nekaterih	

barvnih	oknih	starih	bazilik.
O	samem	bivanju	v	Egiptu	ne	vemo	nič.	V	neki	

kripti	v	starem	delu	Kaira	sredi	koptske	četrti	častijo,	
kot	kaže	že	od	staih	časov,	kraj,	kjer	naj	bi	živela	
Sveta	Družina.	V	Matarije,	deset	kilometrov	iz	Kaira,	
je	sikomora,	pod	katero	naj	bi	rada	posedala	Marija;	
to	je	sicer	staro	drevo,	toda	kljub	rešetkam,	ki	ga	
varujejo	 pred	 prehudo	 pobožnostjo,	 je	 kaj	malo	
verjetno,	da	bi	bilo	staro	preko	dvatisoč	let!	Seveda	

jih	poznajo	apokrifi	še	več	in	nam	
pripovedujejo,	kako	se	je	v	trenutku	
ko	je	Jezus	vstopil	v	poganski	tem-
pelj	v	Heliopolisu,	podrlo	365	kipov	
malikov	in	so	se	ob	pogledu	na	to	
guverner	Afrodizij	in	krajevni	stot-
nik	 s	 svojo	 posadko	 spreobrnili	 v	
krščanstvo.	Mozaik,	ki	kaže	ta	čudež,	
je	na	slavoloku	rimske	bazilike	Santa	
Maria	Maggiore,	barvno	okno	v	Man-
su	pa	kaže,	kako	se	podira	kip,	ki	ima	
zlato	 glavo,	 srebrna	prsa,	 bronast	
trebuh,	ter	deloma	železne	deloma	
ilovnate	noge,	kot	ga	opisuje	Daniel	
(2,3134)	in	pomeni	zemeljske	sile,	
ki	bodo	propadle.
To	bivanje	pa	v	nobenem	primeru	

ni	moglo	biti	dolgo,	saj	nam	evan-
gelist	Matej	pove,	da	je	Jožef,	ki	ga	

je	 angel	 obvestil	 o	Herodovi	 smrti,	 odpeljal	Marijo	
in	Jezusa	v	Palestino.	Ko	pa	je	zvedel,	da	je	Arhelaj	
nasledil	svojega	očeta,	se	ni	upal	naseliti	v	Judeji	in	
se	 je	vrnil	v	Galilejo.	Pametna	odločitev,	zakaj	Ar-

helaj	 je	 bil	 skoraj	 enako	divji	 kot	 njegov	prednik;	
svoje	vladanje	je	začel	s	pokolom	treh	tisočev	Judov.	
Herod	je	umrl	marca	ali	aprila	leta	750	rimske	ere	(ab	
Urbe	condita	–	od	ustanovitve	Rima)	in	Arhelaj	ga	je	
nasledil	takoj.	Pomor	treh	tisoč	upornikov	se	je	zgodil	
takoj	v	začetku	njegove	vlade.	Jezus,	ki	je	bil	po	vsej	
verjetnosti	rojen	leta	749	ali	748	rimske	ere,	je	torej	
moral	imeti	manj	kot	dve	leti,	ko	so	se	njegovi	starši	
vrnili	v	rodno	deželo.

“Marijino drevo” v Matarije

Beg v Egipt (Carpaccio)
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papežev verouk
Frančišek

CERKEV

I I .  PRIPA DNOST
BOŽJEMU LJUDSTVU

Prejšnji	 teden	smo	začeli	s	pobudo	Boga,	ki	 je	
hotel	ustvariti	ljudstvo,	ki	bo	nosilo	njegov	blgoslov	
vsem	narodom	zemlje.	Začne	jo	Abramom	in	po-
tem	z	veliko	potrpežljivostjo	–	in	Bog	je	ima	res	nič	
koliko	–	pripravlja	to	ljudstvo	v	stari	zavezi,	dokler	
je	Jezus	Kristus	ne	postavi	kot	znamenje	in	orodje	
edinosti	ljudi	z	Bogom	in	med	njimi	samimi.	Danes	
se	 bomo	ustavili	 ob	 vprašanju,	 kako	 važna	 je	 za	
kristjana	pripadnost	temu	ljudstvu.	Govorili	bomo	
o	pripadnosti	Cerkvi.

Nismo	osamljeni	in	nismo	zasebni	kristjani,	vsak	
zase.	Ne,	naša	krščanska	istovetnost	je	pripadnost!	
Kristjani	smo	zato,	ker	pripadamo	Cerkvi.	To	je	kot	
priimek:	če	je	ime	“sem	kristjan”,	je	priimek	“pri-
padam	Cerkvi”.	 Lepo	 se	 sliši,	 da	 je	 ta	pripadnost	
izražena	tudi	v	imenu,	ki	ga	Bog	pripisuje	samemu	
sebi.	V	odgovoru	Mojzesu	v	čudoviti	zgodbi	o	gore-
čem	grmu	(prim.	2	Mz	3,15)	samega	sebe	označi	
kot	Boga	očetov.	Ne	pravi:	Jaz	sem	vsemogočni	…,	
ampak:	 Jaz	 sem	Bog	 Abrahamov,	 Bog	 Izakov	 in	
Bog	Jakobov.	Na	ta	način	se	pokaže	kot	Bog,	ki	je	
sklenil	zavezo	z	našimi	očeti	in	ostane	vedno	zvest	
svoji	pogodbi.	Kliče	nas	vstopiti	v	to	resničnost,	ki	
je	starejša	od	nas	in	prihaja	iz	tistega	časa.
V	tem	smislu	gre	spomin	najprej	do	hvaležnosti	

tistim,	ki	so	bili	pred	nami	in	so	nas	sprejeli	v	Cerkev.	
Nihče	ne	postane	kristjan	sam	po	sebi.	Je	to	jasno?	
Kristjanov	ne	 izdelujejo	v	 tovarnah.	Kristjan	 je	del	
ljudstva,	ki	prihaja	od	daleč.	Kristjan	pripada	ljudstvu,	
ki	se	imenuje	Cerkev	in	ta	Cerkev	ga	na	dan	krsta	
naredi	kristjana	in	ga	potem	vzgaja	z	veroukom.	Toda	
nihče,	prav	nihče	ne	postane	kristjan	sam	po	sebi.	Če	
verujemo,	če	znamo	moliti,	če	poznamo	Gospoda	in	
znamo	poslušati	njegovo	Besedo,	če	ga	čutimo	blizu	

in	ga	prepoznavamo	v	bratih,	je	to	zato,	ker	so	drugi	
pred	nami	živeli	vero	in	so	nam	jo	posredovali.	Vero	
smo	prejeli	od	svojih	staršev,	od	svojih	prednikov,	oni	
so	nas	jo	učili.	Kdo	ve,	koliko	dragih	obrazov	gre	mimo	
naših	oči	v	tem	trenutku:	morda	obraza	staršev,	ki	sta	
zaprosila	za	naš	krst,	morda	obrazi	naših	starih	staršev	
ali	kakega	drugega	sorodnika,	ki	nas	je	naučil	pokri-
žati	se	in	moliti	prve	molitve.	Vedno	se	spominjam	
obraza	redovnice,	ki	me	je	učila	verouk	(gotovo	je	v	
nebesih,	ker	je	bila	sveta	žena)	in	se	Bogu	zahvaljujem	

za	to	sestro.	Ali	pa	obraz	župnika	ali	kakega	
drugega	duhovnike,	kake	redovnice,	kakega	
katehista,	ki	nam	je	podajal	vsebino	vere	in	
nam	pomagal	rasti	kot	kristjanom	...	Glejte,	
to	 je	Cerkev:	velika	družina,	v	katero	smo	
sprejeti	in	se	naučimo	biti	verniki	in	učenci	
Gospoda	Jezusa.
Po	 tej	 poti	 ne	moremo	hoditi	 samo	po	

zaslugi	 drugih	 ljudi,	 ampak	 skupaj	 z	 dru-
gimi.	V	Cerkvi	ni	nobenega	“stori	sam!”,	ni	
nobenih	“samohodcev”.	Kolikokrat	je	papež	
Benedit	XVI.	opisal	Cerkev	kot	cerkveni	“mi”!	
Včasih	slišimo	koga	reči:	»Verujem	v	Boga,	
verujem	v	Jezusa,	za	Cerkev	mi	pa	ni	mar!«	
Kolikokrat	smo	to	slišali!	Vendar	to	ne	gre.	
So	ljudje,	ki	mislijo,	da	lahko	imajo	oseben,	
neposreden	 odnos	 z	 Jezusom	 Kristusom	

izven	skupnosti	in	brez	posredovanja	Cerkve.	To	so	
nevarne	in	škodljive	skušnjave.	So,	kot	je	to	rekel	
veliki	bl.	Pavel	VI.,	nesmiselna	filozofija.	Res	je,	da	
je	 skupna	hoja	 zahtevna	 in	 lahko	včasih	postane	
tudi	utrujajoča.	Lahko	se	zgodi,	da	kakšen	brat	ali	
sestra	ustvarjata	probleme	ali	dajeta	pohujšanje	…	
Toda	Gospod	 je	 zaupal	 svoje	 sporočilo	 odrešenja	
človeškim	osebam,	nam	vsem	pričevalcem.	Naproti	
nam	prihaja	 in	se	daje	spoznati	v	naših	bratih	 in	
sestrah	z	vsemi	njihovimi	darovi	in	omejitvami.	To	
pomeni	pripadati	Cerkvi.	Dobro	si	zapomnite:	biti	
kristjan	pomeni	pripadati	Cerkvi.	“Kristjan”	je	ime,		
“pripadnost	Cerkvi”	pa	priimek.
Prosimo	Gospoda	po	posredovanju	Device	Marije	

za	milost,	da	ne	bi	kdaj	padli	v	skušnjavo	misliti,	da	
lahko	prestanemo	brez	drugih,	da	lahko	preživimo	
brez	Cerkve,	da	smo	lahko	odrešeni	sami,	da	smo	
tovarniški	 kristjani.	 Nasprotno:	 Boga	 ni	mogoče	
ljubiti	ne	da	bi	ljubili	brate;	ni	mogoče	ljubiti	Boga	
izven	Cerkve;	ni	mogoče	biti	v	skupnosti	z	Bogom	
brez	skupnosti	s	Cerkvijo	in	smo	lahko	dobri	kristjani	
samo	skupaj	z	vsemi	tistimi,	ki	skupajo	slediti	Go-
spodu	Jezusu	kot	eno	ljudstvo,	eno	telo,	to	pa	po	
zaslugi	Cerkve.
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Prenova,	za	katero	si	danes	prizadeva	Cerkev	tudi	
pri	nas,	ne	pomeni	najprej	zunanjega	načrtovanja,	
spremembe	 ali	 uvedbe	 struktur	 in	 akcije,	 ampak	
pomeni	prenovo	človekove	notranjosti,	srca.	V	tem	
se	krščanska	prenova	bistveno	razlikuje	od	vsake	
družbene	prenove.
Od	 ozdravitve	 srca	 posameznikov,	 družin,	 cer-

kvenih	skupnosti	 je	v	veliki	meri	odvisna	tudi	 re-
snična	prenova	družbe,	zlasti	počlovečenje	kulture,	
saj	prava	kultura	izvira	iz	kulture	srca.	Ne	smemo	
pozabiti,	da	smo	kristjani	v	družbi	–	v	najglobljem	
smislu	–	kakor	duša	v	telesu,	kakor	beremo	v	Pismu	
Diognetu	iz	2.	stoletja.
Prav	je,	da	že	v	začetku	razmišljanja	o	Jezuso-

vem	srcu	poudarimo	osnovno	trditev:	Če	hočemo	
kristjani	prenoviti	svoja	srca	in	posredno	tudi	srce	
družbe,	se	moramo	obrniti	k	izviru	prenove,	k	pre-
bodenemu	Kristusovemu	srcu,	iz	katerega	pritekajo	
reke	žive	vode.	

Zdrava duhovnost
ali pobožnjakarstvo?
Duhovnost,	ki	se	navdihuje	v	češčenju	prebode

nega	Kristusovega	srca,	nikakor	ni	posladkano	čust
vovanje	in	intimizem,	ki	naj	bi	ga	bili	v	Cerkev	vnesli	
nekateri	mistiki,	zanesenjaški	duhovni	nevrotiki	(kot	
protiutež	 hladnemu	 janzenizmu),	 in	 to	 na	 škodo	
zdravi	krščanski	zavzetosti,	ki	naj	spreminja	svet.	
Ko	 slišijo	 besedo	 o	 češčenju	 Jezusovega	 srca,	

mnogi	pomislijo	na	“pobožnost”,	ki	jo	–	po	njihovem	
pojmovanju	–	že	v	samem	izrazu	bistveno	označuje	
svetobežnost.	Zato	je	treba	izraz	“češčenje	Jezuso-
vega	srca”	ali	“pobožnost	do	Jezusovega	srca”	sproti	
očiščevati	vsake	svetobežnosti	 in	ju	rajši	teološko	
vedno	znova	predstaviti	kot	“duhovnost”,	ki	se	nav-
dihuje	ob	Jezusovem	srcu	in	zajema	duhovno	zrenje	
(kontemplacijo)	in	življenjsko	delovanje	(akcijo).	
Ob	vseh	pomislekih	je	končno	treba	reči,	da	je	

iskrena	 “pobožnost”	 do	 Jezusovega	 srca	 –	 kljub	
vprašljivim	estetskim	predstavitvam	ali	ob	njih	–	v	
našem	narodu	in	v	vesoljni	Cerkvi	rodila	veliko	dobrih	
sadov,	 zlasti	 v	 družinah.	O	 tem	pričujejo	 prejšnji	
slovenski	rodovi	in	zgodovina	njihove	svetosti.	V	njih	
je	živela	in	delovala	pristna	vera,	ki	se	ne	ustavlja	
ob	zunanji	predstavitvi,	ampak	skoznjo	prodira	do	
bistva.	Očitek,	da	je	ta	duhovnost	dokončno	preži-
veta	in	da	ne	sodi	v	sodobno	krščanstvo,	razodeva	
samo	nepoznavanje	njenega	bistva,	ki	ni	časovno	
pogojeno. 

Bolezen sodobnega človeka
V	 svetopisemskem	 pojmovanju	 –	 pa	 tudi	 v	

prist		nem	in	obče	človeškem	pojmovanju	–	je	srce	
notranje	počelo,	organ	človekovega	osebnostnega 
življenja,	notranje	središče,	iz	katerega	izhajajo	vse	

silnice	njegovega	bistva	in	delovanja	in	se	v	njem	
združujejo	vse	zunanje	silnice.	Srce	je	skriti	izvir	in	
središče	vsega	človekovega	religioznonravstvenega	
življenja	in	delovanja.	S	srcem	ljudje	čustvujemo,	s	
srcem	dojemamo,	v	srcu	se	odločamo.	Srce	je	najbolj	
notranje	jedro	človekove	osebe,	njeno	bistvo.	Srce	
je	sedež	vseh	najbolj	notranjih	misli,	v	nasprotju	z	
zunanjim,	vidnim	človekom.
Če	se	v	tej	luči	vprašamo,	kako	je	z	današnjim	

človekom,	pridemo	do	čudne	in	tragične	ugotovitve:	
današnji	 človek	 je	 izgubil	 svojo	 notranjost,	 svoje	
središče;	pozabil	je	na	srce	–	vse	manj	ga	čuti	v	sebi	
in	drugih:	v	družini,	v	sodelavcih,	ljudeh	in	družbi.	
Potrebuje	temeljni	obrat	(spreobrnitev)	in	poglobitev:	
iz	zunanjosti	v	notranjost,	v	srce,	kjer	prebiva	človek.
Ljudje	bi	torej	morali	“sestopiti”	v	svojo	notran

jost.	Drug	drugemu	bi	morali	pomagati	najti	–	ali	
sploh	odkriti	–	srce,	saj	je	srce	središče	osebe.	Brez	
njega	je	oseba	brez	jedra	in	vsebine,	tako	rekoč	pu-
hla,	izvotljena,	prazna:	samo	zunanja	maska	(mnogo	
bolj	pozunanjena,	kot	so	jo	nekoč	pojmovali	stari	
Grki,	ki	so	jo	uporabljali	v	teatru).	

Terapija srca
Omenjene	ugotovitve	bi	morale	spodbuditi	vse	

kristjane,	 ki	 se	 v	 duhu	Cerkve	borijo	 za	 človeka,	
da	iščejo	navdih	in	moč	za	njegovo	poosebljenje	in	
ozdravitev	tam,	kjer	ga	edino	lahko	dobijo:	v	srcu	
Kristusa,	človekovega	odrešenika.	Da,	v	njegovem	
Srcu,	saj	se	zgolj	splošno	poudarjanje	Jezusa	in	nje-
govega	nauka	kaj	hitro	izrodi	v	brezosebni	krščanski	
humanizem	–	ideologijo,	ki	v	svojem	delovanju	pre-
zre	to,	za	kar	se	pravzaprav	bori:	živo	osebo.	
Človek	bo	tem	bolj	začutil	sebe	kot	osebo,	čim	

bolj	se	bo	osredotočil	na	osebo	Jezusa	Kristusa,	ali	
bolje:	v	njeno	središče,	Srce,	saj	je	po	besedah	sv.	
Janeza	Pavla	II.	oz.	2.	vatikanskega	koncila	Kristus	
»edinstveno	in	neponovljivo	prodrl	v	skrivnost	člo-
veka	in	stopil	v	njegovo	‘srce’«(Odrešenik	človeka,	
8).	Šele	»v	skrivnosti	učlovečene	Besede	res	v	jasni	
luči	zažari	skrivnost	človeka«	(CS	22).	Kristusovo	
srce	vrača	človeku	njegovo	osnovno	identiteto.	Kr-
ščanska	vera	se	namreč	bistveno	poraja	iz	izkustva	
Kristusove	ljubezni	in	v	njem	se	tudi	ohranja.	
Sestop	 človeka	 v	 lastno	 srce	 je	mogoč	 le	 ob	

sestopu	v	srce	učlovečenega	Boga.	Le	v	njem	člo-
vek	zares	najde	samega	sebe.	Natančneje:	človek	
bo	našel	samega	sebe,	če	se	bo	pustil	najti,	če	bo	
sprejel	ljubezen	Jezusa	Kristusa.	Šele	ko	se	človek	
čuti	sprejetega,	od	Boga	ljubljenega,	lahko	končno	
najde	oziroma	sprejme	in	vzljubi	samega	sebe,	Boga	
in	bližnjega.	
Kako	bomo	pomagali	sami	sebi,	če	ne	tako,	da	

se	odpremo	ljubezni	usmiljenega	Jezusovega	srca?

P. Tomaž Podobnik

KRISTUSOVO SRCE –
VIR PRENOV E

MESEC JUNIJ, POSVEČEN ČEŠČENJU JEZUSOVEGA SRCA
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SV. PETER IN PAV EL

Pri	obrezovanju	so	Petru	dali	ime	Simon.	Ko	ga	
je	Jezus	poklical	za	učenca,	mu	je	spremenil	ime	v	
pomenljivo	ime	Peter	(Skala).	Zakaj,	mu	je	povedal	
pozneje	v	Cezareji	Filipovi:	»Ti	si	Peter	(Skala)	in	
na	to	skalo	bom	sezidal	svojo	Cerkev	in	peklenska	
vrata	 je	 ne	 bodo	 premagala.«	 Peter	 je	 bil	 prvak	
apostolov	in	prvi	papež.	Po	Jezusovem	vnebohodu	je	
vodil	Cerkev	najprej	v	Jeruzalemu,	nato	v	Antiohiji,	
slednjič	v	Rimu,	središču	tedanjega	sveta.	Prvič	je	
prišel	Peter	v	Rim	verjetno	leta	42,	potem	ko	ga	je	
bil	angel	čudežno	rešil	iz	Herodove	ječe.	Od	tega	leta	

PETER, PRVAK APOSTOLOV IN PRVI PAPEŽ
se	šteje	tistih	petindvajset	“Petrovih	let”,	ko	naj	bi	
kot	rimski	škof	vladal	vesoljni	Cerkvi.
Ko	je	prišel	v	Rim,	je	mesto	štelo	nad	400	ulic,	

nad	400	trgov	in	470	poganskih	templjev.	Iz	Rima	
je	pisal	svoji	dve	pismi,	kjer	bodri	kristjane,	naj	se	
celo	 radujejo,	 če	morajo	 nekaj	 časa	 v	 raznoterih	
preizkušnjah	trpeti.	Peter	je	bil	mož	vere,	ki	je	izmed	
apostolov	Gospoda	najbolj	ljubil.	Živo	je	izpovedal	
vero:	»Ti	si	Kristus,	sin	živega	Boga!«	ali	po	obil-
nem	ribjem	lovu:	»Gospod,	pojdi	od	mene,	ker	sem	
grešen	človek.«
Res	je	bila	njegova	vera	spočetka	nekoliko	vih

rava		bil	je	pač	po	naravi	preprost,	odkrit,	zvest,	
nekoliko	nagel.	V	grenki	preizkušnji,	ko	je	Gospoda	
zatajil,	se	je	ta	ljubezen	izčistila,	se	ponižala	in	se	
oprla	edino	na	božjo	milost.	»Gospod,	ti	vse	veš,	ti	
veš	tudi	to,	da	te	ljubim,«	je	ponižno	odgovoril	ob	
Genezareškem	jezeru,	ko	ga	je	Gospod	dokončno	
postavil	za	poglavarja	Cerkve.	To	je	Peter	tudi	do-
kazal.	Vrgli	so	ga	najprej	v	mamertinsko	ječo	in	ga	
po	naše	29.	junija	67,	kot	pove	staro	izročilo,	križali	
po	Gospodovi	napovedi:	»Ko	si	bil	mlad,	si	se	opa-
soval	sam,	...	ko	pa	se	postaraš,	boš	raztegnil	roke	
in	drug	te	bo	opasal.«	Ob	smrti	naj	bi	Peter	prosil,	
naj	obrnejo	križ	narobe,	češ	da	ni	vreden,	da	bi	umrl	
tako	kakor	njegov	Učenik.	Nad	njegovim	grobom	
stoji	danes	v	Rimu	največja	cerkev	sveta,	bazilika	
sv.	Petra	v	Vatikanu.

Rodil	se	je	v	Tarzu	v	Mali	Aziji.	Jezus	sam	ga	je	
čudežno	poklical	za	apostola,	ko	se	mu	je	prikazal	na	
poti	v	Damask	(25.	januar)	in	je	Pavel	iz	preganjalca	
Cerkve	postal	njen	apostol.	Pavlova	spreobrnitev	je	
za	Jezusovim	vstajenjem	eden	največjih	dogodkov	
krščanske	 zgodovine.	Od	 farizejske	 usmerjenosti	
staršev	 je	 podedoval	 verski	 ogenj	 in	 rimsko	 dr-
žavljanstvo,	od	učiteljev	v	domači	šoli,	zlasti	pa	v	
Jeruzalemu	od	slovečega	Gamaliela,	poznanje	
Svetega	 pisma.	 Šibak	 in	 bolehen	 po	 telesu,	
je	bil	silen	po	duhu	in	volji;	kar	je	bil,	je	bil	z	
vsem	srcem.
S	temi	lastnostmi	je	Pavel	dovršil	čudovita	

misijonska	 dela,	 večja	 ko	 drugi	 apostoli.	 Na	
svojih	 treh	misijonskih	 potovanjih	 je	 obšel	
skoraj	 ves	 tedaj	 znani	 svet.	 Povsod	 je	 šel	 v	
središče	dežele,	v	glavna	mesta	in	tam	ozna-
njal	Kristusov	nauk,	da	se	odtod	razraste	tudi	
po	deželi.	Najprej	je	vedno	poskusil	pri	svojih	
rojakih,	 Judih,	 kjer	 je	 skoraj	 povsod	 slabo	
naletel.	Potem	se	je	obrnil	k	poganom.	Na	teh	
potih	je	moral	veliko	pretrpeti	(2	Kor	11,16
33).	Najbolj	pa	je	poveličal	svojega	Gospoda	

PAVEL, APOSTOL NARODOV IN NAJVEČJI MISIJONAR VSEH ČASOV
s	smrtjo.	Za	cesarja	Nerona	so	ga	obglavili	isti	dan	
kakor	apostola	Petra.	Nad	njegovim	grobom	v	Rimu	
stoji	veličastna	bazilika	“San	Paolo	fuori	le	mura	–	
Sv.	Pavel	izven	obzidja”.
V	pričakovanju	smrti	piše	učencu	Timoteju:	»Do-

ber	boj	sem	izbojeval,	tek	dokončal	in	vero	ohranil.	
Odslej	je	namreč	zame	pripravljen	venec	pravice,	ki	
mi	ga	bo	dal	tisti	dan	Gospod«.

Bazilika sv. Petra

Bazilika sv. Pavla
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P. Bruno Korošak OFM

TEO LOŠKI ESEJ O GENOCIDIH
I – BEŽNI ZGODOVINSKI PREGLED GENOCIDOV

nadaljevanje

Saloth	Sar,	ki	si	je	leta	1975	nadel	ime	Pol	Pot,	
se	je	rodil	19.	maja	1925	kot	sin	premožnih	staršev,	
budistov,	kot	je	bila	takrat	večina	Kambodžanov.	Leta	
1934	so	ga	poslali	v	vzgojo	v	budistični	samostan	
Wat	Butum	Vaddei.	Po	enem	letu	ga	je	Pol	zapustil,	
odšel	k	sestrični,	baletki	v	Pnom	Penh	in	se	vpisal	v	
osnovno	francosko	šolo	École	Miche,	ki	jo	je	z	muko	
in	ponavljanjem	končal	 leta	1943.	Ker	ni	napravil	
sprejemnega	izpita	za	klasično	gimnazijo,	je	študiral	
na	realki	v	Kampong	Čamu.	Leta	1947	se	je	vpisal	
na	licej	in	čeprav	ni	uspel	napraviti	mature,	je	dve	
leti	zatem	dobil	štipendijo	za	študij	fizike	v	Parizu,	
kjer	se	 je	skupaj	z	drugimi	študenti	 iz	Kambodže	
pridružil	 francoski	 komunistični	 partiji.	 Leta	 1953	
se	je	moral	vrniti	domov,	ker	zaradi	slabih	uspehov	
v	šoli	ni	mogel	več	dobiti	štipendije.	Naslednja	leta	
je	poučeval	zgodovino	in	zemljepis	na	neki	zasebni	
šoli,	obenem	pa	se	je	bavil	s	pod-
talno	politiko	in	sanjaril,	kako	priti	
na	oblast.
Leta	1962	je	res	postal	šef	ko-

munistične	partije	v	Kambodži,	toda	
moral	se	je	zateči	v	džunglo,	da	je	
ubežal	preganjanju	princa	Norodo-
ma	Sihanuka,	takratnega	vladarja	
Kambodže.	 V	 gorovju	 džungle	 je	
prišel	v	stik	s	primitivnimi	pleme-
ni,	 katerih	 preprosto	 življenje	 ga	
je	povsem	prevzelo.	Navdušila	ga	
je	 tudi	 njihova	 vera	 v	 neko	 višjo	
nadnaravno	Silo,	ki	je	bila	značilna	
za	pračloveka	v	ledeni	dobi,	ki	pa	
ni	bila	tako	zahtevna	kot	poznejša	vera	v	osebnega	
Boga,	ki	hudobna	dela	kaznuje.	Našel	 je	tudi	pri-
ložnost,	da	je	dvakrat	obiskal	Mao	Zedonga	ter	se	
navdušil	za	njegove	revolucionarne	metode.	Tako	je	
zli	duh,	ki	je	obsedel	Mao	Zedonga,	prešel	tudi	na	
Pol	Pota,	ki	je	nato	samo	iskal	priliko,	da	to	grozljivo	
zmes,	nagrmadeno	v	svoji	bolni	glavi,	 izvede	nad	
svojim	narodom.
Že	v	džungli	 je	ustanovil	po	Mao	Zedongovem	

vzorcu	Rdeče	straže,	po	francosko	imenovane	Khmer	
Rouge	(Khmer	je	staro	ime	današnje	Kambodže),	
ki	naj	bi	brezobzirno	izvajala	vse	njegove	sanjske	
načrte	o	popolni	vrnitvi	vseh	Kambodžanov	na	raven	
primitivnih	 gorskih	 plemen.	 Tak	 družbeni	 sistem	
bi	naj	bil	še	najbolj	primeren	za	izvajanje	edinega	
državnega	načrta	o	enem	samem	pridelku,	o	pride-
lovanju	riža	tako	za	izvoz	kot	za	domačo	uporabo.
Rdečkarji	so	17.	aprila	1975	zavzli	Phnom	Penh	

in	Pol	Pot	je	postal	prvi	minister	in	predsednik	vlade.
Po	vzorcu	Mao	Zedonga	je	najprej	kmetom	vzel	

vso	zemljo	in	jih	napravil	za	poljdelske	dninarje,	ki	

so	morali	spati	v	skupnih	spalnicah	in	jesti	v	skupnih	
obednicah.
Skoraj	istočasno	je	vse	meščane,	“buržuje”,	ople-

nil	vse	lastnine	in	jih	iz	Phnom	Penha	in	iz	drugih	
mest	izselil	v	taborišča	na	deželo,	češ	da	ji	bo	tako	
obvaroval	 pred	bombardiranjem	Amerikancev.	 Pri	
tem	 so	 Rdeče	 straže	 uničile	 vse	 avtomobile,	 vse	
električne	gospodinjske	aparate,	zaprle	vse	poštne	
urade,	vse	banke,	vse	trgovine	in	tudi	vse	lekarne.	
Zažgale	so	tudi	vse	listine	in	fotografije	v	matičnih	
uradih.	Zaprle	so	vse	šole,	od	osnovnih	do	univerz,	
zažgale	tudi	vse	knjige,	ki	so	jih	dosegle.
Potem	so	 jih	Rdeče	strpale	v	prisilna	 taborišča	

z	namenom,	da	jih	iz	stopnje	civilizacije	in	kulture	
degradirajo	 na	 raven	 primitivnega	 človeka	 lede-
ne	dobe.	 To	 so	hotele	 doseči	 z	 nasilnimi	 sredstvi	
stradanja,	trdega	dela	devet	dni	v	tednu,	ki	je	štel	

deset	dni	kakor	v	dneh	 francoske	
revolucije.	 Delati	 so	morali	 deset	
do	šestnajst	ur	na	dan,	oblečeni	v	
črne	uniforme	kroja	kazak	s	širokimi	
rokavi	in	zaprte	okoli	vratu.	Družine	
so	 razbili	 in	 njih	 člane	 porazdelili	
po	 različnih	 taboriščih,	med	kate-
rimi	 ni	 bilo	mogoče	 komunicirati.	
Zdravstvene	 nege	 ni	 bilo.	 Bolnike	
so	prepuščali	njih	usodi	in	tudi	med	
seboj	si	niso	smeli	pomagati,	kakor	
bi	jim	to	nalagala	budistična	vzgoja	
o	sočutju.	Pod	smrtno	kaznijo	niso	
smeli	obdržati	očal,	da	ne	bi	slučaj-
no	prebrali	kaj	kulturnega	ali	prišli	

nazaj	na	prejšnjo	človeško	raven.	Po	nekaj	mesecih	
so	taboriščniki	že	popolnoma	podivjali:	za	peščico	
riža	so	bližnjega	ovajali	kradli	vsevprek	in	celo	ubijali	
onemogle,	da	bi	se	nasitili	z	njihovim	mesom.	Tako	
so	 dosegli	 stopnjo	 preustvarjenega	 človeka	 nove	
ere,	ki	ji	je	Pol	Pot	določil	letnico	“0”.
On	je	naredil	tudi	preprost	načrt,	kako	spremeniti	

vso	Kambodžo	v	ena	samo	veliko	pridelovalnico	riža.	
Večina	pridelka	je	bila	namenjena	za	izvoz,	ostalo	za	
domačo	prehrano.	Po	štirih	letih	bi	se	lahko	pričelo	
z	lahko	industrijo,	mnogo	pozneje	pa	tudi	s	težko.	
Poljedelski	dninarji	so	bili	določeni	za	setev	in	žetev,	
nekdanji	“buržuji”	pa	za	pomožna	suženjska	dela,	
predvsem	za	krčenje	divjine	ter	za	gradnjo	kanalov	
in	jezov	za	namakanje	polj.
Tega	načrta	pa	ni	bilo	mogoče	izvesti	predvsem	

zaradi	nesposobnosti	Rdečih	straž,	ki	so	bili	vajene	
prezirati	vsako	strokovno	znanje	nekdanjih	“buržu-
jev”,	ki	bi	ga	potrebovali	za	gradnjo	nasipov,	jezov	in	
kanalov.	Bili	so	prepričani,	da	je	za	take	stvari	dovolj	
politična	pripravljenost.	Tako	so	se	njihova	povelja	

Saloth Sar – Pol Pot
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dostikrat	izkazala	za	popolno	polomijo,	ker	je	jezove	
in	kanale	porušila	prva	povodenj,	 tako	pogosta	v	
tistih	krajih.	In	v	povodnjih	so	utonili	tudi	vsi	prisilni	
delavci.	Drugič	so	bili	kanali	zgrajeni	tako,	da	so	vodo	
privajali	ravno	v	nasprotno	smer	in	so	se	umetna	
jezera	popolnoma	napolnila	z	blatom.	Nekdanji	in-
ženirji	in	drugi	strokovnjaki,	ki	so	to	predvidevali,	
so	morali	molčati,	ker	bi	bili	zaradi	kritike	“oblasti”	
podvrženi	mučenju	ali	smrtni	obsodbi.
Smrtni	obsodbi	so	bili,	kakor	pod	Stalinom,	zapi-

sani	vsi,	o	katerih	je	obstajal	namišljen	sum,	da	bodo	
nasprotni	Pot	Polovim	blaznim	načrtom,	v	prvi	vrsti	
vsi	pristaši	 in	uslužbenci	prejšnje	vlade	Lon	Nola,	
vsi	privrženci	princa	Sihanuka,	vsi	prijatelji	Ameri-
kancev,	potem	večina	tujcev	Kitajcev	in	Vietnamcev,	
vsi	verniki	budisti	in	člani	drugih	veroizpovedi.	Od	
60.000	budističnih	menihov	jih	je	ostalo	samo	1.000;	
od	 vseh	 njihovih	 samostanov	 se	 je	 ohranil	 samo	
eden,	ker	je	bil	skrit	v	gozdu.	Izginila	je	polovica	od	
21.000	katoličanov,	katedrala	v	Phnom	Penhu	je	bila	
porušena	do	tal.	Nič	bolje	se	ni	godilo	muslimanom:	
njihovi	duhovni	vodje	so	bili	pobiti,	mošeje	porušene	
ali	uporabljene	v	druge	namene,	sveta	knjige	Korana	
sežgane;	od	 islamske	manjšine	Čamov,	ki	 je	 leta	
1970	štela	250.000	ljudi,	jih	je	umrlo	več	kot	40%.	
Mnogim	od	njih	so	ponudili	 izbiro:	ali	gojiti	svinje	
(kar	Koran	prepoveduje),	ali	pa	umreti	nasilne	smrti.
Pol	Pot	ni	gojil	čaščenja	svoje	osebe,	vsaj	javno	

Za	odgovorne	v	posameznih	narodih,	da	bi	se	odločno	zavzeli	za	konec	kupčevanja	z	orožjem,
ki	povzroča	toliko	nedolžnih	žrtev.

MO LITV ENI NAMEN ZA JUNIJ 2017

Tino Mamić

DO KDAJ LEGEN DA O TITU?

Odklanjamo totalitarno ureditev države, izoblikovano v komunizmu in fašizmu,
ki odvzema ostalim družabnim edinicam in poedincem vsako avtonomijo in svobodo.

Komunisti se zavedajo, da se proces zgodovinskega osveščanja slovenskega naroda
lahko konča le z njihovim izpljunjenjem. Zato ga blokirajo.

dr. Anton Korošec

ne.	Zdi	se	pa,	da	se	je	zavestno	istovetil	z	nevidno	
Silo,	ki	so	jo	poznala	primitivna	plemena;	zato	ni	
nikoli	 govoril	 pred	množicami,	 za	 katere	 je	 hotel	
ostati	skrivnostno	prisoten.	Da	bi	to	prisotnost	še	
poudaril,	je	svojim	Rdečim	stražam	ukazal,	da	mo-
rajo	na	deželi	skrivaj	polagati	mine,	ki	bodo	sejale	
nevidno	in	nepričakovano	smrt	med	prebivalci.	Zli	
duh	se	ga	je	torej	res	polastil	 in	obsedel	tudi	vse	
njegove	Rdeče	straže.
Število	vseh	umrlih	nasilne	smrti	 je	skoraj	ne-

mogoče	točno	določiti,	saj	še	kar	naprej	odkrivajo	
skupna	grobišča,	matični	uradi	pa	so	bili	uničeni.	Od	
6.800.000	prebivalcev	Kambodže	pred	Pol	Potom	je	
bilo	pobiti	1.700.000	do	3.000.000	ljudi.
Leta	1978	so	Vietnamci	zasedli	Kambodžo	in	potol-

kli	Rdečo	stražo.	Pol	Pot	je	zbežal	na	Tajsko.	Naslednje	
leto	je	ljudsko	sodišče	v	Phnom	Penhu	obsodilo	Pol	
Pota	na	smrt	zaradi	genocida.	Toda	že	istega	leta	so	
Kambodžani	 izgnali	Vietnamce.	Rdeče	straže	so	se	
obdržale	vse	do	leta	1996,	toda	mnogi	so	od	njih	de-
zertirali.	Tako	je	Pol	Pot	dobil	priliko,	da	po	Stalinovem	
zgledu	aretira	in	pobije	svoje	lastne	soborce.
Leta	1997	je	vodja	Rdečih	straž	Ta	Mok	aretiral	

Po	Pota	in	mu	odredil	domači	pripor.	15.	aprila	1998	
je	Pol	Pot	umrl,	njegovo	truplo	je	bilo	sežgano.	Po	
njegovi	smrti	so	njegovi	somišljeniki	razširili	legendo,	
da	je	njihov	vodja	še	med	zublji	dvignil	desno	roko	
stisnjeno v pest.

V	začetku	maja	1980	 je	umrl	predsednik	SFRJ	
Josip	Broz	Tito.	Jugoslovanskega	predsdnika	se	lju-
dje	še	spominjajo	najbolj	po	beli	maršalski	uniformi	
in	po	štafeti	mladosti.	O	njegovih	napakah	se	ne	
ve	veliko.	Prej	narobe	–	ljudje	radi	povedo,	da	nas	
je	Tito	osvobodil	od	nacizma,	ubranil	od	Stalina	in	
nam	“dal	šole”.
Nič	čudnega,	če	ostajajo	tudi	po	desetletju	svo-

bode	 in	demokracije	 številne	 slovenske	ulice	poi-
menovane	po	Titu.	Celo	sloviti	napis	“Naš	Tito”	na	
Sabotinu	so	v	zadnjih	letih	“aktivisti”	večkrat	očistili	
in	 uredili.	 Čeprav	 je	 trenutno	 skoraj	 neopazen	 in	
delno	spremenjen,	pa	gotovo	to	ne	bo	dolgo	trajalo.

O	mrtvih	vse	dobro,	pravi	star	latinski	rek.	A	to	za	
zgodovinske	osebnosti	ne	velja,	saj	bi	sicer	zgodovi-
no	glede	na	trenutne	potrebe	še	bolj	“popravljali«”in	
“krojili”	po	svoje.
Kult	 Titove	 osebnosti,	 ki	 ga	 nekateri	 še	 vedno	

gojijo,	spada	v	ropotarnico	zgodovine.	Enako	velja	
za	mitologijo,	ki	je	nastala	o	dolgoletnem	jugoslo-
vanskem	predsedniku.
Zgodovina	je	o	jugoslovanskem	diktatorju	pove-

dala	dovolj.	Človek,	ki	je	kriv	za	smrt	več	sto	tisoč	
neoboroženih	ljudi,	v	civilizirani	družbi	ne	more	imeti	
ulice	poimenovane	po	sebi.
V	imenu	resnice.
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“Zapozneli” duhovniški poklic
Rodil	se	je	v	Solkanu	kot	najstarejši	od	sedmih	

otrok	malemu	kmetu	Jožefu	in	Tereziji	Šuligoj.	Ljud-
sko	šolo	je	končal	v	Solkanu.	Starši	si	spričo	velike	
družine	še	pomisliti	niso	upali,	da	bi	kateri	od	otrok	
študiral.	Tedanji	solkanski	kaplan	Josip	Godnič	pa	jim	
je	prigovarjal:	»Dajte	Pepča	v	šolo	v	Gorico!«	In	res	
je	dvanajstletni	deček	prišel	v	latinske	šole	v	Gorico,	
kjer	je	bil	gojenec	deškega	semenišča,	katerega	je	
tedaj	vodil	dr.	Anton	Mahnič.
Mladi	Srebrnič	je	Mahniča	spoštoval	in	občudoval,	

vendar	je	bil	tako	samostojen,	da	se	ni	pustil	vgnesti	
v	njegove	kalupe.	Mahnič	je	to	njegovo	samoniklost	
znal	ceniti.
Po	maturi	 leta	 1896	 se	 je	 vpisal	 na	 dunajsko	

univerzo,	 kjer	 je	 študiral	 zgodovino	 in	 zemljepis.	
Živahno	je	sodeloval	pri	slovenskohrvaškem	aka-
demskem	društvu	Danica.	Bil	je	vseskozi	zaveden	
kristjan	in	Slovenec.	Ko	je	bil	leta	1902	promoviran	
za	doktorja	filozofije,	je	prišel	na	promocijo	z	znakom	
Marijine	kongregacije	in	trobojnico	društva	Danica.
Po	enoletnem	poučevanju	zgodovine,	zemljepisa	

ter	slovenščine	na	goriški	gimnaziji,	se	je	je	jeseni	
1902	odločil	za	duhovniški	poklic.	Tedanji	nadškof	
Andrej	Jordan	ga	je	poslal	v	Rim,	kjer	je	kot	goje-
nec	Germanika	končal	bogoslovne	študije	na	gre-
gorijanski	univerzi.	Dunajskemu	doktoratu	je	dodal	
še	doktorat	 iz	sholastične	filozofije	 in	 teologije.	V	
duhovnika	je	bil	posvečen	leta	1906,	naslednje	leto	
se	je	vrnil	v	Gorico	in	nadškof	Sedej	ga	je	nastavil	
za	prefekta.	podravnatelja	in	knjižničarja	v	central-
nem	bogoslovju.	Opravljal	 je	še	druge	odgovorne	
službe.	Leta	1910	je	postal	redni	profesor	cerkvene	
zgodovine	v	goriškem	bogoslovju.	Deloval	je	tudi	na	
kulturnem	področju:	bil	je	prvi	predsednik	Katoliške-
ga	tiskovnega	družtva,	pobudnik	lista	Naš	čolnič...
Proti	koncu	leta	1915	se	je	zaradi	bližine	fronte	

z	bogoslovjem	umaknil	v	Stično,	kjer	mu	je	umrla	
mama.	Ob	koncu	vojske	je	hitel	na	Goriško,	potrebno	
obnove	v	vseh	pogledih,	a	že	leta	1919	je	bil	poklican	
v	Ljubljano,	da	pomaga	pri	ustanavljanju	slovenske	
univerze.	Leta	1920	je	postal	redni	profesor	za	sta-
rokrščansko	 književnost	 in	 zgodovino	 na	 teološki	
fakulteti	v	Ljubljani.	Izvoljen	je	bil	za	predsednika	
Leonove	družbe	in	sprejel	je	uredništvo	revije	Čas,	
glasila	tega	društva.	V	ljubljanskih	letih	je	bilo	nje-
govo	pero,	ki	ga	je	bil	zastavil	že	v	dunajski	dobi,	

najbolj	plodovito.	Svoje	članke,	razprave,	govore,	
ocene	je	objavljal	v	raznih	revijah	(Zora,	Čas,	Voditelj	
v	bogoslovnih	vedah,	Bogoslovni	vestni)	pa	tudi	v	
zbornikih	in	samostojnih	publikacijah.

Novi škof pogosti reveže
Sredi	 znanstvenega	 dela,	 ki	 se	mu	 je	 posvetil	

z	vsem	srcem,	ga	je	15.	septembra	1923	doletelo	
imenovanje	za	škofa	na	Krku,	kakor	je	predlagal	že	
leta	1920	umrli	predhodnik	Mahnič.	Škofovsko	po-
svečenje	je	prejel	8.	decembra	v	ljubljanski	stolnici,	
vodstvo	škofije	na	Krku	pa	je	prevzel	23.	decembra.	
Značilno	 zanj	 je	 bilo,	 da	 je	 ob	 umestitvi	 odklonil	
slovesno	kosilo,	namesto	tega	pa	je	sam	pogostil	
reveže	in	bolnike.
Novo	službo	je	izvrševal	po	zgledu	apostola	Pa-

vla,	čigar	besede	»Stojte	močni	v	veri!«	si	je	izbral	
za	svoje	škofovsko	geslo.	Kot	škofu	mu	ni	bilo	do	
časti;	ostal	je	preprost,	domač,	prijazen	in	ljubezniv	
z	vsakim	človekom.	Breme	škofovstva	je	nosil	nad	
štirideset	let:	ves	čas	med	obema	vojskama	in	še	
dve	desetletji	po	drugi	svetovni	vojski.
Pod	fašizmom	se	je	odločno	zavzemal	za	pravice	

svojih	hrvaških	vernikov,	branil	je	glagoljaško	bogo-
služje.	Po	vojski	pa	je	moral	prestajati	javna	zasra-
movanja	in	ponižanja,	razglasili	so	ga	za	“bandita	
in	okupatorjevega	hlapca”.
V	svojem	dolgoletnem	vodenju	je	krško	škofijo	

vzorno	uredil.	Svoje	vernike	je	redno	in	načrtno	po-
učeval	s	pastirskimi	pismi,	njegova	skrb	za	duhovne	
poklice	 je	 rodila	 daljnosežne	 sadove:	 Krk	 ima	 še	
danes	precej	poklicev.	Versko	življenje	je	postavljal	
na	dva	trdna	temelja:	evharistija	in	Marija.	Po	zgle-
du	svojega	prednika	škofa	Mahniča	si	je	pred	drugo	
svetovno	vojsko	zelo	prizadeval,	da	bi	kristjani	imeli	
čim	več	besede	v	javnem	življenju,	zato	je	pospe-
ševal	katoliške	organizacije,	zlasti	Katoliško	akcijo.	
S	članki	in	knjižicami	je	izpovedal	svoje	stališče	do	
raznih	problemov.	Tako	je	s	knjižico	“Kam	to	pelje?”	
(Kuda	to	vodi?)	kritično	ocenil	nekatere	šolske	učbe-
nike	stare	Jugoslavije	in	opozoril,	kako	spodkopavajo	
zdrava	moralna	načela.
Prav	kot	Mahnič	se	je	tudi	škof	Srebrnič	odlično	

vživel	v	hrvaške	razmere	in	Hrvati	so	ga	sprejeli	za	
svojega.	Leta	1949	j	bil	imenovan	za	upravitelja	reške	
škofije,	ob	štiridesetletnici	škofovstva	leta	1963	mu	je	
papež	bl.	Janez	XXIII.	podelil	častni	naslov	nadškofa.

naša kultura
Silvester Čuk

JOSIP SREBRNIČ
2. FEBRUAR 1876 – 21. JUNIJ 1966

Leta 1896 je postal škof na Krku slavni Kraševec dr. Anton Mahnič. V skoraj 25 
letih svojega škofovanja na Krku je “dajal ton” cerkvenemu življenju na Hrva-
škem. Za svojega naslednika je predlagal dr. Josipa Srebrniča, svojega gori-
škega rojaka, tedaj profesorja cerkvene zgodovine na teološki fakulteti sloven-
ske univerze. Škofijski sedež na Krku je Srebrnič zasedel pred božičem 1923 in 
škofijo je vzorno vodil 41 let. Ta častitljivi božji pastir je zgledal luč sveta na 
svečnico, 2. februarja 1876.



2017 – AM – JUNIJ  181

Leta	1964	 je	breme	škofije	preložil	na	ramena	
pomožnega	škofa	Karmela	Zazinovića.	Svojo	zvesto	
službo	Bogu	in	ljudstvu	je	sklenil	21.	junija	1966	v	
91.	letu	življenja	in	43.	letu	škofovstva.	V	pogrebnem	

govoru	 je	dejal	 istrski	 škof	Nežić:	»Kako	 lepo	 je,	
da	je	starec,	ki	je	do	konca	ostal	duhovno	mlad	in	
angelsko	čist,	umrl	prav	na	god	zavetnika	mladine!«

Raziskano razdobje
1.	november	2014	–	31.	oktober	2015	

Mesto na World Watch List
Z	61	točkami	je	Brunei	prišel	na	25.	mesto.	Leta	

2015	je	imel	58	točk	in	je	bil	na	27.	mestu.

Viri preganjanja
Islamski	ekstremizem	(glavni	vir)	povezan	z	dik-

tatorsko	norostjo.

Dogajanje
Že	več	kot	600	let	je	Brunei	sultanat	kjer	so	sul-

tanu	samemu	pridržane	vse	važne	službe	(ministr-
ski	predsednik,	finančni	miniser,	notranji	minister,	
obrambni	minister,	 povrhu	 pa	 še	 verski	 voditelj).	
Prebivalstvo	ga	obožuje	in	globoko	spoštuje	in	vsaka	
kritika	je	nepojmljiva.	Njegova	vlada	daje	zastonjsko	
zdravstveno	oskrbo	in	podporo	za	dobrine	kot	je	riž	
in	 stanovanje.	Državne	 šole	 ne	 poznajo	 šolnin	 in	

bruneiski	državljani	ne	plačujejo	nobenega	davka	
na	dohodek.	Politika	Bruneia	temelji	na	dohodkih,	
ki	prihajajo	od	nafte	in	plina,	ki	sta	90%	kosmatega	
notranjega	 dohodka.	 Večina	 državljanov	 ni	 nikoli	
živela	 v	 kakem	drugem	političnem	 sistemu.	 Tudi	
sultanovo	naznanilo	od	maja	2014,	da	uvaja	kazen-
ski	zakonik	šarije,	ni	spremenilo	naklonjenosti	do	
njega.	Druga	faza,	ki	zadeva	telesno	kaznovanje,	bi	
morala	stopiti	v	veljavo	maja	2015,	vendar	je	bila	
zaradi	mednarodnega	pritiska	odložena.	Manjšine	
kot	na	primer	kristjani,	katerih	je	16%	prebivalstva,	
se	soočajo	s	hujšim	pritiskom	odkar	se	je	sultan	ve-
dno	bolj	približeval	konservativnemu	islamu.	Kaže,	
da	takšen	položaj	daje	mladi	in	majhni	državi	neko	
istovetnost	 in	 razvija	združevalno	silo.	Poleg	 tega	
pomeni	pripravo	na	trenutek,	ko	bo	dežela	porabila	
naftne	in	plinske	zaloge.

Vrste preganjanih kristjanov
Na	prvem	mestu	so	preganjani	kristjani,	 spre-

obrnjeni	 iz	 islama.	Sledijo	 jim	priseljeni	 kristjani,	
kristjani	 zgodovinskih	 cerkva	 in	 netradicionalne	
protestantske	cerkve.	Vse	te	oblike	krščanstva	so	
prizadete	z	uvajanjem	šarije.

Življenjska področja in nasilje
Kristjani,	 spreobrnjeni	 iz	 islama,	 se	 soočajo	 z	

najhujšim	pritiskom,	ki	ga	 izvaja	domača	družina,	
prijatelji	in	sosedje,	ki	jih	hočejo	pripraviti	do	tega,	
da	bi	zatajili	svojo	vero.	Kristjane	najbolj	prizadeva	
naraščajoča	muslimanska	starokopitnost	tako	v	za-
sebnem	kot	v	poklicnem	življenju.	V	javnosti	kristjani	
občutijo	diskriminacijo	pri	delu,	tudi	otroci	kristjanov	
so	žrtve	diskriminacije	in	predsodkov	s	strani	učite-
ljev	in	sošolcev.	Poleg	tega	morajo	obiskovati	islamski	
“verouk”.	Preganjanje	ni	nasilno,	vendar	so	kristjani	
občasno	obsojeni	češ	da	so	prekršili	 zakon.	Spre-
obrnjenci	so	se	prisiljeni	skrivati	 in	mnogo	mladih	
kristjani	zapušča	deželo,	ker	nočejo	živeti	v	družbi,	
ki	je	vedno	bolj	usmerjena	v	zakonitosti	šarije.

Bodočnost
Naraščajoča	moč	zakonov	šarije	dela	krščansko	

manjšino	bolj	ranljivo	za	pritisk	vladnih	skajnežev.

preganjanje kristjanov

BRU NEI Porte Aperte

Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali,
preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili.

Mt 5,11
 Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas.

Jn 15,20
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V	 javnost	 je	 prišla	 informacija,	 da	 je	 Ustavno	
sodišče	 RS	 kot	 neutemeljeno	 zavrnilo	 pobudo	 za	
oceno	ustavnosti	drugega	člena	Zakona	o	praznikih	
in	dela	prostih	dnevih	v	RS.	V	njej	je	pripadnik	is-
lamske	verske	skupnosti	navajal,	da	naj	bi	upošteval	
le	 krščanske	 verske	 praznike,	 pripadnike	 drugih	
verskih	skupnosti	pa	diskriminiral	in	onemogočal	pri	
uresničevanju	pravice	do	veroizpovedi.
Za	kaj	gre?	Pobudnik	je	med	drugim	navajal,	da	

drugi	 člen	 zakona	 o	 praznikih	 diskriminira	 druge	
verske	skupnosti	in	ateiste.	Po	njegovem	prepričanju	
tudi	ni	v	skladu	z	ustavnim	načelom	laičnosti	države	
in	enakopravnosti	 verskih	 skupnosti,	 z	ustavnima	
načeloma	splošne	prepovedi	diskriminacije	in	ena-
kosti	pred	zakonom	ter	s	človekovo	pravico	do	izpo-
vedovanja	vere,	kar	vse	je	zapisano	v	ustavi.	Država	
se	je	po	prepričanju	pobudnika	ustavne	presoje	z	
upoštevanjem	verskih	praznikov	krščanske	verske	
skupnosti	z	njo	poistovetila,	saj	v	času	teh	prostih	dni	
država	ne	posluje	in	torej	ravna	enako	kot	v	primeru	
praznikov.	To	naj	bi	po	njegovi	oceni	pomenilo,	da	
država	ni	več	ločena	od	verskih	skupnosti.

So muslimani res diskriminirani?
Po	mnenju	 pobudnika	 naj	 bi	 zakonodajalec	 z	

ugodnejšo	 obravnavo	 krščanske	 verske	 skupnosti	
z	 izpodbijano	ureditvijo	prekršil	splošno	prepoved	
diskriminacije	iz	prvega	odstavka	14.	člena	Ustave	
RS,	kar	naj	bi	imelo	za	posledico	tudi	nespoštovanje	
načela	enakopravnosti	verskih	skupnosti.	Pobudnik	
je	še	navajal,	da	naj	bi	zakonodajno	gradivo	kazalo,	
da	 je	 zakonodajalec	 imel	 namen	krščanski	 verski	
skupnosti	zagotoviti	boljši	položaj	glede	izpovedo-
vanja	vere,	čeprav	naj	bi	bilo	razlikovanje	na	podlagi	
verskega	prepričanja	prepovedano.
Poleg	tega	je	pobudnik	še	navajal,	da	izpodbijani	

člen	Zakona	o	praznikih	in	dela	prostih	dnevih	v	RS	
pripadnike	drugih	verskih	skupnosti	sili,	da	za	pra-
znovanje	 svojih	 verskih	 praznikov	 izkoristijo	 letni	
dopust.	Zato	naj	bi	bili	v	povezavi	s	praznovanjem	
svojih	 verskih	 praznikov	povsem	odvisni	 od	 volje	
delodajalca.

Ustavni sodniki
se ne strinjajo s pobudnikom
A	 kot	 so	 v	 ustavni	 odločbi,	 sprejeti	 soglasno,	

ugotavljali	ustavni	sodniki,	zakon	o	praznikih	in	dela	
prostih	dnevih	odraža	razlikovanje	med	prazniki	in	
dela	prostimi	dnevi,	ki	niso	prazniki.	Datumi	izbranih	
dela	prostih	dni,	ki	niso	prazniki,	izražajo	tradicio-
nalno	sprejete	vrednote,	zgodovinsko	povezane	z	
življenjem	na	območju	zdajšnje	države.	Namenjeni	

so	praznovanju	posameznikov,	država	pa	je	iz	teh	
praznovanj	izključena.	Obeležuje	le	praznike,	ne	gle-
de	na	to,	ali	so	dela	prosti	dnevi,	ugotavlja	ustavno	
sodišče.
Izbira	 datumov	 dela	 prostih	 dni,	 ki	 niso	 tudi	

prazniki,	 je	 stvar	 proste	 presoje	 zakonodajalca.	
Zakonodajalec	lahko	uredi	dela	proste	dni	kot	izraz	
identitete	 ljudi,	 ki	 zgodovinsko	 živijo	 na	 območju	
zdajšnje	države	 in	so	povezani	z	 izročilom	evrop-
skega	prostora,	navajajo	ustavni	sodniki.	Narodna	
samobitnost	je	v	skladu	s	preambulo	k	ustavi	eno	
od	izhodišč	vzpostavitve	temeljnih	družbenih	pravil	
sožitja.	 Izpodbijana	 ureditev	 ureja	 položaj,	 ki	 ni	
primerljiv	z	nobenim	drugim	položajem.
Glede	na	to	se	ne	dotika	niti	polja	varovanja	člove-

kovih	pravic	iz	prvega	odstavka	14.	člena	ustave	niti	
splošnega	načela	enakosti	pred	zakonom	iz	drugega	
odstavka	14.	člena	ustave,	ustavno	sodišče	izposta-
vlja	v	odločbi.	Ob	tem	kot	neutemeljene	označuje	
navedbe	 pobudnika	 o	 diskriminaciji	 in	 neenakem	
obravnavanju	verskih	skupnosti	in	njihovih	pripadni-
kov	ter	posledičnem	neskladju	izpodbijane	ureditve	
s	prvim	in	drugim	odstavkom	14.	člena	ustave.
Izpodbijana	ureditev	je	dela	proste	dneve	ločila	

od	praznikov	in	jih	namenila	posameznikom,	da	jih	
užijejo	kot	želijo.	Pri	tem	je	država	izključena.	Zato	je	
neutemeljen	tudi	očitek,	da	izpodbijana	ureditev	ni	v	
skladu	s	7.	členom	ustave,	navajajo	ustavni	sodniki.

Je v ozadju tudi skrajna levica?
In	kaj	reči	ob	tovrstnih	poskusih	pravniškega	se-

suvanja	verskih	praznikov,	ki	so	dela	prosti	dnevi?	
Morda	to,	da	so	muslimani	v	Sloveniji	dobili	krila?	
Znano	je,	da	je	poglavar	islamske	skupnosti	v	Slove-
niji	Nedžad	Grabus	novembra	2015	v	tvoddaji	Od-
mevi	v	svojem	nastopu	nekoliko	“nerodno”	povedal,	
da	bodo	Slovenci	čez	20	let	večina	v	muslimanski	
skupnosti.
Vendar	 pa	 omenjena	 pobuda,	 s	 katero	 je	 pri-

padnik	islamske	skupnosti	prek	ustavnega	sodišča	
“naskakoval”	 krščanske	 verske	 praznike,	 precej	
zaudarja	po	sodelovanju	 trdega	 jedra	 tranzicijske	
levice	ter	morda	tudi	precej	obrobne	verske	skupno-
sti	Univerzalno	življenje,	ki	svojo	 javno	 identiteto	
gradi	na	fanatičnem	zaganjanju	v	Katoliško	cerkev	
s	pomočjo	 različnih	bizarnih	pobud,	od	prepovedi	
krsta	otrok	do	popolne	izločitve	Cerkve	iz	javnosti.

V Sloveniji le trije dela prosti dnevi
z versko vsebino
In	kateri	so	v	Sloveniji	prazniki	oz.	dela	prosti	dne-

vi?	Kot	je	znano,	je	Cerarjeva	vlada	med	dela	proste	

islam
Gašper Blažič

SO MUS LIMA NI
TUDI V S LOV ENIJI DOBI LI  KRI LA?

NEUSPEŠEN POSKUS RUŠENJA KRŠČANSKIH PRAZNIKOV
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dneve	vrnila	drugi	 januar,	prvi	 januar	 je	kot	novo	
leto	že	tako	ali	tako	dela	prost	dan,	med	državnimi	
prazniki	pa	so	dela	prosti	dnevi	slovenski	kulturni	
praznik	(8.	februar),	dan	upora	proti	okupatorju	(27.	
april),	praznik	dela	(1.	in	2.	maj),	dan	državnosti	(25.	
junij),	dan	spomina	na	umrle	(1.	november)	ter	dan	
samostojnosti	in	enotnosti	(26.	december).	Od	izrazi-
to	verskih	praznikov	so	dela	prosti	dnevi	velikonočni	
ponedeljek	(velika	noč	tako	ali	tako	pride	na	nedeljo,	
ki	je	dela	prost	dan,	razen	za	dežurne	službe),	božič	
ter Marijino vnebovzetje. Obstaja pa še dan refor-
macije	(31.	oktober),	za	katerega	ni	povsem	jasno,	
ali	 je	 verski	 ali	 kulturni	 praznik,	 saj	 je	po	vsebini	
zelo	blizu	slovenskemu	kulturnemu	prazniku,	vlada	
pa	je	na	seznam	praznikov	dodala	tudi	dan	Primoža	
Trubarja	(8.	junija),	ki	sicer	ni	dela	prost	dan.	Govori	
pa	se,	da	je	dan	reformacije	postal	dela	prost	dan	
kot	nekakšna	protiutež	Marijinemu	vnebovzetju	15.	
avgusta,	torej	prazniku,	ki	je	“tipično	katoliški”.	Dan	
reformacije	po	Evropi	sicer	ni	dela	prost	dan,	razen	
v	dveh	nemških	zveznih	deželah.
Zanimivo	pa	je	tudi,	da	je	že	slovenska	komuni-

stična	oblast	konec	osemdesetih	let	v	duhu	“sestopa	
z	 oblasti”	 in	 ustvarjanja	 konflikta	 z	 beograjskimi	
centralisti	začela	neformalno	uvajati	božič	kot	dela	
prost	dan,	ob	tem	je	takratni	predsednik	Republiške	
konference	SZDL	Jože	Smole	kot	prvi	politik	javno	
voščil	božič	in	si	s	tem	nabral	tudi	nekaj	simpatij.	
Velikonočni	 ponedeljek	 je	 bil	 kot	 dela	 prost	 dan	
uveden	šele	po	osamosvojitvi	Slovenije,	prav	tako	
Marijino vnebovzetje.

V	sosednji	Avstriji	je	dela	prost	dan	tudi	praznik	
Gospodovega	razglašenja	oz.	Trije	kralji	(6.	januar),	
binkoštni	ponedeljek,	praznik	Svetega	Rešnjega	te-
lesa	(oba	praznika	sta	premakljiva	glede	na	veliko	
noč),	praznik	Marijinega	brezmadežnega	spočetja	
(8.	december)	ter	Štefanovo	(26.	decembra,	takrat	
je	pri	nas	državni	praznik).	Podobno	je	tudi	na	Hr-
vaškem	in	Italiji,	na	Madžarskem	pa	edino	praznika	
Treh	 kraljev	 in	Marijinega	 vnebovzetja	 nista	 dela	
prosta dneva.
Primerjava	Slovenije	s	sosednjimi	državami	glede	

krščanskih	praznikov,	ki	so	dela	prosti	dnevi,	torej	
kaže	na	to,	da	ima	Slovenija	dejansko	zelo	malo	ver-
skih	praznikov,	ki	bi	bili	dela	prosti	dnevi.	Dejansko	
so	to	samo	božič,	velikonočni	ponedeljek	in	Marijino	
vnebovzetje,	 če	 ne	 štejemo	dneva	 reformacije	 in	
dneva	spomina	na	umrle,	ki	je	po	verskem	pojmo-
vanju	 praznik	 vseh	 svetnikov	 (Vsi	 sveti).	 Zato	 je	
pobuda	o	ustavni	presoji	statusa	verskih	praznikov	
še	toliko	bolj	bizarna.

Sporni Očenaš Melanie Trump
In	za	na	konec	še	ponovimo,	da	je	prva	dama	ZDA	

Melania	Trump	razburila	levičarske	aktiviste,	ker	je	
na	Floridi	svoj	nagovor	začela	z	molitvijo	Očenaš.	
Pri	nas	je	nekaj	takšnega	nepredstavljivo.	Spomni-
mo	se	samo,	kako	je	prejšnji	predsednik	državnega	
zbora	Janko	Veber	(SD)	dejansko	prepovedal	izvedbo	
skladbe	“Očenaš	hlapca	Jerneja”	na	proslavi	v	dr-
žavnem	zboru	ob	dnevu	državnosti.	Toliko	je	torej	
pri	nas	vredna	verska	svoboda	…

Sirski	migrant	 je	 obtožen,	 da	 je	 z	 nožem	 za	
rezanje	kebaba	v	divjem	besu	večkrat	zaklal	žen-
sko.	Mohamad	H.	trdi,	da	je	mladoleten,	čeprav	so	
njegovi	starši	dejali,	da	je	starejši	od	21	let.	Poleg	
umora	ženske	v	Reutlingenu	je	obtožen	tudi	poskusa	
umora	in	petih	povzročitev	hude	telesne	poškodbe.	
Njegovo	barbarsko	klanje	se	 je	končalo,	ko	ga	 je	
mimoidoči	voznik	povozil.
Mohamad	 se	 je	 z	 nožem	 spravil	 na	 sodelavko	

poljske	 narodnosti	 Jolanto	 K.,	 ki	 je	 delala	 v	 isti	
prodajalni	kebaba.	Jolanta	se	je	morala	spopadati	s	
spolnim	nadlegovanjem,	a	se	je	seksualnim	ponud-
bam	Mohamada	jasno	upirala.	Ta	je	pobesnel	in	jo	
zaklal	pri	belem	dnevu.
Ob	začetku	sojenja	je	Mohamad	dejal,	da	je	roj-

stni	datum	na	njegovem	potnem	listu	napačen.	Trdil	
je,	da	se	je	rodil	novembra	leta	1995.	Če	bi	to	držalo,	
bi	bil	Mohamad	ob	storitvi	dejanja	star	20	let	in	bi	
ga	kot	takega	moralo	nemško	sodišče	obravnavati	
kot	mladoletnega.
Najvišja	zagrožena	kazen	za	umor,	če	gre	za	mla-

doletno	osebo,	je	10	do	15	let.	Za	polnoletno	osebo	
pa	je	zagrožena	dosmrtna	ječa.
A	mit	o	Mohamadovi	starosti	so	razbili	njegovi	

starši,	ki	trdijo,	da	je	bil	Mohamad	zagotovo	že	pol-
noleten	ob	storitvi	kaznivega	dejanja.	Tako	trdi	tudi	
njegov	sodelavec,	ki	je	povedal,	da	Mohamad	živi	v	
migrantskem	taboru.
A	pri	nemški	pravici,	ki	je	v	zadnjem	času,	sploh	

od	 začetka	migrantske	krize,	 vedno	bolj	 politično	
korektna,	ne	moremo	jasno	napovedati	rezultata.	
Glede	na	to,	da	so	nemški	sodniki	na	prostost	iz-
pustili	islamske	pedofile,	morilce	in	posiljevalce,	je	
popolnoma	 verjetno,	 da	 bodo	 tudi	 za	Mohamada	
ugotovili,	da	je	mladoleten.
Izpostaviti	pa	 je	 treba,	da	 ta	umor	 jasno	kaže	

na	mentalno	 stanje	 celotne	 islamske	 populacije.	
Ženska	ima	v	Evropi	pravico	zavrniti	spolni	odnos	
z	neznancem	in	za	to	ne	sme	trpeti	nikakršnih	po-
sledic.	Mohamad	pa	jo	je	brutalno	umoril,	ker	ga	je	
vztrajno	zavračala.	V	svoja	nedrja	sprejema	Evropa	
psihopate,	ki	mislijo,	da	je	ženska	lastnina	in	pred-
met,	globalna	levica	s	feministkami	na	čelu	pa	jim	
ploska.	Ob	prekletem	zavezništvu	med	feminizmom	
in	islamom	pa	postaja	vse	bolj	jasno,	da	se	levica	
ne	 bori	 za	 nobene	 pravice,	 pač	 pa	 le	 za	 popolno	
prevlado.	Globalni	 levici	 je	 treba	enkrat	za	vselej	
napraviti	konec.

Aleksander Rant
SIRSKI MIGRANT OKRUTNO ZAKLAL ŽENSKO

ker ni hotela z njim v posteljo
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Oprostite	mi,	če	začnem	ta	dogodek	z	jezerom	
(po	naše	pisano,	kot	vsa	ostala	japonska	imena)	Ja-
manáka,	ki	leži	–	v	obliki	elipse	–	skoraj	tisoč	metrov	
nad	morsko	gladino.	Lepa	pot	obkroža	jezero;	lepa	
podeželska	cesta	teče	ob	jezeru	v	smeri	kaki	dve	uri	
oddaljenega	mesteca	Fúdži	Jóšida,	ki	so	mu	nedavno	
podaljšali	ime	v	KavagúčikoFúdžiJóšida.	Da	gre	za	
sanacijski	postopek,	pravijo	ljudje,	ki	to	mesto	dobro	
poznajo.	Nad	jezerom	se	dvigajo	griči	skoraj	okrog	
in	okrog;	ko	se	jim	približaš,	te	pozdravijo	košata	
drevesa,	nad	katerimi	se	kmalu	prikaže	gora	Fúdži.	
Kot	da	bi	bile	vse	steze	kratke,	da	so	lahko	povezane	
z	glavno	potjo	za	na	Fúdži	–	po	japonsko	ji	pravimo	
Fúdžisan,	kjer	“san”	pomeni	goro	–	v	višini	3.776	
metrov.	Da	to	ne	velja	za	vse	poti	sem	pa	sam	izkusil.	
Niso	vsi	griči	in	ne	vsi	gozdovi	usmerjeni	na	Fúdži;	
sicer	se	zmeraj	da	priti	do	ene	starodavnih	poti	na	
vrh,	a	ni	nujno.	Treba	je	vedeti,	kje	se	odcepi	gozdna	
pot	vsaj	v	tem	ali	onem	gozdu,	sicer	–	nič	hudega	
sluteč	–	prihajamo	v	zmeraj	več	gozdov.	In	zmeraj	
več	je	stranpoti,	ki	se	vijugajo	tudi	navzdol,	morda	
celo	v	nasprotno	smer.
Med	 te	 gozdove	 so	 se	 naselili	 ljudje	 iz	 velikih	

mest,	kjer	posebno	poleti	japonska	vročina	podiv-
ja.	Odvisno	od	dela,	ki	ga	imajo,	kar	nekaj	družin	
ostane	v	teh	prijetnih	hladnih	hišicah	tja	do	jesen-
skega	deževja.	Nam,	povabljencem,	redno	izročijo	
s	povabilom	majhen	zemljevid,	ki	nam	pomaga	do	
njihovega	doma	z	rdečimi	pikami,	kjer	se	stezi	ločita.
Skrbno	 sem	 študiral	 zemljevid,	 ko	 sem	 začel	

hoditi	proč	od	jezera	v	hribe.	Že	nekaj	dni	prej	je	
padel	rahel	sneg,	a	sodeč	po	razgovorih	ni	nikogar	
vznemirjal.	Nebo	je	bilo	oblačno,	ko	sem	se	z	na-
hrbtnikom	za	tovarišijo	začel	lagodno	vzpenjati.	Ta	
pokrajina	je	znana	zaradi	obilice	ptic,	tudi	odličnih	
pevcev,	 ki	 pa	 jih	 zaenkrat	 ni	 bilo	 videti	 oziroma	
slišati.
Namesto	ptic	se	zasliši	močan	veter	in	takoj	zatem	

začne	–	neslišno	–	snežiti.	Pod	širokim	dežnikom	štu-
diram	zemljevid.	Posebnih	varnostnih	pik	zaenkrat	
ni,	torej	nadaljujem	po	še	zmeraj	vidni	poti.	Čisto	
tiho	je.	Zdi	se	mi,	da	je	hitro	pobeljena	pokrajina	
lepša	od	tiste	brez	snega.	Posebno	smreke	se	mi	
zdijo	prijazne	znanilke	še	 tri	mesece	oddaljenega	
božiča.	 Zmeraj	močneje	 sneži	 in	 edini	 rahel	 šum	
povzročaji	kepe	snega	na	vejah,	ki	jih	ne	marajo;	
komaj	slišno	zdrknejo	na	tla,	oziroma	na	sneg,	ki	je	
pokril	kamen	ali	odtrgano	vejo.
Naenkrat	ni	več	poti,	vsaj	vidne	ne.	Na	zemlje-

vidu	ni	nobenih	rdečih	pik	za	na	levo	ali	na	desno.	
Na	desni	in	levi	stojijo	bori,	a	med	njimi	je	še	dovolj	

vidnega	prostora,	tako	da	vem,	da	sem	še	na	poti,	
ki	pa	je	že	zavita	v	snežno	meglo.	Zdaj	se	pa	bori	
razdelijo	v	dve	smeri.	Ker	na	zemljevidu	ni	rdeče	
pike,	ki	bi	me	posvarila,	si	mislim:	smer	je	od	za-
četka	jasno	nakazana,	torej	jo	nadaljujem.	Med	bori	
je	dovolj	prostora.	Pot	se	začenja	rahlo	vzpenjati	in	
se	hitro	spet	izravna.	Zdi	se	mi,	da	še	nikoli	nisemm	
videl	toliko	grmičevja,	ki	me	tiho	gleda	skozi	sneg.	
Zdaj	hodim	že	eno	uro	–	moral	bi	biti	blizu	cilja.	Tam,	
kjer	so	se	bori	razdelili	v	dve	smeri,	bi	moral	kreniti	
na	levo;	na	zemljevidu	bi	morala	biti	rdeča	pika	za	
levo	smer,	a	še	danes	ne	vem,	zakaj	je	ni	bilo.
Snega	je	zmeraj	več,	a	je	mehak	in	ne	ovira	hoje.	

Seveda	čevlji	godrnjajo,	saj	niso	narejeni	za	skoraj	
pol	metra	snega	na	poti.	Čisto	tiho	je	in	čisto	belo.	
Bori	so	nekam	izginili	in	druge	vrste	drevesa	rastejo	
iz	snežne	megle.	Naj	grem	nazaj?	Stojim	in	gledam	
okoli	sebe	in	opazim	nekaj	kakor	zid	na	desni	strani	
nekaj	metrov	pred	seboj.	Približam	se.	To	ni	le	zid,	
ampak	razpadajoča	hiša.	Kar	je	nekoč	služilo	za	ga-
ražo,	je	zdaj	velika	odprta	luknja	z	vodoravno	črno	
vdolbino.	Nimam	pojma,	kako	daleč	sega	v	globino.	
Iz	nahrbtnika	potegnem	žepno	svetilko;	z	njeno	lučjo	
se	čutim	–	kako	bi	rekel?	–	bolj	varnega.	Najprej	
posvetim	okrog	sebe,	potem	po	stropu,	potem	po	
železnih	kavljih	na	levi	in	desni	strani	vhoda,	potem	
v	globino.	Po	pravici	povedano:	roka	se	mi	ustavi	in	
še	to	ali	ono	okrog	srca,	ker	me	iz	globokega	kota	
gledajo	–	pasje	oči.	Ker	nimam	hudobnih	namenov	
in	ker	sem	od	nekdaj	prepričan,	da	se	lahko	s	tak
šnimi	božjimi	stvarmi,	kot	so	psi,	dobro	razumemo,	
rečem:	»Haj!«	To	izrečem	kar	se	da	prijazno.	Lepe	
pasje	oči	me	pa	le	gledajo.	Spomnim	se	belega	kruha	
v	nahrbtniku;	kadar	naletim	na	prodajalno,	ki	nudi	
kruh,	 bolj	 podoben	 tistemu,	 ki	 smo	ga	–	 večkrat	
malce	malomarno	–	jedli	doma	v	Sloveniji	...	–	ku-
pim	nekaj,	kar	je	podobno	štruci,	a	ne	preveč	beli.	
Čestitam	Japoncem,	ki	se	trudijo,	da	bi	ustvarili	bel	
kruh	za	toasterje:	toda	še	tako	odličen	opečenec	ni	
isto	kot	naš	dobri,	stari	slovenski	kruh!	Iz	nahrbtni-
ka	potegnem	neke	vrste	štruco,	odlomim	kos	in	ga	
ponudim	svetlim	pasjim	očem.	Na	žrelo	si	ne	upam	
misliti.	Naenkrat	pred	seboj	nimam	več	kruha,	le	še	
bolj	iskreče	se	pasje	oči.	Tako	zadovoljne	oči!	In	pes	
se	počasi,	skoraj	s	težavo	dvigne:	vidim,	da	je	do	
kosti	shujšan.	Nekaj	je	v	njem	lisaste	doge,	nekaj	
nemškega	ovčarja,	morda	še	kaj	drugega.	Naj	mi	
poznavalci	pasje	zgodovine	oprostijo	to	pomanjklji-
vo,	morda	celo	zmešano	vednost!	Po	drugem	kosu	
kruha	sva	prijatelja.	Pobožam	ga	in	pes	se	stisne	k	
meni,	da	nama,	obrnjenema	k	izhodu,	ne	bo	pre-

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega prastarega misijonskega cekarja
(ki zdaj že malce diši po preteklosti)

O ZEM LJEVIDU,
KI JE POZABI L NA KONEC JESENI
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Zavzemam se za družbeni sistem, ki bi spoštoval dostojanstvo 
vsakega človeka od njegovega spočetja do naravne smrti. Demokracija 
žal lahko odloči, da se sprejme splav, evtanazija, nedeljsko delo, “re-de-
finicija” zakonske zveze ... Torej je zame demokracija postavljena pod 
vprašaj. Demokracija bi bila sprejemljiva, če bi kot predpostavko, temelj 
in pravila igre sprejela prej omenjena stališča, a jih žal ne sprejema, saj 
so tudi ta stališča podvržena demokratičnemu odločanju.

A ne gre le za to. Iz demokracije se dobesedno norčujemo. Lep 
primer norčevanja iz demokracije je slovenski parlament, ki je gladko 
re-definiral zakonsko skupnost, potem ko je ljudstvo na referendumu že 
dvakrat zavrnilo družinski zakonik, ki je vseboval re-definicijo zakonske 
skupnosti.

Že res, da je bil ta parlament demokratično izvoljen, če odmislimo 
vse medijske manipulacije – sicer lahko začnemo dvomiti tudi o tem, saj 

se ljudje ne morejo prav odločati, če nimajo pravih informacij in se kot 
resnica šopiri laž. Za sedanjo vlado pa dvomi o njeni demokratičnosti, 
ko vemo, kaj vse se je dogajalo z Janezom Janšo, vsekakor postanejo še 
veliko večji. Toda ne gre le za vprašanje demokratične ali manj demokra-
tične izvolitve in formiranje parlamenta invlade. Gre tudi za vprašanje 
demokratičnega delovanja državnih institucij. Parlament in vlada, ki 
povozita voljo ljudstva, nista več demokratični ustanovi. Že res, da je 
lahko narod zaostal in nerazgledan, da se moti, da je starokopiten, da 
je pod vplivom RKC ... Toda demokratična pravila je potrebno spoštovati 
tudi v tem primeru. Najprej je potrebno “razsvetliti” ljudi, ki se bodo na 
naslednjem referendumu odločali “prav”. Ironično je, da so se ljudje na 
referendumu kljub vsej medijski in drugačno propagandi odločili tako, 
kot so se. Torej je ljudstvo res “zabito” in mu mora parlament pomagati 
s pravimi odločitvami, četudi pri tem nekoliko kršimo pravila. Če je tako, 

Naslov sem si sposodil od Bogdana Vidmarja, ki je objavil članek v 13. številki letošnjega Novega lista. Zdi se mi še toliko bolj pomemben, ket ta 
list izhaja v Gorici v Italiji, kjer očitno bolj objektivno presojajo “slovensko realnost” kot pa se to dogaja v domovini. Daleč od tega, da bi bilo v Italiji 
vse v najlepšem redu, gotovo si pa ne privoščijo tako očitnih zlorab kot si jih v Sloveniji privošči sedanja vladna garnitura in seveda tisti, ki so jo spravili 
“na tron”, vsem dobro znani “strici iz ozadja”, stari komunisti, ki jim ni nobeno sredstvo preumazano za ohranitev oblasti. Takole je to presodil Vidmar.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

POZDRAV LJENI
V NOV EM TOTA LITARIZMU!

mrzlo.	Oba	strmiva	v	sneg.	Rahlo	ga	pobožam	po	
koščeni	glavi.	Še	nekaj	kruha	imam	v	nahrbtniku	in	
eno	konzervo	portugalskih	sardin,	ki	sem	jo	odkril	
v	isti	štacuni	kot	kruh.	Ampak	ali	psi	jedo	sardine?	
Pravijo,	da	glad	spreminja	vsako	jed	v	delikateso	...
V	tej	nekdanji	garaži	ni	mrzlo,	vsaj	ne	tako,	kot	

pred	garažo.	Še	zdaj	ne	vem,	ali	bi	toplota	najinih	
teles	zadostovala	za	celo	noč.	Kdaj	bova	poskusila	
sardine?	Naenkrat	se	sredi	snega	pred	garažo	pojavi	
z	ogromno	marelo	–	moj	prijatelj,	h	kateremu	sem	
bil	namenjen,	toda	po	pomankljivem	zemljevidu.	Do-

slej	je	bil	moj	prihod	vsako	njegovo	povabilo	točen,	
vedel	je	za	usodni	odcep	s	poti	iz	doline,	vedel	za	
staro	garažo	v	napačni	smeri	in	pripravljen	je	bil	na	
daljšo	pot	od	garaže	naprej.	Sicer	še	sneži,	a	ne	tako	
močno	kot	prej.	Greva	iz	garaže	in	pes	nama	sledi.
»Vaš	pes?«	me	vpraša.
»Moj	prijatelj	iz	garaže,«	mu	pojasnim.
Še	to	naj	dodam:	psu	so	dali	jedi	za	tri	dni,	a	le	

počasi	se	je	loteval	tudi	kosti.	In	kar	ostal	je	pri	hiši	
in	prijateljeva	družina	se	je	nanj	navadila.
In	kakšno	ime	so	mu	dali?	Oprostite,	pozabil	sem.

DOMINIKANSKA REPUBLIKA
otroci – delavci

Otrokdelavcev	je	v	Dominikanski	republiki	več		
med	mestnimi	otroci	kot	med	podeželskimi.	Po	ura-
dnih	statistikah	je	okrog	320.000	otrok	od	5.	do	17.	
leta	starosti	prisiljenih	v	delo	odraslih,	izpostavljenih	
nevarnostim	in	boleznim,	ki	jim	onemogočajo	šola-
nje,	zdravstveno	oskrbo	in	odraščanje	v	družini.	Te		
dejavnosti	država	za	to	starost	prepoveduje.	»28%	
vseh	otrok	med	5.	 in	7.	 letom	je	žrtev	otroškega	
de	la,«	 piše	 Unicef.	Dominikanska	 republika	 je	 na	
desetem	mestu	med	 državami	 Latinske	 Amerike,	
kjer	je	najvišji	odstotek	otrokdelavcev,	ki	je	trikrat	
višji	od	povprečja	tega	območja.	(Agencija Fides).

SUDAN
otroci brez doma

Na	cestah	Kartuma	živi	okrog	700.000	otrok.	Nji-
hove	družine	so	pobegnile	iz	negotovosti	Darfurja,	
Kužnega	Kordofana	 iin	Modrega	Nila0	 in	 poiskale	
zavetje	 v	 glavnem	mestu.	 Združenje	 je	 obtožilo	
sudanske	oblasti,	da	se	ne	brigajo	za	otroke	in	pre-
dložilo,	naj	bi	organizirali	centre	za	varstvo	otrok.	
Zahtevalo	je	tudi	od	raznih	organizacij,	naj	oskrbe	
psihološko,	 socialno	 in	materialno	pomoč.	Število	
brezdomnih	otrok	v	državi	hitro	raste.	Naznanilo	je,	
da	delajo	na	tem,	da	bi	izboljšali	ta	uničujoči	položajv	
katerem	živi	več	kot	10	milijonov	sudanskih	otrok.	
(Agencija Fides)
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Slovenija se sooča z dolgoročno nevzdržnostjo pokojninskega 
sistema in proračuna zaradi premalo rojenih otrok in izseljevanja 
mladih. Razlogi – vladna protidružinska politika, propaganda splava 
v šolah, zaničujoč prevladujoči medijski odnos do družinskega življenja 
ter promoviranje eksperimentiranja s spolom in spolnimi praksami.

Evropska komisija je 2. marca 2016 objavila “Delovni dokument 
služb Evropske komisije 2016”. V njem so predstavili finančno in gospo-
darsko stanje v Sloveniji in opozorili, da je Slovenija država z najslabšo 
proračunsko in demografsko prihodnostjo v celotni Evropski uniji. Ali 
konkretneje – Slovenija je država, v kateri bo zaradi pomanjkanja otrok 
zagotavljanje pokojnin in zdravstvenega zavarovanja za upokojence 
vedno večji finančni pritisk na proračun.

Takole pravijo: »Staranje prebivalstva v Sloveniji je glavno tveganje 
za fiskalno vzdržnost, zlasti v dolgoročnem  obdobju.  Slovensko prebi-
valstvo se stara hitreje od prebivalstva v večini držav članic, saj naj bi se 
koeficient starostne odvisnosti starih po napovedih med letoma 2013 
in 2060 več kot podvojil. Komisija ocenjuje, da se dolgoročno Slovenija 
sooča z največjim tveganjem za fiskalno vzdržnost med vsemi državami 
članicami. Staranje prebivalstva povzroča znaten pritisk na vzdržnost 
pokojninskega in zdravstvenega sistema ter sistema dolgotrajne oskrbe. 
Pokojninska reforma iz leta 2012 je stabilizirala odhodke, povezane 
s pokojninami,   vendar le kratkoročno. Dolgoročno naj bi Slovenija 
doživela eno največjih povečanj javnih odhodkov za pokojnine v EU. 
Na področju zdravstvenega varstva bi lahko učinkovitejša raba virov 
dolgoročno omejila odhodke, ne da bi bil ogrožen dostop do kakovo-
stne oskrbe. Poleg tega je za zdravstveni sistem značilno pomanjkanje 
zadostnih vgrajenih sistemov samodejnih stabilizatorjev, ki bi ublažili 
nihanja prihodkov v gospodarskem ciklu. Slovenija poleg tega nima 
celostnega sistema dolgotrajne oskrbe. Pozornost se še naprej namenja  
predvsem institucionalni oskrbi, medtem ko skupnostna oskrba ni 
dobro usklajena.«

Zakaj sta industrija splava in teorija spola glavna razloga za kata-
strofalno slovensko finančno prihodnos?

Aktivisti levice zagovarjajo družbeni model, ki temelji na splavu, 
spodbujanju ločitev, uvajanju homoseksualne ideologije, trgovini z 
materinstvom, ubijanju bolnikov, prepovedi pokopa izvensodno pobitih 
in zasvajanju z drogami. Delovanje teh organizacij in posameznikov, ki 
zlorabljajo denar davkoplačevalcev in državne ustanove, je danes ključni 
razlog za nastanek t. i. demografske zime, v kateri manjka 300.000 ljudi, 

mlajših od 30 let. Takšno stanje povzroča zelo hitro staranje prebivalstva, 
vedno manjše število zaposlenih davkoplačevalcev in slabšanje razmerja 
med zaposlenimi in upokojenci, ki se približuje ravni 1 zaposleni na 1 
upokojenca (trenutno mora npr. 800 zaposlenih zaslužiti vsak mesec 
pokojnino za 612 upokojencev).

Zato se mora država zadolževati za pokojnine, zdravstveni in socialni 
sistem … Samo v letu 2015 se je Slovenija zadolžila za več kot 1,5 
milijarde evrov, da je pokrila finančno luknjo v pokojninski blagajni, 
saj je delavcev vedno manj in s tem tudi vedno manj pokojninskih 
prispevkov. Dejstvo je, da ljudje, ki volijo in podpirajo stranke izrojene 
levice (ZL, SMC, DESUS), na čelu z njihovimi proabortivnimi mediji (DELO, 
Dnevnik, POP TV, Mladina itd.), podpirajo politiko, ki jim bo vzela 70 % 
tistega denarja, ki so ga plačali v okviru svojih pokojninskih prispevkov.

Aktivisti in politiki deviantne levice v Sloveniji ustrahujejo 
strokovnjake in politike, ki iščejo vzroke za upad prebivalstva!

Za razumevanje položaja, v katerem se je znašla Slovenija, je ključno 
vprašanje, zakaj se v medijih ne sme noben strokovnjak in politik vpra-
šati, zakaj v Sloveniji kritično upada prebivalstvo oz. zakaj ni v državi 
več otrok? Razlog je v sovražnem molku, ki prepoveduje in tabuizira 
ključne teme za preživetje slovenskega naroda in družbe. Gre za politične 
in medijske strukture, ki vsakogar, ki zastavi to vprašanje in izpostavi 
ubijanje nerojenih deklic in fantkov v slovenskih bolnišnicah, označi 
za fašista, nestrpneža in mračnjaka. Gre za izraze, ki so jih namenoma 
izumili in jih s pomočjo proabortivnih novinarjev ter politikov širijo in 
s tem zastrupljajo slovensko javnost in mladino. Za vse te radikalne 
levičarje, ki zasedajo dobro plačana mesta na ministrstvih in na naše 
stroške vodijo proti-narodno politiko, je značilno, da so danes glavni 
motor nestrpnosti, omejevanja svobode izražanja in grožnja narodnemu 
obstoju. Vsak, kdor podpira njihovo politiko, je sokriv za uveljavljanje 
politike, ki vzpostavlja osebno in kolektivno nesrečo ter dolgoročno 
revščino in depresijo Slovencev in Slovenk.

Kaj je cilj slovenske deviacijske levice?
Socialna revolucija, nenehno davčno zasužnjevanje prebivalstva in 

zgoljufani prevzem oblasti! Delavci jih ne zanimajo popolnoma nič! V 
zadnji migrantski krizi se je pokazalo, da slovenska bogata in privilegi-
rana jet-set radikalna levica želi na vsak način uničiti slovenski narod 
in kulturo. V skladu s svojimi komunističnimi koreninami v migrantih 
ne vidijo človeških usod, temveč prihodnje volivce. S promoviranjem t. 
i. multikulturalizma (brez dovoljenja volivcev) želijo poseliti Slovenijo z 

Do enakih zaključkov je prišel Tine Belin, ki jih je objavil na portalu 24kul.si pd naslovom “Deviacije levice in njihovi (LGBT) aktivisti so največja 
grožnja za 70% vaših pokojnin.” Članek dobro pokaže vso izprijenost slovenske levice, ki ji ne gre za nič drugega, kot za oblast.

potem bi bilo pošteno, da nehamo leporečiti o demokraciji in povemo, 
da zagovarjamo nov totalitarni sistem, ki bo uresničil svoje ideje, če 
bo potrebno, tudi z nasiljem. Vihrajoče zastave, lepe ceremonije, lažne 
obljube in umetno nasmejani obrazi novih diktatorjev žal ne odpravijo 
njihove nelegitimnosti in nelegalnosti. Stoji za vsem tem EU, ki od naših 
politikov zahteva sprejemanje zkonov, ki nasprotujejo volji ljudstva? Kaj 
pomenijo trditve evropske politične smetane, da je EU “nerazdeljiva”? 
Pomeni, da iz nje ne moremo in ne smemo več izstopiti, četudi bi 

to hoteli? So jo Britanci popihali še pravi čas? Bo evropska politična 
elita spremenila 50. člen evropske pogodbe, ki omogoča svobodno 
pripadnost držav članic? Recimo, da je EU nekaj dobrega. Toda, ali se 
še nismo naučili iz zgodovine, potem ko smo to lekcijo že tolikokrat 
ponovili, da dober cilj ne posvečuje sredstev? Vsaj Slovenci, ki smo 
živeli v Jugoslaviji, bi to morali vedeti! Tak način ravnanja slovenskega 
parlamenta vodi v razdeljenost Slovencv. Taka demagogija evropske 
politične elite vodi v razpad EU.



2017 – AM – JUNIJ  187

➧

Pred nami je ponovno praznik brez vsake vsebine. S tem ni mišljen 
podaljšek praznika dela, 2. maj, ki je seveda tudi slovenska posebnost 
– podobno kot 2. januar, ki ga je iz populističnih razlogov ponovno 
vpeljala sedanja slovenska vlada. V nobeni od članic Evropske unije 
2. maj ni dela prost dan, v Evropi pa samo še v Bosni in Hercegovini 
ter Ukrajini. Ne, če govorimo o prazniku brez vsebine, potem je to 27. 
april, ki je bil od 1948 do osamosvojitve (razen v letih 1958-1968) dan 
Osvobodilne fronte (OF), danes pa se praznuje dan upora. Ne eno ne 
drugo ne ustreza zgodovinski resnici, ker takrat še ni bilo OF in tudi 
komunistična stran še ni organizirala upora proti okupatorju. Pred 
osamosvojitvijo, v socialistični republiki Sloveniji, so določili 22. julij 
za dan vseslovenske vstaje proti okupatorju. Prav tako kot 27. april je 
bil tudi 22. julij iz strategičnih razlogov umetno skonstruiran politični 
mit, ker tudi na ta dan leta 1941 ni bilo nobene vstaje, takrat je namreč 
slovenski komunist obstrelil slovenskega orožnika.

Ko je bila v Sloveniji pod taktirko Komunistične partije 26. aprila 
1941 (in ne 27. aprila) ustanovljena “Protiimperialistična fronta” – 
pridružili so se ji še samo posamezni prejšnji Sokoli, levi intelektualci 
ter deli krščanskih socialistov –, je bila slovenska Komunistična partija 
(KPS) kot del jugoslovanske Komunistične partije, sekcija Kominterne 
in kot taka zaveznica Hitlerjeve Nemčije. Še več! Sovjetska zveza (SZ) 
je Nemčiji pomagala pri pridobivanju surovin, ki so bile potrebne za 
nemško vojno industrijo. Nemčija je imela izredno malo surovin, zato 
je bils odvisna od importov. Ker pa zaradi angleškega bojkota ni mogla 
importirati surovin od drugod razen iz SZ, je SZ surovine, ki jih sama ni 
imela, uvažala iz celega sveta. Nemčija in SZ sta dejansko začeli drugo 
svetovno vojno na isti strani in po dogovoru. 23. avgusta 1939 sta državi 
podpisali tim. Hitler-Stalin pakt – imenovan tudi pakt Ribbentrop-
-Molotov po zunanjih ministrih, ki sta ga v imenu Hitlerja in Stalina 

podpisala. Podkrepili sta ta pakt še po začetku druge svetovne vojne z 
Mejno in prijateljsko pogodbo podpisano 28. septembra. Oba dogovora 
sta vsebovala tajni protokol, v katerih sta si državi razdelili sosednja 
ozemlja. Začeli sta s Poljsko. Nemčija jo je napadla 1. septembra, SZ pa 
17. septembra. Sledili so napadi na druge države. Šele ko je Nemčija 
22. junija 1941 napadla tudi SZ, je ta zamenjala stran in pristopila na 
stran zahodnih zaveznikov. Ta preobrat so potem po zahtevi Moskve 
naredile tudi članice Kominterne.

“Protiimperialistična fronta” nikakor ni bila naperjena proti okupator-
jem, temveč, že ime samo to pove, proti angleškim, francoskim, ameriškim 
imperialistom – tudi proti nemškim in italijanskim, kadar so se tudi v očeh 
komunistov izkazali za imperialiste, kar pa okupatorji v njihovih očeh niso 
bili – in proti domači “kapitalistični gospodi”, ki se je “zatekla pod angleško 
imperialistično okrilje”. Kardelj je to izrecno potrdil v predavanju v partijski 
šoli na Rogu leta 1944: »Vojna med Anglijo in Nemčijo od leta 1939 do 
1941 je bila imperialistična, torej krivična. S Hitlerjevinm napadom na 
Sovjetsko zvezo in z zvezo z Anglijo in SZ, se je karakter vojne spremenil. 
Vojna med Anglijo in Nemčijo je postala pravična.« Kardelj je še leta 1944 
razlagal, da fašizem sam po sebi strateško ni glavni sovražnik: »Fašizem 
je samo izraz imperializma. Zato tudi ni glavni strateški sovražnik in je 
važen izključno le za taktiko proletariata… glavni sovražnik proletariata 
je ostal imperializem.« (Vida Deželak-Barič, “Osvobodilni boj kot priložnost 
za izvedbo revolucionarnih ciljev”, Prispevki za novejšo zgodovino, 1995, 
št. 1.2, str. 144-146)

Po napadu Nemčije na SZ, ko se je situacija spremenila in je bilo v 
interesu SZ, da se preusmeri v boj proti okupatorju, se je PIF iz taktičnih 
razlogov preimenovala v Osvobodilno fronto (OF). Napočila je namreč 
priložnost, ki jo je imel v mislih Kardelj oktobra 1940, ko je v Zagrebu 
napovedal, »da bodo šli komunisti v oborožen odpor proti okupatorju 

Ena največjih laži, s katero levičarji kljub vsem zgodovinskim podatkom še vedno opletajo na veliko, je praznovanje 27. aprila, ki se danes imenuje 
“Dan upora proti okupatorju”, prej je bil pa “Dan ustanovitve OF”. Mednarodno priznana zgodovinarka dr. Tamara Griesser Pečar ga je imenovala “mit”. 
Mit je izmišljena zgodba, ki jih je človeška zgodovina polna. Z njim ni nič narobe, dokler ga raziskuješ ali celo širiš kot mit, torej ne kot zgodovinsko 
resnico. Tako imamo cele knjige o mitologijah starih Babiloncev, Egipčanov, Grkov ... povsod pač, kjer ljudje raziskujejo svojo kulturo in zgodovino.

Kadar pa človek ali kaka skupina ljudi nek mit začne vsiljevati kot zgodovinsko resnico, iz nedolžnega mita postane laž. In ponavljanje laži z 
namenom prepričati ljudi, da bi ji verjeli, je lahko tudi kriminal. In prav to se dogaja z “mitom 27. aprila”, ki ga izprijena levica širi zato, da bi prikrila 
svojo kriminalno preteklost. Vse to je na spletu casnik.si opisala dr. Tamara Griesser Pečar po naslovom “Mit o 27. aprilu”. V uvodnem odstavku članka 
je seveda treba upoštevati, da je avtorica to pisala pred letošnjim 27. aprilom.

migranti, jim po hitrem postopku podeliti državljanstva in vzgojiti novo 
volilno bazo. Gre za peklenski načrt slovenskih levičarjev, ki so se odločili, 
da je za njihovo preživetje ključno naslednje: zlorabiti muslimanske 
migrante, s proti družinsko politiko vzpostaviti obubožanje Slovenije 
in dolgoročno vzpostaviti socialne nemire, znotraj katerih bodo še bolj 
okupirali vse vzvode oblasti.

Kaj lahko naredimo?
Številni državljani si ob vsem tem zastavljajo vprašanje, kaj je sploh 

mogoče narediti? Predlagam, da najprej razširite omenjene informacije 
v svojem okolju, se udeležujete levičarskih shodov in zastavljate poli-
tično nekorektna vprašanja (npr.: Kakšno je vaše stališče do ubijanja 
nerojenih deklic?; Zakaj Slovenci izumiramo?; in podobno), razkrivajte 

njihove finančne vire, se organizirajte in v predvolilnem času naredite 
vse za razkrinkanje radikalnih levičarjev in njihovih organizacij, tako 
na lokalni kot tudi na državni ravni. Obenem v svoji okolici aktivno 
problematizirajte ureditev, ki Slovenijo uvršča med države na svetu, ki 
so najbolj sovražne do nerojenih deklic in dečkov.

Prav tako se v šolah in javnosti odločno zoperstavite teoriji spola in 
homo-lezbični-bi-trans-queer seksualni socialni agendi, katere cilj je en 
sam: razpad družin, drogiranje mladine, uničenje slovenskega naroda in 
uvajanje kulture smrti. Če še ne verjamete – boste to dobro razumeli, 
ko boste oz. že prejemate mizerne pokojnine. Evropska komisija je v 
svojem poročilu zelo jasna: Slovenija se sooča z največjim tveganjem 
za fiskalno vzdržnost med vsemi državami članicami!



JUNIJ – AM – 2017188

Vrhovno državno tožilstvo je na predlog Društva Huda jama, da 
prične s postopkom prepovedi delovanja društva, konkretno ZZB za 
vrednote NOB, za kar ima pristojnost v 41. čl. Zakona o društvih, ta 
predlog zavrnilo.

Zavrnitev je podpisala vrhovna državna tožilka  Barbara Knol 
Drobnič  in jo obrazložila, da zakon sicer državnemu tožilcu res daje 
pooblastilo za vložitev tožbe pri Upravnem sodišču RS, vendar le za 
primer, da društvo izvaja dejavnost v nasprotju s prepovedmi iz 3. 
člena Zakona o društvih. Omejitev ustavne pravice do združevanja je 
izpeljana in konkretizirana s tem, da ni dovoljeno ustanoviti društva, 
katerega namen, cilji ali dejavnost merijo na nasilno spremembo ustav-
ne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, 
rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihujejo versko ali drugo 
sovraštvo in nestrpnost oz. spodbujajo k nasilju ali vojni. V predlogu 
očitana ravnanja ZZB za vrednote NOB, ki smo jih navedli, naj bi ne 
dosegala niti pravnega standarda prekrškov.

Sic! V naši vlogi smo ne samo zatrjevali, temveč navedbe tudi 
dokazali z izjavami in delovanjem društva, ki mu je podeljen celo 
status društva v javnem interesu in ga zato financiramo iz proračunov 
različnih ministrstev. Zakon o društvih in konkretneje  Pravilnik o 
določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja 
društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju 

obrambe  določa, da so kriteriji za izkazovanje delovanja društva na 
obrambnem področju:

– ohranjanje spomina na dejanja, povezana z nacionalno samobi-
tnostjo, obrambo nacionalnega ozemlja ali samostojnosti,

– spodbujanje in razvijanje domoljubja, domovinske zavesti, voja-
ške tradicije in drugih vrednot, ki so povezane z nacionalnovarnostnimi 
interesi oziroma poslanstvi Slovenske vojske,

– sodelovanje pri uresničevanju vojaških, obrambnih, nacionalno-
varnostnih ali drugih interesov na obrambnem področju,

– opravljanje dejavnosti, ki je neposrednega pomena tudi za 
delovanje Slovenske vojske,

– sodelovanje pri usposabljanju mladih in sodelovanje pri aktiv-
nostih, ki so pomembne tudi za delovanje vojaške strateške rezerve,

– krepitev ugleda države in zaupanja v Slovensko vojsko,
– prispevanje k razvoju področja, na katerem društvo deluje z vidika 

obrambnih vsebin s tem, da izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z 
izobraževanjem in vzgojo oziroma prispeva k razvoju področja na drug 
primerljiv način,

– prispevanje k povezovanju obrambnih struktur, medgeneracijske-
mu razumevanju in sožitju, z različnimi oblikami prostovoljskega dela 
zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo,

– sodelovanje pri oblikovanju predpisov na obrambnem področju,

Ko upoštevamo vse to, je povsem logična zahteva, ki jo je na Nova24TV objavila ugledna pravnica Lucija Šikovec Ušaj pod naslovom “Združenje 
NOB bi morali prepovedati. Sedaj je na vrsti sodišče ...”

samo, če bodo imeli možnost za revolucijo in če bo v interesu Sovjetske 
zveze.« (Peta zemaljska konferenca KPJ, Izvori za istoriju SKJ, Beograd 
1980, str. 204). Še leta 1944 je Kardelj razlagal, da je fašizem »samo 
izraz imperializma. Zato tudi ni glavni strateški sovražnik in je važen 
izključno le za taktiko proletariata… glavni sovražnik proletariata je 
ostal imperializem…« (Deželak-Barič, Osvobodilni boj)

Od vsega začetka je bilo jasno, da je bilo jugoslovanskim komuni-
stom prizadevanje za izključno oblast pomembnejše od vsakega boja 
proti okupatorju. Prav zaradi tega so na začetku 1942 izključili iz OF 
“Staro pravdo”, skupino liberalcev okoli Črtomirja Nagodeta, pa tudi 
žensko zvezo z Angelo Vode.

Svet Zveze združenj borcev za vrednote NOB (ZZB) je pred nekaj 
dnevi izdal izjavo, ki morda preseneča samo v tem, da znova vsaj pri-
znava, »da je bilo narodno osvobodilno gibanje seveda tudi revolucija.« 
Nadaljuje pa, da je bila ta revolucija »v žlahtnem in ne slabšalnem po-
menu 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.« (casnik.si)

To lahko razumemo samo tako, da po mnenju ZZB cilj posvečuje 
sredstva. Ne glede na to, da je ta Machiavellijev princip nesprejemljiv, 
tudi cilj, ki ga je imela partija, je nesprejemljiv, namreč prevzem oblasti 
in vzpostavitev totalitarne države. Izjava jasno kaže, da človeško življenje 
za ZZB ne predstavlja posebne vrednote, sicer ne bi mogla trditi, da je šlo 
za “žlahtno revolucijo”, saj je bilo v imenu te v Ljubljani in na podeželju 

umorjenih nekaj tisoč Slovencev – samo po koncu vojne od maja 1945 
do konec januarja 1946 okoli 15.000. Varnostno-obveščevalna služba 
(VOS), ki jo je Centralni komite KPS ustanovil že sredi avgusta 1941, je 
na cestah, domovih, na podeželju likvidirala svoje ideološke nasprotnike. 
Delo VOS-a je leta 1944 nadaljevala tajna politična policija Ozna, ki je 
bila, v nasprotju z VOS, ustanovljena na celotnem jugoslovanskem ob-
močju. Marca 1946 se je OZNA preimenovala v Upravo državne varnosti 
(UDV, po domače Udba). V Sloveniji je komunistična partija, ki je prevzela 
oblast, ustvarila mit o kolaboraciji. Še danes nekateri – ZZB, določeni 
zgodovinarji in drugi – branijo komaj modificirano interpretacijo 
zgodovinopisja, ki ga je narekovala Komunistična partija. Na eni strani 
poveličujejo narodnoosvobodilni boj, ki ga je vodila partija, na drugi 
strani pa mečejo domala vse, ki so delovali izven OF in partizanskih enot 
v koš kolaboracije, ne glede na to ali so sodelovali z okupatorjem ali ne.

Vsi protikomunisti naj bi bi bili kasneje uničeni ali (z domnevno 
kolaboracijo) kompromitirani. Vnaprej je že bilo določeno, da se bodo 
borili proti vsaki skupini, ki bi se paralelno z njimi pripravljala na 
odpor proti okupatorju. To nazorno potrjuje tudi Angela Vode v svojih 
spominih. Navaja kako je Aleš Bebler, pravnik in predstavnik KPS na 
ustanovnem sestanku PIF, pojasnil stališče komunistov: »Bela garda 
‘mora’  biti, ker jo potrebujemo. Če je ne bodo ustvarili klerikalci, jo 
bomo morali organizirati sami.« (Angela Vode, Skriti spomin, str. 31) 
Mit o kolaboraciji vseh nasprotnikov komunizma je komunistična oblast 
gojila tudi potem, ko je prišla na oblast, ker je za rešitev svoje lastne 
časti potrebovala neizpodbitnega sovražnika.
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➧Če kdo misli, da nas bo pri tem reševala Evropa, se je bridko zmotil. V kaj se je izrodila Evropska unija je popisal Damir Črnčec, ko primerja, kako so 

– izdajanje strokovne literature, povezane z obrambnim področjem.
Nič od tega ta združba seveda ne izpolnjuje. Prav nasprotno!
V letu 2016 in gotovo tudi v letu 2017 je MORS, Direktorat za obram-

bo, izdal sklep, po katerem je Zveza združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, zaprosila za sofinanciranje 
dejavnosti na področju vojnih veteranov. Na račun programov je tako 
pridobila 26.995 točk, zaradi številčnosti članstva 429.980 točk in po 
merilu premoženja 248 točk. Ker nam točke seveda ne pomenijo prav 
veliko, si s temi podatki, ki mi jih je prijazno posredovalo Ministrstvo za 
obrambo, nisem mogla nič pomagati.  V povezavi s podatki na Erar.si pa 
se pokaže, da so s strani MORS-a od 3. 6. 2016 do konca leta 2016 prejeli 
547.525,74 evrov.  Govorimo o našem denarju in le o enem ministrstvu.

Ministrstvo za kulturo namreč na povsem identično zaprosilo ni 
odgovorilo s podatki, ampak z lakonično obrazložitvijo, da formulacija 
zahtevka ni takšna, da bi omogočila identifikacijo enega ali več doku-
mentov, ki naj bi bili predmet zahteve. Vprašanje je namreč bilo, koliko 
denarja in za kaj, na kakšni podlagi, je Ministrstvo za kulturo izplačalo 
ZZB za vrednote NOB. No, podatki Erar.si pokažejo, da je konspiracija v 
obratnem sorazmerju s količino denarja, od Ministrstva za kulturo so na-
mreč v letu 2016 prejeli “samo” 6.000 evrov. Ministrstvo za delo, družino 
… je bilo bolj radodarno, v letu 2016 jim je namenilo 26.402,50 evrov, 
kar pa je v primerjavi s prejšnjimi leti seveda zelo bagatelen znesek, od 
leta 2003 so jim namenili kar 6.164.379,38 evrov.

Nikar se ne čudite in se ne sprašujte, za kaj jim je nakazala Javna 
agencija RS za zdravila in druge pripomočke v letu 2011 in 2012 znesek 
116.428,94 evrov. Seveda je dobrotnikov še kar nekaj, od občine Kočevje, 
Pošte Slovenije, Zavoda za zaposlovanje … Vsekakor sem zaprosila za 
podatke, ki so vsaj meni in za tožbo najbolj zanimivi, to je, za kaj  je 
Javna agencija RS za zdravila in druge pripomočke nakazala ta znesek 
ZZB NOB in ko bom odgovore prejela, jih bom z veseljem vključila v 
tožbo. Ne vidim namreč nikakršne osnove za to izplačilo.

Društvo, ki požira naš denar že desetletja,
ga troši za zanimive zadeve
Kot rečeno, sem podatke pridobila samo iz MORS-a, kjer vidim, da 

je bila ZZB NOB leta 2016 organizator osrednje državne proslave ob dr-
žavnem prazniku, za kar ji je šlo 300 točk. Za sodelovanje na tej proslavi 
pa še nadaljnjih 40 točk. Ko preračunam točke in evre, ugotovim, da 
je vsaka točka cca 1,20 evra, kar potem na videz neuporaben podatek 
o točkah spremeni v konkreten denar.  Ne velik znesek, toda evro na 
evro … Za organiziranje in polaganje venca, kje ali kdaj je nemogoče 
vedeti, torej cca 350. Bolj zabavne znajo biti strokovne ekskurzije zaradi 
počastitve pomembnega kraja (?) ali osebnosti (?), po 400 in  do 600 
evrov za vzdrževanje spominskega obeležja. Zanimivo je, da so imeli 
samo v januarju 2016 – 15 različnih proslav in srečanj, v februarju – 23, 
v marcu – 23, aprila – 25, maja, ko je že topleje – 39,  junija – 27,  juli-
ja – 41,  avgusta – 29, v septembru – 41, v oktobru – 26, novembra – 8, 
decembra  –  11, skupaj v letu 2016 torej  –  308. 71 let po koncu 2. 
svetovne vojne plačujemo npr. proslavo pri bolnici Jesen, Planina pod 
Šumikom, prireditev ob 72. obletnici smrti komandanta Franca Roz-

mana Staneta, spominsko svečanost v Strehovskih goricah, proslavo 
ob ustanovitvi odbora OF 12. 11. 1941 (bili so malo pozni, a ne?) v 
Vrtojbi, slovesnost ob 72. obletnici prenosa ranjencev, da ne naštevam 
in ne naštevam … Vas zanima, koliko spominskih obeležij vzdržujemo? 
1.024!!!!! Med drugim tudi take, kot je npr. spominska plošča na prehodu 
partizanov čez železniško progo na Pugled.

V redu, če bi bili bogata država, če bi bili enotni v oceni ravnanja v 2. 
svetovni vojni, če bi poznali resnico o umorih, medvojnih in povojnih, in 
bi tudi te žrtve vsaj dostojno pokopali, če že ne obžalovali in objokovali, 
potem bi mogoče …

Ne, tudi potem to ne bi imelo smisla! Tako pa se obeležuje in vzdržu-
je, časti in slavi npr. Franca Rozmana Staneta, človeka, ki se je po vrnitvi 
iz španske državljanske vojne, kjer se je boril z ramo ob rami s komunisti, 
zelo hitro vživel v vojno in revolucijo, ki je potekala v takratni državi. Piše 
se, da so njegovi soborci pobijali Slovence, ki so bili napoti revoluciji, od 
zakoncev Čmak ter njunega vrtnarja do sodelovanja v velikem zločinu 
na Turjaku, v Žužemberku … Nekaj časa ga je komunistična elita hotela 
tržiti kot slovenskega osamosvojitelja, ki ga je bilo potrebno likvidirati, 
da ne bi Slovencev popeljal v samostojno državo. Nam so govorili, da so 
se borci borili z vzklikom “za Staneta”, v resnici pa je bila samo srečna 
okoliščina, da se je z njegovo smrtjo prekinila velika morija, ki so jo pod 
njegovim vodstvom izvajali po slovenskih deželah. In to osebo časti 
društvo, ki je v javnem interesu, ki ga financiramo mi vsi in za katerega 
vrhovno državo tožilsko ne vidi razlogov, da bi zahtevalo njegov izbris!

So razlogi! Omenjeno društvo, ki ima nekatere znake kriminalne 
združbe, vse pogosteje ravna v nasprotju z ustavo, kar je absoluten 
razlog tako za odvzem statusa društva v javnem interesu kot tudi za 
izbris društva in prepoved njegovega delovanja.

V  tožbi, ki bo šla po praznikih na sodišče, bo navedenih le del kršitev, 
le tiste, ki so v zadnjem času najbolj zbodle v oči in povzročile nelagodje 
med večino prebivalstva. O posameznih ekscesih sem že pisala in se ne 
želim ponavljati, brez dvoma pa bo potrebno dodati tudi zadnje izpade, 
ki presegajo mejo verjetnega. V zadnjem pozivu na primer pozivajo 
organe države, da prepovedo koncert Marka Perkovića – Thompsona v 
Mariboru, pri tem pa bo hkrati v Ljubljani koncert vdove nedvomnega 
kriminalca, udbovskega eksekutorja in medvojnega klavca, ki je bila 
vsaj osumljena, da je imela nekaj pri atentatu na srbskega predsednika 
vlade Zorana Đinđića leta 2003 in tedaj tudi priprta. Obtožbe so bile sicer 
glede tega umaknjene. Da je nezakonito posedovala orožje in utajila 
davek, pa je priznala in je bila tudi obsojena na hišni zapor in plačilo 
denarne kazni. Vendar o udbovskem klavcu in njegovi vdovi ZZB NOB 
molči, to so verjetno tiste vrednote, ki jih ščiti, napada pa Thompsona 
zaradi njegovega domoljubja.

Do kdaj nam bodo torej ukazovali, kaj poslušati na koncertih, kaj 
brati, kakšne novice se nam smejo sporočati in katere “junake” moramo 
častiti?

Toliko za razmislek v času, ko bodo isti   praznovali   dan velike 
prevare, ene prvih v množici, ki jim je sledila in zaradi katere je bila 
prelita kri tisočih zavednih Slovencev in še tisoč pregnanih iz domovine.
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Kakšna bo bodočnost Evrope in še posebej Slovenije, če se tako v Bruslju kot v Ljubljani ljudje ne bodo znebili te pokvarjene levice, ki z mafijskimi 
metodami skrbi samo za svoje lastne žepe, nam kažejo poročila o napadih, pobojih in posilstvih, ki si jih v Evropi nekaznovano privoščijo “ubogi” 
migranti. Toda po toči zvoniti bo prepozno!

EU se je popolnoma izrodila, iz organizacije, ki naj bi temeljila na 
krščanskih tradicijah Evrope, je postala neomarksistični projekt, kate-
rega cilj je vzpostaviti Združene socialistične republike Evrope – ZSRE.

Temeljno načelo schengna je, da se oseb (ne glede na to, ali gre 
za državljane Evropske unije ali tretjih držav) pri prehajanju notranjih 
meja med državami članicami EU ne kontrolira. Notranje meje se lahko 
prehajajo na katerikoli točki. Tako je ministrstvo za notranje zadeve leta 
2007 zapisalo v brošuri Slovenija, schengenska novinka, torej v letu, ko 
je Slovenija postala ena od 26 držav članic schengna. Za Slovenijo in ta-
kratnega ministra Dragutina Mateja je bila to takrat ena od velikih zgodb 
o uspehu. Simbolno smo postavili mejo razvite Evrope na reko Kolpo.

  Z vstopom v schengen  prevzemamo  zelo odgovorno nalogo v 
imenu vseh držav članic: varovati skupno zunanjo mejo po schen-
genskih standardih. Učinkovito izvajanje nalog na državni meji pa je 
tudi v varnostnem interesu Slovenije, saj bomo z ukrepi na zunanji 
meji in v notranjosti preprečevali ilegalne migracije in druge oblike 
čezmejne kriminalitete. Tako so zapisali na MNZ leta 2007. Če besede 
iz brošure prenesemo v leto 2015, smo z zlomom schengna naredili 
prav nasprotno. Ogrozili smo varnostne interese Slovenije, omogočili 
nezakonite migracije in okrepili čezmejno kriminaliteto. Nezakonite 
migracije v Evropo so postale za kriminalne združbe večmilijardni po-
sel. Transnacionalni kriminal tako razpolaga z velikanskimi sredstvi za 
podkupovanje evropskih in lokalnih politikov. 

Nezakonita migrantska invazija v letu 2015, ki sta jo sponzorirala 
islamofašistični diktator Erdogan in gospodarica četrtega rajha Angela 
Merkel, je schengen zlomila in de facto ukinila. Notranji prehod meja je 
zlomljen. Avstrija nas “dunajsko vljudno” nadzira, ko gremo čez mejo, po-
dobno počne Nemčija ali pa Francija na italijanski meji. Države in vlade 
na balkanski poti in vse do Švedske pa so postale največja združba tiho-
tapcev ljudi, ki je skrita pod krinko humanitarnosti in človekoljubnosti. 
Krinka, maska je že zdavnaj padla. Da so neodgovorno spustili v Evropo 
islamistične ekstremiste in teroriste ter postali  neposredno  krivi za 
umore in pohabljenja lastnih državljanov v terorističnih napadih, je v teh 
dveh letih postalo tragično dejstvo. Odgovornosti seveda med politiki ni 
prevzel nihče, zato nam edina možnost, ki jo imamo državljani, ostane 
glas na volitvah. Z množično udeležbo na vseh prihodnjih volitvah lahko 
odgovorne pošljemo na smetišče zgodovine.

Vsa shizofrenost EU je ponovno polno udarila pred dobrim tednom, 
ko smo v Sloveniji po navodilih iz Bruslja spet začeli dosledno izvajati 
schengen, tokrat še bolj odločno kot v preteklosti. Vse skupaj je povzro-
čilo večurne zastoje na naših mejnih prehodih s Hrvaško in, da je stvar 
še bolj absurdna, pri izhodu iz Slovenije. V EU 2015/2016 so spustili več 
kot 1,5 milijona nezakonitih migrantov, brez dokumentov, kontrol in 
mimo vseh pravil. V EU 2017 pa se ukvarjamo s tem, da nadziramo naše 
ljudi, ki odhajajo iz schengna. Mi Slovenci kot vestni uradniki izvajamo 

bruseljske birokratske neumnosti dosledno in celovito. Takšni pač smo 
do avtoritet z vrha, nekoč iz Beograda, danes iz Bruslja. Tragikomično je, 
da nas ob tem naša južna balkanska soseda špeca v Bruselj s pismom, da 
smo za zastoje krivi mi, ker si pravila tolmačimo po svoje. Bizantinska, 
hrvaška politika pač ostaja zvesta sama sebi in nas vedno znova spomni, 
da smo naredili napako, ker smo jih tako zlahka spustili v EU.

Evropska komedija absurda in zmešnjav je dosegla vrhunec za 
velikonočni konec tedna, ko je Italija, naša soseda in članica schengna, 
pripeljala, uvozila 9000 nezakonitih migrantov, črncev iz Afrike. Slovenci, 
Evropejci so stali v kolonah na meji, večinoma mlade afriške moške pa 
so Italijani z libijske obale brez dokumentov vozili v EU. Zanje, za Italijo, 
Grčijo očitno schengenska pravila ne veljajo. Zakaj ne? Preprosto zato, 
ker dosledno izvajajo projekt elit uničevanja kulture in tradicije Evrope, 
zamenjave avtohtone populacije s prišleki, ki želijo uničiti takšno Evropo, 
kot jo poznamo danes. Elitistični projekt, socialni inženiring, katerega 
podstat je kulturni neomarksizem, je postal očitno dominantna politika 
Evrope. To je na nekem dogodku argumentiral predstavnik Evropske 
komisije v Sloveniji, nekdanji visoki slovenski funkcionar, ki je dejal, da so 
narodi propadli koncept iz 19. stoletja. Slovenec, dobro plačani predstavnik 
Bruslja v Sloveniji, na okroglih mizah propagira Junckerjeve scenarije za 
reševanje EU ter (neo)marksistično razlaga, da so narodi preteklost.

EU se je popolnoma izrodila, iz organizacije, ki naj bi temeljila na kr-
ščanskih tradicijah Evrope, je postala neomarksistični projekt, katerega 
cilj je vzpostaviti Združene socialistične republike Evrope – ZSRE. Neo-
socialistično tvorbo po vzoru propadle Sovjetske zveze ali Jugoslavije. 
In kar je najbolj tragično: kocbekijanski sindrom je preskočil iz Slovenije 
v EU. Sodelovanje, kolaboracija Evropske ljudske stranke z evropskimi 
socialisti pri teh norih projektih je prav neverjetna. Kocbekijanstvo levo-
-desnih vsegliharjev pri sprejemanju nezakonitih migrantov in potem 
njihovo vsiljeno naseljevanje po naših državah je sistematičen način 
zamenjave prebivalstva v naših državah ter projektirano varnostno 
destabiliziranje naših družb. Pri takih projektih bi morale stranke ELS, 
tudi slovenske, reči odločen ne in z gnusom zavrniti to norijo.

Morbidni del te strategije vzpostavljanja neomarksistične EU je 
sodelovanje z islamofašističnim diktatorjem Erdoganom in njemu 
podobnimi. Zavezniki pri projektu so pač vsi, ki nasprotujejo pravim 
antično-krščanskim koreninam Evrope. Afrikanizacija, arabizacija in 
šeriatizacija Evrope so orodje in orožje na poti h končnemu cilju ZSRE. 
EU se je dejansko že razdelila, tudi na osi Vzhod–Zahod. Degenerirani 
Zahod in perspektivni Vzhod. Verjetno bodo zaradi vsegliharstva in 
degeneriranosti na Zahodu, tudi tam, slej kot prej prevladali politiki 
tipa Le Pen in Wilders ter se pridružili perspektivnemu Vzhodu, ki ga 
simbolizira Orban. Naša izbira mora biti jasna. Edina prava in dolgoročno 
vzdržna smer je perspektivni Vzhod. Pot tja pa mora biti tlakovana tudi 
z dosledno zaščito naših meja, tudi proti Italiji, če/ko bo to potrebno!

Slovenci stali v kolonah, medtem ko so mlade afriške moške brez dokumentov vozili v EU.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM

4. NA KRAJU GOSPODOVIH MEST
nadaljevanje

Naši	čolnarji	pridejo	z	 ladjo	za	nami	 in	s	to	se	
odpeljemo,	da	si	ogledamo	kraj,	kjer	je	bilo	mesto	
Kafarnaum.	Tel	Hum,	tako	se	pravi	temu	kraju	sedaj,	
leži	ob	morskem	bregu	in	je	lastnina	frančiškanov,	
ki	 imajo	tam	le	majhno	hišico.	Na	mestu	so	našli	
ostanke	nekdanjega	mesta,	a	večinoma	so	morali	
vse	zopet	zasuti,	ker	tako	hoče	turška	vlada,	ki	bi	
seveda	imela	najraje,	da	bi	vse	pokrivala	tema	in	
zemlja.
Nekaj	prav	 lepih	ostankov	 leži	naokoli	med	 tr-

njem	 in	suho	 travo.	Beduinski	pastirji	 so	v	bližini	
postavili	svoje	šotore	in	na	ostankih	raznih	nekdaj	
lepih	stebrov,	ki	so	morali	biti	kras	in	ponos	vsemu	
mestu,	so	beduinske	žene	sušile	–	gnoj!	Kafarnaum!	
Do	pekla	se	boš	pogreznil!
Hodim	med	temi	ostanki	in	med	gostim	trnjem.	

Spominjam	 se	 časov,	 ko	 je	med	 hišami	 in	 vrtovi	
lepega	mesta	hodil	On,	ki	 je	bil	primoran	prekleti	
ta	 kraj.	 Globoko	 v	 duši	
mi	 zadoni	 tisto:	 »Gorje	
ti	 Kafarnaum!«	 –	 čigar	
viden	dokaz	je	pred	očmi.	
Resničnost	Božjih	besed	
vidiš	 v	 Sveti	 deželi	 na	
vsakem	koraku!
Na	povratku	poprosim	

misijonarja,	naj	 bi	 šel	 z	
menoj	čez	hrib,	ker	me	je	
mikalo	gledati	jezero	na	
tej strani z višave.
Pot	ni	bila	lahka.	Do-

bro,	da	je	vročina	precej	ponehala	in	je	od	jezera	
pihala	lahna	sapica.	Vse	je	polno	trnja	in	kamenja,	
ki	je	podobno	izsušenim	človeškim	kostem.	Treba	je	
precej	napora,	preden	dospeva	pod	samotno	drevo,	
ki	kakor	na	bojišču	ostali	vojak	sameva	na	višini.
Tu	sem	postavljajo	nekateri	več	svetopisemskih	

dogodkov,	med	drugim	tudi	pridigo	o	osmerih	blag
rih,	dasi	drugi	temu	ne	pritrde.	Vsekakor	so	gledali	
ti	hribi	večkrat	Božje	čudeže.
Najin	trud	je	bil	dvakratno	poplačan.	Srce	je	ve-

selo,	da	hodi	po	krajih,	kjer	se	je	Gospod	tako	rad	
mudil,	drugič	pa	je	odtod	krasen	razgled	na	jezero	
in	vso	okolico.
Spomina	na	nekdanje	dogodke	ni	nobenega,	ali	

priča	je	tu	vsa	priroda	in	pestre	cvetlice,	s	katerimi	
je	kraj	posejan.	Ni	več	hiš	ne	vasi	ne	ljudi;	ostala	so	
gola	rebra	hribov.	A	leto	za	letom	se	pozimi	ogrnejo	
višine	z	odejo	najlepših	cvetlic,	kakor	bi	nalašč	prišle	
krasit	kraj	“njegovih”	mest.
Ko	sem	prihajal	od	nazareške	strani	 in	gori	na	

višini	prvikrat	zagledal	v	globočini	svetlo	 jezersko	

gladino,	sem	bil	prevzet	od	te	zemeljske	krasote.	Tu-
kaj	je	ta	lepota	še	mičnejša,	dasi	ne	tako	veličastna.
Od	tega	kraja,	ki	je	kakih	sto	metrov	nad	jezersko	

gladino,	se	vidi	vse	jezero	in	vsi	bregovi	s	havran-
skimi	stenami	na	levi	in	z	mičnim	hribovjem	pred	
nami	in	na	desni.
Videl	sem	po	svetu	že	dosti	jezer,	a	tako	mi	uga-

jalo	še	nobeno.	Pač	umevno.	Poleg	naravne	lepote	
tudi	ni	nobeno	tako	sveto.
Krasno,	sveto	jezero,	ti	ljubljenec	Gospodov,	kako	

se	bleščiš	v	svitu	popoldanskega	sonca!	Nekdaj	si	
bilo	sicer	obdano	z	lepšim	vencem,	ko	so	bili	tvoji	
bregovi	obrasli	z	gostim	drevjem,	ko	so	bile	tvoje	
prijazne	dolinice	pravi	rajski	vrtovi,	ko	te	je	krasila	
cela	 vrsta	 obljudenih	mest	 in	mičnih	 vasic,	 ko	 je	
tvoje	vodovje	rezalo	na	stotine	belih	jadrnic	in	ko	
so	po	tvojih	bregovih	vodile	gladke	ceste,	na	kate-
rih	ni	zmanjkalo	nikoli	ljudi.	Še	krasnejše	si	bilo,	ko	
je	po	tvojih	bregovih	hodil	On,	tvoj	Stvarnik,	ko	je	
iz	tvojega	vodovja	odseval	njegov	sveti	obraz	in	si	

gledalo	 stotine	 njegovih	
čudežev.
Krasni	venec,	ki	te	je	

nekdaj	ovijal,	je	sicer	raz-
drt	na	mnogih	krajih,	a	ti	
si	 ostalo	 v	 svoji	 prvotni	
lepoti.

Tvoje bregove, tvoje 
vasi	 in	mesta	 je	 zadelo	
strašno gorje, a tebe se 
to	 Božje	 prekletstvo	 ni	
dotaknilo.	Ostalo	si	biser,	
kakor	 te	 je	 gledalo	Go-

spodovo	oko.	Ko	je	tvoje	površje	nekdaj	razdivjal	
vihar	in	so	tvoje	valovi	pretili	čolniču	apostolov,	ti	
je	zapovedal	On	in	takoj	si	mu	bilo	pokorno;	ko	je	
On	ukazal	apostolom	znova	vreči	mreže,	si	pokorno	
zbralo	svoje	 ribe	 in	napolnilo	mreže;	ko	 je	nekoč	
prišel	v	nočni	temi	dol	z	gore	na	tvoj	breg,	si	zbralo	
vso	svojo	moč	ter	ga	neslo	do	čolniča	učencev.	Ko-
likokrat	si	poslušalo	mirno	njegov	nauk,	ko	je	učil	
množice	iz	čolna,	kolikokrat	si	ga	neslo	v	večernem	
mraku	tja	na	ono	stran,	odkoder	je	šel	na	goro	molit!
Tako	si	mu	bilo	vedno	pokorno,	a	ne	tako	prebival-

ci	tvojih	bregov.	Zato	je	zadelo	gorje	tvoje	bregove,	
a	ti	si	ostalo	nedotaknjeno	in	še	sedaj	pričaš	glasno	
s	svojo	milobo,	da	je	Gospod	neskončno	usmiljen	
tudi	ob	upravičenem	kaznovanju.
Zrem	in	zrem	dol	v	nižavo	in	se	ne	morem	nazreti	

vsega,	kar	gleda	tu	telesno	in	duševno	oko.
Čas	poteka	in	ljubeznivi	spremljevalec	me	mora	

opomniti	na	odhod.
Po	strmi	poti	zdirjava	navzdol.	Nestrpno	so	naju	

pričakovali.

POPOTOVANJA
PO GALILEJI

Vzhodni breg Genezareškega jezera
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Prisrčno	se	poslovimo	od	prijazne	Tabge	in	njenih	
ljubih	prebivalcev.	Še	en	pogled	na	mične	kraje	in	
zopet	smo	v	čolnu,	ki	reže	jezersko	gladino.	Sredi	
pota	pa	plane,	kakor	je	tukaj	pogostoma	navada,	iz	
doline	vadi	Haman	večerni	piš.	Čoln	začne	plesati	
med	razburkanimi	valovi.	Tako	smo	izkusili	nekoliko	
tudi	vihar,	o	katerem	pripoveduje	evangelij.	Kmalu	
pa	dospemo	v	zavetje	in	preden	prijadramo	v	Tibe-
rijo,	je	zopet	mir.
Sonce	jemlje	slovo.	Jezero	in	vsa	okolica	žari	v	

bujnih	barvah,	kakršne	se	vidijo	le	v	pokrajinah	na	
Jutrovem.
Ko	pridem	v	stanovanje,	zrem	še	dolgo	v	ta	ze-

meljski	raj,	dokler	mile	zvezdice	ne	nastopijo	svoje	
nočne	straže.
Nekaj	dni	potem	sem	na	potu	v	Damask	zopet	

prehodil	te	čudovite	in	znamenite	kraje.
Na	višini	ob	severnem	bregu	pri	razvalinah	Kora-

ze,	nekdanjega	mesta	Horazín,	sem	dolgo	dolgo	stal	
in	zrl	dol	v	nižavo,	preden	sem	vzel	od	teh	krajev	
slovo.
Zbogom,	jezero	Gospodovo,	zbogom,	jezero	usmi

ljenja,	iz	katerega	zajema	že	stoletja	človeška	duša!
Gorski	 biser,	 ljubljenec	Gospodov,	 ali	 te	 bo	 še	

kdaj	zrlo	moje	oko?

5. PRI BEDUINIH ONSTRAN JORDANA
ponedeljek, dne 14. velikega travna

Turška	vlada	zida	železnico	iz	Haife	v	Damask.	Do	
sedaj	je	odprta	proga	do	postaje	Samah	na	južnem	
bregu	Galilejskega	morja.	Vlak	vozi	 le	dvakrat	na	
teden,	pa	še	tedaj	zelo	neredno,	tako	da	se	le	težko	
odločiš	za	potovanje	z	železnico.
Imeli	smo	še	dva	dni	časa.	Z	gospodom	Vogtom	se	

odločiva,	de	greva	gledat	malo	k	Beduinom	onstran	
Jordana.	Po	posredovanju	angleškega	zdravnika	sva	
dobila	dovoljenje,	da	smeva	na	železnici	rabiti	to-
vorni	vlak,	ki	je	prevažal	gramoz	tja	gor	do	planjave	
Golan,	ki	je	domovina	Beduinov.

Med	potjo	greva	najprej	v	kopališče	Hamat,	kake	
pol	ure	južno	od	Tiberije.	Tam	naju	je	čakal	čoln.
Že	v	Tiberiji	so	nas	srečavale	cele	trume	“letovi

ščarjev”,	ki	so	prihajali	ali	odhajali	iz	tega	slavnega	
kopališča.	 Ker	 Arabec	 ne	 pozna	 snage,	 se	 razne	
kožne	bolezni	pri	njem	pogosto	oglašajo	in	zoper	te	

je	menda	najboljša	pomoč	to	kopališče.	Neprijetni	
duh	priča,	da	so	tu	žvepleni	vrelci.	Nad	najmočnejšim	
vrelcem	 so	 sezidane	 hiše.	 Voda	 teče	 v	 jezero	 in	
zapusti	v	strugi	rumeno	plast	žvepla.	Vse	hiše	so	
prenapolnjene.	V	okolici	stoji	tudi	vse	polno	šotorov,	
ker	 pride	 Arabec	 s	 šili	 in	 kopiti.	 Povsod	 je	 polno	
starega	zidovja,	kosi	lepih	okraskov,	kar	priča,	da	
se	 je	 Tiberija	 nekdaj	 raztezala	 tudi	 na	 to	 stran.	
Gledat	greva	v	kopel,	a	kopati	se	nama	ni	zdelo,	
ker	ni	snage.	Voda	ima	60	stopinj	vročine	(ni jasno, 
na katere stopinje misli avtor, Celzijeve ali Fahren-
heitove).
Nad	 kopališčem	 je	 nekaj	 večjih	 poslopij.	 Prva	

večja	zgradba	je	sinagoga	(shodnica)	“sefarditov”,	
druga	je	šola	“aškenazov”.	Tako	se	namreč	imenujeta	
dve	glavni	skupni	sedanjih	Judov.

Aškenazi	so	Judje	iz	centralne	in	vzhodne	Evrope,	
največ	iz	Poljske,	Litve,	Ukrajine	in	Galicije	in	njihovi	
potomci;	ti	imajo	tudi	svoj	jezik	jiddiš,	ki	je	mešanica	
hebrejščine	in	nemščine.	Sefarditi	so	Judje	iz	Španije	
in	Portugalske	in	njihovi	potomci.	Tisti,	katerih	rod	je	
pa	skozi	ostal	v	Palestini,	se	imenujejo	sabri;	(op. ur.).

Po	razdejanju	Jeruzalema	je	bilo	prenešeno	sre-
dišče	judovske	učenosti	tukaj	sem	in	je	ostalo	do	
danes.	 Tukaj	 so	 živeli	 največji	 judovski	 učenjaki,	
modrijan	Maimonides,	rabi	Akiba,	ki	je	v	judovski	
vojski	igral	važno	vlogo	in	drugi.	Tudi	sv.	Hieronim	
je	bil	nekaj	časa	tukaj,	ko	se	je	učil	hebrejščino.	Kraj	
ima	nad	jezerom	jako	lepo	lego.

Kar	zadeva	središče	judovske,	torej	talmudistične	
učenosti,	 Trunkova	 trditev	 ne	 drži	 popolnoma.	Do	
druge	svetovne	vojske	je	za	“judovski	Vatikan”	veljalo	
mesto	Vilna	(Vilnius)	na	Litvi.	Tja	so	se	hodili	šolat	
bodoči	višji	 rabini	 iz	vsega	sveta,	 tudi	 iz	Amerike.	
Hitlerjev	in	Stalinov	antisemitizem	sta	seveda	s	tem	
popolnoma	pometla;	(op. ur.).

Na	bregu	je	najin	čoln.
Vožnja	do	južnega	brega	je	dolga.	Onkraj	Jorda-

novega	iztoka	je	postaja	Samah.	Kakega	poslopja	
ni.	Delavci	in	tudi	uradniki	so	v	preprostih	kolibah.	
Podnebje	 je	 nezdravo,	 ker	 so	 v	 dolini	močvirja.	
Le	 težko	 dobiva	 pravega	 uradnika,	 ki	 nama	proti	
dobremu	bakšišu	da	dovoljenje,	da	smeva	uporabiti	
tovorni	vlak.
Pri	 zidanju	 železnice	 je	 bilo	 treba	 premagati	

mnogo	težav,	ker	je	pobočje	razrito	in	zelo	strmo.	
Po	mnogih	 ovinkih,	 zarezah	 in	 predorih	 dospemo	
na	višino.	Vlak	vozi	prav	po	polževo,	kar	nama	je	
pa	ljubo,	ker	imava	priložnost	opazovati	okolico.	Iz	
višave	 je	 razgled	obsežen	 in	nadvse	slikovit.	Oko	
sega	od	Libanona	čez	vso	Galilejo	in	Samarijo	prav	
tja	do	Mrtvega	morja.
Ta	visoka	planjava,	ki	se	polagoma	izgubi	v	pešče-

nem	morju	 arabske	 puščave,	 je	 prava	 domovina	
Beduinov.
Že	med	vožnjo	vidiva	na	raznih	krajih	mnogo	črnih	

in	rjavih	šotorov.	Na	višavi	 jih	 je	še	več.	Volnene	
plahte	so	z	verigami	privezane	na	kole,	ki	so	zabiti	v	
zemljo	ali	tudi	v	skalovje,	ki	je	ravno	v	bližini.	Okoli	
šotorov	 je	mnogo	 živine:	 ovac,	 črnih	 koz,	 oslov,	
velblodov	in	lepih	konj.
Iz	vlaka	so	izkladali	gramoz	in	do	povratka	sva	

Toplice Hamát



opazovala	 šotore	 in	 življenje	 Beduinov.	 Ker	 pride	
vedno	nekaj	tujcev	sem,	so	ljudje	nanje	že	navaje-
ni	in	nama	niso	bili	nadležni.	Beduin	ima	v	svojem	
značaju	nekaj	viteškega	in	je	proti	tujcu	kot	gostu	
velikodušen.	Prav	neovirano	sva	šla	med	šotore	in	
v	precej	obsežnem	taborišču	opazovala	ta	nad	vse	
zanimivi	narod.

Beduini	so	pastirski	narod,	ki	nima	nikjer	stalnega	
bivališča,	dasi	ima	vsako	pleme	svoje	določene	meje.	
Ako	 jih	 prekorači	 s	 svojimi	 čredami,	 se	 vnamejo	
krvavi	boji.	Oni	sami	se	imenujejo	sinove	puščave	
–	aulad	il	barije	–	in	se	imajo	za	pristne	Arabce,	o	
čemer	ni	dvomiti,	ker	se	je	pri	njih	arabski	značaj	
ohranil	 najbolj	 nepokvar-
jen.	Njihovi	obrazi	in	navade	
pri	čajo,	da	so	pristni	sinovi	
Iz	maelovi	in	potomci	starih	
Midiancev.
Ko	 se	 bližava	 taborišču,	

naju	 pozdravi	 cela	 truma	
mršavih	psov,	ki	čuvajo	og-
njišče.	Lajanje	vzbudi	bedu-
insko	mladino	in	razcapani,	
tudi	 napol	 nagi	 paglavci	
pri	hite	 neprestano	 kričeč	
svoj	bakšiš.	Obrazi	niso	na-
pačni,	njihovi	zobje	so	beli	
kot	sneg.

Šotori so preprosti. Dva 
glavna	prostora	sta	za	moške	
in	ženske,	manjši	kotički	za	kuretino.	Šejkov	šotor	
ima	tudi	prostor	za	goste,	a	nama	se	ne	da	hoditi	
tja,	 ker	 se	 je	bati	 golazni.	Usedeva	 se	na	bližnje	
skalovje	in	odtod	opazujeva	te	“otroke	vzhoda”,	ki	
nimajo	“ne	vrat	ne	zapahov”	(Jer	49,28).
Moški	so	sicer	divji,	a	večinoma	 lepih	obrazov.	

Njihove	 poteze	 so	 zaradi	 vetra,	 sonca	 in	 trdega	
življenja	 kakor	 jeklene;	 oči	 žive,	 ognjevite,	 koža	
porjavela;	 iz	glave	seva	divji	 ponos,	 samozavest,	
neskaljen	mir,	neupogljiva	moč,	brezmejna	prostost.	
Precej	vitko,	žilavo	truplo	je	vajeno	hoje	in	jahanja	
od	mladih	 let,	 zato	 je	živahno	do	visoke	starosti.	
Obleka	Beduinov	je	kakor	drugih	Arabcev:	nad	srajco	
dolga,	modra	halja	z	usnjenim	pasom,	za	katerim	ne	
manjka	dolgega	handžarja,	nekaj	pištol,	tu	pa	tam	
kak	samokres;	potem	suknja	iz	velblodje	dlake,	na	
glavi	pestra	kefije,	na	nogah	ali	sandale,	ali	rdeče	

copate,	ali	škornji	z	mogočnimi	ostrogami,	kadar	je	
na	konju.	Zvesta	spremljevalka	Beduinova	je	dolga	
puška,	ki	pa	ni	prenevarna,	ker	manjka	smodnika	in	
bi	jo	lahko	nadomestovala	tudi	kaka	metla.
Ženske	čepijo	o	šotorih	pri	svojem	delu;	njih	obleka	

je	 le	 nekaka	 široka	 srajca,	 na	glavi	 temna	 ruta,	 s	
katero	pred	tujcem	zakrijejo	svoj	obraz.	Zali	ti	obrazi	
niso,	ker	je	beduinska	žena	sužnja,	delavka	svojega	
moža.	Mož	se	za	delo	ne	briga.	On	je	pri	živini,	njegov	
poklic	je,	da	pleni	in	se	vojskuje.	Zakonska	nezvestoba	
se	kaznuje	s	smrtjo,	mož	pa	lahko	odpusti	ženo	iz	
vsakega	razloga.	Več	žen	ima	navadno	le	poglavar.	
Edino	ženino	veselje	je,	kakor	tudi	pri	felahinjah,	njen	
lišp,	katerega	nosi	v	ušesih,	na	rokan,	nogah,	v	nosu,	
na	glavi,	ki	pa	navadno	nima	nobene	vrednosti.
Ni	ga	naroda,	ki	bi	se	tako	zavedal	svoje	narod-

nosti,	kakor	Beduini.	Vsakdo	ve,	kam	spada,	katere	
so	njegove	narodne	pravice	in	dolžnosti.	Slava	ali	
beda	posamezne	župe	(hamule)	je	vsakemu	pri	srcu	
in	marsikateri	revež	je	ponosen,	da	je	član	določene	
župe.	Družinska	sporočila	gredo	od	roda	do	roda	in	
se	čuvajo	z	vso	skrbnostjo.
Beduini	se	delijo	v	več	rodov,	ki	so	po	številu	in	

moči	jako	različni,	večinoma	tudi	neodvisni.	Vsak	rod	
ima	več	žup,	ta	več	rodovin.	Rodu	načeluje	“knez	–	
emir”,	župi	“šejk	–	poglavar”.	Emirjeva	oblast	je	zelo	
obsežna	in	neomejena.	Odvisna	je	tudi	od	osebnosti.	
On	zedinjuje	v	sebi	vse;	on	sodi,	vodi	vojsko,	on	je	

oče	in	deloma	tudi	duhovnik	obenem.
Rodovna	zavest	se	kaže	posebno	pri	krv-

nem	maščevanju,	pri	pravnih	prepirih	in	ob	
raznih	hudobijah.
Krvno	maščevanje	ne	zadene	samo	moril-

ca,	ampak	v	določenih	slučajih	vso	rodovino	in	
more	terjati	v	osveto	dva	do	tri	može.	Navad-
no	pobere	ves	rod	šila	in	kopita	in	se	preseli	v	
neznane	kraje.	Kar	se	popusti,	pripada	maš-
čevalcu.	Po	več	letih	se	proti	določeni	vsoti	
sovražne	družine	zopet	spravijo	ob	določenih	
obredih,	kakor	je	pri	Jutrovcu	že	navada.
Pri	raznih	prepirih	se	ne	sodi	po	določenih	

postavah,	ker	teh	Beduin	ne	pozna,	ampak	
po	starih	navadah	
in	 po	 emirjevem	
osebnem	mnenju.	

Telesnih	kazni	ni,	pač	pa	
mora	dolžnik	dati	nekaj	
repov	svoje	črede.
S	 poljedelstvom	 se	

Beduin	ne	peča.	Njego-
vo	 bogastvo	 je	 v	 čre-
dah	ovac,	koz,	velblodov	
in	 posebno	 plemenitih	
arabskih	konj.	Živino	go-
nijo	od	pašnika	do	pašni-
ka.	Pri	tem	igrajo	važno	
vlogo	 razni	 studenci	 in	
vodnjaki,	 za	 katere	 so	
pogosto	vnamejo	krvavi	
boji.	 Beduin	 se	 ima	 za	
edinega pravega posest-
nika	vse	dežele.

Planota Golán

Beduin

Beduinka



Čeprav	 nekateri	 vztrajno	 propagirajo	 idejo,	 da	
se	vera	in	znanost	izključujeta,	pa	Katoliška	Cerkev	
v	svoj	objem	še	vedno	sprejema	vplivne	profesorje	
in	znanstvenike.
Letos	 je	 dramatično	 spreobrnitev	 v	 katolištvo	

doživel	vplivni	profesor	prava	s	Harvarda,	dr.	Adrian	
Vermeule,	o	čemer	je	spregovoril	v	nedavnem	inter-
vjuju,	ki	ga	povzema	tudi	Catholic	Herald.
»Čeprav	 sem	bil	 vzgojen	kot	protestant,	 si	 ni-

sem	mogel	pomagati,	da	ne	bi	verjel	v	apostolsko	
nasledstvo	čez	svetega	Petra,«	pravi	o	
razlogih	 spreobrnitve.	 »To	 nasledstvo	
je	namreč	v	nekem	logičnem	ali	teolo-
škem	 smislu	 pred	 vsem	ostalim,	 celo	
pred	Novo	zavezo,	ki	so	jo	izoblikovali	
apostoli	in	njihovi	nasledniki	po	navdihu	
Svetega	Duha.«
Kot	 pravi,	 je	 spoznal	 je	 “veliko	 zlo	

razkola	 in	 zasebne	 presoje”,	 ko	 se	 je	
ameriška	Episkopalna	cerkev	kljub	opo	
zorilom	 širše	 anglikanske	 skupnosti	
na	podlagi	novih	pogledov	odločila	za	
lastno	pot.
Vermeule	je	bil	vzgojen	v	anglikan-

skih	in	episkopalnih	šolah,	od	Cerkve	pa	se	je	oddaljil	
med	študijem.
Kot	zglede,	ki	so	ga	napotile	h	katolištvu,	Ver-

meule	navaja	blaženega	kardinala	Johnyja	Henryja	
Newmana	 iz	19.	 stoletja,	ki	 se	 je	kot	anglikanski	
klerik	 spreobrnil	 in	 prestopil	 v	 Katoliško	 cerkev,	
ameriškega	duhovnika	Briana	Duncla	in	Kongregacijo	
Svetega	Križa.	Kot	glavno	figuro,	ki	ga	je	spremljala	
na	poti	spreobrnitve,	pa	izpostavlja	“veliko	Gospo”.

Cerkev v globini “trdna kot železo”!
Na	 novinarjevo	 vprašanje,	 kako	 lahko	 nekdo	

danes,	 v	 času	 pretresov	 v	 Cerkvi	 in	 evidentnega	
greš	nega	življenja	tako	laikov	kot	celo	njenih	kle-
rikov,	izbere	katoliško	vero,	profesor	odgovarja,	da	
v	tovrstne	“pretrese	v	Cerkvi”	ni	ravno	prepričan.

»Če	povem	drugače;	pretresi	v	Cerkvi	se	v	večji	
ali	manjši	meri	vedno	dogajajo,	a	te	nevihte,	ki	div-
jajo	na	površju,	ne	dosežejo	cerkvenih	globin.	Morda	
govorim	 z	 navdušenjem	 svežega	 spreobrnjenca,	
toda	Cerkev	vidim	kot	institucijo,	katere	temelji	so	
trdni	kot	železo.	Pretresi	bodo	prihajali	in	odhajali,	
tako	tudi	škandali,	debate	in	neprijetne	epizode,	a	
pričevalska	linija	Petrovih	naslednikov	ne	bo	nikoli	
odpovedala.«
Na	vprašanje,	ali	se	Zahod	še	lahko	imenuje	“kr-

ščanski”,	pa	je	odgovoril:	»Še	vedno	je	
upanje	za	prenovo	zaradi	 ljudi,	kot	je	
oče	 Jacques	Hamel	 (francoski	 duhov-
nik,	ki	sta	mu	julija	dva	islamista	med	
darovanjem	maše	 v	 njegovi	 župniji	 v	
Normandiji	 prerezala	vrat).	Bog	delu-
je	 skozi	 šibke	 in	 odrinjene	 –	 ponižen	
ostareli	 duhovnik,	 ki	 gre	 v	 smrt	 poln	
vere	 in	poguma	preganja	temo	stran.	
Skozi	njega	je	Bog	poslal	luč	in	osvetlil	
Francijo	ter	celoten	Zahod.«
Ob	 zadnjem	 vprašanju,	 na	 katerih	

pravnih	 frontah	vidi	največ	upanja	za	
odvračanje	 družbe	 od	 kulture	 smrti,	

nihilizma	in	materializma,	za	katere	se	zdi,	da	vse	
bolj	prevladujejo,	je	profesor	Vermeule	izrazil	skep-
ticizem,	da	bi	kaj	takšnega	lahko	uspelo	pravu.
»Če	se	kultura	vse	bolj	kvari,	se	bo	tudi	pravo.	

Pravzaprav	ta	proces	že	poteka	v	vse	bolj	hitrem	
tempu.	Naše	upanje	leži	drugje.«
Kot	poroča	Catholic	Herald,	 je	bil	nad	spreobr-

nenjem	dr.	Adriana	Vermeulea,	“enega	od	najbolj	
briljantnih	in	vplivnih	umov	naroda,”	navdušen	še	
en	ugledni	katoliški	profesor,	dr.	Robert	George	s	
Princetona.
»Kako	 lahko	Cerkev,	v	 tem	zgodovinskem	 tre-

nutku	 tako	 oslabljena	 in	 ranjena,	 še	 naprej	 uspe	
pritegniti	tako	izjemne	ljudi	je	zame	…	čudež.	Do-
brodošel	doma,	brat!«

odmevno spreobrnjenje

DR. A DRIA N V ERMEU LE
V KATOLIŠKO VERO SE JE SPREOBRNIL ŠE EN VELIKI UM

po spletni strani Domovina

NAŠI RAJNI:
   ANTON BABNIK,	Putnam	Valley,	NY;				DRAGO ANDROJNA,	Euclid,	OH

MARIA CERAR HULL,	Lakewood,	OH

ZA SVETE MAŠE:	$70:	A.	Govednik;	$60:	L.	Martincic;	$50:	F.	
Kristof,	M.	Lacijan;	$20:	M.	Oplanic.

ZA CERKEV: F. Kristof.

ZA SAMOSTAN:	$250:	B.	Magajne;	$150:	F.	Kristof.

ZA LUČKE:	$20:	A.	Govednik.
ZA MISIJONE:	$20:	A.	Govednik.
DAR AM:	$30:	A.	Adamich.

BOG POVRNI NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI APRILA 2017


