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JAKOB ALJAŽ, župnik na Dovjem, je bil rojen 6. julija 1845 v Zavrhu pod Šmarno goro. Po končani gimnaziji v
Ljubljani je šel na Dunaj študirat klasično filologijo in staroslovanščino, a se je zaradi očetove smrti vrnil v Ljubljano in
vstopil v bogoslovlje. Leta 1871 je bil posvečen v duhovnika in je najprej služboval kot kaplan v Tržiču, nato kot župnik
v Dobravi pri Kropi, leta 1889 pa je prišel za župnika na Dovje, kjer je ostal do smrti 4. maja 1927. Bil je vnet zagovornik
slovenstva, narodni buditelj, glasbenik, planinec, predvsem pa duhovnik. Leta 1894 je v Vratih postavil zasilno kočo,
leta 1895 je za en goldinar odkupil od občine Dovje vrh Triglava in tako začel reševanje naših gora pred navalom
Nemcev. Še istega leta je postavil stolp na vrhu Triglava, leto kasneje pa poskrbel za planinsko kočo in kapelico na
Kredarici. Leta 1904 je poleg koče v Vratih zgradil Aljažev dom, ki ga je leta 1909 odnesel snežni plaz, zato so leta 1910
odprli mnogo večji Aljažev dom, ki stoji še danes. Kot skladatelj je za podlago svojih skladb najraje jemal Gregorčičeva
besedila, najbolj znana pa je njegova skladba “Oj Triglav moj dom”. Umrl je na Dovjem, kjer je tudi pokopan. Spomenik,
ki je na naslovni strani, je delo beograjskega kiparja Nebojše Mitrića in kaže Aljaža, ki v ponosni drži zre proti Triglavu.
Od spomenika je čudovit razgled na Mojstrano in mogočno Triglavsko pogorje, simbol neodvisne Slovenije.
JULIJ letos nima kakih posebnih praznikov, saj so se kljub pozni veliki noči že vsi zvrstili v maju in juniju. Na prvo
nedeljo v juliju (2.) je tradicionalna izseljenska nedelja, ki zbere na pikniku izseljence, ki so takrat na obisku v domovini.
Nedelja po sv. Krištofu je Krištofova nedelja (30.), ki je praznovanje zavetnika šoferjev. Sv. Krištofu se je treba priporočati za varno vožnjo, še posebno še, da bi nas varoval norcev na cesti. Nekaj julijskih svetnikov: apostol Tomaž (3.); v
Sloveniji slovanska apostola Ciril in Metod (5.); mladinska svetnica in mučenka za čistost Marija Goretti (6.); oče zapadnega meništva Benedikt (11.), katerega redovno vodilo so polega benediktincev prevzeli tudi cistercijani in trapisti
in še nekateri manj razširjeni meniški redovi; mučenca Mohor in Fortunat (12.), ki sta drugotna zavetnika ljubljanske
nadškofije, po sv. Mohorju se tudi imenuje najstarejša slovenska založniška hiša Mohorjeva družba; frančiškan, redovni
generalni predstojnik, škof in kardinal Bonaventura (14.); kapucin in cerkveni učitelj Lovrenc Brindiški (21.); spokornik
Aleš (17.); evangeljska spokornica Marija Magdalena (22.); mučenec Krištof (24.); apostol Jakob Starejši (25.); Marijina
starša Joahim in Ana (26.); učenci sv. Metoda Kliment Ohridski, Naum, Gorazd in tovariši (27.); škof in cerkveni učitelj
Peter Krizolog (30.) in ustanovitelj jezuitov Ignacij Loyolski (31.). Marijina spomina pa sta: ptujskogorska Mati Božja (2.);
in karmelska Mati Božja (16.).
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Najprej moram popraviti informacijo iz prejšnje
številke. Moja telefonska številka bo 01 386 583
7272 (za klice iz drugih držav +386 1 583 7272), in
ne tista, ki je bila objavljena v junijski številki. Vse pa
2 N 13. NEDELJA MED LETOM; Ptujskogorska kaže, da se bo zadeva nekoliko zavlekla čez prvi julij.
Mati Božja; Bernardin Realino, red.;
Meseca julij in avgust veljata med ljudmi, ki se
3 P Tomaž, ap.; Leon II., pap.;
ukvarjajo s tiskom, za čas “kislih kumaric”. Zakaj se
4 T Elizabeta Portugalska, kraljica;
imenujeta ravno po kislih kumaricah, nisem mogel
5 S Ciril in Metod, slovanska apostola (v Sloveugotoviti. Morda je še najbližja ugotovitev nekega
niji); Anton Marija Zaccaria, duh.;
komentatorja, ki pravi: »Kumarice vlagamo jeseni,
6 Č Marija Goretti, dev., muč.;
zato se izraz verjetno nanaša na ‘zalogo iz ozimnice’,
7 P PRVI PETEK; Izaija, prerok; Vilibald, šk.;
na čas torej, ko moramo poseči po konzerviranih je8 S Gregor Grassi, šk. in tov. muč.;
deh, ker svežih ni. Predstavniki sedme sile prav dobro
vedo, kaj pomeni čas kislih kumaric. Politiki pogrevajo
9 N 14. NEDELJA MED LETOM; Nikolaj Pick,
stare štose.« Nek drug komentator pravi: »Na TV
Wilhad in tov., gorkumski muč.;
10 P Veronika Giuliani, red.; Amalija, red.;
vrtijo stare oddaje, filme, nanizanke … ker novih ni.
11 T Benedikt, op., oče zahodnega meništva;
Čaka se na novo sezono (jesen), zato se servirajo že
Olga Kijevska, kneginja; Sigisbert, op.;
stokrat videne stvari.« Tretji je pa bolj oster, pa zato
12 S Mohor in Fortunat, muč.;
nič manj verodostojen: »To pomeni, da v časopisih
13 Č Henrik II., cesar; Evgen, šk., muč.; Joel in lahko preberem tudi najbolj nesmiselne novice, ker se
Ezra, preroka;
ne dogaja nič posebnega … Če pogledaš naše medije,
14 P Kamil de Lellis, red. ust.; Frančišek Solan, lahko pomisliš, da imamo čas kislih kumaric vse leto.
red.; Kateri Tekakwitha, dev.; Bogdan, šk.; Ker jim je bolj važna kvantiteta kot kvaliteta.«
15 S Bonaventura, šk., c. uč.;
S tem bi se kar strinjal, saj je v Sloveniji prav
malo posvetnega tiska, ki ga je vredno brati. Veči16 N 15. NEDELJA MED LETOM;
17 P Aleš, spok.; Leon IV., pap.; Karmeličanske na je tako v rokah tistih, ki iz ozadja ne le guncajo
vso politiko, ampak tudi na veliko kradejo in ropajo
mučenke iz Compiegna;
denar.
Kar ti pišejo, ni vredno niti povohati. Tega se
18 T Simon iz Lipnice, red.; Marina, muč.;
ljudje
tudi
vedno bolj zavedajo, zato tem novinarskih
19 S Ambrozij Aupért, op.; Arsenij Vel., pušč.;
skrpucalom
naklade stalno padajo. Ta hip vem le za
20 Č Marjeta Antiohijska, dev., muč.;
dva,
ki
ju
je
vredno vzeti v roke, namreč Reporter
21 P Lovrenc Brindiški, red., c. uč.;
in
Demokracijo.
Zelo dobra je tudi Zaveza, ki pa je
22 S Marija Magdalena (Majda), svetopisemska
usmerjena
predvsem
v razkrivanje medvojnih in požena; Marija iz Betanije, Lazarjeva sestra;
vojnih komunističnih zločinov. Drugega kaj vrednega
23 N 16. NEDELJA MED LETOM;
pa zaenkrat nisem našel.
24 P Krištof, muč; Kristina iz Bolsene, muč.;
Vesel sem bil pa novice, da je bilo že dva dni pred
25 T Jakob st., ap.; Valentina in tov., muč.;
zakonitim rokom zbranih več kot 40.000 podpisov za
26 S Joahim in Ana, starši Device Marije;
referendum proti gradnji drugega tira v Koper. Stvar
27 Č Kliment Ohridski, Naum, Gorazd in tov.;
je namreč zastavljena tako, da bi običajni tatovi in
28 P Inocenc I, pap.; Viktor I., pap.;
roparji spet pobrali ogromne denarje v svoj žep, nado29 S Marta iz Betanije, sestra Marije in Lazarja; mestiti bi pa morali pokradeni denar davkoplačevalci.
Kaže, da so se ljudje le zbudili in nastopajo proti temu
30 N 17. NEDELJA MED LETOM;
vladnemu
nasilništvu. Zagovorniki roparskega načrta
31 P Ignacij Loyolski, red. ust.; Fabij, muč.
so sicer penasti od jeze, toda proti več kot 40.000
podpisom ne morejo nič. Pravi užitek je bilo gledati
Kadar grmi
na
TV okroglo mizo, na kateri se je vladni zastopnik
se vozi Elija v nebo.
in poslanec neprepričljivo motal iz zadrege, ko sta ga
Je tega meseca presuhó, zagovornika referenduma s številkami pritisnila ob zid.
Naši bralci v Ameriki se bodo julija spomnili oblet
ostane grozdje drobnó.
nice smrti dr. p. Vendelina Špendova, ki je umrl v
Sveta Marjeta (20.)
Lemontu 5. julija 2009. V Avstraliji se bodo pa spogrom in strelo obeta.
minjali obletnice smrti p. Bazilija Valentina, ki je umrl
Pred Jakobom (25.) tri dni lepo, v Melbournu 26. julija 1997. Njima in vsem rajnim
rž v redu dozorela bo. naj Bog nakloni mir.
p. Bernardin
1 S

PRVA SOBOTA; Simeon Salos, pušč.;
Estera, svetopisemska žena;

Pomanjkljiva iskrenost, tudi do samega sebe, je višek brezvestnosti.
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II.VATIKANSKI KONCIL

MARIJINO MATERINSTVO

V NAČRTU REDA MI LOSTI

Dogmatična konstitucija o Cerkvi 61-62

Blažena Devica je bila skupaj z učlovečenjem Božje Besede od vekomaj vnaprej določena za Božjo
mater in je po sklepu Božje previdnosti postala na tej zemlji vzvišena mati Božjega Odrešenika, na docela
edinstven način velikodušna družica in ponižna Gospodova dekla. Ko je Kristusa spočela, rodila, hranila,
ga v templju darovala Očetu in ko je trpela skupaj s svojim na križu umirajočim Sinom, je s pokorščino,
vero, upanjem in gorečo ljubeznijo na popolnoma svojevrsten način sodelovala pri Odrešenikovem delu za
obnovitev nadnaravnega življenja v dušah. S tem nam je
postala mati v redu milosti.
P. Vladimir Kos
To Marijino materinstvo v redu milosti neprestano traja
– od časa privolitve, ki jo je v svoji veri dala ob oznanjenju
in jo je brez omahovanja ohranila pod križem, pa prav do
Karmelska Kraljica na skalah nad morjem,
večne dovršitve vseh izvoljenih. Vzeta namreč v nebesa te
zveličavne naloge ni odložila, temveč nam z mnogotero primorjá nas spominjaš, ki v njem je sijaj,

ZA JULIJ

ki mu le božja umetnost izvor je,
do dna rodoviten vodé nasmehljaj.
Karmelska Kraljica, na skalah iz vere,
ki ni se ji mogel upreti Baál!
Tem skalam resnic, ki svetloba jih pere,
neumnežev prah se kopiči z obal ...
Karmelska Kraljica: blesteti ne neha
podoba, ki komaj v spomine zbledi:
vsa živa od barv na Kraljici brez greha –
njen Stvarnik ljubezen srce je luči!
prošnjo še naprej pridobiva darove večnega
zveličanja.
V svoji materinski ljubezni se zavzema
za brate svojega Sina, ki še potujejo in so v
nevarnostih in stiskah, dokler ne bomo prišli
v blaženo domovino.
Zato blaženo Devico kličemo z naslovi priprošnjice, pomočnice, besednice, srednice.
Vendar je to mišljeno tako, da dostojanstvu
in učinkovitosti Kristusa, edinega srednika,
nič ne odvzame in nič ne doda.
Nobena stvar se namreč nikdar ne more
z učlovečeno Besedo in Odrešenikom postaviti v isto vrsto. Toda kakor so Kristusovega
duhovništva na različne načine deležni tako
služabniki svetišča kakor verno ljudstvo in
kakor se ena sama Božja dobrota v stvareh
na različne načine stvarno razliva, tako tudi
edino Kristusovo sredništvo ne izključuje,
marveč prebuja v stvareh raznovrstno sodelovanje, prihajajoče iz edinega vira.
Takšne podrejene Marijine naloge se Cerkev ne obotavlja odkrito priznavati, jo stalno
doživlja in polaga vernikom na srce, naj se
pod tem materinskim varstvom tesneje oklepajo Srednika in Odrešenika.
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2. julij
13. nedelja med letom
NI KRISTJANA BREZ KRIŽA
Mt 10,37-42

Kdor hoče biti resničen kristjan, se mora povezati
z Jezusom z ljubeznijo, ki presega tisto, ki vlada med
najožjimi sorodniki. To pa ne gre brez bolečin, saj
»kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj,
ni mene vreden.« Podoba je vzeta iz besedila preroka
Ezekiela (9,4-6): pravi verniki bodo označeni na čelu
s črko “tav” hebrejske abecede, ki je imela v starih
časih obliko križa. Križ je simbol pripadnosti Kristusu
in apostoli so povabljeni, naj bi Kristusu pripadali
radikalno, torej brez vsakega mešetarjenja. S tem
je povezano tudi povračilo, pozitivno ali negativno:
»kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil; in kdor
svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo našel.«
Popolnoma jasno je, da gre tukaj za dvojno življenje:
življenje na svetu in večno življenje. Za pridobitev
večnega življenja tudi cena tukajšnjega življenja ni
previsoka; dokaz za to so neštevilni mučenci, ki jih
poznamo iz zgodovine. Od nas življenja sicer nihče
ne zahteva, pač pa trud, da bi prejeli plačilo preroka.

9. julij
14. nedelja med letom
KROTAK IN IZ SRCA PONIŽEN
Mt 11,25-30
Jezusov vzklik veselja: »Slavim te, Oče, Gospod
nebes in zemlje, da si prikril to modrim in razumnim
in razodel malim,« sledi neposredno obsodbi, ki jo
je izrekel nad galilejskimi mesti. Vprašanje, ki se
nam ob tem zastavlja, je: kdo so modri in razumni
in kdo so mali. Vsekakor izraz “modri” tu ne pomeni
modrosti v svetopisemskem pomenu, ki vsebuje
skladnost z Bogom in samim seboj, ampak modrost,
kakor jo presojajo ljudje: od vzgoje do izobrazbe
ter odločanja v skladu s tem. Mali so torej tisti, ki
jim manjka izobrazba, zato se v svojih odločitvah
zanašajo na avtoritete ali pa na navade in tradicije,
ob katerih ni treba razmišljati. Isto je v naši Cerkvi:
razlikovanje med tistimi, ki so sposobni razpravljanja
in tistimi, ki niso. Imamo naprednjake, sredinske
kristjane, tradicionaliste in celo reakcionarje. Nikjer
ni zagotovljena Božja modrost: Kristus je ne uči,
ampak jo razodeva. Edino merilo modrosti je razodetje, ki ga Cerkev ne le hrani, ampak tudi razlaga.

16. julij
15. nedelja med letom
SEJALEC JE ŠEL SEJAT
Mt 13,1-23
Ena izmed ključnih misli prilike o sejalcu je navedek iz preroka Izaija: »… gledajo, pa ne vidijo; poslušajo, pa ne slišijo in ne razumejo.« S tem ni obsojen
samo Izrael, ki se je zaprl Kristusovemu oznanilu,
ampak tudi vsi tisti, ki kadarkoli njegovo oznanilo
odklanjajo. Vsako stvar je treba najprej presoditi
in ovrednotiti, potem pa šele sprejeti ali odkloniti.
2017 – AM – JULIJ

Kdor pa sprejetje ali odklonitev gradi na temeljih, ki
izhajajo iz starih navad ali iz vnaprejšnje odločitve,
je za resnico slep in gluh in je ne bo videl, ker je
noče videti. Da človek vsake stvari takoj ne razume,
ni nič čudnega – tudi apostoli prilike niso razumeli in
so vpraševali po njeni razlagi. Kristus jo je razložil
brez vsakih očitkov. Obsodbe je torej vreden, kdor
se ne potrudi in ne poišče razlage tam, kjer jo je
mogoče dobiti. Danes mlajši odklanjajo krščanstvo
kot sogovornika, češ da pripada preteklosti in ne daje
odgovorov za sedanji čas. Kaj pa, če smo krivi mi,
ker jim s svojim življenjem ne pokažemo krščanskih
vrednot? Biti kristjan ni lahko, je pa vredno truda!

23. julij
16. nedelja med letom
PUSTITE OBOJE RASTI DO ŽETVE
Mt 13,24-43
Zasejati ljulko med žito na njivo osovraženemu
sosedu je bila na Vzhodu do nedavna običajna reč.
Predlog hlapcev, da bi njivo opleli, je čisto razumljiv.
Toda gospodar to prepove: oboje naj raste skupaj
in bo ločeno šele ob žetvi. To je tudi ključna misel
za razumevanje prilike. Kristus je s tem apostolom
prepovedal, da bi skušali ustvariti nekakšno skupnost
popolnih in svetih. Dobro je vedel, da njegova Cerkev
nikdar ne bo “čista”. Če bo človek sodil druge s svojo
nezdravo puritansko gorečnostjo, bo mnoge izgubil.
Samo Bog lahko presodi, kdo pripada njegovemu
kraljestvu. Samo on bo ločil duhove ob poslednji
sodbi.  Nihče nima pravice soditi Cerkve, ker so v
njej ljudje, ki niso po njegovem okusu – pa naj gre
tu za “grešne” papeže, “štoraste” škofe, “pohujšljive”
duhovnike, “nevredne menihe”, ali pa soseda,  ki ni
tak, kakor bi jaz hotel. Kakšen sem pa jaz v njegovih
očeh? Zelo verjetno bi mi tudi on znal očitati kup
reči. Če je treba koga “spreobrniti”, potem vedimo,
da bomo to storili samo s svojim zgledom.

30. julij
17. nedelja med letom
NEBEŠKO KRALJESTVO JE ZAKLAD
Mt 13,44-52
Evangeljski odlomek sestavljajo tri prilike: o zakladu na njivi, ki ga je človek odkril, prodal vse in
kupil tisto njivo; o trgovcu z biseri, ki je ob posebno
lepem biseru prodal vse druge in kupil to lepoto;
končno o mreži, ki zajame vse vrste rib, od katerih
dobre ohranijo, slabe pa pomečejo proč. Podobe so
nam tuje, toda sporočilo je jasno: vrednote imajo
v človeškem življenju vrednostno lestvico. Zavreči
višje zaradi nižjih, ki so nam trenutno pri srcu, je
isto, kot zavreči bogato njivo, ki bi se jo dalo pridobiti z neko začasno žrtvijo – prilika pravi temu, da
je prodal vse, kar je imel – in zaradi lenobe ohraniti
nerodovitno pustinjo, ki jo zdaj brezuspešno obdelujemo. Apostol Pavel je nauk te prilike povzel v
besedah, da je vse zavrgel zaradi Božjega kraljestva. Isto misel bi lahko izrazili takole: za dosego
tega daru potreben marsikak napor in marsikatera
žrtev. Zveličanje brez truda je zmota. Motiti se je
sicer človeško, v zmoti vztrajati pa postane usodno.
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ROUEN — Rouenski nadškof Dominique Lebrun je
na veliki četrtek objavil, da se je začel postopek
za razglasitev za blaženega pred devetimi meseci
umrlega francoskega duhovnika Jacquesa Hamela.
85-letnega duhovnika sta 26. julija 2016 med mašo
v cerkvi sv. Štefana umorila islamistična terorista.
DUNAJ — V avstrijskih škofijah je med obredi velikonočne vigilije prejelo zakrament krsta več kot
400 odraslih katehumenov. V stolnici sv. Štefana v
avstrijskem glavnem mestu je kardinal Christoph
Schönborn krstil tri katehumene, med njimi dva
muslimana. Katehumenov je bilo letos več kar za 50
odstotkov v primerjavi z lanskim letom, to pa zaradi
prosilcev iz muslimanskih držav, ki so se kot begunci zatekli v Avstrijo in so želeli postati kristjani.
KAIRO — Krščanske cerkve v Egiptu – Koptska
pravoslavna cerkev, Katoliška cerkev in Anglikanska cerkev – so že pred velikonočnimi prazniki napovedale, da bodo zaradi terorističnih napadov na
cvetno nedeljo v koptski cerkvi v Tanti in Aleksandriji (45 mrtvih, veliko ranjenih) ter napetega stanja v državi močno omejile slovesnosti v velikem
tednu, na samo veliko noč pa molile za žrtve omenjenih napadov. Odpovedali so tudi tradicionalno
delitev sladic otrokom iz rok koptskega patriarha
Tawadrosa II.
PHNOM PENH — Na velikonočno soboto bilo v
Kambodži krščenih 300 katehumenov, večinoma
mladih Kmerov, največje etnične skupine v državi,
kjer so večinoma budisti. Kar 298 novokrščencev je
iz apostolskega vikariata Phnom Penh. Za prestop
v katoliško Cerkev so se odločili, ko so videli, kako
je ta dejavna na področjih zdravstva in izobraževanja, je povedal francoski misijonar v Kambodži p.
Vincent Senechal.
INNSBRUCK — Sodišče v Innsbrucku je obsodilo
na dosmrtno ječo prosilca za azil iz Sirije, ki je tam
pobil najmanj 20 neoboroženih ali ranjenih vojakov
sirske vojske. Poleg priče, ki ga je prijavila, se je s
tem še sam bahal.
BERLIN — Nemški škofje so zaslužnemu papežu
Benediktu XVI. čestitali ob 90. rojstnem dnevu.
Predsednik Nemške škofovske konference kardinal Reinhard Marx se mu je zahvalil — »Cerkev v
Nemčiji čuti globoko hvaležnost za vaše življenjsko
pričevanje in očetovsko bližino.« Čestital mu je tudi
predsednik Sveta evangeličanske cerkve v Nemčiji škof Heinrich Bedford-Strohm. V Nemčiji je tudi
zelo veliko zanimanje za govore papeža Benedikta.
ZAGREB — Cerkev na Hrvaškem je na god Jezusovega rednika sv. Jožefa 19. marca začela leto sv.
Jožefa. Razglasil ga je zagrebški nadškof kardinal
Josip Bozanić, spominja pa na povzdignitev Jezusovega krušnega očeta leta 1687 v hrvaškega narodnega svetnika. Pred 330 leti je namreč zagrebški
parlament (sabor) soglasno odločil, da bo sv. Jožef
zavetnik kraljevine Hrvaške, kar so leta 1972 potrdili hrvaški škofje.
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VATIKAN — Papež Frančišek je 31. marca nepričakovano zapustil Vatikan in obiskal center za slepe
na jugu Rima. Srečal se je z okrog 50 slepimi in slabovidnimi otroki ter njihovimi oskrbniki. Na ta način
želi papež nadaljevati lastno pobudo “petki usmiljenja”, ko je v izrednem svetem letu na en petek v
mesecu obiskoval socialne ustanove ali se srečeval
z ljudmi, ki živijo v težkih življenjskih razmerah.
CARACAS — V sredo, 12. aprila, je med mašo
kardinala Jorgeja Urose Savina prišlo do telesnega
obračunavanje med verniki in demonstranti, kardinala so morali zavarovati varnostniki. Kardinal je
nasilneže pozval, naj se obvladajo.
MOSKVA — Ruski pravoslavni patriarh Kiril I. je na
velikonočno soboto pri blagoslovu jedi blagoslovil
kar 1,5 tone težko velikonočno pogačo. Z njo so
pogostili obiskovalce velikonočnega bogoslužja.
PARIZ/CAYENNE — Škof Emmanuel Lafont iz
Francoske Gvajane je v pogovoru za La Croix potožil,
da francoska vlada prepušča 244.000 prebivalcev tega
čezmorskega departmaja bolj ali manj lastni usodi.
Položaj je zaradi slabih gospodarskih razmer, velike
brezposelnosti med mladimi, številnih priseljencev
in drugega zelo napet. Skupina “500 bratov zoper
kriminal”, dve tretjini je katoličanov, prireja demon
stracije, da bi oblasti poskrbele za izboljšanje razmer.
YEI — Škof te južnosudanske škofije Erkolano Lodu
Tombe, ki je obenem predsednik Južnosudanske
Karitas, opozarja svetovno javnost na hudo lakoto
v državi. Isto naznanja tudi vlada. Ljudje stradajo
tudi v Ugandi, Keniji, Somaliji in Etiopiji.
DUNAJ — Katoliške zasebne šole v Avstriji obiskuje 72.397 učencev. Od tega se jih v 234 redovnih
šolah izobražuje 50.158.
MOSKVA — Patriarh Kiril I. je pri sprejemu nizozemske veleposlanice Renee Jones-Bos izjavil, da
je »globoko prepričan, da bodo morali imeti tudi v
prihodnje ekumenski odnosi med narodi, posebej
med Rusijo in Zahodno Evropo, osrednjo vlogo.«
SAN FRANCISCO — V 83. letu starosti je 7. junija
umrl dr. France Rode, slovenski inženir in izumitelj.
Najbolj znan je bil po svojem izumu prvega žepnega računalnika HP-35, izdelek družbe Hewlett-Packard. Razvijal ga je naprej in dobil štiri patente za
računalnik HP-45, tri patente za računalnik HP-80
in patent za elektronsko ključavnico in ključ.
KARTUM — V vsem Sudanu razsaja kolera. Statistike kažejo, da je umrlo že 820 ljudi, okuženih pa je
23.766. Sanitarne strukture so zaprle vrata, ljudje
pa o nevarnosti okužbe sploh niso obveščeni.
WASHINGTON — Ameriški predsednik Donald
Trump je na čelo urada za načrtovanje družine imenoval profesorico prava Thereso Manning, ki je nekoč
izjavila, da “kontracepcija ne deluje” in da je “načrtovanje družine nekaj, kar se zgodi med možem in
ženo in Bogom ter ne vključuje zvezne vlade”.
CARACAS — V venezuelskem “socialističnem raju”
so zabeležili skokovit porast malarije, smrti otrok,
mlajših od enega leta ter nosečnic in porodnic.
Čudno to ni: po navedbah venezuelske zdravstvene
zveze imajo bolnišnice samo 3% zdravil in opreme,
ki je potrebna za normalno delovanje.
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KAIRO — Egipčanske oblasti so prepovedale dejavnost muslimanskemu pridigarju Salemu Abdel
Galilu, ker je v televizijski oddaji trdil, da so kristjani in Judje “pokvarjeni” in da “ne bodo prišli v
raj”, kar da velja za vse, ki niso muslimani. Sodišče
je sprejelo pritožbo krščanskega odvetnika in bo
pridigarju sodilo zaradi njegovih izjav.
WASHINGTON — Washingtonska policija je dobila potrjene naloge za aretacijo 12 varnostnikov
turškega predsednika Reçepa Tayyipa Erdogana, ki
so se 16. maja ob Erdoganovem boisku v Beli hiši
nasilno znesli nad protestniki. Proti sedmim varnostnikom je vložena obtožnica za kazniva dejanje,
proti petim pa za prekršek.
FATIMA — Papež Frančišek je 13. maja v Fatimi ob
polmilijonski množici romarjev za svetnika razglasil
fatimska vidca Frančiška Marto (1908-1919) in Jacinto Marto (1910-1920), ki jima je Marija prikazala
leta 1917 v Fatimi. Za tretjo vidkinjo, takrat desetletno Lucijo dos Santos, ki je umrla 97-letna kot karmeličanka leta 2005, teče proces za beatifikacijo.
BRASILIA — Vsak dan prestopi mejo med Venezuelo in Brazilijo 200 venezuelskih državljanov zaradi hudih spopadov in revščine. Dokonca letošnjega
maja so bilo registriranih 8.231 prošenj za sprejem
(v celem letu 2016 3.375). V Braziliji je do zdaj že
okro 30.000 beguncev iz Venezuele.
DOVJE — Ob 90-letnici smrti dovškega župnika Jakoba Aljaža, skladatelja in gornika, so 7. maja priredli spominsko slovesnost, v kateri so dobro prikazali
življenje, delo in zasluge “triglavskega” župnika.
VATIKAN — V soboto, 6. maja je papežu Frančišku priseglo zvestobo 40 novih švicarskih gardistov. Njihov poveljnik Christoph Graf je v nagovoru
opozoril na krizo v Evropi, politike in gospodarstvenike pa pozval, naj se bolj zavzemajo za družino.
VATIKAN — Papež Frančišek je 24. maja sprejel v
avdienco ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po avdienci se je prvi mož ZDA srečal še s kardinalom državnim tajnikom Pietrom Parolinom in
vatikanskim “ministrom za zunanje zadeve” nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem.
VATIKAN — Vatikanski urad za filatelijo in numizmatiko je 1. junija počastil 1950. obletnico mučeniške smrti apostolov Petra in Pavla, zavetnikov mesta Rim, s spominskim kovancem v vrednosti dveh
evrov. Peter in Pavel sta po izročilu umrla leta 67
med preganjanjem kristjanov v Rimu.
ABU DHABI — Kronski princ in obrambni minister
šejk Mohamed Al Nahyan, ki je tudi najvišji voditelj
Združenih Arabskih Emiratov, je odločil preimenovati
mošejo, da zdaj posvečeno šejku Mohamedu Bin Zayedu v mošejo “Mariam Umm Eisa”, kar v arabščini
pomeni “Marija, Jezusova Mati”. Mošeja je blizu katoliške katedrale sv. Jožefa in preimenovanje pomeni
željo združiti Sveto Družino za obe verstvi.
BUENOS AIRES — Argentinski dnevniki so objavili
novico, da papež Frančišek tudi prihodnje leto ne
namerava obiskati rojstne domovine Argentine, bo
pa obiskal Čile in Peru z željo, da bi se srečanjem
pri teh dveh obiskih pridružili tudi prebivalcih drugih južnoameriških držav.
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DUNAJ — Predstavnik Svetega sedeža pri organizacijah ZN v avstrijskem glavnem mestu prelat
Janusz Urbanczyk je na zasedanju, na katerem so
preverjali, kako se uresničujejo določila pogodbe o
jedrskem razoroževanju, odločno povedal, da se to
dogaja veliko prepočasi.
TOKIO — Guverner Hidehiko Yuzaki (prefektura Hirošima) je papeža Frančiška povabil na obisk
v Hirošimo. Če bo prišel, bo iz tega mesta lahko
na ves svet naslovil sporočilo miru, posebej zoper
oboroževanje z jedrskim orožjem, zaradi katerega
je mesto že tako zelo trpelo, ko so leta 1945 nanj
Američani odvrgli atomsko bombo.
DAKA — Območni direktor Bangladeške karitas
Jyoti Gomes je za azijsko tiskovno agencijo Ucanews izjavil, da bosta organizaciji Karitas Bangladeša in Indije v prihodnje tesneje sodelovali v boju
zoper trgovino z ljudmi.
BOGOTA/CARACAS — Osem latinskoameriških
držav je podprlo poziv papeža Frančiška k miru v
Venezueli. Izjavile so, naj bo v tej državi čim prej
konec nasilja, da je treba izpustiti politične zapornike in pripraviti volitve; spoštujejo naj se določila
pravne države in človekove pravice.
SALZBURG — Izvedenec za vzhodne Cerkve prof.
Dietmar Winkler je na letnem zasedanju Družbe za
študij krščanskega Vzhoda opozoril na velikansko
uničenje krščanske kulturne dediščine na Bližnjem
vzhodu. Z njim so hoteli islamski skrajneži zadati
udarec srcu in duši bližnjevzhodnega krščanstva.
WASHINGTON — CNS poroča, da je več ameriških škofov podpisalo peticijo za odpravo smrtne
kazni. V ZDA so od sedemdesetih let prejšnjega
stoletja usmrtili več kot 1400 ljudi, 159 kljub temu,
da je bila pozneje dokazana njihova nedolžnost.
LIMA — Perujski kardinal Juan Luis Cipriani Thorne
je kritiziral svetovno nogometno zvezo FIFA, ker je
umaknila prepoved igranja argentinskega nogometnega zvezdnika Messija na štirih nogometnih tekmah zaradi žalitve brazilskega nogometnega sodnika na srečanju Argentine s Čilom v kvalifikacijah
za prihodnje svetovno nogometno prvenstvo. Messi
bo tako lahko igral na tekmi s Perujem, ki je za Argentino zelo pomembna.
ADEN — Aden Times je na spletni strani objavil
prošnjo 68-letnega lani v Jemnu ugrabljenega indijskega salezijanskega duhovnika Toma Uzhunnalila, naj njegova družina posreduje, da ga bodo
ugrabitelji izpustili. Tega jih prosi zaradi naglega
poslabšanja zdravstvenega stanja. Kakšne pogoje
bodo za izpustitev zahtevali ugrabitelji, ni znano.
DŽAKARTA — Indonezijsko sodišče je poslavljajočega se guvernerja omenjenega mesta Basukija
Tjahajajo Purnama zaradi bogokletstva obsodilo na
dve leti zapora. Tisoče guvernerjevih privržencev je
razsodba sodišča zelo razočarala, islamistične skupine pa so jo navdušeno pozdravile.
BERLIN — Nadškof Heiner Koch je nemške katoličane pozval, naj pomagajo ljudem v stiski na vzhodu
Evrope tako, da namenijo zanje svoje darove dobrodelni ustanovi Renovabis, ki jih bo potem porabila za
razne projekte pomoči v tem delu stare celine.
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
LETO 1855

Dne 7. julija je šel misijonar Gostner iz Kartuma
novim misijonarjem naproti. Knoblehar mu je dal s
seboj osem črnih dečkov, da bi bili vzgojeni v Evropi.
Težko je bilo z njimi na tako dolgotrajni poti, zlasti ko
so jahali na kamelah skozi puščavo. Dne 22. avgusta
so pripluli v Aleksandrijo, ki je bila polna vojakov,
vračajočih s z vojske na Krimu. V Aleksandriji jih je
že čakal dr. Mitterrutzner, ki je do tam pripeljal tri
tirolske duhovnike in štiri obrtnike za Knobleharjev
misijon. Čudil se je večjim dečkom, ker so že gladko
govorili arabsko in italijansko. Tudi latinskega so že
nekaj znali. V računstvu so bili pa slabi. S temi dečki
se je Mitterrutzner odpeljal iz Aleksandrije in se 10.
septembra izkrcal v Trstu. Andrej Šerif in Aleksander
Dumont-Debmowa sta se iz Trsta peljala v Rim na
Propagando.
Dne 1. oktobra je pisal prefekt Kongregacije za
širjenje vere papeškemu konzulu v Trstu, da sta oba
dečka srečno prispela v Rim, in se mu je zahvalil za
skrb zanju. Istega dne je o njunem prihodu obvestil
tudi dr. Mitterrutznerja v Brixnu. Mitterrutzner je
bil 30. julija prosil v Rim, da bi še kakšnega od teh
zamorskih dečkov sprejeli na Propagando; pa so mu
s Kongregacije odgovorili, da je bil kardinal Fransoni
obljubil Knobleharju samo za dva.
Mitterrutzner je peljal štiri izmed njih s seboj v
Mazzov zavod v Verono, dva sta se pa peljala k Jeranu v Ljubljano. Gostner je iz Aleksandrije silno želel
iti domov pogledat, ko je bil že tako blizu. Pa je na
povratku pisal 26. oktobra iz Koroska vitezu Napoliju
v Trst: »Ni mi bilo mogoče, ker so me vse misli z
veliko silo gnale nazaj v Kartum; vedel sem namreč,
da je tamkaj g. Kirchner sam, ves obložen z delom
v šoli, pri poslih in zidarjih, pri dušnem pastirstvu,
pri gospodarstvu itd. V Kairu sem nenadoma srečal
bavarskega misijonarja p. Rafaela Schlechtla, ki je
spremljal redovnice v Indijo. V moje veliko veselje mi
je povedal, da je v Vaši predobri hiši jedel z našimi
zamorci in da so bili vsi zdravi. Mnogokrat mislim na
te sirote, ki so zdaj srečne. Za naš misijon si veliko
obetam od njih. Bog jih blagoslovi!«
Od vseh osmih črnih dečkov jih je pa pet kmalu
umrlo, ker niso mogli prenašati evropskega podnebja.
O svojih dveh novih zamorcih je poročal Jeran
v Zgodnji Danici 18. septembra 1856: »Preteklo
soboto, 13. tega meseca, sem dobil iz Kartuma dva
misijonska dečka in ju bom poizkusil vzgajati v prid
misijona in v božjo čast, ako ju milost božja ohrani.
Prvi, Stanislav Kostka Data, je bil leta 1854 kupljen
iz sužnosti, 24. decembra istega leta ga je pa g.
Kirchner v Kartumu krstil. Drugi, Jožef, je med 7. in
8. letom in je iz rodu Gog, iz vasi Bai ob Belem Nilu.
Njegovemu očetu je ime Oter, materi pa Den. Kupljen je bil leta 1855 v Kartumu; tudi njega je krstil
g. Kirchner 8. decembra. Obema je bil za krstnega
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botra Gorenjec Janez Klančnik. Prvi je odkupljenec
ljubljanske nižje gimnazije in je videti prav moder
in krotak fant, pa se bojim zanj, ker je šibek in je
bil v Kartumu bolan, kakor je sam rekel. (Tudi zdaj
je nekaj obolel, ko to pišem.) Tudi drugi je slovenski odkupljenec. Pravi, da je bil tudi on v Kartumu
bolan, pa zdaj je videti zdrav in od sile živ. Stanislav
že zna arabsko in nekoliko italijansko brati, Jožef
pa še ne. Zdaj imamo torej tri pri nas. Ako jih Bog
ohrani, utegnejo kdaj svojim rojakom ob Modrem
in Belem Nilu pomagati k pravemu spoznanju. Če
jih pa Bog prej vzame, bodo vsaj zase dosegli svoj
namen, v nebesih pa bodo za svoj narod gotovo več
storilli, kakor bi bili mogli storiti na zemlji.« Ta drugi,
Jožef, se je prej imenoval Apat Mordžan; v Ljubljani
se je imenoval Jožef Slovenski. – Jeran jih je imel
na stanovanju pri sebi v trnovskem župnišču. Najel
je osebo, ki jih je oskrbovala. Kolikor je utegnil, se
je tudi sam ukvarjal z njihovo vzgojo in učenjem.
Čitateljem Zgodnje Danice se v tem članku priporoča za prispevke, lahko tudi v živilih; zlasti sadje
vsi trije radi jedo.
O Jožefu Kranjskem, ki ga je bil že pred dvema
letoma pripeljal s seboj, piše zdaj, da je silno vročekrven, pa tudi len, kakor so sploh zamorci. Nadarjen
je, duhovit in šaljiv. Za versko življenje kaže mnogo
zanimanja. Ker je zdaj dobil kar dva tovariša, mu
ni več dolgčas. Danica odstavlja k sklepu poročila:
»G. provikar bo odločil, ali se naj poskusi v Ljubljani
ustanoviti šola za nekaj zamorcev.«
Luka Jeran je skrbel, da so si njegovi trije gojenci
dopisovali s tovarišema, ki sta bila na Propagandi,
ker je vedel, da bosta nanje dobro vplivala. Danica
omenja 13. avgusta 1857, da jim je Dumont pisal
kratko italijansko pismo. Vesel je, ko mu poročajo,
da so vsi trije zdravi. Sporoča jim, kam so šli kartumski črnci, ki so pozneje prišli iz Kartuma. Isti dan
sta Dumont in Šerif pisala Jeranu. Veseli ju da sta
bila Stanislav in Jožef Slovenski v Ljubljani birmana.
Zahvaljujeta se za podobice, ki jima jih je bil Jeran
poslal v Kartum po obrtniku Gerblu. Vsi njihovi tovariši v Rimu so zdravi, od veronskih pa je eden bolan.
Trije Jeranovi gojenci so včasih pisalu tudi v Kartum.
Tudi iz Kartuma so jim pisali, zlasti Kirchner; dajal
jim je nauke in jih obveščal o dogodkih v misijonišču.
Nakelski župnik Blaznik piše v dnevniku, da ga
je 23. avgusta popoldne obiskali Jeran s štirimi zamorčki; tudi na povratku se je 27. avgusta oglasil z
njimi v Naklem. Kdo pa je bil četrti Jeranov črnec?
To je bil Mahmud, ki ga je bil Olivieri pred štirimi
meseci kupil v Egiptu in ga je sprejela vdova Koman-Mélcerjeva. Dobra dva tedna po tem Jeranovem
obisku v Naklem je bil krščen v ljubljanski stolnici.
Krstil ga je stolni župnik Jožef Zupan na imena Anton
Marija Jožef Karel. Za botra sta bila Karel Hradecki
in gospodična Viktorija Melcerjeva.
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Lep spomin je nate mati,
iz otroških mojih let,
videl sem te kdaj jokati,
slišal lepe pesmi pet.
Ko si solzne oči imela,
vprašal sem se le zakaj,
nisem vedel, da bedela,
tudi zame si kedaj.
Danes pojemo ti pesem,
pesem hvale iz srca,
za vse trud, za jok, ljubezen,
hvala tebi mamica.
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Jože Dolenc

SV ETI JAKOB STAREJŠI
25. JULIJ

Jakob Starejši je bil sin
ribiča Zebedeja in Salome.
S svojim bratom, poznejšim
evangelistom Janezom, je
živel kot ribič v Galileji. Bil je
pameten, veren Jud, o katerem ne vemo, če je bil že
med učenci Janeza Krstnika,
preden je srečal Jezusa. Od
trenutka, ko sta brata Janez
in Jakob spoznala Jezusa,
sta se mu pridružila. Bila sta
med njegovimi prvimi učenci
– Jezus ju je poklical, ko »sta
s svojim očetom Zebedejem
v čolnu popravljala mreže«
(Mt 4,21) in sta s Petrom zavzemala posebno mesto med
apostoli. Peterm Jakob inn
Janez so bili priče Jezusovega spremenjenja na gori (Mt
17,1); te tri je vzel tudi s seboj na pristavo Getsemani (Mt
26,37) in samo oni so bili izmed učencev navzoči v Jairovi
hiši, ko je obudil njegovo hčer
(Lk 8,51).  Ob vsem tem se
nam čudno zdi, da tako malo
vemo o njegovem delovanju
po Jezusovem vnebohodu in
binkoštnem prazniku. Po materini strani, bila je Marijina
sestra, je bil pravi Jezusov
bratranec. Evangelist Matej
o tem jasno govori: ko je
bil Jezus križan, so prišle iz
Galileje mnoge žene in od
daleč gledale križanega: »Bilo
pa je tam mnogo žená, ki so
gledale od daleč. Od Galileje
sèm so hodile za Jezusom in
mu stregle. Med njimi so bile
Marija Magdalena in Marija,
mati Jakobova in Jožefova,
ter mati Zebedejevih sinov«
(Mt 27,55-56). V seznamu
apostolov je Jakobovo ime
zmerom zraven Janezovega
in, ker je bil starejši, navadno
pred njim. Jezus jima je dal
ime Boanerges, to je sinova
groma (Mr 3,17); to ime sta
dobila zaradi svojega živahnega, vihravega značaja.
Gospod ju je grajal zaradi
hitre sodbe Samarijanov:
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Srebrni oltar
Pistoia

Santiago de Compostela

»Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba
in jih pokonča?« (Lk 9,54).
Prav tako ju je grajal zaradi
njune častihlepnosti, želela
sta, da bi sedela v njegovem
veličastvu, eden na njegovi
desnici, eden na njegovi levici (Mr 10,35-37), ker nista
razumela ponižnosti in požrtvovalnosti pravega apostola
in ne poslanstva Jezusovega.
Pri evangelistu Mateju celo
beremo, da je mati prosila
Jezusa na željo svojih sinov,
da bi sedela v njegovem kraljestvu eden na desnici, drugi
na levici. Po Jezusovem vstajenju je bil Jakob med drugimi apostoli, ki so se zbrali
v Jeruzalemu. V Apostolskih
delih še beremo, da je Herod
»z mečem dal usmrtiti Janezovega brata Jakoba« (12,1).
Zgodilo se je to o veliki noči
leta 44. Poslej utihnejo vsa
poročila o Jakobu.
Jakob Starejši je bil prvi
mučenec med apostoli. Ime
“Starejši” je dobil zato, da
so ga razlikovali od apostola
Jakoba Mlajšega (3. maja),
ki je bil pozneje poklican
med apostole. Nič zgodovinsko trdnega ni v izročilu, da
je Jakob oznanjal evangelij
v Španiji. V starejših liturgičnih spomenikih zgodnjih
španskih cerkva ni nikjer
zapisano Jakobovo ime. Vrhu
tega ugovarja papež Inocenc
I. (402-417), da bi sploh
katerikoli izmed apostolov
ustanovil v Španiji kakšno
cerkev. Ko so Arabci v 7. stoletju osvojili Jeruzalem, so
kosti svetega Jakoba prenesli v Santiago de Compostela
v severozahodni Španiji, kjer
je še danes sloveča božja
pot. V srednjem veku, se
pravi od 10. do 15. stoletja,
je bil prav zaradi božje poti
sveti Jakob najbolj ljudski
svetnik in so na njegov grob
Santiago de Compostela roJULIJ – AM – 2017

mali prav tako kakor v Jeruzalem in v Rim. Na sto in
sto cerkva v zahodni Evropi mu je bilo posvečenih v
času njegovega največjega čaščenja. Med pomembnimi romarji na svetnikov gorb so bili sveti Frančišek
Asiški, sveti Dominik, sveti Bernardin iz Siene, sveti
Vincencij Ferrer,  sveta Brigita Švedska, sveta Elizabeta Portugalska, vsi španski kralji, mnogi umetniki
in učenjaki, vojaki, princi, podkralji Zahodne Indije,
državniki in milijonske množice romarjev, ki so se
zvrstile ob njegovem grobu skozi stoletja. K svetemu
Jakobu v “Kompostelo” so romali dolga stoletja tudi
naši predniki.
Prvotno so obhajali njegov god hkrati z godom
njegovega brata Janeza 27. decembra, potem 1.
maja, torej blizu velikonočnega praznika in njegovega smrtnega dneva, dokler ga niso ob posvetitvi
Apostoleiona določili na 25. julij. Kot poletnemu
svetniku so se priporočali za dobro letino. Tako je
postal tudi kmečki svetnik in zavetnik romarjev. Na
to spominjajo tudi naša ljudska pesem, mnoge navade v zvezi s kmečkim delom in številni pregovori.
Svetemu Jakobu je posvečenih na Slovenskem okoli
60 farnih in podružničnih cerkva. V ljubljanski nadškofiji sta posebno lepi cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani
in v Škofji Loki, v novomeški škofiji pa v Kostanjevici
na Krki. Tudi v Trstu ima lepo župnijsko cerkev. Nekaj
časa je bil tudi zavetnik Ljubljane. Njegovo splošno

priljubljenost med Slovenci pa kaže tudi ime “jakobejšček” za mesec julij (Prekmurje) in razna imena
hrušk in jabolk, ki za njegov god dozore. Take in
podobne povezanosti vsega življenja, dela in stisk,
časov in sadov s svetniki kažejo močno naslonitev
na vero in življenja iz nje. Očiščena praznoverja je
taka povezanost lahko tudi nam op9ora v vsakdanjem življenju.
Do leta 1955 je Cerkev obhajala njegov god z
vigilijo.
Svetnika upodabljajo s knjigo ali zvitkom, kar naj
ga predstavlja kot oznanjevalca evangelija in apostola; od 12. stoletja dalje ga upodabljajo z romarskim
klobukom, s školjko, z dolgo palico, popotno torbo
in z bučo (steklenico). Ponekod ga slikajo tudi na
belcu, kakor na slovečem oknu Clavijo v katedrali v
Santiagu, ker je pomagal kralju Ramiru in španski
vojski proti Saracenom – tako pripoveduje legenda.
Med številnimi upodobitvami je omeniti dragoceni
srebrni oltar v stolnici v Pistoi, ki so ga delali skoro
dve stoletji. Srednji del oltarja predstavlja svetnikovo sedečo figuro, množica srebrnih reliefov pa
ponazoruja njegovo življenje.
Za svojega patrona ga časte predvsem Španci,
dalje mornarji, voskarji in tako naprej. Priporočajo
se mu za lepo vreme in dobro žitno letino; časte
ga tudi kot priprošnjika zoper bolezni revmatizma.

SVETI JAKOB V KAMNIKU
kamniška anekdota
V zvezi s sv. Jakobom Starejšim je anekdota, ki se
navezuje na frančiškansko cerkev v Kamniku. Ta je
namreč posvečena sv. Jakobu Starejšemu. Verjetno
so se ob posvetitvi oltarja  in oltarne slike bali, da bi
svetnika kdo pomešal s sv. Jakobom Mlajšim, tudi
apostolom, zato so dali k oltarni sliki dokaj velik in
iz cerkve dobro viden latinski napis: S. IACOBUS
MAIOR. “Máior” namreč v latinščini pomeni “večji”,
lahko pa tudi “starejši”, ima   pa naglas na prvem
zlogu, ki na oltarnem napisu ni označen. Klasična
latinščina črke “j” ni poznala, izgovarjali so jo pa,
zato se beseda v gornjem napisu izgovori “májor”.
V času stare Avstrije je nekoč prišel v cerkev
avstrijski oficir, po činu majór. Ko si je ogledoval
cerkev, je zagledal tudi gornji napis. Tedaj se je
vzravnal, udaril skupaj s petami, salutiral in glasno
rekel: »Auch ein Majór! (tudi tukaj majór).«

MO LITV ENI NAMEN
ZA JULIJ 2017

Za evangelizacijo:
Za naše brate, ki so se oddaljili od vere, da bi po naši molitvi in evangeljskem pričevanju mogli ponovno
odkriti bližino usmiljenega Gospoda in lepoto krščanskega življenja.
2017 – AM – JULIJ
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

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

OT R O Š T V O V N A Z A R E T U
Po bivanju v Egiptu postavljata Matej in Luka Sveto Družino v Nazaret v Galileji. Matej dodaja: »... da
se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po prerokih, da bo
namreč imenovan Nazarečan« (Mt 2,23). Ta podrobnost je izzvala neskončne razprave tako daleč, da so
celo podvomili o obstoju tega galilejskega mesteca.
V Matejevi vrsti se mešata dve misli: trditev, da je
Jezus živel v Nazaretu in namigovanje na prerokbo,
ki naj bi potrdila to bivanje v Nazaretu.
Kar zadeva drugo misel smo prisiljeni priznati,
da plavamo zgolj v domnevah. Besed “bo imenovan
Nazarečan” namreč ni nikjer v Stari zavezi. Prav
tako je čisto splošna označba “rečeno po prerokih”.
Po katerih prerokih? Lahko tudi pripomnimo, da
imajo etimologije, ki so vezane na Nazaret, besede,
ki izražajo “mladiko”, “poganjek”, “izvor”. Matej bi
torej z besedno igro, ki jo imajo tako radi orientalski
jeziki, hotel namigniti na tiste prerokbe, kjer je Mesija naznanjen kot »mladika iz Jesejeve korenike«
(Iz 2,1), »mladika pravičnosti« (Jer 33,15) ali »mož,
ki mu je ime Mladika« (Zah 6,12).
Nazaret danes

Glede Nazareta je gotovo, da njegovega obstoja
ne omenja nobeno besedilo iz časa pred Kristusom,
naj bo judovsko ali pogansko. Niti Talmud niti Jožef
Flavij ne zapišeta njegovega imena. Najstarejše
besedilo, ki bi lahko namigovalo nanj, je Onomastikon, seznam imen svetopisemskih krajev, ki ga je
v 4. stoletju sestavil cezarejski škof Evzebij, znan
kot pisec dragocene cerkvene zgodovine, Historia
ecclesiastica. Ta seznam omenja zelo primerno kraj
Nazara blizu Tabora. Od judovskih spisov en sam
namigne na Nazaret. To je pesnik Eleazar Kalir iz 7.
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stoletja po Kr. Navaja ga kot enega galilejskih krajev,
kjer je iskalo pribežališče štiriindvajset duhovniških
razredov po razrušenju Jeruzalema leta 70 po Kr.
Nazaret je bil gotovo eden tistih majčkenih krajev
izgubljenih v tisti Galileji, ki so jo jeruzalemski Judje imeli za daljno in čudaško. Rabini se niso brigali
zanjo, razen za kraje, kjer je cvetela kaka njihova
šola. Nobenega dvoma ni, da je Nazaret obstojal v
4. in 5. stoletju, ko je bil Talmud dokončno obdelan,
kljub temu pa o njem ne zine besede. Če je torej
dokazano, da besedila izven Svetega pisma ne dokazujejo njegovega obstoja v Kristusovem času,
pa ta negotovost ne daje nobene pravice, da ne bi
priznali soglasnega pričevanja Mateja in Luka, ki ga
potrjujeta tudi Marko (1,9) in Janez (1,45-46).
Ta zadnja omemba potrjuje, da so imeli Nazaret
v tistih časih za nekaj zelo povprečnega. Ko je Filip
Natanelu povedal, da Jezus prihaja iz Nazareta in da
je on Mesija, je Natanael zaničljivo odgovoril: »Iz
Nazareta more biti kaj dobrega?«

Sicer so pa izkopavanja spravila na dan mozaik,
okrašen s križem, za katerega se zdi, da izhaja
iz 3. stoletja, v bližini cerkve pa stanovanjske
hiše iz časov Heroda. Tudi izraelski znanstvenik Avi Yonah se ni obotavljal označiti Nazareta na Zemljevidu rimske Palestine, ki ga je
leta 1935 izdal Oddelek za palestinske starine.
Izvenkrščanska kritika se je spraševala,
če ni kraj otroštva Jezusa iz Nazareta dokaj
pravljičen in če beseda “nazarečan” nima čisto
drugačnega pomena (treba je upoštevati, da
stari rokopisi ne poznajo razlike med malimi
in velikimi črkami; op. ur.). Gotovo je, da je
ta beseda v vsem evangeliju prilepljena na
Kristusovo osebo kot nekaj, kar ga označuje, pa je včasih tudi zbadljivo in ga določa.
Vendar poznamo tudi druge primere podobnih
pridevkov: upornik Juda, ki se je boril z Arhelajem, je bil imenovan Gaulaničan (Golančan),
čeprav ni nikoli pozneje stopil v svoj rojstni
okraj Golán. Trdili so tudi, naj bi Jezus pripadal sekti
“nazarencev”, o čemer govori Epifanij, grški cerkveni
oče iz 4. stoletja in ki naj bi ne bili nič drugega kot
mandejci, ki smo jih že srečali pri oznanjevanju
Janeza Krstnika. Vendar ni nobenega dokaza, da bi
ta sekta obstojala že pred Kristusom. In če bi bila
ta beseda nekakšna zbadljivka, izhajajoča iz neke
zunanje podobnosti Jezusa in teh ljudi: kako je
mogoče, da bi jo potem uporabljali njegovi učenci
in on sam? Poskušali so tudi s teorijo, da bi “nazarenec” prihajal iz “nazirejca” in da bi bil Jezus, ki je
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bil pogosto označen kot “Sveti, Božji”, eden od teh
gorečih služabnikov Najvišjega, ki so se kot nekoč
Samson obvezali za neko določeno število obljub.
Temu so drugi takoj nasprotovali, saj v evangelijih
ni nikjer opaziti, da bi se Jezus vezal s kakršnokoli
zaobljubo, poleg tega so bile pa nazirske zaobljube
v Kristusovem času le začasne. Origen, avtoriteta,
na katero so se pogosto sklicevali, je v tem primeru izgubil pomen, saj pravi: »Gospod je imenovan
nazarenec, ker je vedno posvečen Bogu.« Toda to
ni nič drugega kot samo eden od vidikov tiste starodobne razlage, ki je hotela najti nek skrit smisel
v vsaki stvarni podrobnosti zgodovine. V celoti te
domiselne podmene ne prinašajo nobene odločilne
rešitve. Renan je kar naravnost zapisal, da je bil
Jezus rojen v Nazaretu, kot da je Betlehem treba
spraviti med pripovedke, Guignebert, ki ne verjame
več v Betlehem, dvomi tudi o obstoju Nazareta; to
naj bi se pa imenovalo napredovati v spoznanju.
Čisto “znanstveno” je torej priznati, da je Nazaret obstojal, da je Jezus tam živel in celo sprejeti
prastaro izročilo, ki nam kaže Kristusovo domovino
v tistem malem belem in zelenem mestecu, ki se
je vgnezdilo skoraj po zgledu umbrijskih mest, na
podnožje z belimi oblački okrašenega višavja, ki
proti severu zapira ravnino Ezdrelon. Danes ima
kakih 75.000 prebivalcev, mnoge njegove ulice in
hiše so podobne vsem takim v Orientu. Od drugih
se razlikuje po svojih številnih cerkvah, samostanih
in zvonikih. Obkroža ga cel venec prijaznih gričev,
posutih z majhnimi kmetijami iz bele ilovice. Med
oljčnimi gaji, vinogradi in žitnimi polji se dvigujejo
temne ciprese. Njegovi vrtovi so polni lilij in sporiša,
na mnogih zidovih pa bougainvile razkazujejo svoje
škofovsko obarvano razkošje.
V tem okviru si lahko predstavljamo otroka Jezusa. Po zunanjem izgledu ni očarljiv, kot nam ga kaže
star kip iz 4. stoletja v Museo
delle Terme v Rimu, kjer je
preveč miren, preveč zbran v
dolgi nagubani tuniki, ampak
pravi judovski žilav, radoživ
navihanec, kot jih srečujemo
na palestinskih cestah na
tisti Ezdrelonski ravnini, ki
je postala središče novega
Izraela. Na njegovem obrazu
je izraz velike razumnosti in
privlačnosti.
Življenje Svete Družine,
katerega skrivnost je skušalo razkriti toliko slikarjev,
je potekalo v eni tistih preprostih hišic, ki jih je še
danes najti v malih naseljih. Običajno en sam prostor, kjer vlada sladkast vonj olivnega olja, dim se
vali pogosto samo skozi vrata, zvečer daje skromno
luč lončena svetilka, postavljena na železni svečnik
ali na kamen, ki moli iz zidu. Po natančnih arheoloških raziskavah krije bazilika Oznanjenja kraj, kjer
je stala hišica, v kateri je Jožef “hranil” Jezusa in v
kateri je Marija sprejela angelov obisk. V glavnem
naj bi bila pod zemljo, izkopana v mehki apnenec
te dežele. Po njenih grobih stopnicah, ki so danes
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okrašene z mozaiki, naj bi Otrok hodil gor in dol.
Prejemal je vzgojo, ki so je bili deležni vsi mladi
Izraelci. Kaže, da je bil v tistih časih pravi študijski
krog, ki ga nam opisuje Talmud. Sto let prej se je
rabi Simeon ben Šetah posvetil nalogi organizirati
šole v Izraelu. Bile so odvisne od shodnic, načeloval
jim je pa hazzan, neke vrste pedel in upravitelj svetega kraja, kjer so se zbirali verniki. V bet-hasefer,
osnovni šoli, so otroci sedeli na tleh okrog zvitka
Postave in v zboru ponavljali vrstice Svetega pisma,
dokler jih niso znali popolnoma. V hebrejščini ista
beseda pomeni ponavljati in naučiti se. Tako poučevanje gotovo razloži globoko poznavanje besedil
Stare zaveze, ki ga je pokazal Jezus, ko je odrasel.
V človeka se vtisnejo stvari, ki se jih je dobro naučil
v otroštvu. Tora (Postava) in samo Tora je bila tista,
od katere je mali Jud prejemal svojo prvo vzgojo. Je
Jezus nadaljeval svoje šolanje? Je šel v kako rabinsko
šolo, ki bi jo lahko našel nedaleč od Nazareta? Nič
ne kaže na to in mirno lahko dvomimo, sodeč po
začudenju, ki so ga pokazali njegovi someščani, ko
se je ob začetku svojega javnega delovanja razodel
modrejšega in bolj podkovanega v svetih rečeh, kot
so bili “Izraelovi učitelji” (Mr 6,2).
Ostanki hiše pod novo baziliko

Tu se zastavlja bolj zahtevno vprašanje: Ali je
otrok Jezus živel sredi bratov in sester, ali je bil edinec? Evangelij večkrat govori o Gospodovih “bratih”,
našteva Jakoba, Jožefa, Juda, Simona in dodaja tudi
sestre (Mr 6,3). Toda nauk velike večine kristjanov
(in tudi nekaterih protestantov) je nasproten razlagi, ki prihaja takoj na misel, da sta namreč Jožef
in Marija imela po čudežnem rojstvu Jezusa še po
naravni poti spočete otroke. Katoliška Cerkev uči
Marijino večno devištvo – ante partum, in partu,
post partum, – to zadnje temelji na izročilu iz zelo
odmaknjenih časov. Tisti, ki nepristransko obravnava
besedila, ugotovi, da v evangelijih ni videti pri Jožefu
in Mariji več kot enega otroka. Posebno pri zgodbi
o izgubljenem Jezusu v templju, o čemer bomo še
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govorili, imamo jasen vtis, da starši niso imeli drugih
otrok. Za njegovega življenja so someščani Jezusa
vedno imenovali “Marijin sin” in Renan je razlagal
to oznako kot dokaz, da je bil Jezus edini sin Marije,
vdove. Kako bi na križu umirajoči Jezus zaupal Marijo
svojemu učencu Janezu, če bi ta imela sedem drugih
otrok? Zdi se, da Marijin odgovor angelu: »Kako se
bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« skriva njen
namen ohraniti svoje devištvo. Brez dvoma je tukaj
šop pomembnih razlogov.
Ostane še izraz “Gospodovi bratje”, ki zahteva
razlago. Že dolgo tega jo je dala najbolj preprosta
študija semitskih jezikov. Aramejski aha, hebrejski ah pomeni včasih brata, polbrata, bratranca,
pravzaprav bližnjega sorodnika. Stara zaveza ima
mnogo primerov, kjer je beseda “brat” uporabljena
v širšem pomenu. Abraham pravi svojemu nečaku
Lotu: »Naj ne bo prepira med menoj in teboj ... saj
sva brata« (1 Mz 13,8) in Laban uporabi isto besedo
za Jakoba, tudi svojega nečaka (1 Mz 29,15). V Prvi
12-letni Jezus v templju

kroniški knjigi (23,21-22) so Kiševi sinovi označeni
kot “bratje” Eleazarjevih sinov, čeprav so v resnici
bratranci v prvem kolenu. Izraz torej čisto lahko pomeni, da je Jezus imel bratrance in sestrične. Morda
jih je zato raje uporabil, če so ti bližnji sorodniki,
na primer otroci Marije Klopajeve, živeli z Jezusom
v isti hiši, kot se pogosto dogaja v Orientu, kjer se
družine rade držijo skupaj. Loisy je ob potrditvi cerkvenega izročila zapisal: »Skupno mnenje katoliških
eksegetov ne more biti ocenjeno kot samovoljno.
Noben odlomek evangelijev ali Apostolskih del mu
ne nasprotuje.« Modro lahko zaključimo kot meni p.
Lagrange: »Mi ne trdimo, da bi bilo zgodovinsko dokazano, da so bili Gospodovi bratje njegovi bratranci;
mi samo pravimo, da sploh nič ne more nasprotovati
Marijinemu večnemu devištvu, ki ga več odlomkov
Svetega pisma sugerira in ga izročilo potrjuje.
Domača podoba Jezusa, ki raste ob svojem očetu
in materi v skromni hiši v Nazaretu ima torej dosti
204

zgodovinske verjetnosti vsaj za mlada leta, pa tudi,
če je po smrti svojega krušnega očeta Jožefa živel v
družbi številnih bratrancev. O tem razdobju imamo
malo podatkov. »Otrok pa je rastel in se krepil. Bil
je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z
njim« (Lk 2,40). Sporočen nam je samo en dogodek,
ki je postavljen v Jezusovo dvanajsto leto. »Jud je
pri dvanajstih letih že ven iz otroštva,« pripominja
Mauriac. Po Postavi, ali vsaj blizu tega: evangelist
misli gotovo na to. Pri trinajstih letih je mali Izraelec postal “sin Postave”: moral se je podvreči vsem
natančnim predpisom in če jih je prekršil, je moral
sprejeti predvideno kazen. Jezus se je torej pri svojih
dvanajstih letih približeval svojemu “Bar Mitzwa”.
”Sin Postave” – on? Bolje: gospodar Postave, za
katero bo pozneje dejal, da jo je prišel “dopolnit”.
To kaže dogodek v templju (Lk 2,41-50).
Jožef in Marija, pobožna Juda, sta vsako leto za
veliko noč hodila v Jeruzalem. Je bilo to prvič, da sta
vzela s seboj svojega sina? Po poti je skupina romarjev
prepevala stopniške psalme, ki so jih
Stari zapisali, da bi uskladili korake:
»Svoje oči vzdigujem h goram: od
kod bo prišla moja pomoč? Moja
pomoč je od Gospoda, ki je naredil
nebo in zemljo« (Ps 121,1-2). »Naše
noge so se ustavile ob tvojih vratih,
Jeruzalem. Jeruzalem, pozidan kot
mesto, popolnoma povezano med
sabo, tja se vzpenjajo rodovi, Gospodovi rodovi« (Ps 122,2-4). Jedli
so pečeno jagnje z omako iz grenkih
zelišč, nekvašen kruh in pili so obredne čaše vina. Ko je izzvenel zadnji
“Aleluja”, so odpotovali.
Na večer prvega dne poti sta
Jožef in Marija iskala svojega otroka med sorodnika in znanci. Celo
pot ga nista videla, toda bila sta
prepričana, da se je pridružil kaki
prijateljski skupini romarjev.   Nemirna sta se vrnila v Jeruzalem. Tri
dni sta potrebovala, da sta ga našla v templju. V stebrenikih so učitelji Postave učili
sredi krogov svojih učencev. V skupine so se mešali
otroci. Zgodilo se je celo, da so jim pustili postavljati
vprašanja. Jožef Flavij pripoveduje, da je kot pobič
sodeloval pri teh besedniih dvobojih in ker skromnost
ni bila ravno njegova čednost, tudi dodaja, da so
prav k njemu »prihajali veliki duhovniki in osebnosti
iz mesta povpraševat o zadevah Postave.« Jezus je
bil tam, med učitelji in modrimi v Izraelu. »In vsi, ki
so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo
in njegovimi odgovori« (Lk 2,47).
Svoji osupli materi, ki mu blago očita: »Otrok,
zakaj si nama tako storil? Tvoj oče in jaz sva te s
tesnobo iskala,« Otrok-Bog odgovori: »Kako da sta
me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem,
kar je mojega Očeta?« (Lk 2,49). Trde, nečloveške
besede, ali pa prvič zblesti gotovost, da ima Jezus
svoje poslanstvo in kjer se že oblikuje tisti véliki
nauk evangelija, da mora biti za tistega, ki hoče
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slediti Kristusu, izbrisana vsaka človeška vez, pa
naj bo še tako draga.
Ta edinstvena zgodba tako značilne vrednosti, ni
potešila radovednosti množic in apokrifi, posebno
Evangelij otroštva in Tomažev evangelij, sta nasula
kup zgodbic o tem neznanem razdobju Kristusovega
življenja. Nekatere so znane in očarljive. Jezus se
igra s svojimi otroškimi tovariši in oblikuje iz gline
majhne ptičke, nato jim dá še življenje in živalice
odlete, ko zaploska. Jezus se zabava pred vhodom
v neko votlino v družbi drugih otrok, ko naenkrat
prilezeta dve ogromni kači. Vsa vesela druščina pobegne z velikim vpitjem, samo Jezus ostane miren
in ukaže nevarnima zverinama naj gresta in položita
svoji glavi pod Marijine noge. Pripisali so mu lepo
število čudežev, od katerih so nekateri povzeti po
kanoničnih evangelijih: žitno zrno, ki ga posadi v

zemljo v času lakote zadošča za prehrano celega
mesta; mladega delavca obudi od mrtvih. Drugi
so čudaškega značaja, več ali manj čarovniški: ko
zajaha mulo, jo Jezus reši uroka in žival postane lep
mladenič; strup, shranjen v soli, se začne tresti ob
božjem glasu; ko mu učitelj v šoli začne razlagati
abecedo, mu otrok dokaže, da jo zna, ne da bi se je
kdaj učil. Spet drugi čudeži v apokrifih imajo odbijajoč značaj: ko hoče isti vzgojitelj kaznovati svojega
učenca, mu ta posuši roko; da bi pokazal svojo moč
svojim malim tovarišem, spremeni enega v ovna;
eden od njih, ki ga je nehote sunil, pade mrtev. Vse
te blodnjave izmišljotine nimajo drugega namena,
kot navdihniti srednjeveške podobarje po vsem
krščanstvu. Plastike v naših katedralah so polne
namigovanj na te zgodbe. Samo po sebi je jasno, da
ne dodajajo nič našemu poznavanju Otroka-Boga.

HIŠA, KJER JE ŽIVEL JEZUS
(tako vsaj pravijo arheologi)

Ni tako dolgo, ko je resen časopis (Il Messaggero) prinesel naslednjo novico: »Angleški arheolog:
v Nazaretu najdena hiša, kjer je bil rojen Jezus.«
Do danes  je veljal za otrokov rojstni kraj Betlehem,
potemtakem bi to morala biti votlina. Toda druge novice potrjujejo, da najdena hiša ni bila rojstna hiša,
ampak kraj, kjer je živel, dokler se okrog svojega
tridesetega leta ni preselil v Kafarnaum v Petrovo
hišo, to je neposredno poleg pomola, s katerega so
njegovi prijatelji odhajali na ribolov na Genezareško
jezero. Menda ni nobenega dvoma, da je bila hiša v
Kafarnaumu Petrova.
Kaj točno so rekli arheologi? Najprej je treba
razjasniti nesporazum. Angleški arheolog profesor
Ken Dark z univerze v Readingu ni našel bivališča
Jožefove družine. Trdi samo, da bi neka določena
zgradba v Nazaretu, ki izhaja iz 1. stoletja po Kristusu, kar je znano že sto let, mogla biti res tisto,
kar so vedno verjeli in do neke mere celo vedeli.
Profesor, ki je začel raziskovati to hišo iz kamna in
malte leta 2006, je samo pravilno povedal: »Res je,
da na arheoloških temeljih ni mogoče z gotovostjo
trditi, da je bila ta hiša njegovo (Jezusovo) bivališče. Istočasno pa ni arheoloških razlogov, da bi tako
ugotovitev lahko zanikali.«
Kaj pomeni »da na arheoloških temeljih ni mogoče z gotovostjo trditi?« To pomeni, da ni na tej
stanovanjski zgradbi nobenega elementa (napisa,
predmeta, odtisa česarkoli), ki bi se brez dvoma
nanašal na Jezusovo navzočnost. Iskreno rečeno bi
bil čudež, če bi bilo kaj takega. Še bolj važen pa je
drugi del trditve: ni nobenega elementa, ki bi zanikal,
da gre za hišo Svete Družine.
Nazareška stvar ostane. Kdor se spozna v Palestini dobro ve, kaj pomeni krajevno ime Nazaret v
Jezusovem času: ogromno prašno kamnito ploščo,
ki je daljša, kot je široka. Nič drugega, če izvzamemo Marijino hišo, kjer se je zgodilo Oznanjenje,
in drug prostor, znan kot Jožefova delavnica. Če je
zgradba, o kateri govorimo, ušla uničenju, je to zato,
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ker je bila okrašena z mozaiki v bizantinskem času
(5. stoletje po Kr.), in da je bila neposredno za njo
zgrajena cerkev, imenovana po “hranjenju”, da bi ga
varovala. “Hranjenje” se lahko nanaša na dejstvo,
da je bil Jezus vzrejen, ali pa, da je bila bivališče
nebeškega kruha, ki ga je Bog poslal ljudem. Torej:
to je bila Jezusova hiša.
Nazaret je bil tako nepomembna vas, da so že
o Jezusu dvomili, da bi bil Mesija tudi zato, ker
Odrešenik – po mnenju sodobnikov – zagotovo ni
mogel priti iz takega gnezda. Če so se križarji – 1.
križarska vojska je bila v 12. stoletju – odločili obnoviti in okrasiti hišo in cerkev, to pomeni, da se je
moralo zgoditi kaj važnega. Nato sta bili obe zgradbi
stoletja dolgo pokriti z razvalinami, dokler ju niso
proti koncu 19. stoletja odkrile redovnice samostana, ki je bil zgrajen na njih. In končno je angleški
arheolog mogel zatrditi, kar smo navedli. Poleg tega
je poročal, da ljudje, ki so stanovali v hiši, niso bili
iz bogate rodbine in da sta v neposredni bližini dva
grobova, od katerih so enega v bizantinskih časih
imeli za Jožefovega.
Kako je prišlo do odkritja? Profesor Dark je
povedal, da je ugotovil istovetnost kraja sledeč pričevanju nekega irskega meniha Andamana de Iona,
ki je romal po Sveti deželi leta 698 po Kr. in je v
poročilu De locis sanctis (O svetih mestih) zapisal,
da je bila Jezusova hiša v Nazaretu, v kateri »je
Gospod preživel svoje otroštvo,« blizu dveh grobov
in pod neko cerkvijo. Danes je potrjeno, da je par
korakov od cerkve Oznanjenja, saj je tam sezidan
samostan sester točno nad cerkvijo, o kateri je govoril menih Andaman. Prav sestre so pred več kot
sto leti našle zaklad spominov, ki se je skrival pod
zgradbo, v kateri so živele.
Novejša izkopavanja, ki so se začela leta 2006, so
razen grobov, ki jih omenja stari romar, med zidovi
malega bivališča odkrila tudi nekatere kuhinjske
predmete, ki spadajo v 1. stoletje po Kr. Misel, da bi
lahko bil ta pribor v rokah lastnikov, človeka pretrese.
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papežev verouk

Frančišek

CERKEV

III. NOVA ZAV EZA

IN NOVO LJUDSTVO

Ob prejšnjih srečanjih smo videli, kako je Cerkev
ljudstvo, ljudstvo, pripravljeno s potrpežljivostjo in
Božjo ljubeznijo. Vsi smo povabljeni, da bi ji pripadali. Danes bi rad poudaril novost, ki je značilna za
to ljudstvo: gre zares za novo ljudstvo, ki temelji na
novi zavezi, ki jo je vzpostavil Gospod Jezus z darom
svojega življenja. Ta novost ne zanika prejšnje poti
in ji tudi ne nasprotuje, ampak jo vodi naprej, jo
vodi k izpolnitvi.
Povezavo med Staro in Novo zavezo dela zelo
značilna osebnost: Janez Krstnik. Za sinoptične
evangelije (Matej, Marko in Luka) je “predhodnik”,
v kolikor nam daje prepoznati v Jezusu Tistega, ki
prihaja od zgoral, da bi dosegel odpuščanje naših
trehov in naredil iz svojega ljudstva svojo nevesto,
začetek novega človeštva. Kot “predhodnik” in “priča” igra Janez osrednjo vlogo v vsem Svetem pismu,
saj gradi most med obljubo Stare zaveze in njeno
izpolnitvijo, med prerokbo in njenim uresničenjem
v Jezusu Krisusu. S svojim pričevanjem Janez kaže
na Jezusa, vabi, da bi mu sledili in nam brez izmotavanja pove, da to zahteva ponižnost, kesanje in
spreobrnjenje: to je povabilo k ponižnosti, kesanju
in spreobrnjenju.
Blagri

Kot je Mojzes sklenil zavezo z Bogom v moči Postave, sprejete na Sinaju, tako Jezus na nekem griču
ob Genezareškem jezeru izroča svojim učencem
in množici nov nauk, ki se začenja z blagri. Blagri
so pot, ki jo Bog označuje kot odgovor na željo po
sreči, ki je vrojena v človeka. Blagri izpopolnjujejo
zapovedi Stare zaveze. Mi smo se sicer vajeni naučiti
deset zapovedi – gotovo jih znate tudi vi, saj ste se
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jih naučili pri verouku – nismo pa vajeni ponavljati
blagre. Zdaj jih bom naštel, vi jih pa ponavljajte za
mano. Velja?
»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško
kraljestvo.«
»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.«
»Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.«
»Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.«
»Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.«
»Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.
»Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani
bodo Božji sinovi.«
»Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.«
»Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili.
Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih
je veliko.«
Dobro! Zdaj vam pa dajem domačo nalogo. Vzemite v roke evangelij. Vedno morate nositi s seboj
žepno izdajo evangelija. Blagri so pri Mateju v 5.
poglavju. Berite jih danes, jutri, vsak dan, toliko
časa, da jih boste znali na pamet. Že vnaprej hvala!
V teh besedah je vsa novost, ki jo
je prinesel Kristus. Blagri so v resnici
Jezusova podoba, oblika njegovega
življenja. So pot resnične sreče, po
kateri lahko hodimo tudi mi z milostjo,
ki nam jo daruje Jezus.
Poleg nove Postave nam Jezus
izroča tudi “pravilnik”, po katerem
bomo sojeni. In kakšna vprašanja
nam bodo postavljena takrat? Kakšen
je “pravilnik”, na podlagi katerega
nas bo sodnik sodil? To najdemo v
petindvajsetem poglavju Matejevega
evangelija. Ne bomo imeli častnih
naslovov, ne ugleda in prednosti, na
katere bi se lahko oprli. Gospod nas bo
prepoznal, če ga bomo mi prepoznali
v ubogem, lačnem, odrinjenem od
ljudi, trpečem … To je eno od temeljnih
meril, s katerim naj se na Jezusovo povabilo merimo
vsak dan. Berem blagre in premišljujem, kakšno
mora biti moje krščansko življenje. Potem si pa s
petindvajsetim poglavjem Matejevega evangelija
izprašam vest. Vsak dan: sem storil to, sem storil
ono …? To nam bo dobro storilo! To so preproste, pa
učinkovite stvari. Oglejmo si to Matejevo poglavje
(25,31-46).
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»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi
levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki
angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veje pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti laličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo
čen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi
ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce
niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag
bo postavil na svojo desnico,
sem bil in me niste oblekli,
kozle pa na levico. Tedaj bo
bolan sem bil in v ječi in me
kralj rekel tistim, ki bodo
niste obiskali.‹ Tedaj bodo
na desnici: ›Pridite, blatudi ti odgovorili: ›Gospod,
goslovljeni mojega Očeta!
kdaj smo te videli lačnega
Prejmite v posest kraljestvo,
ali žejnega ali tujca ali naki vam je pripravljeno od
gega ali bolnega ali v ječi in
začetka sveta! Kajti lačen
ti nismo postregli?‹ Tedaj
sem bil in ste mi dali jesti,
jim bo odgovoril: ›Resničžejen sem bil in ste mi dali
no, povem vam: Kolikor
piti, tujec sem bil in ste me
niste storili enemu od teh
sprejeli, nag sem bil in ste
najmanjših, tudi meni niste
me oblekli, bolan sem bil in
storili.‹ Ti pojdejo v večno
ste me obiskali, v ječi sem
kazen, pravični pa v večno
bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj
življenje.«
mu bodo pravični odgovorili:
Dragi prijatelji, Nova za›Gospod, kdaj smo te videli
veza je prav v tem: spoznalačnega in te nasitili ali žejti sebe in druge v Kristusu
nega in ti dali piti? Kdaj smo
zaradi Božjega usmiljenja
te videli tujca in te sprejeli
in sočutja. To napolnjuje
ali nagega in te oblekli? Kdaj
naše srce z veseljem, to
smo te videli bolnega ali v
dela iz našega življenja
Sodba
ječi in smo prišli k tebi?‹
lepo in verodostojno pričeKralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar
vanje Božje ljubezni do vseh bratov, ki jih srečujemo
koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov,
vsak dan. Spominjajte se svojih nalog: pêto in petste meni storili.‹ Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na
indvajseto poglavje Matejevega evangelija!

IZVOR IMENA
“PA LESTINA”
Imena Palestina v Svetem pismu ni. Ozemlje, na
katerem so se naselili izraelski predniki, torej očaki
z Abrahamom na čelu, se imenuje “dežela Izrael”,
“Jahvejeva dežela”, “Sveta dežela”, največkrat pa
“dežela Kanaan”. Ime Palestina je mogoče slediti
nazaj do grških mornarjev in trgovcev 5. stoletja
pred Kristusom, ki so 5. perzijsko satrapijo “Sirijo”
in njeno južno obrežje ob Sredozemskem morju
imenovali Συρία των Пαλαιστινών (Syría ton Palaistinón = Sirija Filistejcev) ali kratko Пαλαιστίνη
(Palaistíne). To ime, čigar raba je izpričana najprej
pri Herodotu (+ 425 pr. Kr.), so prevzeli drugi grški
in rimski pisci po rimski zasedbi za oznako province
Syria Palaestina od Hadrijana l. 135 po Kristusu
dalje, od 4. stoletja naprej pa samo Palaestina, kot
to najdemo pri cerkvenih očetih in v stari Cerkvi
sploh. Uradno je bilo to ime oznaka ozemlja pod
angleškim mandatom (1920-1948). Od l. 1948 dalje
ima to ime samo še zemljepisno-zgodovinski pomen,
političnega pa ne več.
Filistejci, po katerih je Palestina dobila ime, izvirajo po besedah preroka Amosa (9,7) iz Kaftorja na
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Kreti. Verjetno so prišli z drugimi obmorskimi ljudstvi
na južno palestinsko obalo in se polastili kanaanskih
mestnih državic Ašdód, Gaza, Aškelón in Gat ter
ustanovili Ekrón in jih povezali v Πεντάπωλις (Pentápolis = Peteromestje). V Stari zavezi jih omenja
Knjiga sodnikov v zvezi s Samsonom in 1. Samuelova knjiga (Savlova borba s Filistejci, Davidova
borba z Goljatom, ki je bil Filistejec itd.). Od kod so
se resnično vzeli, ni jasno. Če so res prišli iz Kaftorja, je bil ta samo postaja na njihovi poti. Nekateri
znaki kažejo, da so izvirali iz Egejske Ilirije, drugi
pa da iz Kilikije (območje Taurusa v severovzhodni
Mali Aziji). O njihovem širjenju po Palestini govori
napis iz 8. leta vladanja faraona Ramzesa III. (ok.
1190 pr. Kr.), kar pade v izraelsko dobo sodnikov, če
upoštevamo, da je konec časa sodnikov in začetek
kraljestva okrog leta 1012 pr. Kr., saj je prvi kralj
Savel vladal približno v letih 1012-1004 pr. Kr. in
David v letih 1000-960 pr. Kr. Lahko jih sledimo tja
do časa Ptolemejcev in Selevkidov v 2. stol. pr. Kr.,
potem pa izginejo iz zgodovine in nanje spominja
samo še ime Palestina.
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P. Bruno Korošak OFM

TEO LOŠKI ESEJ O GENOCIDIH
nadaljevanje

II – POSKUSI OBRAZLOŽITVE
Čeprav je dejstvo množičnega pobijanja narodnostnih, rasnih ali verskih skupnosti obstajalo v
vseh dobah človeške zgodovine, so vendar načrtno
uničevanje celotnih narodov ali celo celotnih slojev
svetovnega prebivalstva z vsemi mogočimi sredstvi
izvajali šele nekateri duševno prizadeti samodržci
prejšnjega stoletja. Preden preidemo na iskanje
nekaterih možnih teoloških razlag za take živinske
podvige, moramo vsaj na kratko orisati glavne
točke razprav o psihologiji množic ali drhali, ki jih
je objavil ob prelomu 19. stoletja francoski mislec
Gustav Le Bon (1841-1931), iz katerih so direktno
ali vsaj indirektno črpali smernice svoje dejavnosti
vsi ti moderni mučitelji človeštva.
Marco Unia v svojem delu Psicologia delle folle: i
tiranni la usano come killler mentale dokazuje, da so
znani samodržci Mussolini, Hitler in Lenin vsi poznali
in navajali LeBona. Pol Pot ga je bral v Parizu, Stalin
ga je spoznal pri Leninu, Mao Ze Dong pa pri Stalinu.

A – NAPOTKI LE BONA
ZA OBVLADOVANJE MNOŽIC
Najprej o pojmu dojemljive množice, nato pa o
vajetih s katerimi jo je mogoče voditi.

1 – Pojem enoumne drhali
Nemogoče bi bilo vsaj na kratko povzeti podrobne
opise Le Bona o vseh enakih množicah, kot so na
primer pristaši verske sekte, družbene kaste ali skupine, ali o raznovrstnih množicah kot so na primer vsi
volivci ali pristaši edine politične stranke. Moramo se
omejiti na prepoznavna znamenja “ulice” ali “ulične
drhali” ob priliki radikalnih sprememb družbenih
odnosov, ki nas tukaj še posebej zanimajo.
Po analizi Le Bona se v časih družbenih preobratov
pojavljajo na ulicah neurejene množice ljudi, ki jih v
glavnem sestavljata dve kategoriji: prva malih posest
nikov, druga brezposelnih. V prvo kategorijo spadajo
kmetje, trgovci in razni delavci, ki potrebujejo red
in mir za izvajanje svojega poklica in so proti vsem
preobratom. V drugi kategoriji se nahajajo izprijenci,
pijančki, tatiči, prizadeti, brezposelni, ki tvorijo maso
vseh oboroženih vstaj; vsi ti se iz strahu pred kaznimi
običajno vzdržujejo prekrškov, toda ob prvi priliki, ki
jim zagotavlja, da ne bodo odgovorni za kazniva dejanja, se brezobzirno predajajo svojim zlim nagonom.
Tema dvema kategorijama se po navadi pridružujejo roji neopredeljenih oseb, ki se prepuščajo
vplivu akcije, ne da bi vedeli za kaj gre: zdijo se
kakor da bi bili hipnotizirani od drhali, ki vpije, zato
vpijejo tudi oni.
Nekoč so šli gledat nogometno tekmo sami resni
duhovniki: ko je množica planila pokonci in vpila, da
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je gol, so tudi oni nevede in nehote vstali in vpili z njo.

Odločujoči vpliv pri vseh prevratih ima druga kategorija. Brž ko se poulična drhal polasti ideje družbenih sprememb, postanejo te opravičilo za izgrede,
nasilja, brezvladje in brezpravnost, plenjenje, požiganje, uničevanje. Ni več razumnosti, prevladujejo
primitivni nagoni zavisti, poželjivosti, pohlepnosti,
sovraštva, škodoželjnosti, nagoni, ki jih človek nosi
v sebi iz ledene dobe svojega živalskega obstoja, in
ki jih je v poznejših tisočletjih skušal že v otroški
dobi zatirati, če je hotel veljati za civiliziranega in
kulturnega človeka. Zdi se, kakor da bi vsa drhal
zdrknila iz ravni razumnosti odraslih ljudi na raven
otroške dobe, v kateri se nagoni pojavljajo. Kakor se
otroci v zgodnjih letih zabavajo z mučenjem mačk,
ki jim na rep navežejo ropotajoče lončke, pa se tega
mučenja niti ne zavedajo, tako se je poulična drhal v
času francoske revolucije zabavala s prizadevanjem
krvavečih ran ujetim plemičem.
O nekem ruskem vojaku piše Pavel Rak pod naslovom Nevarne biološke smeti, Družina17/2006:
Neki »vojak, ki so ga z uspehom izšolali ... je ujel
ščene ... in mu pred pričami odsekal ušesa in rep,
potem mu prerezal grlo, a tako, da je ščene še bilo
živo, ter ga živega vrgel v peč toplarne.« Zato se
ne smemo čuditi, ko slišimo, da se je neki slovenski
paznik naslajal s tem, da je ujetnikom s cirkularko
rezal roke, ali da so vojaki v Ruandi z mačeto sekali
roke in včasih tudi noge ubogim deklicam; prim.
Colette Braeckman, La Belgique confrontée à son
passé colonial v Les génocides dans l‘histoire, str. 80.

2 – Obvladovanje
in izkoriščanje drhali
Potem ko je Le Bon podrobno raziskal in razčlenil razne družbene prevrate v Franciji, je prišel do
spoznanja, da silovite nabojne moči poulične drhali
ni mogoče obvladati in usmeriti z nikakršnim razumskim prepričevanjem, ampak samo s ponavljanjem
v nedogled enega in istega splošnega pojma ali
trditve. Bil je namreč prepričan, da samo živalski
nagoni spadajo k bistvu človeka, medtem ko so
civilizacijske ali kulturne pridobitve samo njegove
razumske nadgradnje, kakor je to že uvidel Aristotel,
ki je človeka bistveno opredelil kot razumno žival,
za njim pa vsa uradna filozofija,.
To je dobro razumel in si v svoj prid obrnil Adolf
Hitler, ki je v enem izmed svojih nagovorov, ki je trajal
40 minut, vsaj 26-krat nagovoril partijsko drhal z vzvišenim nazivom “narod” in jo kar naprej prepričeval, da
“narod hoče”, “narod pričakuje”, “narod je nestrpen”,
“narod zahteva”, “narod je pripravljen”, “narod se bo
boril do smrti” in tako naprej, “za čistost rase”, “za
življenjski prostor”.
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Trditve, ki se ponavljajo, se potem širijo kot nalezljiva bolezen od nižjih slojev drhali na vse druge
višje sloje: vanje verujejo ne samo preprosti ljudje,
ampak polagoma tudi izobraženci in učenjaki in to
ne zaradi umskih razlogov, ampak preprosto ker zadovoljujejo njihova čustva. Tako je na primer znano,
kako so nemški univerzitetni profesorji v tujini drhteli, da bi si Nemci pod Hitlerjevim vodstvom čimprej
priborili svoj “življenjski prostor” vse do Urala in bili
pripravljeni dati zanj tudi svoje življenje. Še hitreje
so si pripadniki vsej slojev po svetu prisvojili pojem
“revolucije” Stalinovega kova.
Uspeh prevar, ki naj zadovoljijo drhal, je odvisen
od stopnje ugleda, ki ga mora imeti samodržec.
Kakor ima vsaka čreda ovac brezpogojno zaupanje
v svojega prvega ovna, tako jo mora najti drhal
v svojem vodju. To so dobro razumeli moderni

samodržci, ki so z vsemi možnimi sredstvi znali
pridobiti ne samo neomajen ugled, ampak tudi
sloves, kakršnega verniki pripisujejo samo Bogu,
to je vsevednost in nezmotljivost, posebno še, ko
so si samodržci začeli prisvajati Bogu lastno oblast
nad življenjem in smrtjo vseh podanikov. Tako si,
recimo, tudi izvedeni generali nemške vojske niso
upali dvomiti o Hitlerjevi nezmotljivosti, tudi ko so
že preprosti državljani slutili vojaški polom. Stalin
si je ugled vsevednosti znal pridobiti s tem, da je v
vsako skupnost, potem pa še v vsako družino namestil svoje vohljače, izbrane člane drhali pa oblekel v
uniformo tajne policije. Oboževanje samega sebe pa
si je prisvojil z neomajno oblastjo nad življenjem in
smrtjo milijonov ljudi. S tem pa je tudi posamezne
člane drhali osvobodil vsake krivde ropanja in pobijanja namišljenih “sovražnikov” družbenih prevratov.

GENOCID NA D ARMENCI
KAJ PA SLOVENSKI GENOCID?
Nedavno je evropske politične kroge in javnost
ske, med katero je bila Turčija na strani Nemčije, so
vznemirilo vprašanje glede začetka pristopnih pose zdela kot nalašč za izvedbo tega načrta.V turških
gajanj s Turčijo. Zagovorniki turškega približevanja
vojaških enotah so razorožili armenske vojake in jih
Evropski zvezi so poudarjali koristi, ki naj bi jih
v delovnih bataljonih izmučili do smrti ali preprosto
prinesla tesnejša povezanost s to veliko islamsko
pobili, spomladi leta 1915 pa so začeli sistematično
državo, nasprotniki pa so svaizseljevati armensko prebirili pred velikimi kulturnimi,
valstvo. Konvoji, v katerih je
verskimi in drugimi razlikami
bilo na desettisoče mož, žena
ter številnimi odprtimi vprašain otrok, so drug za drugim
nji. Turčija je naposled dobila
odhajali na večstokilometrsko
zeleno luč, vendar tudi jasno
odisejado proti puščavi. Poti,
opozorilo, da bo morala izpolpo kateri so potovali, so bile
niti številne pogoje: med njimi
zaradi množičnih pobojev, nesta v ospredju zlasti priznanje
znosnih razmer ter pomanjkaCipra in genocida nad Armennja hrane in vode dobesedno
Armenski genocid
ci, ki spada med najtemnejša
posute s trupli. Tisti, ki so
poglavja zgodovine.
preživeli ta pekel, so končali
Armenija je bila na začetku 20. stoletja razdev koncentracijskih taboriščih, od koder so jih poslali
ljena med Rusijo in Turčijo, ki pa je bila le še bleda
še globlje v puščavo.
senca nekdanjega imperija. Zaradi izgube ozemelj
Po grobih ocenah je v nepojmljivem nasilju turških
so državo pretresale politične in gospodarske napevojaških in paravojaških enot umrlo približno militosti, ki so se jim pridružila še medetnična trenja.
jon in pol Armencev, njihova narodna skupnost pa
Armenska manjšina je čedalje
je v številnih predelih Turčije
glasneje izražala željo po svopreprosto izginila.
jih predstavnikih v oblastnih
Kljub temu, da je zgodovina
strukturah, vendar je večinsko
popolnoma jasna in dokazana,
prebivalstvo temu ostro naTurčija ta genocid nad Armenci
sprotovalo. Zavrnjene so bile
še vedno vztrajno zanika in
tudi zahteve po administrativzahteva od Evrope celo kaznonih spremembah v pokrajinah
vanje tistih, ki bi “armensko
z večinskim armenskim prevprašanje” označevali kot geSlovenski genocid
bivalstvom in po boljši zaščiti
nocid. Zgodovina naj se torej
tamkajšnjega življena pred
prilagodi političnim ciljem.
oboroženimi kurdskimi tolpami. V tistem času je
Sicer pa v Sloveniji ni nič drugače. Komunisti še
oblast sklenila dokončno rešiti armensko vprašanje,
vedno zanikajo vse medvojno in povojno nasilje z
in sicer po zgledu sultana Abdula Hamida II., ki je
namenom, da bi sebe prikazali kot edine vredne in
skušal konec 129. stoletja nezadovoljstvo zadušiti z
sposobne nosilce oblasti. Zgodovinska resnica jim
množičnimi poboji. Nemirna leta prve svetovne vojni mar.
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MEDŽUGORJE
PAPEŽ FRANČIŠEK O MEDŽUGORJU
Papež Frančišek je 13. maja med vračanjem iz
Fatime v Rim odgovarjal na vprašanja časnikarjev, ki
so potovali z njim v istem letalu. Odkrito jim je povedal, da dvomi v nova Marijina prikazovanja v Medžugorju. Dejal jim je, da je komisija pod vodstvom
italijanskega kardinala Camilla Ruinija v svojem
poročilu izrazila dvom o “dozdevnih sedanjih prikazovanjih”. Komisija namreč razlikuje med sedanjimi
“prikazovanji” in prvimi na začetku osemdesetih let
prejšnjega stoletja.
Z novinarji na poti iz Fatime

O dogajanju v Medžugorju je papež ponovil svojo
ironično pripombo, da božja Mater ni “šefica telegrafskega urada, ki vsak dan pošlje poročilo”. Takšna “dozdevna prikazovanja” nimajo “nobene velike vrednosti”.
To je njegovo “osebno mnenje”, je dodal papež.
Povedal je, da je poročilo Ruinijeve komisije o
dogajanju v Medžugorju sedaj še pri Kongregaciji za
nauk vere v Vatikanu. Sam je medtem odredil, da
kritičnih ugovorov zoper mnenja o vsem, kar se je
dogajalo in se še dogaja v Medžugorju, ne pošiljajo
več vsem sodelavcem Kongregacije za nauk vere, ki
se s tem ukvarjajo, marveč njemu osebno. Mnenja
komisije je ocenil kot “zelo zelo dobra”.
Kathpress z dne 16. maja poroča, da so vatikanski izvedenci prepričani, da je prvih sedem Marijinih
prikazovanj v Medžugorju pristnih, o nadaljnjih pa

ne menijo tako. Na spletni strani Vatican Insider
so omenjenega dne objavili (sklicujejo se na še neobjavljeno poročilo raziskave o pristnosti Marijinih
prikazovanj v omenjenem kraju), da je 13 članov
pristojne papeževe komisije (katere, ni povedano, po
vsej verjetnosti Ruinijeve) prvih sedem Marijinih prikazovanj od 24. junija 1981 ocenilo kot nadnaravna;
en član ni menil tako, eden pa se je vzdržal. Večina
članov komisije pa dvomi, da bi bilo vseh 42.000 Marijinih prikazovanj v Medžugorju od decembra 1981
do danes pristnih. Kot je znano, je
papež Benedikt XVI. (2005–2013)
leta 2010 ustanovil komisijo pod
vodstvom kardinala Camilla Ruinija,
da bi presodila o dozdevnem nadnaravnem značaju dogajanj v Medžugorju. Komisija je leta 2014 svoje
ugotovitve posredovala Kongregaciji
za nauk vere, ki se od omenjenega
leta dalje ukvarja s tem vprašanjem.
O pristnosti dogajanja v Medžugorju
dvomi mostarski škof Ratko Perić, ki
opozarja na številne nedoslednosti v
zvezi z njimi. »V Medžugorju ne gre
za pristna Marijina prikazovanja,« je
zapisal za to božjo pot pristojni škof
v pastirskem pismu na začetku letošnjega postnega
časa. K pojasnitvi tega vprašanja naj bi prispevalo
tudi imenovanje poljskega nadškofa Henryka Hoserja
za papeževega posebnega delegata za Medžugorje,
vendar je njegova naloga povezana predvsem z
ugotavljanjem, kako je v tem kraju poskrbljeno za
romarje v pastoralnem pogledu, ne pa, ali gre za
resnična Marijina prikazovanja ali ne. Poročilo je
papežu izročil konec junija. O papeževi izjavi pa je
dejal: »Papež je povedal osebno mnenje, kar lahko
imenujemo drugo obdobje prikazovanj.« Opazovalci
dogajanja v Medžugorju menijo, da papež išče poti
in načine, kako bi, neodvisno od dozdevnih Marijinih
prikazovanj, spremljal tamkajšnji cvetoč romarski
utrip. K temu se nagiblje tudi avstrijski kardinal
Christoph Schönborn, ki je že obiskal Medžugorje.

NADŠKOF HOSER O MEDŽUGORJU
Papež Frančišek je 11. februarja 2017 imenoval
za svojega posebnega odposlanca za Medžugorje
poljskega nadškofa Henryka Hoserja. Tja ga je poslal
z naročilom, da razišče, kako je za številne romarje
poskrbljeno v pastoralnem smislu. Njegov prihod so
si javna občila različno razlagala; nekatera tako, da
je napoved pritrdilnega odgovora Svetega sedeža na
dogajanje v Medžugorju. Visoki gost se je že srečal
z mostarsko-duvanjskim škofom Ratkom Perićem,
ki zanika nadnaravnost t. i. Marijinih prikazovanj v
Medžugorju, ter z “vidci” – “osebami, ki so dožive210

le prikazovanja, katerih pristnost še ni potrjena”.
Potrjeno pa je in to je ugotovil tudi nadškof Hoser,
da so “duhovni sadovi Medžugorja ogromni”. Med
njimi je na prvem mestu “fenomen spovedi”. O teh
in drugem, kar se dogaja v Medžugorju, je dal nadškof Hoser intervju za medžugorski portal Bitno.net.
Glede pastoralne oskrbe medžugorskih romarjev,
zaradi česar se tudi mudi v omenjenem hercegovskem romarskem kraju, je nadškof Hoser izjavil:
»Menim, da je pastoralno stanje v Medžugorju zelo
dobro. To je vsekakor zelo zahtevno. Ker ta kraj
JULIJ – AM – 2017

obiskuje vedno več romarjev, je bilo treba odgovoriti
v zasebna razodetja. V govoru v medžugorskem
na njihove potrebe. Krajevna pastoralna skupnost je
romarskem svetišču 1. aprila je opozoril na to, da
to naredila v okviru svojih možnosti. V tem trenutMarijo častijo po vsem svetu, ne samo v Medžugorju
ku so v Medžugorju navzoče vse oblike pastoralne
in še nekaterih drugih krajih po svetu. Tukaj jo še
oskrbe. Menim, da so kakovostne. Predvsem mislim
posebej častijo kot Kraljico miru, kar ni nič čudnena bogoslužje, ki ga obhajajo v skladu s cerkvenimi
ga, saj se je v ne tako oddaljenem Sarajevu začela
predpisi. Prav tako pobožnosti, kakršna je križev pot.
prva svetovna vojna z milijoni žrtev. Papež Frančišek
Pomemben dejavnik je tudi češčenje Najsvetejšega,
pogosto govori o tretji svetovni vojni. Mir je torej
pobožnost, ki izraža vero v resnično navzočnost Jepereča stvar, h kateri se je treba vračati. Nadškof je
zusa Kristusa v evharistiji. Češčenje Najsvetejšega
opozoril, da je “posredovanje neba” potrebno zaradi
je pomembna prvina romanja v Medžugorje.«
“silnih uničevalnih sil” v družbi in družinah. Poudaril
Nadškof Hoser dalje omenja kot pomembno prje: »Navzočnost blažene Device je te vrste posrevino pastoralne oskrbe “formacijo in posredovanje
dovanje. To je božja pobuda.« Posebej je opozoril
božje besede”, ki se izražajo v katehezah, homilijah,
na zakrament spovedi, ki ga je označil za “največji
seminarjih, duhovnih obnovah. Ugotavlja, da je
čudež Medžugorja”. Samo v soboto je naštel okrog
tudi za to dobro poskrbljeno. Predvsem pa, da je
50 duhovnikov, ki so »podeljevali zakrament sprave,
v Medžugorju veliko globokih spovedi: »Pričevanja
usmiljenja in vstajenja. Veliko let sem preživel na
spovednikov in samih vernikov
Zahodu, kjer je spoved izginila in
govorijo o zelo globokih spovedih,
spovedujejo le še tu in tam. Svet
ki so tukaj, spovedih, ki prinašajo
se suši, srca se zaklepajo in spori
močno izkustvo spreobrnjenja.
množijo,« ugotavlja nadškof Hoser.
Menim, da je to značilno prav za
Romarje je pozval, naj »svet zaščiMedžugorje.« Spovedati se želi
tijo s spreobrnjenjem svojih src.«
toliko ljudi, da jim duhovniki komaj
Po podatkih medžugorskega
ustrežejo.
romarskega urada Medžugorje ta
Dalje je nadškof Hoser videl,
čas obiskujejo romarji iz več kot
kako zelo v Medžugorju častijo
80 držav. Kar tukaj doživljajo, je
Devico Marijo. V ta kraj vsako leto
treba razširiti “do koncev zemlje”.
roma dva in pol milijona ljudi, zato
Posebej bližino božje Matere Maje zaradi češčenja božje Matere
rije, ki deli trpljenje in bolečino
(Gospe) eden od pomembnih kraljudi in jim pomaga pri njihovem
jev Marijinega češčenja po vsem
spreobrnjenju.
svetu.
Vidci so nanj naredili dober vtis.
V njem je čutiti posebno duhovTudi prejšnje specialistične preino ozračje. To ni omejeno le na
skave so pokazala, da “v vedenju
Nadđkof Henryk Hoser
sprejem romarjev, marveč se je
teh ljudi ni odklonov. To so zdravi
tukaj “razvila prava mreža duhovljudje”, ki živijo umaknjeno.
nih dejavnosti, najprej dobrodelnih”. Poudarek pa je
Glede dozdevnih Marijinih prikazovanj je nadškof
na duhovnosti. “Molitev je tukaj vedno v prvem plaHoser dejal, da to “še ni končana zgodba”; da se
nu.” “Majčino selo”, skupnost, ki jo vodijo frančiškani,
preiskava Cerkve nadaljuje in da bo kmalu povedala
pomaga ljudem v njihovih težavah. Pomagajo vsem,
svoje mnenje. Priznal pa je, da je “nemogoče ustaviti
ki so v stiski, od predšolskih otrok do starejših ljudi,
to veliko gibanje”, ki daje vtis, da se tukaj “razviki so sem prišli na “neke vrste terapijo, ki temelji
ja zdravo in cerkveno Marijino češčenje”. V zvezi
na starem benediktinskem vodilu: Ora et labora”. To
z njim je nadškof opozoril na to, kar je poudarjal
daje sijajne rezultate. Mladi iz skupnosti Cenacolo
sv. Ludvik Montfortski: po Mariji k Jezusu. To je na
pomagajo starejšim romarjem pri vzpenjanju na
kristocentrično duhovnost. Pa na božje usmiljenje,
Križevac ali Podbrdo, “pogosto nosijo invalide na
usmiljenega Jezusa, ki ga je zlasti v svojih videnjih
kraje molitve”.
doživljala sv. Favstina Kowalska. Priporočil je v braNadškof Hoser odločno pove, da je prišel v Menje njen Dnevnik in poudaril, da je tudi v Medžudžugorje zgolj zaradi pastoralne oskrbe romarjev
gorju vidno in občuteno božje usmiljenje – posebej
in ne ugotavljat pristnost Marijinih prikazovanj, kar
v zakramentu sv. spovedi.
je v domeni kardinala Camilla Ruinija in ugotovitve
O prihodnosti Medžugorja je nazadnje dejal:
še niso bile objavljene. Tukaj je zato, da bi ponudil
»Cerkev ima za seboj 2000 let izkušnje, ki obsega
možne in še bolj učinkovite rešitve. Cerkev še ni
tudi podobne fenomene, kakršen je v Medžugorju, in
nikdar zahtevala od vernikov, da morajo verjeti
bo na koncu gotovo našla za vse zadovoljivo rešitev.«

Kdor Mariji sledi, ne zgreši.
Zakaj Marijina pota vodijo h Kristusu in posredujejo zveličanje od Gospoda.

p. Metod Turnšek
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PRESENEČENJA
OB IMENOVA NJU NOVIH KARDINA LOV
Papež Frančišek je v konzistoriju 28. junija imenoval pet novih kardinalov. Člani kardinalskega zbora so
postali naslednji nadškofje in škofje: mons. Jean Zerbo, nadškof v glavnem mestu Malija Bamaku, mons.
Juan Jose Omella, nadškof v Barceloni v Španiji, mons.
Anders Arborelius, škof v Stockholmu na Švedskem,
mons. Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, apostolski
vikar Paksea v Laosu, in mons. Gregorio Rosa Chavez,
pomožni škof nadškofije San Salvador.
Imenovanje petih novih kardinalov ustreza usmer
jenosti papeža Frančiška, da v kardinalski zbor kliče
zaslužne škofe z obrobja katoliške Cerkve, kar potrjujeta škofa iz Malija in Laosa, ki bosta postala kardinala. Dokler ni nastopil papež Frančišek, so lahko
na kardinalski biret računali nadškofje pomembnih
nadškofijskih sedežev, kar pri petih novih kardinalih
velja le za barcelonskega.
Mons. Anders ARBORELIUS (68 let), škof v
Stockolmu, je prvo presenečenje. Z njim bo dobila
prvega kardinala katoliška Cerkev na Švedskem.
Mons. Arborelius je lani sprejel papeža Frančiška v
mestu Lund na jugu Švedske ob praznovanju spomina na začetke reformacije pred 500 leti. Škofija
Stockholm uradno šteje 116.000 vernikov, domneva
pa, da je po vsej Švedski do 150.000 katoličanov,
kajti škofija obsega vse ozemlje te države. Katoličani so v glavnem migranti iz katoliških dežel. Do
leta 2000 je bila Evangeličansko-luteranska cerkev
državna cerkev, z rojstvom je vsak Šved samodejno
postal njen član.
Škof Arborelius, rodil se je 24. septembra 1949,
se je pri 20 letih spreobrnil in postal član katoliške
Cerkve ter vstopil v karmeličanski red. Leta 1979 je
bil posvečen v mašnika, leta 1998 je bil imenovan
za stockholmskega škofa.
Nadškof Jean ZERBO (74 let) vodi nadškofijo
Bamako v večinoma muslimanskem Maliju od leta

Jože Dežman

1998. Na njenem severu je v zadnjih letih močno
čutiti nogo islamistov. Nadškof Zerbo “ima dejavno
vlogo pri mirovnih pogajanjih v Maliju”, je mogoče
prebrati pri njegovem kratkem življenjepisu, ki ga je
v nedeljo, 21. maja, objavil Sveti sedež. Poleg tega
se zavzema za spravo in solidarnost v tej zahodno
afriški državi ter se bori zoper socialno izključevanje.
Katoličanov je v Maliju le dva odstotka prebivalcev
te države.
Nadškof Juan Jose OMELLA (71 let) je bil imenovan za barcelonskega nadškofa decembra 2015,
prej je bil škof oz. pomožni škof drugje v Španiji.
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil eno
leto misijonar v Zairu, sedanji Demokratični republiki Kongo. Pri Španski škofovski konferenci vodi
Komisijo za socialno pastoralo.
Škof Louis-Marie Ling MANGKHANENKHOUN (73
let), apostolski vikar Paksea, je Laožan po rodu.
Študiral je doma in v Kanadi, v mašnika je bil posvečen leta 1972, ustanovil je šolo za katehiste in
uredil sistem dušnopastirskih obiskov v odročnih
laoških vaseh. Katoličani v tej državi živijo v skrajnih razmerah diaspore, jih je le 1,5 odstotka vsega
prebivalstva, Cerkev je zatirana. Na to kaže dejstvo,
da v Laosu ni nobene škofije, le apostolski vikariati.
Škof Gregorio ROSA CHAVEZ (75 let) je pomožni
škof v San Salvadorju že od leta 1982. Med drugim
je študiral v Belgiji in tam deloval tudi kot župnik.
Je predsednik Karitas za Latinsko Ameriko in Karibsko območje. Napoved, da bo postal kardinal, je po
mnenju Radia Vatikan še posebej presenetljiva. Po
eni strani, ker le redko postane kardinal pomožni
škof, po drugi pa, ker kardinal ne bo postal nadškof
te nadškofije Jose Luis Escobar Alas. Prav tako je
nenavadno, da bo postal kardinal apostolski vikar
Paksea v Laosu Louis-Marie Ling Mangkhanenkhoun,
saj je apostolski vikariat predstopnja škofije.

VA N DA LIZEM
NA MORIŠČIH IN GROBIŠČIH

onemogla maščevalnost slovenskih komunistov nima meja
Med gozdnimi deli v gozdu zasebnega lastnika
na Arehu so debla poškodovala ograje, ki jih je Republika Slovenija postavila tam, kjer so bila s sondiranjem potrjena prikrita morišča in grobišča. Gre
za kaznivo dejanje in pričakujemo, da bodo državni
organi v skladu s svojimi pristojnostmi odkrili storilce
in odpravili škodo.
Podoben odnos do morišč in grobišč na Arehu že
dolga leta kažejo tudi organi Planinskega društva
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Ruše, ki so lastniki dela območja, na katerem so
potrjena morišča in grobišča. Pred leti je predsednik
društva, zadnji komunistični voditelj Maribora, do
neskončnosti zavlačeval, da bi nam dali soglasje
za sondiranje in nam zagotavljal, da tam grobišč
ni. Zdaj, ko so grobišča potrjena in ko želijo svojci
žrtev ter državljanska pobuda pod vodstvom Martina
Kostrevca postaviti kapelico, pa ne dajo soglasja za
ta spominski objekt.
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SVETA DEŽELA

PREP LAH V JERUZA LEMU
BAZILIKA BOŽJEGA GROBA V NEVARNOSTI
Bazilika Svetega Groba v Jeruzalemu je v nevarnosti, da se bo zrušila, če ne bodo utrdili slabih
temeljev. Nevarnost je odkrila ista ekipa arheologov
in izvedencev, ki je ravnokar uspešno dokončala obnovo kapele, ki v notranjosti bazilike hrani ostanke
votline, katero že od 4. stoletja dalje častijo kot
Jezusov grob. Grška arheologinja Antonija Moropulou, profesorica na Tehnični univerzi v Atenah
in znanstveni koordinator obnove, ki se je pravkar
končala, je za National Geographic izjavila, da bi bil
lahko celoten kompleks Božjega groba v nevarnosti
rušenja, ki ne bi bilo počasno, ampak katastrofsko.
Te alarmantne možnosti so prišle na dan med
študijem in sondiranji v Svetem grobu, kar so opravili
izvedenci, zadolženi za obnovo kapele. Ko so bila
dela končana in raziskave dovršene, je prišlo na dan,
da kaže, da je bil ves kompleks, ki so ga zadnjikrat
obnavljali v 19. stoletju, zgrajen na slabih temeljih
ostankov prejšnjih zgradb, podzemlje pa je prepreženo s hodniki in kanali.
Svetišče je ukazal zgraditi cesar Konstantin v 4.
stoletju. Zgrajeno je bilo na ostankih prejšnjega
rimskega templja. V njegovi okolici so častili Jezusov
grob. Svetišče je bilo delno razrušeno ob perzijskem
vpadu v 7. stoletju in ob vpadu Fatimidov leta 1009.
Cerkev je bila ponovno zgrajena sredi 11. stoletja.
Tehnične podrobnosti, do katerih so prišli s po
močjo zemeljskega radarja in robotskih telekamer,

opisujejo nevaren položaj glede stabilnosti svetega kraja, ki ga vsako
leto obišče na milijone
romarjev in turistov.
Mnogi 22-tonski nosilni
stebri, ki nosijo kupolo,
slone na metru in pol
neutrjenih ruševin.
Pri obnovi bazilike
sodelujejo tri cerkvene
organizacije, ki si dele
odgovornost: grški pravoslavni jeruzalemskih
patriarhat, apostolski
armenski jeruzalemski patriarhat in katoliška Cerkev
preko frančiškanske Kustodije Svete dežele.
V začetku del je bil proračun okrog 3,3 milijona
dolarjev. Za obnovo sta darovala tudi jordanski kralj
Abdalah II. in palestinski predsednik Mahmud Abbas.
Skupina, ki je po končani obnovi kapele odkrila
tvegano stanje bazilike, ocenjuje utrjevanje na
najmanj 6,7 milijona dolarjev, ki jih bo treba zbrati.
Kustodija Svete dežele je sporočila, da je Sveti sedež
že naložil kot svoj prispevek 500.000 dolarjev, ki
bodo izplačani takoj, ko bodo tri omenjene odgovorne cerkvene organizacije z medsebojnim soglasjem
ustanovile potrebni odbor.

SHRA NJEVA NJE PEPELA RAJNIH
Glede na to, da se med katoliškimi verniki opaža,
da se vedno manj odločajo za pokop pokojnikov in
vedno pogosteje za njihovo upepelitev, želi Vatikan
s svojo odločitvijo opozoriti pred “novimi idejami, ki
so v nasprotju z doktrino Cerkve”.
Nekateri verniki namreč upepeljene posmrtne
ostanke ljubljenih hranijo doma v žari ali pepel raztresejo na svojem vrtu. Spet drugi ga na neki način
materializirajo, tako da ga vmešanega v glino ali
barvo oblikujejo v vazo oziroma sliko. Pojavljajo pa
se tudi primeri, ko je pepel del gradbenega materiala
postavljenih zgradb, vinilnih plošč, kosa nakita in
celo ognjemeta.

Kremacija ni prepovedana
Kot so sporočili iz svetega sedeža, je papež
Frančišek dokument Ad Resurgendum cum Christo
o pokopu pokojnih in shranjevanju pepela, ki je bil
sprejet 15. avgusta 2015, odobril že marca 2016.
Navodila pa so posredovali javnosti pred prihajajočim
dnevom mrtvih. Pri tem poudarjajo, da kremacija ni
prepovedana, “razen če bi bila izbrana iz razlogov,
ki so nasprotni krščanskemu nauku”.
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Kardinal Gerhard Müller, prefekt Kongregacije za
nauk vere, je na novinarski konferenci celo izjavil,
da je pokop bolj zaželen od upepelitve. Ob tem je
opozoril, da upepelitve, ki so dovoljene od leta 1963,
potrebujejo nove smernice, pri čemer je imel v mislih predvsem odločitve, da svojci pepel ljubljenih
obdržijo doma.
»Pepel mora biti shranjen na svetem prostoru,
kot sta pokopališče ali cerkev, ali v prostoru, ki je
posebej namenjen temu. Hranitev pepela doma ni
dovoljena. Da bi se izognili nerazumevanju vsakršnih
oblik panteizma, naturalizma ali nihilizma, je raztros
pepela v zraku, na tleh, v vodo ali kjer koli drugje,
kot tudi spreminjanje pepela v posmrtne objekte,
prepovedano. Shranjevanje pepela na svetem kraju zmanjša tveganje, da bi bili pokojni prikrajšani
za molitev, spominjanje sorodnikov in krščanske
skupnosti. Na tak način se izognemo možnosti, da
bi pozabljali, nespoštljivo ali vraževerno ravnali s
posmrtnimi ostanki pokojnih, še posebej po tem,
ko bo preminula prva generacija.«
Škofje lahko hrambo pepela doma dovolijo v
izrednih primerih.
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naša kultura

Silvester Čuk

MIRA MIHELIČ

14. JULIJ 1912 – 4. SEPTEMBER 1985
»Ali si sploh upam pogledati sebi v obraz, ne takšni, kakršna sem danes, temveč
tisti davno izgubljeni majhni deklici, potem dekletu, pa mladi ženi, nato pisateljici,
ki je, po kdo ve kakšnem čudežu, odkrila svoj pravi poklic? Ali si upam povedati
vse o sebi, torej tudi o svojih najbližjih, ali sem si to kdaj resnično upala?« je
zapisala Mira Mihelič na prvi strani svoje avtobiografije Ure mojih dni (Pomurska
založba, 1985), ki je izšla malo pred iztekom njenega rodovitnega življenja. »V
svojih knjigah sem povedala veliko o sebi, toda vsakdo ne more povedati vsega,
kakor sem ugotovila, ko sem brala spomine raznih pisateljev in pisateljic... Nikoli
ne bom povedala laži, včasih pa bom – usmiljeno – kaj zamolčala.« Povedala je
veliko o svojem otroštvu in mladosti, o svojem zgodnjem zakonu in materinstvu,
o trpljenju, ki ga je prestala med drugo svetovno vojsko, pa o pisateljskem delu
in delovanju v pisateljskih združenjih. Ob njeni smrti je pesnik Ciril Zlobec zapisal,
da »smo izgubili več, kot smo bili za njenega življenja pripravljeni priznati, da je
njena resnična vrednost.«

»Ne, nisem bila nesrečen otrok...«
»Ne, nisem bila nesrečen otrok, čeprav sem bila
tako rekoč brez staršev, in če sem pogrešala materino ljubezen, se tega nisem več zavedala,« je dejala
Mira Mihelič v enem od številnih intervjujev ob svoji
sedemdesetletnici.
Rodila se je 14. julija 1912 v Splitu “v vili z belimi
stenami in s palmo na vrtu” v premožni meščanski
družini Kramer očetu Slovencu in materi Hrvatici. Oče
je bil podjetnik, mama pa operna pevka, ki se je na
moževo željo (začasno) odpovedala karieri. Ko ji je
bilo dve leti, se je družina preselila v Zagreb, kjer je
oče nenadoma obogatel. Po smrti mlajše sestre Ivice
sta se starša ločila. Mirica je bila dodeljena očetu,
ki jo je poslal k sorodnikom v Ljubljano. Od tam je
odšla v Trbovlje k očetovim staršem, kjer je hodila v
osnovno šolo, nižjo gimnazijo je končala v Ljubljani.
Po mali maturi jo je oče poslal v internat ‘boljših’ družin v Švico, kjer se je naučila govoriti in pisati v treh
evropskih jezikih: francoščini, nemščini in angleščini.
S tem znanjem je pozneje kot prevajalka služila kruh
zase in za svoje otroke. Petnajstletna se je vrnila v
Ljubljano in z močjo lastne volje ob podpori strica
Alberta Kramerja, ministra in senatorja, končala gim
nazijo in se po maturi vpisala na pravno fakulteto.
Študij pa je kmalu opustila, kajti poročila se je z
Borisom Pucem, sinom tedanjega ljubljanskega župana, in pri devetnajstih letih je rodila hčerko Nevo,
kmalu za njo še drugo hčerko Katarino. Ko je bila v
šestem mesecu nosečnosti za sina Andreja, je zaradi
sodelovanja v odporniškem gibanju končala v nemških zaporih (to ji je dalo snov za dramo Svet brez
sovraštva, 1945). Po vojski je rodila še sina Matjaža,
vendar je bil zakon že v krizi. Po ločitvi se je poročila
s slikarjem in grafikom Francetom Miheličem.

Ko je izšla njena prva knjiga,
je ‘plavala’ po Ljubljani
»Kot otrok sem napisala igrico, ki smo jo igrali
v Trbovljah,« je povedala Mira. Temu mladostne214

mu poskusu so sledila leta brez literarnih ambicij,
potem pa se ji je nenadoma odprlo in napisala je
svoj prvi roman Obraz v zrcalu. »Roman je izšel v
začetku marca 1941, torej tik pred vojsko. Ko sem
zagledala svoje ime ‘Mira Pucova’ na platnicah knjige
v izložbah ljubljanskih knjigarn, mi je bilo, kakor da
sem dobila krila. Plavala sem po ljubljanskih ulicah
in si govorila: Mira Pucova, Mira Pucova... Napisala
sem roman, ki je izšel, kakšen čudež, pisala bom še,
pisati moram, to je slednjič moj pravi poklic, edino,
za kar je vredno živeti.« Že naslednje leto je izšel
njen drugi roman Tiha voda.
Med vojsko zaradi težkih razmer ni mogla pisati.
Po vojski, med razcvetom socialističnega realizma,
ki ji je bil tuj, se je nekaj let posvečala dramatiki:
v tem času so nastale tridejanske drame Svet brez
sovraštva (1945), Ogenj in pepel (1949) in Operacija
(1950) ter komedija Zlati oktober (1954). »Preživ
ljala sem se s prevajanjem, to je bil moj vsakdanji
kruh, pisanje daljših tekstov sem si morala šele zaslužiti... Kakih osem mesecev na leto sem opravljala
to tlako..., da sem si zaslužila nagrado – štiri mesece
časa za lastno delo.« Prevedla je nad 80 proznih in
dramskih del, predvsem iz angleščine, francoščine
in nemščine. V njenih romanih (vseh je sedemnajst)
je prisotna avtoričina življenjska zgodba. Njeno
temeljno delo je roman Plamen ali dim (1973), ki
ga je s presledki ustvarjala deset let in je v bistvu
šest romanov, kronika meščanske družine, ki jih je
združila v sago po vzoru evropskih družinskih sag
(John Galsworthy, Thomas Mann). Od vseh njenih
knjig ji je bila najljubša mladinska povest Pridi, moj
mili Ariel (1965).

Ni ženske ali moške literature
Pisateljski vrh je Mira Mihelič doživljala v deset
letjih od 1950 do 1970. V svojih romanih je dajala
prednost ženskim likom: njene ženske so dinamične,
v spopadu s seboj in zase, za svoje može, ljubimce in
sinove, predvsem pa za življenjski smisel. Moški so v
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bistvu le spremljevalci ženskih usod, bolj ali manj negativni liki, slabiči ali brezčutna, preračunljiva bitja.
Takšne je pač srečavala v svojem življenju! Zelo so jo
bolele krivične sodbe. »Sem hči meščanske družine
in v tistih prvih povojnih letih sem to občutila, saj
sem morala večkrat slišati, da sem ‘buržujka’. To je
bilo zame tembolj boleče, ker sem, kakor mislim,
vsaj toliko delala kot povprečna delavska žena.«
Kot pisateljica ni imela ‘manjvrednostnih komplek
sov’ v odnosu z moškimi kolegi. »Zmerom sem se
počutila enakopravno. Moram pa priznati, da sem
včasih naletela na podcenjevanje svojega dela, ker
sem ženska. Toda rekla sem si: Ni ženske ali moške
literature, je samo dobra ali slaba literatura.«

V pisateljskih krogih je bila tudi družbeno dejavna. Leta 1962 je bila soustanoviteljica obnovljenega
slovenskega centra PEN in v njem je delala skoraj
vse do svoje smrti. Njen poseben prispevek v okviru
PEN je bila pomoč pisateljem v zaporu.
Njeni spomini se končujejo z odstavkom: »V hiši
živita tudi moja dva mala vnuka in kadar prideta
domov iz vrtca in šole, ni več tako tiho. Martin,
starejši, pride k meni, me objame in mi reče: “Moja
stara princesa!” in potem: “Dobra si. Ko boš umrla,
bom zelo jokal za teboj!” Hm, ampak meni se še
nikamor ne mudi.«
Sestra Smrt pa je potrkala na njena vrata prav
kmalu: 4. septembra 1985.

islam

P. Branko Cestnik

IS LAM NA VRATIH

KAJ NAM HOČE BOG POVEDATI?
»Čez dvajset let bodo vsi Slovenci častili Alaha,«
mi ondan reče nasmejani romski prijatelj, globoko
veren musliman, ki me tu in tam obišče. Resnica o
Alahu je tako velika, da človeško srce ne bo zdržalo,
da je ne bi spoznalo, je prepričan on, ki je lani v
Carigradu od nekega sufija dobil potrdilo za duhovno
vodenje drugih vernikov. Ob koncu pogovora me
povabi, da se sezujem in da sredi frankolovskega
župnišča v smeri Meke skupaj z njim molim Enega in
Edinega. Zdaj se nasmejem jaz. Nasmejem se njegovi “misijonarski” srčnosti pa tudi naivnosti. »Ne bo
šlo,« mu rečem, »četudi oba verujeva v enega Boga,
nisva iste vere. Zame se Bog ni razodel v Meki.«
Islam je tu in vedno več ga bo. Nekateri menijo,
da je islama vedno več zaradi zlobne strategije, ki
tišči tisoče mladih muslimanov preko Sredozemlja v
Evropo. Drugi poudarjamo, da se je v Evropi ustvarilo toliko praznega prostora, da vsi ti že po naravi
stvari imajo kam priti.
Najprej gre za demografsko prazen prostor. Evropejci in Evropejke nimajo veliko otrok. Kot da niso
sposobni šteti do tri, kajti niti toliko otrok nimajo,

da bi sami sebi zagotovili varno starost. Nato gre
za duhovno prazen prostor. Evropejci in Evropejke
živijo, kot da ne bi bilo Boga, živijo mimo Boga,
včasih tudi načrtno proti Bogu. In spet niso sposobni
šteti do tri, da bi uvideli, da hiša brez temeljev pač
ne obstane. Starozavezni preroki so polni opozoril, kakšen je konec družb, ki zanemarijo lastnega
Boga. »Odpeljem vas iz njegove srede in vas dam
tujcem v roke ter izvršim sodbo nad vami,« beremo
v Ezekielu (11,9).
Čeprav strašni hunski vojskovodja Atila ni bil
kristjan, so ga kristjani imenovali “šiba božja”. Zakaj
“božja”? Zato, ker so celo v njegovem barbarskem
pustošenju razbirali znamenja časa. Podobno lahko
tudi mi v trkanju islama na naša vrata vidimo božje
opozorilo in se vprašamo: »Kaj nam z islamom na
vratih hoče povedati Bog?« Eni bodo takoj vzkliknili,
da nam Bog hoče povedati, češ, kako nevaren je
islam. Drugi bomo rekli, da je musliman na vratih
morda tisti zadnji sel, ki na svoj način sporoča, da
je še čas, da se Evropejci in Evropejke vrnemo k
Jezusu Kristusu, očetu naše civilizacije.

MUS LIMA NI V KRŠČA NSKIH CERKVAH
Čeprav vojska s seboj prinese ogromno grozot in
tragičnih zgodb, pa včasih sproži tudi kakšno pozitivno stvar, ki se sicer ne bi zgodila.
Ena takšnih svetlih zgodb se piše v mestu Alep
na severu Sirije, kjer so potekali srditi spopadi med
vladnimi silami in opozicijskimi uporniki.
Skupna nesreča pa je močno zbližala tamkajšnje
muslimane in kristjane, ki so prej živeli precej vsak
sebi, poroča The Gospel Herald.
Najbolj na udaru bombardiranj so se znašle
muslimanske četrti, od koder muslimani bežijo v
krščanske predele mesta.
Tam jih je presenetila prijaznost kristjanov, ki so
poskrbeli zanje in v pomoč odprli svoje cerkve.
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»Mnogi muslimani so presenečeni nad tem, da jih
po cerkvah strežejo krščanske ženske. Do zdaj so
si namreč  predstavljali, da kristjanke večino časa
preživijo v nočnih klubih, kjer plešejo in pijejo alkohol. Spoznavanje na drugačen način od ustaljenih
predstav je bil šok tako za nas, kot za njih,« pravi
Kristina, kristjanka iz Alepa, ki sedaj živi v Londonu.
Za večino muslimanov je namreč to prvo osebno
srečanje s kristjani.
Kot ji je povedala prijateljica, ki še vedno živi v
Alepu, so krščanske cerkve sedaj polne muslimanskih   beguncev. To, kar se v Alepu sedaj dogaja,
Kristina razume kot novi ekumenizem: »Mnogi muslimani sedaj spreminjajo predstave, s katerimi so
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rasli in opuščajo sovraštvo do kristjanov.«
Večina muslimanov tako sedaj v cerkvah obiskuje
pouk in izobraževanja, organizirana v pomoč prebroditi kaotične razmere, ki so posledica petletne
državljanske vojne. Svoje otroke vključujejo v razne
aktivnosti in nekateri jih celo spodbujajo k branju
Svetega pisma.
Krščanska odprtost do njih jih je močno presenetila. Prepričani so namreč bili, da so krščanske
cerkve kot pribežališče namenjene le kristjanom,  ne
pa ostalim Sircem. Njihove mošeje tega ne počnejo.
Obenem se muslimanke med drugim v krščanskih
cerkvah počutijo bolj svobodne. »Spoznavajo, da

kristjani nanje ne gledajo le kot na stroje za čiščenje
in rojevanje otrok, kot to velja za marsikaterega
muslimanskega moškega. V islamu mnoge nimajo
pravic in ob drugačnem odnosu kristjanov se počutijo
kot v nebesih.Vidijo, da kot ženske lahko živijo tudi
neodvisno,«  pravi Kristina za The Gospel Herald.
Posledica vsega tega je, da mnogi muslimani
sprejemajo krščansko vero, kar je bilo pred vojno
zelo redka praksa.
K Cerkvi prestopajo, ker se čutijo sprejeti in potolaženi, meni lokalni pastor. Kot pravi, sliši ljudi govoriti:
»Hvala Bogu za vojno v Siriji, saj nas je pripeljala k
Jezusu.«

SPREOBRNJENEC IZ IS LAMA:
»V KRŠČANSTVU VIDIM VELIKO LJUBEZNI,
V ISLAMU PA OGROMNO JEZE IN SOVRAŠTVA«
»V krščanstvu vidim veliko ljubezni, v islamu pa
ogromno jeze in sovraštva,« je v intervjuju za Jihad
Watch povedal anonimni iransko-ameriški sogovornik, ki je delil svojo življenjsko izkušnjo spreobrnitve
iz islamske vere v krščanstvo.
“Martin” se je v Iranu rodil staršema, ki sta bila
goreča predstavnika muslimanske vere. V Iranu je
živel do leta 1974, ko so ga starši pri 16. letih starosti
poslali v Veliko Britanijo, da bi tam dokončal srednjo
šolo. Pred odhodom se je brez prisile staršev pri
dvanajstih letih odločil, da bo obiskoval predavanja
o Koranu in bo petkrat na dan molil, kljub temu,
da islamski zakon nalaga, da morajo dečki pričeti z
molitvami, ko dopolnijo 14 let.

Po prihodu v Veliko Britanijo
zapadel v osebno krizo
Kmalu po tem, ko se je Martin napotil na Otok,
je prenehal z obiskovanjem predavanj o Koranu  in
z opravljanjem dnevnih molitev, saj je ob soočenju
z islamsko vero in zahodnim načinom življenja zapadel v osebno krizo. »Ko sem pričel živeti v Veliki Britaniji, so bili naenkrat razredi mešanih spolov,
jaz pa se kot musliman sploh nisem smel rokovati z
ženskami, hoditi na zmenke in piti alkohola. Dejstvo
je, da v neskladje s pravili islama prideš že, če slediš
normalni dnevni rutini.«
Martin je v pogovoru izpostavil, da v islamu za
dvoličnost ni opravičila, zato se je odločil, da postane
ateist in dodal, da je to naredil zaradi sebičnih razlogov. Ateist je ostal tudi v svojih študentskih letih
in v poznejšem življenju v ZDA, vse dokler se leta
2003 ni poročil z drugo ženo. Njegova žena je želela
poroko s krščanskimi obredi, zato je pastorju v času
predporočnih svetovanj izdala, da je ateist. Povedal
je, da ga je odziv pastorja zelo pozitivno presenetil,
saj bi bila v islamu popolnoma drugačna reakcija, če
bi povedal, da je ateist in dodal, da bi ga tam na silo
vrgli ven. Pastor je par brez težav poročil, po poroki
pa je Martina povabil na krščanska izobraževanja,
ki se jih je udeležil in se leta 2013 odločil za krst.
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Islam je rigidna vera
Martin je izpostavil, da mu je krščanstvo všeč, ker
si ljubljen s strani Boga ne glede na vse in dodal, da
je pastor, ki ga je poročil, dober primer, saj je bil do
njega spoštljiv, ne glede na to, da ni bil pripadnik
krščanske vere, ampak ateist. »Poleg tega moram
izpostaviti, da v naši cerkvi molimo tudi za druge,
ki v Boga sploh ne verujejo, tega v islamu ne boste
videli, saj muslimani molijo zgolj zase.« Martin se
je ob spominu na predavanja o Koranu, ki jih je
obiskoval, povedal, da je večina Korana osnovana
na tem, kako te bo Bog kaznoval, kajti v islamu se
ta pogostokrat razjezi na vas. »Krščanstvo ni rigidna
vera tako kot islam, ki vam narekuje, kaj lahko jeste,
kaj ne smete jesti, kaj lahko nosite, kaj ne smete
nositi, kako se smete in kako se ne smete ljubiti.
Obstajajo zakoni za vsako stvar, ki jo počnete.«
»Z islamom imam problem kot s politiko in ideologijo, ne pa kot z religijo.« Pojasnil je, da obstajata dve obliki muslimanov, in sicer prvi so takšni,
da so verni zaradi osebnih razlogov in so politični
muslimani, ki so se pojavili od iranske revolucije
dalje. »Imam zelo dobre spomine na obdobje, ko je
vladal iranski šah Mohamed Reza Pahlavi, ki je pil
šampanjec in žensk ni silil v to, da nosijo obrazne
tančice. V primeru, da si želel v mošejo, si lahko šel,
če si želel v diskoteko, si prav tako lahko šel, prav
tako tudi njegov verni oče ni nikomur prepovedoval, da ne sme piti, kajti to je bilo prepuščeno volji
vsakega posameznika.«

»Zame Iran ne obstaja več«
»Zdaj je v Iranu več alkoholikov kot v času šaha,
saj ljudje prakticirajo pitje za štirimi stenami. Stvari,
ki se v Iranu dogajajo zdaj, kot so spolni odnosi pred
poroko, alkoholizem in droge, kažejo na to, da se je
rigidno šeriatsko pravo popolnoma izpridilo.« Martin
se spominja časov, ko je bil Iran pod šahovo vladavino bolj razvit kot Južna Koreja, ampak od leta
1979 se je Južna Koreja razvila v moderno družbo,
medtem ko je Iran nazadoval kljub naftnemu bogaJULIJ – AM – 2017

stvu. Iran je sicer zadnjič obiskal leta 2002, ko se je
udeležil pogreba svoje matere. Ko je ob obisku videl,
kako razširjena je zloraba drog in kolikšen je obseg
prostitucije, se je odločil, da se v Iran ne vrne nikoli
več, k temu pa tudi botruje razlog, da so tam pogosto
aretirani tisti z dvojnim državljanstvom. »Zame Iran
ne obstaja več.«
K njegovemu razočaranju nad domovino pa botrujeta tudi njegovi sestri, ki sta po smrti matere
zahtevali tudi njegov del dediščine in se pri tem
sklicevali na to, da je nevernik in si kot takšen nič ne
zasluži. Glede na to, da se Martin ni želel več vrniti
v Iran, se je vse samo še poslabšalo, vseeno pa je
njegovemu odvetniku po enajst let dolgih pravnih
postopkih uspelo doseči, da je dobil dvajsetino zapuščine, ki bi mu morala pripadati. Povedal, je da

sta njegovi sestri zadovoljni, da sta uspeli v boju
za zapuščino, še posebej zato, ker sta premagali
kristjana. »Za njiju nisem več brat. Verjemite, če bi
imeli priložnost, bi me ubili.«
Martin se boji, da bi muslimani v ZDA pridobili
toliko na moč kot so v Evropi, kjer se pojavlja vrsta
incidentov in napadov, ki temeljijo na podlagi vere, v
Nemčiji pa obstajajo posebne šeriatske patrulje. Glede
spreobrnitve nekaterih mladih Američanov je komentiral, če bi imel možnost, da bi z njimi lahko govoril, bi
jim rekel, da je spreobrnitev seveda njihova svobodna
odločitev, pri tem pa bi jih vprašal, kaj nameravajo
narediti, če si glede tega premislijo, saj je kazen za
to predvidena v obliki smrtne obsodbe. »Res me boli,
ko vidim, kako se mladi spreobrnejo, pri tem pa sploh
ne vedo, s čim imajo opravka.«

PREGANJANJE KRISTJANOV

BA NG LA D EŠ
Raziskano obdobje
1. november 2015 – 31. oktober 2016

Mesto na World Watch List:
S 63 točkami je Bangladeš prišel na 26. mesto.
Leta 2016 je imel 57 točk in je bil na 35. mestu.

Viri preganjanja
Preganjanje, ki ga doživljajo kristjani v Bangladešu je islamski pritisk, pomešan z verskim nacionalizmaom in etničnimi spopadi.

Dogajanje
Nasilje islamskih krajevnih skupin se navdihuje
pri skupinah mednarodnih skrajnežev, kot je to “Islamska država”. To nasilje si je prilastilo naslovnice
mednarodnih časopisov, kar je zelo povečalo strah  
pri vseh državljanih Bangladeša. Čisto naravno je, da
to še bolj občutijo manjšine, kot na primer kristjani,
saj niso samo izpostavljene naraščajočemu številu
napadov, ampak tudi večji navezanosti družbe na
preteklost. To je problem, s katerim se soočajo pred
vsem spreobrnjenci.

Porte Aperte

vsaj delno navdihujejo mednarodne skupine, kot je
to “Islamska država”.
Najhujše je preganjanje v življenju družbe in
v zasebnem življenju. Pritisk je najhujši v samih
družinah. To je značilno z položaj, ko spreobrnjenci
nosijo težo preganjanja.
Naraščanje preganjanja spremlja tudi hudo naraščanje števila primerov nasilja do kristjanov, ki je
doseglo skrajno mejo. To je postalo jasno v primeru
štirih kristjanov, ki so bili umorjeni zaradi svoje vere.

Bodočnost
Vodstvo dežele je naznanilo, da se namerava s
silo boriti proti vsem radikalnim skupinam.Vendar
je bil pravi udarec razkritje, da so bili za napadom
v kavarni v Daki 1. julija 1016 dobro stoječi mladi
iz srednjega razreda. Neprestana borba med Zvezo Awami (ta je najbolj laična) in Nacionalistično
stranko Bangladeša (večinsko muslimanska) ne daje
kakega upanja za bodočnost. Dejstvo pa, da je v
vladi tudi kristjan, je morda žarek upanja za deželo,
ki jo pretresa nasilje.

Vrste preganjanih kristjanov

ç

Preganjanje občutijo vse vrste krščanstva, ki
obstojajo v Bangladešu. Manj so udarjeni tuji kristjani in kristjani iz vrst priseljencev. Zgodovinske
krščanske skupnosti in netradicionalne protestantske skupnosti so občutile naraščajoče preganjanje
v letošnjem letu. Vsekakor je glavno preganjanje
naperjeno proti skupnostim kristjanov, ki so so spreobrnili od svoje izvorne muslimanske, hinduistične in
budistične vere. Pogosto se zbirajo v tajnih skupinah
ali v družinskih skupnostih zaradi strahu pred napadi.

Življenjska področja in nasilje
Splošno preganjanje kristjanov je zelo hudo in
se je znatno povečalo v času od leta 2016. Vzrok je
naraščajoč vpliv islamskih militantnih skupin, ki jih
2017 – AM – JULIJ
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misiijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega prastarega misijonskega cekarja

POD ČUDOVITIMI OTOŠKIMI ZV EZDAMI
Kako lahko je na papirju premostiti morje, ki je
pred približno dvajsetimi leti delilo glavni in največji
japonski otok Hónšu (po naše pisano) od tretjega
velikega japonskega otoka Kjúšu (po naše pisano).
In kako lahko se je na papirju povzpeti v gorate
predele sredi otoka Kjúšu, vsaj 1.500 metrov nad
morjem. Mesta in manjši kraji so raztreseni, takorekoč skriti med gostimi, visokimi gozdovi, predvsem
borov in smrek in njim sorodnih dreves, da se tako
v svoji gozdni ignoranci izrazim. Zgodnja pomlad je
in tu in tam ob poti, ki se komaj občutno vzpenja,
cvetijo divje azaleje rdeče-vijolično in tako veselo,
da pozabiš na dolgo vzpenjajočo se pot.
Štirje smo, povezani po volji do gradnje otroške
sirotišnice na tokijski periferiji. Jaz sem, kot po navadi, gost; ostali trije so mož in žena in ženina daljna
sorodnica. Jaz in obe gospe smo katoličani, gospejin
mož je – kot na Japonskem pravimo – tradicionalne
vere, ki je mešanica šintoističnih in budističnih idej.
Dan je krasen; ne le zaradi sonca, ki prodira skozi
goste drevesne veje, ampak tudi zaradi zraka, ki je
svež in skoraj, rekel bi, diši po svežih vejah. In ni
vroč, čeprav se bližamo poldnevu. Gostišče na osred
nji planoti smo si bili rezervirali iz Tokia. Osrednjo
planoto obdaja, v različnih razdaljah, pet smaragdno
iskrečih se jezer; vsako nosi posebno ime, a sem
vseh pet pozabil. Le tega se še spominjam, da je
pot okoli največjega teh jezer terjala dva kilometra
hoje. Preveč za nas, ki smo se po kosilu nameravali
povzpeti na vrh planote za našim gostiščem.
Posebnost našega gostiča so bila okna: ogromna,
od vrha do tal. Vsak dan okrog šestih zvečer se je
pred oknom zbrala srnjakova družina z mladiči. Za
nas, ki smo jih gledali ob oknu, se sploh niso zmenili. Gostišče jim je vsak večer nudilo hrano in varen
prostor okrog njega. Krasne živali! Zdi se mi, da se
le v svetlobi hotela čutijo varne; čez dan jih skrivajo
gozdovi in goščave tega goratega otoka, ki je tudi
domovina drugih divjih živali. Tukaj spet občudujem
Stvarnikovo modrost. Če bi teh sovražnikov ne bilo,
bi se srne hitro razmnožile in zbolele ter okužile
ostalo stvarstvo.
Glede gostišča nismo bili v skrbeh. Iz Tokia smo
si ga rezervirali en mesec prej – gostišča so raztresena po vsem otoku, a v vsakem oziru odličnih ni
dosti. Oprostite!
In zdaj je okoli dveh popoldne. Nebo je še zmeraj safirno modro, zrak je topel, vrh otoka v daljavi
enako vabeč kot dopoldne. Na tem smo, da jo mahnemo na vzpetino, kar se pojavi motociklist-poštar
z brzojavko. Za starejšo gospo je. Z rahlo tresočimi
rokami jo odpre in nekaj kot žalost ji prevzame
obraz: draga teta je umrla; kraj: Osaka; pogreb:
čez dva dni.
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Zdaj smo trije. Počasi, a vztrajno stopamo navzgor. Srečujemo se s skalami, ki nam pa ne zapirajo
poti. Čez kako uro je pot še lagodna, a zmeraj bolj
polna kamnov. Kaj so nam rekli v gostišču o času
vzpenjanja? Da ne bi smelo trajati dosti čez dve
uri ...
Tisti dve pravljični uri sta zdaj že za nami, a poti
še ni konec. Skoraj smo veseli, da je ni konec, tako
čudovit je razgled! Pred nami se rojeva pomlad;
cvetlice različnih vrst in barv nas spremljajo in čim
bolj se oddaljujemo od planote v višino, tem bolj se
srečujemo s čudovitimi, a neznanimi rožami. Tistih
pet jezer na planoti se pa ne da videti, preveč je
gozdov okoli njih in drevesa so visoka. Od časa do
časa velika ptica – le kako ji je ime? – preleti nebo
in izgine v smeri jezer, bolj svobodna kot mi.
In zdaj smo na vrhu, kjer je še več kamenja kot
na poti, dreves pa skoraj ni. Dosti prostora za hojo
okrog tudi ni. A razgled je mogočen! Kako majhna
bitja se naenkrat počutimo. Svet pod nami se nam
zdi ogromen, in vendar je le otok, košček skrivnost
nega sveta. V bližini je še nekaj vzpetin, ki vodijo
v različnih smereh navzdol na planoto, morda tudi
kam drugam ... Prisluhnemo skupini blizu nas: že
nekajkrat v preteklosti je iz teh vrhuncev izbruhnil
vulkan ... Spogledamo se – o tem nam  gostišču niso
nič omenili. Si niso upali?
»Nekaj dobrega imamo v nahrbtniku,« pretrga
naše misli mož naše tričlanske skupine.
Potres in vulkan sta se porazgubila v oddaljeno
možnost (jaz jo imenujem ljubo Božjo Previdnost),
tako so nam zadišale sardine v oljčnem olju. Saj jih
poznate, norveške in portugalske? A tudi japonske
so odlične!
In naš dobrotnik nadaljuje:
»Tam, kjer se vzpetina zlije v planoto, je čajnica,
ki so mi jo v gostišču priporočili. Baje razpolaga s tradicionalnimi japonskimi sladkarijami – kakor nalašč
za trudne hribolazce. Tam počakamo prvo temino, ko
se pojavijo zvezde, ki so nekaj edinstvenega zaradi
čistega ozračja.«
Pot nazaj navzdol traja več časa kot pot navzgor,
najbrž ker smo trudni. In ker je treba paziti na korake
med raztresenimi kamni. Nekateri se začno kotaliti,
če jih čevelj narobe zadene.
Kar precej ljudi se je nabralo v čajnici, a vseeno
smo našli kotiček ob oknu s pogledom na stik med
planoto in nebom. Čaj je poceni in lahko si ga nalivamo iz velikega kotla. Japonske slaščice so tudi
izvrstne, a po ceni – omejene.
In zdaj je večer. Ko stopimo iz čajnice, nas objame
– nebo z zvezdami. Tako blizu se zdijo, tako žarijo
s svetlobo, ki je drugačna od tiste, ki jo poznamo,
in zmeraj več jih je po celem nebu, in toliko jih je
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in nekatere drhtijo, kot da bi nas po svoje klicale k
sebi. Meseca ni, a ga ne pogrešamo.
Gospa med nama moškima vzklikne:
»Samo Bog lahko ustvari kaj takega!«
Njen mož pa reče:
»Draga, srečna si, da poznaš krščanskega Boga!«
Povzamem besedo:
»Gospod Ikéda (to je gospodovo družinsko ime),
ali se vam zdi nemogoče, da ga spoznate? Buda in
budizem nista nikdar trdila, da sta ustvarila zvezde.
Nekaterim šintoističnim bogovom pripisujejo stvaritev tega ali onega dela sveta, a na tako primitiven,
se pravi tipično človeški način, da tudi ti bogovi ne
pridejo v poštev. Skoraj vsaj Japonec priznava japonske bogove, ki pa so opisani kot tako človeški,
s takšnimi človeškimi napakami, da zaman iščemo
resnično božanskost.«
»Mi, Japonci, smo takorekoč vsi prepričani, da so
bogovi in da so nam podobni. Od mladega imamo
to vero.«
Da, gospod, priznam, a to prepričanje prejmete v

zgodnjih urah mladosti, ko ne veste, kaj je dokaz in
ko sta mati in oče nosilca za človeka važnih zamisli.«
»A kako najdete krščanskega Boga?«
»Če človek ve, da iz nič ni nič, potem se mu zdi
naravno, da mora biti nekje Bitje, vsaj tako mogočno kot je vesolje, in tako duhovno kot je človekov
duh. Še lažje kot po teh mislih je priti do Boga po
Kristusu.«
»Ali ni tudi Kristus – človek?«
»Kristus je ne le človek kakor mi, a brez zla;  
Kristus je še nekaj: tri dni o tistem, ko so ga križali,
je vstal od mrtvih, ker je Božji Sin, ki nam je – ko
je živel v Palestini – razodel toliko lepih in čudovitih
stvari o svojem nebeškem Očetu.«
Ni več vprašanj. Gledamo zvezde. Zdi se nam
– vsaj meni – da razodevajo še en svet, še večjo
umetnino našega krščanskega Boga. Ne vem, kdo
od ostalih dveh vzklikne:
»Čas je za večerjo!«
Menim, da nam je vsem trem zakrulil želodec –
tako, kot le želodci znajo.

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

SIMBOL SLOVENSKE POLITIKE

KRAJA IN NESTRPNOST
Tu bi se lahko vprašali, kakšen je pravilen vrstni red: kraja in nestrpnost, ali: nestrpnost in kraja. Zdi se, da je čisto vseeno, oboje dobro označuje
posredno slovensko politiko, neposredno pa tiste, ki to politiko uresničujejo, pa naj bo to večina v parlamentu, ali pa tisti iz ozadja, ki so resnični “dirigenti” slovenske politike. Zdi se le, da bi tistim bolj kot naziv “tatovi” pristajal naziv “roparji”, saj se ravnajo po načelu “najprej diskreditacija, potem
likvidacija”. Tistega, ki je 23. februarja 1994 v Novi Gorici ubesedil to načelo, bi torej lahko imenovali “vrhovnega roparja”. (Za tiste, ki ne poznajo razlike
med tatom in roparjem: tat krade skrivaj, ropar pa se poslužuje nasilja).
Sicer ja pa krajo (tudi ropanje) popisal dr. Stane Granda v Naši Luči pod naslovom “Kraja kot simbol politike”.
Eden največjih problemov slovenske družbe so kraje v državnih
podjetjih. Časopisi in elektronski mediji so polni podatkov o osebah,
ki bogatijo na račun državljanov. Gotovo ni človeške družbe, kjer ne
bi bilo tatov, za našo državo pa je značilno, da je kraja sestavni del
ekonomske politike in da zaradi tega ni nikomur nerodno. Sramu kot
besede in dejanja v Sloveniji sploh več ne poznajo. Nekaj časa so bili
na udaru univerzitetni profesorji, stalno so zdravniki – oboji seveda
povezani s politiko, sedaj ko so v igri večje vsote denarja, pa stopajo v
ospredje politiki. Njihova moč je v starih političnih navezah in močni
podpori pripadnikov nekdanje komunistične tajne policije, med katerimi so danes že številni njihovi potomci. Vključeni so kot nasledniki
“preverjenih” kadrov.
Gospodarsto se je nekoliko okrepilo in država je pred večjimi
investicijami. Ni se še polegel prah ob milijonskih krajah ob gradnji
termoelektrarne v Šoštanju, že kažejo s prstom na gradnjo železniške
proge med Koprom in Sežano. Predračun je tako napihnjen, ne samo po
mnenju opozicije, celo državnih ustanov, da tiste, ki so politično pri koritu, enostavno sili v krajo. Vodilni politiki se ne trudijo, da bi take trditve
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zavrnili. Ne zato, ker jim ne bi nihče verjel, ampak zato, ker se jim zdi to
normalno in pravično. Vladajoči morajo poplačati tudi svoje najvidnejše
politične pristaše, ki trenutno niso v vladi. Tako je skupina, med katerimi
so nekdanji predsednik vlade in nekateri najvidješi komunistični politiki,
nedavno ustanovila svetovalni inštitut, ki bo za nekaj deset tisoč evrov
pomagal rudniku premoga odpuščati rudarje. In to rudnik, ki ima že tako
težave pri zagotavljanju denarja za redne plače. Kot smo že omenili, se
tako dogaja izključno pri državnih podjetjih. Prav zato so demokrati, ki
izhajajo iz politikov slovenske osamosvojitve, povsem nekritično proti
državni lastnini. Njena ukinitev ali vsaj zmanjšanje na nujni minimum
je namreč edina možnost, da se s tako prakso preneha.
Simbol državne lastnine in njene kraje je Nova ljubljanska banka.
Čeprav je že 25 let od padca komunizma, jo njegovi podporniki še vedno
trdno držijo v svojih rokah. Za njeno reševanje so morali državljani
prispevati nekaj milijard (!) evrov. Koncem leta naj bi prešla v zasebne,
verjetno tuje roke. To je politična zaveza Evropski zvezi. Ponujajo pa jo
na tak način, da bo vlada še vedno obdržala glavno besedo oziroma da
bi odgnali možne kupce.
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Spomnimo se afere “patria”, izdelave vojaških oklepnih avtomobilov,
ki jih Janševa vlada ni prepustila onim, ki so bili s prejšnjo levo vlado o
tem že pisno dogovorjeni. Prvak opozicije je bil obtožen sprejemanja
podkupnine, zgubil volitve in bil po nekaj letih po sklepu ustavnega
sodišča oproščen. Njegovi nasprotniki so bili namreč tako prepričani
v svoj prav, da se niso niti potrudili pridobiti verodostojnih dokazov.
Njihov glavni argument je bil: “Kriv je, ker je naš politični nasprotnik.”To
je za njih največji vse presegajoči zločin. Tipična stalinistična filozofija in
praksa. Pri ljudeh je premalo opaženo dejstvo, da so potem tožili državo
zaradi izgubljenega pričakovanega dobička v znesku okoli pol milijona

evrov. Tožbo so, pod levo vlado, izgubili.
Problemi, ki jih omenjamo, so mnogim znani. Aktualni postajajo,
ker slovenska politika naglo plove v nemirne čase novih volitev. Pričakovali bi, da bodo volilci kraje državne lastnine v škodo vseh državljanov
kaznovali. Motijo se! Pri Slovencih že nekaj let v političnem življenju ni
v ospredju pamet, ampak se ljudje, tudi zaradi totalitarne preteklosti,
odločajo ideološko. Njihova logika je: “Bolje, da kradejo naši, kot pa naši
nasprotniki.” Prepričani so namreč, da je bistvo politike kraja državne
lastnine.
Slovenija potrebuje moralno prenovo.

Tudi nestrpnost, pa naj si bo versko ali politično, je isti pisec označil v Družini pod naslovom “Katedrala nestrpnosti”.
Parlament imenujejo hram demokracije. Naš ni hram, ampak katedrala nestrpnosti. To, kar smo videli ob volitvah ustavnih sodnikov, ko
so zaradi prepričanja in strokovnega mnenja žalili ljudi, ki se niso mogli
braniti, presega meje osnovne dostojnosti. In to ljudje, ki razglašajo
strpnost in bi v imenu nje in multikulturnosti sprejeli na desettisoče
migrantov? Očitno zato, da bi sodržavljane drugačnega prepričanja
metali v rudniške jaške! Da o odnosu do opozicije, sovraštvo do nje je
edino, kar jih druži, niti ne govorimo. “Prvo vreščalo parlamenta” je
zahtevalo celo odstop predsednika države, ki smo ga večinsko izvolili
državljani. Njegova kritika ni prepovedana, zahteva pa izbran besednjak.
Zaradi naše ljubezni in spoštovanja države, ki jo predstavlja. Je, kakršen
je, toda nedvomno najboljši od vseh dosedanjih! Nedavno dogajanje v
parlamentu bo prišlo v zgodovino nekulture.
Ideološke surovosti in nestrpnosti ne opravičuje dejstvo, da smo
v predvolilni vročici, ko je marsikaj dopuščeno. Vladne stranke se
medsebojno spotikajo. Oblast jim je vse, država in državljani nič. Zato

si prizadevajo za vsak glas, tudi glas ljudi, ki jih je že zdavnaj povozil
čas. Demokracija in politična kultura sta jim tuji. Prezirajo ju. Očitno
bo predvolilni čas v znamenju kulturnega boja. V imenu sovraštva do
drugačnih so prišli na oblast in v enakem svojstvu jo zapuščajo. Mnogi
so plesali eno samo poletje. Danes in nikoli več!
Države, za katero sem bil pod orožjem na barikadi od prvega dne
vojne za Slovenijo, me je čedalje bolj strah. Spominjam se ubogega
podgorjanskega rojaka, ki je osem let po nedolžnem preždel v ječi,
nedavno so po več letih oprostili grozljivih obtožb župnika iz Preske,
Magajni so dan pred oprostitvijo (!) ponujali za priznanje pogojno sodbo
… Smo država, kjer se politično nezaželene kriminalizira, hudodelci,
povezani z oblastjo, pa se šopirijo v javnosti?
So nestrpnost, revščina, korupcija in ideološko-politična zloraba
sodstva trajna vsebina slovenske prihodnosti? Kdaj bo konec vse hujšega
neototalitarizma? Bomo na volitvah končno izvolili ljudi, da bomo živeli
v skladu s pričakovanji ob naši osamosvojitvi?

Dr. Granda je uporabil zanimivo konstrukcijo: “hudodelci, ki so povezani z oblastjo, pa se šopirijo v javnosti”. To je objavil aprila letos. Čas, ki je
medtem minil, narekuje drugačno formulacijo: “hudodelci, ki so na oblasti, pa se šopirijo v javnosti”. Dokazali so namreč, da je tisti, ki drži lestev, enako
kriv, kot tat, ki krade.
Včasih je prav zanimivo pogledati nazaj sledeč latinski ugotovitvi “Historia magistra – Zgodovina je učiteljica”. Z leti se mi je namreč nabralo kar
nekaj krajših ali daljših izjav in odlomkov, ki vsi kažejo isto: obupno prizadevanje na fotelje aboniranih komunističnih starcev in stark za oblast in jim v
tem prizadevanju ni tuja nobena lopovščina: od izmozgavanja minimalnih pokojnin do mednarodnega pranja milijarde evrov, ki je nedavno prišla na
dan. Iz vseh teh izjav, ki so se mi nabrale, odseva njihova skrajna nizkotnost, zloba, pogoltnost, ošabnost in lopovstvo, kar označuje komuniste vseh časov.
Pa si oglejmo nekaj takih odlomkov.
Glavni urednik Janez Pucelj; Naša Luč:
Slovenija je v hudi krizi zaradi Slovencev, ki se nis(m)o pripravljeni
soočiti z resnico. Gospodarske in moralne krize države in naroda zahtevajo, da se streznimo, da začnemo razmišljati, kako strniti moči in
pritegniti vse, ki želijo dobro prebivalcem Slovenije brez izjeme. Brez
iskrenosti, poštenja in vzajemnosti nam v prihodnje ne bo dobro.
Publicist dr. Aleš Maver; casnik.si:
Trenutno glas za mandatarskega kandidata /Zorana Jankovića/
pomeni predvsem glas za oblast odsluženih političnih dinozavrov, ki si
bodo povsem nenadejano prigrabili toliko oblasti, kolikor je v zadnjih
dvajsetih letih, zlasti pa po letu 2004, niso imeli nikdar. Pomeni tudi
vrnitev v devetdeseta, ko je stranka, za katero je glasovalo manj kot 30
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odstotkov volivcev, uživala popoln oblastni monopol. Z nasedanjem
floskulam o nujnosti državotvornega ravnanja bodo poslanci hkrati po
vsej verjetnosti ponovno obsodili na molk velik del volilnega telesa, ki
je moral v zadnjih sedemdesetih letih že tako večkrat molčati, kot je
smel govoriti.
Romanist in diplomat dr. Andrej Capuder; Demokracija:
In vendar so nedavne volitve po prepričanju mnogih korak na poti k
pravi demokraciji. Pri tem mislim na starega moža v Komendi, ki mi je
potožil, da njegov kandidat še na nobenih volitvah ni zmagal. Globoko
sem ga razumel, kajti na Slovenskem nas je veliko takih, ki smo že
šestdeset let “jebena stranka” (naj mi bo oproščen ta srbski izraz, sicer
pa, ali nismo bili pripravljeni izvoliti Srba za predsednika vlade?) in so
JULIJ – AM – 2017

nam zdajšnje volitve vendarle prinesle nekaj upanja. Spodbudno je, da
so ta preobrat izpeljali mladi in s tem razrešili nas, utrujene prvoborce.
In izpeljali so ga z veščino, ki je nasprotnikom vzela sapo. Čarovnice
na Slovenskem, ki kričijo, da je treba “zaustaviti desnico” in “sovražiti
Katoliško cerkev”, si bodo morale izmisliti kaj boljšega.
Teolog dr. Ivan J. Štuhec; Reporter:
Protestirati kar tako in vsevprek, ne, hvala. To državo smo si izborili
z mirnimi in dostojanstvenimi obrazi, z obrazi, ki so se izpostavili, ki
so takrat nosili naprodaj svojo glavo in ne glav drugih (tokrat največ
policije). Anonimneži, zamaskirani, neorganizirani protestniki, kričači in
zmerjači pač niso nova politična elita, ki nas bo vodila bolje od dosedanje.
Tisti, ki demonstracije podpirajo iz naslonjačev ali iz previdne razdalje s
“strokovnimi” interpretacijami oziroma celo z denarjem, tistim je treba
reči, naj pridejo v prvo vrsto in naj povedo, kaj bi radi.
Kolumnist Jernej Kurinčič; casnik.si:
Dobro, res je, trenutno je na oblasti še vse preveč ljudi, ki so tako ali
drugače povezani s totalitarnim režimom – nekaterim je opral možgane
(in potem rečejo, da so strokovnjaki), druge pahnil v večno opozicijsko
in konfliktno držo, tretjim omogočil nezadržno bogatenje in okoriščanje
… Vprašanje, če je zaenkrat sploh mogoče kaj drugega. Ampak, se bo
moralo spremeniti. Verjetno pa ne s tem, da bodo ljudje rjuli po trgih,
tepli policiste in metali kamenje. Ker s tem pač dobiš tako oblast, kot jo
imamo sedaj – kakor so pred skoraj sedemdeset leti enkrat že poskusili, pa se je sfižilo. Pred dvajsetimi leti smo se osvobodili te diktature.
Nočemo še enega takega bolnega eksperimenta!
Vojaški vikar dr. Jože Plut; Reporter:
Če vojaškemu duhovniku ali kateremukoli duhovniku kdo prepove
moliti in maševati za pokojne in žive, pomeni, da omejuje naše delo in ga
radikalizira s svojo interpretacijo. S tem bi se vrnili v čase, ki smo jim dali
slovo z demokratičnimi volitvami in ustanovitvijo samostojne države.
Ne bi želel, da bi mi kdo ukazoval, za koga lahko mašujem.
Klaretinec p. Branko Cestnik; Reporter:
Nima smisla mižati pred sumničavostjo, ki jo gradnja džamije v marsikom vzbuja. Pakt /med zmernimi slovenskimi muslimani in kristjani/
naj bo /zato/ naslednji: mi se zavežemo, da bomo krotili islamofobične
vzgibe znotraj našega občestva in da bomo sebe vzgajali za dialog po
smernicah 2. vatikanskega koncila; od slovenskih muslimanov pa pričakujemo, da bodo blokirali morebitne fundamentalistične vplive od zunaj.
Pravnik dr. Matej Avbelj; ius-software.si:
Trojka in/ali Evropski mehanizem stabilnosti s svojim pogojevanjem
lahko nosita s seboj tudi potencial krepitve predstavniške vloge ljudstva
in njegove osvoboditve izpod zadušljivega vpliva frakcijskih skupin. Torej
tistih, ki so monopolizirali in posledično zlorabili demokratični politični
postopek za maksimizacijo lastnih, partikularnih koristi, na škodo javnega interesa in skupnega dobra. Ali bo ta potencial tudi uresničen, pa
je že drugo vprašanje.
Novinarka in zgodovinarka dr. Rosvita Pesek; casnik.si:
Ta knjiga /o Jožetu Pučniku/ zame ni bila naporna zaradi svoje obsež
nosti in ogromnega gradiva /…/. Bila je naporna zato, ker stvari, ki so
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se dogajale Pučniku, sploh nisem razumela in jih še danes ne razumem.
Tega, kar je komunistični režim, ki je imel menda “človeški obraz”, počel
s Pučnikom, moja generacija ne more razumeti niti dojeti. Kratila mu
je osnovne pravice, kot so pravica do šolanja, diplome, do poroke …
Ali si predstavljate dejstvo, da o tem, ali se boste smeli poročiti s svojim
nosečim dekletom, odloča notranji minister? In reče: »Ne,« ter zahteva,
da s poroko počakate. To so stvari, ki se človeku ne smejo početi, zato
me bodo duh Jožeta Pučnika in krivice, ki so se mu dogajale, še dolgo
spremljale. Tudi tedaj, ko knjige morda ne bo nikjer več. Poznati Pučnikovo življenjsko pot namreč pomeni poznati okvire, znotraj katerih
se je gibal moj in vsakršni slovenski rod. Velik del je bil namreč bolj ali
manj ujetnik istega sistema.
Celovški škof Alois Schwarz; Nedelja:
Osebno me je globoko prevzelo, kakšno močno duhovnost najdemo
v slovenskem jeziku in v slovenski kulturi. Na kakšen način ljudje molijo
in pojejo v slovenskem jeziku! To je oznanjevanje v najboljšem pomenu
besede in to čutim z vsem srcem, pa čeprav marsikakšne besede na
razumem. Tudi zaradi tega Cerkev podpira in ceni iniciative, ki podpirajo pot odprtega sožitja, naj je zdaj to simpatija do rešitve vprašanja
krajevnih tabel, naj je to priznanje raznim iniciativam za jezikovno
raznolikost v deželi.
Poslanec SDS mag. Branko Grims; blog:
Ko se je Cecile Sorel v poznih letih pogledala v ogledalo, je razočarano dejala: »Danes sploh ne znajo več delati ogledal!«
Odstopila je KPK, t. i. protikorupcijska komisija. KPK je v bistvu
propadel politik, ki ga je nastavil drug propadel politik, in ki si je jemal
pravico, da je brezprizivno sodil o vseh demokratično izvoljenih politikih. Institucija, ki ji ni enake v nobeni državi EU, pri nas pa je zaradi
nje padla zadnja uspešna vlada, ki ji je zaupala Evropa. Smešno, če
se ne bi dogajalo v lastni državi. In to v času, ko čakamo razglasitev
stresnih testov bank. Luknja slabih terjatev, ki jo bomo seveda plačali
davkoplačevalci, bo ogromna. Če bo štiri milijarde evrov, bo hudo, a
obvladljivo. Če bo osem milijard evrov, bo katastrofa. Začasno zaprtje
vsaj dela bančnega poslovanja. Če bo več, bo sodni dan. V vsakem
primeru bo to v Evropskem ogledalu razgaljena podoba neuspešnosti
tranzicije slovenskega bančnega sistema.
Slovensko pravosodje se je v Evropskem ogledalu letos znašlo že
dvakrat. Prvič pomladi, ko je Evropski svet skupaj z Evropsko komisijo
opozoril na nezadovoljivo stanje v slovenskem pravosodju, ki uničuje
našo gospodarsko uspešnost in razvoj. Drugič pa jeseni, ko je Evropska
ljudska stranka (EPP) sprejela Resolucijo o Sloveniji. V moderni, demokratični združeni Evropi, je desna sredina, združena v EPP (European
People´s Party) daleč najmočnejša politična sila. In EPP zahteva od
Slovenije vzpostavitev povsem neodvisnega pravosodnega sistema,
neodvisno sojenje ter konec zlorab sodstva za politično obračunavanje
z opozicijo. Kot primer očitno političnega procesa je navaja sojenje
predsedniku največje opozicijske stranke SDS. Tudi glede tega procesa
EPP upravičeno pričakuje, da bo sodstvo ravnalo neodvisno in skladno
z evropskimi normami. Kar doslej očitno ni.
Odzivi v Sloveniji so samo potrdili utemeljenost resolucije. Bilo
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je, kot če mački stopiš na rep. Oglasila sta se predsednik vrhovnega
sodišča g. Masleša in vrhovni državni tožilec g. Fišer. Prav tista dva,
ki bi v državah, kjer so iz pravosodja izločili tiste, ki so sodelovali v
postopkih oz. sodnih procesih, ki so predstavljali kršitev človekovih
pravic in svoboščin, najbrž imela grozno veliko težav s pojasnjevanjem
svoje vloge v propadlem totalitarnem režimu. Skupaj s še nekaterimi iz
vrst tranzicijske levice sta razglasila, da je zahteva EPP po neodvisnem
pravosodju in neodvisnem sojenju “poseg v neodvisnost slovenskega
pravosodja”. Komično, če ne bi bilo stanje v slovenskem pravosodju
tako neevropsko…!
EU želi gospodarsko uspešno Slovenijo, ne pa bolnika, ki rabi denar.
Evropsko ogledalo opozarja, da nas posttotalitarni sistem pravosodja
strahovito veliko stane. S svojimi sodbami v nasprotju z evropskimi
vrednotami odločilno pripomore k temu, da je Slovenija v očeh potencialnih poslovnih partnerjev postala rdeči eksot, ki se mu izogibajo že na
daleč. Tistega, ki v resnici uničuje slovenski razvoj, boste poslej zlahka
prepoznali po tem, da bo za stanje v Sloveniji krivil EU ali protestiral
proti podobi, ki jo Sloveniji žal kaže Evropsko ogledalo.
Diplomat dr. Dimitrij Rupel; Sobotna priloga Dela:
Aktualne slovenske finančne in gospodarske težave niso rezultat
osamosvojitve, ampak rehabilitacije nekdanjih komunističnih omrežij
in njihovega poslovanja, ki spominja na stare dobre jugoslovanske čase.
Publicistka dr. Alenka Šverc; Radio Ognjišče:
Roparska tolpa jasno ve, kje je še kaj denarja, kdo ga ima. Potem
pripravi načrt, kako bo tisto okradla, izropala. Izgleda, da tako deluje
tudi ta vlada. V Luki Koper je še denar, tudi v določenih podjetjih, in to
je dejansko njena filozofija: izčrpati gospodarstvo, prenesti denar tja,
kjer misli, da bo lahko držala roko čez.
Predsednik SDS Janez Janša; STA:
Težave, ki jih imamo, so v veliki meri ravno posledice dejstva, da za
bančno luknjo, ki smo jo davkoplačevalci sanirali v 90. letih, ni nihče odgovarjal. Isti ljudje, ki so jo povzročili, so do danes obvladovali slovenski
bančni sistem, mnogi v njem še vedno vedrijo in oblačijo.
Nekdanju minister dr. Žiga Turk; blog:
Zakaj nikogar več ne podkupujete, ko kupujete avto, v prejšnjem
sistemu pa še do tovarniško razmajane stoenke niste prišli brez zvez,
poznanstev in vsaj kile kave ali litra viskija? Zakaj Mobitel in Simobil
moledujeta, da bi sklenili naročniško razmerje, v prejšnjem sistemu
pa ste vi moledovali za telefonski priključek pri PTT-ju? Odgovor na
slednji vprašanji je preprost. Ker deluje trg. Ker so avtomobili na trgu
in telekomunikacijske storitve tudi. Kapitalizem je opravil s korupcijo.
Kolumnist dr. Andrej M. Poznič; casnik.si:
Ali res hočemo ostati slepo črevo v skupnem evropskem domu?
Slepo črevo “demokratičnega socializma”, kakor pravijo zdaj novemu,

zadnjemu in najbolj pristnemu od vseh poskusov kontinuitete, da
Slovenijo ohrani kot svoj pašaluk.
Glavni urednik Lenart Rihar; Nova Slovenska Zaveza:
Po dveh desetletjih formalne demokracije se izkazuje, da je celotna
demokratična pobuda znotraj slovenskega družbenega prostora v resnici
samo šibka in s težavo tolerirana opozicija. Postboljševiki so si že od začetka uzurpirali oziroma ohranili groteskno premoč in jo zlahka ohranjajo
do danes – tako pri obvladovanju ustanov kot tudi ljudi.
Publicist prof. Justin Stanovnik; Nova Slovenska Zaveza:
Nek “javni intelektualec” – tako je sedaj mogoče govoriti o časnikarjih – nam je nedavno zaupal svoj dvom, da ne ve za trdno, “ali
je prihodnost človeka komunizem ali barbarstvo”. Upam, da se bo, še
preden bo njegova negotovost dosegla kritično stanje, našel kdo, ki ga bo
pomiril, da med tema dvema možnostima pravzaprav ni nobene razlike.
Ampak postboljševiška vloga “javnih intelektualcev” je bila opravljena:
komunizem je po njihovo nasprotje barbarstva!
Zgodovinar Jože Dežman; casnik.si:
Tabuji titoizma niso zatrli vesti. Kljub čaščenju zločinov in zločincev,
kljub vsem privilegijem, s katerim so jih skušali prepričati, da je bilo
prav, kar so storili, je vest delovala. Že samo seznam vodilnih herojev in
funkcionarjev, ki so obupali nad življenjem, nam pove, da vest deluje.
Da se umor, rop, laž … ne splačajo.
Odgovorni urednik Silvester Šurla; Reporter:
Preživeli udbovci s krvavimi rokami se še vedno svobodno sprehajajo
po Sloveniji. Ne samo da v zadnjih dvajsetih letih ni bilo politične volje,
da se ta zločinski del slovenske zgodovine razčisti, skoraj nobene volje
ni bilo tudi pri organih pregona, da rdeče rablje doleti roka pravice, da
njihove žrtve dobijo zadoščenje. Tudi v opomin sedanjim generacijam,
da se takšne stvari ne bi nikoli več ponovile.
Igor Omerza, raziskovalec arhivov in publicist; casnik.si:
Po mojem mnenju je bolj kot pravni zaključek teh /udbovskih/
umorov /o katerih pričajo dokumenti, ki jih je našel raziskovalec Roman
Leljak/ pomembnejši etični vidik razkrivanja takih in podobnih dogodkov
iz naše polpretekle zgodovine, saj nas utrjuje v prepričanju, da se je
potrebno boriti proti takemu ponavljanju zgodovine, kjer bi lahko znova
zavladal socialistični režim, temelječ na eni politični stranki in njenem
nujnem privesku – tajni politični policiji.
Dr. Damir Črnčec, docent na Fakulteti za državne
in evropske študije; Reporter:
Svojo zločinsko pot je UDBA skupaj s političnimi gospodarji na Slovenskem zaokrožila še z enim velikim zločinom nad slovenskim narodom,
uničenjem arhivov. Uničenje arhivov je akt kulturnega genocida, ki skoraj
v popolnosti onemogoča razkrivanje konstruktov Udbe in rehabilitacijo
žrtev, vključno z iskanjem grobov pomorjenih.

Eno je gotovo: kljub vsej pokvarjenosti in navideznemu zmagoslavju, ki se odraža na raznih “Dražgošah” in podobnih prireditvah, kjer pod rdečo
zvezdo kak faliran diplomat tipa Tit Turnšek prodaja svoje čebinske puhlice, jim nezadržno bije ura odhoda. Nič od vsega, kar so nakradli in naropali,
ne bodo vzeli s seboj, za seboj bodo pa pustili ideološki smrad, ki bo označeval čas njihove vladavine.
Je že res, da je Bog usmiljen, je pa tudi pravičen in ima palico, ki paše na vsako ... Treba je moliti, da bi jim čimprej “postregel” z njihovim lastnim
sredstvom, ki so ga pridno uporabljali, z diskvalifikacijo in likvidacijo.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
POPOTOVANJA
PO GALILEJI

5. PRI BEDUINIH ONSTRAN JORDANA
nadaljevanje
Beduin se ima za edinega pravega posestnika
vse dežele. On pride ob času žetve tostran Jordana
in si vzame, kar potrebuje. Šele v novejšem času
so tem plenitvam z vojaško silo naredili konec, a le
v nekaterih krajih, ker Beduin je danes tukaj, jutri
tam in mu je jako težko priti do živega; njegov dom
je neizmerna puščava.
Beduinski šotor

Glede jedi in pijače Beduin ni razvajen. Lahko
strada in se zadovolji z najpreprostejšo hrano.
Splošno živi bolje od kmeta. Najboljše dneve ima
spomladi, ko so črede zaradi obilne paše dobro rejene
in je mleka in masla v obilici. V tem času se “pita”,
kakor pravi on sam, za medle mesece ob suši. Ob
slovesnih prilikah je mesa cele gore. Kakor v šotorih
ni mize ne stola, čemu tudi, ko je Bog dal vsakemu
na svet širok sedež in ima zemlja prostora za vse te
“stole” – tako Beduin pri pojedini nima ne noža ne
vilic, ampak si pomaga z naravnimi vilicami peterih
ali deseterih prstov. Meso se odloči od kosti, se pomeša z rižem ali pšenično zmesjo ter zvalja v velike
krogle. V znamenje posebne naklonjenosti gostom
take krogle zmašijo v usta. Če v mošnjičku ni suša,
tudi ne manjka črne kave, ki jo pijejo brez sladkorja.
Beduinova najlepša lastnost je njegova brezmejna
gostoljubnost. Kdor pride pod njegov šotor in zaužije
kruh in sol, je varen in se mu ne sme nič zgoditi,
pa če bi bil tudi sovražnik. Zunaj šotora oziroma
onkraj meje rodu varstvo jenja in lahko onega, ki
je bil pravkar še gost, tudi umore.
Poleg tega je Beduin zvest, zmeren, hraber, pogumen, ognjevit, nadvse svobodoljuben.
Njegove slabe lastnosti so lažnivost, nagnjenje k
uživanju, tatvini, maščevanju in krvoločnosti. Krasti
in ropati nima za nobeno krivico; ime ropar je odlikovanje. On krade, kar le more in okrade, kogar le
more, celo prijatelje. Če ga zasačijo, ga kaznujejo,
2017 – AM – JULIJ

pa ne, ker je kradel, ampak ker se je pustil ujeti!
Po svoji veri so Beduini muslimani, dasi ne
priznajo nad seboj nobenega duhovnega poglavarja
in jih imajo strogi mohamedanci za napol nevernike.
Tu pa tam zavre tudi njih verska zagrizenost in so
zoper drugoverce krvoločni do skrajnosti. Za krščanstvo bi se dalo te “sinove puščave” laže pridobiti kot
vsako drugo muslimansko pleme, če bi jih bilo mogoče privaditi na stalna bivališča. Do tega pa ne bo
zlahka prišlo, zakaj Beduinu gre nad vse za njegovo
zlato prostost. V marsičem je njegovo življenje trdo,
revno, toda svoboden je ta narod kakor noben na
svetu; prostosti in svobode si ne pusti kratiti, zanjo
je pripravljen vsak čas dati življenje.
Če pride v mesto, je pohleven kakor ovca, v
puščavi pa je divji volk. Poleg prostosti mu je
najljubši njegov konj. Njega ljubi bolj kot svojo
ženo in ga opeva v junaških pesmih. Pa tudi ni lepše
prikazni, kakor je prosti Beduin na plemenitem
arabskem konju.
Tako je življenje tega prostega naroda. Kar je nekdaj Jonadab naročil Rehábovcem: »Ne pijte vina, ne
vi ne vaši sinovi na veke. Ne zidajte hiše in ne sejte
semena, ne zasajajte vinograda in ga ne imejte,
temveč vse svoje dni prebivajte v šotorih, da boste
dolgo živeli na zemlji, na kateri ste le gostje« (Jer
35,6-7), to velja še danes o Beduinu v polni meri.
Hodila sva med šotori sem in tja. Končno pride
vlak in z dobrim bakšišem se od Beduinov posloviva.
V Jordanovi dolini vlada neznosna vročina. Zahrepenim po zračni višini, kjer živi v prosti puščavi njen
svobodni sin – ognjeviti Beduin.

6. SPREHODI PO NAZARETU
NAD NAZARETOM
Zopet sem v prijaznem Nazaretu. V samostanu
usmiljenih bratov se čutim kakor doma. Včeraj je bila
za te kraje prav redka prikazen. Ulila se je močna
ploha, kakršne se v tem času nihče ne spominja.
Zato je pa danes priroda prelestna.
Nazaret v Jezusovem času
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Ker sem bil precej utrujen, sem maševal v domači
kapelici in ta dan določil za počitek.
Popoldne se usedem na lepem vrtu pod košato
smokev in zrem dol na ljubo mestece pod seboj.
Tak je torej Nazaret, Zveličarjev domači kraj. Ta
gorski svet si je izvolil Večni, naj bi bil igrišče Božjemu Detetu. Tukaj naj bi rasel v »modrosti, starosti in
milosti pred Bogom in pred ljudmi« (Lk 2,40), tukaj
naj bi živel skrito, preden bi zavriskal »kot orjak, ki
teče po poti» (Ps 18,6). Kako tesno je spojen značaj
vse pokrajine z mladim življenjem Boga-človeka, ki
se v njem razvija.
Nazaret ob Trunkovem obisku

Kraj je preprost, a sredi višin veličasten; omejujejo ga hribi, a je tudi vzvišen; skrit med gorami, pa
znan vsemu svetu; navaden in vendar izreden; na
zemlji in v nebo kipeč, obsegajoč zemljo in nebesa.
Odtod izvira naša vera. Nazarečane so nas imenovali od dneva, ko je tekla na Kalvariji rešnja kri
najplemenitejšega Nazarečana.
S spoštovanjem občudujemo kraj, kjer je delal
slaven mož ali kjer se je izvršil znamenit dogodek.
Kar se je pa dogajalo tukaj, ni minilo, ampak traja
naprej, in oni, ki je delal tukaj na skrivnem, ni umrl
in ne umrje, temveč živi in deluje po svojem Božjem
nauku v krščanskih srcih do konca dni.
Prijazen kraj. Vsak popis je pomanjkljiv. Gorska
dolina, od treh strani obdana od hribov, odprta le na
jugu proti ezdrelonski planjavi. Višine so valovite,
gole, povsod je trdo kamenje. Ob vznožju je življenje: med njivami zeleni travniki in mastni pašniki;
poleg njiv bujni vrtovi s krasnimi nasadi. Svetle oljke,
široke smokve, žareča granatna jabolka, temne ciprese se menjavajo s ponosnimi palmami. Sredi tega
zelenja prijazne hišice, obsežni zavodi, bele cerkve.
Mesto sega do višine severnega roba. Mestece med
gorami, odmaknjeno svetu na zračnih višinah, a vendar ne popolnoma ločeno od drugih krajev. Odprto
je proti jugu in vsaka izmed višin nudi veličasten
razgled. Nehote vleče ta gorski svet človeško oko
navzgor proti nebu in z očesom tudi duha. Nebesni
oblok sloni na okviru tega zemeljskega raja.
Ta kraj si je izvolil On.
Moj duh se zatopi v preteklost, v čas, ko je njegova noga hodila po teh tleh, ko je njegovo oko
gledalo ravno te višine.
Neznatna vas je bila tedaj, da se nihče ni zme224

nil za ta galilejski kraj. Prebivalci preprosti, brez
imena: »Ali more priti iz Nazareta kaj dobrega?«
Tudi njih srca niso bila najboljša. Spotikajo se nad
skrivnim življenjem svojega rojaka – Odrešenika.
Ko se jim v shodnici razodene kot Mesija, spoznajo
lepoto in resničnost njegovih besed. Malenkostno pa
povprašujejo: »Odkod temu ta modrost in moč? Ali
ni njegova mati Marija?« (Mt 13,54). Mislijo, kakor
mnogi še danes, da je On eden izmed njih, ko je le
eden med njimi.
Še več. Resnica jim je zoprna; postanejo fanatični.
Z višine ga hočejo pahniti, pa gre veličastno sredi
med njimi in ukroti s pogledom njih jezo.
Ti Nazarečani so izumrli, kraj pa je pridobil in
se začel širiti. V 4. stoletju najde sv. Hieronim tu
že dve cerkvi, ki pa ju zopet pokonča bojni hrum.
Lepi časi pridejo za kraj, ko zasedejo deželo križarji.
Nazaret je odlikovan s častjo nadškofovega sedeža.
A slava otemni, nevernik pokonča krščanski značaj,
poruši svetišča. Dolgo let ni čuti tu molitve, ni videti nobenega romarja. Sveta hišica izgine, vsa je
v razvalinah. Pogumni sinovi sv. Frančiška se leta
1620 zopet naselijo in od tega časa se mesto dviga.
V cerkvi oznanjenja zopet zaklenka zvon. Oko mi
zre na sedanji Nazaret.
Mestece ni majhno. Šteje nad 7.000 duš. Mnogi
zvoniki s križi pričajo, da so kristjani v večini. Najbolj
ponosen je zvonik cerkve Marijinega oznanjenja.
Katoličani prekašajo tudi po številu druge skupine.
Vidim minaret in kupole muslimanske mošeje, ker
je tudi mohamedancev precej, a nikjer ni judovske
shodnice. Odkar so Judje pahnili iz svoje srede Njega,
po katerem je dobil Nazaret svojo veljavo, od tedaj
zanje tu ni obstanka. Pripovedujejo, da se tega mesta
naravnost boje; menda hitro zbole in pomrjejo.
NA VIŠAVI, OKOLICA
Brat Feliks, korenit Tirolec, me pride klicat. Zgovorila sva se, da greva proti večeru k salezijancem.
Ta zavod sinov Don Bosca na severozapadni višavi
nad Nazaretom je šola za mlade rokodelce in obenem
velika sirotišnica. Pot gre po višavah. Razgled na
gore, hribe in planjave, ki jih vidiš na vseh straneh, je
krasen. Najlepši je pri salezijancih samih. Ogledava
si razne prostore, lično kapelico, delavnice in tako

Pogled na Galilejo iznad Nazareta

JULIJ – AM – 2017

dalje. Brat Feliks ima pri vodji več opravkov. Grem
na hrib za zavodom, da se malo ozrem tudi na lepe
in zgodovinsko znamenite kraje v nazareški okolici.
Od Libanona do Samarijskih gora, od Tabora do
Karmela in sinjega morja – vsa Galileja se razprostira
pred mojimi očmi. Lepoto teh krajev mora človek
gledati z lastnimi očmi.
Oko zre slikovite pokrajinske lepote, a duh se
zatopi v razne zgodovinske spomine.
Pogorje Gelboe

Tukaj se blešči Gedeonov meč nad Midijanci in
po širni planjavi se ori vojni klic: »Meč Gospodov in
Gedeonov!«
Te zelene livade je rosila kri mnogih viteških križarjev, ki so prelili kri za Onega, ki je zanje dal svojo.
Tudi Napoleon je zagnal v močvirja ob Kišónu
tisočere muslimane, ko je s peščico svojih vojakov
leta 1799 premagal njihovo mnogoštevilno armado.
V tej dolini se bodo zbrali kralji zemlje na dan Gospodov (Raz 16,14) k odločilni bitki, ki naj bi deželo
posvetila v edino posest njegove Cerkve.
Sonce zatone, večerni mir leže na gore in doline.
Srce je polno radosti. Neprestano zrem na rajski svet,
nad katerim se razprostira azurni nebesni oblok.
Brat Feliks me pride iskat. Skoraj je že noč, ko
stopava po izpranem potu zopet nazaj. Iz prijaznih
hišic se svetlika stotero lučic. Pri večerji se pogovorimo o načrtu jutrišnjega dne. Preden grem spat, se
ozrem še nekrat dol na Nazaret. Lučice so ugasnile,
nočni mir je nad mestom in pokrajino; svetle zvezdice pa čuvajo v živem lesketanju ta gorski svet,
domovino Gospodovo.
CERKEV OZNANJENJA

Na severni strani je videti v dolini na griču večje
poslopje, okoli njega nekaj revnih koč. To so ostanki
mesta Seforis, ki je bilo nekdaj celó glavno mesto
Galileje. Danes se mu pravi Safurije. Tu je bil menda
dom Marijinih staršev, sv. Joahima in Ane. Še bolj
proti severu je Kana. Proti vzhodu se izmed vseh
hribov odlikuje resni Tabor. Dolina ga loči od Malega
Hermona in gorovja Gelboe. Ob vznožju Hermona
sameva Endor, kraj coprnice, kjer se je Savlu prikazal Samuelov duh. Bolj prijazno lice kaže Naim,
nekdaj mestece, sedaj revna vas. Na teh gorah je
mnogokrat odmeval vojni krik in žvenket orožja.
Nesrečni Savel je s svojimi sinovi našel smrt in David
je obžaloval smrt maziljenca in svojega sodruga Jonatana v žalostinki, kakršna še ni prišla iz nobenega
človeškega srca.
Proti samarijskim goram se vidijo obrisi kraja
Zerain; to je nekdanji Jezreel, znan zaradi hudobije kralja Ahaba in njegove žene. Tudi Solam, prej
Sunem, se blešči v sončnih žarkih, prav kakor se je
lesketala v svoji lepoti Sunamljanka Abisaga. Samarijsko gorovje in resni Karmel pa oklepata znamenito
dolino Ezdrelon ali Megido, ki se v vsej svoji lepoti
razprostira ravno pred nogami.
Pričenši od tabora se vleče ta dolina tja do Karmela, osem ur je dolga in štiri široka. Lep kos zemlje, posebno sedaj, ko zori žito in se blešči dolina
v najpestrejših barvah.
Ta planjava je bojno polje Svete dežele. Vsak
narod, ki je prišel v te kraje, je prelival tu svojo kri.
Na tej planjavi trohnijo kosti tisočerih.
Tam od tabora pridrvi Barák s svojimi junaki. Azirec Sisara je premagan in umorjen. V potokih teče
kri pobitih in reka Kišón vali trupla padlih v krvavih
valovih tja do morja. Dolina in gore odmevajo od
slavospevov prerokinje Debóre.

Navsezgodaj sem na nogah. Predstojnik me je bil
že dan poprej očetom frančiškanom naznanil in določili
so mi za sveto mašo v votlini Oznanjenja šesto uro.
Cerkev oznanjenja, ki je sezidana nad krajem, kjer
je bila Marijina hišica, je znatna stavba in obvladuje
s svojim stolpom vse mesto. Iz ulice se gre čez prostorno dvorišče, kjer se hrani marsikateri spomin na
cerkve, ki so bile nad tem krajem sezidane, a večkrat
porušene. Notranjščina je prostorna in čedna, dasi
brez vsakega posebnega lišpa; zdela se mi je v primerjavi s svetim krajem preveč prazna in prerevna.
Votlina, pred katero je bila Marijina hišica in kjer
se je nadangel prikazal, je pod glavnim oltarjem.
Mimogrede pozdravim sveti kraj in grem v zakristijo. Kmalu bi imel velike sitnosti. Zakristan je
terjal škofovo dovoljenje (celebret), kakor se povsod
zahteva. Ko mu ga hočem pokazati, zapazim, da
sem spričevalo pozabil pri drugih listinah. Ker sem
bil pa že poprej naznanjen, mi ni branil maševati,
posebno ko mu povem, da sem že dalj časa v Sveti
deželi in da imam od jeruzalemskega patriarha celo
dovoljenje za spovedovanje.

Kraj Oznanjenja v novi baziliki

Bogdan Vidmar

DOGOD EK
V SV ETI JAMI PRI SOCERBU

V nedeljo, 18. junija 2017, ob 12h, naj bi spet prišel v t. i. “sveto jamo pri Socerbu” duhovni terapevt
Stephen Turoff. Prepričan je, čeprav ne povsem, da
je reinkarnacija sv. Socerba, mučenca. Kaj pa, če si
to le domišlja? Kaj pa, če ga o tem prepričuje Satan
ali njemu podrejeni hudobni duhovi? Morda je celo
zavestno v službi Satana in načrtno zavaja ljudi. Je
zgolj agent angleških, ali kakšnih drugih obveščevalnih služb? Prihaja zgolj zaradi dobrega zaslužka,
saj od udeležencev seanse v sv. jami zaračuna 25
evrov na glavo? Ob udeležbi 100-ih ljudi to pomeni
2500 evrov. Ob takem izkupičku se mu splača leto
za letom prihajati v Slovenijo.
Morda pa za vsem tem stoji tudi slovenska “udba”,
ki še vedno prikriva fojbe v katere so komunisti po
vojni metali svoje politične nasprotnike. V neposred
ni bližini Jame sv. Socerba – v breznu Za Vrhom,
so trupla zasuli s 100m3 pokvarjenih salam. Kljub
odloku nekdanjega predsednika vlade in sedanjega
predsednika države g.
Boruta Pahorja, da se
pripravi načrt za očiščenje jame, jama do danes
še ni očiščena! Cinizem
je v tem, da sedaj prihaja v socerbsko jamo
delat svetlobo, beri meglo, nekdo iz Anglije, ko
vemo, da je Velika Britanija po 2. sv. vojni odločala o
vrnitvi slovenskih beguncev iz Avstrije v Jugoslavijo
in s tem Titu omogočila, da se je na lestvici največjih
morilcev 20. stoletja povzpel na 10. mesto. Poleg
tega je med 1. sv. vojno Anglija sodelovala pri pripravi  tajnega sporazuma z Italijo, ki je med vojno
izdajalsko prestopila na stran Antante, ker ji je bilo
za nagrado obljubljeno slovensko etnično ozemlje,
Istra, Kvarner... Ta tajni sporazum je bil gotovo eden
izmed najbolj pokvarjenih mednarodnih sporazumov
v zgodovini človeštva. Upam, da Stephen Turoff
skrbi tudi za čiščenje umazanije, ki jo je po svetu
naredili Anglija. Tam ima toliko dela, da sploh ne bi
smel imeti časa prihajati v Slovenijo, če bi si to vzel
za prioriteto.
Nisem muslimanski fašist in ne bom šel nad Turoffa ter nad njegove v belo oblečene privržence, z
mečem ali brzostrelko, kar bi se v državah s šeriat-
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R. Kozuk; $30: V. Glance, A. Pecelin-Novak, M. Hozjan (OH);
$20: I. Kosir.
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skim pravom skoraj gotovo zgodilo, če bi na tak način
onečastili kakšno džamijo. Verjetno tudi v drugih sv.
jamah po svetu, npr. na Monte Sant’Angelo v Apuliji,
v magično lepi katoliški Italiji, Turoffu ne bi dovolili
izvajati t.i. “svetlobnih krogov”.
Sporočam, da sem zaradi tega, kar se dogaja
v Jami sv. Socerba užaljen in prizadet. Pozivam
katoličane in druge ljudi dobre volje, da to javno
povemo in ukrepamo z vsemi razpoložljivimi pravno
dovoljenimi sredstvi! Predvsem pozivam katoličane in ljudi dobre volje v Kopru, Trstu, celotni Istri,
Čičariji in na Krasu, od koder so predniki stoletja,
leto za letom romali v Jamo sv. Socerba. Kaj lahko naredimo? Doklej bomo pasivni in morda celo
prestrašeni? So pravice le za druge, za nas pa ni
nobenih pravic? Zanimivo je, da pri stotinah kraških
jam, ki so v Sloveniji, Turoff prihaja prav v jamo, ki
velja za edino podzemno cerkev v Sloveniji. V Jami
sv. Socerba so do nedavnega potekale katoliške sv.
maše, kljub temu, da so po 2. svetovni vojski “komunistični fašisti” barbarsko razbili oltar sv. Socerba.
Kakšne so oblasti, ki nam vladajo in dopuščajo, da
se v Jami sv. Socerba v blagor duhovnega zdravja
ljudstva, vrstijo dogodki, ki niso v skladu s svetim
krajem? Istočasno pa v skoraj 30-ih letih samostojne
Slovenije, ne zmoremo napraviti sodobne železniške
povezave med prestolnico in morjem! Ne bi bilo
za ljudi bolj zdravilno in poceni, za državo pa bolj
koristno, če bi ljudje, ko bi si tega zaželeli, sedli na
vlak in se za nekaj ur iz meglene Ljubljane in drugih
krajev, z vlakom podali na sončno obalo ter se naužili
krepčilnega morskega zraka?
Je v duhovnem in ekonomskem interesu Slovenije, da ne uredimo dostopa do brezna Za Vrhom
in mu damo vsaj podoben status, kot ga imata Dachau in Auschwitz? Slovenci, Italijani, Hrvatje, pa
tudi turisti, ki prihajajo v Koper s križarkami, kakor
turisti, ki prihajajo na morje, bi se lahko podali k sv.
Socerbu: v Jamo sv. Socerba, kjer bi se verni turisti pokrižali in molili; nekateri bi obiskali socerbski
grad, ki bi moral imeti ustrezno ponudbo,  tretji pa
bi se podali do brezna Za Vrhom, kjer bi se poklonili
žrtvam komunističnega totalitarnega režima. To bi
gradilo spoštovanje med narodi in svetovno civilizacijo ljubezni. Si sv. Socerb, po katerem se imenuje
kraj, grad in jama, ne želi prav tega?
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