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IVAN TAVČAR – njegov spomenik na Visokem v Poljanski dolini je na naslovni strani – je bil rojen 28. avgusta1851
v Poljanah nad Škofjo Loko. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani in Novem mestu, na pravo pa se je vpisal leta 1871 na
Dunaju in končal študij leta 1875. V tem času se je že začel literarno udejstvovati. Po vojaščini in službi v Kranju se
je leta 1880 vrnil v Ljubljano, kjer je leta 1884 odprl svojo odvetniško pisarno. Istočasno je začel tudi svojo politično
kariero v liberalnem taboru. V letih 1911 do 1921 je bil ljubljanski župan. Uveljavil se je predvsem kot pisatelj; njegova
najbolj znana dela so Vita vitae meae, Janez Sonce, Med gorami, Grajski pisar, 4000, v Zali, Izza kongresa, Cvetje v jeseni
in Visoška kronika. Umrl je v Ljubljani 19. februarja 1923, pokopan je pa na starem posestvu Visoko blizu svojega rojstnega kraja. Tam je tudi njegov spomenik, ki ga je v letih 1955 do 1957 izdelal kipar Jakob Savinšek. Tavčarja so kot
liberalca za življenja imeli za brezverca, vendar je ta sodba krivična, saj je po pričevanju pisatelja Finžgarja, ki je bil v
tistem času trnovski župnik v Ljubljani, vsaj občasno zahajal v trnovsko cerkev in je po Finžgarjevem posredovanju
pred smrtjo prejel vse zakramente.
AVGUST ima kar nekaj Marijinih praznikov. Začenjamo ga s porciunkulo (2.), ki je spomin posvetitve bazilike sv. Marije
Angelske v Assisiju. Za staro kapelico, ki je pod kupolo bazilike, je sv. Frančišek pri papežu izprosil popolni odpusek, ki
je bil v začetku omejen samo na ta kraj, zdaj pa ga je mogoče pod običajnimi pogoji prejeti v vseh frančiškanskih in
župnijskih cerkvah. Naslednji Marijin spomin je obletnica posvetitve bazilike Marije Snežne (S. Maria Maggiore) v Rimu
(5.). Glavni Marijin praznik je veliki šmaren ali Marijino vnebovzetje (15.). Ta dan se začenjajo tradicionalne šmarne
maše, ki trajajo do malega šmarna, praznika Marijinega rojstva (8. septembra). Teden dni po velikem šmarnu je še
spomin Marije Kraljice (22.). Drugi godovi: škof in cerkveni učitelj Alfonz Ligvorij (1.); arški župnik Janez Marija Vianney
(4.); Jezusova spremenitev na gori (6.); kapucinska mučenca Agatangel in Kasijan (7.); Frančiškov prijatelj in ustanovitelj
reda pridigarjev Dominik (8.); Judinja, univerzitetna profesorica in pozneje karmeličanka, nacistična žrtev v Auschwitzu
Edith Stein – s. Terezija Benedikta od Križa (9.); diakon in mučenec Lovrenc (10.); Frančiškova učenka in ustanoviteljica
reda klaris Klara Asiška (11.); poljski minorit in nacistična žrtev v Auschwitzu Maksimilijan Kolbe (14.); francoski spokornik in zavetnik zoper nalezljive bolezni Rok in kralj Štefan Ogrski (oba 16.); cistercijan in cerkveni učitelj Bernard
(20.); papež Pij X. (21.); prva svetnica Južne Amerike Roza iz Lime (23.); apostol Jernej (24.); francoski kralj in tretjerednik
Ludvik IX. (25.); škof in cerkveni učitelj Avguštin (28,) in njegova mati Monika (27.) ter mučeništvo Janeza Krstnika (29.).
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Alfonz Ligvorij, šk., c. uč.; Makabejski bratje, muč.; Ethelwold, red.; Nada, muč.;
Devica Marija Angelska v Porciunkuli, Evzebij Vercellijski, šk.; Štefan I., pap., muč.;
Lidija, makedonska žena; Peter Julijan Eymard, duh.; Avguštin Kažotić, šk.;
PRVI PETEK; Janez M. Vianney, arški župnik; Perpetua, žena;
PRVA SOBOTA; Posvetitev bazilike Marije
Snežne (Nives); Ožbalt, kralj., muč.;
JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI;
Agatangel in Kasijan, red., muč.;
Dominik, red. ust.; Altmann Passauski, šk.;
Edith Stein, red.; Peter Faber, red.;
Lovrenc, diakon, muč.; Pavla, muč.;
Klara (Jasna), red. ust.; Tiburcij, muč.;
Ivana Frančiška Chantal, red. ust.;
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19. NEDELJA MED LETOM;
Maksimiljan Kolbe, red., muč.;
VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE
(VELIKI ŠMAREN); Tarzicij, muč.;
Rok, spok.; Štefan Ogrski, kralj;
Klara iz Montefalca, red.;
Helena cesarica; Florijan, muč.;
Ludvik Toulouški, šk.; Boleslav muč.;
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20. NEDELJA MED LETOM;
Pij X., pap.; Fidel, muč.; Baldvin, kralj;
Devica Marija Kraljica;
Roza iz Lime, dev.; Filip Benicij, red.;
Jernej (Bartolomej), ap.;
Ludvik IX., francoski kralj; Patricija, dev.;
Rufin, šk.; Bernard iz Offide, red.;
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21. NEDELJA MED LETOM; Monika, mati
sv. Avguština; Cezarij iz Arlesa, šk.;
Avguštin, šk., c. uč.; Hermes, muč.;
Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, muč.;
Feliks in Adavkt, muč.; Pamahij, spok.;
Rajmund (Rajko) Nonat, red.; Pavlin, šk.

Če se megla zjutraj vzdiguje,
slabo vreme napoveduje.
Če srpana veter zvedri,
vreme še dolgo trpi.
Sonce srpana grozdje meči,
z medom navdana ajda diši.
Veliki srpan kar ne skuha,
tudi kimavec ne prekuha.

UREDNIK VAM
Tisti, ki kdaj vzamete v roke pratiko, veste, da sta 23. julij
in 23. avgust zaznamovana s podobo psa, zato te dni imenujemo pasji dnevi. Izraz pomeni vročino. Vendar koledarski dnevi nimajo s psi nobenega opravka. Ime so dobili po
zvezdi Sirius, ki je ena najsvetlejših zvezd na našem nebu
in so jo že pred tisočletji stari Egipčani poznali po imenu
Pes. Ko je na jutranjem nebu začela okrog našega 20. julija
vzhajati ta zvezda, je to pomenilo začetek Nilove poplave,
ki je bila za Egipt življenjskega pomena. To poimenovanje
se je preko Grkov in Rimljanov preneslo v našo kulturo
in pes v pratiki pomeni zvezdo Sirius, ki so jo povezali z
ozvezdjem Oriona. Orion je bil grški mitološki lovec, ki je
imel svojega psa. Njegova ljubimka boginja Diana ga je po
nesreči ubila in da bi ga nikdar ne pozabila, ga je skupaj
z njegovim psom pripela na nebo. Mimogrede: zvezda
Sirius je od nas oddaljena 8,6 svetlobnih let, kar pomeni,
da je bila taka, kot jo mi vidimo, pred dobrimi osmimi leti.
Klimatske spremembe, ki smo jim priča, so zvezdo Sirius
odrinile z njenega mesta napovedovalke vročine, saj se ta
zadnje čase začenja že v juniju. Je pa še vedno res, da se v
drugi polovici avgusta vreme že začenja nagibati v jesen,
čeprav poletje uradno traja do 23. septembra. Ampak koledarsko in meteorološko poletje se pač ne pokrivata. Včasih
smo vedeli, da se kopalna sezona na slovenski morski obali
po velikem šmarnu (15. avgusta) počasi končuje.
Naj opozorim na porciunkulo, ki jo praznujemo 2.
avgusta. Porciunkula je gozdiček s kapelico v ravnini pod
Assisijem, ki ga je sv. Frančišek dobil v dar od benediktincev in je zibelka frančiškanskega reda. Za to kapelico je
sv. Frančišek izprosil popolni odpustek, ki je bi pozneje
razširjen na vse frančiškanske in župnijske cerkve. Vem,
da je veliko ljudi prepričanih, da so grehi po koncilu odpravljeni in da jim odpustki niso potrebni. Bojim se pa, da
bodo bridko presenečeni, ko bodo prišli tja, kjer je treba
plačati dolgove “vse do zadnjega novčiča” (prim. Mt 5,26;
Lk 15,59). Poleg rednega prejemanja zakramenta pokore,
je to edina možnost odplačevanja “dolgov” pred Bogom.
Milost porciunkulskega odpustka je danes verjetno še bolj
potrebna, kot je bila v njegovem času.
Rojstni dan praznuje avgusta p. Bernard Karmanocky
(25. avgusta 1946).
Goduje avgusta p. Bernard Karmanocky (20. avgusta).
Umrli so v avgustu: p. Krištof Sedlak (10. avg. 1973); p.
Inocenc Feryan (12. avg. 1985); p. Pelagij Majhenič (13. avg.
1994); p. Pij Petrič (14. avg. 1965); p. Kerubin Begelj (17. avg.
1964 na Kostanjevici v Novi Gorici); p. Hieronim Sellak (25.
avg. 1987) in p. Hiacint Podgoršek (27. avg. 1954). Naj jim
sveti večna luč!
p. Bernardin

Vsak kristjan mora biti prepričan, da je njegova temeljna in prva dožnost
biti pričevalec resnice, v katero veruje, in ljubezni, ki ga je prerodila.

sv. Janez XXIII.
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Rafko Valenčič

PODOBA ČLOV EŠKEGA IN BOŽJEGA
ob Marijinih praznikih
zaživi tleča zavest pripadnosti verskemu občestvu

Praznik Marijinega vnebovzetja vsako leto prebuja v kristjanih nova spoznanja in izkustva. Zdi se, da je
prišel hitro in nepričakovano in nas še hitreje zapustil. Ali naj svoja pričakovanja odložimo do naslednjega
Marijinega praznika ali celo do naslednjega leta? Nikakor!
Kakšen je odgovor na vprašanje, zakaj se ob tem prazniku v kristjanih prebudi žeja po vzorih in globlji
duhovnosti, po navzočnosti božjega v našem življenju, zakaj zaživi tleča zavest pripadnosti verskemu občestvu, ki išče potrditve
P. Vladimir Kos
v množičnosti, v domačih cerkvah in na božjih poteh, v molitvi
in pesmi, v prejemu zakramentov, pa tudi v želji po spremembi
življenja, ki se krčevito oklepa stare miselnosti in navad?
S telesom in dušo v nebesa privzeta,
Odgovor je preprost. V Mariji doživljamo njeno zemeljsko,
človeško bivanje z vsemi lepotami in težavami, upi in pričakoMarija, s teboj spet radujemo se!
vanji, pa tudi veličino in polnostjo, po kateri vede ali nevede
Ker znova nam ljubi Bog v tebi obeta
hrepenimo. Marija je ena izmed nas, zemljanka med zemljani,
nebeško deželo, najlepšo od vseh.
upajoča med upajočimi, trpeča med trpečimi, vendar vse zemeljsko presegajoča, ker je že deležna poveličanja in končne
Z rokami lahko se tam vrtnic dotikaš,
sreče, zapisane v človeško hrepenenje. Ob Mariji se v nas prežlahtnajših od vseh, ki jih zemlja rodi.
buja izkustvo izgubljenega raja, ki ga nosimo v svojem srcu,
Z nogami po bajni se travi premikaš,
mislih in pričakovanjih.
Tedaj razumemo, zakaj se ob njenih praznikih množice zbirajo
od stavb čudovitih do vej s sadeži ...
v domačih cerkvah in Marijinih svetiščih, zakaj verniki romajo
v domače in tuje romarske kraje, zakaj z molitvijo in pesmijo
S teboj občudujemo Božjo ljubezen!
hvalijo njeno življenje, predanost Bogu, se mu zahvaljujejo za
Ima kaj bolj osrečujočega svet?
njeno pomoč in varstvo, prosijo zase in za svoje najbližje milosti
Še enkrat napolnil bom harfe zareze
– za zdravje, razumevanje in srečo v družini, uspeh v življenjskih
z valovi, Marija, pojočih besed ...
nalogah, spreobrnjenje srca in življenja, mir in spravo v družbi …
Žena je deležna čedalje večjega priznanja in uveljavitve na
vseh področjih življenja: družinskega in vzgojnega, znanstvenega in umetniškega, družbenega in političnega, pa tudi športa. Osnove tega dogajanja so predvsem
antropološke in teološke narave: dostojanstvo žene in matere, posrednice in varuhinje življenja, nosilke vere in upanja,
ljubezni in lepote, ki ga prenaša na vse rodove sredi vsakdanjega življenja. Janez Pavel II. je v Apostolskem pismu o
“Dostojanstvu žene” (1988) in v “Pismu ženam” (1995) spregovoril o “ženskem geniju”. Ne obravnava prvenstveno ne
pravic ne dolžnosti žene, marveč govori o tem, kar je lastno
njeni naravi in poslanstvu, ki je v službi življenja, služenja in
nesebičnosti, dobrote in usmiljenja. To v najpopolnejši meri
velja za Marijo, Bogorodico in soodrešiteljico človeštva, nas
vseh. V njej ima človeštvo, predvsem pa žena, neizčrpen
izvir za oblikovanje lastne podobe ter podobe in vloge žene
in matere. Z Marijo sme tudi žena reči: »Glej, odslej me
bodo blagrovali vsi rodovi. Velike reči mi je storil on, ki je
mogočen« (Lk 1,48–49). In če tega ne more reči ne sama
ne drugi o njej? Treba je preseči napačno podobo žene, ki
jo kažejo nekateri sodobni tokovi družbenega dogajanja:
zanikanje njenega dostojanstva, poniževanje in popredmetenje njenega telesa, nove oblike suženjstva in izkoriščanja,
pozaba specifičnosti, ki jih žena prispeva družini in družbi …
To nam kaže, kako doseči mir in spravo, razumevanje in
usmiljenje. Pristopiti je treba k drugemu, pozabiti na zameKupola na Šmarni gori
re in prepire, ponuditi roko miru in sprave, pokazati obličje
(Matevž Langus, 1842)
razumevanja in usmiljenja. Druge poti ni! Treba je pogumno
slediti Marijinemu vzoru. Na tej poti nismo sami. Poleg vzora
nam je obljubljena njena pomoč.
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6. avgust
spremenitev na gori
NJEGOV OBRAZ SE JE ZASVETIL KOT SONCE
Mt 17,1-9
Vse važne točke Kristusovega javnega življenja
označujejo gore. Pod tem izrazom seveda ne smemo
razumeti samo resničnih gora, ki kipijo v nebo kot
Alpe v Evropi ali Rocky Mountains ali Andi v Ameriki.
Gora je v evangeliju simbol Kristusovega nastopa, pa
naj si bo to pred hudičem v času skušnjav, ko ga je
peljal na visoko goro in mu ponudil zemeljsko oblast,
ali goro blagrov, ko je množico nagovoril, kot nekdo,
ki ima oblast, ali “goro” Golgoto, ki je kljub temu, da
je visoka komaj nekaj metrov, kraj našega odrešenja. Posebno mesto ima gora spremenitve, kjer so
bili posebnega Jezusovega razodetja deležni samo
tisti trije apostoli, ki so se šteli Kristusu za najbližje:
Peter ter brata Jakob in Janez. Tam je Kristus o sebi
pokazal, kar je resnično: ne le Sin človekov, ki “nima,
kamor bi glavo položil”, ampak tisti, ki ne odrešuje
le z oznanjevanjem, pač pa z dejanji in živi tam,
kamor je šel tudi za nas “prostor pripravit”. Kot ga
trpljenje in smrt pokažeta na najnižji točki njegovega
zemeljskega bivanja, tako ga spremenitev postavi
tja, kjer je njegovo pravo mesto: na desnici Očetovi.
Zavest, Kristus ni navaden človek, kot ustanovitelji
drugih verstev, mora vzbujati ne samo ponos na naš
izvor, ampak tudi odgovornost, ki jo ta nosi s seboj:
drugim posredovati, kar smo sami prejeli.
13. avgust
19. nedelja med letom
JEZUS VABI PETRA K SEBI
Mt 14,22-33
Pri Matejevem opisu Jezusa, ki hodi po viharnem
jezeru in povabi Petra, naj mu sledi, je treba gledati
na podobo, ki je v ozadju. Učenci v čolnu Jezusa
niso spoznali; to se je zgodilo tudi Mariji Magdaleni,
ko je zagledala Jezusa ob praznem grobu in obema
učencema na poti v Emavs. Iz tega sledi, da za spoznanje Jezusa zgodovinski podatki ne zadoščajo; ni
ga mogoče spoznati brez vere; še več: ni ga mogoče
spoznati, če se sam ne da spoznati. Tu je pojasnilo,
zakaj mnogi, ki sicer poznajo evangelij in so bili
dovolj obveščeni, kljub temu Jezusa ne spoznajo:
ne da se jim spoznati, ker jim manjka ponižnost, ki
je za vero bistvena, saj mora človek priznati svojo
nemoč. Drugo: Petru uspe hoditi po vodi, dokler se
ne zave viharja. Tedaj mu upade pogum in se začne
potapljati. Spet pomanjkanje vere, kar pomeni, da
ni dovolj Jezusa spoznati, ampak je treba vanj verovati. Verovati pa po evangeljsko ne pomeni zgolj
nekaj priznavati za resnico, ampak v skladu s tem
spoznanjem živeti po normah, ki so nam razodete
in jih najdemo v evangeliju. To pa spet vključuje
ponižnost, saj si teh norm človek ne more postavljati
sam ali kaka človeška oblast. Te norme so temelj
vsega nauka Cerkve, saj vse njeno oznanjevanje
temelji na njih posredovanju in razlaganju.
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20. avgust
20. nedelja med letom
JEZUS HVALI VERO POGANSKE ŽENE
Mt 15,21-28
Človek se na prvi pogled čudi najprej Jezusovemu
popolnemu molku ob prošnji kanaanske žene in
potem, ko ta vztraja v prošnji, njegovemu trdemu
odgovoru, da ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati
psom. Ta prigoda je iz tistega dela Kristusovega
življenja, v katerem je bilo oznanjevanje namenjeno
samo Izraelcem. Šele ko iz ženinega odgovora
spozna njeno vero, jo pohvali, češ da je velika in
njeni prošnji ustreže ter ozdravi hčerko. Vera je
torej tista, ki je omogočila čudež. Po drugi strani je
pa dostikrat nemogoče brez vere spoznati čudež:
imamo nič koliko primerov ljudi, ki so na svoje oči
videli čudež npr. v Lurdu, pa so odšli neverni, kot so
prišli. Dogodek s Kanaanko je bil pa tudi nauk učencem, ki so se pritoževali, ker jih je žena nadlegovala.
Kot mnogokje tudi tukaj evangelij odseva problem
skupnosti prvih kristjanov, kjer so tisti, ki so prišli
iz judovstva, hoteli imeti prednost pred tistimi, ki so
prišli iz poganstva. Iz tega je nastal v prvi Cerkvi
celo prepir, katerega posledica je bilo imenovanje in
posvetitev prvih diakonov, kot o tem poročajo Apostolska dela. Tudi danes je marsikdaj enako. Radi
se bahamo, češ da smo kot kristjani nekaj boljšega,
ker je naša tradicija že dolga in postrani gledamo
tiste, ki šele prihajajo v Cerkev. Pa pozabljamo, da
ni čas, ki odloča, ampak koliko je vera uresničena v
življenju – to je pa dostikrat kaj revno.
27. avgust
21. nedelja med letom
JEZUS OBLJUBI PETRU KLJUČE KRALJESTVA
Mt 16,13-20
Verovati v Boga, tudi v Kristusa, biti v stiku z
njim, toda brez vsakega posrednika in še posebno
brez Cerkve: to je parola današnjega “modernega”
človeka. V bistvu to pomeni oblikovati si krščanstvo
po svoje: sprejeti, kar ti je všeč, odkloniti, kar ti ni
po volji ali ti je napoti. Ko enkrat pride do tega, je od
krščanstva ostalo samo še ime in v Evropi je to zdaj
že postalo pravilo. Evangelij je z opisom podelitve
“ključev” Petru enkrat za vselej opravil s tovrstnim
pojmovanjem. Človek lahko s Cerkvijo tudi ni zadovoljen, lahko jo kritizira, ne more pa spraviti s
sveta dejstva, da Kristus redno deluje v Cerkvi in po
Cerkvi. To ne izključuje njegovih posegov tam, kjer
nimajo možnosti, da bi Cerkev spoznali, popolnoma
pa izključuje nekakšno “neodvisno” krščanstvo, ki
odklanja vsako avtoriteto in vsako organizacijo, saj
je avtoriteto in organizacijo postavil Kristus sam. To
je tudi vzrok, da Cerkev ne hodi po poti “demokracije”, ki je kot posmeh v našem času vedno bolj na
papirju, saj so se oblasti polastile takšne in drugačne
mafije, ampak ohranja svojo hierarhično ureditev.
Kot človek, ki odklanja vsako državljanstvo, ne pripada nikomur, tako tudi tisti, ki odklanja Cerkev, ni več
kristjan, pa naj se še tako baha s svojo “čisto” vero.
Zato pa tudi ne more pričakovati,  da bo obravnavan
kot tak, ko bo treba dati dokončni obračun.
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SEUL — Kot je povedal predsednik južnokorejske
škofovske konference, nadškof Hyginus Kim HeeJoong, je novi korejski predsednik Moon Jae-In
dejaven katoličan. Katoličani od njega pričakujejo
nov politični začetek ter upajo v edinost, socialno
uravnoteženost ter konec korupcije.
BAGDAD — Džihadisti skrajne skupine Islamska
država so po navedbah iraških oblasti v Mosulu
razstrelili tisočletno mošejo Al Nuri s prepoznavnim
poševnim minaretom. V njej se je voditelj IS Abu
Bakr Al Bagdadi leta 2014 v svojem edinem javnem
nastopu razglasil za kalifa.
DUNAJ — Apostolski vizitator za vernike kaldejskega obreda v Evropi škof Saad Sirop je ob obisku
kaldejskih skupnosti v avstrijskem glavnem mestu in Linzu povedal, da si kaldejski kristjani zelo
prizadevajo za vključitev v družbo v novi domovini.
Bojijo pa se številnih muslimanov.
SARAJEVO/CELOVEC — Kardinal Vinko Puljić je o
obisku krškega škofa Aloisa Schwarza z delegacijo
(škofiji sta pobrateni) izrazil bojazen, da bo vedno
več katoličanov zaradi slabega političnega in gospodarskega položaja zapuščalo sarajevsko nadškofijo. Skrbi ga tudi, ker se islam evropskega značaja
spreminja v arabskega, fundamentalističnega.
LIMA/VATIKAN — Predsednik Perujske škofovske
konference nadškof Salvador Pineiro Garcia-Calderon je za L‘Osservatore Romano povedal, da papež
Frančišek načrtuje škofovsko sinodo o ljudstvih v porečju Amazonke. Skrbi ga, kaj bo z njimi v prihodnje.
BUDIMPEŠTA — Strokovnjak za komunikacijo Özseb Horanyi je kritiziral tako madžarsko vlado kot
tudi Cerkve zaradi njihovega vedenja v begunski
krizi. Opozoril je, da dejstvo, da Cerkve ne najdejo
enotnega stališča do omenjenega perečega vprašanja, “razdiralno” deluje na moralo ljudi.
LVIV — Papež Frančišek je za pomožnega škofa
ukrajinske škofije Lviv imenoval 39-letnega minorita p. Edvarda Kavo, ki je tako postal najmlajši škof
na svetu. Leta 1978 je bil rojen v bližini Lviva, 1996
je vstopil v minoritski red, 2003 je postal duhovnik,
2008 je bil izvoljen za provinciala. V Ukrajini so štirje od petih škofov mlajši od 40 let.
DUNAJ — Bagdadski nadškof Jean Benjamin Sleiman je na tiskovni konferenci v avstrijskem glavnem mestu ob obiskih v več avstrijskih mestih opozoril na prodajo orožja zahodnih držav državam
Bližnjega vzhoda (ZDA Savdski Arabiji). »Kdor prodaja orožje, ne more trditi, da se bori zoper terorizem,« je poudaril nadškof Sleiman.
NEW YORK — Papežev pooblaščenec za migracije Michael Czerny je na spremni prireditvi, ki jo je
ob drugem neformalnem zasedanju ZN o “velikih
migracijskih in begunskih gibanjih” pripravil Sveti
sedež, spomnil, da je zagotovitev človeka vrednih
življenjskih razmer, miru in varnosti v domovini
“najbolj poštena, razumljiva in učinkovita pot” za
odpravo vzrokov za prisilno migracijo.
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JUBA — Nadškof Paulino Lukudu Loro je za italijanski dnevnik La Stampa povedal, da bi papež
Frančišek lahko sredi oktobra obiskal Južni Sudan.
Te dni pričakujejo papeževega odposlanca, da se
bodo dogovorili o obisku.
VATIKAN — Kardinal državni tajnik Pietro Parolin
je za Radio Vatikan povedal, da bo mogoče stisko
prebivalcev Venezuele končati le z volitvami. Položaj v tej državi je “resnično dramatičen, obstaja pa
tveganje, da bo še bolj”. Zato je treba ljudem dati
priložnost, da na volitvah “odločijo o svoji sedanjosti in prihodnosti”.
LJUBLJANA — Vrhovni sodniki Damijan Florjančič,
Maja Tratnik in Vesna Žalik so se izkazali za zveste
vojake t. i. revolucionarnega prava, ki so ga oktobra 1943 začrtali komunisti na kočevskem procesu.
Vrhovno sodišče je namreč zdaj s sodbo škandalozno legitimiziralo umore vojnih ujetnikov, namreč
zrežiran “sodni” proces, na katerem je komunistično vojaško “sodišče” oktobra 1943 v Kočevju na
smrt obsodilo 16 vojnih ujetnikov, ne da bi ti imeli
najmanjšo možnost obrambe.
JERUZALEM — Izraelski predsednik Reuven Rivlin
se je 19. aprila na sedežu latinskega jeruzalemskega patriarhata srečal z voditelji krščanskih cerkva v
Izraelu. Zagotovil je, da se Izrael zavzema za svobodo vere in zavarovanje svetih krajev krščanstva.
SANA‘A — Jemen se spopada z najhujšim izbruhom kolere na svetu. Število sumov primerov
okužbe s to nalezljivo boleznijo je preseglo 200 tisoč. V Jemnu je za kolero do konca junija umrlo več
kot 1.300 ljudi, med njimi je četrtina otrok. Število
smrtnih primerov naj bi še naraslo.
STRASBOURG — Visoka predstavnica EZ za
zunanje zadeve Federica Mogherini je 16. maja v
Evropskem parlamentu versko raznolikost označila
za “eno največjih bogastev Bližnjega vzhoda”. EZ
se v dialogu z državami tega dela sveta “sistematično” zavzema za versko svobodo, sama pa je lani
ustanovila službo posebnega odposlanca EZ za versko svobodo zunaj EZ.
BEIJING/RIM — O kitajskem škofu Petru Shau
Zhuminu od 18. maja, ko se je moral javiti pri državnem uradu za verske zadeve v Wenzhou, ni sledu. Za škofa v omenjenem mestu ga je septembra
lani imenoval papež Frančišek, kitajske oblasti pa
njegovega imenovanja niso priznale. Doslej so ga
zaprle že štirikrat.
LURD — Med 19. in 21. majem je bilo 59. mednarodno romanje vojakov in policistov v Lurd. Udeležila se ga je tudi delegacija iz Slovenije. Zbralo
se jih je 13.000 iz 41 držav. Naslov romanja je bil:
“Podari nam mir” in se je naslanjal na letošnjo papeževo poslanico ob dnevu miru.
BERLIN — Berlinska škofa Heiner Koch (katoliški)
in Markus Dröge (evangeličanski) sta pred 36.
nemškim evangeličanskim cerkvenim dnevom od
24. do 28. maja v Berlinu in Wittenbergu opozorila
na njegov pomen za Nemce, izrazila pa zadržanost,
da bi lahko privedel do odločilnega zbližanja med
protestanti in katoličani v temeljnih vprašanjih. Ta
dogodek ne sme biti ekumenski poskus.
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VATIKAN — Papež Frančišek je 26. maja sprejel
odpoved kardinala Agostina Vallinija službi papeževega generalnega vikarja rimske škofije in nadduhovnika papeške bazilike sv. Janeza v Lateranu.
Obe službi je zaupal dosedanjemu rimskemu pomožnemu škofu mons. Angelu De Donatisu, hkrati
pa ga je povzdignil v nadškofa.
DUNAJ — V avstrijskem parlamentu so imeli 31.
maja po ameriškem zgledu prvi narodni molitveni
zajtrk v Avstriji. Udeležilo se ga je več kot dvesto
gostov iz 27 držav, nanj so poleg tega povabili 36
politikov iz štirih strank.
CASTELNUOVO — Iz bazilike sv. Janeza Bosca
(1815-1888) nad njegovo rojstno hišo v Castelnuovu, posvečene leta 1984, so bile ukradene njegove
relikvije. Hranili so jih za glavnim oltarjem kripte,
2. junija pa so izginile. Karabinjerji so jih našli pri
starem znancu policije, ki je mislil, da je relikviarij
zlat in bo z njim dobro zaslužil
MOSKVA — Neodvisni inštitut za raziskavo javnega mnenja Levada je 6. junija objavil rezultate raziskave o verskem pouku v šolah. Po njih si le sedem
odstotkov odraslih Rusov želi, da bi bilo tega več
kot le ena ura tedensko, 52 odstotkov pa jih je za
to, da bi morali več poučevati zgodovino.
ASTANA — V kazahstanski prestolnici so 9. junija
odprli svetovno razstavo EXPO 2017, dan pozneje pa
vatikanski paviljon na razstavi. Obeh dogodkov se
je udeležil prefekt Dikasterija za celosten človekov
razvoj kardinal Peter Turkson. Razstavo so naslovili Energija prihodnosti, vatikanski paviljon pa Energija za skupno dobro, skrb za naš skupni dom.
CANBERRA — Po protestih kristjanov, socialdemokratske stranke Labor Party in koptskega škofa v
Avstraliji Anbe Suriela, avstralske oblasti ne bodo
vrnile v Egipt 80 koptskih beguncev (20 družin).
čeprav so to prvotno nameravale. V Avstraliji sicer
živi 25.000 Koptov.
LJUBLJANA — Predsednik vlade Miro Cerar je 10.
junija izjavil, da mora njegova stranka ostati vodilna tudi v naslednjem mandatu. Od kod naj bi “kapnili” potrebni glasovi, pa najbrž niti sam ne ve, saj
ankete kažejo, da se ni uvrstila niti na drugo mesto.
DUNAJ — Avstrijci so se 13. junija v stolnici sv. Štefana pri maši zadušnici, ki jo je daroval pomožni škof
Helmut Krätzl, uradno poslovili od umrlega nekdanjega avstrijskega zunanjega ministra Aloisa Mocka.
Škof Krätzl se je Mocku zahvalil za vse, »kar je v več
kot treh desetletjih naredil za Avstrijo, predvsem pa,
kako je pričeval kot krščanski politik«.
HINJE — Ameriški Slovenec Frank John Lausche,
eden izmed največjih ameriških politikov slovenskega rodu, je v petek, 23. junija 2017, dobil v vasi
Hinje svoje plošče. Pred letom dni so prvo obeležje
postavili v osnovni šoli Prevole, novembra 2016 pa
je dobil svoje mesto tudi v spominskem parku v
Žužemberku. Frank se je rodil 14. novembra 1895
v Clevelandu. Njegov oče je bil iz Hinj. Po študiju
je postal sodnik in župan Clevelanda. Petkrat je bil
izvoljen za guvernerja države Ohio in dvakrat za
zveznega senatorja. Ugledni politik in človekoljub  
je umrl 21. aprila 1990 v Clevelandu.
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MOSKVA — Relikvije sv. Nikolaja v pravoslavni
stolnici Kristusa Odrešenika je do 23. junija počastilo več kot milijon vernikov iz vse Rusije pa tudi
Ukrajine in Belorusije. Verniki na to čakajo do dvanajst ur v tri kilometre dolgi vrsti.
RIM — Papež Pavel VI. (1963–1978) je pred 40 leti
(27. junija 1977) imenoval tedanjega münchensko-freisinškega nadškofa Josepha Ratzingerja,
poznejšega papeža Benedikta XVI., za kardinala.
Je še edini živi kardinal, ki ga je imenoval Pavel VI.
FATIMA — Libanonski maronitski patriarh Bechara Boutros Rai je 25. junija Libanon in ves Bližnji
vzhod izročil v varstvo Mariji. Posvetitev brezmadežnemu Srcu Marijinemu je bila vrhunec “libanonskega dneva” v Fatimi.
BERLIN — Nemška kanclerka Angela Merkel je 26.
junija pri srečanju ljudi iz kroga kardinala Höffnerja
opozorila, da je katoliški družbeni nauk danes bolj
aktualen kot kdaj koli prej. Sem spada nauk o dostojanstvu dela, zaobjet v katoliških socialnih okrožnicah, ter da se je treba zanj vsak dan zavzemati.
LYON — Lyonski nadškof, kardinal Philippe Barbarin
je 14. julija maševal v stolnici sv. Janeza v zahvalo za
osvoboditev Mosula iz rok islamskih teroristov. Nadškofija Lyon je namreč partnersko povezana z omenjeno kaldejsko nadeparhijo.
RIM — V sredo, 5. julija je umrl Joaquin Navarro
Valls, po poklicu zdravnik psihiater in novinar, ki
ga je sv. Janez Pavel II. leta 1984 imenoval za direktorja Tiskovnega urada Svetega sedeža, kar je
ostal do leta 2006.
VATIKAN — Papež Frančišek je 7. julija priznal
junaške kreposti petim ljudem, med njimi tudi
kolumbijskemu škofu Jesusu Emiliu Jaramilli Monsalvu (Arauco) in duhovniku Pedru Marii Ramirezu Ramosu. Škofa Monsalva so umorili leta 1989 v
Fortulu, posebej si je prizadeval za pomoč najbolj
siromašnim ljudem, da bi tako onemogočil delovanje komunističnima gverilskima organizacijama
FARC in ELN. Slednji sta ga tudi prijeli in umorili.
MILANO — Milanski nadškof kardinal Angelo Scola
je 7. julija objavil novico, da je papež Frančišek
za njegovega naslednika imenoval generalnega vikarja milanske nadškofije mons. Maria Delpinija.
Mons. Delpini bo že 144. nadškof v tem severno
italijanskem mestu. Za svoje geslo si je izbral zelo
pomenljive besede: Zemlja je polna njegove slave.
LJUBLJANA — Od 7. do 13. julija je bil na obisku
v Sloveniji nadškof iz Melbourna v Avstraliji, msgr.
Denis J. Hart. Tu je začel praznovanje svoje zlate
maše. V njegovi nadškofiji je slovensko versko središče, v njej živi kakih 7.000 slovenskih katoličanov
(v vsej Avstraliji jih je okrog 20.000). Nadškofija
ima 219 župnij, čez 300 osnovnih in srednjih šol,
katoliško univerzo z več kot 4.000 študenti, 15 bolnišnic, 18 sirotišnic in 100 domov za ostarele. Vsako nedeljo obhajajo bogoslužje v več kot 30 jezikih.
NEZAHUALCOYOTL — V tej mehiški škofiji so 6.
julija umorili župnika župnije San Isidro Labrador
Luisa Lopeza Villo. To je že osemnajsti umor duhovnika, odkar je leta 2012 prišel na oblast predsednik Enrique Pena Nieto.
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IGNA CIJ KNOB LEHAR
LETO 1855

Kdo je bil pa četrti Jeranov črnec, ki je 23. avgusta
z Jeranom in tremi drugimi obiskal župnika Blaznika v Naklem? 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.
Imel je kakšnih devet let. V Egiptu so mu še živeli
starši in ena sestra. Vere so bili mohamedanske; bili
pa so pripravljeni dati se krstiti, če bi jih mogel Olivieri prepeljati v Evropo in kje oddati. O dečku piše
Danica (10. septembra 1858): »Fantič je bolehen,
zlasti ima eno nogo skaženo. Pravi da je to dobil v
turški šoli. Zdravniki pa menijo, da ima to od škrofeljnov (jetike bezgavk).« Po tega dečka je prišel 12.
aprila naslednjega leta 1859 Olivieri sam in in ga je
odpeljal v Neapelj v “Zavod svete Marije pri palmah”.
Ta zavod, ki se je kratko imenoval “Palma”, je bil
ustanovil frančiškan Ludovik de Casoria v podporo
afriškim misijonom. Potem je postal osrednji zavod
za šolanje črne mladine. Olivieriju je naročila Sveta
stolica, naj v ta zavod Palma prepelje vse mlade
črnce, ki jih je bil pripeljel iz Egipta.
Kako pa je bilo z drugimi tremi Jeranovimi črnci?
Zgodnja Danica je 16. februarja 1860 prinesla
prav na koncu z velikimi črkami oglas, da je Jožef
Kranjski, ki ga je bil Jeran leta 1854 pripeljal iz Kaira, prejšnji dan umrl. Hodil je v 3. razred ljudske
šole. Jeran je v naslednjih številkah Danice pisal o
njem. Bil je doma iz dežele Senaar južno od Kartuma. Očeta je izgubil že kot dete. Lovci na sužnje so
se zagnali tudi nad njihovo vas, zažgali koče, pobili
nekaj ljudi, druge pa odgnali. Tako je bil pripeljan
na kairski trg tudi on s svojo materjo, ki ji je bilo
ime Hadmal. Kupil ju je še dosti dober človek. Mati
se je dala krstiti na ime Marija, a je kmalu potem
umrla. Dečka je vzela k sebi neka kairska gospa. V
njeni hiši ga je spoznal Jeran, ko je leta 1853 prvič
prišel v Kairo. Gospa mu ga takrat še ni hotela dati,
ampak šele naslednjo jesen, ko se je moral drugič
vrniti. Ime mu je bilo Fádala. Bil je nežnega telesa, občutljive narave in blagega srca. Lepe oči so
razodevale njegovo lepo dušo. Včasih je bil otročji,
kakor so naši otroci v starosti treh do petih let; po
drugi strani je pa spet prav modre pravil. Že v nekaj
tednih se je pri Jeranu naučil toliko slovenskega, da
se je z ljudmi lahko razumel. Ko se je naučil čitati,
je najraje prebiral svetopisemske zgodbe. Verouka
se je z veseljem učil, za učenje svetnih predmetov pa ni bil posebno vnet. Silno je bil radoveden
in je venomer povpraševal. Do revežev je bil zelo
usmiljen. Prav nič mu ni bilo všeč, ako so se ljudje
ustavljali in ga gledali. Kadar je pri kristjanu opazil
kakšno napako, si je ni znal drugače razlagati, kakor
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da si je mislil, da se mu je najbrž zmešalo. Zelo je
bil sramežljiv. Tovariša, ki se je nekoč nedostojno
vedel, se je potem skrbno ogibal. Bil je silno živ, tudi
hude jeze in maščevalen. Kadar je bil kaznovan, se
mu je zdelo za malo; pa je brž pozabil in se skušal
prikupiti. Jerana je zadnja leta posebno rad ubogal.
Tudi on je želel postati duhovnik.
Že dalj časa je bolehal na pljučih. Ljubljana s svojo meglo in svojim mrazom ga je ugonabljala. Jeran
ga je hotel spraviti v kakšen toplejši kraj, a je bil že
preslab za prevoz. Zadnjo zimo se mu je izboljšalo.
Dne 6. februarja je pa nenadoma oslabel. Še isti
dan so mu dali sv. zakramente. Potem ni skoraj več
govoril in se tudi ni več dosti zavedal. Za njegovim
pogrebom je šlo veliko Ljubljančanov.
Stanislav Data je ostal v Ljubljani do 2. maja
1860. Prvo leto je napravil skušnje kar čez dva raz
reda. Drugo leto je zdelal 3. razred, tretje leto se
je pa v 4. razredu učil tudi za 1. gimnazijski razred.
Zraven tega se je precej vadil na klavirju in v risanju.
Pri vsem svojem učenju je imel še zmerom dovolj
časa za igrače in šale. Jeran piše o njem (ZD 20. 2.
1862): »Tolikega uma še nismo videli pri nikomer,
kolikor ga ima ta mladenič; bil bi lahko med prvimi
zvezdami na zemlji.«
Tri mesece po smrti Jožefa Kranjskega ga je Jeran
poslal v Neapelj v zavod Palma, ker ni hotel nositi
odgovornosti za njegovo nadaljnje zdravje. Tudi
je postal ta 15 ali 16-letni fant tako nepokoren in
uporen, da Jeran in drugi vzgojitelji niso mogli več
dosti opraviti pri njem. Po smrti Jožefa Kranjskega
se je čutil še bolj osamljenega. Trlo ga je domotožje
in ga vleklo proti rodni Afriki. Tudi se mu je vzbujala
želja po bolj svobodnem življenju.
Iz neapeljskega zavoda Palma je pisal v začetku
leta 1862 Jeranu. Naziva ga Abuna, naš oče (ZD
20. 2. 1862). Piše mu: »Meseca marca pojde od tod
pet ali šest redovnikov v Afriko in bom šel tudi jaz
z njimi. Sem prav zdrav in se pridno učim kemije,
francoščine in arabščine. V Ljubljani sem se le nerad
učil; ne čudite se temu, saj veste, da sem po naravi
len. Še premalo sem mogel razumeti Vaši dobroto.«
Želi, naj mu M. (njegov bivši ljubljanski tovariš)
slovensko piše. Potem dostavlja: »Vsi smo zdravi,
tudi mali Aleksander, ki je bil nekaj časa v Ljubljani.«
11. marca je že pisal Jeranu iz Aleksandrije.
Zahvaljuje se mu za obe pismi, ki ju je bil pred odhodom iz Neaplja prejel. Jako ju je bil vesel, ker je
iz njiju videl, da ga ima Abuna še vedno rad. Tudi
boter, redovnice in drugi dobrotniki so mu pisali. V
pismu se obtožuje: »Kadar ste me opominjali, sem
se obrnil proč in sem zmerom kazal zaničevanje do
vaših opominov, kar dobro veste tudi Vi; to sem pa
delal, ker sem bil takrat nehvaležen in neizkušen.
Zdaj pa bodite prepričani, da nisem več tak. Žal mi
je, da sem Vas tako žalil; zares mi je hudo žal.
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MAKABEJSKI BRATJE
V katoliškem koledarju se 1. avgusta spominjamo
pričevanja pred skupnostjo dobil zemljo v dediščino.
makabejskih bratov, to je družine Makabejcev, ki je
David je zaradi svojega usmiljenja dobil v dediščino
vodila vstajo vernih in zvestih Judov proti sirskemu
kraljevski prestol na veke. Elija je strastno gorel za
potujčevanju. Vstaja se je posrečila in je prinesla
postavo in bil zato vzet v nebo. Hananjá, Azarjá in
Judom svobodo, potomci prvega voditelja Matatija
Mišaél so verovali in bili so rešeni iz plamenov. Daniel
pa so postali pravi vladarji. Makabejske brate bi
je bil zaradi svoje nedolžnosti iztrgan levom iz žrela.
lahko imenovali predhodnike krščanskih mučencev
Tako spoznajte od rodu do rodu, da nihče, ki zaupa
in pričevalcev. Bojevali so se za čistost svoje vere in
vanj, ne bo omagal. Ne bojte se groženj grešnega
za postave, ki jih je dal Bog judovskemu ljudstvu in
človeka, kajti njegova slava bo razpadla v gnilobo
vsemu človeštvu. Za svoje prepričanje so tudi trpeli
in črve. Danes se bo povzdigoval, jutri pa ga ne bo
in umirali. Ko je kralj Antioh podpiral brezbožne Jude,
več najti, kajti povrnil se je v svoj prah in njegovi
oropal in oskrunil tempelj in z vsemi sredstvi pritinačrti so propadli. Otroci moji, bodite možje in se
skal na verno ljudstvo, da bi se izneverilo postavi, je
trdno držite postave, kajti po njej se boste proslavili
vstal Matatija, se zgrozil nad ostudnostmi, ki so se
(1 Mkb 2,49-64).
godile v Judeji in Jeruzalemu, zbral svoje sinove, ki
To je bila Matatijeva oporoka, ki jo je zapustil svoso si iz žalosti pretrgali oblačila, oblekli raševino in
jim sinovom. Ti so vztrajali v boju za postavo, za vero
sklenili, da bodo ostali zvesti zavezi svojih očetov.
in svobodo proti Sircem. Juda Makabejec je po smrti
»Kraljevim ukazom ne bomo pokorni in od svoje
svojega očeta (umrl 166 pred Kr.) vodil osvobodilno
vere ne bomo odstopili ne na desno ne na levo!« (1
vojsko proti Sircu Nikanorju do končne zmage.
Mkb 2,22). Ko je neki Jud daroval na oltarju v MoObe knjigi Makabejcev imata še posebno vrednost
deínu, kakor je kralj ukazal, se je Matatija » razvnel
zaradi miselnega bogastva, saj sta izrazit zaključek
od gorečnosti. Obisti so mu
starozaveznih religioznih iskanj
vztrepetale. V navalu pravične
in je v njih poudarjena ideja o
jeze je stekel in nad oltarjem
nadaljevanju Božjega kraljstva
zabodel moža. Skupaj z njim je
na onem svetu. Človek se ob
ubil tudi kraljevega odposlansmrti s polno zavestjo prebije
ca, ki jih je silil k žrtvovanju,
pred sodni stol svojega Boga
in prevrnil oltar. Prevzela ga
in je vekomaj združen s svojim
je gorečnost za postavo ...
telesom.
Potem je Matatija začel vpiti
Matatijev sin Juda je zaradi
z močnim glasom po mestu:
hrabrosti in vojnih uspehov
‘Kdor koli gori za postavo in
dobil priimek makkabá, kar poMatatija
se drži zaveze, naj gre za memeni v našem jeziku kladivo.
noj!’ Nato je skupaj s svojimi
Ker se je rodbina Makabejcev
bojevala zoper poganski helesinovi pobegnil v hribe. Vse,
nizem, se je ime Makabejcev preneslo na vse ude
kar so imeli v mestu, so zapustili (1 Mkb 2,23-28).
Matatijeve rodbine, potem pa na vse pravoverne
Tako so se Makabejci iz zvestobe Bogu in vesti
Jude te dobe, zlasti na judovske mučence iz časa
uprli krivicam in nasilju tujih vladarjev in njihovih
Antioha IV. Epifana, kakor tudi na Jude, ki so bili
hlapcev in postali vzorniki vsem tistim, ki so se kdajpregnani za časa Ptolomeja IV. Filopatorja v predkoli upirali krivicam in nasilju. »Zato sta obe knjigi
makabejski dobi.
Makabejcev najtrdnejši priročnik slehernega osvoboMakabejski bratje – bilo jih je sedem – so vsi umrli
dilnega gibanja (starih, novih in najnovejših časov),
v boju za postavo in svobodo judovskega naroda
njegov zakonik in pravzaprav tudi dovolilnica zanje,«
in so jih zato že cerkveni očetje postavili za zgled
(S. Cajnkar, Misli o svetopisemskih knjigah, 74).
krščanskim mučencem in jih kot take tudi častili.
Ko so se bližali dnevi Matatijeve smrti, je govoril
Praznik Makabjecev so obhajali v vseh vzhodnih
svojim sinovom: »Zdaj sta zavladala objestnost in
Cerkevah od 4. stoletja dalje 1. avgusta. V Hierohruljenje, čas prevratništva in divjanje jeze. Zdaj se,
nimovem martirologiju so omenjeni okoli leta 450.
otroci, zavzemite za postavo in dajte svoje življenje
Njihove posmrtne ostanke so prenesli v 6. stoletju
za zavezo naših očetov! Spomnite se del, ki so jih
naši očetje opravili v svojem času, in pridobite si
iz Antiohije (današnja Antakia) v Sirijo, v Carigrad
veliko slavo in večno ime! Mar se Abraham ni izkain deloma v Rim v cerkev San Pietro in Vincoli na
zal zvestega v preizkušnji in mu ni bilo to prišteto
Eskvilinu. Zato so tudi izbrali za proščenje te cerkve
v pravičnost? Jožef se je v času svoje stiske držal
1. avgust, praznik sedmih bratov, in pokopali njihove
postave in postal gospodar Egipta. Naš oče Pinhás je
svete ostanke pod oltarjem. Del teh relikvij so prezaradi svoje silne gorečnosti dobil obljubo večnega
nesli tudi v Köln v cerkev, posvečeno makabejskim
duhovništva. Józue je s tem, ko je izpolnil poslanbratom. Od 8. stoletja dalje se njihov god praznuje
stvo, postal sodnik v Izraelu. Kaléb je zaradi svojega
po vseh zahodnih evropskih deželah.
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

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

S K R I TO Ž I V L J E N J E
Mnogo let je minilo. Jezus je namreč zapustil svoje
svojo razkošno in grešno prestolnico Tiberiado. In
skrito življenje in začel nastopati šele, ko je dosegel
ko leta 28 vidijo, da je zavrgel svojo zakonito ženo
trideseto leto. O teh letih ne vemo drugega, kot da
in ugrabil svakinjo Herodiado, si ogorčeni verniki s
»je napredoval v modrosti, rasti in
pridušenim glasom šepetajo prekletmilosti pri Bogu in pri ljudeh« (Lk
stva, ki jih je Bog na Sinaju izrekel
2,52). V najmanjšem okraju cesarstva
proti zakonolomstvu.
je najskromnejši Jud tako nepoznan
Kar zadeva Jezusa, moremo med
svetu kakor mravlja med sebi enakimi.
evangeljskimi vrstami uganiti samo
Dogodki, ki nam jih je ohranila zgoen dogodek: Jožefovo smrt. V času
dovina iz te dobe, niso v nobeni zvezi
znanega dogodka v templju je bil
s tistimi, v katerih se je dopolnjeval
še živ, nikoli pa ne nastopi v vsem
človeški razvoj Božjega deteta.
javnem življenju svojega rejenca.
Kaj so sploh vedeli v Palestini o
Zelo staro izročilo potrjuje, da je bilo
dogodkih, ki so begali srca in duhove?
Jezusu devetnajst let, ko mu je umrl
Sicer so vedeli, da ima v Rimu po tolioče; v nezgodovinski Zgodbi tesarja
kih neredih in preliti krvi nekdo trdno
Jožefa pa govori o tem sam Jezus.
oblast v rokah in da je cesar Avgust
Tudi Marija nam zbuja v evangeliju
veličasten in slaven. Vendar za Jude
vtis žene, ki nima več moža. Zato si
ni bilo važno, če se je daljnji cesar
jo smemo predstavljati v nazareški
otepal sredi družinskih spletk, kjer je
hišici, kako sedi v ozkem oblačilu
šlo za njegovo nasledstvo, ali če je l.
vdov v skupnem prostoru na častnem
9 po Kr. utrpela njegova zavojevalna
mestu, kjer imajo po talmudu prapolitika od Arminovih Germanov težak
vico sedeti matere, ki niso več pod
poraz, v katerem so izginile Varove
oblastjo moža. Dobri krušni oče se
legije. Jezus je imel skoro dvajset let,
je že ločil od sveta preprosto kakor
ko je l. 14 v svojem šestinšestdesečlovek, ki ve, da je njegova naloga
Cesar Avgust
tem letu umrl Avgust in mu je sledil
na zemlji izpolnjena, vse drugo pa
njegov posinovljenec, Livijin sin Tiberij. Če so po
prepušča Bogu. Varoval je otroka, prav tako kakor
smrti starega gospodarja sveta prišteli k bogovom,
je dovolil materi, da se posveti svoji nadnaravni
je bil to za Postavi zvestega Juda le nov dokaz o
nalogi. Simeonov »zdaj odpuščaš ...« je mogel biti
rimskem malikovanju. Če je novi cesar pustil protudi njegov. Apokrifni spis se gotovo ne moti, ko
ste roke svojemu nevarnemu ljubljencu Sejanu in s
nam prikazuje Gospodovega angela, stoječega ob
podvojeno silo mlatil po svoji okolici, je s tem samo
umirajočem svetem Jožefu.
kazal rimsko barbarstvo. Leta 19 je umrl v Antiohiji
Skoro gotovo je bil on, ki je naučil Jezusa obrti,
skrivnostne smrti junak pohodov na Ren, Germaniod katere je Jecus. Ali je prišla novica o tem iz Sirije do Nazareta
zus živel v skritih
v Palestini?
letih svojega žiJudovske duhove so mogli zanimati samo dogodvljenja. V judovski
ki, ki so zadevali neposredno Sveto deželo. Leta 6, ko
skupnosti je moral
je bil Jezus v templju, je Avgust odstavil judejskega
vsakdo znati delati
četrtnega oblastnika, Herodovega sina Arhelaja,
z rokami, celo tisti,
in ga poslal v izgnanstvo. V Judeji se je nastanil
ki so se posvečali
rimski upravitelj, vitez Koponij, ki je ostal tam tri
študiju Postave: ra
leta. Nato so sledili Marcus Ambivius (0-12), Annius
bi Hilel je bil drvar,
Rufus (12-15) in Valerius Gratus (15-26). Jezus ima
rabi Šamai tesar,
Cesar Tiberij
brez dvoma že enaintrideset let in je na predvečer
Jezus pa je delal,
svojega javnega delovanja, ko se izkrca (leta 16)
da je mogel živeneki Poncij Pilat, pred katerim je stal pozneje nekoč
ti, kot siromak po Postavi, ki je vezala že Adama.
v usodni uri. Kar zadeva Galilejo, fevd drugega sina
»Kdor ne nauči sina kakega rokodelstva, ga nauči
vélikega Heroda, Heroda Antipa, je judovska skup
krasti,« pravi rabinska zapoved. Rokodelec, ki so
nost nezaupno gledala kraljiča, ki hodi po rimskh
mu običajno rekli tesar, je bil dejansko delavec, ki je
stopinjah in z velikimi stroški gradi na bregu jezera
znal izdelovati najrazličnejše predmete iz lesa. Znal
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je prav tako tesati stebre za
v naravo, da bi molil k Očetu (Lk 6,12), kakor da
podpiranje teras kot izdeloso mu samotna premišljevanja stara navada, kjer
vati jarme, sore in osti, pa
duša, obdana od tisočev nevidnih bitij, sredi lepote,
še postelje, skrinje in stole,
ki jo obdaja, laže najde pot k svojemu Stvarniku.
nečke in skrinje za moko.
Z višin, ki obdajajo Nazaret, odkriva oko čudoGrški tekton in aramejski
vito pokrajino. Ezdrelonska planota, palestinska
naggar pomenita mizarja in
Kalifornija, razliva pred človekom dolgi tok svoje
stavbenika obenem. »Kmet
šahovnice rjavih, okrastih in sivkastih polj, svojih
in kovač, zidar in tesar so,«
draguljev, lesketajočih se v vseh odtenkih zelene
kot pravi Papini, »delavci,
barve. Proti severu dviga iznad gričev svojo snežno
katerih rokodelstva so najkrono Hermon s svojimi temnimi gubami, medtem
bolj povezana s človeškim
ko se na bledozeleni ponjavi lagodno razprostira moživljenjem, najnedolžnejša in najbolj pobožna.«
gočni greben Tabora, katerega skladno zaobljenost
Jezus je živel življenje siromaka. Gotovo je živel
je hvalil že sveti Hieronim. Proti jugu so v polkrogu
v zelo skromni hiši, podobni tisti,
vlečejo Samarijske gore, ki obGenezareška riba
kjer smo videli angela obiskati
dajajo Engadi z njegovimi čari.
Marijo in v kakršni je nastanil
Ob vznožju višin Deseteromestja
svojo družino Jožef. Hranil se
se odpira globoka soteska, kjer
je kakor galilejsko ljudstvo z
nevidno dremlje Tiberijsko jezeječmenovim kruhom, užival zelo
ro, iz katerega se včasih dvigajo
malo mesa, jajca in kislo mleko,
lahne meglica.
zelenjavo in ob praznikih »na
Vsa Galileja zbuja vtis bogaražnju pečene ribe, ki dajejo rostva in lepote, ki je v pravem
dovitnost moškemu telesu,« kakor so govorili rabini.
nasprotju s strogostjo Judeje. Njeni grički so mehki
Ko beremo prilike v Svetem pismu, ni težko razumein njena rodovitnejša zemlja ne kaže skalnatega
ti, da se Jezus nikoli ni družil z bogatini in mogočniki
okostja. Deževja je več, šestdeset centimetrov na
tega sveta; o razkošju govori s poenostavljanjem,
kakor vidimo to pri preprostih ljudeh. Ko je nekoč
Tesar
govoril o izgubljeni drahmi, se je mogel spominjati
matere, kako je s svetilko v roki iskala po siromašni
hišici izgubljeni novčič in bila vsa srečna, ko ga je
zopet našla. Čudovito preprosto življenje, katerega
slike ne smemo pozabiti, kadar gledamo Mesija v
vsej slavi, kako priteguje za seboj množice. Ta zgled
ponižnosti je hotel posnemati veliki sodobni mistik,
kapitan afriških lovcev, vikont Charles de Foucauld,
ki je prav v Nazaretu hotel biti zadnji služabnik vseh
in je pometal hodnike v samostanu klaris.
Iz takega družbenega okolja siromakov, jezerskih
ribičev, vinogradnikov in kmetov ter rokodelcev se
je oblikoval tudi Jezus, kakor se oblikuje vsakdo
od nas iz stika z ljudmi, med katerimi živi. Galilejci
so bili poštenjaki, ne taki formalisti kakor Judje iz
leto, mnogo več kakor v Jeruzalemu, predvsem pa
Judeje, malce robati ljudje preprostega srca. Jezus
več kakor v spodnji Jordanski dolini. Življenje je v
je prevzel njihov jezik in običaje in veliko podob v
Galileji lažje. Tako je Gallileja dežela Jezusovega
svoji govorici. Vse življenje je ostal eden tistih mož
veselja: nudila je okvir njegovemu detinstvu, njeiz ljudstva, katerih naravno plemstvo je tako visoko,
govemu skritemu, delovnemu žida so na isti ravni s
vljenju in pozneje prvim uspehom
komerkoli. Njegova
njegovega apostolata. Judeja pa
galilejska domovina
Ezdrelonska ravnina z goro Tabor
je postala dežela njegove žalosti.
je bila tudi njegova
Ni brez pomena, da mu je knjiga
učiteljica. Kot rokonarave v letih njegovega razvoja
delec v malem megovorila s prijateljskim glasom;
stecu je gotovo obspomin nanjo je  prisoten v vsem
deloval tudi košček
evangeliju.
zemlje. Staro izročilo
Od tu je odšel nekega zimskega
hoče, da je kot otrok
dne leta 27 proti bethabarskemu bropasel ovce. V času
du, kjer ga je v velikem Janezu Krnjegovega javnega
življenja ga bomo
stniku čakalo oznanjevanje njegove
često videli, kako se
usode: »Sejalec je šel sejat ...« (Mr
za vso noč umakne
4,3). Kam bo padlo njegovo seme?
Ječmenov kruh
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papežev verouk

Frančišek

CERKEV

IV. ENA in SV ETA
Vsakokrat, ko z molitvijo “Vere” obnavljamo svojo obljubo zvestobe veri, zatrjujemo, da je Cerkev
“ena” in “sveta”. Ena je, ker izhaja iz Božje Trojice,
skrivnosti edinosti in polne skupnosti. Cerkev je
tudi sveta v kolikor temelji na Jezusu Kristusu in jo
oživlja Sveti Duh, tako da je napolnjena z njegovo
ljubeznijo in odrešenjem. Istočasno je sveta, pa
sestavljena iz grešnikov, vseh nas, grešnikov, kar
vsak dan izkušamo v svoji krhkosti in revščini. Ta
vera, ki jo izpovedujemo, nas sili k spreobrnjenju, k
pogumu vsak dan živeti edinost in svetost. Če nismo
združeni, nismo sveti, ker nismo zvesti Jezusu. Toda
on, Jezus, nas ne pušča samih, ne zapušča svoje
Cerkve! Koraka z nami, razume nas. Razume naše
slabosti, naše grehe, odpušča nam, če si le pustimo
odpustiti. On je vedno z nami, pomaga nam postati
manj grešni, bolj sveti, bolj zedinjeni.
Prva podpora prihaja iz dejstva, da je Jezus toliko molil za edinost učencev. V molitvi pri zadnji
večerji je prosil: »Oče, da bi bili eno!« Prosil
je za edinost in to prav tik pred trpljenjem,
ko je bil na tem, da bo daroval vse svoje
življenje za nas. To sedemnajsto poglavje Janezovega evangelija (predvsem vrstice 11 ter 21-23) je treba
vedno znova brati in premišljevati,
saj je to ena najbolj ganljivih in
močnih evangeljskih strani. Kako lepo
je vedeti, da si Gospod tik pred smrtjo ni
delal skrbi zaradi samega sebe, ampak je
mislil na nas. S temi besedami se je Jezus zares
postavil za našega priprošnjika pri Očetu, da bi
mogli tudi mi vstopiti v polno skupnost ljubezni
z njim. Istočasno pa to zaupa nam kot svojo duhovno oporoko, da bi edinost mogla postati vedno
bolj očitno znamenje naše krščanske skupnosti
in najlepši odgovor vsakemu, ki nas povpraša za
razlog upanja, ki ga imamo (prim. 1 Pt 3,15).
»Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v
tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da
si me ti poslal« (Jn 17,21). Cerkev si je od začetka
prizadevala uresničiti to željo, ki je bila Jezusu tako
pri srcu. Apostolska dela nas spominjajo značilnosti
prvih kristjanov, da so bili »kakor eno srca in ena
duša« (Apd 4,32) in apostol Pavel je spodbujal
svoje skupnosti, naj ne pozabijo, da smo bili »mi
vsi krščeni v eno telo« (1 Kor 12,13). Izkušnja pa
nam pravi, da je toliko grehov proti edinosti. Tu ne
mislim samo na razkole, ampak na zelo pogoste
pomanjkljivosti  v naših skupnosti, na “župnijske”
grehe, na grehe v župnijah. Včasih so naše župnije,
ki so poklicane, da bi bile kraji soglasja in skupnega
prizadevanja, žalostno zaznamovane z zavistjo, ljubosumjem, medsebojnim odporom … Vsi imajo pri
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roki opravljanja. Koliko je opravljanja v župnijah!
To pa ni dobro! Če, na primer, nekdo postane predsednik nekega društva, se že jezika proti njemu. In
če ena katehistinja zasede vodilno mesto, že druge
jezikajo proti njej. To pa ni več Cerkev. Tega ne sme
biti! Treba je prositi Gospoda za milost, da tega ne
bi počenjali. To se dogaja, kadar nam gre za prva
mesta, kadar postavljamo v središče sami sebe s
svojo osebno častihlepnostjo, svoje osebno gledanje
stvari, presojamo druge, gledamo pri bratih napake
namesto vrlin, ko upoštevamo tisto, kar nas razdvaja
namesto tistega, kar nas združuje …
Nekoč sem v škofiji, kjer sem bil prej, slišal zanimivo in lepo sodbo. Bilo je govora o neki priletni
osebi, ki je vse življenje delala v župniji. Nekdo, ki
jo je dobro poznal, je rekel: »Ta ženska ni nikoli
rekla kaj slabega, nikoli ni klepetala, vedno je bila
en sam nasmeh.« Taka ženska bi bila lahko jutri
razglašena za svetnico! To je lep zgled. Kakšni
so pa spori med nami, kristjani, če pogledamo
zgodovino. Tudi zdaj smo razdeljeni. Tekom
zgodovine smo se tudi kristjani med seboj
borili zaradi teoloških razlikovanj. Toda
to ni krščansko. Moramo delovati tudi
za edinost vseh kristjanov, stopiti
na pot edinosti, ki jo hoče Jezus in
ki je zanjo molil.
Spričo vsega tega si moramo resno
izprašati vest. V krščanski skupnosti je spor
eden najhujših grehov, ker ni znamenje Boga,
ampak je znamenje hudiča, ki je po definiciji isti,
ki ločuje, ki uničuje odnose, ki podpihuje predsodke
… Spor v krščanski skupnost, pa naj bo to v šoli, v
župniji, v kakem društvu, je zelo velik greh, ker je
hudičevo delo. Bog pa, nasprotno, hoče, da rastemo v sprejemanju eden drugega, v odpúščanju,
v podpiranju, da bi bili vedno bolj podobni njemu,
ki je skupnost in ljubezen. V tem je svetost Cerkve:
spoznati samega sebe kot Božjo podobo, napolnjeno
z njegovim usmiljenjem in milostjo.
Dragi prijatelji, storimo, da bodo v našem srcu
odmevale Jezusove besede: »Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi« (Mt
5,9). Odkrito poprosimo za odpuščanje vsakokrat,
ko smo bili vzrok nesoglasja ali nerazumevanja v
svoji skupnosti in se zavedajmo, da do skupnosti ni
mogoče priti drugače kot s stalno pripravljenostjo
za spreobrnjenje. Kaj je spreobrnjenje? Je prošnja
Gospodu, da ne bi slabo govorili, da ne bi kritizirali,
da ne bi opravljali, da bi vsem želeli dobro. To je
milost, ki jo daje Gospod. To je spreobrnjenje srca.
Prosimo, da bi naš vsakdanji medsebojni odnos
mogel postati vedno lepši in radostnejši odblesk
odnosa med Jezusom in Očetom.
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Robert Petkovšek

ROMA NJE K SMIS LU

Praznik Marijinega vnebovzetja je v Sloveniji dan,
brali rezultate raziskave o stopnji dekadence v razko se reke romarjev vijejo proti Marijinim svetiščem
ličnih državah, ki jo je opravila ameriška tiskovna
Množice kažejo, da živimo v deželi s krščanskim
agencija Bloomberg. Raziskava je Slovenijo uvrstila
izročilom, kažejo pa tudi, da je človek najgloblje v
na drugo mesto na listi dekadentnih držav. Rezultati
sebi iskalec smisla. Globlja od vseh vsakodnevnih
so bili narejeni glede na količino popitega alkohola,
želja je želja, da bi živel izpolnjeno, v zavetju smisla.
pokajenih cigaret in marihuane, zaužitih amfetamiV Vnebovzeti verni odkrivamo lik človeka, ki je našel
nov, kokaina, opiatov in ekstazija ter izgub z igrami
svojo uresničitev, polnost in blagoslov.
na srečo. Omenjene nove oblike življenja, po katerih
Časi, v katerih živimo, so prelomni. Zahod ustvarja
človek posega, ko stari običaji izginjajo, kažejo na
novo družbo in nove norme, ki si jih pred desetletji
notranjo praznino, na izgubo življenjskih idealov in
nihče ni mogel predstavljati. Evropa, ki je bila vse od
ciljev, zaradi katerih lahko kot narod izumremo. Žal
svojih začetkov krščanska družba, izgublja krščanski
mnogi, ki so odgovorni za kulturne in duhovne vred
videz: s sten javnih prostorov izginjajo križi, molitev v
note, intelektualci, umetniki in tudi politiki, stanje
javnem prostoru se prepoveduje, cerkve se praznijo in
trenutne dekadence sprejemajo kot merodajno po
dajejo mesto blagovnicam ali muzejem. Naša družba
načelu “Vsak ima pravico sam izbirati način svojega
se sekularizira. Kanadski filozof Charles Taylor je napiživljenja”. Pogled na zgodovino pa nam pove, da so
sal odmevno delo Sekularni čas, v njem pa se sprašuimela prihodnost samo ljudstva z velikimi voditelji,
je, zakaj je še pred petsto leti bilo nekaj nenormalnega
ki so pred oči svojega ljudstva znali postaviti visoke,
biti neveren, danes pa je nekaj nenormalnega biti
plemenite ideale in obljube, s čimer so v ljudstvu
veren. Sekularnost – življenje, ki sebe utemeljuje
prebujali visoke, plemenite ambicije in sanje.
tostransko, brez Boga, za vse enako sprejemljivo – je
Morda Evropa danes ne veruje več sebi in svoji prinovost v zgodovini človeštva. Sociologi pravijo, da je
hodnosti. A reke beguncev kažejo, da v Evropi vidijo
sekularnost hčerka krščanstva. Svoje korenine ima
svoje ideale in prihodnost. Množice ne bežijo v islamv meji, ki jo je Jezus potegnil
ske države – te jih ne prepričajo.
med cesarjem in Bogom, med
Njihove sanje so Evropa. V njej
Romanje k Mariji
zemeljskim in nebeškim: »Dajte
vidijo boljše življenje, večjo
cesarju, kar je cesarjevega, in
ekonomsko in politično varnost,
Bogu, kar je Božjega.« To pomnogi – zlasti kristjani – pa se
meni, da se sme po božje častiti
na pot podajo iz strahu pred
le Boga, zemeljski stvarnosti in
islamskim fundamentalizmom.
oblastnikom pa se odvzame
Evropa je zanje odprta. S tem
njihove božanske lastnosti. Duh
uresničuje evangeljskega duha,
evangelija je »razčaral« svet in
ki narekuje pomoč človeku v stioblastnike. Znotraj tega duha so
ski brez razlik. Iz tega duha se
se zato lahko razvile demokraje razvila vladavina prava, ki mu
cija, človekove pravice in tudi
Evropa sledi. A tudi vladavina
znanost ter tehnika. Niti človek niti narava nista bila
prava ima svoje slepe pege. V rekah beguncev so kriveč tabu. Iz tega se je razvil moderni, pluralni, za
stjani, ki ne iščejo boljšega življenjskega standarda,
vse enako odprt svet, v katerem je pomembno vsaampak si rešujejo golo življenje. Statistike kažejo,
ko življenje, ne glede na prepričanje, versko, rasno
da so danes kristjani najhuje preganjana manjšina:
ali narodnostno pripadnost. A zgolj zato, ker ima ta
povprečno pobijejo mesečno več kot tristo kristjanov,
svet svoje korenine v evangeliju, ne pomeni, da bi
porušijo nad dvesto krščanskih cerkva, opazovalci pa
moral biti podrejen cerkvenemu zakoniku in da bi se
so našteli skoraj osemsto raznih oblik preganjanja.
prebivalci tega sveta morali imeti za kristjane. V tem
Begunci Evropi prinašajo življenjsko moč, a tudi
svetu se uresničuje vizija sveta, ki jo je oznanjal že
svojega duha in vrednote. Evropa pa gre beguncem
prerok Izaija kot obljubo Boga: »Na tej gori pripravi
naproti, ker je evangeljsko žrtvam stati ob strani.
vsem ljudstvom gostijo.«
Tu pa se nam zastavlja vprašanje: ali manjšina, ki
A tudi v sodobni razkristjanjeni družbi človek
je najbolj preganjana, ne zasluži večje podpore? Ali
ostaja iskalec. V sebi nosi globoko željo po smislu.
vladavina prava prepoveduje, da žrtvi, ki beži, da
Vera današnjega in jutrišnjega dne bo bolj ponotrapreživi, prepoveduje pomagati bolj kakor žrtvi, ki
njena. Vnebovzeta je zgled te najgloblje, ponotrazgolj išče večji kos kruha? Ali se Evropa boji duha
njene vere. Nebesa, v katera je bila vzeta, je nosila
in vrednot, ki bi jih preganjani kristjani prinesli s
najgloblje v sebi. Zato je Marija učiteljica vere.
seboj, ali pa jo je sram krščanskih korenin? Ali ne
Ponotranjenost, ki jo evangelij odpira, pa potrebuje
razume, da je človek v večji nevarnosti potreben
tudi zunanjost. Naši predniki so ustvarili običaje,
večje pomoči? Težko je razumeti, zakaj so povsod
ki so človeku pomagali živeti dostojno. Človeka, ki
po svetu kristjani priljubljena tarča preganjanj – še
notranje ni dovolj močan, pa moderno zavračanje
težje pa je razumeti, da zanje tudi Evropa, ki krščanobičajev prepušča njemu samemu. Pred dnevi smo
stvu dolguje to, kar je, nima pravega razumevanja.
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MARIJA KRA LJICA – NAŠE UPA NJE
OB 300-LETNICI KRONANJA MARIJINE PODOBE NA SVETI GORI
(po Družini)
Prošnja in zahvala v srcih, goreča molitev rožnega venca in prepevanje vsega ljudstva “Marija, vse k tebi hiti” v nedeljo, 25. junija, pred milostno podobo svetogorske Kraljice je najlepše govorilo o pomenu in veličini večstoletne marijanske pobožnosti in naznanjalo praznik:
300. obletnico kronanja Matere božje na Sveti Gori. Slovesno mašo je ob somaševanju okoli
sedemdesetih duhovnikov, škofa dr. Jurija Bizjaka, upokojenega škofa msgr. Metoda Piriha
in goriškega nadškofa msgr. Carla Maria Redaellija ter množici romarjev daroval apostolski
nuncij msgr. dr. Juliusz Janusz. Med visokimi gosti so bili tudi novogoriški župan Matej Arčon,
mirenski Mavricij Humar ter predstavniki istrske občine in župnije Pičen.

Marija tudi med nami
Vsem je dobrodošlico izrekel gvardijan frančiškanske skupnosti p. Simon Peter Berlec: »Zagotovo ste
prišli k svetogorski Kraljici, da se ji zahvalimo, da
se je pred 478 leti dotaknila slovenskih tal in čisto
preprosto rekla: ‘Postavite mi hišo in prosite me
milosti.’ V vseh teh letih je nič koliko ljudi, romarjev
obiskalo ta sveti kraj. Nič koliko je bilo hvaležnosti,
solza, miru in vsega tistega, po kar prihaja človek
na Sveto Goro. Tudi danes se zahvalimo za to, da
smemo na tem milostnem kraju še vedno prositi in
se zahvaljevati svetogorski Kraljici, da je tudi med
nami. Gotovo pa se moramo danes tudi zahvaliti,
da lahko živimo v tej naši lepi domovini Sloveniji.
Bodimo ponosni na to, da smo Slovenci. In bodimo
ponosni na to, da smo bili Slovenci kar drugi, ki smo
dobili okronano milostno podobo. Prvi so bili Hrvati
na Trsatu, nato Slovenci na Sveti Gori, nato, čez štiri
mesece, pa bratje Poljaki v Čenstohovi.«

upravitelji, frančiškani, pa so tudi tankočutno odgovorili na potrebo trpečega ljudstva po zadušenem
kmečkem uporu na Tolminskem, v Brdih, na Vipavskem in Krasu leta 1714, ki je zaupno, hvaležno in
z ljubeznijo prihajalo na Goro prosit milosti, da je
zdržalo v nesrečni usodi.
Podoba (na njej je upodobljena Marija z Jezusom
v naročju, ob njej sta preroka Izaija in sv. Janez Krstnik) je umetniško delo beneškega slikarja Jakoba
Palme Starejšega. Zgrajeni cerkvi (leta 1544) jo je
podaril oglejski patriarh Marino Grimani. Prej je bil
v glavnem oltarju kip, ki so ga naredili po pripovedovanju Urške, potem so ga umaknili in je sedaj v
kapeli prikazovanj za glavnim oltarjem.

Milostna Gora

6. junija 1717 je namreč pičenski škof Jurij Frančišek Ksaver de Marotti z dovoljenjem iz Vatikana
v Gorici (na Travniku) pred več kot 30.000 verniki
kronal milostno podobo svetogorske Matere božje.
Škof Pirih je ob prazniku zapisal, da so jo romarji »s
češčenjem milostne podobe, z molitvami, spokornimi in dobrodelnimi dejanji in številnimi pesmimi
vnaprej okronali za kraljico. Hoteli so reči: Ti bodi
naša Kraljica, bodi z nami, spremljaj, varuj nas in
brani. Ravnali se bomo po tvojem zgledu.« Takratni
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Od kdaj je Skalnica Marijina sveta gora? Zaradi
svoje dominantne lege je bila verjetno že v antiki
pomembna strateška točka. Prvotna cerkev naj bi
stala tu že v 11. stoletju. Verjetno so jo porušili
Turki leta 1470. Prva romarska cerkev pa je bila po
izročilu zgrajena po Marijinem prikazanju (leta 1539)
pastirici Urški Ferligoj iz Grgarja. Naročila ji je: »Reci
ljudstvu, naj mi tukaj hišo zida in me milosti prosi.«
V zgodovinski zapisih je izpričano, da so bile Marijine
besede Urški potrjene s čudežem. Ljudje so kmalu
zatem začeli romati tudi iz oddaljenih dežel in strmeli nad čudežnimi dogodki, tako da so hrib začeli
imenovati Sveta Gora. Vsi pa niso bili zadovoljni z
navzočnostjo Marije na Sveti Gori. Cesar Jožef II.
je cerkev in samostan leta 1786 prodal na dražbi,
patri frančiškani so se morali preseliti v Gorico. Med
1. svetovno vojno je bila cerkev porušena. Sedanja
je iz leta 1928. Frančiškani so se vrnili, prav tako
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romarji iz slovenskih, italijanskih in drugih dežel.
Burno zgodovino Svete gore je za Družino popisala Petra Zavrtanik

Marijina pregnanstva

Zanimiva in pestra je svetogorska zgodovina,
skrivnostna in nerazložljiva so vsa tri Marijina pregnanstva s svetega kraja. Utrjena z egiptovsko izkuš
njo begunstva pa se Marija vselej vrača k svojemu
ljudstvu. Njena beseda ni človeška beseda. Obljuba,
ki jo je dala Urški, je obljuba za vse čase. Na Sveti
Gori je njen dom – njena hiša milosti za vedno.

spremenila v en sam žalosten kup ruševin. Uničena
je bila ena najlepših arhitektur primorskega prostora
iz 16. stoletja. Svetogorska Kraljica se je dva dni po
vojni napovedi, 25. maja 1915, pridružila svojemu
primorskemu ljudstvu na poti v begunstvo. Zatočišče
je našla v frančiškanski cerkvi v Ljubljani, kjer je
pričakala konec vojne in ostala tam še do 9. oktobra
1921. Potem so jo prepeljali v goriško stolnico, da je
bila bliže svojim ljudem, ki so na strašnih ruševinah
obnavljali svoje domove in Materin dom na Gori. Na
Sveto Goro se je vrnila 2. oktobra 1922. Marija se je
tokrat drugič vrnila iz pregnanstva, ki je trajalo debelih sedem let. Delila je usodo primorskega ljudstva,
ki je bilo za »tujce, zemljelačne« (Simon Gregorčič,
Soči) izgnano s svojih domov. Brezdomka s Svete
Gore je dvestoto obletnico kronanja, 17. junija 1917,
praznovala v izgnanstvu, med ljubljanskimi verniki
in v družbi male črede goriških beguncev.

Skrivnostno izginotje svete podobe
leta 1943

Marija mora prvič v izgnanstvo. Duh reformacije je oplazil romarska svetišča. Tudi Sveti Gori ni
prizanesel. Odlok cesarja Jožefa II. z dne 30. aprila
1785 o ukinitvi božje poti na Sveto Goro je povzročil
svetišču nepopisno škodo. Naslednje leto, 28. januarja 1786, so cesarjev ukaz izpolnili in s Svete Gore
pregnali vse redovnike, cerkev in samostan pa zaprli. Žalostna karavana se je z dragoceno “prtljago”
napotila proti Solkanu. Marijina milostna podoba je
našla zatočišče v solkanski cerkvi. S tega mesta je
Marija sedem dolgih let blagoslavljala vernike, ki so
jo prihajali obiskovat kljub prepovedanim romanjem.
Ko je naslednik Jožefa II., cesar Franc II. z novim
odlokom, 15. februarja 1793 dovolil obnovo svetišča,
so nemudoma stekla obnovitvena dela. Obubožano
ljudstvo je izropano svetišče v osmih mesecih obnovilo malodane z golimi rokami. Prenovljena cerkev
je 29. septembra 1793 zasijala v še večji lepoti kot
prej. Arhitekt Jože Plečnik se je o njej izrazil, da
spada med najbolj monumentalne cerkvene stavbe
na Slovenskem. Nad glavnim vhodom v cerkev so
vzidali kamnito ploščo z napisom: EGO AUTEM STETI
IN MONTE SICUT PRIUS (Jaz pa stojim na gori kakor
prej). Ta napis je tudi na pročelju sedanje bazilike.

Begunka prve vojne

23. maja 1915 je Italija napovedala vojno
Avstro-Ogrski in 5. junija 1915 so že padle prve
granate na Sveto Goro. V kresni noči s 23. na 24.
junij istega leta, na predvečer praznika sv. Janeza
Krstnika, pa so zažigalne granate zažgale cerkev in
samostan. Strašen kres je razžaril nebo nad svetiščem, ognjeni zublji so švigali visoko iznad ruševin
in stegovali svoje ognjene roke k nebu, kot bi hoteli
prositi usmiljenja, a zaman. Tri dni je divjal požar.
Zgorelo je vse razen kamna. Obstreljevanje pa se je
nadaljevalo. Do konca oktobra se je lepota svetišča
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Prihrumela je druga svetovna vojna in se kruto
razdivjala nad našimi kraji. Prizaneseno ni bilo niti
svetogorski Kraljici. Bila pa je čudežno obvarovana
cerkev na Gori, sicer bi jo bombniki tik pred koncem druge svetovne morije v nekaj trenutkih znova
spremenili v kup ruševin. V trenutku, ko bi morala
prihrumeti letala z uničujočim orožjem, da zrušijo
svetišče, je Goro zakrila gosta megla in razbesnela
se je silovita nevihta. Znočilo se je sredi dneva,
napadalci so morali opustiti svoj načrt. Dne 21.
septembra 1943 pa se je začelo še tretje in zdi se,
da najbolj ponižujoče Marijino begunstvo. Čudno je
vijugala pot milostne podobe po raznih krajih Primorske. Nazadnje je 3. oktobra prispela na Kostanjevico
pri Gorici in ostala tam do leta 1947. Dne 7. junija

istega leta naj bi se vrnila na Sveto Goro, a je v noči
pred vrnitvijo izginila neznano kam. Tako se je tudi
to begunstvo podaljšalo na sedem let. Leta 1950 so
namreč iz Vatikana sporočili, da je podoba tam in
da bo vrnjena svetogorskemu svetišču. Le kako se
je znašla v Vatikanu? Je bila to božja previdnost?
Milostna podoba je bila namreč v zelo slabem stanju. V vatikanski restavratorski delavnici so jo pod
visokim strokovnim vodstvom restavrirali. Sliko so s
poškodovane cedrove deske prenesli na platno. Nato
se je začela zapletena pot vrnitve. Od 8. aprila 1951
je končno doma v svoji hiši na Gori.
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➧

Svetopisemsko število sedem
Vsa tri Marijina pregnanstva so trajala po sedem
let. Trikrat po sedem let Marijine odsotnosti z Gore
milosti. Vsakokratna njena odsotnost je poglobila
hrepenenje v srcih ponižanih in razžaljenih, preganjanih in zatiranih tako, da so se ljudje po vsaki
vrnitvi še tesneje oklenili svoje milostne Matere
s Svete Gore. In danes? Smo Slovenci še Marijin
narod? Zgrozi se človek ob misli, da bi morala Marija znova zapustiti sveti kraj zato, da bi v njeni
odsotnosti ljudje spet zahrepeneli po milostih, ki
jih je obljubila Urški. Kolikokrat po sedem let bi
potrebovala prenekatera današnja duša, ki je ob
bogato pogrnjeni mizi izstradana duhovne hrane, da
bi znova naravnala magnetno iglo svojega srčnega
kompasa na Zvezdo danico?

Nuncij Janusz

Slovesnosti
ob pomembnih dogodkih
Največ vernikov se je zbralo ob kronanju Marijine milostne podobe 6. junija 1717. Patri so pravilno
predvideli, da se bo ob tem dogodku zbrala tako
velika množica vernikov, da jih Sveta Gora ne bo
zmogla sprejeti. Zato je bilo kronanje na Travniku,
osrednjem mestnem trgu Gorice. Od ranega jutra
so se z vseh strani zgrinjale množice vernikov proti
Gorici. Več kot 30.000 se jih je zbralo na prizorišču
kronanja. Na Sveti Gori so v tednu po kronanju
obhajali osmino. V tem milostnem času je bilo
podeljenih 133.000 svetih obhajil, kar pomeni čez
10.000 na dan! Spovedniki so po ves dan presedeli v
spovednicah. Pravijo, da se je nad Sveto Goro v teh
dneh razlival veletok milosti. Dogodek pa, ki se ga
mnogi starejši Primorci še vedno živo in z zanosom
spominjajo, je zadnja vrnitev milostne svetogorske
podobe Marije 8. aprila 1951 na Sveto Goro. Politično
ozračje po drugi svetovni vojni ni bilo naklonjeno
Cerkvi, vendar je le-ta od oblasti vseeno dobila
dovoljenje za procesijo ob vrnitvi Marijine milostne
podobe v dom, ki ji pripada. Kljub mnogim oviram
se je zbralo med 20 in 25 tisoč ljudi.

Majhna slika v veliki baziliki
Božja modrost nas prehiteva na vsakem koraku.
Avtor milostne podobe je neznan. Samo ugibamo,
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da je bil to beneški slikar Jakob Palma Starejši. Ker
avtorja ne poznamo, je vselej vsa pozornost pri Mariji
in sporočilu, ki ga vsebuje slika. Ko prihajajo romarji
v svetogorsko baziliko, marsikdo vpraša, kako to, da
je v tej ogromni cerkvi tako majhna oltarna slika.
Marija je vedela, da bo morala večkrat “bežati” s
Svete Gore. Po božji previdnosti je oglejski patriarh
Marino Grimani ob posvetitvi cerkve podaril Sveti
Gori podobo, ki je prav zato, ker ni ogromna, še
vedno na oltarju. Ali bi si lahko bežeči patri oprtali
veliko oltarno sliko? Da o reliefu, kakršnega ima
Ptujska Gora, niti ne razmišljamo!

Tolažba za Primorce
Strašni dogodki so pretresali primorsko deželo,
bolj kot katerokoli drugo. Vsak naslednji je bil hujši
od prejšnjega. Velik smrtni davek je pospravila črna
smrt (kuga). Plemstvo je revnemu kmetu jemalo
več, kot je bilo zapisano v urbarjih. Tolmince, ki so
zahtevali samo to, kar je bila njihova pravica, so
okrutno pomorili. Soška fronta je ljudi razgnala in jim
porušila domove. Fašizem je Primorcem ropal njihovo osebnost: mnogim je poitalijanil priimek, vsem
pa prepovedal govoriti v maternem jeziku. Povojna
komunistična oblast pa je posegla po najsvetejšem
človekovem zakladu: trgala je in iz mnogih src iztrgala vero. Kje je ponižani in razžaljeni primorski
človek našel tolažbo? Svetogorska Mati je gotovo vse
zgodbe naših prednikov skrbno shranila v svojem
srcu. Ko se bomo zbrali ob njenem večnem ognjišču,
nam bo pripovedovala, kako so se dotaknile njenega srca. Nevidno vez, ki vleče Primorce na milostni
kraj, bi lahko primerjali s popkovnico, ki v maternici
povezuje otroka z njegovo mamo.
Sveta Gora je osrednjega pomena za zgodovino
primorskih Slovencev. Gora je prispodoba notranjega
dviga, rasti in božje bližine, je svetišče in ognjišče,
dom in šola. Svetogorska Marija je vodnica v težkih zgodovinskih preizkušnjah, na braniku vere in
slovenstva. Dandanes vse bolj povezuje Slovence,
Italijane in Furlane. Zato je tudi kraj edinosti in miru.

Kraljica našega srca
Nuncij msgr. Janusz je na začetku slavnostnega
nagovora spomnil, kako blizu sta bili kronanje svetogorske Matere božje in kronanje Marije z Jasne Gore
istega leta 1717. Tako »ob češčenju svetogorske
Matere božje kot Poljak danes čutim bližino teh dveh
Mater«. Nato je zapel poljsko romarsko pesem in
dejal: »Tudi vi imate zagotovo toliko pesmi, ki izraAVGUST – AM – 2017

žajo isto zaupanje v Marijo, varno vodnico k svojemu
sinu Jezusu, zvezdo, ki razsvetljuje našo vedno bolj
negotovo pot sredi invazije ateizma, liberalizma, relativizma, hedonizma – potrošništva.« In se vprašal,
ali je naše pojmovanje Marije kot kraljice pravilen?
Poudaril je, da »je v polnem in absolutnem pomenu
samo en Kralj, Jezus Kristus, Bog-človek in Marija
je na podoben način deležna Sinovega kraljevskega
dostojanstva. Kraljevska oblast Marije se ne omejuje
zgolj na to, da je kraljica določene države, ljudstva,
naroda … Marija je predvsem kraljica našega srca,
naše pripravljenosti na služenje, naše ubogljivosti
Bogu, kot je ona sama dala zgled, rekoč: Zgodi se
tvoja volja.« Zato so bili zaman poskusi oblastnikov
tega sveta, da bi jo oddaljili od nas, da bi njeno
fizično podobo ločili od nas.
»Mislim, da bi nekateri božji in Marijini sovražniki
tudi danes želeli ‘aretirati’ Marijo, ampak ona je z
dušo in s telesom v nebesih in dvomim, da bi lahko vstopili v nebesa, ki so rezervirana za Božje in
Marijine prijatelje. Koliko tiranov je želelo iz našega

Metod Pirih
upokojeni koprski škof

KAJ MI POMENI MARIJA

Dogmatična konstitucija o Cerkvi pravi, naj dvigamo svoje oči k Mariji, ki sveti vsemu občestvu
izvoljenih kot zgled kreposti (C 65). Mene vedno
znova prevzema njen zgled zvestobe in trdnosti.
Bog je v svoji neskončni dobroti in previdnosti
povabil Marijo v svoj skrivnostni načrt odrešenja z
besedami: »Zdrava, milosti polna, Gospod
je s teboj« (Lk 1,28). Marija se je teh
besed prestrašila in je razmišljala,
kaj naj pomeni ta pozdrav. In potem,
ko ji je nadangel Gabrijel nekoliko
razložil, kako se bo to zgodilo, je
Marija velikodušno rekla: »Glej, dekla
sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji
besedi« (Lk 1,38). In tem besedam
je ostala zvesta do konca življenja.
Kakor je Bog Marijo povabil, naj
kot Božja mati sodeluje pri našem
odrešenju, tako Bog nas na različne
načine vabi in kliče, naj prav danes
sodelujemo v Cerkvi v različnih službah: kot člani župnijskih pastoralnih
svetov in gospodarskih svetov, kot
katehisti in katehistinje, kot veroučenci, ministranti, mladinci, kot
očetje in matere, kot cerkveni pevci in
pevovodje, kot cerkovniki, bralci, krasilci, pritrkovalci, kot člani Karitas, kakšne molitvene
skupine ali gibanja. Kristus vabi zlasti prvoobhajance
in birmance, naj vse življenje hodijo za njim in mu
ostanejo zvesti kakor Marija.
Marija se je Božjega klica prestrašila in je razmišljala, kaj pomeni ta pozdrav: »Zdrava, milosti
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življenja vzeti Boga in Božjo Mater: rimski cesarji,
francoska revolucija, cesar Jožef II., Hitler, Stalin in
tako naprej, vendar jim to ni uspelo, saj sta Bog in
Marija kralj in kraljica naših src, naše duše, našega
upanja. Kdor zaupa svoje življenje Mariji, kot je storil sveti papež Janez Pavel II. s svojim škofovskim
geslom Totus tuus (Ves tvoj), se ne more bati, da bi
v svojem življenju izgubil smer in upanje v prihodnji
svet. Ne pustite torej, da bi vam ljudje, ki hočejo
osmešiti vašo pobožnost do Marije, vzeli pogum,
rekoč, da častimo Marijo, pozabljamo pa na Kristusa.
Ne, vzklik Per Mariam ad Jesum (po Mariji k Jezusu)
je vedno veljaven, Ona je Kristusova Mati, Ona je
Mati svojega mističnega Telesa, ki je Cerkev, zato
je Mati Cerkve,« je nuncij Janusz zbranim vernim
položil na srce.
Ob koncu slavja se je nunciju za obisk posebej
zahvalila Petra Zavrtanik, frančiškanskemu samostanu je pičenski župnik z njihovim županom izročil
spominsko plaketo, dan državnosti pa so zaznamovali še s slovensko himno.

polna«.
Tudi med nami je danes veliko strahu: strah pred
prihodnostjo, strah in negotovost pred življenjskimi
odločitvami, strah pred sprejemanjem novega življenja, strah pred duhovnim poklicem, strah pred
boleznijo, strah pred osamljenostjo, strah pred
negotovostjo za službo, strah pred minljivostjo in smrtjo.
Marija je premagala strah v popolnem zaupanju v Boga in v njegove
skrivnostne načrte ter v darovanju,
razdajanju in angažiranosti za uresničitev teh načrtov.
Besedam, ki jih je Marija izrekla
pri oznanjenju: »Glej, dekla sem
Gospodova, zgodi se mi po tvoji
besedi«, je Božja mati ostala zvesta
vse življenje, ko je Božje skrivnosti
razumela in ko jih ni razumela. In
prav ta Marijina drža   zvestobe je
naročiko vsakemu izmed nas: meni,
duhovnikom in vernikom na poti v
prihodnost. Zvestoba je krepost in
življenjska drža, ki je izrednega pomena za naše človeško in duhovno
življenje. Če nismo zvesti, če nismo
zanesljivi, se nam vse podere. Hudo je,
če smo tako labilni, da se na nas ne morejo zanesti
niti Bog niti ljudje.
Popolnoma sem prepričan, da bo Marija s svojimi
molitvami in s svojim zgledom podpirala naše odločitve, naše drže in korake, da bomo bolj odgovorni,
goreči in zvesti vsak v svojem poklicu.
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Vinko Ošlak

zakaj hrumijo narodi

KO LIKO PREMOGA JE ŠE NA LA DJI?
Komisarjem in diplomatom evropskih držav EU
postaja vroče pod nogami. Vse bolj tudi ti verjamejo,
da bi znanstveniki utegnili imeti prav: to, kar se je
s tako slavo začelo v 19. stoletju, namreč “premagovanje narave”, se danes kaže kot poraz človeka,
kot njegov popoln propad.
S svojo nezmernostjo in objestnostjo je dosegel
točko, s katere se ne more več vrniti. V listnici ima
vozovnico brez vrnitve. Tudi ko bi se danes vse države dogovorile, da opustijo izrabljanje vseh fosilnih
virov energije, celo če bi se tega najstrožje držale,
bi bilo prepozno. Gre samo še za to, koliko desetletij
ali tudi samo let še...

Seveda bi si lahko marsikak današnji glavobol
prihranili, če bi preprosto verovali Bibliji, da je ta
svet ustvarjen v času in za nekaj časa. Dobro, če je
to premalo imenitno, bi lahko verjeli fizikoma Rudolfu Clausiusu, ki je izrekel znameniti drugi stavek
termodinamike, in Boltzmannu, ki je potem razložil
njegovo uporabnost. Prav ta stavek je dokončen obračun z vsakršno zamislijo perpetuum mobila, čeprav
ga materialisti še naprej izdelujejo v svojih glavah, se
pravi vesolja, ki bi bilo samo sebi vzrok in bi trajalo
in se spreminjalo, torej večno gibalo. Ker pa politična elita ne pozna niti Biblije niti najvišjih dosežkov
klasične, kaj šele moderne fizike, je obsojena na nemoč. Slovenska politična nomenklatura ne verjame
niti svojemu nekdanjemu preroku Karlu Marxu, ki je
v analogiji nekakšne ekonomske entropije povsem
pravilno napovedal propad kapitalističnega sistema,
kakor žal ni pravilno napovedal rojstva komunistične
družbe. Res je, da se njegova napoved še ni povsem
uresničila, a do tega ni več tako daleč. Žal pa nič
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ne bo s tem, kar je brezbožni rabi iz Trierja videl
kot rešitev vseh človeških vprašanj. Marx je bil zelo
zelo blizu pravemu odgovoru. Prav je ugotovil, da je
človeška družba ujeta v stihijo kapitala in dobička
kot njegovega dinamičnega elementa in da je stihija
kakor entropija v fizičnem vesolju v družbi vse večja. Motil pa se je, ko je menil, da lahko človeštvo
iz stihije povleče načrt, kakršnega je videl v načrtu
brezrazredne komunistične družbe. A podobno kakor
še tako bogato fizikalno znanje ne more preklicati
zakona napredujoče entropije in se tako ura vesolja
nujno upočasnjuje in se nazadnje ustavi, tako tudi
še tako bogato ekonomsko in sociološko znanje ne
more odpraviti ekonomske in družbene
entropije in stihije; človek jo lahko, kakor
smo videli v 20. stoletju, s svojimi načrti in
posegi samo še pospeši in zaostri.
Samo dve skupini človeštva se povsem
mirno, na videz enako, odzivata na dogajanje, ki ga danes ni več mogoče spregledati:
neznatna skupina resničnih kristjanov in
neznansko velika skupina tistih, ki premalo
vedo in premalo razumejo, da bi se čutili
ogrožene. Seveda je druga, tako velika in
povsem nehomogena skupina, se pravi
največji del človeštva, pred tem, da se ob
dramatičnem dogajanju v naravi, ki smo
mu priče v zadnjih letih, v nekem trenutku
sesuje in se sprevrže v toliko bolj nevarno
množico, ki jo je zajela nemočna panika, ki
lahko iz teh nevednih množic v hipu prikliče
najnižje nagone obstoja in boja za obstoj.
To je isti tip človeka in človeštva, kakor ga
poznamo iz biblijske pripovedi o vesoljnem
potopu ali pa o uničenju Sodome in Gomore. Do zadnjega so jedli in pili, veseljačili in uganjali
svoje umazane stvari, nato pa so padli v brezumje
obsojenih na uničenje.
A od kod mir kristjanov, ki so dovolj poučeni, tudi
v fiziki in ekonomiji, da prav dobro vedo, kaj se dogaja, in jih vendar ne zajame panika? Če že ni mogoče
zaobrniti velikega procesa, ki smo mu priče, ali ne
bi bilo mogoče doseči vsaj nekaj tiste anekdotične
obvladanosti, kakršna naj bi vladala v orkestru na
potapljajočem se Titanicu, ki je do konca mirno igral
svoj program, čeprav so potniki že padali s krova v
ledeno mrzlo morje in se utapljali? Že pred leti umrli
znameniti britanski biokemik svetovnega slovesa
Arthur E. Wilder-Smith, hkrati eden najbolj zavzetih
krščanskih evangelistov in pridigarjev 20. stoletja,
je na vprašanje o grožnji, da nam na Zemlji zmanjka
goriva, kakor je že v šestdesetih letih napovedoval
Club of Rome, odgovoril s svojo otroško preprostostjo, za katero pa se skriva neverjetno znanje:
»Stvarnik je na ladjo, ki jo je poslal na pot, naložil
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prav toliko premoga, kolikor ga potrebuje, da doseže
pristan, in nič več!« Da, tako preprosta je ta stvar.
Problem našega sveta ni to, da je končen, ni to,
da je ta konec morda že presenetljivo blizu, temveč
v človekovi upornosti, ko se ni pripravljen sprijazniti
z očitnimi dejstvi in hoče vsem vedam in vednostim
navzlic kljubovati svojemu Stvarniku in izzivati njegovo jezo. A kaj, ko je končnost tega sveta mogoče
mirno sprejeti samo, če prej sprejmemo neskončnost
drugega sveta onstran fizike, kemije in človekovega
družboslovja.
Sklep, ki bi ga kdo, ki ni seznanjen z resničnim
duhom krščanstva, utegnil iz tega povleči, da je torej
vseeno, kako se vedemo v prihodnje, do nastopa
takega ali drugačnega konca, bi bil povsem napačen.
Kristjani od samega začetka dobro vedo, da je ta
svet ustvarjen začasno in da je njegov konec blizu.
Ker pa je čas človekovega obstoja obenem zanj čas
preizkušnje, je kristjanom seveda naloženo, naj sami
ne bodo vzrok svojega propada; če ga ne morejo
zadržati, naj ga vsaj ne pospešujejo; če ne morejo
preprečiti, česar v njegovem namenu v osnovi ni
mogoče preprečiti, potem naj se zavzemajo vsaj

za to, da bi ne bilo tistega zla, ki ga je v resnici
mogoče preprečiti. Kristjani so na svetu to, kar so
bili na potapljajočem se Titanicu nekateri duhovniki,
zdravniki, bolničarji in oficirji, ki so sicer dobro vedeli,
da je ladja obsojena na to, da se potopi, a so do
zadnjega tolažili potnike in jim pomagali, jih skušali
rešiti in za vse to zastavljali in nazadnje tudi dali
lastna življenja. Bolje položaja in vloge kristjanov v
tem svetu ni mogoče opisati.
Tako bo kristjan skrbno ugašal nepotrebne luči,
tudi če to le malo navrže; ne bo po nepotrebnem
pregreval prostorov, tudi če nas to ne reši; ne bo se
po nepotrebnem vozil z avtomobilom, dal bo prednost manj požrešnemu vozilu; dobro bo premislil,
ali je njegovo potovanje z letalom res tako potrebno
– dopust pa si bo omislil v svoji ožji domovini in mu
bo navrženo spoznanje, da je tako ali tako še ne
pozna. Pri svojem varčnem in zmernem življenju ne
bo čakal na sklepe bruseljske evropske komisije, ne
bo se tudi predal medijski paniki zaradi propadanja
okolja. Ve namreč, da ima njegovo začasno vesoljsko plovilo do pristana svojega obstoja naloženega
ravno dovolj premoga...

P. Branko Cestnik

MOČ IN MEJE TRA DICIJE
Bolje, da umre človek, kot da umre tradicija,« pravi
neki, menda dalmatinski pregovor. Ko ga prvič slišiš, te
strese. »A da je tradicija več kot človek?« se namrščiš.
Potem razmišljaš. Če umre človek, umre človek. Če pa
umre tradicija, lahko umre ves narod. Zgodovina je
zgovorna. V živžavu mešanja etnij in zaporedja zgodovinskih pretresov Slovenci nismo preživeli zaradi močnega gospodarstva, močne države ali strašne armade.
Vsega tega nismo imeli. Kot narod smo preživeli zaradi
ljubezni do svojega jezika in pesmi, zaradi vztrajanja
pri svojih običajih, kulturi in veri. Taka je moč tradicije.
Če smo danes v Sloveniji v krizi demokracije in
tržnega gospodarstva, je to tudi zato, ker na teh
dveh področjih nimamo žlahtne tradicije. Nimamo
stoletnih navad odprte družbe in liberalnega trga,
zato se nimamo kam nasloniti. Tradicija ima tudi
funkcijo bergle, ki pomaga, da shodimo, potem ko
smo se polomili. Te funkcije v našem primeru žal ne
more opravljati.
Bo tradicija potemtakem ohranila tudi katoliško

vero med nami? Bo in ne bo. Bo, ker je prenos in
ohranjanje vrednot njena osnovna naloga. Tradicija
je v tem smislu že na delu. Po vsej Evropi opažamo,
kako sekularizacija pustoši med verniki, pa tudi, da
so stari katoliški običaji pritisk sekularizacije zdržali
bolj od pričakovanega. Pričakovali so, na primer, da
bo sekularizacija najprej odplaknila kakšne tradicionalne procesije in lepe nedelje, a je prej kot njih
odplaknila kakšno moderno versko pedagogiko in
kakšno moderno teologijo.
Kljub temu tradicija za ohranitev vere ne bo dovolj. Že starokrščanski mislec Tertulijan je zapisal:
»Kristus je resnica, ne običaj.« Kristus je resnica
in njega je mogoče spoznati in častiti le »v duhu in
resnici« (prim. Jn 4,23). Z drugimi besedami: za
ohranitev vere je potrebno osebno spreobrnjenje,
osebna molitev, osebno srečanje z Bogom. V skrbi
za prenos vere na mlajše rodove se je po naših žup
nijah in družinah zanašati zgolj na moč tradicije in
na čar katoliških običajev hudo premalo.

MO LITV ENI NAMEN
ZA AVGUST 2017
Za umetnike našega časa, da bi z deli svoje nadarjenosti pomagali vsem odkriti lepoto stvarstva.
2017 – AM – AVGUST

241

naša kultura

Jožica Pizzoni

SRČNA KU LTURA

Kmalu po poroki sva z možem obiskala večno
mesto. Bila sva gosta moževih znancev in noben zgo
dovinar mi ne bi znal tako toplo in izčrpno približati le
pote in znamenitosti Rima, kakor sta to storila najina
gostitelja. Vsak večer sem bila prenatrpana z vtisi.
Po enem tednu sem zahrepenela po preprosti tišini domače cerkve. Zdelo se mi je, da v sanjsko lepih
katedralah ne morem niti pol tako domače govoriti z
Očetom kakor v toplem objemu male samostanske
cerkve; da me utruja in duši večno mrmranje ulice in
da se vsa lepota ogledanih spomenikov ne more primerjati z resnim, sivim obrazom Čavna, ki me umit
v objemu vlažnih noči zjutraj pozdravi z občutkom
večnosti in neminljivosti. Ko me je na koncu obiska
gostitelj vprašal o vtisih, se je v iskreno občudovanje že primešalo tiho hrepepenje po domači deželi.
O njej gostitelji niso vedeli veliko Bila je samo
košček zemlje, z malo prebivalci, s komunističnim
režimom nad sabo. Zelo sem si želela, da bi jim dala
pravo podobo svoje domovine, zato sem bila resnično vesela, ko so nam obljubili, da pridejo na obisk.
Čez kako leto se je obljuba naših rimskih prijateljev izpolnila. Možu sem prepustila nalogo, da je gostom pokazal lepoto moje dežele, sama sem prevzela
skrb za njihovo dobro počutje v najinem domu, ki
ga je že en mesec osrečeval tudi najin prvorojenec.
Gostje so se čudili lepotam dežele, še bolj pa
prijaznosti ljudi. Za prebivalce velemesta je bilo
naravnost neverjetno, da puščamo nezaklenjena
vrata, da se le tu in tam spomnimo, da bi zaklenili
avtomobile ali pred nočjo pobrali perilo. Še bolj so
se čudili sosedi, ki je z njive za mojim domom prinesla za “naše Rimljane” košaro čudovitega radiča,
in drugi, ki je poslala posodico prvih jagod. Že čez
nekaj dni so se otroci navadili in veselo pozdravljali
z “dober dan” in “kako je”. Ob njihovem odhodu so
se prišli poslovit tudi sosedje. Vsem je bilo hudo, ker
je bilo obiska konec.
Nikoli pa nisem pozabila izjave gospoda, ko se
je poslavljal. »Priznam, tako lepe dežele še nisem
videl. Ljudi s tako široko in toplo kulturo še nisem
srečal. Zdaj vem, da politika neke dežele še nič ne
pove. Resnično vama zavidam in vaju razumem, da
vama velemesto ne more veliko pomeniti!«
Gospod je že nekaj let med pokojnimi, njegovih
besed pa se velikokrat spomnim. Gotovo pa jih bom
premlevala na slovenski kulturni praznik. Ni prav, če

ostaja ta praznik brez odmeva in spraševanja vesti.
Kultura nekega naroda je tako velika dragocenost, da
še malo ni vseeno, kaj s tem darom počnemo. Dolgujemo jo vsem, ki so v preteklosti vlagali vanjo svoje
sposobnosti in svojo ljubezen, in odgovorni smo tudi
prihodnjim rodovom za vsako njeno krnjenje.
Kako naj izmerim, ali smo tega daru vredni? Po
bogastvu kulturne ponudbe se lahko merimo z velikimi narodi. Imamo pesnike in pisatelje, slikarje in
arhitekte, glasbenike in druge ustvarjalce, ki bi bili
vredni, da jih začuti in spozna ves svet. Toda ali jih
poznamo in cenimo sami? Silno pomembno se nam
zdi, kako nas vidi Evropa, popolnoma pa smo spregledali dejstvo, da smo postali drug drugemu tujci,
neprijetni sopotniki, če že ne sovražniki.
Kako naj dragoceno tkanino svoje narodne kulture
operemo in utrdimo, da se bodo z njo lahko ogrnili
tudi naši otroci in vnuki?
Za kristjana ohranjanje kulture ne bi smelo biti
pretežko. Imamo najboljšega učitelja. Žal pa vse prevečkrat ne naredimo izpita. Ali sme nekdo, v čigar srce
je bila vsajena Kristusova beseda, biti krut, nasilen,
hinavski in nepozoren? Ali mu je dovoljeno pestovati
desetletne zamere, kakor da ni samo Bogu dopuščeno
sojenje? Sme grdo in prostaško govoriti, grdo ravnati
s stvarstvom? Prava kultura pravzaprav ni nič drugega
kakor zvesta in dosledna hoja za Učiteljem. Morda bo
kdo samozavestno ugotovil, da se ne pregreši prav
proti nobeni Božji zapovedi. Sama, žal, nisem med
temi. Božje oko je namreč veliko natančnejše od še
tako precizne televizijske kamere. Če pa se slovenski
kristjani, ki nas je baje velik del prebivalcev najlepše
dežele na svetu, zares počutimo kakor svež kvas in
dobra sol, se moramo resno vprašati, kako da je kruh
naše srčne kulture vedno manj prekvašen, in je naše
obnašanje vedno bolj neslano.
Prepoceni je prinašati na dan različne izgovore,
še najmanj tiste, da so za našo držo krivi drugi. Odločno moramo vzeti mernik z naše luči in dopustiti,
da zasije v močni svetlobi, ki ji je bila dana. Naj bo
lúči naše kulture dopuščeno, da se ob njej ogrejejo
tudi tisti, ki je ne poznajo. Pri tem moramo drug
drugemu pomagati in prepričana sem, da nam bo
pomagal tudi Bog. Brez Njega bi namreč ne bilo globoko v naša srca zasejanega hrepenenja po dobrem,
lepem in zdravem. Vsemu temu bi lahko rekli tudi
preprosto – resnična kultura.

Pripomba uredništva: Kaj, ko bi si tudi Slovenci doma in po svetu kdaj takole izprašali vest...?

Državljanska vzgoja pomeni vzgojo za ljubezen in veselje, da živiš v neki državi
in te država osrečuje v materialnem, duhovnem in kulturnem pogledu.

Stane Granda
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Silvester Čuk

P. SIMON AŠIČ
30. NOVEMBER 1906 – 25. AVGUST 1992
»Ljubezen do nabiranja rož sem imel že v mladosti. Med drugo svetovno vojno pa
so pribežali v naš samostan ostareli, pregnani in izseljeni duhovniki iz Štajerske in
Gorenjske. Bila je vojna in nobenih zdravil ni bilo. Pa sem si rekel: pomagati moram
tem ljudem po svojih močeh. In tako sem se začel resno ukvarjati z zdravilnimi zelišči
in tudi z literaturo, ki govori o tem. Sčasoma sem se toliko naučil, da sem našel za
kakšno bolezen tudi po devet in še več zdravilnih rastlin. Vse te rastline pa ne rastejo
ob istem letnem času. Zato sem imel vse leto na razpolago vsaj kakšno rastlino, ki
je pomagala pri določeni bolezni.«
Tako je pater Simon Ašič, cistercijan iz samostana Stična, spregovoril o začetkih
svojega zdravljenja z zdravilnimi rastlinami, s katerim je zaslovel doma in tudi izven
naših meja. Svoje izkušnje je zapisoval in iz zapiskov so se rodile uspešnice: Pomoč
iz domače lekarne I. in II. ter Priročnik za nabiranje zdravilnih zelišč. Poslanstvo p.
Simona Ašiča ohranja in nadaljuje Stiška zeliščna lekarna.

Oče ‘brezverec’
je plačal novomašni kelih
Svoje življenjsko poslanstvo je nastopil 30. novembra 1906 v družini Antona Ašiča in Marije roj.
Sotošek v zaselku Trebež, ki spada pod župnijo Brestanica (nekdaj Rajhenburg). Pri krstu so mu dali ime
Jožef; dve leti za njim se je rodil brat Maks, a je po
šestih mesecih umrl, leta 1920 pa še sestra Marija,
ki je leta 1934 postala redovnica kot s. Benjamina.
Oče se je kot mlad fant učil kovaštva pri mojstru,
ki je sovražil vero in Cerkev ter s tem ‘okužil’ tudi
svojega vajenca. Po materini zaslugi je v družini
vseeno vladalo versko vzdušje.
Mali Pepi je zgodaj postal pastirček, na paši se je
družil s tri leta mlajšim Ludvikom Ašičem (nista bila
v sorodu), poznejšim patrom Rafaelom, stiškim opatom (1963-1979). Revščina je prisilila očeta Franca,
da je leta 1910 odšel v Ameriko, od koder je pošiljal
denar, sam pa se ni vrnil domov in je umrl v Ameriki
leta 1961. Do Rajhenburga je bilo zelo daleč, zato
je Pepi začel hoditi v šolo pri skoraj devetih letih,
potem ko je že bil pri prvem svetem obhajilu in pri
birmi. Po štirih razredih ljudske šole je šel v Stično;
vpisan je bil na klasično gimnazijo v Ljubljani. Fantje
so študirali v Stični, ob koncu šolskega leta so prišli
profesorji iz Ljubljane in jih izprašali. Oče je prevzel
stroške za njegovo šolanje, četudi mu ni bilo prav,
da je “šel za meniha”.
Leta 1914 je Pepi res vstopil v samostan in dobil redovno ime Simon. Že kot klerik je skupaj z
drugimi člani stiške redovne družine šel na Poljsko
pomagat oživiti samostan Mogiła pri Krakovu. Po
maturi leta 1927 je študiral bogoslovje na teološki
fakulteti v Ljubljani in bil 24. avgusta 1930 posvečen v duhovnika. Oče ‘brezverec’ je poslal denar za
njegov novomašni kelih, ki je bil izdelan po načrtih
mojstra Plečnika.

Za doktorat ni bilo časa
Kmalu po novi maši je spet odšel v Mogiło na
Poljsko in tam z manjšimi presledki ostal do julija
2017 – AM – AVGUST

1936. Po študijskih uspehih je bil prav dober, odlikovala pa sta ga samostojno razmišljanje in marljivost,
zato ga je dr. Janez Fabijan, profesor dogmatike,
zelo zahtevnega predmeta, nagovarjal, naj študira
za doktorat. P. Simon je vpisal podiplomski študij
na ljubljanski teološki fakulteti in delal seminarske
naloge. Zaradi številnih obveznosti, ki so mu jih zaupali predstojniki, se je njegov študij zelo zavlekel.
Po zadnji vrnitvi iz Poljske je bil nekaj let prefekt in
inštruktor v Slomškovem domu v Ljubljani. Ko se
je leta 1941 na naših tleh začela druga svetovna
vojska, se je posvetil ostarelim duhovnikom, ki so
pred Nemci pribežali v Stično.
V začetku leta 1945 je bil imenovan za priorja
(opatovega namestnika) stiškega samostana in to
službo je opravljal vse do svoje smrti – polnih 47 let.
Bil je tudi magister novincev in predavatelj več teoloških predmetov. Triindvajset let je kot župnik vodil
župnijo Stična, do leta 1981, ko je dopolnil 75 let.
»Zdaj se ukvarjam z rastlinami in sem visoko
aktiven penzionist,« je dejal v pogovoru za Ognjišče
leta 1985. V letih po vojski je bil preganjan, pogosto zasliševan, večkrat zaprt. Leta 1956 je bil stiški
samostan popolnoma razlaščen – razen cerkve,
pokopališča in poti, ki vodi do njega. Srebrna maša
je zaradi težkih razmer šla neopazno mimo, zlato
mašo je 1980 daroval v Stični, biserno leta 1990
pa je imel najprej med svojimi rojaki v Brestanici.
Pri slavnostnem kosilu je vzbudil veselo zanimanje
vseh navzočih, ko je s svojim nihalom preverjal
neoporečnost pripravljenih jedi in pijač.

Zdravnik bolnih teles
in ranjenih duš
Doktorata iz teologije sicer ni dosegel, vendar ga
je celo presegel s tem, da je postal “doktor telesne
in dušne medicine”. Ob njegovem pogrebu je tedanji
stiški opat Anton Nadrah dejal: »Za bolnike ste ved
no imeli čas. Potrpežljivo ste jih poslušali in s toplo
človeško in duhovniško besedo ste zdravili ranjene
duše in strta človeška srca. Tako so vaši čaji postali
243

mnogo bolj zdravilni, kakor bi bili sicer.«
Zvedeli smo, kdaj in zakaj je začel iskati zdravila
za razne bolezni v tem, kar nam ponuja Stvarnik.
»Bog je v svoji neizmerni ljubezni ustvaril človeka in
vse, kar ga obdaja. Med največje bogastvo, ki mu ga
je z naravo dal, spadajo gotovo zdravilne rastline.«
Pater jih je za svoje potreba nabiral sam in preizkušal njihovo zdravilno moč za določene bolezni.
Sestavil je priročnik za nabiranje zdravilnih zelišč
(1989, 2003), kjer v uvodu pravi: »Pri uporabi teh
zelišč bodimo natančni in potrpežljivi: ozdravljenje
prihaja počasi, ko pa pride, je temeljito.«
Prva knjiga patra Simona Ašiča Pomoč iz domače
lekarne je izšla leta 1984 ob 850-letnici stiškega sa-

mostana. Pomoč iz domače lekarne II pa leta 1987
– obe sta bili večkrat ponatisnjeni in sta se približali
nakladi 100.000 izvodov in bili največji uspešnici
celjske Mohorjeve družbe. Pri isti založbi je leta 1995
izšla knjiga Vojana Arharja Med molitvijo in zdravilnimi rastlinami – življenje in delo patra Simona Ašiča.
Njegovo življenje se je izteklo 25. avgusta 1992.
Ko se je odpravljal k jutranji molitvi samostanske
družine, pred katero je sam zmolil rožni venec in
križev pot, ga je v njegovi celici zadela srčna kap.
Pogrebno slavje je dva dni zatem vodil ljubljanski
nadškof Alojzij Šuštar. Ob patrovem grobu na stiškem samostanskem pokopališču je vedno dosti
obiskovalcev, ki prižigajo lučke hvaležnosti.

islam

Andrej M. Poznič

A LI JE ŠARIA IS LAM?

Kratka televizijska izjava islamističnega voditelja
iz Bruslja “šeriat je islam” bi morala zadostovati,
da se Zahodnjaki nehamo sprenevedati ob srečevanju z Mohamedovo veroizpovedjo. Islam deluje
kot strdek verovanj, tradicije, kulture in državne
oblasti. Sprimek teh štirih elementov se razodene
kot dušeči prostor, kjer ni osebne svobode za tiste,
ki živijo v njem, navzven pa deluje tudi mogočno in
krepko, ne nazadnje tudi zaradi biološke mladosti
islamskega sveta.
Dejstvo je, da islam ne velja za religijo ljubezni in
miru. Musliman je tisti, ki se podvrže Bogu = Alahu,
tisti, ki je njegov služabnik. V nasprotju s kristjani, ki
se razumemo kot Božji otroci in dediči, so oni samo
služabniki. V vseobsegajoči prepredenosti verskega
in posvetnega, ki ne pozna krščanskega razlikovanja “dajte cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar
je Božjega” je težko živeti, če se ne strinjaš s prevladujočo miselnostjo. Islamskemu prostoru vlada
“uma”, t.j. “skupnost vseh muslimanov” za katero pa
absolutno govorijo le njihovi verski voditelji, imami
in ajatole. Iz naše perspektive zgleda, da vso to
množico vernikov zastopa in njihovo pravovernost
interpretira le najbolj glasen in radikalen verski voditelj, ki ga podpira ta ali ona dobro organizirana in
oborožena skupina. Žal je tako, da v našem času t.
i. “zmerni muslimani” ne najdejo načina, da bi sami
ustavili njihove skrajneže, ki tudi njih same morijo
s svojimi interpretacijami islama, islamskega prava
in načina življenja(1).
————————————————————————
V intervjuju, ki smo ga lahko brali v Časniku je
izpostavljena teza, da je pravzaprav Zahod “kriv za
islamizacijo islama”. V zadnjem času pa je postalo
tudi popularno trditi, da je naša civilizacija domala
vse “dolžna” islamu. Nihče pa se ne vpraša zakaj
je nekoč tako “napredna” kultura zaostala v vseh
pogledih…
V drugem delu intervjuja (1.10.15) pa se človeku
zazdi, da intervjuvanec govori bolj o svojih željah
(1)
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Interpretacijo islama so monopolizirali skrajneži.
Vse kaže, da so “zmerni muslimani” najprej izum
resnico bežnega Zahoda, oz. so tista “tiha večina”, ki
s svojo apatijo in oportunizmom v vseh časih in krajih
omogoča skrajnežem, da pridejo na oblast. V Nemčiji,
ki velikodušno sprejema množice iz Arabskega sveta,
se že množijo pritožbe zaradi nasilja, ki ga izvajajo
nad kristjani in ženami. Tam se “zmerni muslimani”
potegnejo nazaj in ne opravljajo svoje dolžnosti, ko
njihovi bratje v veri v begunskih centrih zatirajo,
preganjajo in šikanirajo svoje sotrpine drugih ver.
Islam je tudi ena od najbolj “misijonarskih” religij.
Poleg klasičnih načinov širjenja idej, t.j. s prepričevanjem (oznanjevanjem) je posebnost islama, da se
širi tudi z osvajanjem, tudi s “sveto vojno” (džihadom). Če so drugi načini neproblematični in za vse
dovoljeni, saj sodijo v kategorijo “svoboda govora,
mišljenja in združevanja”, pa je osvajanje z nasiljem
nedopustno. Ničesar  namreč v islamu ni, da bi se
institut “džihada” ne zlorabljal za reševanje notranjih
sporov v islamskih deželah. Zaradi svojih notranjih
politično-družbenih sporov, razno razni Boko Harami, Hamasi, ISISi, Talibani, itd. itn., radi razglašajo
“džihad”, sveto vojno, da bi prišli na oblast. Sveta
vojna deluje kot poživilo borcem, da so bolj požrt
vovalni in pripravljeni umreti (deluje podobno kot
zloraba narodnih čustev). Vedno in povsod pa jim
——————————————————————————
kakor o dejstvih. Če ne drugega, je bosa tista, ko trdi,
da je v »islamski zgodovini namreč vseskozi obstajalo
ločevanje med religijo in politiko, kar med drugim dokazujejo tudi številni medsebojno neodvisni diskurzi
(teološki, literarni, politični, filozofski, etični, mistični,
znanstveni, idr. (za več glejte Bauer, Kultura dvoumnosti: drugačna zgodovina islama, Krtina 2014).«
Težava je pač v tem, da ti “ločeni” diskurzi ne ustvarijo
prostora družbene svobode, strpnosti in sproščenosti,
temveč totalno islamsko družbo.
Fatvo zoper ISIS so izrekli indijski imami, ki v
muslimanskem svetu pač ne igrajo prve violine.
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gre za čisto posvetno in zemeljsko oblast, v primeru
islamistov pod krinko religije. Imeti oblast je namreč
bistven del radikalnih islamskih skupin in oblast je po
njihovem tista, ki dejansko omogoča “pravi islam”.
Za zmago v vojnih spopadih je dovoljeno vse.
Za zmago ni nič boljšega kot “zunanji sovražnik”, ki
poenoti “notranjo fronto”. To logiko Slovenci poznamo na lastni koži, saj so nas komunisti učili o tem.
Ko imaš zunanjega sovražnika, zamrejo notranji
prepiri in se družba poenoti. Vse mora počakati, ker
smo ogroženi od zunaj… Ta refleks deluje vedno in
povsod, zato vsi diktatorji in vsi propadajoči režimi,
da celo demokratično izvoljene vlade, poznajo ta
mehanizem podaljšanja svoje oblasti. Islam pa je
razglasil ves nemuslimanski svet za svojega zunanjega sovražnika in prostor, ki ga je treba za Alaha
osvojiti. Zlepa ali zgrda. Zgrda gre pač hitreje in
še nebesa so obljubljena vsem, ki kaj prispevajo
k temu “plemenitemu” cilju, povrh opraviči še vse
možne zločine.
Šeriat je ime s katero imenujemo celokupnost
verskih zakonov, ki urejajo versko, družbeno in
osebno življenje muslimana. V teh zakonih je tudi
zahteva, da se mora islam in njeni zakoni (torej
šarija/šeriat) širiti v nemuslimanski svet, ki ga je
treba “razsvetliti” z vero v Alaha. Islam ne sprejema pluralne družbe, ampak sistematično stremi za
100% poenotenjem. Za dosego tega cilja zna biti
tudi  potrpežljiv, saj nihče ne zahteva, da bi se dosegel takoj ali v eni generaciji. V tem primeru tudi
tisočletje ne pomeni nič. In zgodovina pripoveduje,
da so muslimani pri tem resnično dosledni.
Alim Hasanagić, slovenski islamist, ki demokracijo
enači s tiranijo, na medmrežju odgovarja na “hipotetično” vprašanje o možnosti vzpostavitve šarije v
Sloveniji. Pravi, da bi bilo to mogoče na štiri načine:
a) z vojaškim napadom že islamske države, b) z
džihadom od znotraj, c) z uporom/revolucijo kakšne
družbene skupine in d) s spreobrnjenjem. Točka b
je zanj “indirektna metoda”, ki je posledica “branjenja vere, časti in lastnega življenja”. Kako je s temi
lepimi načeli vemo. Vero znajo braniti z bombami,
čast z umori in lastna življenja z ogrožanjem življenja
drugih. Vera pa, ki potrebuje bombe, da se “brani” ni
vera, ampak fanatizem. Čast, ki potrebuje umor, da
se vzpostavi, ni čast, ampak sprevrženost. In ogrožanje življenja drugih ni obramba, temveč napad.
Ne slepimo se, da ne bomo “dialoški” tam kjer ni
sogovornika, ker se noče pogovarjati, je brezkompromisen v svojem prav in agresiven v svoji samozavest
ni moči. Prav tako se moramo poglobiti v miselnost
mohamedanca v odnosu do drugih, pa da ne bomo
naivni, poslušajmo kaj nam pravijo tisti, ki niso
muslimani pa morajo živeti v družbah kjer je islam
prevladujoča sila. Tudi intervju z mohamedancem
Raidom Al-Daghnistanijem objavljenem v Časniku.si,
lepo odkriva kako drugače razmišljajo muslimani od
povprečnega Zahodnjaka in kako daleč od kristjana.
Islam je šeriat, je mirno zatrdil islamist v kamere. Islam hoče vzpostaviti svoj totalni pravni red po
vsem svetu, zlepa ali zgrda, posebno zdaj, ko vidi,
da je krščanstvo dokončno ostalo “brez države” in
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si to napačno razlaga “zmagal bom”, ker ne razume, da krščanstvo ni odvisno od zemeljskih oblasti.
V soseskah velikih evropskih mest kjer muslimani
predstavljajo večino, lahko že vidimo in občutimo
kaj si islamisti predstavljajo kot svojo življenjsko
nalogo. Policija se v teh predelih ne upa vzpostaviti
državnega pravnega reda. Iz teh sosesk se pospešeno izseljujejo kristjani in ateisti, ki sicer tako radi
tolčejo po krščanstvu. Tako soseske postajajo bolj
in bolj muslimanske in tam v tišini trpijo diktaturo
šeriatskega prava in njenih bradatih zagovornikov.
V teh soseskah je konec s svobodo in sproščenostjo
Zahodnega sveta, ki ga še napaja krščanstvo.
Zato bi bil čas, da države razglasijo šeriatsko
pravo za nelegalno in vsak poskus, še tako majhen,
da se vzpostavi “za vse zlepa ali zgrda”, tudi v kali
zatrejo, kajti islamizmu vzamemo sapo, če mu vzamemo dostop do sekularne oblasti in ga tako prisilimo, da se sooči s samim seboj, da bo moral ločiti
kaj je v njem praksa in tradicija arabskih nomadskih
plemen in kaj je religija. Država mora razlikovati
med islamom in islamizmom in ne sme iz islamistov
delati mučencev, ker to niso, saj mučenec umira za
svoje prepričanje, a ne škoduje drugim.
Islamizem ima v Evropi naravnega zaveznika, nekako peto kolono, ki je močna, da celo prevladujoča
sila v družbi. To so vsi tisti, ki v sebi gojijo antipatijo
do krščanstva, do lastnega naroda in hočejo zgraditi
družbo brez Boga.  Vsi ti in laicistični zahodnjaki nasploh, težko razumejo islam in njegovo nevarnost.
Sekularizem pač ne razume, da je možna totalna
religiozna družba, ki se pa izkaže za močnejšo od
vsake ateistične ureditve.
Če hočemo ohraniti svojo svobodo in demokracijo,
ki ju že tako s težavo ohranjamo, sprejemamo in se
ju učimo v praksi, a vendarle omogočata naš način
življenja, ki je mimogrede, mnogo boljši od vsakega
možnega muslimanskega, potem se moramo nehati
slepiti o “dobrem islamu” in postaviti stvari na svoje
mesto, dokler je to še mogoče. Čas namreč dela za
tistega, ki ima otroke. Čas dela za priseljence. Čas
dela proti nam, če se ne spreobrnemo. Gremo razcefrani, razdeljeni in “pluralni družbi” naproti, kjer
pa se kaže, da bomo veliko bolj živeli drug mimo
drugega kakor si upamo priznati. Zgodovina uči, da
je družba, ki jo razglašamo za naš ideal večinoma le
kratkotrajna utvara. Obstanek družbe in civilizacije
zahteva skupno platformo, ki se ne postavlja pod
vprašaj. Zahod je to platformo zavrgel, ko je opustil
krščanstvo. Protikrščanski ateizem pa se kaže kot
nezadosten temelj družbe.
Ta hip papeževa ideja, da bi v župnijah sprejeli
po eno družino beguncev ne zveni več tako “odštekano”, ker postaja očitno, da moramo priseljencem
omogočiti srečanje z nami, na naši zemlji, pod našimi
pogoji in jih v praksi učiti kaj pomenijo strpnost,
spoštovanje in sožitje po katerih sami hrepenimo
in stremimo. Dokler bodo skupaj in se bodo počutili
močne, ne bodo spregledali, da jih je prav ta njihova zaverovanost vase, ki se napaja v islamizmu
s katerim so prepojeni, pripeljala do odhoda iz njihovih porušenih domovin. Dokler bodo skupaj bodo
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živeli v svojem paralelnem svetu, s svojimi zakoni
in navadami, ki se kažejo kot nezadostne  v svetu
v katerem hočejo odslej živeti. Tukaj pri nas, – to
jim moramo dopovedati z vso oblastjo in prepričanjem – veljajo naša, demokratična, krščanska,
pluralistična, razvetljenska, ateistična in še kakšna
pravila. To je pač naš svet in v naš svet rinejo, zato
so ga dolžni sprejeti.
Na koncu je vprašanje isto kakor na začetku: ali

je šeriat islam ali ne? Vprašanje, ki ga bodo morali
razrešiti muslimani sami in od odgovora bo tudi odvisno svetovno sožitje v prihodnosti. Če je odgovor
islam je šeriat, potem bo prihodnost krvava, če ne,
potem smemo gojiti upanje na sožitje.
Kristjani pa se moramo zavedati, da smo vedno
tujci na tem svetu in da nismo odvisni od državne
oblasti, ampak od našega osebnega odnosa do Troedinega Boga in od naše osebne pripadnosti Cerkvi.

preganjanje kristjanov

JORDA NIJA
Raziskano obdobje:
1. november 2015 – 31. oktober 2016

Mesto na World Watch List:
S 63 točkami je Jordanija prišla na 27. mesto.
Leta 2016 je imela 59 točk in je bila na istem mestu.

Viri preganjanja:
Glavna vira preganjanja kristjanov v Jordaniji
sta muslimansko zatiranje, povezano z rodovnimi
nasprotstvi.

Dogajanje:
V Jordaniji je družba sestavljena iz različnih narodnosti, kar se odraža celo v kraljevi rodbini. Jordanija
je sprejela številne skupine beguncev, največ iz Sirije,
pa tudi iz Iraka in Afrike, to pa vodi v gospodarski,
politični in verski pritisk, kar seveda rodi določeno
negotovost. Že toletje in pol število kristjanov v tej
državi upada. Kar zadeva versko svobodo je bila
Jordanija dolgo ena izmed najbolj svobodnih dežel
v tem delu sveta. Zdi se pa, da so se težnje obrnile
v škodo kristjanov, kar se kaže predvsem pri spreobrnjencih iz islama, ki trpijo najhujše preganjanje.

Porte Aperte

skem in skupinskem okolju je naperjen predvsem
proti spreobrnjencem
Število točk pada glede nasilja v času 2016 in
ostaja dokaj nizko.
Na splošno označuje preganjanje v Jordaniji resno
zatiranje muslimanskih spreobrnrjencev, medtem ko
ostale oblike krščanstva uživajo določeno mero svobode, da se le ne dotaknejo mejne črte s poskusom
evangelizacije muslimanov.

Bodočnost:
Kralj Abdulah II. bi rad reformiral družbo in podpira ukrepe, ki so koristni za verske manjšine, tudi
kristjane. To pa povzroča ločitve v družbi, zaradi
česar prihaja do hudih protestov predvsem s strani
starokopitnih muslimanov. Izvensodni umor znanega
avtorja, ki je ustvaril risanko, v kateri se norčuje iz
“Islamske države”, dokazuje, kako radikalni muslimani omejujejo versko svobodo. Vse to vzbuja
pričakovanje, da bo naraščal pritisk na kristjane, kot
tudi na druge, ki niso na liniji radikalnega islama.

Vrste preganjanih kristjanov:
Obstojajo sicer skupnosti tujcev in beguncev, to
ne kot posebna skupina. Skupnosti zgodovinskih
kristjanov, skupnosti spreobrnjencev v krščanstvo,
ki prihajajo iz islama in skupnosti netradicionalnih
protestantskih skupin občutijo različno hudo preganjane.

Življenjska področja in nasilje:
Vzeto kot celota je pritisk na kristjane v Jordaniji
zelo močan in srednja točkovna vrednost je občutno
narasla od razdobja 2016. Delno je ta rast odvisna
tudi od povečane možnosti priti do informacij. Preganjanje samo pa glede na leto 2016 ni bistveno
naraslo.
Pritisk je zelo trd in in se povzpne visoko v zasebnem, verskem in družinskem življenju. To je
značilno za vsak položaj, v katerem islamsko zatiranje pomeni glavni vir preganjanja, ki je združeno
z rodovnimi nasprotovanji.
Pritisk islamskega zatiranja v zasebnem, družin246
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega pisanega misijonskega cekarja

POTRES, IN ŠE ENKRAT POTRES,
IN POTEM NASMEŠEK

S pomočjo potrpežljivega pisalnega stroja in še
bolj potrpežljivega papirja, ki mu služi, sem tokrat
spet v tistih letih – kakih dvajset po veliki vojski, ki
je trudna še zmeraj pustila razvaline tu in tam ob
cesti. Tudi v provinci Šizuóka (po naše pisano), kakih
180 km iz Tokia in s skoraj pol milijona prebivalci.
Glavno mesto se tudi imenuje Šizuóka in ga od nekdaj cenijo kot eno razvitih središč lesne industrije.
Danes sem gost prijateljske družine S. bolj na
robu mesta; gospa katoličanka mi najbolj pomaga
pri pridobivanju novih podpornikov – graditi otroško
sirotišnico na tokijski periferiji je enostavno samo na
papirju –; mož se je sestradan vrnil iz vojske v malajski džungli; sin študira v Tokiu in živi pri sorodnikih.
Lep dan je. Smo v tako imenovani deževni dobi,
ko je več mokrih kot suhih dni – po tradiciji, ki jo
baje  ureja vreme na vrhu Himalaje. Zrak je topel;
ne, ni še vroč in pritisk je nizek. Čez nebo se premikajo veliki oblaki kot se to za deževni čas spodobi.
Ob hiši so drevesa, videl sem jih ob prihodu v hišo,
sočno zelena, a do oken ne segajo.
Z možem študirava zemljevid Malajskega polotoka. Kazalec gospoda Watarái drsi sem in tja:
»Džungla, džungla, džungla ...« in »Dež od jutra do
večera in od večera do jutra  ...« in »riž in bambus
za hrano ...« in »včasih le nekaj zrn ...« in »včasih
nekaj kači podobnega ...«
Gospod Watarái: »Ko se je dalo varno zaspati za
nekaj ur in to na mokri zemlji, sem mislil na ženo;
vedel sem, da zame moli h krščanskemu Bogu in,
čudno, to mi je dalo trmo vztrajanja. Ta ali oni je
v obupu izbral samomor, posebno če je trpel od
strelskih ran.«
»Kako, da ste umik japonske vojske vzdolž malajskega polotoka preživeli?«
Samo malo se nasmehne: »Večkrat sem bil ran
jen, a le enkrat tako močno, da sem obležal in izgubil
zavest. In ko sem čisto zmeden odprl oči, sem videl
ob sebi indijskega vojaka, ki je mene in ostale žive
ranjence stražil kot vojne ujetnike. Moram reči, da
so z nami lepo ravnali; skoraj smo se odvadili jesti
– sama kost in koža nas je bila.«
Po hiši se širi prijeten vonj iz kuhinje. Že večkrat
sem med obiski v tem mestu ugotovil, kako izvrstno
znajo kuhati, ne da bi jim pri tem morala pomagati
draga jedila. Prisvojili so si – kulinariko! Mimogrede:
vsem je na vseh celinah na razpolago ...
Vonj po kosilu je zmeraj močnejši; zdaj že vem,
kaj se v kuhinji kuha, čeprav mu japonskega imena
ne vem. Toliko odličnih jedi sem že spoznal, a njih
eksotična imena – eksotična vsaj zame – so se vsa
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skrila v nekaj močnejšega: v spomin na vonj in okus.
Gospod Watarái pa kot da ni doma, ampak spet
v malajski džungli.
»In veste, česa ne morem pozabiti? Čez dan se
nismo premikali, prenevarno je bilo – celo iz zraka
so nas napadali. Različne goščave tudi visokih dreves
nudijo dovolj velike odprtine za daljnogledne avione.
Sestradan sem se komaj vlačil za kolono pred seboj;
ustavili smo se med zidovi najbrž nekdanjega budističnega samostana ... Kakorkoli že, a vsaj majhen
ogenj smo premogli za tiste premražene, ki so se
še premikali. Moram na drugo stan zidu. Noge mi
zadenejo na nekaj okroglega, trdega – morda nekaj,
kar bi se dalo jesti? Oprostite, naj raje nadaljujem
po jedi?« me vpraša.
Odkimam: »Jaz sem bil tudi vojak, prosim, nadaljujte!«
In nadaljuje: »V plamenu vžigalice vidim človeško lobanjo, ki se je je vrat še dotikal, ostalo so
razmesarili rafali ... a vratu se je držala raztrgana
verižica in preden mi je ugasnila vžigalica, se mi je
na koščku verižice zasvetil droben križec.«
Iz kuhinje se zasliši vesel ženin glas:
»Še dve minuti, prosim!«
Nekaj kakor nasmešek šine po suhem moževem
licu, potem se oči vrnejo k zemljevidu:
»Križec me je spomnil na ženino verižico, na njen
križec, na nekoga na križcu, ki je vanj zame zaupala.
S tovariši sem se vlekel vzdolž Malajskega polotoka,
a nisem več obupal. In zdaj študiram Tistega na
ženinem križcu.«
Gospa Watarái prinese iz kuhinje omamno dišeče
jedi na širokem pladnju, ki se mu pozna, da bo večkrat romal v kuhinjo, sodeč po zaenkrat omejenem
številu skodelic. Iz svoje ne preveč čiste torbe – še
danes ne vem, s čim bi moral namazati usnje, da bi
bila torba vsaj na zunaj vredna inozemca – torej iz
te torbe potegnem v časopis zavito steklenico rdečega vina – če se prav spominjam – z italijanskim
imenom. Kako bi bil vesel, če bi imela steklenica
slovensko ime, n. pr. teran! Še stari Rimljani so ga
bili veseli!
Gospod Watarái zmore le polovico kozarca, midva z možem nimava problema s polnim kozarcem.
Vsi trije ga dvignemo – in hiša se zamaje, se začne
tresti, tla pod nogami začnejo plesati – da se tako
izrazim –, a tudi potres je tisto, kar zaupam našemu
Gospodu, čeprav me malce stisne okoli srca.
»Omedetó gozáimas« – po naše bi rekli morda
»Vse najboljše«, a tudi druga voščila so možna.
Oba, mož in žena takorekoč dahneta “omedetó”, a
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drugi del voščila požre silovit sunek od spodaj, da
se edina visoka stenska omara zaziba in trešči na
tla. Potem je naenkrat vse mirno. Občutek imamo,
da se zemlja pod hišo še trese, vsi trije upamo, da
bodo tresljaji ugasnili, a naši pogledi veljajo padli
omari. Dobre predvojne izdelave je in vendar je bil
ropot pri padcu pomešan z zdrobljenim steklom vitrin. Steklenica vina na mizi se ni prevrnila – gospod
Watarái jo je bil o pravem času zgrabil. Juha pa nam
je  pljusknila iz skodelic.
Nekje zunaj se zasliši gasilski avto, takoj za
njim pa rešilec. Mi trije pa se zagledamo v stvari
iz najbolj zgornjega predala omare, razsipane po
tleh in obarvane s predvojnimi vzorci ročnega dela.

Gospod Watarái gre kakor zamaknjan napoti k tem
drobnarijam in zgrabi nekaj kakor mošnjiček in ga
ponudi ženi:
»Glej, to sem skril na vrh omare, preden sem odšel
k vojakom, skril in pozabil. Da bi ti bilo v pomoč, če
mene ne bi bilo več nazaj. Se spomniš? Pri odhodu na
fronto sem ti nekaj šepnil na uho, a saj veš: tisti trenutek ločitve požre toliko spominov ... toliko besed ...«
Z možem sva začela pospravljati, gospa Watarái
pa je odšla v kuhinjo za nov obed, če bi se ga dalo
pricoprati.
Nikoli več nisem doživel potresa z zlatniki. A nisem pesimist; saj veste, zakaj ne – vsa bodočnost
je v Božjih rokah.

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

POKVARJENCI A LI NORCI? OBOJE!
Smo že kar daleč v drugi polovici letošnjega leta in je čisto upravičeno vprašanje, kaj nam je do zdaj prineslo. Vedno bolj imam občutek, da sedimo
na tistem vozu, ki smo ga včasih videli na slikah. Vanj so vpreženi podivjani konji, na njem pijani vozniki tulijo in se zabavajo, vse skupaj pa drvi proti
prepadu, katerega rob je že nevarno blizu. Razlika je le ta, do bo z vozom vred zgrmela v prepad samo druščina pijancev, slovenski voz pa vleče s seboj
še kup tistih, ki nemočno opazujejo orgije denarja in oblasti pijanih neokomunistov. Morebiti je to namesto suhega naštevanja še najbolje opisal
Aleksander Rant v prispevku, ki ga je objavil na Nova24TV in mu dal naslov “Slovenija – dežela nesposobnih, ki iz senc rušijo sposobne”.
Slovenija je unikum v svetu. Ima čudovite naravne lepote. Ima
vrhunsko lego za prometne povezave. Ima gore, ravnice, jezera, morje, gozdove. Ima ene izmed najboljših prehrambenih produktov, od
sokov in vin do jedi. Ima zgodovino delavnih ljudi, garačev, ki nikoli
niso razmetavali z denarjem. Ima zgodovino vrhunskih glasbenikov,
arhitektov, zdravnikov.
Po vseh teh letih se lahko vprašamo, kaj je šlo narobe. Kje se je
zalomilo, da je zlata država, ki v svoji majhnosti skriva toliko draguljev,
postala drugorazredna zaplata zemlje na severnem Balkanu? Kdo nas
je spravil iz modernosti v kameno dobo? Kdo nas je porinil iz Srednje
Evrope na Balkan?
Odgovor je preprost – nesposobni
Preprost odgovor je – nesposobni posamezniki, ki so hlepeli po
tistem, kar so ustvarili sposobnejši od njih. In Slovenija je država
prvakov nesposobnosti. Pa ne samo v politiki, tudi v podjetjih, uradih,
šolah, bolnišnicah in celo v družinah. A vprašati se je treba, od kje je
prišla mentaliteta, da je treba sosedu vzeti, ker ima več kot ti. Od kod je
prišla mentaliteta, da je treba uspešnega ovajati samo zato, ker je bolj
uspešen od tebe? Od kod je prišla mentaliteta, da so uspešni ljudje že
v osnovi barabe – le zato, ker imajo več kot ti?
Odgovor je preprost. Iz socializma. Bolj kot se pogovarjam z ljudmi,
ki so preživeli komunistični teror, bolj mi postaja jasno, da osnove
“osvobodilnega” gibanja niso imele ničesar skupnega z “visoko” teorijo
marksizma. Morda so v njo verjeli študentje, ki so imeli v Ljubljani
svoj marksistični ilegalni krožek. Večina prvih “osvoboditeljev” pa je
“osvobajala” predvsem tujo lastnino. Šlo je za ljudi, ki so, po domače,
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hoteli sosedovo domačijo, pa niso bili dovolj sposobni, da bi podobno
ustvarili sami. Zato so soseda raje razglasili za izdajalca, ga ponoči prišli
ubit in si že med vojno ali pa takoj po vojni prigrabili njegovo imetje.
In tu ne gre le za nesposobne revolucionarje, ki so po vojni “osvobajali” hiše meščanov, industrialcev in izobražencev. Gre za preproste ljudi,
ki so jim vtepli v glavo, da ima sosed več zato, ker je pokvarjen, ker je
svet nepravičen, ker si zaslužijo vse, kar so sosedje pridelali. Komunizem
je prežal predvsem na dve vrsti ljudi – na tiste, ki so izgubili vse, in
na kronično nesposobne, ki so bili prepričani, da se jim godi krivica samo
zato, ker nimajo toliko kot sosed. In taki so tudi predstavljali zametke
“osvobodilne fronte”.
Kako to vemo?
Te stvari danes vemo, ker hvala Bogu živimo v demokraciji. Ker vseh
socialističnih svinjarij ni treba več pometati pod preprogo in ker so tisti,
ki so bili prave žrtve komunizma, spregovorili. Pred dnevi sem imel
čast, da sem v studiu gostil Franca Turšiča. Preživel je genocid, preživel
mučenje, trpinčenje, nečloveško izživljanje nad sočlovekom. Ko sem
ga vprašal: »Gospod Turšič, bova rekla še kakšno o revoluciji?«, mi je
odgovoril: »Kakšna revolucija neki, to so bili navadni banditi!«
Danes mnogo ljudi ne more sprejeti objektivne ocene dogajanja v
času komunizma. Logično. 60 let so jim prali možgane z zgodbami o
narodnih herojih in osvobodilnem boju. Treba je pripomniti, da so bili
ravno “narodni heroji” običajno najhujši klavci, psihopati in roparji. Jasno
je torej, zakaj je tako težko sprejeti resnico. V resnici pa so mnoga gibanja
(vaške straže) nastala ravno zaradi nasilja medvojnih “osvoboditeljev”.
Zakaj so šli Slovenci okupatorja prosit za orožje? Ker so bili izdajalci? Ne!
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Dolenjci in Notranjci so šli do Italijanov zato, ker so bili partizani hujše
zlo kot okupator.
In ko smo ravno pri izdajalcih. Turšič je tudi dejal, da so ravno komunistke v njegovi vasi Italijanom ovajale preproste ljudi, ki niso hoteli v
OF. AFŽ-jevke so kolaborirale z okupatorjem, da so se znebile nedolžnih
nasprotnikov OF v vasi. Torej ni dejstvo le, da so komunisti sodelovali z
nacisti, dejstvo je tudi, da so sodelovali s fašisti. “Hrabri partizani”, pove
Turšič, pa so ponoči prišli iz gozda, vstopali v hiše, pobijali lastnike in
odšli nazaj v gozd z “osvobojenimi” stvarmi, ki niso bile njihove.
Nazaj v sedanjost
No, in ti “osvoboditelji” tuje lastnine so nam po vojni tudi zavladali
in vladali nadaljnjih 70 let. Kdor je kaj imel, so mu vzeli. Inteligenco so
pobili in sebe razglasili za novo inteligenco (veliko vam pove dejstvo,
da je najuglednejši kazenski pravnik Ljubo Bavcon kariero začel kot
paznik v Šentvidu, kjer je na tisoče ljudi poslal v smrt). Prepovedali so
politične stranke in sebe razglasili za edine prave politike. Čez noč so
se iz roparjev in klavcev spremenili v strokovnjake za vse: od prava do
ekonomije (vrhunski dosežek te inteligence je na primer samoupravljanje s temelji marksizma).
No, in tu smo danes. Večina akademikov je nagnjena v levo in so
za svoja politična prepričanja pripravljeni pohoditi vse, kar vejo. Večina
gospodarstva je v rokah levičarskih menedžerjev, ki izčrpavajo podjetja
in zlorabljajo delavce. Večina kulturnikov je levičarskih parazitov državnega proračuna, saj mora umetnost še vedno biti državna (in plačana
s strani države). Večina društev “kritičnih mislecev” je derivatov levice,
kjer ljudje za dober (seveda državni) denar malo govoričijo in zlorabljajo
droge, dokler niso poklicani, da gredo na ulice uničevat tujo lastnino.
Seveda pa so sovražniki številka ena ostali sposobni posamezniki,
ki so brez zvez in korupcije uspeli ustvariti blaginjo. Uspešni podjetniki,

uspešni privatniki, uspešni mednarodno priznani profesorji, uspešni
mednarodno priznani pisci itd. Ti kvarijo slovensko povprečnost, ki ni
nič drugega kot ostanek časa, v katerem se je uspešnim vzelo, njih pa
ubilo. Zato Slovenci ne maramo uspešnih posameznikov, saj se nam ob
množici bogatih pokvarjencev, ki so priklopljeni na državne jasli, zdi,
da morajo biti kar vsi pokvarjeni.
Levica nas sili v povprečnost
Ker nas leva politika in izobraževalni sistem silita v povprečnost,
se nam zdi vsak, ki je bolj uspešen od nas, pacek, ki ga je treba čimprej
zatolči. Kolikokrat se zgodi, da se celoten kolektiv zaroti proti uspešnemu
članu kolektiva? Kolikokrat se zgodi, da v drugi krog prideta dva nesposobna, ker se skupaj zarotita proti edinemu sposobnemu? Kolikokrat
se zgodi, da uspešen človek nekaj ustvari, nato pa se iz senc poženejo
“drobtinkarji”, ki so sicer nesposobni, a si želijo ustvarjeno. Sami niso
prispevali ničesar, naredili pa bodo vse, da uspešnega umaknejo, pojejo
ustvarjeno “marmelado” in uživajo – dokler bo trajalo.
In tu je problem Slovenije. “Drobtinkarji” ne vejo, kako naprej, ko
je kozarec “marmelade” prazen. Ker so bili že na začetku, ko so rušili
uspešne, tako nesposobni, da niso dojeli, da bo “marmelade” zmanjkalo. Vidite podobnost z levičarskim načinom razmišljanja? Slovenski
levičarji kozarec polnijo z “marmelado”, ki so jo pridelali drugi, trik pa
je, da bo treba to “marmelado” vrniti. Zato novi davki, nove trošarine,
novi prispevki. Ker socialisti ne znajo drugega kot vzeti tam, kjer je.
Sami ne znajo ustvariti ničesar.
Žal pa opažam, da se je mentaliteta nesposobnosti razširila tudi v
konservativni tabor. Prej kot se znebimo “drobtinkarstva” in “drobtinkarjev”, prej kot začnemo podpirati uspešne, ki zaradi davkov bežijo v
tujino, prej kot se znebimo socialistov na oblasti, prej bo Slovenija lahko
postala to, kar mora: “Raj pod Triglavom, kjer živijo dobri ljudje!”

Poleg ostalih “cvetk”, ki jih je nanizal avtor v prejšnjem članku, je svoje dodal Zbor za republiko kot komentar k odločitvi arbitražnega sodišča glede
Piranskega zaliva in slovenskega dostopa do mednarodnega morja.
Zbor za republiko je arbitražno razsodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško označil za porazno. V sporočilu so med drugim zapisali, da vlada in
koalicijske stranke še vedno zavajajo, ko razsodbo razglašajo kot primerno in pomanjšujejo probleme v povezavi z njo.
V Zboru za republiko so bili kritični do povezave slovenskega morja z odprtim, saj stično območje po njihovi oceni “ni nič drugega in nič več kot
služnostna pot preko hrvaškega morja”. Pozvali so k ugotovitvi, ali je arbitražno sodišče prekoračilo pristojnosti, ker ni upoštevalo zahteve državnega
zbora iz leta 2013, da mora zagotoviti ozemeljski stik slovenskega teritorialnega morja z odprtim morjem.
Kritični so bili tudi do veliko vpletenih v arbitražni sporazum. Slovenska stran se je po njihovem mnenju izkazala kot naiven in slab pogajalec, saj je
dopustila, da je Hrvaška brezobzirno izkoriščala sporazum, dokler ga je potrebovala pri svojem vstopanju v EU, po vstopu pa ga je odpovedala. Slovenski
zastopniki pa naj bi dopustili sodišču v Haagu, da je ravnalo nedosledno pri določanju meje, ko je uporabljalo različne metode – kataster in naravne
ločnice – in da ni upoštevalo volje prebivalcev v več obmejnih krajih.
V Zboru za republiko so še pozvali, »da je treba krivce za navedene zablode in poškodbe državnih interesov poklicati na odgovornost.«
Besedilo izjave objavljamo v celoti (objavljeno je bilo na Nova 24TV, naslov pa so dali “Arbitražna sodba je poraz Slovenije, levica pe še vedno zavaja”).
V Zboru za republiko – v nasprotju z vlado in koalicijskimi strankami
– ugotavljamo:
da je bila odločitev haaškega Arbitražnega sodišča, ki je bila objavljena
29. junija 2017, za Slovenijo porazna;
da ta odločitev namesto ozemeljske povezave med slovenskim ozemeljskim morjem in odprtim morjem, tj. meje med Slovenijo in
mednarodnimi vodami, določa zgolj mejo Slovenije s hrvaškim in
2017 – AM – AVGUST

italijanskim morjem, pri čemer ni t.i. stično območje nič drugega
in nič več kot služnostna pot preko hrvaškega morja;
da so avtorji in zagovorniki Arbitražnega sporazuma (2009), misleč
na kratkoročen učinek, ne pa na posledice, ki naj bi – in so v resnici – časovno presegale njihove mandate, zavajali javnost že ob
njegovem podpisu in v tedanji javni razpravi, medtem ko smo člani
Zbora za republiko opozarjali na nevarnosti, ki so nas zdaj doletele;
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da je izvor slabe odločitve že v dvoumnem besedišču Arbitražnega
sporazuma (“stik” oz. “junction”), ki je arbitrom omogočilo aktualni
slabi rezultat;
da vlada in njene stranke nadaljujejo z zavajanjem, ko razsodbo razglašajo kot primerno in pomanjšujejo probleme v zvezi z njo;
da se je slovenska stran izkazala kot naiven in slab pogajalec, saj je
dopustila, da je Hrvaška brezobzirno izkoriščala sporazum, dokler
ga je potrebovala pri svojem vstopanju v EU, po vstopu pa ga je
odpovedala;
da so slovenski zastopniki v haaški pravdi dopustili sodišču, da je ravnalo
nedosledno, ko je za določanje meje uporabljalo zdaj katastrske,
drugič spet naravne ločnice, predvsem pa ni upoštevalo volje prizadetih prebivalcev ob Dragonji, Muri, Sotli, v Rakrižju, Brezovici
itn., kar je namesto do rešitev pripeljalo do protestov in do novih
problemov;
da je zadoščenje ob dejstvu, da smo nasprotniki Arbitražnega sporazu-

ma imeli prav, majhno v primerjavi s poraznostjo in neizogibnimi
negativnimi učinki razsodbe;
da je slovenska pogajalska ekipa z ministrom na čelu botrovala zastojem
sodišča in nasprotni strani priskrbela priročen izgovor za izstop iz
sporazuma;
da je bila slovenska vladna ekipa svetovalcev in odvetnikov, ki – mimogrede povedano – ni upoštevala sugestij in (poleg zgodovinskih celo
mednarodnopravnih) ugovorov pomembnega dela strokovne javnosti, tudi Zbora za republiko, za porazni rezultat bogato nagrajena;
da je nastopil trenutek, ko je treba ugotoviti, da je arbitražno sodišče
prekoračilo svoje pristojnosti, ker ni izpolnilo pogoja, ki ga je februarja 2013 določil Državni zbor, ko je zahteval, da mora sodišče
zagotoviti ozemeljski stik teritorialnega morja Republike Slovenije
z odprtim morjem;
da je treba krivce za navedene zablode in poškodbe državnih interesov
poklicati na odgovornost.

Tujec, ki ne pozna razmer, bi se ob tem vprašal, kako je kaj takega sploh mogoče. Kaj delajo oblasti, krajevne in državne, da se kaj takega lahko
dogaja. Za razlago je treba prebrati, kar je na Nova24TV objavil Miro Petek pod naslovom “Tožilstvo sporoča: za vaše dovoljeno nasilje, za naše imuniteta”.
Ko se je pred tedni nasilni model pred ljubljanskim sodiščem lotil
novinarke Petre Janša, mi je bilo povsem jasno, da iz vsega tega ne bo
nič. Da bo tožilstvo kazensko ovadbo zavrglo, da bo dogodek obsodila le
peščica novinarske in druge javnosti, mnogi drugi pa bodo simpatizirali
z napadalcem.
Za drugorazredne posmeh, največ cinično pomilovanje
Zakaj je tako? Ker smo v Slovenji še vedno prvo- in drugorazredni
pa še kakšno kategorijo nižje bi lahko umestili. Prvorazredne zakonodaja varuje, natančneje, z organi pregona in sodišči niti nimajo veliko
opravka, ker so nedotakljivi; kadar iščejo na sodiščih pravico, je ta vedno
na njihovi strani. Drugorazredni pa bijejo težke bitke, najprej za golo
preživetje, ker niso del elite, pred državo pa preživljajo mnoge kalvarije,
od birokratskih postopkov na vseh ravneh pa tja do pravosodja, kadar se
borijo za resnico in pravico. Pri tem pa so še velikokrat deležni posmeha,
v najboljšem primeru kakšnega ciničnega pomilovanja prvorazrednih.
Gensko mutirana slovenska salonska levica
Ko gensko mutirana slovenska salonska levica govoriči o človekovih
pravicah, enakosti, pravičnosti, enakopravnosti in podobnem, to v resnici misli le zase, mogoče še za kakšne marginalne skupine, ki pri njih
finančno in civilnodružbeno parazitirajo ter dobivajo denar iz državnega
in drugih proračunov. Za druge, za veliko večino državljanov, ki sodijo
med drugo- in nižjerazredne, pa jih človekove pravice ne skrbijo.
Toleriranje nasilja nad novinarko Demokracije Petro Janša je nevaren
precedens. Novinarka ni končala z razbito glavo, vendar to sploh ni toliko
pomembno. Zgodilo se je nasilje: verbalnega smo že navajeni in smo
do njega pretirano strpni, fizično nasilje nad Petro Janša je bilo dejstvo,
bila je v bolnišnici in v bolniškem staležu, toda tožilka v tem ni videla
nasilja in zadostne osnove, da bi sprožila postopek.
Tako dopuščajo odprt prostor za nasilje in sporočajo, da je tovrstno
nasilje dovoljeno. Nasilnežem se ne bo zgodilo nič in lahko svoje delo
nadaljujejo ob pripombi, če se lotijo pravega. Hkrati pa so z novim pri250

merom Zorana Jankovića poslali sporočilo, da velja za njihove popolna
imuniteta.
Anemičnost ceha in javnosti ob nasilju nad novinarko
Društvo novinarjev Slovenije si jemlje pravico, da na svojem tako
imenovanem častnem razsodišču ocenjuje novinarje, ki niso njihovi
člani, ne spomnim pa se, da bi se ob incidentu in napadu na slovenske
novinarje, ki društvu ne plačujejo članarine, javno postavili zanje.
Slovenski mediji pišejo, moralizirajo in se zgražajo ob vsakem tvitu Donalda Trumpa, ki ima vsaj najmanjšo sled kakšnega verbalnega napada
na medije ali novinarje, o ulični in “šank” retoriki, denimo medijske
direktorice Tamare Vonta, pa niti besede.
Anemičnost javnosti, češ, kako mali policijski prijemi in praske
pač niso kaj posebnega, je tudi posledica tega, da smo navajeni slik
z vojnih območij, kako novinarjem režejo glave, jih razstrelijo ali kako
drugače kruto ubijejo. Toda mi za zdaj še živimo v miru, pripovedujejo
nam, kako naša država funkcionira in je uspešna, na drugi strani pa ne
zmore sankcionirati takšnega napada na javno besedo.
Drugačnost opozicijskih od državnih medijev
Stanje na področju medijev in novinarjev, ki jih lahko označimo kot
opozicijske, ni lahko, gotovo pa je bolj zanimivo in vznemirljivo. Zaradi
mnogih ovir, ki jih oblast na različne načine meče v kolesje teh medijev,
se na drugi strani sprošča več ustvarjalnega adrenalina za novinarsko
delo. V času slovenske pomladi so glavno vlogo igrali opozicijski mediji,
ki so bili sprva marginalni, vendar še kako pomembni in vplivni.
Opozicijski medij pač mora imeti drugačen pogled, kritičen odnos
do oblasti, vladajočih, jim gledati pod prste, razkrivati napake in kriminal ljudi, ki so na oblasti in okoli nje. Tudi jezik ne more biti sluzav in
priliznjen, mora biti ostrejši in robat. Seveda pa je hkrati treba razumeti
tudi frustracije tistih zaposlenih na RTV Slovenija, ki še imajo kanček
dostojanstva in hrbtenice, vendar morajo na koncu privoliti v intervjuje
s Kučanom in podobnimi, takoj ko pride naročilo od zgoraj ali od zunaj.
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Res pa je, da je socialna varnost njih kot javnih uslužbencev zagotovljena tja do penzije in še čez. Nekdanja glasila Socialistične zveze
delovnega ljudstva so sedaj brez izjeme v rokah tajkunov s kriminalnim
pedigrejem, novinarji pa so v duhu leninizma znova kolektivni propagandisti, ki skrbijo za javno podobo lastnikov medijev in njihovih omrežij
ter maksimiranje njihovega profita.
Ne samo diskreditirati, tudi likvidirati

Razkrivanje mafijskih povezav med balkanskimi bojevniki in slovensko
politiko, pranje denarja v NLB, razprodaja ozemlja Slovenije, razkrivanje
načrtovanih poslov z drugim tirom, razgaljanje druge plati Magne Steyr,
razkrivanje vplivnega gejevskega lobija, vse to posega v interesno in
kapitalsko omrežje slovenske tranzicijske elite. Svoje pripadnike “rdečih
brigad” imajo v medijih, policiji in sodstvu, za ohranitev svojega položaja
pa so pripravljeni narediti marsikaj. Ne samo diskreditirati.

V tem kontekstu je mogoče pričakovati tudi stvari, ki bi v normalnih državah sploh ne bile mogoče, če bi pa že prišlo do česa takega, bi njihovi avtorji
za lep čas pristali v zaporu. V Sloveniji si je pa neka, po svojem zagrenjenem strupenem sovraštvu znana, Svetlana Makarovič skupaj z ljubljanskim
županom Jankovićem 29. junija na Kongresnem trgu lahko privoščila prireditev z naslovom “Nosil bom rdečo zvezdo”.
Kaj rdeča zvezda in s tem njeno slavljenje pomeni, je popisal na Siol.net dr. Žiga Turk od naslovom “Pod rdečo zvezdo”.
Zaradi prepovedi koncerta “ustaša” Thompsona so se na družbenih
omrežjih pojavila pričakovanja, da bo oblast prepovedala tudi zbiranje
pod rdečo zvezdo, ki ga na Kongresnem trgu v Ljubljani organizira
Svetlana Makarovič.
Zvezdaši jim niso ostali dolžni. Če kaj, da bi bilo treba prepovedati
križ, saj da se je “v imenu križa ubijalo, požigalo vasi, sežigalo ženske,
posiljevalo, kradlo, osvajalo in zasužnjevalo. In težava je rdeča zvezda?”
Če bi bil to osamljen primer, ne bi imelo smisla odgovarjati. Ker
ni, ker so take “razlage” rezultat naše vzgoje in izobraževanja, sem
odgovoril: »Križ je simbol zahodne civilizacije. Rdeča zvezda simbol
njenega uničevanja.« Težko bi bilo krajše, bolj res in za glave, ki so ostale
v preteklosti, bolj neprijetno.
Križ je simbol zahodne civilizacije
To znamenje je na vrhu zvonikov cerkva na evropskih gričih, križi na
vrhu katedral tvorijo silhueto evropskih mest, ta znak zaznamuje grobove
na naših pokopališčih, križi so na vrhu najvišjih gora v Alpah. Križi so na
zastavah Velike Britanije, Norveške, Švedske, Finske, Danske, Islandije,
Slovaške, Švice, Gruzije ... Križi so v grbih, križ ima za svoj simbol Rdeči križ.
In seveda ne gre za kakršenkoli križ, gre za križ kot simbol krščanstva.
Krščanstvo, z naslonitvijo na grško in judovsko tradicijo, je vrednostni
temelj civilizaciji, ki se je za zdaj izkazala kot tista, katere načine in
inštitucije zdaj vsi kopirajo. V križu se simbolično sekata ljubezen in
pravičnost, duhovno in materialno, pomeni zmago nad grehom in smrtjo. V krščanstvu sta se rodila sodobna znanost in razsvetljenstvo. Med
50 največjimi znanstveniki iz obdobja rojevanja znanosti v 17. stoletju
so bili razen Edmunda Halleyja vsi verni, nekaj je bilo celo menihov in
duhovnikov. Dandanes “poklicni” antiteist Richard Dawkins poudarja,
da je sekularni kristjan.
Če bi bila zahodna civilizacija trženjski projekt, bi ji lahko celostno
podobo narisali kakšni strokovnjaki za trženje. In bi bil morda njen
simbol trikotnik, odgriznjena hruška ali pa konjska figa kot v butalskem
grbu. Ampak ni.
Zahodna civilizacija je rezultat tisočletij razvoja, ki ga je bistveno
zaznamovala krščanska vera. Tako močno, da kot simbol te civilizacije
križ nima samo ozko konfesionalnega pomena. Če rečemo, da je križ
simbol zahodne civilizacije, to ne pomeni, da moramo zato uvesti v šole
verouk, da mora križ viseti po pisarnah javnih ustanov ali da morajo v
nedeljo vsi k spovedi. S tem samo priznamo očitno dejstvo, kaj Zahodu
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zadnjih dva tisoč let daje podlago. Do današnjega dne, ko mora biti
katoliški papež tisti, ki v zvezi z begunsko krizo opozarja politične
voditelje na krščansko sočutje.
Seveda je res, da so tudi kristjani delali napake in da so tudi krščanske dežele bojevale vojne. Ampak zaradi krščanstva je bil Zahod manj
krut, kot bi bil, če bi poslušal samo svoje živalske instinkte. Na Zahodu
so najprej odpravili suženjstvo, vzpostavili enakost vseh ljudi, najprej
pred Bogom, potem še pred zakonom, in so z uspešnim gospodarskim
razvojem, ki je temeljil na krščanskem spoštovanju posameznika in
njegovih pravic, izkoreninili revščino.
Človekove pravice, vladavina zakona in demokracija – vse ključne
in unikatne pridobitve zahodne civilizacije – imajo svoje temelje v
krščanstvu oziroma je za razvoj teh krščanstvo pomenilo boljši temelj
kot druga verstva, praznoverje ali brezverje. Če ne bi, bi jih drugje poznali
prej. Če ne bi, ne bi ateistične družbe – tudi evropske – praviloma hitro
in hudo iztirile.
Rdeča zvezda je simbol uničevanja zahodne civilizacije
Zvezda je star simbol in je imel že veliko pomenov. Velika razlika
je med zvezdami na evropski ali ameriški zastavi, zvezdo na steklenici
piva in rdečo zvezdo na kapi vojaka boljševistične revolucije. Ta zadnja
je simbol uničevanja zahodne civilizacije in pod to zadnjo se bodo v
Ljubljani zbrali.
Ta rdeča zvezda se je prvič pojavila na kapah ruskih vojakov, ki so se
leta 1917 pridružili revoluciji. Če sta srp in kladivo simbola civilnega boja
za pravice kmetov (srp) in delavcev (kladivo), je rdeča zvezda simbol
za vojaško nasilnost tega boja. Slovenski borci za svobodo so imeli na
titovkah menda slovensko zastavo. Tisti, ki so ob kraških breznih in
rudniških jaških morili po koncu druge svetovne vojne, pa so imeli na
kapah zagotovo rdečo zvezdo.
Rdečo zvezdo so imeli rdečearmejci, ki so Ukrajincem plenili hrano
in jih obsodili na smrt z lakoto. Pod rdečo zvezdo je kitajska ljudska
armada za Mao Cetunga organizirala pomore več deset milijonov
kmetov. Rdeče zvezde so nosili organizatorji polj smrti v Kambodži.
Rdečo zvezdo je imel na kapi zločinec Che Guevara. Rdeče zvezde so
imeli na kučmah pazniki v sovjetskih gulagih. Rdeče zvezde so bile na
kapah jugoslovanskih graničarjev, ki so streljali begunce, bežeče na
zahod. Rdeče zvezde so bile na tankih, ki so zatrli vstajo na Madžarskem,
Praško pomlad in ki so hoteli Sloveniji zapreti pot v samostojnost. Pod
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svastiko in pod rdečo zvezdo so gradili tudi ceste in proge, ampak bistvo
teh sistemov je bilo zločinsko.
Države, katerih represivni organi so na kapah nosili rdečo zvezdo, so
sistematično ukinile prej naštete ključne pridobitve Zahoda: namesto
demokracije so vpeljale diktaturo in s trdo roko vladale do zloma leta
1989. Namesto vladavine zakona so vpeljale vladanje z zakonom in na
montiranih procesih obsojali vse, ki so jim bili v napoto. Na človekove
pravice so se požvižgale v praksi in formalno. Ko je Generalna skupščina
OZN leta 1948 sprejela Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, je
Sovjetska zveza, Jugoslavija in podobne države niso podprle.
Zato rdeča zvezda je simbol uničevanja zahodne civilizacije.
Nosil bom rdečo zvezdo
Svetlana Makarovič pravi, da so “v središču ideje o rdeči zvezdi
svobodna družba, svoboda misli, svoboda izražanja, svoboda tiska”.
Lepo. Še jaz bi prišel, če bi šlo res za to! Ampak zakaj potem ne “pod
svobodnim soncem”? Zvezda je za tisto popolnoma napačen simbol.
Nič, ampak čisto nič od tistih svoboščin niso imeli v družbah, kjer je
imela milica na kapah rdeče zvezde. Ironija je, da so vse to najprej imeli
v državi, ki ima na zastavi kar tri križe – križ sv. Jurija, križ sv. Andreja
in križ sv. Patrika (Velika Britanija).
Številni v svoji površnosti tega niti ne bodo videli. Nekateri
upravičeno, drugi manj upravičeno nezadovoljni se bodo pač zbrali pod

tem boljševiškim simbolom že zato, da bi izrazili protest. Nezadovoljstva
v državi ni malo. Resničnost zaostaja za obljubami, ki so jih ljudem dali
tisti, katerih politična platforma je vera v brezplačna kosila. Politiki tekmujejo samo še v obljubah, kaj vse bo zastonj. Populisti mnogo strank
so ljudem govorili, da se lahko deli denar, ki ni zaslužen, in zdaj ga
ljudje pričakujejo.
Ker denar ne pada iz helikopterjev, protestirajo. V Veliki Britaniji so iz
protesta glasovali za brexit, v ZDA za Trumpa, v Franciji so manj pametni
glasovali za Le Penovo, bolj pametni nezadovoljneži pa so ostali doma.
V Sloveniji se bodo pač zbrali pod rdečo zvezdo.
Za lepšo – preteklost
Boljše pa zaradi tega vračanja v preteklost v Sloveniji ne bomo živeli.
Nasprotno. Zbiranje za “svobodno družbo” pod rdečo zvezdo je še eden
v nizu naporov dedičev prejšnjega sistema za lepšo – preteklost. Če je
namreč rdeča zvezda simbol svobodne družbe, potem prejšnji režim ni
mogel biti tako napačen, saj je imel rdečo zvezdo na grbu, zastavi ter
kapah miličnikov in vojakov.
Trud za lepšo preteklost nas ovira na poti v lepšo prihodnost. Ne
moremo imeti obojega. Izbrati moramo med lepšo preteklostjo in lepšo
prihodnostjo. Recepti za lepšo prihodnost so znani, samo uspešnejše
države od naše moramo vzeti za zgled.
Nobena nima v zastavi boljševiške rdeče zvezde.

Če komu to ni dovolj, navajamo še dva komentarja o tem, kaj rdeča zvezda v resnici pomeni. Prvega je objavil dr. Matevž Tomšič v Demokraciji pod
naslovom ”Simbol česa je rdeča zvezda”.
Prav v dneh, ko slovenska država praznuje obletnico svojega na
stanka, njeni oblastniki in njihovi podporniki znova demonstrirajo, da
se v vrednotnem smislu še niso izvili iz spon nekadanjega nedemokratičnega režima.
Integralni sestavni del tega so dvojna merila pri presojanju posameznih dejanj – pač glede na to, ali jih storijo “naši” ali “nenaši”. Tako se
neprimerna ali nestrpna dejanja slednjih potencirajo, javno ožigosajo ali
celo kazensko sankcionirajo, medtem ko se taka dejanja prvih ignorirajo,
minimizirajo ali celo javno upravičujejo.
Potem ko je mariborska upravna enota – po očitnem pritisku vladajoče
politike – prepovedala koncerta hrvaškega glasbenika Marka Perkovića
Thompsona (na podlagi zelo trhlih argumentov policije o domnevnih
grožnjah za javni red), je bil na osrednjem ljubljanskem trgu pod pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana organiziran koncert Svetlane Makarovič
in njenih somišljenikov z naslovom Nosil bom rdečo zvezdo. Medtem ko so
preprečili en glasbeni dogodek zaradi domnevnega promoviranja ustaške
ideologije ter zagovarjanja sovraštva in nasilja (čeprav Thompson zanika
simpatiziranje z ustaštvom), so ne samo dopustili, ampak s pomočjo
oblasti omogočili drug dogodek, ki poveličuje simbol enega od dveh
velikih totalitarizmov 20. stoletja, katerega idejna voditeljica je oseba,
znana po številnih sovražnih izpadih do drugače mislečih (denimo tistega,
da je državljanska dolžnost sovražiti Katoliško cerkev).
Apologeti rdeče peterokrake zvezde razlagajo, da ima le-ta različne pomene: da je simbol delavskega gibanja pa da jo ima na svojih
steklenicah celo pivovarski koncern Heineken in podobno. To sicer drži,
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vendar podobno velja tudi za svastiko, se pravi nacistični simbol, ki izhaja
iz hinduizma, ali za fašistične butare (fasces), ki so jih uporabljali kot
simbol uradnikov v starem Rimu. Dejstvo je, da v Evropi, še posebej
pa v tistih deželah, ki so po drugi svetovni vojni postale del sovjetske
interesne cone, večina ljudi povezuje rdečo zvezdo s komunizmom in z
njegovimi uničujočimi učinki.
Še posebej abotna pa je trditev (slišana tudi iz ust organizatorjev
prej omenjenega dogodka), da je rdeča zvezda simbol svobode. Komunistična rdeča zvezda ima s svobodo približno toliko kot svastika z
duhovnostjo. Nasprotno, je simbol radikalnega omejevanja človekove
svobode. V imenu rdeče zvezde so nastali sovjetski gulagi, nastala so
“polja smrti” v Kambodži, nastala je Huda jama in na stotine drugih
morišč po Sloveniji. V imenu rdeče zvezde je bilo pomorjenih na desetine milijonov ljudi od Latinske Amerike do Daljnega vzhoda, da o vseh
tistih, ki jim je bila odvzeta svoboda, zaplenjena lastnina, onemogočena
poklicna kariera, uničeno družinsko življenje, sploh ne govorimo.
Navkljub vsem visokoletečim besedam in svetlim idealom, ki
jih najdemo v »svetih spisih« ideologije rdeče zvezde, je bila le-ta
v dejanskosti popolno nasprotje moderne zahodne civilizacije, ki je
utemeljena na svobodi posameznika, spoštovanju njegovega dostojanstva in integritete. Tudi celoten koncept človekovih pravic in svoboščin
izhaja iz tovrstnega razumevanja posameznika. V komunizmu pa je bil
posameznik razumljen samo kot del kolektiva, kot orodje za udejanjenje njegovih ciljev. Zato človekove pravice v tem kontekstu niso igrale
nobene vloge – pogosto so jih celo smatrali za nekakšen nazadnjaški
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ostanek “meščanske morale”.
Povedno je, da imajo častilci rdeče zvezde po pravilu zelo pozitiven
odnos do nekdanjega komunističnega režima. To pomeni, da jo razumejo v pravi povezavi. Govorijo o njej kot simbolu osvoboditeljev izpod
nacizma leta 1945, čeprav je takrat prišlo samo do zamenjave enega
totalitarizma z drugim. Čeprav se je komunistični režim kasneje »zmehčal«, je do konca ohranjal svoj protidemokratični značaj. Ne nazadnje so
leta 1991 rdečo zvezdo na svojih kapah in čeladah nosili tisti, ki so jih poslali nad novonastalo slovensko državo, da si jo z vojaško silo pokorijo in
jo privedejo nazaj v jugoslovanski jarem. Kot takšna predstavlja simbol

(poskusa) okupacije. Zato pomenijo različne “petokrakarske” seanse v
času, ko je pred šestindvajsetimi leti potekal boj za osamosvojitev zoper
nosilce rdeče zvezde, nedopustno provokacijo in sramotitev samostojne
države. Si predstavljate, da bi ob obletnicah konca 2. svetovne vojne
in zmage nad nacizmom gledali javno razkazovanje kljukastih križev?
Imajo pa častilci rdeče zvezde za svoje početje čisto konkretne
materialne interese. Po večini namreč gre za režimske privilegirance. S
tem izražajo svojo lojalnost neokomunističnim strukturam, ki še vedno
obvladujejo slovensko družbo. In dokler jo bodo obvladovale, bomo
Slovenci še vedno ujetniki ideologij s “smetišča zgodovine”.

Drugi komentar je v Reporterju objavil dr. Boštjan M. Turk in mu dal naslov “Rdeča zvezda se širi in napihuje” in podnaslovom “Njene parade so
povsod, v državnih institucijah in na ulicah glavnega mesta”.
Sodnica Maja Kolničar Stanković je avtorja teh vrstic obsodila na
drakonsko kazen v zadevi Taufer. Čeprav glavni element njene sodbe
nima temelja (Taufer bi moral prizadetost zaradi mojega pisanja
dokazati, a predložil ni ene same listine – oziroma predložil je eno, od
»predvčerajšnjim«, kjer pa ni niti mojega imena niti besed duševne
bolečine, stres ali kaj podobnega), me je obsodila na plačilo 8450 evrov
kazni (upoštevaje povračilo sodnih stroškov).
Tolikšne odškodnine se prisojajo izredno redko, praviloma žrtvam
prometnih nesreč, zlasti če je bil povzročitelj alkoholiziran. Kot prvi
element (postuliranje odškodnine brez temelja) so sporni tudi vsi drugi
elementi. O njih bomo pisali v prihodnjih mesecih. A gre za politično
motivirano sojenje, katerega namen je iz družbenega prostora izločiti
ljudi, ki se upirajo ideologiji rdeče zvezde. Če moraš za članek o resnici
plačati tolikšno ceno, boš pač avtomatično utihnil.
A parada zvezde, kot jo je demonstrirala Maja Kolničar Stanković,
zadeva eno žrtev, avtorja tega zapisa. Parada rdeče zvezde, ki bo na
osrednjem trgu v Ljubljani ob šestindvajsetletnici vojne za Slovenijo,
potekala je prav zaradi agresorja s takšno insignijo, zadeva slovenski
narod. Glavna zvezda bo Svetlana Makarovič. Njeno patološko vedenje,
ki se izraža skozi skrajno sovraštvo, sodi k psihiatru ali eksorcistu.
A Svetlana Makarovič, zvezdnica rdeče zvezde, svoj idol dojema
tako kot preostali svet: sprevrženo. Časti namreč nekaj, kar je v jedru
vredno obsojanja. Najprej zaradi nasilja, potem zaradi prevare. V letu,
ki je hkrati stoletnica oktobrske revolucije, se spominjamo dveh zvezd
komunističnega neba. Tita in Stalina. V šolah so nas učili in tudi danes je
večinsko mnenje tako, da se je Tito v resnici sprl s Stalinom, in da je bila
potem pot SFRJ primer »tretje poti«, dokaz preseganja medblokovskih
antagonizmov itd. A v resnici je šlo za eno največjih zgodovinskih prevar,
ki jo je izpeljala rdeča zvezda. Šlo je za parado, ki je zadevala ves planet.
Takšno uničujočo moč je imela le kuga, a takrat je bil srednji vek.
Če bi Stalin hotel v letih 1948–1953 zrušiti jugoslovansko obrambo
in zavzeti državo, bi mu to uspelo. Sovjetski oblasti je uspelo pokoriti
sleherno državo, ko so si to zamislili. Zadnji je bil Afganistan leta 1979.
V tem smislu je Stalin tudi zaupal Hruščovu: »Naj samo mignem s
prstom.« Prepričanje, da bi lahko Jugoslavijo vojaško pokoril, če bi le
hotel, je izrazil tudi pomemben maršal: »Maršal Žukov je potrdil, ob
priložnosti obiska v Jugoslaviji leta 1957 – natančneje ob slavnostni
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večerji v izbranem krogu – da je imel Stalin napravljene vse načrte za
napad na Jugoslavijo: napadel bi z oklepnimi enotami. Te bi nastopile,
ko bi padalski desanti zasedli centralne planote v Bosni.«
A prav kasnejše ravnanje jugoslovanskih oblasti v mednarodni
politiki najbolj potrdi, da je bil spor Moskva–Beograd insceniran za
višje potrebe širitve socializma kot svetovnega procesa. Namreč: če bi
se FLRJ res razšla s Sovjetsko zvezo, ne bi bilo mogoče, da bi se v vsakem
globalnem sporu (izjema je invazija na Češko-Slovaško, ker so se pri tem
jugoslovanski komunisti pač počutili ogrožene) postavljala sistematično
na stran sovjetskih interesov. Vsi mednarodni konflikti na liniji protagonistov hladne vojne to brez izjeme potrjujejo (izraelsko-arabske vojne,
sueška, kubanska kriza).
Zakaj je sovjetska oblast tako ravnala? Tito je bil Stalinov zvesti
(najzvestejši) učenec: Moskva mu je zato poverila kompleksno nalogo. V
razmerah bipolarnega sveta je bilo potrebno napraviti trojanskega konja,
ki bi državam, ki so se osvobajale imperializma, ponudil formulo mednarodne integracije. Ta pa bi bila še vedno pod nadzorom Sovjetske zveze.
To odkrije študij Titovega uradnega biografa Dedijerja, ki je,
predstavljajoč kritiko zahodne politike, (nehote) razkril, kakšni so bili
dejansko jugoslovanski nameni. Tako: »Nekateri krogi na Zahodu so
menili, da je bila Titova zunanja politika v letih 1945–1948 prvenstveno
usmerjena k temu, da je poskušala igrati vlogo predhodne izvidnice
sovjetske politike, da med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo ni razlike, ter
da je Tito nekakšen trojanski konj Moskve.«
Tito je bil potreben za vlogo trojanskega konja, ki bi bil pod krinko
“tretje poti”, torej antiblokovskega antagonizma, sposoben rekrutirati
režime, ki so nastajali ob razpadanju kolonialnih imperijev konec petdesetih in v začetku šestdesetih let. A pro forma je moralo biti na zunaj vse
videti kot avtonomna struktura, to je v navideznem sporu z Moskvo. V
resnici je tudi nastal tak vtis, ki še danes traja. Rojeni so bili neuvrščeni.
Večina neuvrščenih držav je po razpadu kolonialnih imperijev tudi
postala socialistična. A tudi sicer je bil Tito še posebno dragocen, ker je
rahljal teren v državah, kjer bi SZ težko uspevalo. Uspelo mu je pritegniti
veliko prosovjetskih režimov, vsi pa so imeli semena despotizma. Kakšno
mobilizacijsko moč imajo neuvrščeni, se je zlasti pokazalo na ključnem
srečanju gibanja v Havani leta 1979, kjer so neuvrščeni s SZ in njenimi
sateliti pomenili dve tretjini svetovnega prebivalstva.
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Zgolj Severna Amerika, Avstralija, Zahodna Evropa in še nekateri
so imeli tip demokratične, odprte družbe. Neuvrščeni so tudi propadli
natanko tedaj, ko sta se zaradi notranjih protislovij oslabila najpomembnejša centra njihove strukturne osi. S koncem Sovjetske zveze in
Jugoslavije leta 1991 niso bili več potrebni. Od tedaj niso imeli nobene

vloge več. Danes je groteskno edina evropska članica gibanja Lukašenkova diktatura Belorusija.
Spor med Titom in SZ je torej imel za skriti namen eksplozijo velike
rdeče zvezde čez ves planet. Eksplodirala ni, ampak se je sesedla v veliko
črno luknjo. V Sloveniji nas še danes krepko vleče vanjo.

Pri vsem tem bi človek kar pritrdil dr. Maji Sunčič, ki je v Reporteru objavila članek z naslovom “Cerarjeva SMC smrdi do neba! Njegova stranka bi
bila najslabša izbira, saj je volivce v vsem prevarala”.
Tri leta po prepričljivi zmagi Cerarjeve SMC na volitvah je jasno,
da je Cerar volivce potegnil za nos na vseh področjih, tudi v ekologiji.
Februarja je premier na facebooku osebno pozdravil prihod ekološko
sporne Magne Steyr v Slovenijo in se hvalil, da je njegova vlada v ta
namen spremenila celo zakonodajo. S tem je na veliki zvon obesil še
eno volilno prevaro SMC, ki je v volilnem programu prodajala številne
“zelene” programske točke, denimo “Razbremenitev dobrega (delo) in
obdavčitev slabega (onesnaževanje) v okviru zelene davčne reforme
(‘onesnaževalec plača’)”. V blebetanju o javnih financah so v Cerarjevi
stranki prodajali ekološke buče in obljubljali “zeleno proračunsko reformo za postopno ukinitev okolju škodljivih subvencij in preusmeritev
sredstev v pametne specializacije”.
Večino “zelenih” točk volilnega programa SMC, ki so se zaradi
podpore projektu Magne Steyr izkazale za zlagane, lahko izpeljemo iz
kolumn Aleksandra Kešeljevića, ekonomskega svetovalca v kabinetu
premierja in predsednika programske konference SMC. Slednji je bil
eden glavnih piscev volilnega programa SMC. Kešeljević je pred vstopom
v visoko politiko zaslovel tudi z leporečenjem o zeleni politiki. Trdil je,
da nove zaposlitve v TEŠ 6 niso zelene. Danes ima očitno druga merila
glede novih nezelenih zaposlitev v lakirnici Magna Steyr, s katerimi se
na vsa usta hvali njegov šef Cerar?
Zeleni tematiki se je Kešeljević posvečal v številnih kolumnah, kot
jasno vidimo že iz naslovov: Zelena pobuda (16. 11. 2012), Čas je za
zeleni preboj (13. 9. 2013), Ozelenjevanje gospodarstva (18. 7. 2014)
itd. V kolumni Zeleno je seksi (2. 8. 2013) je vse stavil na zeleno politiko,
ki naj preseže ideološke okvire: »Danes potrebujemo zeleno usmeritev.
Zeleno je seksi. Zeleno se splača. Zeleno je odgovorno. In navsezadnje,
zeleno presega tradicionalno delitev v Sloveniji na rdečo in črno.« Danes
je očitno, da se Kešeljeviću zeleno ne splača, saj mu s šefom Cerarjem ni
niti najmanj mar za zeleno Slovenijo. Sicer “greenfield” naložbe Magne
Steyr ne bi namerno napačno razumel kot zelene!
Kešeljević ni naredil popolnega preobrata zgolj na področju ekologije, temveč tudi glede infrastrukturnih projektov, kot je drugi tir, ki
je danes poleg Magne Steyr najpomembnejši projekt Cerarjeve vlade.
Čeprav je Cerarjev svetovalec v svojih kolumnah izrazito nasprotoval
gradbeništvu in trdil: »Zaradi prevladujoče tuje delovne sile, uvoza
strojne opreme in zunanjih virov financiranja od teh naložb nismo
imeli dosti. Dobili smo rast, toda brez razvoja« (BDP fetiš, 14. 3. 2013).
Zdaj teh pomislekov nima več, saj hoče Cerarjeva SMC na vse načine

onemogočiti uspeh referenduma o drugem tiru, ki bi ustavil to škodljivo
investicijo, od katere si največjo korist obeta Stojan Petrič, trenutno
največji gradbinec in član Foruma 21.
Tudi številne druge slabe poteze Cerarjeve vlade lahko neposredno
“prevedemo” iz Kešeljevićevih predvolilnih kolumn v Dnevniku: od tako
imenovanega lex Mercator, blokade prodaje Telekoma in NLB itd. Kot
vidimo na primeru Cerarjevega najtesnejšega svetovalca Kešeljevića, je
Cerarjeva SMC ostala zvesta sami sebi le v najslabšem: v zagovarjanju
bankrotiranega nacionalnega interesa. To ni presenetljivo, saj je bil
Kešeljević pred vstopom v visoko politiko pogosto vabljen na posvete
Kučanovega Foruma 21 kot “mladi ekonomist, ki ni mladoekonomist”,
ker je vseskozi zagovarjal propadlo ideologijo nacionalnega interesa
Kučanovih staroekonomistov.
Tako smo s Cerarjem in tesnim sodelavcem Kešeljevićem v zadnjih
treh letih dobili nekaj najslabšega: Cerar je volivce prevaral glede vseh
pozitivnih obljub, izpolnil pa je vsa najslabša pričakovanja, saj njegova
vlada skrbi za kontinuiteto najslabših praks. Javnomnenjske ankete
kažejo, da je skoraj vsem volivcem jasno tisto, kar sem pred volitvami
2014 trdila v kolumni Miro Cerar je najslabša izbira (23. 6. 2014), zaradi
katere me je v zapor pošiljala Cerarjeva tesna poslovna sodelavka,
propadla političarka Katarina Kresal, in na sodišču povsem pogorela.
Cerarjeva SMC je bila res najslabša izbira, saj je volivce v vsem prevarala,
tudi na področju ekologije.
Ni čudno, da Slovenija pod Cerarjem vedno bolj smrdi do neba,
saj je v samostojni državi ponudba zelene politike po začetnem bumu
povsem zamrla. Za zeleno politiko se je v zadnjih letih poleg Cerarjeve
SMC lažno zavzemala tudi skrajnja Meščeva Levica. V SDS so nekoč trdili,
da zanje ekologija ni muha enodnevnica, od vzpona Trumpa pa jim za
ekologijo ni več mar. Za skrajnje desne trumpiste so ekološka vprašanja
tako ali tako levičarska izmišljotina.
Za zanemarjanje ekoloških tem je med drugim kriva tudi medijska
pralnica možganov, ki melje zgolj v korist tega ali onega lobija, redko
pa v javnem interesu.
O zasmrajenosti levega »ekološkega« duha smo se nedavno prepričali
pri tedniku Mladina, medijskem glasilu skrajnje levice, ki je po največji ekološki katastrofi v samostojni državi, požaru v vrhniškem Kemisu, objavila
prav ostudni piarovski intervju z direktorjem Kemisa Emilom Nanutom.
Ob vsem tem smradu se zato kaže priložnost za nekoga, ki bo končno
rekel: »Naredite mi to deželo spet zeleno.« In za to res kaj tudi naredil.

Sicer pa najbrž ni napak, da se te neumnosti vlade in levičarjev kopičijo in “smrdijo do neba”. Upam namreč, da bodo ta smrad zavohali tudi slovenski
volivci in se potem pravilno odločali.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
POPOTOVANJA
PO GALILEJI

6. SPREHODI PO NAZARETU
CERKEV OZNANJENJA
nadaljevanje

Z arabskim ministrantom stopava po 15 stopnicah
dol pred srednji oltar, kjer je polno svetilnic. Napis v
srebrnih črkah priča, da je tukaj vir našega odrešenja. Med opravilom ni bilo časa za premišljevanje.
Vsakdo si more misliti, kako človeka prevzame, če
je na tako svetem kraju.
Po končani maši hitim takoj zopet nazaj. Najprej
si natančneje ogledam prostor. Trije oltarji so tu.
Kjer je stal Gabriel, je presekan steber; menda so
neverniki v njem iskali cekine. Kjer je oltar z napisom: »Hic Verbum caro factum est – Tukaj je Beseda
meso postala«, tam je molila Marija, roža nazareška.
Kako se tukaj nehote upogne koleno! Čisto sam
sem, stisnem se v kot in se vdam čustvom, ki pridrve
kot val morja nad srce.
Tukaj je torej zadonela blažilna beseda, ki je bila
odločilna za človeški rod! Najčistejša Devica kleči
na kolenih v goreči molitvi. Naenkrat jo obda nebeški svit. Čudovit pozdrav zazveni na njeno uho, za
trenutek se prestraši naročila, po kratkem molku in
preudarku pa pride iz njenih ust beseda: »Zgodi se!«
Angel izgine, Devica ostane sama, a ni več sama v
tem prostoru. Najvišji si jo je izvolil za svojo mater.
Nad Galilejo se je odprlo nebo in v tihi noči, ko
je bil čas dopolnjen, je padla iz neba blažena rosa.
Zemlja jo sprejme in jo skrije v naročju najčistejše
Device.
To se je zgodilo tukaj, v domu “blagoslovljene
med ženami”, v hišici nje, katere ime sedaj slavijo
v vseh jezikih.
Človek, poklekni in moli na tem prostoru!
PO MESTU – OB PREPADU
Zdaj pride, kakor je bilo dogovorjeno, brat Vilibald, Bavarec. Bil je po opravkih v bolnišnici arabskih sester. Spremlja me v frančiškanski samostan.
Ogledava si vse prostore, kakor tudi hišo za tujce.
Vse je lično in snažno; sinovi sv. Frančiška so postrežljivi in prijazni.
Greva tudi malo po mestu. Mestece je snažno,
čedno; ljudem se na obrazih pozna, da so večinoma
kristjani. Sicer so, razen bazarja ali trga, ulice polne
kotov in ozke, a hiše so po evropsko sezidane. Na
trgu prodajajo izdelke domače obrti in “sinovi puščave” hodijo radi sem kupovat.
Iz Damaska je ravno dospela cela karavana velblodov. Prinesla je velike zaboje izvrstnih sadežev,
kakršni rastejo v tamkajšnjih vrtovih. Z bratom si jih
nekaj nakupiva, poleg tega tudi še arabskega sira in
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kruha, zakaj danes greva še “na gore”.
Tudi malo tiste vode, ki menda “korajžo da”, si
preskrbiva, potem pa zavijeva mimo Marijinega studenca na desno gor na višavo. Obiskat greva namreč
kraj, o katerem trdi izročilo, da so Nazarečani tam
hoteli Zveličarja pahniti čez skalo. Pot je dolga in
divja, med samim golim skalovjem. Lahko bi naju
srečala kaka hijena ali se naju lotil kak Beduin in
zato je bilo treba malo “korajže”.
Ob prepadu

K sreči ni bilo ne zverin ne roparjev, pač pa sonca
preveč, kamnov ne malo in potu cel potok, preden
dospeva na kraj, od koder je globok prepad proti
ezdrelonski dolini. Ni verjetno, da bi bili srditi Nazarečani Gospoda vlekli sem, dasi bi bil prepad prav
pripraven, da bi koga sunili dol in umorili.
Malo si odpočijeva, zaužijeva damaščanske sa
dove in si narediva zopet malo “korajže” za pot
nazaj. Razgled po dolini je veličasten. Vse je kakor
v zlatu. Neusmiljeno peče sicer sonce, da ti lije pot
neprestano raz čelo, a kadar se razlivajo njegovi
žarki nad gore in doline, te rajski žar bleščečih se
pokrajih oškoduje tisočkrat.
Upehana dospeva nazaj v samostan.
NA ZNAMENITEJŠIH KRAJIH
Isti brat me spremlja tudi popoldne.
Včeraj je bil v samostanu Jusuf Iskender, velik
dobrotnik samostana. Ta mož je bogat trgovec in že
več let predstojnik, nekakšen župan katoličanov ali
Latincev vsega mesta. Povabil me je na obisk, kar
sem mu iz srca rad obljubil, ker sem imel priložnosti
spoznati bogato arabsko družino.
Popoldan je določen za ta obisk.
Zopet greva z bratom po višini proti zavodu salezijancev. Med potjo prijaha za nama na belem arabcu
častitljiv starček, duhovnik. Ognjevito oko razodeva
Francoza. Pozdravimo se, brat me predstavi. Ime
mi je izpadlo. Ta mož je predstojnik očetov vedne255
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ga češčenja presvetega Rešnjega telesa, nekdanji
francoski oficir. Ravno njihov zavod, ki je nekoliko
pod sirotišnico salezijancev, obiščeva najprej. Lična
kapelica je okrašena z onim finim okusom, kakršnega premore le olikani Francoz. Noč in dan se moli
v presvetem zakramentu Oni, ki je v tem gorskem
mestecu preživel največji del svojega zemeljskega
življenja.
Salezijanska cerkev in zavod

Nazaret ima izredno veliko šol. Najbolj čislani so
tudi pri Grkih in muslimanih zavodi šolskih bratov.
Po strmem potu plezava navzdol. Prideva pred
obsežno poslopje. V zavodu je neko godovanje in
gojenci se zabavajo z raznimi igrami, kakršne so
povsod vpeljane po angleškem vzorcu.
Odtod greva v cerkvico maronitov. Tu kažejo
velik, mizi podoben kamen, kateremu pravijo “miza
Gospodova”. Izročilo trdi, da je menda Zveličar tu
večkrat obedoval s svojimi učenci. Cerkvica je revna.
Ponižnemu župniku dam majhen dar za cerkev. Izmed vseh Jutrovcev so mi bili maroniti najbolj všeč,
kjerkoli sem prišel z njimi v stik.
Nekoliko višje je tudi majhna skala, ki je pa nekdaj lahko bila višja. Tudi o tem mestu trdijo, da je
to kraj, od koder so hoteli Jezusa pahniti. Kakšna
duševna omejenost Nazarečanov in kakšna zlobna
zavist! Zahtevajo od Odrešenika slavo le za svojo
vas, ne meneč se za rešitev vsega sveta. Veličastno
jih zavrne. Odsihmal pa tudi On ne dela več med
njimi čudežev, le nekaterim bolnikom še poklada
roke in jih ozdravi.
Onstran mesta, blizu samostana nun sv. Klare, se
vidi lična kapelica. Laško ji pravijo “Marija tremore”.
Rahločutni materi so sporočili, kaj nameravajo Nazarečani z njenim Sinom in od samega strahu pade
v nezavest. Temu spominu je posvečena cerkvica.
Obiščeva še zavod sester Nazarečank, kjer so šole
za dekleta. Potem greva v cerkev katoliških Grkov
in tudi v staro molilnico ali sinagogo, kjer je Jezus
večkrat učil. Poslopje je v zemlji. Verjetno je, da je
res še iz onih časov.
V muslimanskem delu mesta je drugo svetišče,
namreč Jožefova delavnica. Že nekdaj je stala tu
cerkev, zdaj je sredi lepega vrta lična kapelica. Nad
oltarjem je umetniško izdelana podoba svete Družine. Pod sliko je napis: »Tukaj jima je bil pokoren«.
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Na tem mestu je torej bivala tista družina, ki
naj bi bila zgled vsem krščanskim družinam. Morda
je ravno zaradi tega Odrešenik živel tako dolgo na
skrivnem, da bi spopolnil ta vzor, ta vir, iz katerega
naj bi zajemalo krščanstvo.
Kdor dela za Kristusov nauk, mora začeti pri družini in pri tem gledati na nazareško družino.
V njej so se ravnali po reku: Moli in delaj! Tu
je vladal mir, katerega ni prekinil noben prepir, tu
zadovoljnost z malim, tu skrbna delavnost, ponižno
prenašanje težav in zaupanje v pomanjkanju. Na to
družino je sijalo sonce prave ljubezni. Življenje je
bilo na zunaj preprosto, vsakdanje, na znotraj pa
ozaljšano in posvečeno s plemenitimi čednostmi:
očetu je pri srcu le popolna izvršitev Božje volje;
mati je vzor vsake žene, matere in gospodinje; in
dete je zaklad in veselje družine.
Tako naj bi bilo v vsaki družini in rajski mir, ki je
vladal tu, v sveti Družini, bi bil najboljša zaslomba,
kadar pridrvi vihar bolesti in težav, ki na svetu ne
izostane v nobeni družini, kakor tudi ni izostal tukaj
v Nazaretu.
Te misli so se mi porajale, ko sem gledal na oltarju
to iz nebeškega raja na zemljo presajeno družino.
Na vrtu se seznanim s tremi mladimi jezuiti, ki so
zaradi študija na vseučilišču v Beirutu. Tudi na drugih
krajih sem srečal sinove sv. Ignacija. Ogledajo si vse
sami, zato pa tudi kaj znajo in vedo.

Jožefova delavnica

PRI ARABSKI DRUŽINI
Prišel je čas za obisk pri prej imenovanem trgovcu. Njegov dom je blizu bazarja. Hiša je na zunaj
malo lepša ko druge, ali, kakor na Jutrovem povsod,
prav neznatna. Tem bolj ostrmim, ko stopimo čez
prag. Čaka naju vsa družina: oče, mati, dva sinova
in tri hčere. Vsi govorijo gladko laško in francosko.
Hiša je nekoliko drugače zidana, kakor navadno
hiše na Jutrovem. Divan ali sprejemnica za goste je
v prvem nadstropju. Vse je okusno, jutrovsko razkošno. Drugače na Jutrovem sezujejo čevlje, ker je
škoda dragih preprog; tukaj je vse bolj evropsko,
le oprava je pristno arabsko-narodna. Služabnik
prinese kavo in cigarete. Pomenkujemo se o tem in
onem. Gospod Iskender kakor tudi starejši, že odrasli
sin, poznata prav dobro naše avstrijske razmere. Za
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dobrote našega cesarja ve vsak Nazarečan.
Večkrat sem bral, da so Nazarečanke čednih lic.
Na ulici tega ni zlahka zapaziti. Tri hčerke te nazareške družine pa so v resnici prave rožice, kakršna
je morala biti njih blažena rojakinja Marija. Velike,
nedolžne oči so kakor sonca na nebu. Za lepotičje
imajo zlate arabske uhane in okoli vratu dvojno
verižico krasnega jantarja.
Posloviva se od družine. Mladi Iskender naju pelje
še v prodajalnico na bazarju. Čudim se množici blaga. Tudi tukaj je vse nekako skrito. Jutrovec na zunaj
noče veljati za bogatina, dasi so mu zunanjosti vse.
MARIJIN STUDENEC – FANTAZIJA
Po ozkih ulicah prideva pred grško-pravoslavno
cerkev sv. Gabriela. Grki pravijo, da je nadangel tukaj pri studencu, ki je globoko pod cerkvijo, prvikrat
pozdravil Marijo. Cerkev ima stare slike in znamenite
lesene rezbarije. Pijem tudi iz vrelca, a voda ni, kakor v naših bistrih virih, vendar pa za Jutrovca jako
sveža. Voda teče pod zemljo in privre na dan zopet
nekoliko niže ob cesti pri Marijinem studencu. Tukaj
nikoli ne manjka ljudi in je narod, noše in življenje
najlaže opazovati.

na svojem konju doma. Končno se sprevod zopet
razvrsti in zavije pevaje med prve hiše.
Tokrat in pozneje še večkrat sem dolgo slonel ob
zidu pri Marijinem studencu. Neprestano prihajajo
in odhajajo žene s svojimi velikimi vrči. Njih obleka
je široka, nekako hlačam podobna, na glavi imajo
iz starega denarja nanizan lišp. Bolj kot njih lepota
mi je bil všeč njih vitki, visoki stas; v njihovi hoji in
obnašanju je nekaj plemenitega.
Jako ljubka je nazareška deca. Ko sva z bratom
hodila po mestu, naju ni nihče zaprosil za bakšiš, kakor je drugje navada. Večinoma so naju pozdravljali
in nekateri so hoteli imeti od brata svetih podobic.
Zdi se mi, da še dandanes seva na te ljubke otroške
obraze žarek one nebeške milobe, ki je odseval iz
oči Božjega deteta, ki se je nekdaj igralo med nazareško deco.
Tu sem je prišla s svojim vrčem tudi tesarjeva žena in njenega krila se je držalo, kakor je še
dandanes pri otrocih navada, ono detece, ki je bilo
obenem Stvarnik vesoljstva.

7. NA GORO TABOR
sreda, dne 16. velikega travna

Danes me spremlja predstojnik sam. Ker imajo
v samostanu za potrebna pota v sosedne vasi, če
je tam treba zdravniške pomoči, arabsko kobilico
in čvrstega osla, nama ni bilo treba najeti drugih
živinčet. Ob tem času je sonce podnevi silno vroče
in se je treba zgodaj podati na pot.
Nad Nazaretom in dolino je še tenak mrak, ko
odhajava iz samostana.
Gora Tabor

Marijin studenec
Danes je zbranih izredno mnogo ljudi. Po cesti se
pomika počasi ženitovanjski sprevod. Bratu se mudi
domov, jaz pa ostanem in ni mi žal.
Predvsem me zanima ženitovanjski sprevod.
Skoraj vse je na konjih. Nevesta sedi na arabski kobili popolnoma zavita v zeleno svileno haljo.
Družice in ženske pojejo in ploskajo, moški jahači
pa neprestano streljajo iz svojih dolgih pušk. Ravno
pred studencem je večji prostor in tam uprizorijo
tako imenovano “fantazijo”.
Takega jahanja še nisem videl. Tu se vidi, kaj
zmore arabski konj. Jahači sedijo na konjih kakor
prirasli. Konji dirjajo, da se njihove podkve komaj
dotikajo tal. Prvi vihti svojo dolgo arabsko puško,
drugi krivo damaščanko, tretji beduinsko sulico. Konj
uboga vsak migljaj. Posamezni in v skupinah drvijo
sem ter tja, naprej in nazaj, na levo in desno med
vpitjem in pokanjem pušk.
Nabralo se je vse polno ljudstva, ki sledi z zanimanjem temu divjemu in vendar tudi fino preračunanemu gibanju. Od konj lije pot curkoma, utrujenosti
pa ni zapaziti niti na njih, niti na jahačih. Arabec je

Precej sem bil v skrbeh, kako me bo arabkinja
nosila, ker na konjih še nisem mnogo jahal. Spočetka sem se večkrat prijel sedla ali grive, če je šimelca
naredila kak hiter skok, prav kakor se dete prime v
nevarnosti svoje matere. Rad bi bil jahal ponosno
kakor kak Beduin, saj sem bil tudi ogrnjen v dolgo
beduinsko haljo. A sedlo je zibelka in v strahu, da mi
zdaj zdaj zmanjka te potrebne podlage in se moje
kosti prav neprijetno ne stegnejo poleg arabkinje, sem
moral izgledati precej klavrno. Predstojnik se je za
menoj parkrat prav srčno zasmejal. Na uho mi šumi:
»Njegov padec bo velik«, in dasi je precej hladno, se
pošteno potim, ko dospeva na višino. Kmalu zapazim,
da na arabskem konju, če je tudi malo prešeren, ni
treba imeti strahu. Po mehkem potu malo zdirjam, da
beduinska halja kar frfota v jutranjem zraku.

LETOŠNJI NOVOMAŠNIKI
Slovenija ima letos tri novomašnike: po enega iz
ljubljanske in koprske škofije in enega kapucina. Vsi
so bili posvečeni na praznik sv. Petra in Pavla, 29.
junija in so imeli novo mašo 2. julija.
V Ihanu je imel novo mašo novomašnik ljubljanske nadškofije Tine Povirk, star 26 let.
Na Ledinah je imel novo mašo novomašnik kopr-

ske škofije Gabriel Kavčič, star 24 let.
Na Blokah je imel novo mašo kapucin p. Luka
Modic, star 37 let.
Na njihovi življenjski poti jim želimo uspeh in
stanovitnost.
Druge slovenske škofije in redovi so letos brez
novomašnikov.

Od leve na desno:
               p. Luka Modic,   Gabriel Kavčič,   Tine Povirk

Alojz Rebula

PISMO NOVOMAŠNIKU
Kam prihajaš kot duhovnik? Prihajaš v čudno
svetovljanski in obenem vaško provincialni slovenski
svet kot predstavnik največje, a tudi najbolj preganjane religije na svetu: religije, ki je na evropskem
zahodu danes v upadu, v Afriki in Aziji pa v razcvetu;
religije, v katere božanski izvor ne dvomiš, sicer ji
ne bi neoženjen posvetil življenja.
Po polstoletni ateistični diktaturi boš v Sloveniji
težko našel človeka, ki bi prepričan zanikal obstoj
Boga; že čudež vesolja ga glasno razglaša. Prav tako
nihče ne bo zanikal zgodovinskega obstoja Jezusa
Kristusa in še manj neprekosljive vzvišenosti njegove
etike. Francoska in še posebej sovjetska revolucija
sta zlorabili navdih iz evangelija.
Pač pa ti ne bo treba iskati ljudi z odporom in tudi
sovraštvom do ustanove, ki jo je Kristus postavil, da
bi oznanjala njegov evangelij: do Cerkve. Bog naj
bo, Kristus tudi, a Cerkev ne. Glede Cerkve te bo
polintelektualec – zakaj Slovenija je polna polintelektualcev tudi z diplomami – zasul z goro očitkov
proti Cerkvi. Ker pač njen Ustanovitelj svoje Cerkve
ni dal v roke angelom, ampak svetosti in nesvetosti človeka, dejansko tudi njegovemu nagibanju k
napuhu, ambiciji, k oblastiželjnosti, pohlepu – z
eno besedo človeški slabosti, njegovi mizeriji. Ja, k
vsemu temu se je nagibal tudi cerkveni človek, naj

je tudi civiliziral, gradil bolnišnice in univerze, tolažil
z vero in zakramenti.
S čim se boš ti, duhovnik, upiral takim odnosom
do Cerkve, ki je tudi na Slovenskem imela svoje
grehe, z vrhom v mariborski finančni aferi? Se boš
morda upiral s protiargumentiranjem? Proti zagrizenosti ne zaleže noben razumski argument. Najbolj se
boš odporu in indiferenci do Cerkve upiral s svojim
življenjem, s svojo čim bolj človeško in duhovniško
kvaliteto. Duhovno dogajanje se ne vrši v zunanjih
efektih, ampak v globinah vesti. Svojo duhovniško
kvaliteto pa boš kazal na eni strani s spoštovanjem
do ustanove, ki ji služiš, po drugi strani pa z odnosom do sočloveka, začenši z bolnikom, osamelim in
družbeno odrinjenim. Z drugo besedo: s čim zavednejšim sledenjem duhu evangelija.
Svoj pogled boš povečal s prizadetim odnosom
do dogajanja v kulturi.
Kot zaveden državljan Republike Slovenije ne boš
brezbrižen do usode slovenstva, matičnega, zamejskega in zdomskega. To posebno, ko se sredi cinizma
naše politike zdi, da bo morala Cerkev prevzeti še
breme glavne nosilke narodne zavesti. Morda bomo
potrebovali novega Slomška, ki si bo prisvojil besede slovenske pravnice, vredne tega imena: »Moja
država je Evropa, moja domovina pa je Slovenija.«

