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Na fasadi trnovske cerkve v Ljubljani sta na plaketi bronasti glavi FRANCA SALEŠKEGA FINŽGARJA in JOŽETA 
PLEČNIKA, delo kiparja Boštjana Putriha iz leta 1989. Duhovnik in pisatelj Finžgar je bil namreč trnovski župnik v letih 
1918 do 1936, arhitekt Plečnik pa je bil njegov sosed, saj je njegova hiša na Karunovi 4 z vrtom mejila na trnovski žup
nijski vrt. Hišo je leta 1915 kupil Plečnikov brat Andrej, arhitekt Jože pa se je v njej naselil po prvi svetovni vojski, ko 
je bil povabljen za profesorja na novoustanovljeni ljubljanski univerzi. Zaradi dobrih stikov, ki sta jih navezala Finžgar 
in Plečnik, sta se odločila, da med cerkvenim vrtom in Plečnikovim posestvom ne bo nobene ograje in je še danes ni. 
Iz tega prijateljstva se je rodila marsikatera kulturna pobuda. Plečnik je napravil spomenik padlim v Finžgarjevi rojstni 
župniji Breznici in zasnoval vrsto knjižnih ovitkov izdaj Mohorjeve družbe in Nove založbe. Glavni Plečnikov prispevek 
za trnovsko cerkev je ureditev njene okolice: most čez Gradaščico pred cerkvijo, ureditev struge Gradaščice in majhen 
park pred cerkvijo, ki ja pa žal danes popolnoma zapuščen in zaraščen..

OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca, zato v začetku praznujemo rožnovensko nedeljo (1.). V oktobru 
sta še dve nedelji posvečeni posebnim namenom: misijonska (22.), ki nas spominja na obveznost oznanjevanja ve
selega oznanila vsem tistim, ki ga še niso bili deležni, in veže vsakega kristjana; ter žegnanjska (29.), ki je spomin na 
posvečenje vseh cerkva na slovenskem področju. Ta nedelja je bila uvedena še v Avstriji, ko je vsaka cerkev praznovala 
žegnanje na svojo obletnico in so se zato shodi kar vrstili, ob njih pa tudi neredi in pretepi. Zato je državna oblast 
v soglasju s cerkveno posamezna žegnanja prepovedala in postavila vsa na eno edino nedeljo in s tem zlorabam 
odlomila ost. Drugi godovi oktobra pa so: cerkvena učiteljica in zavetnica misijonov, karmeličanka Terezija od Deteta 
Jezusa (1.); spomin angelov varuhov (2.), ki se jim je treba vsakodnevno priporočati; redovni ustanovitelj frančiškanov, 
minoritov, kapucinov, klaris in svetnega tretjega reda Frančišek Asiški (4.); redovni ustanovitelj kartuzijanov Bruno (6.); 
duhovnik Janez Leonardi in očak Abraham (oba 9.); frančiškanski mučenci Daniel in tovariši (10.); škof Maksimilijan 
Celjski (12.); cerkvena učiteljica, karmeličanka Terezija Velika-Avilska (15.); pospeševateljica češčenja Srca Jezusovega 
Marjeta Marija Alacoque (16.); apostolski učenec, škof in mučenec Ignacij Antiohijski (17.); evangelist in spremljevalec 
sv. Pavla Luka (18.); redovni reformator Peter Alkantarski ter kanadski mučenci Izak Jogues in tovariši (vsi 19.); opat Ven-
delin ter univerzitetni profesor in tretjerednik Contardo Ferrini (oba 20.); mučenka Uršula (21.); frančiškanski pridigar 
Janez Kapistran (23.); ustanovitelj klaretincev in škof Anton Marija Claret (24.) ter apostola Simon in Juda Tadej (28.).
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Kdor je voditelj, mora delati, dati delati, pustiti delati, vse usklajevati.
sv. Janez XXIII.

Vinotoka če zmrzuje,
pa prosinca odjenjuje.

V oktobru burja, mraz,
januarja sončen čas.

Vinotoka deževanje,
grudna je vetrov divjanje.

Vinotoka veliko vodé,
grudna hudi vetrovi bučé.

OKTOBER – VINOTOK
  1 N 26. NEDELJA MED LETOM, rožnovenska; 

Terezija	Deteta	Jezusa,	red.;	Remigij,	šk.;
		2	 P	 Angeli	varuhi;	Teofil	(Bogoljub),	spok.;
  3 T Evald,	muč.;	Gerard,	op.;	Kandid,	muč.;
		4	 S	 Frančišek	Asiški,	red.	ust.;	Petronij,	šk.;
		5	 Č	 Placid,	muč.;	Marcelin,	šk.;	Apolinarij,	šk.;
		6	 P	 PRVI	PETEK;	Bruno,	red.	ust.;
		7	 S	 PRVA	SOBOTA;	Rožnovenska	Mati	božja;	

  8 N 27. NEDELJA MED LETOM; 
		9	 P	 Janez	Leonardi,	duh.;	Abraham,	očak;
 10 T Frančišek	Borgia	(Borja),	red.;	Danijel	in	

tov.,	muč.;	Florencij,	red.,	muč.;
	11	S	 Janez	XXIII.,	pap.;	Emilijan,	šk.;	German,	

šk.,	muč.;	Marija	Soledad	Torres,	red.	ust.;
	12	Č	 Maksimilijan	Celjski,	šk.;	Edvin,	kralj;
	13	 P	 Edvard,	kralj;	Gerald	iz	Aurillaca,	vitez;
	14	S	 Kalist	I.,	pap.,	muč.;

 15 N 28. NEDELJA MED LETOM;	Terezija	Velika	
(Avilska),	red.,	c.	uč.;	Avrelija	(Zora),	dev.;

	16	 P	 Marjeta	Alacoque,	red.;	Jadviga,	kneginja;
 17 T Ignacij	Antiohijski,	šk.,	muč.;
	18	S	 Luka,	evangelist;	Julijan,	pušč.;
	19	Č	 Izak	Jogues,	duh.	in	tov.	kanadski	muč.;	

Peter	Alkantarski,	red.;	Etbin,	op.;
	20	 P	 Vendelin,	op.;	Contardo	Ferrini,	tretjered-

nik;	Pavel	od	Križa,	red.	ust.;
	21	S	 Uršula,	muč.;	Jakob	iz	Strepe,	šk.;

 22 N 29. NEDELJA MED LETOM, misijonska; 
Janez	Pavel	II.,	pap.;	Marija	Saloma,	sveto-
pisemska	žena;	Marko,	šk.;

	23	 P	 Janez	Kapistran,	red.;
 24 T Anton	Marija	Claret,	šk.,	red.	ust.;
	25	S	 Krizant	in	Darija	(Darinka),	muč.;	Krišpin	in	

Krišpinijan,	muč.;
	26	Č	 Bonaventura	iz	Potenze,	red.;	Lucija,	muč.;
	27	 P	 Sabina,	muč.;	Frumencij,	šk.;
	28	S	 Simon	in	Juda	Tadej,	ap.;	Fidel,	muč.;

 29 N 30. NEDELJA MED LETOM, žegnanjska;
	30	 P	 Alfonz	Rodriguez,	red.;	Marcel,	muč.;
 31 T Volbenk	(Bolfenk),	šk.;	Kvintin,	muč.

UREDNIK VAM
OKTOBER je za mesečnik Ave Maria pomemben, ker ga 

že 109 let izdajamo slovenski frančiškani, ki ta mesec pra
znujemo god našega ustanovitelja sv. Frančiška Asiškega. 
Svetnikov god v cerkvenem jeziku pomeni praznovanje 
obletnice njegovega smrtnega dne, ko je bil “rojen za nebe
sa”. Sv. Frančiška praznujemo 4. oktobra, saj se je poslovil na 
predvečer tega dne, 3. oktobra 1226 pri Sv. Mariji Angelski 
(Porciunkuli), ki leži pod hribom, na katerem je sezidan 
Assisi. Frančiškani ga praznujemo z obredom “Transitus” 
(Prehod), ki ga opravimo  ob času njegove smrti, torej 3. 
oktobra zvečer. S tem obredom je združena tudi prošnja 
za nove redovne poklice, ki jih slovenska frančiškanska 
provinca nujno potrebuje, saj so v prvih devetih mesecih 
letošnjega leta odšli k Očetu kar štirje: dva v Sloveniji in 
dva v Ameriki; provinca ima pa tudi enega samega bogo
slovca. Bojim se pa, da samo molitev ne bo zadosti. Ko sem 
se po skoraj tridesetih letih odsotnosti vrnil iz Amerike, 
ugotavljam, da je bilo delo za poklice hudo pomanjkljivo 
in njihova vzgoja hudo zanemarjena. Bog pač ne bo obujal 
poklicev zato, da bi jih mi potem zanemarili.

Oktober je tudi mesec, ko se v Sloveniji zaključujejo 
vinske trgatve. Trgatev je eden od najpomembnejših ko
rakov na poti od grozdja do vina. V Sloveniji je bila vedno 
združena z domačimi praznovanji. Začenjali so jo navadno 
v primorskem vinorodnem okolišu (Istra, Kras, Vipavska 
dolina, Brda), kjer zaradi ugodnega podnebja grozdje do
zori že proti koncu avgusta; nadaljevali so jo v posavskem 
in dolenjskem vinorodnem okolišu (Bizeljsko, Krško in 
Dolenjska) ter zaključili v podravskem vinorodnem okolišu 
(Haloze, južni in vzhodni obronki Pohorja, Maribor in okoli
ca, Slovenske gorice, Prlekija in Prekmurje). Zaradi majhnih 
vinogradov in razdrobljenega lastništva trgajo grozdje 
večinoma ročno. V Sloveniji dobro uspevajo bele in rdeče 
sorte grozdja; med njimi je tudi več avtohtonih sort, kot sta 
recimo zelen in pinela v Vipavski dolini. V Slove niji je doma 
tudi najstarejša trta na svetu: štiristoletnica v mariborskem 
Lentu, ki še vedno da vsako leto okoli petindvajset litrov 
izbranega vina. Slovenska vina so zaradi dolge tra dicije ce
njena tudi po svetu. Med njihovimi pridelovalci je kar nekaj 
vinarjev, ki sodijo v sam svetovni vrh. Izvoz slo venskih vin 
pa ni posebno obilen, saj je pridelana količina premajhna, 
da bi mogla osvojiti obširnejše svetovno tržišče, ki zahteva 
velike količine posamezne izbrane sorte vina.

Oktobra so umrli naslednji člani ameriške slovenske 
kustodijie:  p. Janez Vianney Trinko (10. okt. 1969); p. Avguštin 
Svete (16. okt. 1979); p. Ciril Shircel (17. okt. 1959); p. Bernard 
Ambrožič (23. okt. 1973 v Sydneyu, Avstralija) in p. Odilo 
Hajnšek (30. okt. 1971 pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah). 
Naj v miru počivajo!

p. Bernardin
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V	Mariji	“nadvse	ljubljeni	hčerki	nebeškega	Očeta”,	se	nam	je	razodel	božji	načrt	o	človeštvu.	Bog	Oče	jo	
je	izbral	za	mater	svojega	Sina	in	jo	zato	obdaril	z	najvišjim	dostojanstvom	in	poslanstvom	v	službi	svojega	
ljudstva.	Načrt	nebeškega	Očeta	se	je	začel	uresničevati	ob	oznanjenju,	ko	je	Marija	sprejela	predlog,	naj	
postane	Odrešenikova	mati.
»Veseli	se,	milosti	polna«	(Lk	1,28).	Prve	besede,	ki	jih	nebeški	Oče	po	angelu	sporoča	Mariji,	so	pozdrav,	

ki	ga	lahko	razumemo	kot	povabilo	k	veselju.	S	temi	besedami,	izrečenimi	Mariji,	nebeški	Oče	razodeva	
svoj	namen	nakloniti	človeštvu	veselje,	resnično	in	dokončno	veselje.	Veselje,	lastno	Očetu,	ki	je	v	tem,	
da	je	pri	njem	Sin,	je	dano	vsem,	najprej	pa	Mariji,	da	bi	se	od	nje	razširilo	na	vso	človeško	skupnost.
Povabilo	k	veselju,	izrečeno	Mariji,	je	povezano	s	poseb-

nim	Očetovim	darom:	“milosti	polna”.	Grški	izraz	pogosto	
upravičeno	prevajajo	v	 tem	smislu,	saj	gre	za	obilje,	ki	
dosega	najvišjo	mero.	Izraz	zveni	kot	osebno	ime	Marije,	
ki	 ji	ga	 je	dal	Oče	ob	samem	začetku	njenega	bivanja.	
Ona	je	namreč	že	od	samega	spočetja	polna	vseh	blago-
slovov,	ki	ji	bodo	omogočili	napredovati	v	izredni	svetosti	
na	vsej	njeni	življenjski	poti.	Na	njenem	obrazu	se	zrcali	
odsev	skrivnostnega	Očetovega	obraza.	Neskončna	milina	
Boga	–	ki	je	Ljubezen	–	se	razodeva	v	materinskih	potezah	
Jezusove	matere.	“Ti	si	moj	Sin”.	S	svoje	strani	Jezus	go-
vori	Očetu	“Abba	–	Oče”,	medtem	ko	Mariji	z	vso	sinovsko	
ljubeznijo	pravi	“mati”.
V	svojem	javnem	življenju	jo	Jezus	imenuje	“žena”,	da	

bi	s	tem	poudaril,	da	je	on	odslej	pokoren	samo	Očetu,	
hkrati	pa	tudi	zato,	da	pove,	da	ona	ni	preprosta	biološka	
mati,	 temveč	 ima	 neko	 poslanstvo	 kot	 “sionska	 hči”	 in	
mati	ljudstva	nove	zaveze.	Kot	taka	Marija	ostaja	vedno	
naravnana	v	popolno	pokornost	Očetovi	volji.	Ni	pa	bilo	
tako	naravnano	vse	Jezusovo	sorodstvo.	Četrti	evangelij	

nam	 razodeva,	 da	 njegovi	 sorodniki	
niso	 verovali	 vanj,	Marko	 pa	 pri-
poveduje,	da	»so	odšli,	da	bi	ga	na	silo	odvedli,	kajti	govorili	so,	da	ni	priseben«	
(3,21).	Lahko	smo	prepričani,	da	je	bilo	Marijino	notranje	razpoloženje	povsem	
drugačno.	Tako	nam	zagotavlja	Lukov	evangelij,	v	katerem	se	nam	Marija	sama	
predstavi	kot	ponižna	“Gospodova	služabnica”.	V	tej	luči	je	treba	razumeti	
Jezusov	odgovor,	ko	so	mu	sporočili:	»Tvoja	mati	in	tvoji	bratje	stojijo	zunaj	
in	te	želijo	videti.«	Jezus	je	odgovoril:	»Moja	mati	in	moji	bratje	so	tisti,	
ki	Božjo	besedo	poslušajo	in	uresničujejo«	(Lk	8,20-21).	Marija	je	namreč	
vzor	poslušanja	božje	besede	in	pokornosti	do	nje.
Devica	Marija	 je	ohranila	 in	vztrajno	obnavljala	svojo	popolno	razpo-

ložljivost,	ki	jo	je	izrazila	pri	oznanjenju.	Neizmerna	prednost	in	vzvišeno	
poslanstvo	Matere	božjega	Sina	nista	spremenila	njene	ponižne	pokornosti	
Očetovemu	načrtu.	Med	drugimi	vidiki	tega	božjega	načrta	je	Marija	pre-
vzela	obveznost	vzgoje,	vključene	v	njenem	materinstvu.	Mati	ni	 samo	
žena,	ko	rodi	sina,	ampak	tudi,	ko	se	dejavno	zavzema	za	oblikovanje	in	
razvoj	sinove	osebnosti.	Marijino	ravnanje	je	nedvomno	vplivalo	na	Jezu-
sovo	ravnanje.	Pomislimo	na	primer	umivanja	nog,	ki	ga	je	Jezus	predložil	
učencem	kot	vzor	v	posnemanje:	lahko	si	predstavljamo,	da	je	Jezus	od	
otroških	let	opazoval	to	v	Marijinem	ravnanju,	ko	je	umivala	noge	gostom	
v	duhu	ponižnega	služenja.	Po	pričevanju	evangelija	je	bil	Jezus	v	dobi,	
ki	jo	je	preživel	v	Nazaretu,	“pokoren”	Mariji	in	Jožefu.	Od	Marije	je	prejel	
pristno	vzgojo,	ki	je	oblikovala	njegovo	človečnost.	Po	drugi	strani	pa	se	
je	tudi	Marija	pustila	vplivati	in	oblikovati	od	svojega	sina.	V	postopnem	
Jezusovem	samorazodevanju	je	vedno	globlje	spoznavala	nebeškega	Očeta	
in	mu	poklanjala	vso	ljubezen	svojega	srca.	Sedaj	pa	je	njena	naloga	ta,	
da	pomaga	Cerkvi	slediti	Kristusovim	stopinjam.

P. Vladimir Kos

ZA OKTOBER
Spet morava s harfo o rožah zapeti,
ki nikdar nam v hiši ne v polju zvené.
To rožnega venca dogodki so sveti:
kot rože vzcvetijo za molka roké.

In to, kar se zdi le en list zgodovine,
ves svet je, po Jezusu v dno obnovljen.
In Jezus se vrača prav v naše spomine:
Sin Božji, Marijin Sin, lepši kot sen!

Marija, ti bereš teh vencev globine,
v kristalne jih vaze skrbno razdeliš;
pomagajo angeli, nič naj ne zgine ...
Kot v pesmi: o, daj nam vsak dan kruh in riž!

sv. Janez Pavel II.

MARIJA –
MATI LJUDSTVA NOV E ZAV EZE
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NED ELJSKE
1. oktober
26. nedelja med letom
GREŠNIKI NE POJDEJO V BOŽJE KRALJESTVO
Mt 21,28-32
Kdo	je	boljši	(ali	slabši)?	Tisti,	ki	se	ukazu	najprej	

upre,	potem	ga	pa	vendarle	izpolni,	ali	tisti,	ki	ga	
hinavsko	potrdi,	potem	se	pa	potuhne.	O	odgovoru	
ni	dvoma,	čeprav	nobeden	ni	kaj	prida.	Je	tako	kot	v	
življenju:	so	taki,	ki	glede	vere	jezikajo,	sitnarijo	in	
kritizirajo	vsevprek,	vendar	pa	po	njej	živijo	(čeprav	
morda	nejevoljno);	in	so	taki,	ki	vse	vsaj	na	videz	
ponižno	sprejemajo,	počno	pa	čisto	nekaj	drugega	
po	svoji	glavi.	Ne	eni	ne	drugi	niso	kaj	prida,	vendar	
so	prvi	še	vedno	boljši	od	drugih.	Je	pa	še	tretja	
kategorija,	 dostikrat	 omenjena	 v	 Svetem	pismu:	
ošabneži,	 ki	 si	 lastijo	pravico,	da	mora	 iti	 vse	po	
njihovem;	ki	stalno	gospodujejo,	sami	pa	ugovora	
ne	trpe;	ki	drugim	ne	morejo	odpustiti	svojih	lastnih	
grehov	in	napak,	saj	jih	nikoli	ne	priznajo	in	zanje	
krivijo	druge.	Ti	so	utelesili	hudiča,	ker	hočejo	biti	
svoji	lastni	bogovi	in	še	od	drugih	zahtevajo,	da	jih	
priznajo	za	take.	Zato	pa	je	njihov	padec	toliko	hujši.
8. oktober
27. nedelja med letom
GOSPOD BO DAL VINOGRAD DRUGIM
Mt 21, 33-43
Prilika	o	vinogradnikih	v	Matejevem	evangeliju	

se	navdihuje	ob	odlomku	iz	preroka	Izaija,	kjer	je	
vinograd	 izvoljeno	 ljudstvo,	 lastnik	 je	 Bog,	 vino-
gradniki	so	voditelji	ljudstva,	dedič	pa	je	sin,	torej	
Kristus.	Mesto	te	prilike	v	Matejevem	evangeliju	pa	
kaže	zavest	mlade	krščanske	skupnosti	v	odnosu	do	
judovstva	–	kristjani	so	“resnični”	Izrael,	ki	bo	Bogu	
dal	pridelek	njegovega	vinograda.	Ne	smemo	na-
mreč	pozabiti,	da	je	bil	evangelij	napisan,	ko	so	prvi	
najemniki	–	Judje	–	že	umorili	dediča	–	Kristusa	–,	
saj	je	nastal	po	Kristusovi	smrti	in	vstajenju.	Kazen	
za	umor	Sina	evangelist	vidi	v	tem,	da	je	bilo	Božje	
kraljestvo	odvzeto	starozaveznemu	Izraelu.	Kot	pravi	
pregovor:	delali	so	račun	brez	krčmarja.	In	tako	ga	
dela	človeštvo	še	danes,	ko	zavrača	vse	preteklo	kot	
zastarelo	in	neuporabno	ter	živi	v	prepričanju,	da	ga	
bo	odrešila	tehnika	in	ekonomija.	Posledice	pa	po-
znamo:	denar	je	vedno	manj	vreden,	cene	gredo	gor,	
pa	še	spremembe	podnebja	in	naravne	katastrofe	
so	tu.	Bog	pač	jasno	kaže,	kdo	ima	vajeti	v	rokah.
15. oktober
28. nedelja med letom
VSI SMO POVABLJENI NA NEBEŠKO SVATBO
Mt 22,1-14 
Za	razliko	od	Lukovega	evangelija,	kjer	gre	za	

navadno	meščansko	pojedino,	gre	pri	Mateju	za	svat-
bo	kraljevega	sina.	Tu	se	kaže	na	njen	eshatološki	
smisel:	to	je	“mesijanska	svatba”,	svatba	Jagnjeta	ob	
koncu	časa,	o	kateri	govori	Razodetje,	zadnja	knjiga	
Nove	zaveze.	Kralj	počne	točno	to,	kar	je	Bog	počel	s	
starozaveznim	izvoljenim	ljudstvom	skozi	vso	njego-
vo	zgodovino,	pa	ni	dobil	pravega	odziva.	Tu	nastopi	

nov	element:	»Pojdite	na	 razpotja	 in	povabite	na	
svatbo,	katere	koli	najdete.«	Iz	tega	ukaza	odseva	
zavest	prvih	krščanskih	skupnosti,	da	vstaja	nova	
“Cerkev	poganov”.	Služabniki	so	zbrali	vse,	dobre	in	
hudobne,	toda	kralj	vrže	ven	nevrednega	človeka:	
vsak,	ki	je	povabljen,	mora	dokazati,	da	je	povabila	
vreden.	To	je	tudi	podoba	Cerkve.	Vsi	so	povabljeni	
vanjo,	vendar	sama	formalna	pripadnost	s	krstom	
še	daleč	ni	dovolj.	Krstu	sledijo	drugi	zakramenti,	
cilj	zakramentov	pa	je	dejavno	življenju	po	veri.	Vsi,	
ki	pridejo	v	Božjo	hišo,	se	morajo	zavedati,	da	jih	
čaka	tudi	sodba,	ki	se	ji	nihče	ne	izmakne.	
22. oktober
29. nedelja med letom
DAJTE CESARJU CESARJEVO IN BOGU BOŽJE
Mt 22,15-21
»Dajte	cesarju,	kar	je	cesarjevega	in	Bogu,	kar	je	

božjega,«	je	načelo,	kakšen	naj	bo	odnos	kristjana	
do	države	in	vlade,	posebno	če	sta	ti	dve	krivični	ali	
celo	nelegitimni.	Vsak	kristjan	ima	svoje	obveznosti	
do	družbe,	države	in	oblasti,	vendar	le	do	neke	mere.	
Oblast,	ki	ne	upošteva	človekovih	osnovnih	pravic,	
med	katerimi	 je	svobodno	 izpovedovanje	vere,	 je	
nelegitimna	in	se	nima	pravice	sklicevati	na	načelo,	
da	je	vsaka	oblast	od	Boga.	Proti	taki	oblasti	tudi	kri-
stjan	ne	samo	sme,	ampak	celo	mora	uporabiti	vsa	
zakonita	sredstva,	da	jo	pomaga	onemogočiti,	pa	naj	
se	ta	oblast	imenuje	fašizem,	nacizem,	komunizem,	
postkomunizem	ali	kako	drugače.	Primer	take	oblasti	
je	Kitajska,	kjer	gre	komunistom	za	isto,	za	kar	gre	
tudi	slovenskim	(post)komunistom:	za	vsako	ceno	
ostati	na	vladi.	Kršenja	človekovih	pravic	nujno	pov-
zroče	upor	ljudi,	kar	je	njihova	pravica	in	dolžnost.	
Kristusov	odgovor	nalaga	kristjanu	njegove	politične	
odgovornosti,	ki	so	zadeva	vesti.	In	prizadevanje	za	
človekove	pravice	je	prva	med	njimi.
29. oktober
30. nedelja med letom
LJUBI BOGA IN SVOJEGA BLIŽNJEGA
Mt 22, 34-40
Kristus	 na	 vprašanje	 saducejev	 razloži,	 da	 je	

ljubezen	do	Boga	in	do	bližnjega	največja	zapoved.	
Tudi	zapovedi	so	razvrščene	po	določeni	vrednostni	
oziroma	 obveznostni	 lestvici.	 Človek	 se	 	 pogosto	
znajde	v	položaju,	ko	ga	vežeta	dve	zapovedi,	pa	
ju	je	nemogoče	istočasno	izpolniti.	Takrat	je	lestvi-
ca	njihove	obveznosti	še	kako	važna,	da	se	človek	
prav	odloči.	Kot	primer	lahko	služi	naslednje.	Kaj	je	
prav:	zapustiti	pomoči	potrebnega	bolnika	(kršitev	
zapovedi	ljubezni),		da	bi	se	udeležil	nedeljske	maše	
(izpolnitev	cerkvene	zapovedi)		ali	obratno.	Odgovor	
je	jasen.	Seveda	pa	mora	ob	takem	presojanju	in	
odločanju	biti	izključena	vsaka	lahkomiselnost	in	še	
toliko	bolj	vsaka	sebičnost.	Edino	merilo	je	in	ostane	
človekova	prav	oblikovana	vest.	Pomembno	je	torej,	
da	za	oblikovanje	svoje	vesti	skrbimo,	predvsem	pa,	
da	nam	vest	ne	otopi,	kar	se	prav	hitro	zgodi	pri	
izogibanju	odgovornosti.	Mnogi	so	prepričani,	da	so	
grehi	odpravljeni	in	da	vsak	lahko	mirno	počne	kar	
hoče.	Takim	izgovarjanje	na	vest	ne	pomaga	zdaj	in	
jim	ne	bo	pomagalo	ob	zadnjem	obračunu.	

MIS LI
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BRA LI SMO
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	18.	julija	imenoval	
dosedanjega	podtajnika	Kongregacije	za	nauk	vere	
mons.	 Giacoma	 Morandija	 za	 tajnika;	 nasledil	 je	
nadškofa	 jezuita	Luisa	Francisca	Ladario	Ferrerja,	
ki	je	postal	prefekt.
JERUZALEM — Voditelji	 13	 priznanih	 Cerkva	 v	
Sveti	 deželi	 so	 v	 izjavi,	 ki	 jo	 je	 19.	 julija	 objavil	
ekumenski	 Interchurch Center,	 obsodili	 povečano	
nasilje	v	Jeruzalemu.
VATIKAN — Predsednik	Papeškega	sveta	za	edi-
nost	kristjanov	kardinal	Kurt	Koch	je	popotovanje	
relikvij	sv.	Nikolaja	po	ruskih	tleh	(Moskvi	in	Sankt	
Peterburgu)	 v	 pogovoru	 za	 Radio	 Vatikan	 označil	
za	“zgodovinski	dogodek	na	poti	k	edinosti	cerkva”.	
Relikvije	je	28.	julija	prinesla	nazaj	v	Bari	delega-
cija	Svetega	sedeža	na	čelu	s	kardinalom	Kochom.
CIUDAD DE MEXICO — Pred	 sedežem	Mehiške	
škofovske	konference	je	25.	julija	eksplodiralo	na-
stavljeno	eksplozivno	telo.	Človeških	žrtev	ni	bilo.
SALZBURG — Zastopstvo	25	litovskih	pedagogov	
se	 je	 26.	 julija	 zahvalilo	 salzburškemu	 nadškofu	
Franzu	Lacknerju	za	25-letno	sodelovanje	med	Nad-
škofijo	 Salzburg	 (zasebno	 gimnazijo	 Borromäum)	
in	 litovsko	katoliško	šolo	Telsiai	 ter	avstrijsko	de-
narno	podporo.
VATIKAN/MILANO — Papež	Frančišek	je	ob	smrti	
nekdanjega	milanskega	nadškofa	kardinala	Dioni-
gija	 Tettamanzija,	 ki	 je,	 star	 82	 let,	 umrl	 5.	 av-
gusta,	v	sožalni	brzojavki	poudaril,	da	ga	milanska	
nadškofija	prišteva	“med	svoje	najslovitejše	sinove	
in	 ljubeznive	 in	 najbolj	 ljubljene	 pastirje”.	 Papež	
je	posebej	omenil	njegovo	“intenzivno	kulturno	in	
pastoralno	delovanje”.
MOSUL — Do	1.	 avgusta	2017	 se	 je	 v	Ninive	 in	
okoliške	vasi	vrnilo	že	250.000	beguncev,	ki	so	se	
umaknili	pred	nasilneži	“Muslimanske	države”.	Med	
njimi	je	več	deset	tisoč	kristjanov.	Vendar	kaldejski	
patriarh	Sako	meni,	da	osvoboditev	Mosula	 še	ni	
odpravila	vse	vzroke	negotovosti	na	tem	področju.
BERLIN — Trije	 temnopolti	mladeniči	 so	 pretepli	
39-letnega	moškega,	ker	 je	 imel	okrog	vratu	križ	
na	verižici,	pri	tem	pa	ga	zmerjali	ter	v	polomljeni	
nemščini	kazali	na	križ:	»Kaj	ti	bo	to?«
DUNAJ — Zadnji	 islamistični	 teroristični	 napad	 v	
Londonu	je	obsodilo	tudi	dunajsko	središče	za	dia-
log	 KAICIID.	 Zapisalo	 je,	 da	 so	 to	 teroristi	 brez	
vsake	vere,	saj	vse	vere	odklanjajo	nasilje.
CHICAGO — Kardinal	Blase	Cupich	je	ostro	obsodil	
napoved	 ameriškega	 predsednika	 Donalda	 Trum-
pa,	da	bo	zapustil	pariška	pogajanja	o	podnebnih	
spremembah.	 »Odpoved	 zaščiti	 zemlje	 ni	 samo	
vodstvena	 odpoved,	 marveč	 moralna,	 saj	 gre	 za	
življenje	ali	smrt,	posebej	siromašnih	ljudi,	ki	naj-
bolj	 trpijo	zaradi	posledic	podnebnih	sprememb,«	
je	zapisal	kardinal.
CHACO — Apostolski	vikar	Gabriel	Escobar	je	ob-
sodil	pretirano	izsekavanje	gozdov	na	svojem	ob-
močju	 v	 Paragvaju.	Domačo	 vlado	 je	 pozval,	 naj	
zaščiti	naravne	vire	in	bogastvo.

YAOUNDE — Cerkev	v	Kamerunu	žaluje	za	škofom	
Jeanom-Mario	Benoitom	Balo,	ki	naj	bi	utonil	v	de-
roči	reki	Sanagi.	Neimenovani	Kamerunec	je	dejal,	
da	 so	 škofa	 umorili,	 ker	 je	 odkril	 vzrok	 za	 umor	
rektorja	malega	semenišča	sv.	Andreja.	Avtopsija	
je	pokazala,	 da	 je	 škof	 utrpel	 poškodbe	 in	bil	 po	
vsej	verjetnosti	umorjen.
CIUDAD DE MEXICO — Cerkveni	list	Desde	la	Fe,	
ki	velja	za	neuradno	glasilo	mehiških	škofov,	je	ob-
tožil	mehiško	 vlado,	 da	 ljudem	ne	 zagotavlja	 niti	
najmanjše	varnosti	in	da	oblasti	nimajo	nobenega	
nadzora	nad	vedno	hujšim	nasiljem.	To	se	dogaja,	
ker	je	politika	na	vseh	ravneh	vpletena	v	organizi-
ran	kriminal,	t.	i.	“narkopolitiko”.
MASERU — Cerkveni	 opazovalci	 parlamentarnih	
volitev	 v	 južnoafriški	 državi	 Lesoto	 so	 zelo	 zado-
voljni,	ker	so	volitve	minile	mirno	in	bile	dobro	or-
ganizirane,	 čeprav	 bi	 se	 kaj	 še	 dalo	 izboljšati.	 V	
preteklosti	je	namreč	večkrat	prišlo	do	oboroženih	
spopadov	in	poskusov	prevrata.
VARŠAVA — Poljska	vlada	se	bo	z	novim	muzejem	
“Pravični	 z	 območja	 Auschwitza”	 zahvalila	 tistim,	
ki	 so	 pomagali	 Judom	 v	 omenjenem	 nacističnem	
koncentracijskem	taborišču,	da	so	pobegnili	oz.	jim	
preskrbeli	zdravila.
VATIKAN — Predsednik	 Dikasterija	 za	 celosten	
človekov	razvoj,	kardinal	Peter	Turkson	je	v	pogo-
voru	za	Radio	Vatikan	OZN	pozval	k	celoviti	refor-
mi.	Ta	je	potrebna,	da	bi	“okrepili	pozitivne	učinke	
globalizacije”.	Predlagal	je	(poleg	generalne	skup-
ščine)	ustanovitev	 še	 enega	 telesa,	 v	 katerem	bi	
bila	 zastopana	 civilna	 družba,	 torej	 “nadnarodna	
družbena	združenja«.
BRATISLAVA — Enotedenski	 festival	 krščanskih	
gledališč	v	kraju	Gorazdov	Mocenok,	25.	po	vrsti,	
je	privabil	toliko	gledalcev	kot	še	nikoli	prej.
ZAGREB — Glas	koncila	poroča,	da	je	3.	avgusta	
umrl,	star	93	let,	veliki	hrvaški	teolog	p.	Bonaven-
tura	Duda,	eden	glavnih	pobudnikov	 za	 izdajanje	
omenjenega	 katoliškega	 tednika,	 prvotno	 poime-
novanega	Glas	s	koncila.	Bil	je	tudi	zaslužen	za	ce-
lotni	prevod	Svetega	pisma	v	hrvaški	jezik,	v	letih	
od	1982	do	1986	je	bil	dekan	Katoliške	teološke	fa-
kultete	v	Zagrebu,	na	kateri	je	predaval	biblicistiko.
BRUSELJ — Po	Erdoganovih	množičnih	aretacijah	
in	 odpúščanjih	 so	 pogajanja	 za	 pristop	 Turčijo	 v	
Evropsko	 unijo	 na	mrtvi	 točki.	 Kaže,	 da	 Erdogan	
upa,	da	bo	pogajanja	končala	Evropa,	kateri	bi	po-
tem	lahko	pripisal	krivdo,	vendar	mu	tega	“veselja”	
ne	nameravajo	pripraviti.
DŽAKARTA — Zaradi	pridelave	palmovega	olja	in	
povpraševanja	po	njem,	izginja	indonezijski	dežev-
ni	pragozd.	Britanska	centralna	banka	ga	namerava	
uporabljati	celo	za	izdelavo	novih	20-funtnih	ban-
kovcev	namesto	živalskega	loja.
TRST — Župani	Trsta,	Gorice,	Pordenona	in	Vidma	
so	 ugotovili,	 da	 90%	 prebežnikov	 ne	 beži	 pred	
vojsko,	ampak	prihajajo	iz	drugih	evropskih	držav,	
ki	so	jim	zavrnili	prošnjo	za	bivanje.	Zahtevajo	nove	
komisije	 za	 podeljevanje	 dovoljenj	 in	 pospešenje	
postopkov	 za	 izgon	 iz	 države,	 stroške	 za	 njihovo	
zdravljenje	pa	naj	plača	država.
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KABUL — Svetovna	 zdravstvena	 organizacija	
(WHO)	poroča,	da	je	moralo	od	začetka	leta	2017	
v	Afganistanu	zapreti	vrata	164	zdravstvenih	usta-
nov	zaradi	vse	hujšega	pomanjkanja	varnosti.
NEW YORK — Organizacija	 za	 varstvo	 človeko-
vih	pravic	(Human	Rights	Watch)	je	opozorila,	da	
v	šolah	v	Savdski	Arabiji	otroke	sistematsko	učijo	
sovraštva.	Kljub	obljubam	oblasti,	da	bodo	tovrstne	
tekste	odstranili,	so	verski	učbeniki	še	vedno	polni	
besedil,	ki	zagovarjajo	nestrpnost	in	sovraštvo.
AMSTERDAM — V	skladu	z	novim	protiteroristič-
nim	zakonom	so	na	Nizozemskem	odvzeli	nizozem-
sko	 državljanstvo	 štirim	 džihadistom	 iz	 Maroka.	
Tako	ne	bodo	več	smeli	potovati	v	države	schen-
genskega	območja.
VATIKAN — Postulator	 postopka	 za	 razglasitev	
leta	 1980	 umorjenega	 sansalvadorskega	 nadško-
fa	blaženega	Oscarja	Arnulfa	Romera	za	svetnika,	
nadškof	Vincenzo	Paglia,	je	ob	100.	obletnici	njego-
vega	rojstva	v	pogovoru	za	Radio	Vatikan	povedal,	
da	bo	kanonizacija	mogoče	že	prihodnje	leto.
MARIAZELL — Dunajski	pomožni	škof	Franz	Scharl	
je	 pri	 22	 romanju	 Romov	 iz	 Avstrije,	 Nemčije	 in	
Madžarske	13.	 avgusta	 v	 največje	 avstrijsko	Ma-
rijino	romarsko	središče	opozoril,	da	so	Romi	po-
memben	del	katoliške	Cerkve	in	da	njihova	kultura	
bogati	njeno	življenje.
KARAČI — Z	državnimi	častmi	so	12.	avgusta	po-
kopali	 nemško	 redovnico	 in	 zdravnico	 Ruth	 Pfau,	
ki	 je	 55	 let	 zdravila	 gobave	 bolnike	 v	 Pakistanu.	
Poslanka	Hina	Pervaiz	Butt	bo	predlagala,	da	bi	po	
njej	poimenovali	univerzo,	cesto	ali	javno	zgradbo.
CAPETOWN — Južnoafriški	 predsednik	 Jacob	
Zuma	je	po	nezaupnici	v	parlamentu	očital	verskim	
predstavnikom	 “politično	 vmešavanje”	 in	 da	 so	
prestopili	svoje	pristojnosti.	Njegovo	vodenje	drža-
ve	od	leta	2009	zasenčujejo	škandali	in	korupcija.
VATIKAN — Radio	Vatikan	je	poročal,	da	so	s	po-
sebno	nabirko	za	Ukrajino,	h	kateri	je	Evropejce	3.	
aprila	2016	povabil	papež	Frančišek,	doslej	podprli	
80	projektov	v	Ukrajini.
FOGGIA-BOVINO — Nadškof	 Vincenzo	 Pelvi	 je	
po	umoru	dveh	mafijcev	in	dveh	kmetov	v	italijan-
ski	pokrajini	 Foggia	pozval	k	večji	podpori	Cerkvi	
v	boju	zoper	organizirano	kriminalno	dejavnost,	v	
Apuliji	imenovano	“Sacra	Corona	Unita”.
BONN — Generalni	tajnik	Care	International	Wolf-
gang	Jamann	 je	povedal,	da	so	 ljudje	v	Jemnu	v	
zelo	hudi	stiski,	ker	jim	primanjkuje	hrane,	okrog	
tri	milijone	jih	je	bilo	prisiljenih	zapustiti	domove,	
ogroža	jih	tudi	kuga.
NEW DELHI — Direktor	Karitas	Frederick	D‘Souza	
je	za	“UcaNews”	zanikal	očitek	hindujcev,	da	so	po-
moč	žrtvam	poplav	reke	Brahmaputre	pogojevali	s	
spreobrnitvijo	v	krščanstvo.
PORT MORESBY — Oblasti	na	Papui	Novi	Gvineji	
so	 dovolile	 novozelandskemu	misijonarju	Dougla-
su	Tennentu,	da	se	sme	vrniti	v	kraj	Vunapope	v	
pokrajini	Vzhodna	Nova	Britanija,	če	se	ne	bo	več	
“vmešaval	 v	 dejavnosti,	 ki	 povzročajo	 napetosti	
med	zemljiškimi	posestniki”.	Junija	so	ga	 izgnale,	
ker	se	je	zavzemal	za	pravice	kmetov.

NEW DELHI — Predsednik	indijske	vlade	Narendra	
Modi	je	rojake	ob	70.	obletnici	neodvisnosti	pozval,	
naj	odklanjajo	nasilje	iz	verskih	razlogov.	Obsodil	je	
napade	na	muslimane	in	člane	nižjih	kast.
BERLIN — Nadškof	Heiner	Koch	 je	posvaril	 pred	
odstranjevanjem	 verskih	 znamenj	 iz	 javnega	 in	
državnega	življenja,	saj	bo	namesto	njih	zazevala	
svetovnonazorska	praznina	in	bo	prevladal	ateistič-
ni	pogled	na	svet.
ABUJA — Nekdanji	 nigerijski	 predsednik	 baptist	
Olusegun	Obasanjo	je	izjavil,	da	se	bliža	konec	sve-
ta,	ter	kristjane	pozval,	naj	bodo	pripravljeni	nanj.	
Povabil	jih	je,	naj	molijo	k	Svetemu	Duhu,	da	bodo	
politični	 voditelji	 dobro	 vodili	 državo,	 vse,	 kar	 jih	
doleti,	pa	prenašajo	strpno	in	potrpežljivo.
CARACAS — Venezuelski	kardinal	Jorge	Urosa	se	
ne	strinja	s	tem,	da	bi	ZDA	vojaško	posredovale	v	
Venezueli;	krizo	naj	rešita	le	venezuelsko	ljudstvo	
in	država,	ki	jo	je	povzročila.
CANBERRA — Avstralski	 škofje	 se	 ne	 strinjajo	 s	
predlogom	 državne	 komisije,	 ki	 raziskuje	 spolne	
zlorabe,	 da	 bi	 bili	 duhovniki	 z	 zakonom	obvezani	
prijaviti	te	vrste	zlorab	policiji,	kolikor	bi	zanje	zve-
deli	od	spovedancev.	Škofje	se	pri	tem	sklicujejo	na	
spovedno	molčečnost.
MAINZ — V	tukajšnji	stolnici	je	bil	v	nedeljo,	27.	
avgusta,	 v	 škofa	 posvečen	 50-letni	 profesor	 teo-
logije	na	Katoliški	visoki	šoli	v	Mainzu	Peter	Kohl-
graf.	Nasledil	je	kardinala	Karla	Lehmanna,	ki	je	bil	
main	ški	škof	skoraj	33	let.
NEW DELHI — Joyce	 Thonikuzhilyil,	 predstojnik	
marca	2016	v	Jemnu	ugrabljenega	 indijskega	sa-
lezijanca	Toma	Uzhunnalila,	se	je	srečal	z	indijskim	
ministrom	za	zunanje	zadeve	Sushmo	Swarajem,	
da	bi	dosegli	Tomovo	izpustitev	iz	rok	islamističnih	
ugrabiteljev.	Minister	 je	 obljubil	 pomoč.	Misijonar	
je	bil	medtem	izpuščem.
RIM — Jaafar	al-Musawi,	tiskovni	predstavnik	naj-
močnejšega	 šiitskega	 gibanja	 v	 večinoma	 sunit-
skem	Iraku,	je	sporočil,	da	namerava	voditelj	tega	
gibanja	Muktada	al-Sadr	med	potovanjem	po	Evro-
pi	obiskati	papeža	Frančiška.
FREETOWN — Katoliški	 škofje	 v	 Sierri	 Leone	 so	
po	katastrofalnem	plazu	opozorili,	da	so	takšne	na-
ravne	nesreče	pogosto	posledica	premajhne	pozor-
nosti,	pretiranega	izsekavanja	gozda	in	zidave	hiš	
na	neprimernih	območjih.	Državljane	so	povabili	k	
večji	ekološki	zavesti.
BONN — Katoliška	dobrodelna	ustanova	Misereor	
je	ob	mednarodnem	dnevu	izginulih,	30.	avgusta,	
spomnila,	da	je	od	leta	2006	v	Mehiki	“izginilo”	naj-
manj	32.000	ljudi.
BUDIMPEŠTA — Predsednik	Madžarske	škofovske	
konference	Andras	Veres	je	opozoril,	da	je	oploditev	
“in	vitro”	nesprejemljiva	za	katoliško	Cerkev,	ker	ni	
sad	“naravnega	odnosa	med	možem	in	ženo”.
ABUJA — Oboroženi	neznanci	so	napadli	in	umo-
rili	 duhovnika	 Cyriacusa	 Onunkwa	 iz	 škofije	 Orlu	
na	jugovzhodu	Nigerije,	ko	se	je	peljal	domov,	da	
bi	pripravil	vse	potrebno	za	pogreb	svojega	očeta.	
V	Nigeriji	 so	 v	 preteklih	 letih	 ugrabili	 in	 ubili	 več	
duhovnikov,	glavni	razlog	je	bil	rop.
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7.	avgusta	naslednjega	leta	1856	je	Danica	spo-
ročila,	da	se	je	moral	Olivieri	za	40	črnih	deklic,	ki	
jih	je	spet	odkupil,	zadolžiti	za	10	frankov	in	da	prosi	
po	uredništvu	Danice	za	podporo.	»Ko	so	tri	zamorke	
v	ljubljanskem	samostanu	zvedele,	kaj	je	pisal	njih	
duhovni	oče	Olivieri,	so	kar	naenkrat	prinesle	ves	
svoj	denar,	blizu	30.	goldinarjev.	Potem	so	naganja-
le	nune,	vse	posle	in	od	kogar	so	upale	kaj	dobiti.	
Vsi	so	se	čudili	tem	sočutnim	dekliškim	srcem;	celo	
dékle	so	dale	po	goldinarju.	Nato	so	šle	v	šole	 in	
prosile	učenke,	naj	se	s	kakšnim	darom	usmilijo	njih	
sestric	v	Afriki.	Tudi	pri	njih	so	dobro	zadele.	Ko	so	
nabrale	nekaj	denarja,	so	vedno	spraševale,	ali	ga	
bodo	precej	jutri	odposlali,	da	bi	ga	njihov	Abuna	
čimprej	dobil.	Dobro	namreč	pomnijo,	kako	se	jim	
je	prej	godilo,	kako	pa	zdaj,	 in	da	tudi	drugim	ni	
dobro	v	sužnosti.«	V	veri	jih	je	v	arabskem	jeziku	
poučeval	Luka	Jeran.
Zgodnja	Danica	je	priobčila	9.	oktobra,	da	so	bile	

te	tri	črnke	5.	oktobra,	na	rožnovensko	nedeljo,	v	
uršulinski	 cerkvi	 krščene.	 	Krstil	 jih	 je	ob	številni	
asistenci	ljubljanski	prošt	dr.	Simon	Ladinig.	»Krsti-
telj	 je	šel	k	krščenkam	v	kor.	Mislim,	da	skoro	ni	
bilo	 suhega	 očesa	med	pričujočimi,	 ko	 je	 začel	 z	
ljubeznivo	resnobo	krščenke	zaporedoma	spraševati:	
Kako	ti	je	ime?	Kaj	želiš	od	Cerkve	Božje?	Kaj	ti	da	
vera?	Veruješ	v	Boga	Očeta	–	v	Boga	Sina	–	v	Boga	
Svetega	Duha?	Krščenke	so	pogumno	 in	razločno	
odgovarjale.	Nato	so	peljali	srečne	deklice	s	proce-
sijo,	ki	je	šla	s	kora	po	hodniku	in	skozi	samostanska	
vrata	 venkaj	 pred	 cerkev,	 potem	pa	 skozi	 vélika	
vrata	v	cerkev	pred	veliki	oltar.	Najprej	so	šle	deklice	
v	belih	oblekah;	tri	so	nesle	krstne	sveče,	tri	lepe	
venčke,	tri	pa	belo	obleko,	pripravljeno	za	krščenke.	
Za	njimi	so	šli	tudi	trije	ljubljanski	zamorčki,	potem	
duhovščina,	krstitelj	 in	botre.«	Krstitelj	 je	opravil	
uvodne	krstne	obrede	in	jih	potem	krstil.	»Trije	ja-
genjčki	so	zaporedoma	šli	gori	k	oltarju	in	sklonili	
glavico,	da	je	voda	prerojenja	tekla	nanjo.«	Prejele	
so	belo	oblačilo,	svečo	in	lep	venček.	»G.	prošt	je	
nato	v	lepem	govoru	spomnil	krščenke,	kako	težko	
jim	je	moralo	biti,	ko	so	jih	neusmiljene	roke	odtr-
gale	od	očeta,	matere,	bratov	in	sester	in	kolikokrat	
so	najbrž	bridko	jokale,	ko	so	se	na	to	spomnile;	
kako	lepo	je	dobrotljivi	Bog	to	obrnil	in	jim	namesto	
telesne	matere	dal	še	veliko	boljšo	duhovno	mater,	
sv.	Cerkev,	pravo	vero.	Opomnil	jih	je,	da	morajo	
izpolnjevati	zapovedi	te	predobre	matere,	kakor	so	
pravkar	obljubile,	da	jih	bo	potem	v	prihodnjem	živ-
ljenju	še	bolj	osrečila.«	Nato	je	škof	Wolf	krščenke	
birmal,	pa	tudi	oba	nova	zamorca,	Stanislava	in	Jo-
žefa.	Stanislavu	je	bil	za	botra	semeniški	vodja	Janez	
Novak,	Jožefu	pa	uršulinski	spiritual	Mihael	Potočnik.	
Zejneb	je	imela	za	krstno	botro	grofico	Chorinsky,	
Fatima	soprogo	deželnega	predsednika	Joša,	Hadiga	
pa	grofico	Stubenberg.	Pri	birmi	so	jim	bile	za	botre	

hčere	Chorinskega	in	Joša.	Med	sveto	mašo	je	škof	
Wolf	vsem	petim	podelil	prvo	sv.	obhajilo.	Popis	teh	
svetih	obredov	in	Ladinigov	nemški	govor	sta	izšla	v	
posebni	knjižici,	ki	je	hotela	spet	nekoliko	opozoriti	
na	delo	za	osrednjeafriški	misijon.
Da	ustreže	splošni	radovednosti,	je	prinesla	Da-

nica	6.	oktobra	podatke	o	vseh	treh	krščenkah.
»Prva	 je	 Zejneb;	 pri	 krstu	 je	 dobila	 ime	 Ana	

Antonija	 Marija	 Jožefa.	 Od	 vseh	 je	 najstarejša,	
nekako	med	11.	in	14.	letom.	Ta	sirota	ni	zamorka,	
ampak	Egipčanka	(koptskega	ali	pa	arabskega	rodu);	
to	so	pa	zvedeli	šele	po	krstu.	Doma	je	v	mestu	Beni	
Suef,	dober	dan	hoda	od	Kaira	navzgor	ob	Nilu.	Ko	
je	bila	še	prav	majhna,	so	ji	ugrabili	mater	Bahito,	
enega	bratca	 in	eno	sestrico.	Vlekli	so	jih	v	Kairo	
in	menda	prodali	kristjanom.	Nekateri	pravijo,	da	
so	še	živi;	drugi,	da	so	že	umrli.	Njen	oče	Horšid	
je	delal	posode	za	žito.	Ko	je	bila	Zejneb	nekoliko	
večja,	jo	je	vzel	s	seboj,	ko	je	šel	delat	v	mesto	Fua	
el	Mahmudije,	kjer	se	aleksandrijski	kanal	izliva	v	
Nil.	Očeta	nekoč	ni	bilo	doma;	tedaj	 jo	 je	ugrabil	
Turek,	vrgel	v	ladjo	in	peljal	v	Aleksandrijo	prodat.	
Deklica	je	videla	očeta,	ki	je	sedel	ob	vodi	na	skali,	
pa	mu	iz	strahu	pred	Turkom	ni	smela	zaklicati.	V	
Aleksandriji	jo	je	ropar	prodal	kmetskim	ljudem,	ki	
so	imeli	tudi	trgovino.	Pri	njih	je	bila	le	kakšna	dva	
meseca,	dokler	je	ni	človekoljubni	Olivieri	z	denarjem	
usmiljenih	krščanskih	rok	rešil	iz	sužnosti.	Uršulinke	
so	dobro	zadele,	da	so	sprejel	to	deklico,	ki	je	je	zgolj	
krotkost	in	dobrota.	Ves	čas,	ko	se	je	učila	za	krst,	
nismo	zapazili	na	njej	niti	ene	reči,	kar	bi	se	moglo	
imenovati	 greh.	 Ta	 otrok	 bo	 svojim	 dobrotnicam	
gotovo	priklical	veliko	blagoslova	od	Boga.«
»Drugi	je	Hadiga;	pri	krstu	je	dobila	imena	Ivana	

Frančiška	Marija	Jožefa.	Doma	je	iz	kraja	Mindravije,	
nekoliko	proč	od	Modrega	Nila.	O	očetu	nič	ne	ve,	
ker	je	bila	še	majhna,	ko	ji	je	na	vojski	umrl.	Mati	
Ajava	 je	 bila	 še	 živa,	 ko	 je	 ona	 bila	 iztrgana	 iz	
njenega	naročja.	Lovci	na	sužnje	so	jo	ugrabili	vpričo	
preuboge	matere	in	vlekli	s	seboj.	Obe,	hčerka	in	
mati,	sta	jokali.	Spominja	se,	da	je	šla	skozi	Gornji	
Egipt	in	skozi	več	prekupčevalskih	rok	do	Kaira.	Tam	
so	jo	prodali	Turku,	ki	je	imel	še	več	drugih	sužnjev.	
V	Egiptu	je	bila	dolgo	časa,	ker	je	bila	še	majhna,	
ko	 je	morala	zapustiti	 svojo	domačijo,	 zdaj	pa	ni	
dosti	mlajša	kakor	Ana	 (Zejneb),	 če	 je	v	 starosti	
morebiti	celo	ne	presega.	Sicer	pa	je	zamorskega	
naglega	duha,	prav	dovzetna	za	dobre	nauke;	srca	je	
mehkega	in	s	solzami	objokuje,	če	jo	kdaj	premaga,	
da	razžali	svoje	dobrotnice.	Bila	je	od	kraja	precej	
bolehna	in	še	zdaj	ni	videti	prav	trdnega	zdravja,	
dasiravno	se	ji	je	že	zelo	izboljšalo.«
»Alojzija	 Karolina	Marija	 Jožefa,	 ki	 se	 je	 pred	

krstom	imenovala	Fatima,	je	najmanjša	izmed	treh	
krščenk	in	najbrž	še	nima	več	kot	osem,	gotovo	pa	
ne	več	kot	devet	let.
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KRALJICA VENCA ROŽNEGA,
NAJ CELI SVET TI HVALO DA.

JE ČLOVEK STAR ŽE ALI MLAD,
NAJ ROŽNI VENEC MOLI RAD.

KRALJICA VENCA ROŽNEGA
IMA V NAROČJU JEZUSA.

PA V ROKAH ROŽNI VEN‘C DRŽI.
ŽELI, DA MOLIMO GA VSI.

MOLITEV LEPA ZA VSAK DAN
LE MOLI RAD JO, O KRISTJAN.
PRILOŽNOSTI DOVOLJ IMAŠ,
DA Z NJO MARIJI HVALO DAŠ.

KO ZAPUSTIJO TE MOČI
IN KO TI ODREKO OČI,

SVET’ ROŽNI VENEC ŠE LAHKO
BOŠ MOLIL VDANO IN LEPO.

ČE ROŽNI VEN’C BOŠ MOLIL RAD,
DOBIL BOŠ MILOST VSAKIKRAT;

MARIJA TE LJUBILA BO,
SPROSILA SVETO TI NEBO.
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Vsaka	posvečena	cerkev	(župnijska	in	podružnič-
na)	kot	svoj	lastni	slovesni	praznik	praznuje	obletni-
co	posvetitve,	slovesni	praznik	naslova	(zavetnika)	in	
godove	tistih	svetnikov	ali	blaženih,	katerih	posmrtni	
ostanki	so	shranjeni	ali	pokopani	v	cerkvi.	Praznično	
opravilo	ob	takem	prazniku	sta	maša	in	molitveno	
bogoslužje.
Posvečena	cerkev	obhaja	pravo	obletnico	posve-

titve	na	sam	dan	posvetitve	oz.	na	nedeljo	prej	ali	
pozneje,	če	je	to	ena	izmed	navadnih	nedelj.	Oblet-
nica	posvetitve	cerkve	se	sicer	obhaja	na	najbližji	
dan,	ki	ni	praznik	ali	slovesni	praznik.	Tiste	cerkve,	
ki	obletnice	posvetitve	(več)	ne	poznajo,	obhajajo	
obletnico	posvetitve	v	nedeljo	pred	praznikom	vseh	
svetih,	torej	na	žegnanjsko	nedeljo.	Ta	dan	smejo	
za	obletnico	posvetitve	izbrati	tudi	druge	posvečene	
cerkve	(zlasti	starejše).	Priporoča	se,	da	se	krajevno	
občestvo	 za	 prvo	 ali	 drugo	
možnost	obhajanja	tega	praz-
nika	odloči	za	stalno.
Žegnanjsko	 nedeljo	 pra-

znujemo	letos	29.	oktobra,	na	
30.	nedeljo	med	letom.
Največji	praznik	verne	ob-

čine	je	bila	svoje	dni	proslava	
obletnice	posvetitve	(“žegnan-
ja”)	cerkve,	predvsem	farne,	
pozneje	in	do	današnjih	časov	
pa	zlasti	proslava	godu cerkve-
nega zavetnika ali patrona.
Že	pogani	so	svoje	temp-

lje	 slovesno	 posvečali,	 tudi	
Sa	lomon	 je	posvetil	 tempelj	
z	velikimi	slovesnostmi	in	po	
zmagi	krščanstva	so	se	poja-
vili	 posebni	 obredi	 posveče-
vanja	bogoslužju	namenjenih	
krajev,	 sprva	 samo	oltarjev,	
pozneje	 cerkvenih	 poslopij.	
Dan	posvetitve	(dies	anniver-
sarius	dedicationis	ecclesiae)	
so	 slovesno	 obhajali	 vsako	
leto;	bil	je	že	od	9.	stoletja	dalje	zapovedan	praznik	
za	župnijo	ali	duhovnijo.	Udomačila	se	je	navada,	da	
so	na	zvoniku	razobesili	zastavo,	po	tleh	v	cerkvi	pa	
natrosili	zelenje	ter	okrasili	oltar	in	prižnico.
V	naših	krajih	in	v	naši	širši	soseščini	so	postala	

žegnanja	 ljudska	slavja	z	vsemi	prijetnimi	 in	 tudi	
slabimi	stranmi.	Zato	so	jih	pogosto	prepovedovali,	a	
brez	posebnega	uspeha.	V	17.	stoletju	so	bila	sploš-
no	v	navadi	in	načeloma	dovoljena.	Jožef	II.	pa	je	
leta	1786	prenesel	vsa	žegnanja	na	tretjo	nedeljo	v	
oktobru;	to	določilo	je	pri	nas	obveljalo	(z	občasnimi	
spremembami)	do	naših	dni.
Ljudstvo	s	tem	seveda	ni	bilo	zadovoljno.	Ker	ni	

smelo	več	slaviti	posvečenja	svoje	farne	(ali	podruž-
nične)	cerkve	(“dedikacije”),	je	začelo	na	isti	način	

obhajati	god farnega patrona	ali	patrone	–	svetnika	
ali	svetnice,	ki	mu	je	cerkev	posvečena	(“patrocinij”).	
Na	to	slavje	je	preneslo	ime	“žegnanje.
Tako	danes	pri	“žegnanju”	navadno	ne	slavimo	

spomina	posvetitve	cerkve,	ampak	god	farnega	za-
vetnika	ali	zavetnice,	toda	ne	na	sam	godovni	dan,	
marveč	navadno	na	nedeljo,	ki	mu	sledi.
Za	žegnanje	imamo	na	Slovenskem	zelo	različna	

imena.	V	Ziljski	 dolini	 je	 žegen	 tudi	 cerkvanje, v 
Rožu	in	drugod	po	Koroškem	je	žegnanje,	ponekod	
na	 Koroškem	 in	 na	 Štajerskem	 lepa nedelja,	 na	
Vzhodnem	Štajerskem	in	v	Beli	Krajini	proščenje, 
na	Krasu	in	na	Notranjskem	opasilo	ali	opasilnica, 
na	Vipavskem	in	Tolminskem,	tudi	ponekod	na	Kra-
su obnašanje,	na	Goriškem	šagra,	na	Gorenjskem	
svojčas	ponekod	Cahejeva nedelja.
Odkod	“Cahejeva”	nedelja?	Na	žegnanjsko	nede-

ljo	se	bere	pri	maši	Cahejev	
evangelij	(Lk	19,1-10);	le-ta	
pripoveduje,	 kako	 je	 jeri-
honski	cestninar	Cahej,	ki	je	
bil	majhne	 postave,	 splezal	
na	divjo	smokvo,	da	bi	med	
množico	 videl	 Jezusa,	 ko	 je	
bil	prišel	v	mesto.	Cahej	velja	
zato	marsikje	 za	 zavetnika 
žegnanja	sploh.	Ljudska	šalji-
vost	na	Kranjskem	je	papeško	
zastavo,	 ki	 je	 ob	 žegnanju	
pla	polala	visoko	na	zvoniku,	
imenovala	–	Cahejeve	hlače.
Spodobi	 se,	 da	 se	 véliki	

praznik	verne	občine	prosla-
vi	vsaj	z	boljšim	kosilom	in	z	
zabavo.	Pri	kosilu	je	na	kme-
tih,	 če	 le	mogoče,	meso	na	
mizi,	mladina	 pa	 hiti	 popol-
dne	 na	 ples.	 Za	 obhajanje	
žegnanja	po	nekaterih	krajih	
so	 se	 ohranila	 hudomušna	
rekla.	 Tako	 pravijo,	 kadar	
se	 odpravljajo	 na	 žegnanje	

v	 Zadobrovo,	 da	 gredo	 “na	 godljo”,	 v	 Kašelj	 “na	
zajca”,	v	Polje,	Vevče	in	Sap	“na	mačka”,	v	Ribnico	
“na	štruklje”,	v	Šmartno	ob	Savi	“na	kolerabco”.	Na	
Kozjanskem	jedó	takrat	“s	ta	veliko	žlico”.
Izročilo,	da	je	treba	ob	žegnanju	“bolje	jesti”,	sega	

pač	resnično	nazaj	do	predkrščanskega	žetvenega	
praznika.	 Leta	 601	 je	 Cerkev	 namreč	 združila	 ta	
praznik	s	praznikom	dedikacije.	Znane	so	slovenske	
vasi,	ki	obhajajo	vsako	leto	kar	dve	žegnanji:	eno	
spomladi,	drugo	jeseni.	Če	vas	obhaja	svoje	pravo	
cerkveno	žegnanje	spomladi,	tedaj	mora	biti	še	eno	
žegnanje	jeseni	in	to	ima	značaj	jesenskega	slavja.	
Pravo	žegnanje	je	namreč	v	resnici	veliko	ljudsko	
slavje,	jesenski	praznik,	zahvalni	dan	za	dobro	letino,	
kot	so	ga	obhajali	naši	davni	predniki	že	v	pogan-

Niko Kuret

ŽEGNA NJE

Posvečenje
Salomonovega templja
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ski	dobi.	Še	dandanes	kaže	slovensko	žegnanje	s	
svojimi	šegami,	imeni	in	drugim	marsikaj,	kar	nam	
potrjuje,	da	je	cerkveno	žegnanje	zamenjalo	staro	
žetveno	 slavje.	 Ponekod	 na	 Koroškem	 imenujejo	
žegnanje	kar	“pókova	ojscet”.	Ime	izhaja	–	po	Or-
lovo	–	odtod,	ker	da	so	svoj	čas	na	praznik	žetve	
zaklali	kozla	(nemško	Bock).	Stari	Slovenci	naj	bi	bili	
“kozlovo	svatbo”,	praznik	končane	žetve,	obhajali	
zbrani	v	rodovnih	skupnostih	kar	najslovesneje:	z	
veliko	gostijo,	na	kateri	so	pojedli	spečenega	kozla,	
z	raznovrtnimi	igrami,	plesi	in	drugimi	šegami	...
Pri	zgodovinskem	razvoju	žegnanja	opažamo,	da	

je	bilo	z	njim	v	naših	krajih	združeno	podeželsko	ali	
mestno	trgovanje.	Ob	žegnanju	je	bila	posebno	pri-
ložnost	za	tržni	semenj,	po	S.	Vilfanu:	za	žegnanjski 
semenj.	Ime	je	zato	prešlo	tudi	na	žegnanje	sámo.	
V	 ljubljanski	okolici	mu	pravijo	“sejmúla”,	v	Kropi	
“lepi	sejm”	ali	“nageljnov	sejm.”	“Semenj”	pa	je	tudi	
poznejše	ime	za	zgoraj	omenjeno	jesensko	“drugo”	
žegnanje,	za	stari	žetveni	praznik,	ko	se	tudi	sestane 
vsa	širša	rodbina.	Takega	semnjà	ne	poznajo	samo	
na	Koroškem,	ampak	tudi	na	Gorenjskem,	zlasti	v	
Gornji	Savski	dolini.
Žegnanja	 so	 bila	 naposled	 tudi	 priložnost	 za	

ljudske	sodne	in	volilne	zbore,	torej	za	javnopravna	
opravila.
Čeprav	je	bil	povod	za	ljudski	shod	ob	žegnanju	

v	 prvi	 vrsti	 cerkven,	 pa	 je	 bila	 v	 prejšnjih	 časih	
svetna oblast	 tista,	
ki	 je	 skrbela	 za	 red	
in	 mir.	 Gosposka	 je	
žegnanje	 razglasila,	
je	na	njem	poskrbela	
za	 “policijski”	 nadzor	
in	 ob	 tej	 priložnosti	
prejemala	 tudi	 neke	
dajatve	 od	 vaščanov,	
stojnine	(“štantnine”)	
od	 kramarjev	 in	 toč-
nine	 od	 krčmarjev.	
Najbolj	zanimivi	pa	sta	
bili	pravica	do	prvega 
plesa	 in	 pravica	 do	
prodaje plesov.	 Tako	
je	 imel	 ponekod	pra-
vico	do	prvega	plesa	glavar,	do	drugega	in	tretjega	
sodniki,	 nadaljnji	 plesi	 so	 bili	 naprodaj	 in	 so	 jih	
prodajali	godci.
Da	je	prihajalo	na	žegnanju	do	nemirov,	izgre-

dov,	pretepov,	ki	jim	je	botrovala	preobilna	pijača,	
je	razumljivo.	Zato	je	gosposka	včasih	prepovedala	
točenje	 opojnih	 pijač,	 včasih	 pa	 žegnanje	 sploh.	
Primož	Trubar	se	je	hudoval	nad	žegnanji,	kjer	da	
»plešejo,	pijančujejo,	bijo	 inu	čestu	z	beticami,	 z	
rantami,	s	koli,	s	kamenam	inu	z	meči	vmej	sebo	
odpustke	dilé.«	Cerkev	žegnanj	samih	ni	prepovedo-
vala,	samo	črtala	jih	je	sredi	17.	stoletja	iz	seznama	
zapovedanih	 praznikov.	 Pač	 pa	 si	 je	 duhovščina	
pogosto	prizadevala,	da	bi	žegnanjski	ples	omejila,	
če	že	ne	odpravila.
Nekatera	žegnanja	so	bila	do	zadnjega	časa	prava	

romanja:	o	sv.	Roku	(16.	avgusta)	v	Dravljah	pri	

Ljubljani	in	nad	Šmarjem	pri	Jelšah;	na	“Jernejevo	
nedeljo”	na	Kumu;	ob	“šmarnih	mašah”	na	Dobrovi	
pri	Ljubljani	(v	času	od	15.	avgusta	do	11.	septem-
bra),	dalje	shod	o	malem	šmarnu	na	Velesovem	pri	
Kranju	in	drugje.
Razgled	po	naših	pokrajinah	nam	odkrije	mar-

sikatero	zanimivo	podrobnost	slovenskih	žegnanj.
V Prekmurju	je	znano	proščenje	pri	Sv.	Sebe-

ščanu	(Sebastijanu)	blizu	Turnišča.	Verniki	prinašajo	
v	cerkev	pšenico	in	jajca.	Po	cerkvenem	opravilu	je	
nato	veselica	v	okoliških	gozdovih,	kar	je	že	stara	
navada:	ljudje	so	dobre	volje,	do	pretepov	ne	pride.

V Porabju	 se	 proščenje	 imenuje	 “buča”	 (ma-
džarsko	bucsu).	Na	Gornjm	Seniku	obhajajo	“bučo”	
štirikrat	na	leto:	31.	sušca,	nato	na	nedeljo,	ki	je	
najbližja	Janoševem	(godu	sv.	Janeza	Krstnika),	da-
lje	20.	listopada,	ko	je	spomin	blagoslovitve	cerkve,	
in	še	26.	grudna,	na	Štefanovo.	“Buča”	je	hkrati	–	
semenj	za	neveste	...
Drugače	je	na	Štajerskem.	Žegnanje	v	Slovenskih	

goricah	nam	je	za	čas	med	vojskama	z	neveselimi	
barvami	naslikal	Ignac	Koprivec.	Cerkveno	opravilo	
kar	 utone	v	direndaju	 okoli	 kramarskih	 stojnic	 in	
raznih	prodajalcev,	ki	glasno	ponujajo	svojo	robo:	
lončar	piskre,	kropnice,	pokrivače,	skledčke;	slašči-
čar	“škifrce”,	“lilike”,	srca	z	lepimi	napisi	–	recimo

Če bi si mija dobra bilà,
bi šo s toboj do konca sveta –

suhorobar	biče,	grab-
lje,	 rásohe,	 “füčke”,	
žvegle,	 orglice;	 kra-
marji	 odpustke	 vseh	
vrst.	Fantje	postavajo	
in	gledajo	dekleta,	ki	
stopajo	hihitaje	mimo	
njih.	Zdaj	ogovori	fant	
eno,	 zdaj	 drugo.	 Če	
se	najdeta	prava	dva,	
fant	 vabi	 v	 gostilno.	
Dekle	se	brani,	nazad-
nje	se	vendarle	vdà.	V	
gostilni	ga	pijejo	vsi	od	
kraja,	odrasli	in	otroci.	
V	 trušču	ne	 slišiš	 sa-
mega	sebe.	Harmoni-

kar	nateguje	meh,	plesalci	vzdigujejo	prah,	da	komaj	
skozenj	vidiš.	Nekje	je	fantovska	steka:	razburjeni,	
zaripli	obrazi,	nož	se	zabliska	v	rokah,	a	brž	se	spet	
vse	razide	...
Realistična	podoba	vaškega	žegnanja	je	morda	

nekoliko	groba,	marsikje	pa	ni	dosti	drugačna.
Zabavno	je	žegnanje	v	Studencih	pri	Mariboru.	

Tam	prodajajo	lesene	kuhalnice,	“kühle”,	kupuje	jih	
mlado	in	staro,	da	z	njimi	oplazi	mimoidoče	znanke	
in	znance	po	zadnji	plati	...	O	ruškem	žegnanju	že	od	
nekdaj	gre	glas,	da	»na	ruško	nedeljo	v	Rušah	vse	
muhe	v	murkah	(kumarah)	snejo,	zato	jih	pozneje	
ni	več	toliko	videti.«
Žegnanje	kot	stvar	vse	skupnosti	je	moglo	priti	

do	izraza	v	premožnejših	trgih	in	malih	mestih.	Tak	
kraj	je	bil,	postavim,	Lemberg	pri	Poljčanah.	Trška	
blagajna	je	bila	zavoljo	donosnih	živinskih	sejmov	

Posvečevanje cerkve
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in	drugih	dohodkov	svoje	dni	zelo	močna.	Zato	so	
Lemberžani	slavili	dvojno	proščenje,	sv.	Pankracija	
in	sv.	Urha,	z	gostijo	za	vse	tržane,	z	gostijo,	ki	jo	
je	plačala	trška	blagajna.
Zanimiva	 so	 arhivska	 poročila	 o	 žegnanjih	 na	

Kozjanskem	in	v	krajih	do	južnih	obronkov	Pohorja	
pred	150	in	več	leti.	O	nekaterih	krajih	povedo,	da	
se	ljudje	ob	žegnanju	gostijo,	toda	manj	kakor	pri	
ženitovanjih	(Sevnica).	Ponekod	(Rajhenburg-Bre-
stanica)	jim	je	bilo	žegnanje	najimenitnejša	zabava	
v	letu,	ker	so	se	takrat	srečali	z	znanci	in	sorodniki,	
niso	pa	poznali	iger,	godbe	in	plesa,	tudi	peli	so	baje	
bolj	malo.	Podobno	 je	bilo	 z	 žegnanji	v	Podsredi.	
Ljudje	so	prihjali	prav	radi	k	opravilu,	ne	toliko	iz	
resnične	pobožnosti,	kolikor	zato,	da	bi	videli	“svoje”	
ljudi,	se	z	njimi	pogovorili	in	bili	povabljeni	na	kupico	
vina.	V	Rogatcu	imajo	žegnanje	na	god	sv.	Ane	ali	
nastopno	nedeljo.	Že	v	starih	časih	je	bil	ob	žegna-
nju	semanji	dan	s	kramarji	in	krošnjarji.	Po	službi	
božji	so	plesal,	peli,	vriskali	in	se	na	moč	zabavali.	V	
Slivnici	so	imeli	po	gostilnah	godce,	plesalo	se	je	in	
pilo.	Tudi	v	Studenicah	so	ob	žegnanjih	pridno	ple-
sali,	gostilničarji	so	pripravili	mize	pod	milim	nebom	
in	ljudje	so	si	privoščili	jedače	in	pijače	v	izobilju.	V	
Prihovi	je	bil	že	od	nekdaj	shod	na	veliki	šmaren;	
prihajala	je	množica	ljudi	iz	vseh	sosednjih	fará,	tudi	
kramarji	so	pritisnili	zraven.	V	Slovenski	Bistrici	je	
žegnanje	potekalo	predvsem	zelo	mirno;	ljudje	so	
nekaj	popili	in	se	vrnili	domov,	samo	mladina	se	je	
še	zabavala	ob	godbi.	V	Tinjah	so	bili	bolj	srboriti.	
Pri	obeh	žegnanjih	–	pri	Sv.	Treh	kraljih	na	binkoštni	
ponedeljek	in	pri	Sv.	Urhu	na	Pohorju	okoli	4.	juli-
ja	–	je	bilo	zmerom	dosti	kramarjev	in	točilnic,	pa	
tudi	pretepov,	zato	so	oboje	prepovedali	in	ljudem	
zagrozili,	da	bo	cerkveno	opravilo	odpravljeno.	Tudi	
pri	Novi	Štifti	pri	Gornjem	Gradu	na	žegnanje	po	
gostilnah	ni	manjkalo	godcev	in	pijancev.
Onstran	Pohorja,	v	Dravski	dolini,	so	se	na	žegna-

njih	zbirali	ljudje	iz	vseh	okoliških	krajev.	Udeležili	so	
se	opravila,	nato	pa	šli	plesat	–	ples	je	bila	njihova	
najljubša	zabava.	(Selnica	ob	Dravi).	V	Legnu,	pravi	
zapis,	se	ob	žegnanju	sicer	gostijo,	ni	pa	pri	 tem	
dosti	trušča.
Tudi	drugod	je	bilo	ob	žegananju	tako	kakor	na	

Dolenjskem:	zvečer	pred	žegnanjsko	nedeljo	so	se	
fantje	spravili	k	možnarjem,	“štukom”.	Streljali	so,	
da	se	je	tresla	vas	in	je	tisočero	odmevalo	od	hribov.	
”Štuki”	so	se	oglasili	nato	zgodaj	zjutraj,	preden	je	
začelo	vabiti,	“klenkati”.	Brez	stojnic	ni	bilo	nikjer,	
ljudje	pa	so	se	oglašali	po	hišah,	kjer	so	točili	“pod	
vejo”	 (“pušelšank”),	 ali	 pa	 so	 zavili	 v	 gostilno	 in	
tam	obsedeli.	Navada	je	bila,	da	je	gospodinja	za	
žegnanje	 pripravila	 štruklje	 iz	 bele	moke,	 sira	 in	
smetane.	Znanci,	ki	so	stopali	mimo	hiše,	so	vpili:	
»Imate	kaj	štrukljev?«	Tako	je	bilo	v	Kostanjevici	in	
okoliških	vaseh.
Ob	žegnanju	v	Stranski	vasi	pri	Žužemberku	so	

nanosili	ljudje	k	oltarju	sv.	Antona	do	druge	svetovne	
vojske	kupe	krač	in	klobas.
V	Stični	 se	 imenuje	 žegnanjska	nedelja	 (šesta	

po	veliki	noči)	 “portna	nedelja”.	V	starih	časih	so	
namreč	 ob	 žegnanju	 beli	menihi	 na	 samostanski	

porti	 (glavnih	 vhodnih	 vratih)	 obdarovali	 reveže,	
fantje	pa	so	izbirali	neveste.	O	“dekliškem	semnju”	
ob	žegnanju	še	pozneje.
Najimenitnejše	belokranjsko	“proščenje”	je	pri	

Treh	farah.	Čuda	ljudstva	se	zbere	na	takem	shodu.	
Znance	in	tujce	vabijo	prijazni	domačini	spotoma	v	
svojo	hišo,	v	svoj	hram,	pod	svojo	vejico.	Pri	vsakem	
belokranjskem	proščenju	je	treba	pokusiti	pečene-
ga	jančka.	Jančke	peko	na	prostem	na	ražnjih.	K	
pečenki	se	prilega	dobra	belokranjska	kapljica,	naj	
že	bo	metličan	ali	črnomaljec	ali	hrvaški	vivodinec.

Bllizu	tristo	let	so	stara	pričevanja,	ki	jih	imamo	
o	žegnanjih	na	Gorenjskem.	J.	V.	Valvasor	pravi,	
da	Gorenjci	na	vseh	žegnanjih	plešejo,	vendar	 je	
njihov	raj	različen.	Če	je	bilo	namreč	v	gospostvu	v	
Beli	peči	in	tam	okoli	ali	spoh	kje	na	vasi	žegnanje,	
so	najeli	mladi,	še	samski	fantje	tiste	vasi	goslače	
in	druge	godce	in	šli	po	stari	šegi	z	njimi	po	kosilu	
javno	na	plesišče,	se	pravi,	na	prikladen	prostor	pod	
milim	nebom,	kjer	je	bil	ples	že	od	nekdaj	v	navadi.	
Izbrali	so	dva	plesna	voditelja,	ki	sta	imela	v	rokah	
škatlo,	in	so	tedaj	nekoliko	kratov	zarajali	z	dekleti	
brez	vmešavanja	fantov	iz	drugih	vasi.	Ko	so	nekaj	
kratov	zaplesali,	nadaljuje	Valvasor,	je	moral	godec	
na	bas	vstati	in	na	vse	grlo,	kar	se	dá	glasno,	pokli-
cati	neoženjene	fante	najbližje	vasi	na	ples:	v	prvo,	
drugo	in	tretje.	Nato	so	prišli	vsi	fantje	tiste	vasi	s	
svojimi	tovarišicami	in	plačali	plesnemu	mojstru	tri	
plese.	Ko	so	trikrat	zarajali,	so	odstopili	 in,	kakor	
prej,	je	kontrabasist	poklical	drugo	vas;	v	tem	redu	
je	šlo	naprej,	do	koder	se	je	raztezala	sodna	oblast	
tistega	gospostva.	Čeprav	bi	druge	vasi	ležale	tri	ali	
štiri	milje	daleč,	so	jih	prav	tako	javno	povabili	in	
poklicali	na	ples	kakor	prejšnje.	Neoženjeni	fantje	
ene	 vasi	 se	 niso	 smeli	mešati	med	 druge	 niti	 se	
vtikati	v	njihov	ples,	temveč	so	morali	–	izvzemši	
plesne	vodje	–	počakati	 svoj	 čas	 in	 vrsto.	Zaradi	
tega	so	nastajali	včasih	hudi	pretepi,	zakaj	jezo,	ki	
so	jo	vse	leto	kuhali,	in	vse,	kar	se	jim	je	v	tem	času	
nabralo	v	golši,	so	zdaj	drug	proti	drugemu	izpustili	
in	so	nasprotniku	s	korajžnimi	sunki	plačali,	kar	so	
tako	skrivali.
Po	plesu	so	vzeli	plesni	voditelji	vsak	svojo	ple-

salko,	jo	z	godci	spremili	v	gostilno	ali	kam	drugam,	

Štanti ob žegnanju
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kjer	so	naročili	večerjo,	in	počastili	svoje	plesalke	in	
godce	z	dobro	pojedino,	da	bi	prihodnjič	tem	rajši	in	
marljiveje	spet	prišli.
Kadar	 je	 bilo	 žegnanje	 pri	 Škofji	 Loki,	 Kranju,	

Tržiču	in	okolici,	nadaljuje	Valvasor,	sta	dva	iz	vasi	
najela	godce	in	šla	z	njimi	in	s	svojimi	tovariši	k	de-
želskosodnemu	gospodi	ali	k	njegovemu	oskrbniku	
ali	upravitelju	ter	za	star	dukat	kupila	od	njega	ples.	
Nato	je	dal	deželskosodni	gospod	javno	razglasiti,	
da	so	ti	in	ti	kupili	ples	in	da	se	tisti,	ki	bi	se	hoteli	
zabavati,	imajo	pogoditi	s	tema	dvema,	ki	jima	pri-
pada	ples,	a	da	ne	smejo	začeti	pretepov	in	ubojev.	
Nato	sta	plačala	zakupnika	godce	in	določila	ceno	za	
ples,	zakaj,	kdor	je	hotel	plesati,	se	je	moral	najprej	
z	njima	pogoditi	za	ceno.	Tujci	so	morali	navadno	
dati	dva	reparja.	Domačini	pa,	sovaščani,	ki	so	pri-
šli	k	onima	dvema,	ki	sta	kupila	ples,	so	dali	samo	
en	repar.	Prvi,	ki	je	plačal	ples,	je	trikrat	zaplesal,	
potegnil	sabljo	iz	nožnice,	jo	vrgel	kvišku	in	jo	spet	
ujel	z	roko;	napravil	je	potem	z	njo	križ	nad	zemljo	
in	šel.	Naslednji	je	prav	tako	trikrat	zarajal,	prekrižal	
kakor	njegov	prednik	tla	z	golo	sabljo	in	odstopil.	
Nato	so	plačali	domačini	ples	in	zapovrstjo	zaplesali,	
za	njimi	tujci,	vendar	samo	neoženjeni,	nikdar	pa	
poročeni,	pa	najsi	so	bili	moški	ali	ženske.	Vsi	so	
morali	plačati	za	ples,	kakor	je	bilo	določeno.
Dekle,	ki	je	bilo	na	plesu	zadnja,	pravi	Valvasor,	

je	dobila	vzdevek	“na	repu”,	kar	ji	nikakor	ni	bilo	v	
čast.	Še	večja	sramota	je	bila,	če	je	katera	pri	plesu	
postavala	in	je	noben	fant	in	peljal	plesat.	O	takšni	
so	pravili,	da	“nosi	rep	domov”.

Ko	je	bil	ples	končan,	je	prijel	vsak	svojo	plesalko	
za	roke	in	jo	peljal	v	gostilno.	Tista	dva,	ki	sta	kupila	
ples,	sta	šla	s	svojimi	plesnimi	tovariši.	Če	je	pa	želel	
kateri	od	tujih	z	njimi,	je	moral	zapitek	plačati	dvojno	
in	si	je	štel	v	čast,	da	z	njimi	pije.	Dekletom,	ki	so	
plesala,	so	plačali	zapitek	njihovi	fantje.
V	okolici	Bleda	je	bila	navada,	da	so	plesalci	držali	

svoje	gorjače	v	zrak	in	da	sta	plesala	s	pripasano	
sabljo	le	prednja	dva.
V	 Begunjah	 in	 še	 drugod,	 nadaljuje	 Valva-

sor,	 je	plačala	soseska,	v	kateri	 je	bilo	 žegnanje,	
deželnosod	nemu	 gospodu	 pristojbino	 za	 glavni	
ples	in	nato	so	plesali	vsi	člani	te	soseske	venomer	
v	 istem,	svojem	krogu.	Tik	zraven	se	je	vrtela		v	

svo	jem	krogu	druga	najbližja	soseska,	zraven	nje	
spet	tretja,	tako	da	je	plesalo	včasih	šest	ali	sedem	
sosesk	v	prav	toliko	posebnih	krogih.	Pri	tem	pa	ni	
smel	nihče	zvabiti	dekleta	iz	drugega	kroga	v	svojega	
in	ne	plesati	z	njo,	če	ni	hotel,	da	se	vname	prepir.
Zabava	se	je	redko	končala	brez	pretepa	in	krvi,	

pri	čemer	sta	pogosto	–	kakor	pravi	Valvasor	–	eden	
ali	dva	“pozabila	vstati	in	sta	postala	žrtev	smrti”.	
Imeli	so	namreč	velike	gorjače,	ki	so	se	z	njimi	“prav	
tako	ščegetali	kakor	mesar	vola,	ko	ga	s	sekiro	udari	
po	glavi”.	Včasih	so	segli	tudi	po	kamenju	in	so	se	z	
njim	“prav	krvavo	zaznamovali,	tako	da	skoraj	vedno	
dežujejo	 udarci	 in	 ne	 samo	 surove	pesti,	 temveč	
tudi	gorjače	 in	kamenje”	...	»Zategadelj	govorijo,	
da	je	bilo	lépo	žegnanje,	če	je	eden	ali	več	mrtvih	
obležalo;	nasprotno	pa,	če	ni	nihče	umrl,	pravijo,	da	
je	bilo	slabo	žegnanje	...«
V	tristo	 in	več	 letih	se	 je	marsikaj	spremenilo,	

tudi	 gorenjska	 žegnanja	 niso	 več	 tako	 surova,	 s	
propadom	fevdalizma	je	izginil	tudi	način	prodajaja	
plesov.	Danes	“kupi”	ples	in	ga	posebej	plača	godcem	
kvečjemu	fant,	ki	hoče	z	dekletom	plesati	sam.	To	
je	morda	ostanek	iz	prejšnjih	časov,	ko	so	bili	plesi	
kot	dohodek	fevdalne	gosposke	še	na	prodaj.
O	posebni	šegi	ob	žegnanju	v	Crngrobu	pri	Škofji	

Loki	imamo	poročilo	iz	leta	1840.	V	prvi	polovici	19.	
stoletja	so	tamkajšnji	vaški	fantje	za	žegnanje	izvolili	
iz	svoje	srede	prvega	plesalca,	“rajovca”;	njegova	
plesalka	je	nosila	častno	ime	“rajovke”.	Kakšna	je	
bila	naloga	rajovca	in	njegove	družice,	 iz	poročila	
ni	razvidno.	Pač	pa	so	fantje	pripravili	stavnico,	ki	
jo	poznamo	iz	novoletnih	in	svečniških	šeg:	na	vrh	
droga	 je	 bila	 nasajena	 nekakšna	 okrogla	 košara,	
ki	je	bila	zgoraj	širša,	spodaj	ožja,	vsa	prepletena	
z	voščenkami	in	zlatimi	trakovi,	okrašena	z	drago-
cenimi	židanimi	zastavami,	z	židanimi	vrvicami	 in	
resami,	z	zlatimi	zastavicami	okoli	in	okoli,	na	vrhu	
pa	je	bila	manjša	košarica	in	v	njej	velik	cvetlični	
šopek.	Stroške	za	stavnico	je	prispevala	mladina.	Z	
godbo,	vriskanjem	in	streljanjem	iz	pištol	so	spremili	
fantje	in	dekleta	stavnico	v	cerkev.	Tu	je	bil	začetek	
žegnanjskih	slovesnosti.
Marsikatero	žegnanje	je	bilo	izpostavljeno	ljud-

skemu	posmehu.	 Tako	 so	 si	 pred	 sto	 in	 več	 leti	
Gorenjci	radi	izposojali	žegnanje	v	Lomu	nad	Trži-
čem.	Neznan	pisec	hudomušno	pripoveduje,	kako	
je	slišati	v	soboto	pred	prvo	nedeljo	po	rožnovenski	
nedelji	po	Tržiču	ropot	voza,	“mrgoljenje	in	pa	krič	
ljudi”.	Saj	je	ne	le	po	vsem	Kranjskem,	ampak	celo	
na	Dunaju	znano	–	méni	šaljivec	–	da	je	jutri	sejem	
in	žegnanje	v	Lomu	pri	sv.	Katarini:	zato	pa	vozijo	
Lomenčani	kuhalnico	za	kašo	iz	Tržiča	v	Lom	na	“zalo	
okinčanem	vozu,	 kterega	 četvero	 konj	 in	 šestero	
volov	komaj	vleče”	...
Po	štrukljih	kot	“obredni”	žegnanjski	jédi	se	ime-

nuje	žegnanje	v	Lancovem	pri	Radovljici	“štrukljeva	
nedelja”	in	v	Žireh	“štrukljevec”.	Ker	imajo	na	Vrs-
niku	nad	Žirmi	 žegnanje	o	 sv.	 Florjanu,	 ko	 cveto	
češnje,	 imenujejo	 žegnanjsko	 nedeljo	 “češnjevo	
nedeljo”.
Tudi	v	stari	Ljubljani	in	njeni	okolici	so	žegnanje	

praznovali	kar	se	dá	slovesno.	Tako	beremo	o	žegna-

Ples na prostem
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nju	pri	sv.	Petru	leta	1886,	da	sta	bila	oba	zvonika	z	
vhodom	v	cerkev	vred	bogato	okrašena	z	drevesci	
in	“narodnimi	trobojnicami”,	po	oknih	na	predmest-
ju	in	na	Poljanski	cersti	in	sploh	po	vsej	fari	pa	so	
bile	razstavljene	najlepše	cvetlice.	»Na	tisoče	ljudi	
obiskovalo	je	ves	dan	sv.	Petra	cerkev,	po	opravilu	
v	cerkvi	pa	so	se	polnile	gostilne,	kjer	so	se	poleg	
dobre	kapljice	dobivali	ta	dan	običajni	štruklji.«
Slavno	je	bilo	svoje	dni	v	Ljubljani		žegnanje	v	

Šiški	na	Jernejevo	“komarjevo	nedeljo”.
V	Skaručni	 je	 “semènj”	na	Luciji-

no,	ljudje	hodijo	“na	sejmovanje”:	
toda	na	semnji	prodajajo	največ	
čebule.	 Cerkveno	 opravilo	 je	
“sejmúla”.
V	Dobrunjah	so	imelii	prvo	

žegnanje	 spomladi,	 ko	 je	 ži-
veža	včasih	že	primanjkovalo.	
Zato	so	pravili,	da	gospodinje	
tedaj	 pretresejo	 vso	 slamo	 in	
pometejo	vse	predale,	da	dobijo	
dovolj	žita	in	moke	za	potice	in	bobe	
–	sosedje	so	jih	seveda	držaili,	češ	
da	podgane	preganjajo	iz	slame.	Če	pa	
je	žegnanje	dež	“namakal”,	so	pravili,	da	
tedaj	“sok	kipi”.
Na	Homcu	so	 fantje	že	 teden	pred	žegnanjem	

pokali	s	korobači.	Za	žegnanjsko	nedeljo	so	gospo-
dinje	 pripravile	 pojedino,	 kjer	 ni	 smelo	manjkati	
bobov.	Kdor	je	prišel	na	“smajno”,	je	moral	dati	za	
pijačo.	A.	Mrkun	je	zapisal	leta	1925,	da	je	ta	dan	
na	Homcu	“vse	noro”,	to	da	je	“dan	greha”.
Bobi	so	žegnanjska	jed	v	Stranski	vasi	pri	Utiku.	

Tako	je	tudi	na	Notranjskem.
Žegnanje	na	Blokah	o	sv.	Mihaelu,	združeno	s	

sejmom,	ki	je	bil	eden	najimenitnejših	sejmov	na	

nekdanjem	Kranjskem,	je	trajalo	zato	kar	dva	dni,	v	
soboto	in	nedeljo.	Iz	časov,	ko	je	še	fevdalna	oblast	
odločala	o	semnjih,	nam	je	ohranjeno	zanimivo	poro-
čilo	iz	leta	1821	o	tedanjih	šegah.	Uradnik	šneberše	
(snežniške)	graščine	je	po	svojem	slugu	razglašal	
baje	takole:	»...	kar	ta	šmihelski	somenj	antiče,	bo	
dva	dni	držan	po	navadi;	danes	celi	dan	in	jutro.	Pa	
jutro,	ki	je	nedela,	ne	smej	nobeden	prodajati	ne	
zjutraj,	kadar	bo	maša	in	pridiga,	ne	ob	desetih	med	
Andohtjo,	ne	popoldne	per	keršanskim	navuku;	kdo	
bo	takrat	kaj	prodajal,	bo	na	životu	štrafan.	Jest	in	
še	eden	bomo	zmeraj	okoli	hodili.	Če	bomo	ktiriga	
prodajat	dobili,	zamerkajte,	bo	meni	bolj[e]	ko	
njemu.	 Po	 pervi	maši	 pa	 noter	 do	 desete,	 po	

deseti	do	keršanskiga	navuka	in	po	keršan-
skem	navuku	 le	 prodajajte.	 Noben	 vam	
ne	more	braniti	in	ne	bo	branil.	Somenj	
oba	dva	dni	terpi.	Zdaj	pa	dobre	vole	
bodite,	jejte	in	pite,	pa	name	ne	
pozabite!«

Tudi	na	Notranjskem	so	bili	
ponekod	 štruklji	 žegnanjska	
praznična	 jed.	 Po	 njih	 se	 je	

žegnanje	 tudi	 v	 Idriji	 imenovali	
“štrukljevec”.	Sicer	pa	 sta	na	No-
tranjskem	 za	 žegnanje	 v	 rabi	 dva	

druga	izraza	–	proti	goriški	strani,	na	Vipavskem,	
mu	pravijo	“šagra”,	proti	primorski	strani,	v	dolini	
Ilirske	Bistrice,	pa	“opasilo”.
V	Vipavi	je	šagra	na	nedeljo	po	vnebohodu;	ker	

so	ta	čas	zrele	češnje,	pravijo	prazniku	tudi	“praznik	
češenj”.	 Ljudje	 kaj	 boljšega	 prigriznejo:	 klobase,	
pršut,	štruklje;	vina	je	na	pretek.	Plesišče,	“brjár”,	si	
napravijo	pod	milim	nebom,	in	poročilo	iz	leta	1859	
pravi,	da	se	na	njem	“sinovi	 in	hčere	naše	doline	
kakor	fertávke	verté	...«

Štruklji

Molitev	je	na	neki	način	človekovo	življenje	samo;	
je	življenje	človeka,	ki	se	ves	prosojen	postavi	pred	
božjo	svetlobo	in	se	v	njej	prepozna	tak,	kakršen	
je;	in	ko	se	prepozna,	prepozna	in	prizna	tudi	božjo	
veličino,	njegovo	svetost,	njegovo	ljubezen,	njego-
vo	usmiljeno	voljo,	skratka	vso	božjo	resničnost	in	
božji	načrt	odrešenja,	kakor	se	je	vse	to	razodelo	
v	Gospodu	Jezusu	Kristusu,	križanem	in	vstalem.
Bolj	 kot	 beseda,	 bolj	 kot	 oblikovana	misel	 je	

molitev	dojemanje	resničnosti,	ki	se	takoj	razcveti	
v	hvalo,	češčenje,	zahvalo,	prošnjo	po	usmiljenju	
njega,	ki	je	vir	vsega	bivanja.
Temeljne	vsebine,	ki	se	pokažejo	in	se	izoblikujejo	

v	 tem	vseobsegajočem	 in	 duhovno	oprijemljivem	
izkustvu	so	tele:
—	dojemanje	praznote	stvari,	ki	so	daleč	proč	od	
božjega	načrta;	to	dojemanje	se	spremeni	v	prošnjo,	
da	bi	bili	mi	sami	rešeni	pred	pastmi	nepomembnosti	
in	praznine;
—	dojemanje	 navzočnosti	 njega,	 ki	 je	 polnost	 in	
ni	nikoli	odsoten	ter	daleč	od	tam,	kjer	je	kaj,	kar	
zares	obstaja;

—	dojemanje	živega	Kristusa,	v	katerem	je	ves	božji	
načrt	nekako	povzet	in	poosebljen	(»Ubi	Christus,	ibi	
regnum,«	pravi	sveti	Ambrozij.);	to	dojemanje	ute-
meljuje	priznavanje	in	overovljenje	odnosa	občestva	
z	njim,	ki	je	edini	Gospod	in	Odrešenik.
—	dojemanje:
–	v	Kristusu	–	Očetove	volje	kot	absolutnega	živ-
ljenjskega	vodila,	tako	da	molitev	ni	več	krojenje	
božje	 volje	 po	 naši,	 ampak	 vedno	 obnavljani	
napor	za	priličenje	našega	hotenja	volji	Očeta;

–	resničnosti	Duha,	izvira	slehernega	cerkvenega	
življenja,	ki	moli	v	nas,	tako	da	molitev	postaja	
zdihovanje	po	odhodu	iz	osame	in	ujetosti	v	in-
dividualizem	in	zahteva	po	nenehnem	odpiranju	
božjemu	kraljestvu,	ki	se	vzpostavlja	v	srcih	in	
med	ljudmi,	to	je	v	Cerkvi;

–	križa	kot	zmage	nad	zlom,	ki	je	v	nas	in	zunaj	
nas;	to	dojemanje	dela	iz	molitve	odnos	upor-
ništva	grehu,	krivici	in	“svetu”	ter	domotožje	po	
nebeškem	Jeruzalemu,	kjer	je	vse	sveto.
Kjer	je	Kristus,	tam	je	kraljestvo.

Carlo Maria Martini

MO LITEV
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Z	odnosom	Rima	do	 judovske	države	 in	njeno	
politično	razdelitvijo	si	moremo	pojasniti	tesno	po-
vezanost	vere	in	politike,	ki	je	naredila	v	Jezusovih	
dneh	iz	judovske	države	edinstven	primer	v	zgodo-
vini.	Po	eni	plati	je	politika,	za	katero	se	je	zanimal	
verni	Hebrejec,	zadevala	samo	duhovne	koristi	 in	
ohranitev	vere,	po	drugi	plati	pa	je	imela	vera	res-
nično	politično	vlogo,	ker	je	bila	dejanska	hrbtenica	
narodnega	življenja.	V	takih	okoliščinah	bo	postala	
verska	 pravda	 takoj	 politična	 zadeva	 in	 judovski	
lokavosti	ne	bo	težko	preslepiti	rimskih	uradnikov.

Edina	beseda,	s	katero	moremo	opredeliti	mali	
ostanek	judovske	države,	je	zato	bogovladje.	V	njej	
so	vse	hoteli	delati	v	imenu	Boga	in	pred	njegovim	
obličjem.	Seveda	Boga,	ki	je	še	zelo	ozek	in	malen-
kosten	ter	divje	nacionalističen.	Rimljani	so	v	vsem,	
kar	ni	zadevalo	njihovih	neposrednih	koristi,	puščali	
svojim	varovancem	veliko	svobodo.	Če	je	vladal	red	
in	so	ljudje	plačevali	davke,	se	niso	hoteli	vmeša-
vati	v	neštete	spore	in	brezkončne	zamotanosti,	s	
katerimi	se	je	ukvarjal	smešni	narod.	Ravnanje	je	 ➧

sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
POKRAJINA V CESARSTVU

Z A P R TA  D R U Ž B A
bilo	popolnoma	opravičljivo	in	v	skladu	z	običajnimi	
rimskimi	metodami.	Seveda	so	se	jim	Judje	na	ta	
način	 v	 nekem	 smislu	 izmuznili	 in	 prebujenje	 ob	
veliki	vstaji	leta	70	je	bilo	strašno.
Državi	je	predsedoval	veliki	duhovnik,	verski	po-

glavar,	učitelj	obredov,	ki	mu	je	ob	določenih	velikih	
praznikih,	 na	 primer	 na	 praznik	 sprave,	 izključno	
pripadalo	sveto	opravilo	v	svetišču.	Zaradi	liturgične	
odlike	pa	so	gledali	v	njem	tudi	političnega	pogla-
varja	skupnosti,	nekakega	predsednika	 republike,	
ki	 je	 obenem	papež	 ali	 vsaj	 nadškof.	 Istovetenje	
oblasti	so	bili	pripravili	Hazmonejci,	ki	so	jih	nekateri	
povezovali	z	Makabejci,	ko	so	združili	dostojanstvo	
prestola	z	dostojanstvom	velikega	duhovnika.	Res	
je	sicer,	da	je	najprej	Herod,	nato	pa	še	Rim,	zelo	
zmanjšal	torišče	teh	osebnosti,	iz	katerih	je	naredil	
svoje	 vazale	 in	 tako	 neposredno	 pritiskal	 na	 vso	
judovsko	politiko.	V	načelu	so	bili	veliki	duhovniki	
izvoljeni	za	vse	življenje,	dejansko	pa	se	je	ustalila	
navada,	da	so	jih	često	odstavljali.	Zato	je	bridka	
resnica	v	rabinskih	besedah:	»Dnevi	velikih	duhov-
nikov	so	bili	zmanjšani	v	tisti	meri,	v	kateri	so	poj-
movali	svojo	dolžnost.«	Vedno	častihlepni	in	često	
podkupljivi	so	bili	daleč	od	tega,	da	bi	predstavljali	
vzvišeno	oblast,	ki	bi	se	spodobila	za	neposredne	
predstavnike	Najvišjega.	Za	naprsnik	in	mitro	se	je	
borilo	dvoje	rodovin:	Boetova	in	Anova.	Jožef	ime-
nuje	zadnjega	“srečnega”,	ker	je	imelo	za	njim	to	
oblast	še	pet	njegovih	sinov,	ne	da	bi	govorili	tudi	
o	njegovem	zetu,	kar	priča	o	izrazitem	družinskem	
čutu.	Leta	29	je	imel	že	od	leta	18	v	rokah	najvišjo	
oblast	prav	zet	Kajfa.	Ana	se	zaradi	tega	ni	preveč	
žalostil.	Kajfa,	ki	je	bil	komaj	srednje	sposoben,	je	
namreč	prepuščal	tastu	znatno	vlogo	vodnika.

Kaj	je	mislil	o	visokih	gospodih	v	templju	dobri	
narod,	nam	slikovito	govori	Talmud:	»Boetova	hiša,	
gorje	mi!	Gorje	mi	zaradi	njihovih	korobačev!	Anova	
hiša,	gorje	mi!	Gorje	mi	zaradi	njihovega	kačjega	si-
kanja!	Sami	so	veliki	duhovniki,	njihovi	sinovi	zaklad-
niki,	zetje	tempeljski	nadzorniki,	njihovi	služabniki	
pa	pretepajo	ljudstvo	s	svojimi	korobači!«

Pri	 izvrševanju	 njihovih	 duhovniških	 dolžnosti	
jih	je	obdajala	cela	armada	duhovnikov	in	levitov,	
liturgov	in	zakladnikov,	zakristanov,	godcev	in	vra-
tarjev.	Brez	dvoma	je	živelo	od	templja	petindvajset	
tisoč	ljudi,	ki	so	se	hranili	od	ogromne	vsote,	katere	
niso	plačevali	samo	Judje,	ki	so	živeli	v	Sveti	deželi,	
ampak	tudi	tisti,	ki	so	se	razkropili	na	vse	štiri	strani	
cesarstva.	Zapletene	obrede,	javne	žrtve	in	velike	
daritve	so	smeli	opravljati	samo	Aronovci,	ki	so	bili	
potomci	Mojzesovega	brata.	Navadni	leviti	so	oprav-

Duhovnik
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ljali	 samo	 podrejena	 opravila.	Odkar	 so	 nastopili	
pismouki,	pa	ne	prvi	ne	drugi	niso	več	imeli	veliko	
vpliva.
Ti	možje	so	nastopili	v	času	babilonske	sužnosti.	

V	tem	času	se	je	izvoljeno	ljudstvo,	ki	je	bilo	daleč	
od	svojega	svetišča	in	brez	kakršnih	koli	sredstev,	
da	bi	po	predpisanih	obredih	opravljalo	svoje	bo-
goslužje,	oklenilo	 svojega	edinega	bogastva,	ki	 k	
sreči	ni	bilo	zemeljsko,	bogastva,	ki	je	bilo	v	nekih	
zvitkih,	predvsem	pa	v	spominu,	 ter	so	ga	mogli	
prenašati	po	puščavskih	potih:	Postave.	Tako	so	se	
razvili	strokovnjaki	Tore	(Postave),	ki	so	jo	z	ostrou-
mnostjo	in	nepopustljivo	trmoglavostjo,	s	katero	se	
odlikuje	judovski	duh,	ponavljali,	razlagali	in	učili.	
Okoli	vsakega	od	njih	so	se	izoblikovale	skupine	ver-
nikov,	ki	so	črpale	v	njihovem	nauku	večno	tolažbo.	
Ti	poslušalci	in	učenci	so	začeli	klicati	svoje	učitelje	z	
imenom	rab	ali	rabi,	veliki	ali	moja	veličina,	ime,	ki	
je	kmalu	postalo	običajno.	Ko	se	je	končno	Jahvejevo	
ljudstvo	zopet	vrnilo	še	v	domovino	svojih	očetov,	se	
spremenilo	v	zaprto	malo	občestvo	in	je	bila	Postava	
njegovo	najtrdnejše	varsto,	je	vpliv	pismoukov,	ki	so	
jo	poznali	v	vseh	odtenkih,	neprestano	naraščal.	V	
Kristusovem	času	so	bili	resničen	stan,	v	katerega	so	
vstopali	že	v	mladih	letih	ter	v	njem	živahno	tek-
movali	v	duhovnih	stvareh,	razred,	čigar	vpliv	je	
bil	neprimerno	globlji	od	vpliva	
Jahvejevih	služabnikov,	ki	so	bili	
ujetniki	svojih	obredov.
Obe	smeri,	duhovniki	in	pis-

mo	uki,	sta	bili	zastopani	v	usta-
novi,	ki	 je	pomagala	velikemu	
duhovniku	 opravljati	 njegovo	
na	logo:	 v	 velikem	 sinedriju,	 ki	 je	 bil	
nekak	 senat,	 zbor	 starešin.	 Izročilo	 je	
trdilo,	da	izvira	od	Mojzesa.	Dejansko	se	
je	 ustanova	 izoblikovala	 v	 zadnjih	 petih	
stoletjih,	pri	čemer	so	jo	najprej	podpirali	
Selevkidi,	nato	pa	jo	je	uradno	priznal	Rim,	
ki	se	je	je	obzirno	posluževal	za	vplivanje	
na	ljudstvo.	Bilo	je	v	celoti	plemiško	telo,	
katerega	osnovno	jedro	so	bili	“starešine	
in	 veliki	 duhovniki”,	 to	 je,	 predstavniki	
obeh	plemstev,	duhovskega	in	laiškega.	
Predsedoval	mu	 je	 veliki	 duhovnik,	 vsi	
biv	ši	 veliki	 duhovniki	 pa	 so	 bili	 njegovi	
ud	je.	Polagoma	pa	so	prišli	vanj	številni	pismouki,	
“učeniki	Postave”,	ki	so	bili	bolj	ljudsko	usmerjeni	in	
jim	je	njihova	neoporečna	pristojnost	zagotavljala	
vedno	večji	vpliv.	Končno	so	bili	v	njem	še	preprosti	
verniki:	starešine.	Zbor	sedemdesetih	imenitnikov,	
ki	 je	 bil	 obenem	 vladni	 svet,	 najvišje	 sodišče	 in	
tudi	najvišje	versko	sodišče,	je	bil	vodilni	organ	na	
zamotanem	področju,	kjer	sta	bili	združeni	vera	in	
politika.	Predenj	so	postavili	tudi	Jezusa	zaradi	pre-
vratniškega	delovanja	proti	Postavi	in	zaradi	motenja	
javnega	reda	obenem.	Za	oba	primera	je	bil	namreč	
pristojen	sinedrij	in	sta	bila	pravzaprav	istovetna.
Ista	 povezava	 politike	 in	 vere	 je	 tudi	 v	 obeh	

velikih	 tokovih,	 ki	 sta	 si	 delila	 javno	mnenje:	 v	
farizejih	 in	saducejih.	Besedi	pomenita	stranko	 in	
nekakšno	ločino	obenem	ter	istočasno	določen	način	

dojemanja	verskega	življenja	in	odnosa	do	oblasti.	
Razdelitev	 Izraela	na	oba	 tokova	 je	 zelo	naravno	
izvirala	 iz	zgodovinskih	okoliščin,	v	katerih	je	bilo	
njegovo	občestvo	po	povratku	in	sužnosti.	Kakor	se	
vedno	dogaja	v	zasedeni	deželi,	so	nekateri	odločno	
odklanjali	tuje	vplive,	medtem	ko	so	skušali	drugi,	
manj	odločni,	izrabiti	vse,	kar	jim	je	bilo	sprejem-
ljivo.	Prvi	so	bili	za	strogo	pobožnost	in	za	vedno	
hujšo	nravno	strogost,	drugi	pa	so	se	opirali	na	staro	
izročilo,	v	svojem	duhovnem	življenju	so	se	držali	
bistvenega,	ne	da	bi	še	zaostrovali	že	tako	stroge	
predpise	Postave.
Farizeji	so	izhajali	iz	hasidim,	ki	so	bili	duša	odpora	

proti	silam	razkroja,	ko	so	začeli	tuji	vplivi	okuževati	
makabejsko	vladarsko	hišo.	Ime,	s	katerim	jih	nazi-
vamo,	je	zbadljivka,	podobno	kakor	ime	hugenoti	za	

protestante.	Perušim,	farizeji,	namreč	
pomeni	 “ločene”,	 “tiste,	 ki	 stoje	 ob	
strani”.	Sami	 so	 se	 imenovali	habe-
rim,	 tovariše.	 Težko	 jih	 je	 pravično	
presojati,	če	se	spomnimo	Jezusovih	
strašnih	očitkov.	Ali	so	bili	res	vsi	“hi-
navci”,	“pobeljeni	grobovi”?	Težko,	da	
bi	Jezus	obsodil	vse	brez	izjeme.	Sicer	
pa,	ali	ni	prišel	iz	njihovih	vrst	njegov	
apostol	Pavel?	Morda	bujna	Papinijeva	
oznaka,	“kronani	svetohlinec”,	zanje	
le	 ni	 popolnoma	 pravična.	 Njihova	
vloga	je	bila	koristna	in	važna,	ker	so	
bolj	kakor	kdorkoli	ohranili	neokrnje-
nost	duhovne	dediščine,	vendar	pa	je	
gotovo,	da	so	v	svojem	čezmernem	
napuhu	in	v	češčenju	črke,	s	čemer	
so	se	obdajali	že	dvesto	ali	tristo	let,	
končno	okameneli.
Farizeji	niso	bili	številni;	v	vsej	Pa-

lestini	so	jih	cenili	na	kakih	šest	tisoč.	
Često	 so	 pripadali	 nižjim	 razredom.	
Mnogi	od	njih	 so	bili	 rokodelci,	me-
sarji,	trgovci	z	dišavami,	pastirji,	dr-
varji	in	kovači.	Čeprav	evangelij	često	
obsoja	“pismouke	in	farizeje”	skupaj,	
vendar	večina	 farizejev	niso	bili	po-
klicni	pismouki;	poznamo	pismouke,	
učenike	Postave,	ki	niso	bili	 farizeji.	
V	veri	 je	njihov	nauk	iskal	ozko	pot.	

Danes	bi	jim	rekli	puritanci	ali	janzenisti,	če	ne	bi	
bila	primera	zelo	prisiljena.	Vedno	so	morali	zbujati	
pozornost	s	svojo	strogostjo,	s	svojim	resnim	obra-
zom,	s	“tefilim”,	ki	so	jih	ves	dan	nosili	na	sencih	
(medtem	ko	si	je	običajen	jud	navezal	te	lističe	z	
izreki	 iz	Postave	samo,	kadar	 je	molil),	 s	 svojimi	
dolgimi	tunikami	brez	okraskov.	Samoumevno,	da	
so	zabranjevali	poroke	s	pogani	in	celo	vsak	stik	z	
njimi.	V	hišo	Rimljana	so	vstopali	samo	iz	važnih	
razlogov	in	se	nato	skrbno	očiščevali.	Povejmo	še,	
da	je	njihovo	dlakocepsko	izpolnjevanje	predpisov	
Postave	često	prekoračilo	meje	razumnega.
Ali	poznamo	katere	od	teh	bojujočih	se	pobožnja-

kov,	ki	so	živeli	nekako	v	prvem	stoletju?	Veliki	Hilel,	
slava	 farizejske	družbe	stoletje	prej,	ni	več	živel.	
Gotovo	pa	 je	 še	učil	 njegov	 vnuk,	 rabi	Gamaliel,	

Pismouk
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mil	in	zmeren	mož,	čigar	slabotno	telo	ni	stavljalo	
meja	verski	vnemi.	Z	njim	je	tekmoval	zagrizeni	rabi	
Johanan	ben	Zakkai;	tedaj	mu	je	bilo	sedemdeset	
let,	 vendar	 jih	 je	 živel	 še	petdeset	 in	navduševal	
svoje	 poslušalce,	 da	 so	 drhteli	 od	 navdušenja	 in	
zagrizene	pobožnosti.	Znan	je	bil	tudi	rabi	Eleazar	
ben	Azarija,	duhovnik,	Ezrov	potomec,	o	katerem	
so	zatrjevali,	da	zna	na	tristo	načinov	razložiti	isto	
besedo	Svetega	pisma.	Rabi	Jozue	ben	Ananija	naj	
bi	še	kot	otrok	odnesel	svojo	zibelko	v	shodnico,	da	
bi	poslušal	božjo	besedo.	Na	gori	nad	Tiberijskim	
jezerom	je	živel	slavni	razlagalec	postave,	Galilejec	
rabi	Jose	in	tako	dalje	...	Vsi	so	iz	Svetega	pisma,	
ki	so	ga	neprestano	študirali	 in	ga	dobro	poznali,	
črpali	nešteto	razlag,	opomb	in	vprašanj.	Ali	so	šli	
tako	daleč	kakor	nekateri	kazuisti,	ki	spričo	vrtanja	
po	posameznosti	izgube	izpred	oči	glavne	poteze	bi-
stvenega,	ali	tisti	pobožnjaki,	ki	menijo,	da	jih	videz	
dobrega	odvezuje	od	vaje	v	kreposti?	Jezus	jim	je	
to	očital.	Vendar	je	njihova	verska	vnema	naredila	
iz	njih	bistven	element	palestinske	politike	do	Rima;	
“sveto	zvezo”,	kakor	jih	je	kratko	opredelil	biblicist	
de	Grandmaison.
Kar	zadeva	saduceje,	ki	so	 trdili,	da	 izvirajo	 iz	

nekega	Cadoka,	velikega	duhovnika	v	času	Davida	
in	Salomona,	bi	jim	danes	pravilno	rekli	“dobro	mi-
sleči”.	Izvirali	so	iz	tistih	bogatih	plasti,	ki	so	vedno	
in	povsod	mislile,	da	velike	duhovne	in	domoljubne	
pustolovščine	 niso	 vredne	 žrtvovanja	 poštenega	
udobja.	Zato	tudi	niso	oznanjali	preveč	nasilnega	od-
pora	proti	tujim	oblastem,	ki	jim	niso	mogli	zanikati	
koristnosti,	da	vzdržujejo	red	v	Kanaanu.	Bernanos	
bi	dejal	o	njih	kot	o	“dobro	mislečih”,	da	se	vedno	
odločijo	za	“manjše	zlo”.	Slabi	ljudje	niso	bili,	vendar	
so	se	v	verskih	stvareh	raje	držali	besede	Postave	–	
posebno,	kadar	jim	je	bila	v	korist	–	prezirali	so	pa	
dogmatične	izrastke,	ki	so	poganjali	na	starem,	iz	
Mojzesa	rojenem	drevesu.	V	farizejska	dlakocepstva	
o	posvečevanju	sobote	niso	verjeli	nič	bolj	kakor	v	
preveč	novi	nauk	tistih,	ki	so	trdili,	da	je	življenje	tudi	
še	onstran	groba	in	celo,	da	bodo	mrtvi	nekoč	vstali.	
Njihovemu	duhovnemu	razpoloženju	sta	ustrezala	
Pridigar	s	svojo	trezno	modrostjo	in	mnogi	zelo	ko-
ristni	Pregovori.	To	seveda	ne	navdušuje	množic	in	
zadovoljneži	so	redkokdaj	voditelji.	Zato	je	njihov	
vpliv	nenavadno	upadal.	Čim	bolj	je	tekel	čas,	tem	
bolj	 so	 jih	 skrajneži	 iz	drugega	 tabora	potiskali	 v	
ozadje,	kar	pa	ni	bilo	v	korist	Izraelu.
Taka	je	bila	razdelitev	duhov	v	času,	ko	je	začel	

Jezus	oznanjati	svoj	nauk.	Na	eni	strani	farizeji,	na	
drugi	saduceji:	gorečniki	so	pravzaprav	samo	skrajna	
levica	 farizejske	smeri,	herodovci	skrajna	desnica	
saducejev.	Vendar	moramo	omeniti,	da	so	bili	vsi	ti	
vodniki	samo	zaključena	in	zelo	ošabna	manjšina.	
Prvi	so	prezirali	nižje	ljudstvo,	ljudsko	množico,	ker	
so	se	zavedali,	da	so	napolnjeni	z	vedo	o	Bogu,	drugi	
pa	kratko	malo	zato,	ker	so	bili	bogati.
Preprostim	ljudem	so	rekli	am-ha‘arec,	kar	pome-

ni	“podeželana”,	dejansko	pa	je	beseda	poniževalna.	
Tudi	v	nekaterih	evropskih	jezikih,	predvsem	roman-
skih,	so	iz	latinske	besede	“pagani”	nastali	“pogani”	
in	“kmetje”	(paysans,	paesani).	Učeniki	farizejskih	

zakonov	so	gledali	v	am-ha'arec	skoro	pogane.	Ali	
niso	bili	 ti	 telebani	obredno	nečisti?	Ali	 so	odšteli	
za	sadje,	ki	so	ga	prodajali,	prepisano	desetino	in	
mero	in	meso,	ki	ga	jedo,	ali	je	res	od	obredno	za-
klanih	živali?	Najbolj	jih	je	bilo	držati	proč	od	sebe.	
Saduceji	so	gojili	do	kmetavzov	prezir,	ki	ga	vedno	
kaže	izrojeno	plemstvo,	ko	je	izgubilo	stik	z	zemljo	
rednico.	Mnogi	kmetje	niso	bili	siromašni	–	evangelij	
govori	o	kmetu,	ki	ima	pet	parov	volov	–	vsi	pa	so	
se	čutili	ponižane.

Ta	družbeni	položaj	je	bil	izredno	važen.	Med	izra-
elskimi	razredi	je	vladalo	resnično	prikrito	sovraštvo.	
Farizeji	sovražno	govore	v	Janezovem	evangeliju:	
»Ta	množica,	ki	ne	pozna	Postave,	pa	je	prekleta!«	
(Jn	7,49),	rabi	Aqiba	pa,	ki	je	bil	v	2.	stoletju	ena	
od	zvezd	farizejske	ločine,	pripoveduje,	kako	je,	ko	
še	ni	spadal	mednje	in	je	bil	še	med	kmeti,	sovražil	
učenike	in	če	bi	mu	kateri	od	njih	prišel	v	roke,	bi	
ga	ugriznil	kot	osel	in	mu	polomil	kosti.	Pa	tudi	uče-
niki	niso	bili	glede	am-ha'arecov	nič	manj	odločni.	
Rabi	Hilel,	mili	Hilel	trdi,	da	“kmet	nima	vesti”.	Rabi	
Jonatan	svetuje,	naj	“ljudi,	ki	ne	poznajo	Postave,	
razčesnejo	na	dvoje	kakor	ribo”.	Rabi	Eleazar	raz-
laga,	da	bi	jih	resnično	morali	razsekati,	ne	pobiti,	
ker	ima	beseda	“pobiti”	še	vedno	verski	pomen!	Vsi	
so	bili	enotni	tudi	v	tem,	da	ni	prepovedano	v	so-
boto	zabosti	am-ha'areca.	V	Enciclopaedia	Judaica	
beremo	 v	 članku	 “Am-ha’arec”	 S.	 Bialoblotzkega	
zaključek:	»Ta	ločitev	je	mnogo	pripomogla	k	utr-
ditvi	nove	krščanske	ločine.	V	njej	so	kmetje	našli	
ljubezen	 in	 so	 jih	 sprejeli	medse,	medtem	ko	 so	
jih	 izobraženci	najbolj	 surovo	odbijali.	Krščanstvo	
ni	 imelo	farizejskih	zahtev	glede	zvestobe	Postavi	
tistih,	ki	so	se	mu	pridružili,	ampak	je	znalo	bolje	
upoštevati	življenjske	prilike	Galilejcev.«
Zato	je	Jezus	učil	v	okolju	farizejev,	saducejev	in	

am-ha'arecev	ter	je	bil	obtožen	pred	velikim	duhov-
nikom	in	velikim	zborom	(sinedrijem).

Farizej
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CERKEV

CERKEV JE MATI
V	svojih	razmišljanjih	o	Cerkvi	smo	se	ustavili	pri	

pogledu	na	Cerkev	kot	mater.	Poudarili	smo	že,	kako	
nam	Cerkev	daje	rasti		in	nam	z	lučjo	in	močjo	Božje	
besede	kaže	pot	odrešenja	in	nas	brani	zla.	To	pot	
bi	rad	poudaril	poseben	vidik	tega	vzgojnega	delo-
vanja	naše	matere	Cerkve,	to	je,	kako	nas	poučuje	
o	delih	usmiljenja.
Dober	vzgojitelj	se	vedno	osredotoči	na	bistveno.	

Ne	izgublja	se	v	podrobnostih,	ampak	hoče	sporočiti	
tisto,	kar	je	res	potrebno,	da	otrok	ali	učenec	najde	
življenjski	 smisel	 in	 veselje.	 To	drži.	 Po	evangeli-
ju	pa	 je	bistveno	usmiljenje.	Bistvo	evangelija	 je	
usmiljenje.	Bog	je	poslal	svojega	Sina,	Bog	je	postal	
človek,	da	bi	nas	odrešil,	to	je,	da	bi	nam	naklonil	
svoje	usmiljenje.	To	je	jasno	povedal	Jezus,	ko	je	
povzel	svoj	nauk	za	učence:	»Bodite	usmiljeni,	kakor	
je	usmiljen	tudi	vaš	Oče!«	(Lk	6,36).	Je	lahko	kak	
kristjan,	ki	ni	usmiljen?	Ne!	Kristjan	mora	nujno	biti	
usmiljen,	saj	je	to	osrednja	točka	evangelija.	Cerkev	
je	zvesta	temu	nauku,	zato	ne	more	nehati	ponavljati	
iste	stvari	svojim	otrokom:	»Bodite	usmiljeni,	kakor	
je	Oče	in	kot	je	bil	Jezus.«	Usmiljenje!
Zato	se	Cerkev	obnaša,	kot	se	je	obnašal	Jezus.	

Ne	 izgublja	 se	v	 teoretičnih	 lekcijah	o	 ljubezni,	o	
usmiljenju.	Ne	širi	po	svetu	neke	filozofije,	neke	poti	
modrosti	…	Gotovo,	krščanstvo	je	tudi	vse	to,	ampak	
to	 je	 samo	posledica,	 odsev.	 Kot	 Jezus	 tudi	mati	
Cerkev	poučuje	z	zgledom	in	besede	služijo	samo	
temu,	da	razlagajo	in	osvetlijo	pomen	njenih	dejanj.
Mati	Cerkev	nas	uči	dati	jesti	in	piti	lačnemu	in	

žejnemu,	obleči	golega.	Kako	to	dela?	To	počne	z	
zgledom	tolikih	svetnikov	in	svetnic,	ki	so	to	delali	
na	zgleden	način.	Dela	pa	to	tudi	z	zgledom	tolikih	
očetov	in	mam,	ki	svoje	otroke	učijo,	da	je	tisto,	kar	
nam	ostaja,	za	tiste,	ki	jim	manjka	najpotrebnejše.	
Važno	je	to	vedeti.	V	najbolj	preprostih	krščanskih	
družinah	 je	 vedno	 vladalo	 pravilo	 gostoljubnosti:	
nikdar	ni	manjkalo	krožnika	ali	postelje	za	tistega,	ki	
je	to	potreboval.	Nekoč	mi	je	neka	mama	–	v	drugi	
škofiji	–	pripovedovala,	da	je	hotela	to	naučiti	svoje	
male	sinove	in	jim	je	rekla,	naj	ji	pomagajo	dati	jesti	
tistemu,	ki	je	lačen.	Nekega	dne	pri	kosilu	–	oče	je	
bil	odsoten,	na	delu	in	je	bila	sama	s	tremi	malimi	
sinovi,	starimi	7,	5	in	4	leta.	Nekdo	trka	na	vrata:	bil	
je	mož,	ki	je	prosil	jesti.	Mama	mu	reče:	»Počakajte	
trenutek!«	Gre	 nazaj	 in	 pravi	 fantom:	 »Nek	mož	
prosi	jesti,	kaj	naj	naredimo?«	»Dajmo	mu,	mama,	
dajmo	mu!«	Vsak	je	imel	na	krožniku	zrezek	in	ocvrt	
krompir.	»Prav,«	reče	mama,	»vzeli	bomo	polovico	
zrezka	in	krompirja	od	vsakega	od	vas	in	mu	dali.«	
Seveda	so	protestirali:	»Ne,	mama,	 tako	pa	ne!«	
»Pa	ravno	tako,«	je	rekla	mama,	»vsak	mora	dati	
od	svojega.«	Tako	je	ta	mama	naučila	fante,	da	je	

treba	lačnemu	dati	jesti	od	svojega.	Ta	zgled	je	tudi	
meni	veliko	pomagal.	»Nič	nimam	odveč	…	torej	daj	
od	tega,	kar	imaš!«	Tako	nas	uči	mati	Cerkev.	In	ve,	
matere,	zdaj	veste,	kaj	morate	naučiti	svoje	otroke,	
da	bodo	svoje	reči	delili	s	tistimi,	ki	jih	nimajo.
Mati	Cerkev	nas	uči	biti	blizu	bolnim.	Koliko	svet-

nikov	in	svetnic	je	služilo	Jezusu	na	ta	način!	In	koliko	
preprostih	mož	in	žena	vsak	dan	uresničuje	to	delo	
usmiljenja	po	bolnišicah,	domovih	za	ostarele	ali	v	
lastnem	domu,	ko	skrbe	za	kakega	bolnika.
Mati	Cerkev	je	blizu	tistim,	ki	so	v	zaporih.	»Am-

pak	ne,	pater,	to	je	nevarno,	to	so	zlobni	ljudje!«	
Ampak	dobro	poslušajte:	vsakdo	izmed	nas	je	zmo-
žen	narediti	kaj	takega,	kar	je	naredil	ta	zapornik	
ali	zapornica.	Vsi	smo	sposobni	grešiti,	motiti	se	v	
življenju.	Ni	bolj	pokvarjen	od	tebe	ali	mene!	Usmi-
ljenje	prekorači	vsak	zid,	vsako	oviro	in	te	vodi,	da	
iščeš	 vedno	 obraz	 človeka,	 osebe.	 Usmiljenje	 je	
tisto,	ki	spremeni	srce	in	življenje,	ki	more	prenoviti	
človeka	ter	ji	omogočiti	da	se	znova	vključi	v	družbo.
Mati	Cerkev	nas	uči	biti	pri	tistem,	ki	je	zapuščen	

in	umira	sam.	To	je	počela	sveta	mati	Terezija	na	
ulicah	Kalkute	in	to	počnejo	mnogi	kristjani,	ki	jih	
ni	strah	stisniti	roko	tistemu,	ki	se	odpravlja	s	tega	
sveta.	Tudi	tukaj	usmiljenje	prinaša	mir	tistemu,	ki	
odhaja	in	tistemu,	ki	ostaja,	saj	nam	da	čutiti,	da	
je	Bog	večji	od	smrti	in	ostati	z	njim	pri	zadnji	loči-
tvi	pomeni	samo	“na	svidenje”.	Mati	Terezija	je	to	
dobro	razumela.	Govorili	so	ji:	»Mati,	to	je	izguba	
časa!«	Iskala	je	umirajoče	na	cestah,	ljudi,	ki	so	jih	
miši	začele	glodati	še	pri	živem	telesu.	Nosila	jih	je	
domov,	da	bi	umrli	snažni,	vedri,	ljubeče	spremljani	
in	v	miru.	Vsem	tem	je	želela	“na	svidenje”	…	Kakor	
ona	so	tudi	mnogi	drugi	počeli	enako.	Tisti,	ki	so	bili	
tega	deležni,	jih	čakajo,	da	jim	bodo	odprli	vrata	v	
nebesa.	Pomagati	ljudem	umreti	dobro	in	v	miru.
Tako	 je	 Cerkev	mati,	 ki	 svoje	 otroke	 uči	 dela	

usmiljenja.	To	pot	se	je	naučila	od	Gospoda;	naučila	
se	je,	da	je	to	bistveno	za	odrešenje.	Ni	dovolj	ljubiti	
tistega,	ki	nas	ljubi.	Jezus	pravi,	da	to	delajo	tudi	
pogani.	Ni	dosti	delati	dobro	tistim,	ki	nam	delajo	
dobro.	Če	hočemo	spremeniti	svet	na	bolje,	je	treba	
delati	dobro	tistim,	ki	nam	ne	morejo	povrniti,	kakor	
je	Oče	naredil	z	nami,	ko	nam	je	daroval	Jezusa.	Ko-
liko	smo	plačali	za	svoje	odrešenje?	Nič,	vse	je	bilo	
zastonj!	Delati	dobro,	ne	da	bi	pričakovali	povračilo.	
Tako	je	storil	Oče	z	nami	in	mi	moramo	delati	isto.	
Stori	dobro	in	pojdi	naprej!
Kako	lepo	je	živeti	v	Cerkvi,	naši	materi	Cerkvi,	

ki	nas	uči	te	stvari,	ki	jih	je	učil	Jezus.	Zahvalimo	se	
Gospodu,	ki	nam	daje	milost	imeti	za	mater	Cerkev,	
ki	nas	uči	poti	usmiljenja,	ki	je	pot	življenja.	Zahva-
limo	se	Gospodu.

UČI DELA USMILJENJA
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P. Bruno Korošak OFM

TEO LOŠKI ESEJ O GENOCIDIH
POSKUSI OBRAZLOŽITVE

B – TEOLOŠKE OSVETLITVE
nadaljevanje

3 – Nadaljni razvoj duha vere
V	isti	dobi	je	med	drugimi	skupinami	ljudi	v	Arabiji	

nastalo	čaščenje	sonca	kot	vira	življenja,	iz	katerega	
se	je	razvil	kult	Moloha,	kateremu	so	žrtvovali	lastne	
otroke	tako,	da	so	jih	metali	v	daritveni	ogenj.	Ta	
obred	so	tujci,	ki	so	prebivali	med	Izraelci,	razširili	
tudi	med	izvoljenim	narodom,	kakor	razberemo	iz	
stroge	 prepovedi	 v	 3.	Mojzesovi	 knjigi	 (20,2-5):	
»Reci	Izraelovim	sinovom:	›Kdor	koli	izmed	Izrae-
lovih	sinov	ali	izmed	tujcev,	ki	prebivajo	v	Izraelu,	
dá	kakega	svojega	potomca	Molohu,	naj	bo	usmr-
čen.	Ljudstvo	dežele	naj	ga	kamenja.	Jaz	pa	bom	
obrnil	svoje	obličje	zoper	tega	človeka	in	ga	iztrebil	
iz	njegovega	ljudstva,	kajti	Mo-
lohu	je	dal	svojega	potomca	in	
tako	onečistil	moje	svetišče	in	
oskrunil	moje	sveto	ime.	Ko	bi	
ta	človek	dajal	svojega	potom-
ca	Molohu	in	bi	ljudstvo	dežele	
vendarle	zamižalo,	da	ga	ne	bi	
bilo	treba	usmrtiti,	bom	jaz	obr-
nil	obličje	proti	njemu	in	proti	
njegovi	rodbini	in	bom	njega	in	
vse,	ki	se	vlačugajo	z	Molohom,	
iztrebil	iz	srede	njihovega	ljud-
stva.«	Kljub	tej	strogi	prepovedi	
pa	so	nekateri	Izraelovi	kralji,	
kakor	 npr.	 slavni	 Salomon	 (1	
Kr	11,5.7),	Ahaz	(2	Kr	16,3),	
Manase	 (2	 Kr	 21,6)	 ter	 cele	
pokrajine	 kot	 Samarija	 (2	 Kr	
17,7)	 in	 južni	 del	 Judeje	 (Jer	
7,31)	nadaljevali	s	temi	pokoli.
Poglavje	 zase	 tvori	 pobija-

nje	 prvorojencev.	 Razvilo	 se	
je	med	starim	in	narodnostno	
raz	nolikim	predizraelskim	pre-
bivalstom	 Kanaana,	 ki	 si	 je	
ustva		rilo	idejo,	da	je	treba	božanstvu	ploditve	vrniti	
prvorojence	v	zahvalo	in	nadaljno	pomoč	(prim.	An-
nemarie	Ohler,	Prvorojenstvo,	v	“Biblični	leksikon”,	
Celje	1984,	str	613).	To	prebivalstvo	je	bilo	potom-
stvo	Kajna,	ki	je	ubil	svojega	brata	Abela;	potomec	
Kajna,	Lameh,	je	javno	razglašal,	da	bo	ubil	vsakega	
dečka,	ki	bi	mu	prizadel	najmanjšo	prasko,	 in	 se	
krvavo	maščeval	za	vsak	umor	enega	samega	čla-
na	svoje	družine	s	tem,	da	bi	ubil	77	članov	iz	rodu	
ubijalca	(1	Mz	4,24).	Ko	je	praoče	izraelskega	naroda	
Abraham	prispel	v	te	dežele,	je	mislil,	da	mora	tudi	
on	ubiti	prvorojenca	svoje	žene	Sare;	toda	Bog	mu	
je	dal	vedeti,	da	človeških	žrtev	ne	odobrava;	 (1	
Mz	22,11-13).	Zato	 je	Mojzes	dovolil	 pokol	 samo	

za	prvorojence	živine,	medtem	ko	je	za	človekove	
prvorojence	uvedel	odkup	(2	Mz	13,13-18),	ki	ga	pa	
ni	utemeljeval	z	naslajanjem	nad	krvjo	boga	plodo-
vitosti,	ampak	s	spominom	na	osvoboditev	Izraela	
iz	egipčanske	sužnosti.	Tej	postavi	sta	se	podvrgla	
tudi	Jezusova	starša	(Lk	2,22-24).
Po	Svetem	pismu	se	je	torej	Bog	v	naši	zgodovini	

zelo	počasi	razodeval	in	to	najprej	preko	nekaterih	
izbranih	posameznikov	in	pozneje	preko	enega	izmed	
neštetih	narodov.
Adamu	in	Evi	se	je	razodel	kot	osebni	Bog,	kljub	

Evinim	 čustvenim	nepopolnostim,	 kakor	 njenemu	
zaupanju	v	talismane	 in	njenemu	pomanjkljivemu	
vzgajanju	otrok,	kot	dokazuje	Kajnov	umor	Abela.	
Iz	rodu	prastaršev	je	bil	 tudi	že	omenjeni	Lameh,	
ki	je	javno	napovedoval,	da	bo	za	vsakega	ubitega	

člana	 svoje	 rodbine	 pobil	 77	
članov	 iz	 rodu	 ubijalca	 (1	Mz	
4,24).	Daljni	 potomec	Adama	
je	bil	Henoh,	ki	je	živel	povsem	
po	božji	volji	(1	Mz	5,22)	in	bil	
po	smrti	vzet	v	raj	(Sir	44,16;	
49,14).	 Imel	 je	 torej	 svojega	
duha	tako	razvitega,	da	je	lahko	
dojemal	vse	darove	in	navdihe	
Svetega	Duha.
Nagnjenje	k	ubijanju,	ki	ga	

je	imel	tudi	sam	Mojzes	(2	Mz	
2,12),	je	Bog	skušal	iztrebiti	s	
prepovedjo	(2	Mz	20,13),	dovo-
lil	pa	je	pobijanje	čarovnic	(2	Mz	
22,17),	teh,	ki	spolno	občujejo	
z	 živino	 in	 vseh	malikovalcev	
(2	Mz	22,18-19).	Zapovedal	je	
tudi	genocide	ter	jih	razumsko	
opravičil	z	malikovanjem	(5	Mz	
13,13-18),	ne	bi	pa	nikoli	opra-
vičil	genocidov	iz	želje	po	rasni	
čistosti,	ali	celo	tiste	z	nasilnim	
spreminjanjem	kulturnega	pre-
bivalstva	v	drhal.

Iz	dobe	prerokov	izstopa	Elija,	ki	je	dal	pobiti	450	
Baalovih	pridigarjev	(1	Kr	18,40).	
V	knjigi,	ki	se	pripisuje	preroku	Izaiju,	so	poleg	

njegovih	 izvirnih	 del	 tudi	 dela	 njegovih	 nasledni-
kov.	V	prvem	delu	Izaija	predvideva	vrnitev	Judov	
iz	babilonskega	suženjstva,	iz	katerega	jih	bo	Bog	
izpeljal,	kakor	jih	je	nekoč	rešil	suženjstva	v	Egiptu;	
za	narode	pa,	ki	so	med	tem	zasedli	Palestino,	ne	
predvideva	več	genocidov,	ampak	njihovo	podjarm-
ljenje:	»Izraelova	hiša	si	jih	bo	podredila	v	Gospo-
dovi	deželi	za	hlapce	in	dekle:	podjarmili	bodo	svoje	
osvajalce,	gospodovali	bodo	svojim	zatiralcem«	(Iz	
14,2).	Izaijev	naslednik	pa	gre	dalje	in	napoveduje,	
da	bo	sam	Gospod	poslal	v	Sveto	deželo	svojega	

Abraham
daruje
Izaka
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služabnika,	v	katerega	bo	položil	svojega	Duha,	ki	
bo	vsem	ljudem	odpiral	slepe	oči	in	bo	prava	luč	na-
rodom	(Iz	42,1-9)	z	miroljubnim	oznanilom	in	ne	več	
s	kakšnim	vojaškim	pohodom.	Ta	pisec	gre	celo	dalje	
in	opozarja	svoje	sonarodnjake,	da	morajo	pri	svo-
jih	nasprotnikih	imeti	pred	očmi	predvsem	njihovo	
versko	spreobrnjenje,	kar	pa	lahko	dosežejo	samo	z	
odrešilnim	prenašanjem	vseh	krivic	in	telesnih	muk	
ter	z	molitvijo	zanje	(Iz	53).
Omenimo	še	Jeremijo,	ki	je	proti	splošnemu	pre-

pričanju	Judov	oznanjal,	da	se	ne	smejo	boriti	proti	
babilonskemu	okupatorju,	ampak	se	notranje	preno-
viti,	zvesto	odgovarjati	na	božji	očetovski	klic	in	živeti	
v	slogi	in	pravičnosti	(Jer	22,13-17;	23,5-6;	31,31-
34).	Da	je	Jeremija	prav	dojemal	božje	navdihe	in	jih	
sprejemal	tako	v	duši	kakor	z	duhom,	lahko	razvidimo	
iz	tega,	da	ga	je	veliki	duhovnik	Onija	videl	v	prikazni	
kot	svetnika,	»ki	veliko	moli	za	ljudstvo	in	za	sveto 
mesto,	Božji	prerok	Jeremija«	(2	Mkb	15,14).
To,	kar	nam	neka	učenca	Izaija	in	Jeremija	raz-

odevata	o	odrešitveni	moči	trpljenja,	pa	se	v	Stari	
zavezi	še	ni	moglo	razširiti	med	širše	plasti	naroda,	
kakor	nam	pričata	knjigi	Makabejcev,	ki	proslavljata	
krvavi	upor	naroda	za	ohranitev	pravovernosti.	Pa	
tudi	Nova	zaveza,	ki	nam	razodeva	Jezusa	v	njego-
vi	darovanjski,	krotki	in	ponižni	ljubezni,	ni	mogla	
preprečiti,	da	Cerkev	v	svoji	dolgi	zgodovini	ne	bi	
organizirala	 vojaških	 pohodov	 v	 obrambo	 prave	
vere.	O	 tem	 imamo	neko	 predpodobo	 v	 dejstvu,	
da	je	Peter	pod	obleko	skrivaj	nosil	meč,	ki	ga	je	
izdrl,	 ko	 so	 odposlanci	 velikega	 duhovnika	 prišli,	
da	bi	Jezusa	pripeljali	na	zasliševanje,	in	je	z	njim	
odsekal	uho	enemu	od	hlapcev	(prim.	Mt	26,51;	Jn	
18,10).	Res	je,	da	je	Jezus	sam	v	začetku	svojega	
oznanjevanja	poudarjal,	da	ni	prišel	na	zemljo,	da	
prinese	mir,	ampak	meč	(Mt	10,34),	toda	na	koncu	
svoje	življenjske	poti	je	jasno	naglasil:	»Vsi,	ki	pri-

mejo	za	meč,	bodo	z	mečem	pokončani.«	Tako	je	
Jezusa	razumel	tudi	pisec	Razodetja	Janez:	»V	tem	
je	stanovitnost	in	vera	svetih«	(Raz	13,10).
Mislim,	da	bo	treba	dopustiti	tudi	pri	Jezusu	neko	

rast	v	umevanju	Očetove	volje.	Po	treh	sinoptikih	
je	Jezus	malo	pred	svojim	trpljenjem	nasilno	izgnal	
iz	templja	vse,	ki	so	v	njegove	preddvoru	prodajali	
verske	predmete	ali	menjavali	denar	(Mt	21,12-13;	
Mr	11,15-19;	Lk	16,45-48).	Evangelist	Janez	pa	ta	
dogodek	navaja	v	začetku	Jezusovega	javnega	de-
lovanja	(Jn	2,13-22)	s	podrobnostmi,	ki	nam	slikajo	
Jezusa	kot	razbesnelega	od	jeze:	»Iz	vrvi	je	spletel	
bič	ter	vse	izgnal	iz	templja	z	ovcami	in	voli	vred.	
Menjalcem	je	raztresel	denar	in	prevrnil	mize.«	Trije	
sinoptiki	na	začetku	Jezusovega	javnega	delovanja	
navajajo	 skušnjave,	 ali	 bolje,	 iskanje	 najboljše	
metode	za	oznanjevanje	odrešitvenega	načrta	((Mt	
4,1-11;	Mr	1,12-13;	Lk	4,1-13);	po	Janezu	je	ena	
od	teh	skušnjav	bila	prav	uporaba	sile,	kakor	je	to	
predvideval	 o	 bodočem	Mesiju	 tudi	 prerok	 Izaija,	
kot	smo	že	omenili.	Temu	se	je	Jezus	pred	svojim	
trpljenjem	popolnoma	odpovedal,	ki	je	Petru	zatrdil:	
»Ali	misliš,	da	ne	morem	prositi	svojega	Očeta	in	
bi	mi	takoj	dal	na	voljo	več	kot	dvanajst	legij	ange-
lov,	toda	kako	naj	se	potem	izpolnijo	Pisma,	da	se	
mora	tako	zgoditi?«	(Mt	26,	53-54).
Mnogi	proučevalci	Svetega	pisma	se	potem	spra-

šujejo,	če	morda	ni	sam	nebeški	Oče	nasilen,	zakaj	
če	je	on	hotel	nasilno	smrt	svojega	lastnega	Sina,	so	
bili	človeški	izvajalci	samo	orodje	v	njegovih	rokah.	
Toda	nebeški	Oče	ni	hotel	preprečiti	nasilja	člove-
ških	izvajalcev	trpljenja	in	smrti	svojega	Sina	prav	
zato	ker	ni	nasilen.	Če	bi	ga	namreč	hotel	uspešno	
preprečiti,	bi	to	lahko	dosegel	samo,	če	bi	uporabil	
nasilje.	Toda	on	je	raje	stopil	s	trpečim	Sinom	na	
križ,	kjer	se	je	njegova	ljubezen	do	človeka	povezala	
z	Jezusovo	darujočo	ljubeznijo.

Za	delovni	svet,	da	bi	bilo	vsem	zagotovljeno	spoštovanje	in	varstvo	pravic	in	bi	vsi	nezaposleni	dobili	
možnost	sodelovati	pri	oblikovanju	skupnega	dobrega.

MO LITV ENI NAMEN ZA OKTOBER 2017

Velika	so	gorja	našega	časa,	velike	so	kuge,	ven-
dar	je	prvo	med	njimi	nasilje	v	vseh	svojih	oblikah.
Sega	od	političnega	nasilja,	ki	je	povzročilo	krute	

zablode	terorizma	–	še	imam	pred	očmi	kri	nedol-
žnih,	umorjenih	na	delovnih	mestih,	v	univerzitetnih	
predavalnicah,	ali	nekaj	korakov	od	doma	–	pa	do	
kriminalnega	nasilja,	ki	zaradi	ropa	ali	maščevanja	
med	klani	okrvavljuje	tudi	naše	hiše.	Sega	vse	do	
nasilja,	 uperjenega	 zoper	porajajoče	 se	 življenje;	
to	nasilje	je	ena	od	najbolj	bolečih	in	grenkih	kug	
našega	časa	in	žanje	brez	števila	žrtev,	ki	so	brez	
glasu	in	se	ne	morejo	braniti.

Carlo Maria Martini

NASI LJE
Potem	je	tu	še	družbeno	nasilje,	ki	se	izraža	v	

vsakršni	obliki	krivice,	zlasti	v	škodo	tistih,	ki	ne	mo-
rejo	braniti	svojega	dela	ali	svojih	prihrankov;	in	tista	
oblika	prikritega	nasilja	v	gospodarskih	strukturah,	
ki	tolerira	smrt	milijonov	zaradi	lakote.
Končno	obstaja	–	kot	sinteza	vseh	nasilij	in	druž-

benih	zablod	–	vojska,	zaradi	katere	tone	v	krvi	toliko	
dežel	sveta	in	je	navzoča	tudi	med	nami	v	grožnjah	
s	smrtjo,	ki	se	porajajo	iz	arzenalov	orožja,	sposob-
nega	uničiti	človeštvo.	Ta	nadloga	nima	primere	v	
zgodovini,	tako	da	ob	njej	obledijo	celo	najhujši	opisi	
kuge,	tiste	sv.	Karla	in	one,	ki	jo	je	opisal	Manzoni.
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Sin kamnoseškega delavca –
umetnostni zgodovinar
Družina	Antona	Vodnika,	kamnoseškega	delavca,	

po	rodu	iz	Poljanske	doline,	in	Marije	Tršan	iz	mi-
zarske	družine	iz	Podutika,	je	imela	pet	otrok:	štiri	
sinove	in	eno	hčer.	Anton	se	je	rodil	28.	maja	1901,	
mlajši	brat	France	(1903-1986)	je	bil	pesnik,	esejist	
in	prevajalec.	Po	materini	strani	sta	bila	brata	Vodnik	
bratranca	slikarja	Staneta	Kregarja.
Anton	je	končal	pet	razredov	ljudske	šole	v	Šent-

vidu,	leta	1912	se	je	vpisal	na	klasično	gimnazijo	v	
Škofovih	zavodih	v	tem	kraju	in	kmalu	se	je	začel	
oglašati	 s	 svojimi	pesmimi,	najprej	v	 rokopisnem	
listu	za	nižješolce,	ki	ga	je	tudi	urejal,	potem	pa	v	
Domačih	vajah,	glasilu	višješolcev.	Sodeloval	 je	v	
literarnem	krožku,	ki	ga	je	vodil	profesor	slovenščine	
dr.	Anton	Breznik,	pomemben	slavist.	Po	maturi	je	
študiral	umetnostno	zgodovino	na	filozofski	fakul-
teti	nove	ljubljanske	univerze.	Ves	čas	študija	je	bil	
njegov	glavni	profesor	Izidor	Cankar.	Pod	njegovim	
mentorstvom	je	leta	1927	doktoriral	z	disertacijo	o	
baročnem	kiparju	Francescu	Robbu.	Istega	leta	se	
je	v	frančiškanski	cerkvi	pri	Tromostovju	poročil	z	
Doro	Pegam	iz	Škofje	Loke,	ki	je	končala	študij	pe-
dagogike	in	germanistike.	Rodila	se	jima	je	hčerka	
Marija	(Marjanca).
Anton	je	pogosto	menjal	zaposlitve,	dalj	časa	je	

bil	urednik,	lektor	in	korektor	pri	Katoliškem	tiskov-
nem	društvu.	Leta	1938	ga	je	Finžgar	zaposlil	kot	
urednika	pri	Mohorjevi	družbi.	Med	vojsko	je	preda-
val	umetnostno	zgodovino	na	Akademiji	za	glasbo.	
Po	vojski	je	dobil	službo	pri	Državni	založbi	Slovenije.	
Leta	1964	je	bil	predlagan	za	Prešernovo	nagrado,	
toda	zaradi	njegove	religioznosti	in	druženja	s	Kocbe-
kom	je	bil	predlog	zavrnjen,	kar	je	bolnega	Vodnika	
zelo	prizadelo.	Zaradi	srčne	embolije	je	2.	oktobra	
1965	umrl.	Sveto	popotnico	mu	je	podelil	p.	Roman	
Tominec,	pogreb	na	draveljski	božji	njivi	pa	je	vodil	
stolni	dekan	Jakob	Šolar.

Prvi dve pesniški zbirki
je sam prodajal
Anton	Vodnik	je	najpomembnejši	pesnik	religioz-

nega	ekspresionizma	v	slovenski	književnosti.	Preda-
jal	se	je	vzneseni	izpovedi	sveta,	ki	je	poduhovljen,	
v	pesmi	je	prelil	svoje	doživljanje	narave	in	odnosov	
med	ljudmi.	Te	značilne	poteze	njegovega	pesniške-
ga	ustvarjanja	razodevajo	tudi	naslovi	njegovih	pes-
niških	zbirk.	Kot	študent	je	leta	1922	v	samozaložbi	
izdal	svojo	prvo	zbirko	Žalostne roke,	in	sicer	tako,	
da	je	vzel	posojilo	pri	radovljiškem	lesnem	trgovcu	
Antonu	Resmanu.	Ta	mu	je	dolg	mecensko	odpisal,	
zato	 je	 Vodnik	 z	 denarjem,	 namenjenem	vračilu,	
leta	1923	izdal	drugo	pesniško	zbirko	Vigilije.	Obe	
zbirki	je	sam	prodajal	tako,	da	je	hodil	od	vrat	do	
vrat.	Tik	pred	vojsko	je	izšla	njegova	tretja	pesni-
ška	zbirka	Skozi vrtove.	Vanjo	je	vključil	pesmi	iz	
prvih	dveh	zbirk	ter	jim	dodal	nov	ciklus	‘Pogovor	
s	smrtjo’.	Za	njim	je	postavil	skupino	pesmi,	ki	je	
dala	zbirki	naslov.	V	njih	je	odkrival	ljubezen,	ki	ga	
je	zdaj	vezala	z	zakonsko	ženo.	V	zbirki	Srebrni rog 
(1948)	je	pesmi	iz	prejšnjih	zbirk	temeljito	predelal.	
V	odi	‘Srebrni	rog’	je	zbral	verske	izpovedi.	Na	koncu	
so	elegije,	posvečene	junakom	in	žrtvam	vojske.	V	
antologijsko	knjigo	Zlati krog	(1952)	je	Anton	Vodnik	
vnesel	pesmi	iz	vseh	dotedanjih	zbirk.	Zbirki	Glas 
tišine	(1952)	je	dala	ime	sklepna	meditacija,	v	kateri	
poezijo	poimenuje	‘glas	tišine’.	Bil	je	prepričan,	da	
se	mu	je	šele	med	pripravljanjem	te	knjige	odkrila	
skrivnost	pesniškega	ustvarjanja.	Svoje	edinstveno	
in	skladno	pesniško	ustvarjanje	je	Anton	Vodnik	leto	
dni	pred	smrtjo	zaključil	 z	zbirko	 ‘izbranih	pesmi’	
Sončni mlini	(1964),	ki	jo	je	uredil	po	istih	načelih	
kot	prejšnje	svoje	antologije.

Pesnik nadnaravnega sveta
in angelov
Pesnik	Anton	Vodnik	je	odraščal	v	krščanski	druži-

ni.	Iz	otroških	let	je	ponesel	v	življenje	spomin	blaže-

naša kultura
Silvester Čuk

A NTON VODNIK
28. MAJ 1901 – 2. OKTOBER 1965

»Ljubezen je najnežnejša in najbolj magična govorica Tvoje pesmi, z njo 
vedno silneje koprniš po skrivnostni združitvi s središčem sveta. Kdor pozna 
kronologijo Tvojih pesmi, ve, kako se v njih ljubezen in smrt družno bližata 
druga drugi, kako Ti je še za zdravega življenja postala smrt dobra prijateljica 
in kako Ti je narekovala najelementarnejšo poetičnost, ki je nihče med nami 
ne premore ... Eden največjih sodobnih katoliških teologov, Karl Rahner, pravi 
v svoji knjigi o smrti, da človekova duša tisti hip, ko zapusti telo, stopi v novo 
razmerje do vse snovi, kajti razširi se na vse vesolje in postane vsenavzoča 
v snovni resničnosti, da se tako pripravi na vstajenje in poveličanje. Ti, ljubi 
Tone, si bil kristjan, ki je znal umirati s telesom in pesmijo, na smrt in pove-
ličanje snovi si se pripravljal s sublimiranimi procesi svojega duha in telesa.«

Tako je ob odprtem grobu v ljubljanskih Dravljah Edvard Kocbek nagovoril 
2. oktobra 1965 umrlega pesnika Antona Vodnika, v čigar poeziji se prepletata 
ljubezen in smrt.
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nih	verskih	doživetij	v	verni	družini.	To	se	je	utrjevalo	
v	šentviškem	zavodu,	kjer	 je	 imela	njegova	duša	
(in	domišljija)	obilo	hrane	v	bogoslužnih	obredih	in	
besedilih.	V	njegovi	poeziji	 se	čuti	hrepenenje	po	
onostranstvu,	svetu,	ki	je	s	svojim	čistim,	blaženim	
življenjem	duš	med	brati,	svati,	angelskimi	zbori,	
pri	Mariji,	v	zaupnem	Božjem	naročju,	edino	pravi,	
ta,	ki	smo	sedaj	vanj	postavljeni,	pa	je	le	prehoden.
Pri	pesniku	Antonu	Vodniku	se	je	treba	poglobiti	v	

njegov	jezik,	v	ritem	in	predvsem	v	bogastvo	njegovih	
podob.	Vseh	svojih	doživljanj	ne	opisuje	v	vsakdanji	
govorici,	ampak	v	svojem	pesniškem	jeziku,	v	me-
taforah,	v	podobah.	Svoje	prispodobe	išče	v	Svetem	
pismu,	v	bogoslužnih	besedilih.	V	svojih	pesmih	se	po-
gosto	pogovarja	s	smrtjo,	a	zanj	smrt	ni	samo	pesni-

ška	podoba,	ampak	zavest	njene	trajne	navzočnosti,	
zavest	o	skriti	nasprotni	strani	človekovega	bivanja.
Pozornost	p.	Vladimirja	Truhlarja,	uglednega	pro-

fesorja	duhovnosti	na	papeški	univerzi	Gregoriana	v	
Rimu,	so	pritegnili	angeli	v	poeziji	Antona	Vodnika.	
V	svoji	knjigi	Doživljanje absolutnega v slovenskem 
leposlovju	(Ljubljana-Dravlje	1977)	temu	posveča	
poglavje	 ‘Angeli	 v	 liriki	Antona	Vodnika’.	Angel	 je	
veter,	druga	značilnost	angelov	je	svetlobno	sijanje,	
njihov	bivanjski	prostor	so	‘ure	blestenja’.	V	Vodniko-
vi	religiozni	pesmi	angeli	ne	ostajajo	na	robu	–	saj	so	
po	svojem	poklicu	poslani	v	ta	svet,	da	mu	svetijo,	
ga	 rešujejo.	S	 tem	samim	pa	ga	 že	hkrati	 vsega	
prevevajo	s	svojo	duhovnostjo	in	pozornostjo,	vse	
v	njem	presvetljujejo,	milijo,	iztanjšujejo.

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

Mesto na World Watch List:
Leta	2017:	61	točk,	29.	mesto;
Leta	2016:	58	točk,	32.	mesto.

Viri preganjanja;
Viri	preganjanja,	ki	zadevajo	

kristjane	 v	 Tuniziji	 sta	musli-
mansko zatiranje	 (glavni	 vir)	
in	 v	manjši	meri	korupcija	 in	
zločinske organizacije.

Dogajanje:
V	Tuniziji	so	bile	mnoge	druž-

bene,	gospodarske	in	politične	
napetosti,	 ki	 so	 pripeljale	 do	
“jasminove	 revolucije”	 (arab-
ska	 pomlad).	 Odkar	 je	 leta	
2011	padel	predsednik	Zine	El	
Abidine	Ben	Ali,	 se	 je	 tunizij-
ska	politična	slika	spremenila.	
Nova	 ustava	 je	 bila	 potrjena	
26.	januarja	2014.	Kljub	tako	
hvaljenemu	procesu	miroljub-
ne	 demokratizacije	 Tunizije,	
se	dežela	še	vedno	sooča	z	velikimi	gospodarskimi	
izzivi	 in	 hudimi	 grožnjami	 varnosti,	 ki	 prihajajo	
od	oboroženih	islamskih	tolp,	ki	delujejo	v	državi.	
Nevarnost,	 ki	 jo	 povzročajo	 te	 tolpe,	 je	 ohromila	
turistično	področje	gospodarstva.

Vrste preganjanih kristjanov:
V	Tuniziji	sta	dve	vrsti	kristjanov,	na	kateri	je	po-

zorna	World	Watch	List:	skupnost	tujih	ali	priseljenih	
kristjanov	 in	skupnost	spreobrnjencev	 iz	 islama	v	
krščanstvo.	Ti	zadnji	nosijo	težo	preganjanja,	med-
tem	ko	so	prvi	sorazmerno	prosti	pri	izpovedovanju	
svoje	 vere,	 čeprav	 je	 vsaka	 javna	 evangelizacija	
prepovedana.

Življenjska področja in nasilje:
Na	splošno	je	pritisk	na	kristjane	v	Tuniziji	zelo	

hud	 in	se	 je	znatno	povečal	v	primerjavi	 z	 letom	
2016.
Pritisk	je	hujši	(in	zelo	visok)	na	področju	družin	

in	zasebnega	življenja.	To	je	značilno	za	položaj,	ki	
izhaja	iz	islamskega	zatiranja,	
kjer	imajo	spreobrnjenci	težave	
kako	najti	zaseben	prostor	za	
bogoslužje	in	občutijo	hudo	na-
sprotovanje	družinskih	članov.
Čeprav	 je	 točkovanje	 na	

področju	 javnega	 življenja	 in	
življenja	 skupnosti	 še	 vedno	
visoko,	se	je	vendarle	znižalo.	
To	pa	odseva	pozitivno	navzoč-
nost	vplivnih	laičnih	in	liberalnih	
sku	pin	v	deželi.
Točkovanje	nasilja	je	nižje	v	

primerjavi	s	točkovanjem	leta	
2016,	 je	 pa	 še	 vedno	 dokaj	
vi	soko.	Dejavnost	 oboroženih	
islamskih	tolp	v	sosednji	Libiji	
ima	 tudi	 nekaj	 negativnega	
vpliva	na	Tunizijo
Celoten	položaj	preganjanja	

v	Tuniziji	podpihuje	islamsko	zatiranje,	ki	dela	družbo	
nestrpno	do	kristijanov,	prevsem	do	spreobrnjencev	
iz	islama.	Družbenemu	zatiranju	je	treba	dodati	še	
dejavnost	oboroženih	muslimanskih	tolp.

Bodočnost:
Čeprav	 se	 zdi,	 da	 se	 politični	 položaj	 v	 Tuniziji	

umirja,	to	ne	pomeni,	da	je	mogoče	pričakovati	zmanj-
šanje	zatiranja	kristjanov.	Družba	in	kultura	ostajata	
protikrščanski	(predvsem	na	kmečkem	področju)	in	
to	se	ni	spremenilo	kljub	spremembam	“arabske	po-
mladi”	v	državi.	Demokratizacija	kristjanom	v	Tunizji	
ni	prinesla	večje	strpnosti	in	varnosti.	Nič	ne	kaže,	da	
bi	bilo	v	bližnji	bodočnosti	kaj	drugače.

preganjanje kristjanov

TU NIZIJA
Porte Aperte
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Številni	muslimani	in	islamofilski	propagandisti	na	
Zahodu	svojo	nevzdržno	tezo	o	tem,	kako	napredni	
in	zlasti	strpni	so	bili	muslimani	v	“zlati	dobi”	islama,	
dokazujejo	tudi	z	dejstvom,	da	so	številne	visoke	
državniške	funkcije	in	nasploh	ugledne	družbene	po-
ložaje	v	muslimanskih	državah	tistega	časa	zasedali	
pripadniki	verski	manjšin	(zlasti	kristjani	in	judje,	v	
Iranu	tudi	zoroastrovci).
No,	 zgodovinska	 resnica	 pa	 je	 ta,	 da	 drugače	

pravzaprav	ni	moglo	biti,	kajti	nepismeni	in	primitivni	
Arabci	večinoma	preprosto	niso	bili	sposobni	pamet-
no	upravljati	velikanskih,	nasilno	osvojenih	ozemelj.
Priznati	 je	 treba,	 da	 so	muslimanski	misleci	 v	

arabščino	 prevedli	 številna	 dela	 antičnih	 filozofov	
in	znanstvenikov	in	so	tako	znatno	prispevali	tudi	k	
pojavu	renesanse	in	humanizma	v	Evropi	14.	sto-
letja.	Vendar	moram	ob	tem	dodati,	da	so	to,	kot	
poročajo	številni	zgodovinski	viri,	počeli	kljub	silovi-
temu	nasprotovanju	islamskih	pravovernikov,	ki	so	
obsojali	in	stalno	poskušali	preprečiti	prevajanje	in	
posledično	širjenje	“laži	in	zmot	nevernikov”.

Izjemni prispevki Perzijcev
in nestorijancev
Avtor	prve	slovnice	arabskega	jezika	je	bil	Perzi-

jec	Sibavajh,	kot	gramatika	pa	sta	slovela	njegova	
rojaka	al-Farisi	in	az-Zadžaj.	Slavni	arabski	zgodo-
vinar	Ibn	Kaldun	je	priznal:	»Učenjaki	perzijskega	
porekla	so	odkrili	pravila	arabske	slovnice,	tudi	veliki	
pravniki	 so	 bili	 Perzijci.	 Samo	 Perzijci	 so	 se	 lotili	
posla	 ohranjanja	 znanja	 in	 pisanja	 sistematičnih	
znanstvenih	del.«	Tudi	izumitelj	algebre	al-Kvarizmi	
je	pripadal	prastari	perzijski	kulturi,	vodilna	pred-
stavnika	tedanje	medicine	v	islamskem	kalifatu	sta	
bila	nestorijanska	kristjana	–	Bakt	Išu	in	Ibn	Išak.
Iz	zgodovinskih	virov	je	nedvoumno	razvidno,	da	

so	nestorijanci	ustanovili	in	vodili	največjo	medicin-
sko	šolo	tistega	obdobja,	bila	je	v	mestu	Nisibus	v	
Siriji.	Drugo	briljantno	središče	nestorijanske	zna-
nosti	 je	bilo	v	 iranskem	Jundišapurju;	zgodovinar	
znanosti	 George	 Sarton	 ga	 je	 označil	 kot	 “glavni	
intelektualni	center	tistega	časa”.
Po	 vsem	 tedanjem	 svetu	 sloveči	 astronom	 in	

astrolog	Mašala	ibn	Athari	pa	je	bil	Jud.	Celo	v	islam	
spreobrnjeni	angleški	lingvist	Marmaduke	Pickthall	
je	bil	 prisiljen	priznati,	 da	puščavski	muslimanski	
Arabci	niso	bili	sposobni	ustvariti	vrhunske	znano-
sti	in	sofisticirane	kulture,	ampak	sta	bili	ti	produkt	
intelekta	podjarmljenih	ljudstev.
Tudi	na	področju	tehnične	kulture	(gradbeništvo,	

arhitektura,	ladjarstvo,	namakalni	sistemi,	promet-
na	 sredstva	…)	 niso	muslimanski	 Arabci	 v	 bistvu	

prispevali	nič	izvirno	svojega,	temveč	so	si	prisvojili	
in	izkoriščali	fascinantne	izume	osvojenih	ljudstev,	
predvsem	Perzijcev,	starih	Egipčanov	in	Grkov.	So	
pa	bili	razni	muslimanski	“zgodovinarji”	že	od	nekdaj	
nagnjeni	 k	 lažnivim	manipulacijam	 in	 prisvajanju	
intelektualnih	dosežkov	drugih	ljudstev	in	civilizacij.
Tako	je	razvpiti	muslimanski	“zgodovinar”	(dejan-

sko	islamistični	propagandist)	Kemal	Adžram	pred	
desetletji	“dokazoval”,	da	je	Arabec	Ibn	Firnas,	ki	naj	
bi	bil	v	9.	stoletju	živel	v	Španiji,	“izumil,	sestavil	in	
preizkusil	prvi	leteči	stroj”,	trdil	je	tudi,	da	ladijskega	
krmila	niso	skonstruirali	evropski	pomorščaki,	ampak	
muslimanski,	da	kompasa	niso	izumili	Kitajci,	temveč	
Arabci	in	še	več	podobnih	izmišljotin,	za	katere	ni	
nobenih	dokazov	…
Sicer	pa	o	tem,	kakšen	je	še	dandanašnji	odnos	

muslimanske	elite	do	 izsledkov	znanosti,	najbolje	
priča	versko-pravni	edikt	(fatva),	ki	ga	je	leta	1993	
izdal	eden	od	vodilnih	klerikov	v	Savdski	Arabiji,	šejk	
Abdel	Aziz	ibn	Baaz:	ta	določa,	da	je	po	koranu	in	
suni	naš	planet	ploščat	in	od	državnih	oblasti	zahte-
va,	da	se	“ostro	kaznuje”	slehernega,	ki	trdi	drugače.

“Strpnost” po muslimansko
Še	bolj	prozoren	(pa	tudi	nevarnejši)	je	mit	o	do-

mnevni	izjemni	strpnosti	muslimanskih	oblastnikov	
do	drugače	verujočih	podložnikov	(zlasti	kristjanov	
in	judov),	iz	katerega	so	se	postopoma	razvile	celo	
absurdne	 islamofilske	naracije	 o	 tem,	da	 so	 se	 v	
muslimanskih	imperijih	v	srednjem	veku	“sistemsko	
spoštovale	 človekove	 pravice”,	 da	 so	 bili	 ti	 “oaze	
strpnosti	in	humanizma”	ipd.
Kot	sem	že	pojasnil,	muslimansko	šeriatsko	pravo	

judom	in	kristjanom,	torej	pripadnikom	drugih	dveh	
t.	i.	razodetih	monoteističnih	ver,	seveda	pod	pogo-
jem,	da	priznavajo	muslimansko	suverenost	ter	redno	
plačujejo	glavarino	in	zemljiški	davek,	dovoljuje,	da	
ohranijo	in	prakticirajo	svojo	vero,	obljublja	jim	tudi	
varnost	premoženja	in	nedotakljivost	verskih	objek-
tov,	vendar	je	to	v	bistvu	t.	i.	pasivna	strpnost,	ki	je	
svetlobna	leta	oddaljena	od	resnične	enakopravnosti.
Drži	sicer,	da	so	nekatere	zelo	zmerne	(na	primer	

ahmadiji)	in	ezoterične	(zlasti	sufiji)	ločine	znotraj	
islama	praviloma	strpne	do	nemuslimanov,	vendar	
je	treba	dodati,	da	sunitski	islamisti	te	ločine	stigma-
tizirajo	kot	krivoverske	in	njihove	pripadnike,	če	je	
le	mogoče,	preganjajo	in	celo	pobijajo.
O	tem,	kako	so	si	vodilni	muslimani	predstavljali	

–	in	si	še	zdaj	predstavljajo	–	“enakopravnost”	judov	
in	kristjanov	pod	muslimansko	oblastjo,	se	lahko	po-
učimo	iz	t.	i.	Umarjevega	pakta,	ki	ga	je	kalif	Umar	
sklenil	z	voditelji	krščanske	in	judovske	skupnosti	v	

islam
Marko Osolnik

IS LAM – U NIČEVA LEC CIVI LIZA CIJE
ISLAM ŽE SKORAJ 1400 LET UNIČUJE CIVILIZACIJE
IN TEŽI K PODJARMLJENJU CELOTNEGA ČLOVEŠTVA

2. del
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Siriji	in	Palestini	kmalu	po	muslimanskem	zavzetju	
teh	prej	bizantinskih	provinc	po	odločilni	 bitki	 pri	
Jarmuku	pod	Golanskim	višavjem	leta	636.
S	tem	paktom	so	se	tamkajšnji	kristjani	in	judje	

v	zameno	za	ohranitev	svoje	vere	in	osebne	lastnine	
zavezali,	da	bodo	plačevali	vse	davke,	da	ne	bodo	
gradili	novih	cerkva,	samostanov	in	sinagog;	da	ne	
bodo	obnavljali	starih	in	propadajočih,	če	ležijo	v	bli-
žini	mošej	in	bivališč	muslimanov;	da	bodo	vsakemu	
muslimanskemu	popotniku	tri	dni	ponujali	hrano	in	
prenočišče;	da	bodo	 javno	 izkazovali	 spoštovanje	
do	muslimanov	 in	 jim	povsod	dajali	prednost;	da	
ne	bodo	nosili	nobenega	orožja	itd.
Prav	tako	so	morali	priseči,	da	svojih	sovernikov	

ne	bodo	prepričevali,	naj	ne	sprejmejo	islama,	če	
bi	 ti	 kajpada	 izrazili	 takšno	željo,	nadalje	 so	mo-
rali	obljubiti,	da	v	prisotnosti	muslimanov	ne	bodo	
razkazovali	 križev,	 nabožnih	 slik	 in	 verskih	 knjig,	

da	z	glasnim	nabožnim	petjem	in	recitiranjem	ter	
zvonjenjem	ne	bodo	provocirali	muslimanov;	da	ne	
bodo	jezdili	osedlanih	konj	itd.
Vsakega	objektivnega	opazovalca	navedene	zah-

teve	bolj	kot	na	strpnost	in	enakopravnost	spomi-
njajo	na	bolj	ali	manj	znosno	suženjstvo.	Realnost	
bivanja	kristjanov	 in	 judov	 (še	bolj	pa	hindujcev,	
budistov,	animistov,	jazidov	…)	pod	muslimanskim	
gospostvom	pa	je	(bila)	pretežno	v	znamenju	dis-
kriminacije,	 preganjanja,	 občasno	 tudi	 odkritega	
genocida.
Spomnimo	se	le	milijonov	krščanskih	dečkov,	ki	

so	jih	otomanski	Turki	nasilno	odvzeli	staršem	in	jih	
vzgojili	v	fanatične	janičarje,	pa	dejstva,	da	so	groz-
ljivo	prakso	sistematičnega	zasužnjevanja	Afričanov	
uvedli	Arabci	(ne	Evropejci!);	da	o	turškem	genocidu	
nad	Armenci	med	1.	svetovno	vojno	sploh	ne	izgu-
bljam	besed,	saj	to	krvavo	dramo	pozna	ves	svet.

Teroristični	napadi	so	po	migrantski	krizi	postali	
stalnica,	saj	so	se	v	Evropo	pod	pretvezo	pretihotapili	
številni	 podporniki	 teroristične	 skupine	 “Islamska	
država”,	ki	so	bili	posredno	ali	neposredno	vpleteni	
v	sejanje	groze	nad	nedolžnimi	ljudmi.	Prišleki	so	
pogosto	vpleteni	v	nasilje,	saj	ti	v	Evropo	niso	prišli	z	
namenom,	da	bi	se	integrirali,	ampak,	da	bi	lagod	no	
živeli	 na	 račun	 davkoplačevalcev.	 Predsednik	 Ko-
misije	za	nadzor	obveščevalnih	in	varnostnih	služb	
mag.	Branko	Grims	je	na	nevarnost	nenadzorovanih	
migracij	že	večkrat	opozoril	in	izpostavil,	da	se	je	en	
umor	policista	pri	nas	že	zgodil,	storilec	je	bil	islamski	
migrant,	a	se	še	danes	skriva	podatke	o	tem,	kar	se	
je	takrat	zgodilo.	Zgodilo	se	je	tudi	spolno	nasilje,	pa	
se	tudi	to	skriva	s	strani	uradnih	institucij,	je	dejal	
Grims.	Navedbe	Grimsa	je	po	navedbah	Slovenskih	
novic	potrdila	tudi	policija.
Predstavnik	policije	za	stike	z	javnostjo	za	področ-

je	kriminalitete	Drago	Menegalija	je	glede	spolnega	
nasilja,	v	katerega	je	vpleten	migrant,	povedal,	da	
so	navedbe	resnične	in	dodal,	da	je	policija	obravna-
vala	primer	spolnega	nasilja,	ki	ga	je	izvršil	migrant	
na	škodo	drugega	migranta.	Ostalih	podrobnosti	pa	
ta	zaradi	varovanja	interesa	postopka	in	vpletenih	
oseb	ni	maral	razkriti.
Javnost	za	tovrstno	vpletenost	migranta	v	spolno	

nasilje	nikoli	ne	bi	izvedela,	če	poslanec	Grims	na	ne-
davni	tiskovni	konferenci	ne	bi	na	to	opozoril.	Grims	

je	namreč	opozoril,	da	se	je	umor	policista	pri	nas	že	
zgodil,	zagrešil	ga	je	islamski	migrant,	a	se	še	danes	
prikriva	 podatke	 o	 tem,	 kaj	 se	 je	 takrat	 resnično	
zgodilo.	»Zgodilo	se	je	tudi	spolno	nasilje,	pa	se	tudi	
to	skriva	s	strani	uradnih	institucij,	zgodil	se	je	tudi	
klasični	kriminal,	pa	se	o	tem	ne	piše	in	ne	govori.	
Ali	mora	priti	do	najhujših	posledic,	da	se	bo	začelo	
ukrepati,«	se	je	vprašal	poslanec.	Ob	tem	je	dejal,	da	
bi	bilo	treba	zaščititi	slovenske	meje,	najprej	s	fizičnim	
varovanjem,	torej	z	ustreznimi	panelnimi	ograjami,	in	
poskrbeti	tudi	za	varovanje	takšne	ograje	ter	s	tem	
dati	jasno	sporočilo,	da	bo	Slovenija	varovala	svoje	
meje	in	potem	se	bo	tok,	ki	še	vedno	poteka,	obrnil	
drugam	in	bo	obšel	Slovenijo,	sicer	pa	se	lahko	zgodi,	
da	bo	Slovenija	postala	žep	za	migrante.
»Čas	za	solze	je	minil,	zdaj	je	čas,	ko	je	treba	

odločno	ukrepati,	zaščititi	meje,	zaščititi	državljanke	
in	 državljane,	 zapreti	meje	 za	 ilegalne	migrante,	
pregledati,	kdo	je	tu,	radikalnemu	islamu	pa	pokazati	
vrata,	ga	kot	rakavo	tkivo	izrezati	iz	evropskih	tal,	
sicer	miru	in	varnosti	ne	bo	več,«	je	še	izpostavil	
poslanec	SDS,	ki	je	hkrati	še	enkrat	izrekel	sožalje	
vsem	svojcem	žrtev	in	državam,	ki	so	bile	doslej	že	
soočene	s	terorističnimi	napadi.	Za	dobro	vseh	nas	
lahko	upamo,	da	bodo	tisti,	ki	so	na	zborovanjih	po	
celi	Evropi	nosili	napise	“Refugees	Welcome”	čim	prej	
spoznali	zmoto,	v	kateri	živijo,	da	ne	bo	že	prepozno	
za	obstoj	evropske	civilizacije.

H. M.

ZDAJ TUDI URA DNO:
policija v sloveniji potrdila primer spolnega nasilja,

v katerega je vpleten migrant

Raziskava javnega mnenja PEW Research centra je pokazala, da ima vse večje število Evropejcev odklonilen
odnos do muslimanov. Tako je imela polovica anketiranih Špancev in Nemcev, 46% Poljakov,

38% Francozov in 23% Američanov in Britancev negativno mnenje o muslimanih.
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Kje	se	nahajam	v	tem	trenutku?	Na	bregu	jezera	
Jamanáka	 (po	naše	 pisano),	 enem	od	petih	 jezer	
(menda	 jih	 je	v	 resnici	 šest,	po	mnenju	 tukajšnjih	
prebivalcev),	ki	ima	obliko	elipse	in	leži	v	višini	med	
900	in	1.000	metri	nadmorske	višine,	In	preden	na-
daljujem,	bi	rad	omenil,	da	v	jezeru	živi	vrsta	rib,	ki	
se	imenujejo	wakasági	(tisti	“w”	je	treba	izgovoriti	po	
angleško,	naš	“ua”	skoraj	izmaliči	ribo),	in	je	pečena	
tako	dobra,	tako	slastna,	da	jo	je	treba	jesti,	ne	opisati.
Nahajam	 se	 torej	 na	 bregu	 jezera	 Jamanáka,	

avgusta,	ko	bo	opoldne	kvečjemu	20°	Celzija,	kljub	
temu,	da	se	zdi	med	temi	jezeri	najbližje	soncu.	Po-
dobno	je	podolgovati	plitki	posodi,	a	tu	se	primerjava	
konča;	kakor	kristal	se	svetlika	svetlomodro	in	zdi	
se,	da	valovi	še	spijo,	čeprav	je	že	blizu	enajste	ure.	
Seveda	se	zganejo,	če	jih	motorni	čoln	vrže	iz	ravno-
težja,	nakar	se	vrnejo	v	svoje	modrikasto	dremanje.	
Enako	dremavo	se	gibljejo	beli	oblaki	čez	nebo.	Manj	
dremave	so	velike	ptice,	ki	jih	privlačijo	drevesa	ob	
jezeru	in	na	gričih	na	nasprotni	strani	jezera.
Tu,	kjer	stojim,	je	čisto	blizu	neke	vrste	pristani-

šče	za	lesene	čolne	z	vesli;	cene	se	ravnajo	po	urah	
veslanja.	Lastniki	čolnov	so	se	mi	nekoč	zdeli	srečni	
ljudje,	ker	se	mi	je	zdelo,	da	jim	ure	veslanja	–	po	
mišicah	veslačev	–	prinašajo	čisti	dobiček.	Kako	sem	
se	motil!	Vsako	veslanje	je	obdavčeno;	ker	so	okrog	
jezera	 gostilne	 z	 gostilničarji	 in	 posebno	 gostilni-
čarkami,	 jih	 je	 treba	z	denarnimi	darovi	opozoriti	
na	dejstvo,	da	so	določeni	čolni	posebno	varni	za	
družine	z	otroki.
Na	bregu	se	poleg	mene	pojavi	mlada	gospa	črnih	

las,	ki	z	eno	roko	drži	okoli	vratu	pritrjeno	dete,	z	dru-
go	roko	pa	vodi	–	sodil	bi	–	dvoletnega	dečka	in	deček	
vodi	na	vrvici	belo-črnega	psička.	Pozdravim	jih	po	
angleško,	a	gospa	mi	prijazno	odgovori	v	japonščini,	
naj	ji	oprostim,	ker	se	še	zmeraj	uči	angleščino	in	ta	
ji	dela	preglavice.	Mož	da	z	angleščino	nima	proble-
mov,	a	prav	danes	je	moral	zgodaj	zjutraj	v	Tokio	na	
praznovanje	25-letnice	svojega	podjetja.	Sklonim	se	
k	dečku,	ki	me	gleda	z	velikimi	črnimi	očmi:
»Kako	pa	je	tebi	ime?«
Namesto	 še	 zmeraj	 strmečega	 dečka	 odgovori	

njegova	mama:
Tátčan;	tako	naša	družina	poenostavlja	ime	Tát-

sudži.«	In	smehljaje	doda:	»Danes	se	prvič	srečuje	
z	nekom,	ki	ni	Japonec.«
Iztegnem	roko	k	dečkovi	roki,	ki	je	tako	drobna,	

da	bi	jo	zlahka	pokril	s	svojo	dlanjo,	in	rečem:
»Pozdravljen	Tátčan!»
Velike	črne	oči	se	zasvetijo;	ena	roka	se	še	zmeraj	

drži	mamine,	druga	pa	vrvice	s	psičkom;	ta	voha	po	
pesku	okoli	sebe,	zvest	svoji	pasji	naravi.
Gospa	malce	potrese	detece	okoli	vratu	in	se	za-

zre	v	nasprotno	stran	jezera,	ki	je	pokrita	z	drevesi.
»Krasen	dan!«	reče	bolj	sebi	in	otrokoma	kot	pa	meni.

»Da,	krasen	dan!	In	kakor	nalašč	za	izlet	s	čolnom!«
Komaj	slišno	zavzdihne:
»Prav	na	takšen	dan	mora	biti	mož	odsoten	...«
»Gospa,	če	vas	ni	strah	vode,	rad	najamem	čoln,	

širok	čoln	za	nas	tri	in	se	počasi,	počasi	popeljemo	
po	jezeru.	Bolj	mirnega	jezera	že	dolgo	nisem	videl.	
Lahko	mi	zaupate.«
Gospa	se	mi	nasmehne:
»Z	možem	sva	slišala	o	vas,	da	vas	policija	upo-

rablja	za	tolmača,	posebno	pri	prometnih	nesrečah.	
Ni	drugega	angleško	govorečega	 tujca,	vsaj	blizu	
in	okrog	tega	jezera	ne.	Upam,	da	se	boste	kdaj	z	
možem	srečali!«
Rahlo	se	priklonim;
»Hvala,	gospa,	za	zaupanje.	Čolnarja	v	bližini	do-

bro	poznam.	Nekaj	trenutkov	prosim,	takoj	pridem	
s	čolnom.«
Čolnar	je	tako	prijazen,	da	mi	posodi	nekaj	meh-

kih	blazinic;	in	v	čolnu	je	razmeroma	širok	s	sedež	
bolj	v	globini	čolna,	pa	ne	preveč	na	dnu,	tako	da	
sta	jezero	in	okolica	zmeraj	pred	očmi.	Svoje	po-
tnike	pokličem	k	čolnarju.	On	pokliče	svojo	ženo	in	
oba	tako	varno	namestita	gospo,	sinčka	in	psička,	
da	sem	z	veseljem	zagrabil	za	vesli.	Lahek	sunek	
od	obale	in	že	nas	sprejme	jezero,	sprejme	in	nosi.
Os	eliptičnega	jezera	je	dolga	nekaj	več	kot	5	km,	

počez	pa	je	široko	okrog	2	km.	Tok	v	globini	jezera	
nosi	neprisilno,	a	vendar	prepričljivo	vsako	stvar	v	
svojih	vodah	od	vzhoda	na	zahod.	Tu	se	je	elipsa	
izostrila	v	neke	vrste	pristanišče,	nad	njim	pa	visoko	
na	griču	kraljuje	en	sam	hotel.
Počasi,	počasi	smo	se	pomikali	proti	temu	pristani-

šču.	Dojenček	ob	gospejinem	vratu	je	blažno	spal;	še	
danes	ne	vem,	ali	je	bil	fant	ali	deklica.	(Večina	japon-
skih	žena	si	želi,	da	bi	bilo	prvo	dete	moškega	spola.)
Da,	 počasi	 se	 premikamo.	Včasih	 se	 voda	 pod	

nami	za	spoznanje	vznemiri,	kar	v	bližini	zdrvi	mimo	
motorni	čoln.	V	modro	toplino	dopoldneva	zapiha	pri-
jetno	hladen	veter.	Na	levi	strani	jezera	nad	griči	se	
nam	razodene	gora	Fudži,	ki	ima	na	glavi	kljub	poletju	
neke	vrste	belo	kučmo,	kar	jo	dela	še	bolj	privlačno.
Gospa	z	iztegnjeno	roko	pokaže	fantku:
»Glej,	Fudžisan!«	(“San”	v	tej	besedni	povezavi	

pomeni	“goro”.)	Psiček	spi.
Čolna	ni	 težko	obrniti	 nazaj,	 saj	na	vodi	ni	 ovir.	

Zazrem	se	v	smer,	odkoder	smo	začeli	naš	izlet.	In	v	
obzorje.	Nekaj	oblakov	se	ne	giba.	Najbrž	je	sončna	
svetloba	v	očeh	kriva,	da	ne	vidim	jasno.	Potem	me	
gospejino	vprašanje,	koliko	jo	bo	ga	izlet	stal,	in	moj	od-
govor,	da	nič,	za	hip	osredotoči	na	vesli.	Nato	se	vrnem	
k	tistim	stoječim	oblakom.	Eden	med	njimi	je	temne	
barve,	ne,	dva	sta,	ne,	več	jih	je.	In	se	ne	premikajo!
Na	zunaj	sem	ves	smehljaj,	znotraj	okrog	srca	

mi	je	pa	tesno.	Ljudje	okrog	jezera	vedo	povedati:	
tako	naenkrat	nastane	sredi	lepega	vremena	eden	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega prastarega misijonskega cekarja

O RAZSODNOSTI SREDI JEZERA
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Pa poglejmo malo v zgodovino naših predsednikov. Na srečo smo 
mlada država in se nas večina spominja vseh naših predsedniških volitev, 
kandidatov in predsednikov. Po padcu komunističnih režimov po Evropi 
nam v Sloveniji ni uspelo niti enkrat izvoliti predsednika, ki ne bi imel 
komunistične preteklosti. Leta 1992 smo v samostojni državi prvič volili 
predsednika države s petletnim mandatom.

Prva sramota je prišla z izvolitvijo Kučana za predsednika
Bolj kot prve volitve v samostojni Sloveniji pa so bile dejansko 

za prihodnost naše države pomembnejše volitve za predsednika 
predsedstva takrat še Socialistične republike Slovenije, ki so potekale 
leta 1990. Takrat so se za predsednika predsedstva potegovali štirje 
kandidati.  Dr. Marko Demšar, ki je bil kandidat ZSMS, dr. Jože Pučnik s 
podporo Demosa,  Ivan Kramberger  s podporo Domovinsko-narodne 
stranke in  Milan Kučan  s podporo ZKS-SDP (torej Zveze komunistov 
in Socialistične zveze delovnega ljudstva). Sramota za vse državljane 
te države, ki je bila od leta 1941 pod terorjem komunistične partije, je 
bila, je in bo ostala, da so državljani izvolili za predsednika predsedstva 
Milana Kučana, dotedanjega šefa (čeprav formalno nekaj mesecev pred 
tem na njegov predlog zamenjan s Cirilom Ribičičem) CK ZKS. Denar je 
sveta vladar, denarja za volilno kampanjo in kupovanje medijev (to je 
zdaj ne nazadnje priznal tudi Gregor Golobič) je imela partija več kot 
dovolj. Dejansko je Kučan nastopal v bitki proti poštenim “naturščikom”, 
kot bi lahko rekli preostalim trem kandidatom. Daleč največ poštenja 
in ljubezni, pripravljenosti za enormno delo pri ustanovitvi samostojne 

Slovenije je nedvomno imel dr. Jože Pučnik. Intelektualec, ki je po 
prestanih zapornih kaznih v Sloveniji v Nemčiji naredil univerzitetno 
kariero, se je v bitko podal čist, dobronameren in nezlagan. Njegov jezik 
je Slovencem, navajenim samoupravnega socialističnega novoreka, 
deloval robato, nesimpatično, zato so izjave, ki jih je širil Kučanov pro-
pagandni stroj, da bodo ljudje izgubili pokojnine, da bo Slovenijo prodal 
Nemcem, da je poročen z Nemko (Švabico) ipd., padle na plodna tla.

Kar se tiče Ivana Krambergerja pa sem prepričana, da je bil, pa če se 
je tega zavedal ali ne, Kučanov projekt. Z njim je dr. Pučniku odvzemal 
glasove na podeželju, preprostih, depriviligiranih ljudi, ki so v Kramber-
gerju videli človeka, ki jim bo pomagal urediti njihove vsakdanje težave, 
ki mu je uspelo s poštenim delom v Nemčiji in ki je naivno obljubljal 
blaginjo vsem, ki pošteno delajo. V kolikor ne bi bilo Krambergerja, bi 
v prvem krogu verjetno zmagal dr. Pučnik.

Mediji pod diktatom partije
so orkestrirano napadali Pučnika
Zanimivo je bilo zadnje soočenje vseh štirih kandidatov na nacio-

nalni televiziji. Tisti, ki ste pozabili, pa si verjetno lahko kje ogledate 
posnetek. Sama sem ga pred meseci povsem po naključju našla na 
internetu, in če me spomin ne vara, je soočenje vodil Tadej Labernik. V 
spominu mi je ostala predstavitev vseh kandidatov in njihovo rokovanje. 
Stali so tako, da je bilo več kot očitno, da je vodilni med njimi Milan 
Kučan, ki je odklonil rokovanje z dr. Markom Demšarjem in se je najprej 
rokoval z Ivanom Krambergerjem. On je bil tisti, ki je odločal o tem, komu 

Lucija Šikovec Ušaj je ljubljanska odvetnica z več kot 30-letno prakso. Je ena tistih, ki jih je leta 2015 strokovna javnost na osrednjem slovenskem 
pravnem portalu uvrstila med deset najvplivnejših pravnikov pri nas. Tja jo je, kot ocenjuje, umestilo predvsem njeno poštenje. Je med ustanovitelji 
iniciative za svobodo govora in zna biti v svojih prispevkih temu primerno odkrita in tudi zajedljiva. Pred letošnjimi volitvami predsednika republike 
Slovenije, ki bodo 22. oktobra, je na Nova24TV objavila svoje poglede na inštitucijo predsednika republike pod naslovom “Išče se predsednik”.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

POMAGAJ SI S AM!

najbolj	divjih	viharjev	na	jezeru,	ki	takorekoč	niko-
mur	ne	prizanese.	Starejši	ljudje	menijo,	da	je	to	
maščevanje	duš	ljudi,	katerih	celo	vas	je	pred	dva,	
tri	tisoč	leti	potres	treščil	na	dno	jezera.	Pred	leti	so	
na	dnu	jezera	odkrili	vazo	iz	tistih	časov	...
Veslam	in	molim:
»Ljubi	Bog!	Lepo	prosim,	ne	daj,	da	se	tisti	oblaki	

združijo	v	vihar,	preden	pristanemo.	Ti	si	nam	dal	ta	
lepi	dan,	ne	dovoli,	da	se	spremeni	v	katastrofo!	Tvoj	
Božji	Sin	je	tudi	rešil	učence	na	Galilejskem	jezeru.«
Zdaj	tudi	gospa	opazi	zmeraj	več	oblakov	in	zme-

raj	temnejšo	barvo	neba.	
»Gospa,	ne	bojte	se!	Pravkar	sem	se	zatekel	h	

krščanskemu	Bogu,	da	nam	pomaga.	Nam,	kristja-
nom	je	nebeški	Oče!«
In	mirno	veslam	naprej,	čutim	se	močnega,	gospo	

opozarjam	na	nove	stavbe	posebno	na	levem	bregu	
jezera	in	rečem:
»Tátčan!	Kmalu	bomo	doma.«

Toda	Tátčan	je	zaspal,	naslonjen	na	mamo;	ob	
nogah	mu	spi	psiček.
Veslam	z	očmi	po	modro-črnih	oblakih.	Zmeraj	

več	jih	je,	a	se	ne	premikajo,	vsaj	meni	se	tako	zdi.	
Veter	je	ostrejši,	a	ne	vznemirja	valov,	vsaj	čutimo	
jih	ne	pod	čolnom.	Držim	se	obale,	ker	je	sredi	jezera	
težje	veslati,	posebno	ob	nasprotnem	vetru.
Lastnik	čolnarne	nam	maha	v	pozdrav.	V	čolnu	

je,	kakih	sto	metrov	pred	nami.	Malce	močneje	se	
uprem	v	vesla.	Veter	je	hladnejši,	valovi	so	večji,	a	
ne	zadržujejo	našega	čolna.
Pozneje	sem	slišal,	da	je	čolnarjev	sin	v	službi	

gospejinega	moža.
Kako	smo	pozneje	slavili	ta	izlet	in	kje	in	kaj	smo	

dobrega	jedli,	to	vam	lahko	opišem	kdaj	pozneje.	
Posebno	o	tem,	kako	sem	z	užitkom	jedel	jegulje,	
ne	da	bi	vedel,	kaj	jem.	Našemu	ljubemu	Bogu	pa	
sem	se	pred	to	pojedino	zahvalil.	In	tudi	po	njej	–	
za	pojedino.
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Če na kratko povzamem 1. del, za predsednika predsedstva takratne 
SRS je bil leta 1989 s prevaro izvoljen tovariš Milan Kučan. Slovenci svojo 
sramoto lahko ublažimo le s tem, da je zmagal šele v 2. krogu, žal pa je 
bila takrat zamujena priložnost, ki se ni več vrnila. Naslednje volitve so 
bile po novi Ustavi RS razpisane leta 1992. Nismo več volili predsednika 
predsedstva, temveč predsednika RS. Izvoljen je bil, po pričakovanju, 
tokrat že gospod Milan Kučan.

Kdor takrat še ni živel ali pa je bil premlad, da bi ga politika zanimala, 
seveda ne razume tragedije, ki se je zgodila Slovencem, ne razume, 
kdo je Milan Kučan, ki je po teh volitvah čez 5 let dobil še en mandat in 
dokončno zapečatil usodo Slovenije.

Kučan je bil vojaški obveščevalec JLA
Manj znana dejstva, kako je Kučan doživljal Slovenijo in njene 

ustavne spremembe, so opisane v knjigi Borisa Jovića Zadnji dnevi SFRJ. 

V zvezi s sprejemom amandmajev k Ustavi SRS so Borisav Jović, Ante 
Marković in Veljko Kadijević podprli predlog takratnega predsednika 
predsedstva SFRJ Janeza Drnovška, da poskušajo Slovence vendarle 
prepričati, da ne sprejmejo amandmajev k Ustavi SRS. Na sestanku je 
bila navzoča Silva Bauman, sicer moja šefica v SOZD-u Kemija, kjer se 
je moja kariera kot edine zaposlene, ki ni bila v partiji, zaključila točno 
ob letu dni s prehodom v odvetniško pisarno poznejšega Pahorjevega 
tasta. Na sestanku so bili še Stanovnik, Kučan, Smole, Potrč in Šinigoj. 
Kot opisuje Jović, mu je Kučan na vprašanje, kako so lahko izgubili 
ugled v Sloveniji, razložil tako: Izgubili smo ga po zaslugi vaše, javne, 
dvoletne ofenzive proti našemu vodstvu. Torej, dragi Slovenci, nismo 
bili mi tisti, ki smo želeli samostojno Slovenijo, preprosto smo bili po 
Kučanovi analizi v to prisiljeni, da ga s tem zaščitimo. Njega in partijsko 
vodstvo! Vendar je v knjigi Jovića vsaj zame najbolj zanimiv zapis, da 

Drugi del “iskanja predsednika” presenetljivo jasno pokaže, kako je prišlo do stanja, v katerem je Slovenija danes, 26 let po osamosvojitvi.

bo najprej dal roko, in s tem, ko se je rokoval najprej s Krambergerjem, 
je urbi et orbi pokazal, da se “bori” za malega človeka tako kot “dobri 
človek iz Negove” Ivan Kramberger, vendar seveda s stilom in veščino, 
ki pritiče predsedniku. Prvo vprašanje voditelja oddaje pa je bilo na-
menjeno dr. Pučniku in je bilo postavljeno nekako tako: »Vi zavračate 
trditve, da bi bili v primeru zmage maščevalni? Ali lahko zagotovite, da 
ne bo maščevalnosti na nižjih nivojih,« je nadaljeval voditelj, ko je prejel 
več kot prepričljiv in pošten odgovor dr. Pučnika. Takrat je dr. Pučnik 
govoril o vladavini prava, o vzpostavitvi pravne države in v tem videl 
možnost, da se stanje v državi normalizira. Še danes o tem sanjamo, 
ker smo zamudili priložnost leta 1945 in leta 1990. Jo bomo lahko sploh 
še dobili? Voditelj oddaje Labernik je le nekaj ur pred volilnim molkom 
žrtvi komunističnega režima podtikal revanšizem in ljudi opominjal, 
da tudi, če se Pučnik ne bo maščeval, se bodo pa tisti na nižjih nivojih!

To podtikanje revanšizma je bila enačba, ki jo isti uspešno uporablja-
jo še danes. Vendar zoper Janeza Janšo. Toliko krivic smo mu naredili, da 
je najbolje, da se umakne, ker ga zdaj žene samo še želja po revanšizmu. 
In to se je prijelo tudi na drugi strani t. i. desnice. Zanimivo je,  da nihče 
ni pomislil, da je sicer voditelj s tem posredno priznal, da so bila storjena 
dejanja, ki kar kličejo po obračunu in maščevanju. Tedaj pa je v resnici 
vnaprej pripisal žrtvi maščevalni namen, storilca in voditelja partije, 
v katere imenu so bili zločini – za to drugega izraza pač ni – storjeni, 
seveda ni vprašal, kaj bo storil v primeru izvolitve za popravo ne samo 
krivic, ampak grozodejstev? In, ali bo v primeru izvolitve partija nadalje-
vala s čistkami, preganjanjem drugače mislečih, privilegiji ipd. Tovarišu 
Kučanu, kot ga je naslavljal voditelj, pa je seveda na pladnju prinesel 
podatek, da je njegova stranka postavila spomenik žrtvam dachavskih 
procesov na Žalah v Ljubljani. Skratka, takoj na začetku nam je voditelj 
na eni strani naslikal hudiča v tem, da se bo Pučnik maščeval, na drugi 
strani pa, da je Partija s postavitvijo spomenika žrtvam montiranih 
procesov opravila kesanje in dobila odpuščanje. Tako nam je Labernik 
naslikal maščevalnega Pučnika, ki če že ne on sam, bo pa omogočeno z 
njegovo izvolitvijo maščevanje žrtev na nižjih nivojih, po drugi strani pa 
nebogljenega in skesanega Kučana, ki je v imenu partije storil to, da je 

postavil spomenik. Ni povprašal tovariša Kučana, ali bodo speljani po-
stopki, v katerih bi takrat še živeči akterji povedali vsaj to, kje so grobovi 
žrtev, ki jim je partija postavila spomenik. Ker me seveda takšen način 
vodenja ni niti takrat niti pozneje, ko sem si s časovne distance ogledala 
posnetek, ni presenetil. Bistveno bolj me je zbodla izjava Krambergerja, 
da si je Pučnik ne nazadnje sam kriv, da so ga zaprli, kaj pa je šel v partijo. 
Kot da bi zdaj nekdo za Krambergerja rekel, da si je sam kriv, da so ga 
ustrelili, kaj pa se je podajal v politiko. Krambergerjeva vloga, ki jo je 
odigral, je bila nedvomno v korist Milanu Kučanu. Ali je sam to vedel 
takrat ali je pri tem sodeloval ali pa mu je naknadno prišlo na misel, če 
sploh, ne vem. Vsekakor je za krivično obsodbo in zaporno kazen mirno 
obdolžil kar Pučnika samega, do Kučana pa je bil neverjetno spravljiv.

Slovensko volilno telo je očitno lahko gnetljivo
Danes o krivdi za dachauske procese ne boste slišali nič več. Nevar-

nosti, očitati akterjem teh političnih procesov karkoli, ni več. Ali so umrli 
ali pa jim je uspelo ljudem podtakniti misel, da je pomembno gledanje 
v prihodnost in ne v preteklost. Njihovi potomci pa še danes zasedajo 
visoka mesta povsod, kjer se sprejemajo bistvene odločitve.

Pa vendar, sodišča so nekoč sodila politično, kaj pa danes? Imate 
občutek, da temu ni tako? Ker takrat nismo jasno zaključili s tem po-
glavjem, se nam zgodovina ves čas vrača. In zgodovina predsedniških 
volitev se nam stalno ponavlja. Tovariš Kučan iz leta 1990 je postal 
gospod Kučan in še kar dvakrat predsednik, za novinarje nacionalne 
TV-hiše pa je predsednik še danes in ga tako tudi naslavljajo, gospod 
Türk iz leta 2007 je postal “gospod predsednik”, kot je že na začetku, takoj 
po volitvah, nekdanji tovariš sekretar v SZDL naduto popravil novinarja.

In tako se išče predsednik v tej državi že kar ves čas. Ker je časa do 
volitev še kar nekaj, več o mojih razmišljanjih prihodnjič. Danes vam 
samo navržem misel, ki mi nekako noče iz glave. Bernarda Jeklin, tista 
članica stranke Zares, ki se je tako in drugače potapljala s predsednikom 
stranke Gregorjem Golobičem, je namignila, da bi podprla  Ljudmilo 
Novak. In Gregor Golobič, minister v vladi, ki jo je vodil Borut Pahor, je 
na seji komisije vso krivdo za krajo denarja mirno prevalil na Boruta 
Pahorja.  Malo razmišljanja v tej smeri nam ne more škoditi!?
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Obvladuje ameriško družbo katoliška Cerkev, ali kakšna prote-
stantska, morda islamski mule in imami? Je temu tako tudi v Franciji 
ali Avstriji in drugih demokratičnih državah? V njih imajo namreč v 

vojski in policiji kaplane, ki so organizirani v upravne enote, katoličani, 
denimo, v škofijo. Primerljivo ureditev si želi tudi Cerkev pri nas. V 
Franciji, ki ima najbolj striktno ločitev Cerkve od države, je delovanje 

Podobno, vendar za drugo področje, opiše stanje dr. Drago K. Ocvirk. Članek je izšel v spletnem Časnik.si pod naslovom “H-ribarjenje v kalnem”. 
Tisti “H” na začetku seveda pomeni Tineta Hribarja, kar je v članku jasno povedano.

je Janša osebno izdelal oceno o ravnanju vojske ob zavrnitvi služenja 
vojaškega roka zunaj Slovenije, kar je Joviću prinesel še toplo naš 
upokojenec Milan Aksentijević (sami Milani!). Še bolj zanimiva pa je 
informacija Veljka Kadijevića, da je bil Kučan svoj čas angažiran kot 
vojaški obveščevalec. V nobeni Kučanovi izjavi tega podatka ni. Ni ga niti 
zanikal niti potrdil, vsaj kolikor je meni znano. 10. 10. 1990 je bila seja 
predsedstva SFRJ, na kateri so sodelovali tudi vsi predsedniki republiških 
predsedstev. Ko je Kučan izvedel, da naj bi se pripravljalo glasovanje v 
zvezni skupščini o federalnem ali konfederalnem konceptu Jugoslavije, 
se je baje počutil zgroženega in izjavil, da ne bi nikoli sodeloval pri 
pripravi konfederalnega koncepta, če bi vedel, da mu je postavljena 
alternativa federalnega koncepta. Torej tudi po sprejemu slovenskih 
ustavnih amandmajev oktobra 1990 je Kučan sanjal o konfederaciji 
in tudi sodeloval pri pripravi konfederalnega koncepta Jugoslavije. Še 
januarja 1991 je Kučan predlagal sestanek članov predsedstva SFRJ s 
predsedniki predsedstev republik o politični prihodnosti, ne Slovenije 
in ostalih republik, temveč Jugoslavije.

Zato seveda ne čudi, da so deklaracijo proti slovenski vojski podpisali 
predsednik slovenskega predsedstva Milan Kučan, član predsedstva 
SFRJ Janez Drnovšek, člani predsedstva RS Matjaž Kmecl, Ciril Zlobec 
in seveda Dušan Plut. In čeprav je nasprotoval državi, se je potegoval za 
funkcijo predsednika le te. Z denarjem, dokumenti, izsiljevanjem, zava-
janjem … Tako si je pripisal zasluge za odhod slovenske delegacije s 14. 
kongresa ZKJ, ki ga je dejansko predlagal Ciril Ribičič in ne Kučan. Izdati 
svojega tovariša za lastno korist za partijca lahko pomeni samo vrlino.

Ljudstvo je izbralo, ljudstvo je dobilo!
Volitve prvega predsednika v samostojni, demokratični Republiki 

Sloveniji so potekale na način, ki izvoljenemu, če ne bi imel tako debele 
kože, ne bi bile v čast. Kampanja, ki jo je domnevno brezplačno vodil 
Studio Marketing, in pismo, ki ga danes na spletnih straneh ne boste 
našli, odprto pismo Milanu Kučanu z naslovom: “Vredni smo dobrega 
predsednika”, je bil le začetek takšnih in podobnih akcij ortolevice, ki 
so se nadaljevale naj si bo z vseslovenskimi vstajami v Mariboru in 
ne nazadnje s procesijo na Magistrat. Če me spomin ne vara, je bila 
prvopodpisana pod omenjenim pismom moja kolegica Tjaša Andree 
Prosenc, članica Olimpijskega komiteja, ustanovna članica F 21. Tudi 
družina Cerar mi je ostala v spominu. In tako dalje in tako naprej. 
Skratka, zaskrbljeni državljani, ki jih je skrbelo, da po naključju ne bi 
bili vredni dobrega predsednika in vseh s tem povezanih ugodnosti, so 
se javno izpostavili in agitirali za neodvisnega kandidata. Nečlana ali 
nesimpatizerja partije med njimi verjetno ne bi našli. Darilo v obliki za-
stonjske kampanje Studia marketing, ki bi moralo biti predmet kazenske 
obravnave ali najmanj davčnega postopka, je po izvolitvi predstavljeno 
kot nekaj samoumevnega, nekaj, kar poraženci volitev izpostavljajo in 

problematizirajo izključno zaradi užaljenosti in poraza.
Torej ljudstvo je izbralo, ljudstvo je dobilo. Udbovske rabote, za-

nikanje in molk o pokolih po drugi svetovni vojni, krajo družbenega 
premoženja, vse to se je uspešno zaščitilo in izvajalo dalje.

Tranzicija je bila pod nadzorom, ukinitev SDK,
zavrženje več sto ovadb, vse je bilo pozabljeno,
ko je Kučan na pikniku jedel klobaso
Tudi naslednje volitve leta 1997 so potekale v podobnem vzdušju. 

Milan Kučan je bil ponovno izvoljen v prvem krogu, sicer manj blesteče. 
S 63,89 % je njegov rezultat padel na 55,57 %. Stare strukture so si 
oddahnile, nemir se je polegel. Druge volitve je malo zmotila ustavna 
pobuda za presojo in ustavnopravno razlago dejstva, da 103. člen Ustave 
RS omejuje kandidiranje za predsedniški položaj na največ dvakrat. Meni 
osebno se je vnovična kandidatura, čeprav v novi državi in z novo Ustavo, 
zdela sporna. Ves čas se je gradilo in se še danes gradi, prav od istih, na 
kontinuiteti, ne samo s SFRJ, ne, zdaj se kontinuiteta samostojne države 
Slovenije poudarja že od leta 1941 dalje, kar zelo čudi, saj bi povsem 
mirno lahko o tem na enak način govorili od leta 1918 dalje. In če je 
kontinuiteta, potem je tudi kontinuiteta v predsedniških mandatih. 
Vendar, saj vemo, pravniki se včasih ne strinjamo niti sami s seboj. Kučan, 
ki se je prikazoval kot skromen, belolas, dobrohoten, malce bolj rejen 
slehernik, je na zvit način, ko je govoril, kaj vse smo dosegli, seveda s 
tem hvalil sebe, pri ljudeh pa vzbujal občutek, da so pri tem odigrali vsaj 
kakšno manjšo, vendar pomembno vlogo. S karirasto srajco v hribih, na 
tržnici z glavo solate, v kavarni na skodelici kave, eden izmed nas, nam 
enak, vendar zaslužen. Tranzicija je bila pod nadzorom, ukinitev SDK, 
zavrženje več sto ovadb, vse je bilo pozabljeno, ko je Kučan na pikniku 
jedel klobaso, enak med enakimi.

Ko se je njegov mandat dokončno iztekel, ga je zamenjal dr. Drnovšek. 
Takrat je t. i. pomladna opcija končno dobila možnost zmage na volitvah. In 
šlo je za las. Barbara Brezigar je bila enakovredna kandidatka dr. Drnovšku, 
ki kljub levemu pedigreju očitno ni bil dovolj posvečen ali pa zanesljiv, da 
bi mu Partija nudila večjo podporo. Žal, tudi ta priložnost je bila izgubljena.

Zdaj je nastopila era Boruta Pahorja. Človeka, ki uživa v vlogi 
predsednika in tega ne skriva, človeka, ki več ne igra na skromnost in 
domačijskost, kot je to delal Kučan. Tudi če obleče smetarski kombine-
zon, ga s smetarjem ni mogoče zamenjati. Edini resni protikandidatki sta 
Romana Tomc in Ljudmila Novak, ki jo, glej ga zlomka, forsira “skromni” 
Kučanov tabor. Vsi ostali se igrajo igro: Išče se predsednik. Nimamo prvič 
takšnega nabora, spomnimo se samo Arturja Šterna, ki je bil udeleženec 
resničnostnega šova Kmetija. Tudi tokrat imamo kandidatko Angelco 
Likovič, ki pa je za gledalce resničnostni šov komentirala. Minilo je 10 
let, čas pa se je v naši državi nekako ustavil.

Gostilna išče šefa, v Sloveniji pa se še vedno išče predsednik!
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vojaške škofije utemeljujejo z neodtujljivo pravico slehernega vojaka, 
da prakticira svojo vero. Pri nas takšne širine duha in spoštovanja ne-
odtujljivih človekovih pravic ni, še slabše, samooklicani “usmerjevalci 
države” vidijo v tej želji klerikalizem. Cerkev »dobro ve, da če imaš v 
rokah vojsko in policijo, če torej obvladuješ represivne organe države, 
obvladuješ celotno družbo. To je njeno pravo verjetje, ne pa tisto, kar 
pridigajo pri mašah in objavljajo v medijih«. Če je v tej trditvi Tineta 
Hribarja (Mladina 30.6.17) kaj soli, potem obvladuje celotno družbo v 
omenjenih državah vsaka od verskih skupin, ki deluje v vojski in policiji. 
V teoriji sta dve možnosti: ali to počnejo dogovorno ali pa se med seboj 
vojskujejo, toda v praksi ni nič od tega. Seveda lahko Hribar vedno reče: 
»Toliko slabše za dejstva!« toda normalni ljudje vendarle dajo nekaj na 
njih in bodo Hribarjevo teorijo imeli ali za zaslepljenost “fahtrotla”, ali 
za namerno zavajanje ali za spodbujanje sovraštva do določene verske 
skupnosti, kar objektivno tudi je.

V prid svoji teoriji Hribar zatrdi, da diplomiranci Teološke fakultete 
»danes v vojski in policiji nastopajo kot politkomisarji katolicizma«. 
Obtožba je jasna, a dokaza ne navede nobenega, nobenega primera, 
zato smo spet pri zavajanju in spodbujanju sovraštva. Dejstvo je, da dela 
v Policijskem vikariatu en sam človek (zadnji dve leti je na bolniški!), v 
Vojaškem pa 12 ljudi: 5 duhovnikov (2 evangeličanska in 3 katoliški) in 7 
pastoralnih asistentov (laiki/nje). Tudi pravoslavna in islamska skupnost 
bi imeli svoje predstavnike v tem vikariatu, a nimata osebja s samo slo-
venskim državljanstvom. Omenjena dvanajsterica zagotavlja duhovno 
oskrbo 7718 pripadnikov SV »ne glede na njihovo vero ali svetovni nazor, 
če to želijo, doma, v času vojaških vaj v Sloveniji in tujini, v mednaro-
dnih operacijah in v poveljstvih zavezništva ter njihovim družinskim 
članom« (vir). Ali je res mogoče, da več tisoč vojakov in policistov ne 
bi spregledalo “katoliškega komisarstva” (evangeličana očitno nista 
“komisarja”!) in ga glasno zavrnilo? Ni druga plat takšnega podtikanja 
podcenjevanje, če ne kar zaničevanje pripadnikov SV?

Ohranjanje “konformističnih, hlapčevskih oseb” na univerzi
Z razpredanjem o “politkomisarjih katolicizma” pripravlja Hribar 

teren za opravičevanje svojega zavračanja lustracije na univerzi, čeprav 
je vedel za porazno stanje na njej. »Prek negativne kadrovske selekcije so 
se v desetletjih na večino položajev prebile konformistične, hlapčevske 
osebe, osebe brez avtonomnosti. Na univerzah je ta pojav prisoten 
še danes, saj se tu preteguje že peta ali šesta generacija negativne 
selekcije. Večina profesorjev – z univerzitetnimi mandarini, rednimi 
profesorji na čelu – je znanstveno anemičnih, zanimata jih kariera in 
denar.« Tej diagnozi bi težko oporekali, toda zakaj ni prišlo do ustrezne 
terapije? Kaj je torej preprečevalo, da bi se vsaj v akademskem svetu 
zgodile kakovostne spremembe, če se že niso v sodnem in medijskem? 
Ni bilo drugih kadrov, trdi Hribar, kar drži … a le deloma: ni bilo namreč 
boljših levih kadrov, ki bi bili manj “konformistične, hlapčevske osebe, 
osebe brez avtonomnosti” od tistih za odslovit. A kronski razlog, zakaj 
ni smelo priti do pozitivnih sprememb, je ohranjanje ravnotežja: »Treba 
je bilo torej poskrbeti vsaj za ravnotežje med ideološkimi skrajnostma 
leve in desne provenience. Teološka fakulteta in Fakulteta za družbene 
vede sta vredni druga druge.«

A kot vedno, je Hribarjeva teorija eno, dejstva pa drugo. Korenine 

teološkega visokošolskega študija segajo pri nas v 16. stoletje, TEOF je 
bila leta 1919 med ustanoviteljicami ljubljanske univerze. Nasprotno 
pa se je FDV razvila iz leta 1961 ustanovljene Visoke šole političnih 
znanosti, ki jo je upravljal Stane Dolanc, polkovnik KOS-a. Sam sem tri 
leta študiral na TEOF in tam okušal, kaj pomenijo besede kot svoboda, 
misliti, ustvarjati, pluralizem. Takrat je bil vodilna figura na fakulteti – 
polega Rodeta s svetovnimi obzorji in Perka, delegata Socialistične zveze 
delovnega ljudstva (ker se je uprl Kučanu, so ga odstopili s te funkcije) 
–, Grmič, prav tako delegat SZDL in Ribičičev prijatelj, za katerega mi 
je prodekan FSPN dejal, da ga ceni, ker je edini ostal zvest komunizmu 
po njegovem zlomu. V dobrih treh desetletjih delovanja na TEOF nisem 
zaznal kakšne skrajnosti, ampak širino in odprtost v svet. To se je kazalo 
najprej v dejstvu, da je večina predavateljev študirala na zahodnih uni-
verzah, ves čas smo gostili tuje predavatelje, od domačih pa se spomnim 
Kristana, Türka, Hribarja, Koširjeve … Med študenti so bili Peter Opeka, 
nominiranec za Nobelovo nagrado, mnogi so organizatorji ali voditelji 
dobrodelnih organizacij od Karitas do Vincencijeve zveze dobrote, ki se 
posveča skrbi brezdomcev, od mladih glasbenikov prihajata na misel 
Rok Terkaj in Ana Dežman, celo cvetober našega novinarstva – Markeš 
in Karba – se kiti z diplomo TEOF; ne gre pozabiti duhovnikov med 
izseljenci, vodja slovenske misije Ciril Božič v Melbournu pa je tudi 
kaplan avstralske policije (je Avstralija zato katoliška policijska država?) 
… Iz rokava sem stresel nekaj imen, ki bi jih težko povezali s (skrajno) 
desnico, in ne dvomim, da bi Hribar s (skrajnim) desničarjem s TEOF, če bi 
seveda obstajal, začinil vsako svojo teoretično godljo, s katero pita svoje 
odjemalce. V bistvu je zanj TEOF lažen izgovor in alibi v službi moškega 
izvajanja “zaustavljanja demokracije” v družinskem dvojcu s krmarjem.

Postavljanje TEOF in FSPN/FDV kot enakovredni nasprotni skrajnosti 
se sesuje že ob primerjavi števila diplomantov. Na vseh stopnjah in v 
vseh programih je bilo v letu 2015 na TEOF 71 diplomantov, na FDV pa 
690. V letih 1981-1991, torej v časih, ko se je tudi Hribar pretegoval 
na FSPN, so na TEOF študirali samo duhovniški kandidati in kakšna 
redovnica. Po duhovniških posvečenjih v tem obdobju je mogoče 
soditi, da je TEOF končalo v povprečju 20-25 teologov letno, na FSNP 
pa čez 200. Zaradi teh nesorazmerij – ena proti deset – ni mogoče 
kupiti govorjenja, da je bilo treba “poskrbeti vsaj za ravnotežje med 
ideološkima skrajnostma”. Razen če se v njem ne skriva prepričanje, da 
je en teološki diplomant desetkrat boljši in sposobnejši od diplomanta 
FDV (FSPN). To nesorazmerje je več kot očitno na političnem področju. 
V Državnem zboru sedi danes poleg predsednika Brgleza še vsaj 13 
diplomantov FSPN/FDV, od tega 4 na desnici, teologa pa sem odkril 
samo enega. Tudi predsednik Pahor prihaja s FSNP in, ne nazadnje, 
da mi ne bi kdo očital površnosti, velja povedati, da se je na FSNP/FDV 
med drugimi pretegovala tudi Hribarjeva soproga in se pretegnila do 
doktorata pri svojem prijatelju, medenem udbovskem zasliševalcu 
duhovnikov, Zdenku Roterju.

Dol s klerofašisti!
Ko človek vrže kamen v vodo, se od manjšega navzven širijo vse 

večji krogi. Tako postopa tudi Hribar. Od želje po vojaški škofiji prek 
bombastičnega popljuvanja TEOF (FSNP/FDV je tu samo kolateralna 
žrtev, kar vsi na njej in iz nje vedo, zato Hribarju, ki se je pretegoval tudi 
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Saj poznamo zlajnani izrek, da ni zastonj kosila, vse se tako ali 
drugače plača. Takšno kosilo mi je servirala Delova Sobotna priloga. 
Čeprav vem, da režimski mediji ne strežejo zastonj, razen kaj hudo 
neokusnega, nisem mogel premagati radovednosti in sem ji popustil 
kljub nasprotovanju zdrave pameti. No, in dobil sem svojo porcijo 
volilnega golaža, ki ga je zakuhala Spomenka Hribar. Ker je gospa svoj 
zvarek začinila s filozofom Nietzschejem, naj tudi sam spomnim, da je 
ta mislec krepko poudaril, kako dobi neka vsebina ves svoj pomen, ko 
pogledamo, kdo jo je podal in v kakšnih okoliščinah. Zato poglejmo 
najprej to dvoje, potem pa še golaž.

Kuharica in pisker
Gospa, ki meša godljo, ima za to početje časa na pretek, saj se 

je zdrava in klena leta 1993 pri 51. letih upokojila. Čeprav kuha svoj 

golaž ob vsakih volitvah, pa je kulinarično nepismena, ker vedno 
znova pogreva eno in isto. Zamenja pisker, pa misli, da ji bodo ljudje 
verjeli, da je v njem kaj drugega kakor doslej. A ta kuharica ne gnezdi 
le v srcih režimskih medijev, marveč tudi v žepih davkoplačevalcev. Iz 
njih namreč črpa privilegirano penzijo po zakonu, ki ga je kot poslanka 
izglasovala, ustavno sodišče pa razveljavilo. Če jo nekateri primerjajo z 
Antigono, verjetno kot njeno karikaturo, pa je v dejstvih bolj utemeljena 
podobnost z drugo antično osebnostjo, in sicer s cesarjem Vespazijanom, 
ki je uvedel davek na urin. Cesar je sina Tita, ki se je nad tem zgražal, 
zavrnil: »Pecunia non olet – Denar ne smrdi!«. Toliko o kuharici, sedaj 
še o okoliščinah: zakaj prav sedaj in ne pomladi ali pozimi?

Odgovor na to vprašanje poda kuharica kar sama: »Minilo je šti-
rideset let od smrti dr. Dušana Pirjevca – Ahaca […] Primerno je, da 

Precej bridkih resnic – za prizadete namreč. Sicer se sprenevedajo, kakor da se jih to nič ne tiče, pa jim nihče ne verjame. So pa zadeve v mesecu dni 
napredovale toliko, da je dr. Ocvirk še malo pobrskal po istem gnezdu. Rezultati tega brskanja so v članku, ki je bil prav tako objavljen na spletni strani  
Časnik.si pod naslovom “Sezona h-ribarjenja v kalnem odprta”.

tam, nikoli nič ne oporekajo) do frontalnega napada na Cerkev. Ta naj bi 
podpirala desnico, predvsem Janšo. Zato razglasi cerkveno vodstvo za 
klerokatoliško, v skrajni varianti klerofašistično. Pri tem spet ne navaja 
nobenega konkretnega dejstva, ampak nadaljuje véliko tradicijo par-
tijskega hujskaštva, zaradi katerega je nekoč tisoče nedolžnih izgubilo 
življenje ali dostojanstvo, svobodo in premoženje. Primerov je žal na 
pretek, a omenimo le linč “klerofašistk” decembra 1946, ko se je kakih 
500 ljudi zbralo pred Lichtenturnovim zavodom usmiljenk v Ljubljani. 
»Slišati je bilo parole kot: ‘Dol s klerofašisti!’ in ‘Zahtevamo kazen!’ (…) 
Neposredni povod za demonstracijo je bil članek, ki je tistega dne izšel 
v Slovenskem poročevalcu. 1947 leta so 7 sester postavili pred sodišče 
in obsodili, po pritožbi pa jih je vrhovno sodišče oprostilo. Vrhovno 
sodišče je sicer potrdilo njihovo krivdo, zastopalo pa je stališče, da je 
zaplemba zavoda zadostna kazen. Sprva so seveda hoteli ‘razkrinkati’ 
ves red usmiljenih sester, kot se je izrazil kapetan Martin Renko po 
hišni preiskavi v Marijinem domu. V zaplenjeni korespondenci naj bi 
bilo dovolj dokazov, tako Renko, da so celotni red in njegovi odgovorni 
predstavniki v Jugoslaviji ‘živahno protiljudsko delovali, tako kriminalno 
kot politično’. Ta demonstracija ni bila osamljeno dejanje, bilo je še več 
protestnih akcij proti redovnicam in proti cerkvi. Za absolutni vrhunec pa 
lahko imamo zažig generalnega vikarja in kasnejšega nadškofa Antona 
Vovka« (Tamara Griesser-Pečar). (vir).

Za upati je, da namen tovrstnega etiketiranja in hujskanja ni 
spodbujanje tako drastičnih kršitev pravic kakor v komunizmu, je pa 
njihov namen za družbo vendarle porazen. Medijski tam-tam je danes 
povsem drugačen od tistega leta 1946 in za razliko od Slovenskega poro-
čevalca odmeva njegovo bobnanje v slehernem domu. Povsod je slišati 
črno-belo slikanje družbene stvarnosti: skrajnima klerokatoliškemu in 
komunističnemu totalitarizmu se junaško upira četica demokratov s 
Hribarjem in njegovimi na čelu. Hribar s svojo “terapijo” redno in vedno 
znova še posebej pred volitvami vztrajno zastruplja ozračje, njegova 
soproga pa s težko artilerijo prestavi terapijo v šok stanje, da bi demo-
kracija ja ne mogla prav zaživeti. Zaradi takšnega usklajenega početja 

dvojca Hribar s krmarjem, ki je deležen obilne medijske podpore, se 
lahko politični agitator narcisoidno in nečimrno pohvali, da ne hodi na 
volitve. »Z delom, razpravami, mnenji v jasnosti na polju političnosti 
naredim veliko več, kot pomeni moj glas na volilnem lističu.«

Človek bi spet pomislil, da gre za prazno hvalo, ker ne navede 
nobenega konkretnega dejanja. Vendar o enem takšnem “političnem 
poljedelstvu” pripoveduje prijatelj Hribarjeve žene, Zdenko Roter, v 
Padlih maskah. Avgusta 2006 so se v Radovici zbrale družine Kučan, Toš, 
Hribarja in Roterja. Hribarjevi so ponudili predsedniško mesto, a ga je 
zavrnila. »Potem je Tine nenadoma izrekel ime: dr. Danilo Türk, povedal, 
da se zdi, da ima politične načrte […]. Tine je rekel neposredno: če ga 
ne boste dobili vi (potem se je popravil: mi), ga bodo torej drugi. Po 
tehtanju argumentov so bili vsi za idejo, Kučan je obljubil, da bo govoril 
z njim, in s predlogom seznanil tudi kroge SD.« To so torej dejanski 
obdelovalci političnega polja, za seboj imajo strukture in organizacije, 
pa tudi prakso, izkušnje in metode vse od vzpostavitve totalitarizma do 
njegovega vzdrževanja za masko demokracije. Kot kaže, je njihova moč 
tolikšna, da lahko NLB pere iranski teroristični denar vsem mednarodnim 
prepovedim navkljub in ker z milijoni od pranja dobivajo volitve, jim res 
ni treba na volišče. Radoviški politični garači so spet sneli maske 2009, 
»ko je dr. Danilo Türk podelil visoki državni odlikovanji dr. Tinetu in dr. 
Spomenki Hribar za njune vidne zasluge pri nastajanju države in javno 
pomembno znanstveno delo. Spomenka ju [Roterja in ženo] je dala 
na seznam tistih, za katere Hribarjeva želita, da jih protokol oziroma 
predsednik povabi na podelitev.« Malo kasneje je Türk odlikoval Tomaža 
Ertla, zadnjega komunističnega notranjega ministra, ki se je proslavil z 
aretacijo Janeza Janšo. S katere koli strani pogledamo na Hribarjevo po-
četje, ga ni mogoče drugače oceniti kot zavajanje javnosti, zaustavljanje 
demokracije v dvojcu s krmarjem. Skratka, gre h-ribarjenje v kalnem in 
ustvarjanje razmer, da prek takšne negativne selekcije dobijo ključne 
vodstvene položaje v vseh vejah oblasti “konformistične, hlapčevske 
osebe, osebe brez avtonomnosti, anemični ljudje, ki jih zanimata samo 
kariera in denar”.
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se spomnimo na njegovo osebno in intelektualno izročilo za naše 21. 
stoletje, ki ga je prenesel na nas, žive, da bi se vsak hip zavedali svoje 
odgovornosti za to, kaj bomo zapustili zanamcem.« Vse lepo in prav, 
a kaj če je Ahac le izgovor – nov pisker pač! – in če niso pravi razlog 
bližajoče volitve? Pomislek je še kako upravičen, saj streže gospa svoj 
golaž 5. avgusta, Ahac pa je umrl 4. aprila. Ali pred štirimi meseci še ni 
bilo »primerno, da se spomnimo njegovega izročila« in zakaj ne? Zakaj 
že avgusta? Edini razumen odgovor so bližajoče volitve.

V članku »H-ribarjenje v kalnem« sem na teh straneh že napove-
doval, da se bo za Tinetom Hribarjem podala v h-ribarjenje v kalnem 
njegova lepša polovica, a sem jo pričakoval šele jeseni, ko se bodo 
prekrižali volilni meči. No, sezona h-ribarjenja v kalnem je očitno odprta, 
saj zdaj v medijskem močvirju jadrno pluje dvojec s krmarjem v polni 
zasedbi. Očitno je krmar, se pravi Režim, – z izrazom “Režim” označujem 
obliko vladanja, v katerem na pravni državi parazitira paradržava; Režim 
je siamski dvojček z eno glavo – presodil, da je treba že med počitnicami 
začeti pripravljati teren za zmago “režimskega” kandidata. Iz prejšnjih 
predsedniških volitev, ko je režimskega Türka postavil na hladno manj 
režimski Pahor, je potegnil nauk, da ne sme ničesar prepustiti naključju. 
Zato lahko pričakujemo, da bodo te volitve veliko bolj nadzorovane 
in usmerjane, kakor so bile prejšnje. Agitiranje raznih “hribarjev” in 
njihov pohod skozi medije je zato za Režim ključnega pomena. Da se 
pravočasno razkrinka režimski kandidat, bo treba iz režimskih medijev 
izluščiti, za koga navijajo. Trenutno kujejo v zvezde kamniškega župana 
Šarca, vendar je ta za zdaj lahko zgolj municija za sestreljevanje Pahorja. 
A če bodo mediji Šarca še jeseni kovali v zvezde in mu kakšne hvalo-
speve zapoje še Radio Gaga, potem bo že vredno razmisliti, koliko je 
ta kandidat samostojen in koliko marioneta. Za upati je le, da se bodo 
predstavili tudi kakšni verodostojni nerežimski kandidati!

Golaž
Kdo drži kuhalnico in v kakšnem piskru, torej vemo. Ne nazadnje, je 

slehernemu, ki je dvakrat jedel pri tej kuharici, jasno, da je golaž postan 
in prismojen. Zato se človek, ki o njem pripoveduje, ponavlja in je že 
dolgočasen. Še slabše, v gostilni “Pri režimskih brambovcih” ne manjka 
kuharjev, na jedilniku je ponudba pestra, a v različnih piskrih se golaž 
kuha vedno po enakem receptu. Ko npr. pripoveduješ o golažu soproga 
ali soproge, ni razlike; če ne bi povedala, kdo je kuhal, bi človek rekel, 
da je en sam kuhar/ica.

Kljub osamosvojitvi, ugotavlja za Ahacem naša gospodinja, smo 
pred tremi katastrofalnimi možnostmi: »ali bomo popadli drug drugega 
za goltanec, ali se bomo razšli na vse strani ali pa bomo sklonjenih glav 
obstali na mestu in si ne bomo več upali pogledati drug drugemu v oči«. 
In zakaj je temu tako? Odgovor je na dlani: »Gre za naše nerazčiščeno 
razmerje v odnosu do državljanske vojne med drugo svetovno vojno pri 
nas. Do nje se nobena vanjo vpletena stran še ni opredelila, se pravi, 
ocenila svojo – na drugega neprenosljivo – odgovornost.« Imamo torej 
dva enakovredna tabora – Cerkev na eni strani, na drugi revolucionarji 
– ki sta si skočila v lase med državljansko vojno. Cerkev, ki je kriva “za 
krvavo kolaboracijo”, se tega noče pokesati, “kriva [je] tudi druga stran, 
ki je začela revolucijo celo znotraj samega partizanskega gibanja”. Bili 
bi raj pod Triglavom, če bi vélika grešnika, “tako današnji predstavniki 

desnice (Cerkve) kot levice (ZZB NOV)” priznali “svoj del odgovornosti 
in se distancirati od svoje tedanje sokrivde.” Kako preprosto!

To je v prvi vrsti rahlo dodelana revolucionarna predstava vojnih in 
povojnih dogodkov, kjer je poleg Cerkve za vse hudo zdaj nekoliko kriva 
še ZZB NOV, predvsem pa gre za povsem imaginarno, lažno in zavajajoče 
predstavljanje stanja v družbi in državi danes. Prav s takšnimi mani-
hejskimi, dualistični nasprotji in nasprotniki spušča naša kuharica (in 
drugi hribarji) dim in meglo, da bi odvrnila pozornost proč od izvirnega 
greha in vira zla med nami. To je ohranjanje “tekovin revolucije”, prido-
bitev revolucije, se pravi privilegijev nekdanje avantgarde in današnje 
režimske kaste. Naš problem je nedelovanje pravne države, anastezirana 
demokracija, hud medijski monopol, ljudje z Vespazijanovo miselnostjo.

A to še ni vse, kuharica mora svoj golaž dodatno začiniti, da bo videti 
prepričljivo. »Takšno nerazčiščeno razmerje izkorišča predvsem protikomu-
nistična desnica; absurdno je, da se danes obnavlja domobranstvo, skupaj 
z nacističnimi simboli in gesli. Predvsem pa oživlja sektaški princip: Kdor ni 
z nami, je proti nam! Enako je z levico, ki – okostenelo – brani revolucijo, 
skrito pod firmo čistosti, neproblematičnosti narodnoosvobodilnega boja.« 
Spet navidezno uravnotežena ocena: cvek desno, cvek levo. A temu ni 
tako! Ne navede nobenega konkretnega dejstva, kje se obnavlja domo-
branstvo, kje mrgoli nacističnih gesel in simbolov. Nasprotno pa vidimo 
komunistične simbole pri vsaki državni slovesnosti, cerkve so popisane s 
komunističnimi slogani itd.; “hribarji” prijateljujejo s “stanovniki”, se družijo 
z revolucionarji in klanjajo zvezdi. Če udrihajo po ZZB NOV – in ta proti 
temu ne protestira – je to zato, da lajšajo Režimu obvladovanje države 
in družbe. ZZB NOV pa zato, ker nastavlja hrbet in tako naprej hlapčuje 
Režimu, dobiva od njega največ davkoplačevalskega, tj. našega denarja 
med vsemi veteranskimi organizacijami.

Sladica
Od Ahacovih katastrofalnih možnosti se žal uresničujejo vse tri: eni 

odhajajo na vse strani, predvsem mladi, ker tu ni prihodnosti; tisti, ki 
ostajajo, pa so obstali sklonjenih glav na mestu, ker nimajo več moči 
in ne vidijo smisla, da bi se še borili. Vse to se dogaja zaradi Režima, ki 
obvladuje državo in vse pomembne družbene sisteme. Krvni in idejni 
potomci tistih, ki so spočeli revolucijo in genocid nad drugače mislečimi, 
nam danes vladajo iz ospredja in ozadja – kot rečeno gre za enoglavi 
siamski dvojček; oni nas držijo za goltanec in davijo.

Če hočemo državljani Slovenije uživati bolj zdravo hrano, bo pač 
treba spremeniti Režim in zapreti gostilno Pri brambovcih. Zdaj tudi 
naša kuharica ni več stara 51 let in si zasluži penzijo tako kakor vsi 
drugi: za tista leta, ko je dejansko res delala in plačevala prispevke. 
Sladico si bomo po lastnih zamislih pripravili sami, če nam bo jasno, 
da moje, tvoje, naše skupno vprašanje ne more biti o tem, kaj drugi 
“počnejo” z nami, marveč o tem, kaj “počnemo” mi – jaz, ti … – sami 
s seboj. Bralec bo v zadnjem stavku prepoznal parafrazo misli Ahaca, 
ki jo naša kuharica krepko poudari. Ko bomo zmogli reči ne Režimu in 
njegovim trobilom, bomo končno “počeli” sami s seboj tisto, kar nam 
nekaj pomeni – skupno dobro, ne pa, kar je v interesu Režima, ki nam 
desetletja sesa življenjske moči in nas pita s pogretim, prismojenim 
“golažem” kot kakšne debile. Čas je za demokratičen upor: zdrava pamet, 
ponos in volilni glas so naše orožje.
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Sloveniji ne bo nihče priskočil na pomoč in jo obvaroval pred rdečimi roparji. Sami jih bomo morali spraviti na smetišče zgodovine. Prilika za prvi 
korak se nudi že ta mesec. Treba ga je storiti odločno in dosledno, da bomo lahko nadaljevali prihodnje leto pri parlamentarnih volitvah.

V Sloveniji se tisti, ki nam je kaj do te države, ukvarjamo s številnimi 
problemi, ki grozijo naši družbi. Z radikalnim islamom, nizko rodnostjo, 
gejevskimi lobiji, povojnimi poboji, nacionalno identiteto … A vse to 
so težave, ki nam jih povzročajo tisti, ki pod krinko družbenega neza-
dovoljstva mastno kradejo. Pujsi iz ozadja že od osamosvojitve naprej 
iz proračuna prerazporejajo milijarde, ustvarjajo družbeno klimo in 
spretno usmerjajo eno družbeno skupino proti drugi.

Tisti, ki imajo od tega dobiček, pa naj bodo fizične ali pravne osebe, 
so najeti plačanci, ki prejmejo denar za to, da pozabijo na načela. A 
konec koncev, denar še nikoli ni rešil velike psihične travme, in zato 
se ti ljudje še toliko bolj oklepajo svojih položajev in privilegijev. Saj 
če nimajo časti, imajo vsaj denar. Strah jih je, da bodo izgubili še to, 
zato s pujsi iz ozadja sodelujejo, pa čeprav jim lastna vest ne da spati.

Vladajo nam elite, ki jim ni mar, če ‘crkne’ poslednji Slovenec
Ste se kdaj vprašali, zakaj levica vedno podpira le samodestruktivne 

politike? Podpira homoseksualce, podpira migracije, podpira državno 
lastništvo podjetij, podpira socialne dodatke (le nekaj odstotkov teh gre 
za slovenske družine), podpira splav, podpira javni sektor. Ne zanima 
pa je rodnost, ne zanima je demografska slika, ne zanima je svobodno 
podjetništvo, ne zanimajo je tisoči mladih, ki bežijo na tuje, ne zanimajo 
je slovenska kultura, glasba in umetnost, ne zanima je slovenski jezik. 
Levica podpira svet brez narodov, kultur in individualistov. Podpira 
kolektivizem, ne glede na to, pod katerim praporom se bo zgodil.

In kaj žene levico in njene socialne eksperimente? Denar. Denar, ki 
ga prek različnih društev, zvez, organizacij, svetovanj itd. kradejo vam, 
davkoplačevalcem. Zakaj čakate v zdravstvu, zakaj kupujete poceni hra-
no, poceni obleke za svoje otroke, zakaj imamo sodne zaostanke, zakaj 
se nikoli nič ne premakne? Ste morda kdaj pomislili, da smo imeli pet 
let desnih in 20 let levih vlad? Ste se morda vprašali, zakaj so propadla 
zdrava državna podjetja? Ste se morda vprašali, kdaj ste nazadnje imeli 
vsaj toliko denarja, da niste životarili?

Dokler bomo imeli leve vlade in dokler bo imela levica monopol v 
zdravstvu, sodstvu, javni upravi, gospodarstvu, sociali …, do takrat bo 
šla Slovenija po poti navzdol. Pred leti je bil objavljen članek, v katerem 
avtor ugotavlja, da je bilo iz Slovenije v davčne oaze prenesenih prek 
40 milijard evrov davkoplačevalskega denarja. S tem denarjem lahko 
slovenski pujsi iz ozadja z lahkoto nadzorujejo medije, sodišča, šolstvo 
in policijo. To pa so štiri stvari, ki jih mora imeti pod nadzorom vsaka 
diktatura, ki da nekaj nase.

Demokracija ali demagogija?
V demokraciji ima glavno vlogo predstavitev stališč, mnenj in pro-

gramov. Ljudje naj bi si te programe ogledali, premislili in se odločili 
za najboljšega (ali pa najmanj slabega). Po volitvah pa bi tiste, ki so 
jih izvolili, držali za besedo in budno spremljali, kam gre denar in ali 
se izvajajo obljubljeni ukrepi. A pri nas temu ni tako. Prvo vlogo igrajo 
mediji, v katere gredo milijoni vašega denarja. Ti mediji ne soočajo sta-

lišč, ampak povzemajo afere. Ne poročajo o programih, ampak pletejo 
zgodbice o prijaznih levičarjih in mrkih desničarjih. Ampak, ali veste, 
kdo se tudi smeji, pa nima nič dobrega za bregom? Hijene.

Te levičarske hijene na poštenih volitvah ne morejo zmagati, zato 
zavajajo javnost prek svojih glasil, katerih večinski lastniki so. Javnost 
tako nima dostopa do pravih informacij, ampak le do prirejenih zgodb, 
za katere se tisti na oblasti odločijo, da vam jih je dovoljeno videti in 
slišati. Zato se volivci ne odločajo na podlagi dejstev, ampak sledijo 
najglasnejšemu. Tisti, ki prevpije vse, ima najboljši izid na volitvah. In ker 
levica nadzoruje večino medijev, plačanih komentatorjev in demagogov, 
običajno zmaga na volitvah. 

Živimo torej v demagogiji, ki ji vladajo javnosti dobro znane ‘sence’ 
iz ozadja. Na Novi24tv smo že večkrat izpostavili zgodbe, o katerih nihče 
ne piše. V oddaji Hobotnica smo povedali, kdo so strici, ki nadzorujejo 
gospodarstvo, sodstvo in policijo. Razkrili smo stroške migrantov in 
azilantov. Opozorili smo na načrte globalne levice. A v Sloveniji se ne 
zgodi nič. Levica je ljudi pripeljala do točke, kjer sta splošna apatija in 
nezanimanje za politiko normi. Večine ljudi ne zanima nič, razen meseč-
nega izplačila, ki je vsako leto bolj mizerno, a pomembno, da je, kajne?

Koliko bi zaslužili v razviti družbi?
Slovenska družba je še vedno zaostala, ker nima dostopa do 

informacij, do resnice. Ljudje se razburjajo zaradi dveh milijonov za 
referendum (“Spet nas bo ta SDS ‘koštal’ 2 milijona.”), ne razburjajo pa 
se, ko se država zadolži za 10 milijard. Morda se ljudje ne zavedajo, a 
sposojeni denar bo treba vrniti. Odplačevali pa ga boste vi, vaši otroci 
in vaši vnuki. In to po preprosti logiki. Plače dol, davki gor. Vse, kar 
zna levica, je zadolževati se in dvigati davke. A tega ne boste slišali od 
režimskih medijev.

Zato so tako pomembni alternativni mediji, tudi Nova24tv. Tudi če 
nam ne verjamete (kar je absolutna pravica vsakega posameznika), 
pa vsaj preberete drugo plat medalje. In ta plat medalje ni s soncem 
obsijana, temveč razkriva senčno stran družbe. Tisto stran, ki vam vlada 
iz senc. Sami pa se odločite, ali imate raje pravljice o tem, kako bomo 
v letu 2050 vsi lepo živeli, ali pa kruto resničnost, v kateri smo danes. 
Nizka rodnost, visoka brezposelnost, propadanje slovenske kulture in 
identitete, visoki davki, nizke plače, manjkajoče milijarde …

Tukaj smo, danes. In ob nevarnih razmerah v svetu mora majhen 
narod blesteti, če želi obstajati. Slovenski delavci, sodniki, policisti, me-
dicinske sestre, gasilci, vojaki, zaposleni v zasebnem sektorju in vsi ostali 
se morajo zavedati, da imajo potencial, da ima Slovenija potencial. A le, 
če država ustvari pogoje za razvoj teh potencialov, kar pa levim vladam 
ni v interesu. Levičarji, kjerkoli so, ustvarjajo revščino in zanjo okrivijo 
druge. Ustvarjajo neenakost in za to okrivijo notranjega sovražnika. 
Razdvajajo narod in zaradi tega nemoteno vladajo ter kradejo. Vladajo 
pa vam in kradejo vam. Dvajset let nazadovanja in štiri leta, ko smo bili v 
vrhu Evrope. Komu boste zaupali glas? Čas je namreč za resen razmislek.

Za tiste, ki razumejo samo govorico žepa oziroma denarja je pod naslovom “Rdeči banditi kradejo vaš denar” objavil Aleksander Rant na Nova24TV.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM

8. KANA NA GALILEJSKEM
nadaljevanje

Pa	še	v	drugem	oziru	 je	 to	 svetišče	v	Kani	na	
Galilejskem	častitljivo	za	kristjana.
Večina	cerkvenih	očetov	trdi,	da	je	Jezus	pri	tem	

ženitovanju	postavil	tudi	zakrament	svetega	zakona,	
ki	je	tolikega	pomena	za	krščansko	življenje,	da	ga	
imenuje	sveti	Pavel	“velik	zakrament”.

Po	sveti	maši	si	ogle-
dam	samostansko	po-
slopje.	 Frančiškan	 iz	
Španije	župnikuje	tu-
kaj	po	smrti	o.	Egidi-
ja.	Med	 brati	 je	 tudi	
Tirolec,	 ki	 je	mene,	
Ko	rošca,	 nadvse	 ve-
sel.	Potem	si	ogledam	
cerkev	še	bolj	natanko	
in	občudujem,	kako	je	
njen	zidar	znal	porabiti	
vse	znamenite	starine,	
ki	so	bile	v	razvalinah,	
za	celotno	stavbo.	Tu	
je	 plošča,	 tam	mo-
gočen	 steber,	 potem	
zopet	stara	stena	 itd.	
Tudi	kos	cestnega	tla-

ka,	ki	 je	bil	položen	mimo	judovske	shodnice,	je	v	
cerkvi	prav	tak,	kakor	je	moral	biti	v	Kristusovem	času.
V	stranskem	poslopju	je	lepa	zbirka	raznih	starin,	

posebno	 denarja,	 orodja,	 orožja	 in	 podobnega	 iz	
starih	časov.	Vse	so	našli	v	razvalinah.
Morda	vpraša	kdo:	ali	se	ni	našel	morebiti	tudi	

še	kak	kamnit	vrč,	v	kakršnih	se	je	čudež	zgodil?	
Tega	 seveda	 ni	 bilo	mogoče	 najti,	 ker	 so	 vse	 te	
vrče	spravili	v	Evropo	že	v	prejš-
njih	časih.	Eden	 je	v	samostanu	
v	 Quedlingburgu	 na	 Nemškem,	
eden	v	škofijski	cerkvi	v	Bobbiu	na	
Laškem,	eden	je	v	Kölnu	v	cerkvi	
sv.	Uršule,	eden	je	bil	v	Parizu,	a	
so	ga	razbili	in	so	v	Louvru	le	še	
črepinje.
Pravoslavni	Grki	kažejo	v	svoji	

cerkvi	dva	vrča.	Vsakdo	lahko	vidi,	
da	nista	pristna,	temveč	le	stara	
krstna	kamna.
Kana	ima	še	eno	svetišče,	na-

mreč	hišo	Natanaela,	poznejšega	
apostola	sv.	Jerneja,	ki	je	bil	tukaj	doma	in	o	katerem	
priča	Gospod	sam,	»da	je	bil	Izraelec,	v	katerem	ni	
bilo	zvijače«	(Jn	1,45).	Hiša,	ki	je	spremenjena	v	
lično	kapelico,	je	nekoliko	zunaj	drugih	hiš,	obdana	
z	ograjo	in	z	lepim	vrtom.

Tirolec	pripoveduje	na	kakšen	način	so	frančiškani	
prišli	do	tega	svetišča.
Če	se	hoče	v	Sveti	deželi	posebno	za	katoličane	

kaj	pridobiti,	je	treba	premagati	med	drugimi	ovirami	
posebno	tri	sovražnike:	muslimane,	turško	vlado	in	
razkolnike.
Mohamedanci	se	iz	nekaterih	krajev	na	noben	na-

čin	ne	pustijo	pregnati.	Navadno	dela	pri	njih	dober	
bakšiš	čudeže.	Na	ta	način	je	kupil	o.	Egidij	hišo	za	
hišo,	da	je	mogel	kopati	in	odkriti	stare	razvaline.
Več	 preglavic	 dela	 turška	 vlada,	 za	 katero	 so	

navadno	skriti	nadvse	zviti	in	zlobni	Grki.	Zlat	ključ	
vsaka	vrata	odpre,	pravi	pregovor,	a	turška	vlada,	
oziroma	turški	uradniki	vtaknejo	zlat	ključ	za	ključem	
v	žep,	vrata	pa	le	ostanejo	zaklenjena.
Tako	je	bilo	tudi	z	Natanaelovo	hišo.	O.	Egidij	jo	

je	kupil,	a	turška	vlada	ni	hotela	podpisati	pogodbe.	
Treba	je	bilo	mazati	in	mazati,	da	bi	pero	pisalo.	Pa	
tudi	Grki	so	mazali	in	tako	je	bilo	vedno	vse	zama-
zano	in	črnilo	v	teh	vročih	krajih	zamrznjeno.
Končno	se	je	posrečilo,	dasi	z	malo	zvijačo,	pri-

vabiti	lačne	in	žejne	uradnike	turškega	veličanstva	
iz	Nazareta	sem.	O.	Egidij	je	imel	pripravljeno	dobro	
“mažo”	za	turška	grla	in	razne	“flajštre”	za	razsežne	
želodce.	Gospodje	so	postali	židane	volje	in	črnilo	se	
je	otajalo	z	njih	srci	vred,	pogodbo	so	potrdili	in	o.	
Egidij	je	bil	vesel,	da	je	vendar	raznih	mazanj	enkrat	
konec.	Ko	je	drugi	dan	“maček”	izginil,	bi	bila	turška	
gospoda	seveda	dano	potrdilo	rada	zopet	vzela,	a	o.	
Egidij	se	je	poslužil	Pilatovega	sredstva	in	dejal:	kar	
je	pisano,	je	pisano!	In	zdaj	je	nekdanji	Natanaelov	
dom	vendarle	last	katoličanov,	turški	uradniki	si	bodo	
pa	že	znali	pomagati,	da	jim	na	drugem	kraju	ne	
zmanjka	maže.	Na	o.	Egidija	so	bili	pa	na	skrivnem	
vedarle	precej	jezni.

Tudi	jaz	sem	se	smejal	prav	iz	srca,	ko	je	Tirolec	
pripovedoval	 to	 zgodbo	 o	mazanju	 in	maziljenju	
turških	uradnikov.	Saj	sem	sam	skusil	med	svojim	
trimesečnim	bivanjem	pod	turškim	polmesecem,	da	
se	noben	klop	ne	more	človeka	tako	vztrajno	prijeti,	

POPOTOVANJA
PO GALILEJI
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kakor	turški	uradnik	s	svojo	zahtevo	za	“bakšiš”.
Ko	zapuščamo	Natanaelovo	hišo,	nas	obsuje	vaš-

ka	deca	s	klicem:	hadži,	hadži	(romarji,	romarji)	ter	
zahteva	bakšiš.	Nekaj	dobi,	ker	se	tega	jutrovskega	
davka	le	težko	odkrižaš,	potem	jo	napodimo.	Prihitita	
pa	 dve	deklici	 ter	 ponujata	 neko	 vrsto	 pletenine.	
Deklici	 ne	 odjenjata	 in	 skoraj	 jokaje	 prosita,	 naj	
kupimo.	Prav	smilili	sta	se	mi	in	zazdelo	se	mi	je,	
da	mora	biti	lakota,	ki	ju	sili	k	taki	vztrajni	prošnji.	
Pozneje	zvem,	da	sta	bili	hčerki	grškega	popa.	Ali	
je	res	pomanjkanje	v	njegovi	družini,	nisem	mogel	
zvedeti.	Skoraj	se	mi	ni	zdelo	mogoče,	ker	so	Grki	
silno	bogati;	tukaj	v	Kani	jim	gredo	pa	na	roko	še	
ruski	velikaši.	Ruski	veliki	knez	je	pred	leti	dal	na	
svoje	storške	preslikati	grško	pravoslavno	cerkev.	
To	dejstvo,	da	so	v	Kani	Grki	 in	Rusi	prijatelji,	 je	
nadvse	zanimivo,	ker	na	drugih	krajih	črti	Grk	Rusa	
še	bolj	kot	katoličana	in	ga	ne	pusti	do	nobenega	
svetišča.	Zato	imajo	tudi	Rusi	povsod	svoje	lastne	
prostore,	 svojo	Oljsko	 goro,	 svoj	 vrt	 Getzemani,	
svojo	Kalvarijo,	svoja	zavetišča	za	romarje	in	tako	
naprej.
Kana	šteje	okoli	600	

prebivalcev,	 od	 kate-
rih	 je	 polovica	musli-
manske	vere.	Drugi	so	
kristjani	raznih	veroiz-
povedi;	katoličanov	je	
okrog	 120.	 Vas	 nima	
nič	manj	kot	–	šest	šol!
Na	 zapadni	 stra-

ni	 je	 videti	 še	mnogo	
starega	zidovja;	to	so	
razvaline	 prejšnjega	
mesteca.	Med	 zidov-
jem	 so	 lepo	 obdelani	
vrtovi,	kjer	rastejo	olj-
ke	in	palme.
Gotovo	je	bil	Zveličar	večkrat	v	Kani,	ker	je	ve-

činoma	učil	v	Galileji	in	vodi	cesta	do	Galilejskega	
morja,	kjer	je	bilo	njegovo	mesto,	skozi	Kano.
Iz	evangelija	svetega	Janeza	4,46	 je	 razvidno,	

da	je	tukaj	v	Kani	storil	čudež,	namreč	ozdravil	sina	
kraljevega	uradnika	iz	Kafarnauma.
Domov	se	nama	ni	mudilo.
Onkraj	ceste	prihaja	iz	ogromne	peči	hud	smrad.	

Radoveden	sem	bil,	kako	v	taki	peči	izgleda.	Poprosim	
Tirolca,	naj	gre	z	menoj	tja.	Družina	je	katoliška.	Go-
spodinja	je	ravno	pri	“vsajanju”,	kakor	pravijo	pri	nas.
Sredi	peči	je	ilnata,	nad	pol	metra	široka	skleda,	

ki	ima	na	dnu	kremenove	kamne.	To	posodo	pokri-
jejo	z	 ilnatim	pokrovom,	na	katerem	je	držaj.	Na	
tem	pokrovu	zanetijo.	Čez	nekaj	časa	sta	pokrov	in	
skleda	razbeljena;	pepel	se	čedno	odstrani	in	iz	pri-
pravljenega	testa	naredi	gospodinja	okrogle	“fete”.	
Občudoval	sem	spretnost	te	Kananejke.	Hipoma	so	
bile	fete	zvaljane	kar	v	roki;	pet	komadov	je	položila	
na	razbeljene	kremene	in	peč	zaprla	s	pokrovom.	
Treba	je	le	nekaj	minut	in	kruh	je	pečen.	Potem	se	
čez	pokrov	zopet	razprostre	še	živ	pepel,	da	ostane	
peč	vedno	topla.	Nisem	čakal,	da	bi	bil	kruh	pečen.	
Ne	vem,	če	bi	mi	ga	bili	dali.	Vsa	družina	je	že	čakala	

nanj.	V	mestih	sem	si	pa	večkrat	kupil	takega	kruha	
in	vsak	Evropejec	je	z	njim	lahko	zadovoljen.	Še	bolj	
zaleže,	če	se	skorja	pomoči	v	olje.	Tako	stori	felah,	
če	vrč	ni	prazen.
Kruh	 se	 peče	 vsak	 dan,	 je	 torej	 vedno	 svež.	

Vsak	dan	pa	moraš	tudi	dihati	s	smradom	okuženi	
zrak.	Domačini	so	ga	gotovo	že	vajeni,	meni	je	bil	
pa	neznosen.
Končno	se	posloviva.	Sonce	ta	dan	hudo	pripeka.	

Počasi	jahava	drug	poleg	drugega.	Predstojnik	mi	
z	ozirom	na	nakup	Natanaelove	hiše	pripoveduje	o	
načinu,	kako	se	tukaj	kupuje	in	prodaja.	On	sam	je	
imel	že	večkrat	s	tem	opraviti.	Jutrovec	je	prebrisan	
in	je	treba	velike	previdnosti.
Sodnijsko	potrjena	kupčijska	pogodba	mora	na-

tanko	označiti	vse	pogoje,	vse	okoliščine,	vse	mo-
žnosti,	iz	katerih	bi	prodajalec	pozneje	lahko	izvajal	
zase	kako	pravico	na	prodano	reč.	Za	kupca	bi	kak	
malenkosten	pogoj	imel	lahko	najbolj	sitne	posledice.
Sam	sem	slišal	iz	ust	templerja,	ki	je	sedaj	posest-

nik	in	najemnik	amerikanskega	hotela	v	Dženinu	v	
Samariji	sledeče:	po-
leg	njegove	hiše	je	bil	
kos	 zemlje,	 katerega	
bi	 bil	 on	 potreboval	
za	 vrt.	 Kupi	 ga	 torej	
od	 lastnika.	 Nekako	
na	meji	obeh	posestev	
pa	je	bil	tudi	star	zid,	
samo	 nekaj	 kamnov.	
Pri	 nas	 je	 samo	 po	
sebi	 umevno,	 da	 gre	
ta	 groblja	 z	 zemlji-
ščem	vred	v	 kupčijo.	
Musliman	 je	 nastavil	
tu	 zanko.	V	 kupčijski	
pododbi	ni	bilo	o	tem	
zidu	 ničesar	 omenje-

nega.	Ko	templer	začne	na	kupljenem	zemljišču	ure-
jati	vrt	in	hoče	odstraniti	stari	zid,	se	mu	musliman	
upre	rekoč:	»To	je	moje,	tega	zidu	nisem	prodal!«	
Da	bi	si	še	bolj	zagotovil	svojo	navidezno	pravico,	
gre	in	napravi	na	tem	zidu,	templerju	pred	nosom	
–	 stranišče!«	 Pri	 turških	 urad	nikih	 se	 s	 tožbami	
ničesar	ne	opravi.	Templerju	ni	preostalo	drugega,	
kakor	znova	in	za	težak	denar	od	muslimana	kupiti	
še	ta	zid!
Tukaj	je	bila	zvijača	prikrita.	Prav	mnogokrat	se	

pa	prigodi,	da	posestnik	na	noben	način	noče	prodati	
kake	malenkosti	z	namenom,	da	pozneje	zato	terja	
vsako	mogočo	ceno.	Taki	slučaji	so	na	dnevnem	redu	
posebno	tam,	kjer	se	z	nakupom	mudi	in	je	cena	
dan	za	dnev	višja.
Arabski	hudomušnež	si	je	pri	prodaji	svoje	hiše	

pridržal	sredi	 izbe	majhen	žebelj.	Kdo	bi	se	za	to	
malenkost	 brigal?	 je	mislil	 kupec.	 Ko	 pa	 pride	 v	
svojo	hišo,	najde	na	tem	žeblju	–	smrdljivo	mrho-
vino!	Treba	je	bilo	torej	kupiti	tudi	žebelj.	Tako	se	
med	Arabci	pripoveduje.	Zato	imajo	tudi	pregovor	
o	“žeblju	ali	kolu”	ali	o	“žeblju	v	steni”,	kar	pomeni	
toliko	kot	imeti	neko	pravico	do	vse	stene.
Treba	je	torej	biti	previden.	Natančnost	pri	kupčiji	



1. IZ HAIFE DO VELIKEGA HERMONA
petek, dne 25. velikega travna

Sestre	boromejke	imajo	trirazredno	šolo	za	arab-
ske	deklice.	Krščanski	nauk	poučuje	maronitski	du-
hovnik	Abuna	Elija,	širokopeč	mož	s	častitljivo	brado.	
Kmalu	sva	prijatelja.	Mnogo	mi	pripoveduje	o	svojem	
narodu,	o	junaških	Maronitih,	katerih	domovina	je	
gori	na	slavnem	Libanonu.
Ne	 traja	dolgo	 in	sestaviva	načrt:	o	počitnicah	

greva	skupaj	v	Damask	in	čez	Libanon	nazaj.
V	 drugi	 družbi	 bi	 se	

ne	bil	lahko	odločil	za	tak	
izlet.	Eloja	je	pa	domačin	
in	so	mu	vse	razmere	do-
bro	 znane.	Tudi	domači	
duhovnik	 J.	 Kandler	mi	
zatrjuje,	da	je	popotova-
nje	v	tem	času	prijetno.
Dne	 25.	majnika	 se	

podava	na	pot.
Kmalu	sedimo	v	vozu	

turške	 železnice.	 Rezek	
pisk	in	vlak	se	začne	po-
mikati.	V	Galilejo,	na	Tiberijsko	jezero,	v	Damask,	
na	Libanon,	to	bi	bil	rad	povedal	vsakemu	sopotniku,	
ko	bi	me	bili	razumeli.	Moj	prijatelj	že	pozna	vse	te	
kraje.	Tudi	on	je	vesel,	saj	gre	v	svojo	domovino.	
Kdo	ne	pohiti	rad	na	svoj	dom,	posebno	ako	mu	je	
tekla	zibelka	tam	na	Libanonu?
Turški	vlak	vozi	prav	počasi.	Med	vožnjo	je	dosti	pri-

ložnosti,	da	opazujemo	kraje,	skozi	katere	se	vozimo.
Skozi	 dolino	potoka	Kišóna,	 ki	 je	 ob	 tem	času	

skoraj	popolnoma	suh,	se	vozimo	ob	lepem	Karmelu.	

Kmalu	zavijemo	v	najlepšo	in	največjo	dolino	sliko-
vite	Galileje,	v	dolino	Ezdrelon,	ki	je	sedaj	podobna	
zlatorumenemu	morju.	Na	najvišjem	kraju	Karmela	
pozdravimo	belo	cerkvico,	kraj,	kjer	je	Elija	daroval.	
Na	desni	obrobljajo	dolino	samarijske	gore,	na	levi	
pa	višine,	čez	katere	se	vije	cesta	v	Nazaret.	Žito	
je	večinoma	že	spravljeno	 in	povsod	“mlatijo”	po	
stari	šegi	na	prostem,	z	živino.	Mesece	že	ni	bilo	
dežja;	vse	je	suho	kakor	trska,	tla	kažejo	mestoma	
široke	razpoke.	V	kakih	treh	urah	dospemo	na	edino	
“postajo”	sredi	širne	doline	Afule	poleg	močvirja,	ki	

je	pravo	gnezdo	za	hudo	
bolezen	malarijo.	To	naj	
bi	bila	postaja	za	Naza-
ret!	A	odtod	 je	še	kake	
tri	 ure	 na	 konju.	 Turški	
vladi	 bi	 bilo	 najljubše,	
ko	 bi	 noben	 romar	 ali	
sploh	 noben	 tujec	 ne	
prišel	 v	 deželo;	 tako	 bi	
se	 namreč	 laže	 vladalo	
“po	 turško”.	 Od	 daleč	
pozdravimo	 Nazaret	 in	
lepo	 goro	 Tabor.	 Proga	

vodi	poleg	Malega	Hermona.	Hlapon	sopiha	nekaj	
časa	težko,	a	kmalu	smo	na	vrhu	in	zdaj	gre	navzdol	
v	Jordanovo	dolino.	Vsa	pokrajina	je	zavita	v	azuren	
pajčolan;	podobna	je	širokemu	morju,	iz	katerega	se	
dviga	temno	zidovje	onostranskega	gorovja.	Zemlja	
je	last	sultanova.	Tla	so	rodovitna	in	dobro	obdelana.	
Čim	bolj	se	bližamo	nižavi,	tem	bolj	vroče	postaja.	
Velik	železen	most	vodi	čez	Jordan	 in	kmalu	smo	
na	postaji	Samah,	do	kamor	sedaj	železnica	redno	
vozi.	Vesel	sem	bil,	ko	je	bilo	“turške”	vožnje	konec.

V DAMASK IN ČEZ LIBANON

in	prodaji	je	že	stara	navada.	Abraham	kupi	njiho	od	
Efróna	Hetejca.	Že	v	tej	podobi	je	rečeno:	»Tako	je	
prešlo	Efrónovo	polje,	ki	je	v	Mahpeli	nasproti	Ma-
mreju,	polje	in	votlina	na	njem	in	vse	drevje,	ki	je	
bilo	na	polju	po	vsem	zemljišču	naokrog	Abrahamu	
v	last...«	(1	Mz	23,17-18).
Če	so	torej	na	kakem	zemljišču	tudi	drevesa,	je	

treba	ta	v	pogodbi	izrecno	omeniti,	če	noče	kupec	
doživeti,	 da	 pride	 pozneje	 prodajalec	 in	meni	 nič	
tebi	nič	pobere	sad.
Arabsko	kobilico,	katero	sem	jaz	jahal,	je	pred-

stojnik	kupil	od	viteških	Čerkezov,	ki	imajo	v	dolini	
Saron	za	Taborom	tri	naselbine	in	so	z	usmiljenimi	
brati	v	dobrih	odnosih.	Pripovedoval	mi	je	tudi	o	tej	
kupčiji.	Dolgo	 so	barantali,	 kakor	 je	 pri	 Jutrovcih	
navada.	Čerkezi	so	zahtevali	trikrat	večjo	ceno	od	
one,	za	katero	je	končno	kobilico	kupil.
Po	sklenjenem	kupu	si	sežeta	v	roko	in	prodajalec	

vpraša	z	ozirom	na	mogoče	poznejše	hibe	na	živini:	
»Ali	kupiš	to	enooko,	hromo,	pohabljeno	živične,	ka-
tero	je,	z	eno	besedo,	kakor	meso	v	jerbasu?«	Kupec	
odgovori:	»Kupil	sem	ga.«	»Alah	jibarik	lak«	–	»Bog	
ti	ga	blagoslovi!«	in	kupčijska	pogodba	je	gotova.
Med	takimi	pogovori	dospeva	na	višino	nad	Naza-

retom.	Postojim	in	se	še	enkrat	ozrem	nazaj	in	na-

okoli.	Krasen	gorski	svet.	Vsa	Galileja	žari	v	sončnem	
svitu.	Tako	ljubi	se	mi	zdijo	kraji,	da	bi	tukaj	nekje	
hotel	imeti	za	vselej	svoj	dom.
Ostal	sem	še	več	dni	v	prijaznem	Nazaretu.	Ure	

in	ure	sem	hodil	po	mestu	in	po	večkrat	obiskal	sve-
tišča.	Pohitel	sem	tudi	v	Naim,	kjer	je	Gospod	obudil	
sina	vdove,	v	Sefurje	in	tako	dalje.	Ob	večerih	sem	
pa	najraje	šel	na	vrh	hriba	nad	Nazaretom.	Tukaj	
sem	v	prijetnem	večernem	hladu	preživel	najlepše	
ure.	Tudi	na	večer	pred	odhodom	me	je	vleklo	gor.
Zadnjikrat	zrem	veličastni	prizor	sončnega	zatona	

tam	za	Karmelom	v	večnega	morja	svetlo,	neizmer-
no	gladino.	Nastopi	kratek	mrak.	Hitro	se	zgubljajo	
prijazne	višine	ddaljnih	gora.	Tiho	razprostre	tanka	
tema	 svoja	 krila	 nad	 ezdrelonsko	 planjavo.	 Doli	
v	Nazaretu	se	zalesketajo	prve	lučice.	Na	nebi	se	
prikažejo	 prvi	 biseri	 svetlih	 zvezdic.	 Sam	 slonim	
tu,	povsod	je	mir	in	grobna	tišina.	Naenkrat	zadoni	
zvon	iz	stolpa	Marijinega	svetišča.	Njegovo	bobne-
nje	udari	na	moje	uho,	a	kakor	val	morja	na	moje	
srce.	Pokleknem	in	molim	iskreno,	kakor	še	nikoli	v	
svojem	življenju:	»Marija,	bodi	zdrava!«
Drugi	dan	proti	večeru	dospem	v	Haifo.	Iz	Karmela	

se	pa	odslej	še	pogosteje	oziram	proti	galilejski	strani.
Nenasitno	človeško	srce!



Številni	 poznavalci	 naših	 (slovenskih)	 razmer	
ugotavljajo,	da	je	v	naši	državi	najhujši	primanjkljaj	
na	področju	pravne	države.	Ker	naša	država	še	ni	
povsem	pravna,	 ima	 vsesplošna	 nepoštenost	 več	
prostora.	Kraja	družbenega	premoženja	in	tako	ime-
novano	divje	lastninjenje	sta	v	danem	obsegu	možna	
iz	tega	razloga.
Država	je	pravna	država	tedaj,	če	ima	najprej	po-

šteno	in	dobro	izdelano	zakonodajo,	ki	konkretno	in	
na	različnih	področjih	življenja	določa,	kako	je	treba	
ravnati	pošteno,	pravično	in	v	korist	skupnemu	do-
bremu.	Drugi	pogoj	za	pravno	državo	pa	je	učinkovito	
sodstvo.	Kajti	samo	sodstvo	lahko	preganje	vsako-
vrstni	kriminal	in	nezakonitost.	Sodstvo	vzpostavlja	
nazaj	pravico,	če	je	bila	kje	teptana.
V	pravni	državi	tudi	ni	privilegijev.	

Pred	zakonom	so	vsi	enaki	od	pred-
sednika	države	in	ministrov	do	najbolj	
preprostega	državljana.	V	pravni	drža-
vi	ni	nekaznovanega	kršenja	zakonov,	
ne	 glede	na	 to,	 kdo	 se	 je	 pregrešil	
zo	per	zakon.	Državljani	pa	upraviče-
no	pričakujejo,	da	bodo	nosilci	javnih	
funkcij	dajali	najlepši	zgled	spoštova-
nja	morale	in	zakonov.	Zato	v	pravni	
državi	funkcionarji	odstopijo	takoj,	ko	
obstaja	utemeljen	sum,	da	so	naredili	
nekaj	protipostavnega	in	nepoštenega	
ali	pa	niso	poskrbeli	za	to,	da	bi	pre-
prečili	nepošteno	ravnanje.
Pri	nas	pa	take	pravne	države	še	

ni.	Zakonodaja	je	ponekod	namerno	
luknjičava,	 da	 omogoča	 izigravanje	
zakonov.	 Kraja	 družbenega	 premo-
ženja	je	organizirana	in	za	njo	stojijo	
znani	lobiji.	Že	nekaj	let	se	govori	o	
nepoštenem	 lastninjenju	 in	 o	 kraji	
državnega	premoženja,	vendar	vlada	ni	učinkovito	
preprečila	teh	pojavov.
Sodstvo	 je	 pogosto	 neuspešno	 pri	 preganjanju	

gospodarskega	kriminala,	pa	tudi	v	drugih	primerih.	
Veliko	tožb	čaka	na	rešitev,	veliko	kršitev	zakonov	pa	
ostaja	nekaznovanih,	ker	jih	nihče	ne	ugotovi.
Odsotnost	pravne	države	je	torej	naša	najhujša	in	

najbolj	usodna	pomanjkljivost.	Vendar	to	še	ni	vse.	
Stranke,	 ki	 so	 naslednice	 komunističnih	 političnih	
organizacij,	in	njihovi	sateliti	so	že	tako	samopašne	
in	predrzne,	da	zadnje	čase	celo	odkrito	poskušajo,	
da	 bi	 sodstvo	popolnoma	nadzorovale.	 Sedanjega	
generalnega	javnega	tožilca	hočejo	zamenjati	iz	zgolj	
političnih	in	ideoloških	razlogov,	kar	seveda	spomi-
nja	na	zloglasne	“moralno-politične	kvalitete”,	ki	so	
jih	v	komunizmu	morali	imeti	nosilci	vseh	malo	bolj	

odgovornih	funkcij.	Podobno	se	je	zgodilo	kandidatu	
za	člana	vrhovnega	sodišča,	ki	ga	priporoča	celotna	
stroka,	vendar	ga	poslanci	 iz	omenjenih	strank,	ki	
imajo	 v	 parlmentu	 večino,	 niso	 hoteli	 izvoliti.	 Ker	
ni	strokovnih	ugovorov	zoper	njega,	so	lahko	samo	
politični	razlogi.
Očitno	je,	da	se	te	politične	sile	bojijo	neodvisne-

ga	sodstva.	Toda	sodnika	se	boji	samo	tisti,	ki	nima	
čiste	vesti.	Politične	sile,	ki	že	obvladujejo	področje	
ekonomije,	financ	in	javnih	glasil,	si	hočejo	popolno-
ma	podrediti	še	sodstvo.	Po	vsej	verjetnosti	bi	rade	
dokončno	zapečatile	divje	lastninjenje	in	s	političnim	
pritiskom	na	sodstvo	preprčile,	da	bi	prišlo	do	revizije	
tistih	postopkov	lastninjenja,	ki	niso	bili	pošteni	ali	pa	
so	bili	v	nasprotju	z	zakonom.

Neodvisno	sodstvo	kot	tretja	veja	oblasti	je	najbolj	
osnovni	pogoj	za	demokracijo	in	svobodo.	Če	sodnik	
sodi	samo	po	črki	in	duhu	zakona	ter	načelih	pravne	
stroke,	sodi	ne	glede	na	to,	kdo	je	kdo	in	kakšnega	
prepričanja	je.	Tedaj	v	državi	vlada	za	vse	enak	zakon,	
ne	pa	oblastniška	samovolja.	To	je	vedel	že	Monte-
squieu,	eden	najbolj	znanih	političnih	filozofov,	ki	je	
zastopal	teorijo	o	nujni	delitvi	oblasti	na	zakonodajno,	
izvršilno	 in	 sodno.	Zapisal	 je:	 »V	 večini	 evropskih	
kraljestev	je	vladavina	umerjena,	ker	vladar,	ki	ima	
dve	prvi	oblasti	(zakonodajno	in	izvršilno),	prepušča	
svojim	podrejenim	izvajanje	tretje	(sodne).	Pri	Turkih,	
kjer	sultan	zadržuje	vse	te	tri	oblasti,	vlada	gnusen	
despotizem.«	Potemtakem	tiste	politične	sile,	ki	hoče-
jo	obvladovati	tudi	sodstvo	in	vplivati	nanj,	ne	sodijo	
v	demokratično	Evropo,	ampak	na	despotski	Balkan.

Anton Stres 

KDO SE BOJI
NEODVISNEGA SODSTVA?


