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RUDOLF MAISTER,  rojen 29. marca 1874 v Kamniku, je bil kot major avstrijske vojske od leta 1917 stalni poveljnik 
poveljstva 26 v Mariboru. Uprl se je mariborskemu nemškemu občinskemu svetu, ki je Maribor razglasil za del nem-
ške Avstrije. Slovenski Narodni svet je Maistru podelil čin generala, na kar je Maister na lastno pest ob nasprotovanju 
Nemcev in narodnega odbora razglasil mobilizacijo, zbral okrog 4.000 vojakov, razorožil Nemce in postavil slovensko 
mejo tja, kjer teče še danes. Zasedel je tudi del Koroške, vendar se je moral od tam umakniti, ker je mednarodni Vrhovni 
svet odločil, naj se meja določi s plebiscitom leta 1920. Plebiscit je Koroško pripojil Avstriji. Pokoj je Maister preživljal 
na Uncu pri Rakeku, kjer je umrl 26. julija 1934. Pokopan je na pobreškem pokopališču v Mariboru. Njegov spomenik 
nasproti glavne ljubljanske železniške postaje je leta 1999 izdelal kipar Jakov Brdar, po rodu Hercegovec iz Livna, ki 
je študiral in živi v Ljubljani. Zanimiva je primerjava njegovega spomenika generala Maistra s spomenikom, ki je pred 
obrambnim ministrstvom in je delo Boštjana Putriha (2000).

Praznik VSEH SVETIH, s katerim začenjamo mesec NOVEMBER, je spomin vseh, ki so že deležni večnega življenja 
v Bogu. Z njimi smo združeni v občestvu svetnikov, v Cerkvi in v nebesih. Naslednji dan (2.) je Spomin vseh rajnih, ki 
se jih spominjamo v molitvi, zanje pa lahko darujemo tudi popolni odpustek pod običajnimi pogoji: prejem zakra-
mentov, obisk cerkve, molitev očenaša, zdravamarije in apostolske vere ter kake molitve po namenu svetega očeta. 
Ves mesec november je posvečen molitvi za rajne. Poleg maš zanje se jih bomo spominjali tudi v skupni in zasebni 
molitvi. Druga nedelja v novembru (5.) je zahvalna nedelja. Cerkveno leto zaključujemo z nedeljo Kristusa Kralja 
(26.), ki je tudi zadnja nedelja v tem bogoslužnem letu, saj s prvo decembrsko nedeljo, ki je prva adventna,  zače-
njamo novo cerkveno leto. Nekaj svetniških godov: škof in mučenec Viktorin Ptujski in mučenec Just Tržaški (oba 3.); 
škof in kardinal Karel Boromejski (4.); starša Janeza Krstnika Zaharija in Elizabeta (5.); frančiškanski teolog Janez Duns 
Scot (8.); škof Martin iz Toursa (11.); škof in mučenec za edinost kristjanov Jozafat Kunčevič (12.); jezuitski bogoslovec 
Stanislav Kostka (13.); frančiškanski mučenci v Palestini Nikolaj Tavelić in tovariši (14.); škof in cerkveni učitelj Albert 
Veliki (15.); kraljica in dobrotnica ubogih Elizabeta Ogrska (17.); mučenka in zavetnica cerkvene glasbe Cecilija (22.); 
frančiškan Leonard Portomavriški (26.); apostol karantanskih Slovencev škof Virgil (27.) in apostol Andrej (30.). Marije 
se spominjamo ta mesec ob Marijinem darovanju (21.); posvetitve vatikanske bazilike sv. Petra in bazilike sv. Pavla zunaj 
mestnega obzidja v Rimu pa 18. novembra.
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Pustiti dober vtis tudi v srcu slabega človeka se mi zdi dobro dejanje ljubezni,
ki bo ob svojem času prineslo blagoslov.

sv. Janez XXIII.

Vsi svetniki (1.) radi prineso
kake dni vreme še lepo.

Ako na mrtvih dan (2.) deží,
vreme po snegu diši.

Če Martin (11.) oblake preganja,
nestanovitno zimo napravlja.

Vreme Katarine (25.)
tudi prosinca ne mine.

NOVEMBER – LISTOPAD
  1 S VSI SVETI;	Cezarij,	diakon,	muč.;
	2	 Č	 SPOMIN	VSEH	VERNIH	RAJNIH;
		3	 P	 PRVI	PETEK;	Viktorin	Ptujski,	šk.,	muč.;
		4	 S	 PRVA	SOBOTA;	Karel	Boromejski,	šk.;

  5 N 31. NEDELJA MED LETOM, zahvalna; 
Zaharija	in	Elizabeta,	starša	Janeza	Krstnika;

		6	 P	 Lenart,	op.;	Marjeta	Lotarinška,	vd.,	red:,
  7 T Engelbert,	šk.;	Marjeta	Colonna,	red.;
		8	 S	 Janez	Duns	Scot,	red.,	duh.;	Bogomir,	šk.;
		9	 Č	 Posvetitev	lateranske	bazilike;
	10	 P	 Leon	I.	Veliki,	pap.,	c.	uč.;
	11	S	 Martin	iz	Toursa,	šk.;	Menas,	pušč.;

 12 N 32. NEDELJA MED LETOM;	Jozafat	Kun-
čevič,	šk.,	muč.;	Rajnerij	Mariani,	red.;

	13	 P	 Stanislav	Kostka,	red.;	Didak,	red.;	Fran-
čiška	Cabrini,	dev.;	Nikolaj	I.,	pap.;

 14 T Lovrenc	o‘Toole,	šk.;	Nikolaj	Tavelić	in	tov.,	
red.,	muč.;	Dufrigij,	šk.;	Serapion,	muč.;

	15	S	 Albert	Veliki,	šk.,	c.	uč.;	Leopold,	knez;
	16	Č	 Marjeta	Škotska,	kraljica;	Neža	Asiška,	

red.;	Jožef	Moscati,	zdravnik;
17	 P	 Elizabeta	Ogrska	(Turingijska),	red.;	Dioni-

zij	Veliki,	šk.;	Gregor	Čudodelnik,	šk.;
18	S	 Posvetitev	bazilik	sv.	Petra	in	Pavla	v	Rimu;

 19 N 33. NEDELJA MED LETOM;	Barlam,	muč.;
	20	 P	 Feliks	Valoiški,	red.;	Edmund,	kralj;
 21 T Marijino	darovanje;	Gelazij	I.,	pap.;
	22	S	 Cecilija,	dev.,	muč.;	Maver,	šk.,	muč.;
	23	Č	 Klemen	Rimski,	pap.,	muč.;	Kolumban,	op.;
	24	 P	 Spomin	vseh	rajnih	serafinskega	reda;
	25	S	 Katarina	Aleksandrijska,	dev.,	muč.;

 26 N KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA;	Silvester,	
op.;	Leonard	Portomavriški,	red.;

	27	 P	 Virgil,	šk.,	apostol	Karantanije;	Bernardin	iz	
Fosse,	red.;	Humil	iz	Bisiniana,	red.;

 28 T Gregor	III.,	pap.;	Jakob	Markijski,	red.;
	29	S	 Vsi	svetniki	frančiškanskega	reda;
	30	Č	 Andrej,	ap.,	Justina,	dev.,	muč.

UREDNIK VAM
Od 19. do 23. oktobra je Slovensko frančiškansko pro-

vinco obiskal frančiškanski generalni minister p. Mihael 
A. Perry, Amerikanec po rodu, star 63 let, frančiškan 40 let, 
duhovnik 33 let, generalni minister od leta 2013.

Na volitvah predsednika republike 22. oktobra seje pač 
zgodilo, kar je bilo pričakovati. Kandidati oziroma kandida-
tinje, ki izhajajo iz pomladnih strank, so dobile škandalozno 
malo glasov, kar pomeni, da je veliko število, če ne celo 
večina volilcev, ki se štejejo za “desne”, bojkotirala volitve in 
ostala doma. Ne vem, kako to spravijo v sklad s svojo vestjo, 
gotovo pa je, da niso izpolnili svoje državljanske dolžnosti, 
ki navsezadnje tudi veže v vesti, pa tudi svoje krščanske 
dolž nosti ne. Kot kristjani bi namreč morali na volitvah sto-
riti vse, kar je mogoče, da preneha oblast tistih, ki kristjane 
štejejo za “drugorazredne” državljane, ki jim niso mar ljudje 
lastnega naroda, ki morajo preživeti z minimalnimi plačami 
in pokojninami, sami pa obsipajo prišleke s standardom, 
ki si ga mnogo Slovencev niti v sanjah ne more privoščiti. 
Vse to počno iz neke navidezne solidarnosti, ki pa ni nič 
drugega, kot politika pridobivanja novih glasov, ki jim 
bodo pomagali ostati na oblasti še naprej. Čisto pravilno 
je izid prvega kroga volitev komentiral Janez Janša, ki je 
rekel: »Slabo vlado in slabega predsednika izvolijo tisti, ki 
ne gredo na volišča.«

To seveda velja za prvi krog volitev, kjer je bila odprta 
možnost voliti kandidate pomladnih (“desnih”) stran. V 
drugem krogu te možnosti ni več. Ostala sta dva kandi-
data. Ne predstavljam si možnosti odločitve za tistega, ki 
je boljši; lahko izbiram samo, kdo je manj slab. Za Pahorja 
vemo, da je komunistične provenience, čeprav mu ne gre 
zanikati, da je v prvem mandatu poskušal biti objektiven 
in se celo oddaljiti od komunistične mafije, ki iz ozadja 
vlada Slovenijo. Drugega kandidata pa pred leti najdemo 
v Jankovićevi politični stranki, ki je seveda propadla, naj-
demo ga med 571 podpisniki “Peticije zoper cenzuro in 
politične pritiske na novinarje v Sloveniji” oktobra 2007, 
kjer je navidez šlo za domnevno medijsko cenzuro v času 
Janševe vlade, v resnici pa za politično onemogočenje 
Janeza Janše, ki je doseglo višek v aferi “Patria”, za čemer 
je spet stala komunistična mafija. Najdemo ga spet pred 
letošnjimi volitvami, kako se smuka okrog Murgel, kar je 
dodatna informacija o njegovi “politični hrbtenici”. Glede na 
vse to dajem prednost Pahorju, saj vsaj vem, s kom imam 
opravka, ga pa priporoča tudi to, da je Kučan proti njemu. 
Kar zadeva Šarca so gornje ugotovitve dovolj, da sem ga 
odpisal, saj je posredno Kučanov kandidat, pa čeprav pravi, 
da hodi k maši.  To je pred volitvami pravil tudi Cerar, sedaj 
pa vidimo “uspehe” njegove vlade. p. Bernardin
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Na	ta	dan	Cerkev	že	nad	1.200	let	obhaja	praznik	Vseh	svetnikov.
Praznik	vseh	svetnikov	je	predvsem	praznik	majhnih,	preprostih,	neznatnih	svetnikov,	ki	so	 ‘utonili’	

v	množici	svetih.	Vsak	dan	v	letu	imamo	na	koledarju	imena	svetnikov,	ki	jih	je	Cerkev	kot	take	uradno	
razglasila,	danes	pa	se	spominjamo:	tistih	milijonov	mater,	ki	so	se	posvetile	ob	svojih	otrocih	in	družinah,	
med	štirimi	stenami	doma;	tiste	množice	mož,	ki	so	zvesto	
izvrševali	svojo	službo	v	tovarni,	v	pisarni,	za	prodajalno	mizo,	
na	polju;	tistih	številnih	študentov	in	mladih	delavcev,	ki	jih	
je	Bog	poklical	sredi	najlepših	načrtov	in	sredi	dela,	pa	so	bili	
pripravljeni	na	srečanje	z	njim;	tistih	nepreglednih	množic	
starih,	zapuščenih,	bolnih,	hromih,	naglušnih,	slepih,	zapo-
stavljenih	ljudi,	ki	so	v	preskušnjah	dozoreli	za	nebesa;	tistih	
živčnih	ljudi,	ljudi	nagle	jeze	in	z	mnogimi	slabimi	lastnostmi,	
ki	so	si	iz	dneva	v	dan,	od	spovedi	do	spovedi,	prizadevali,	
da	bi	popravili	svoj	značaj;	 tistih	preprostih	kmečkih	duš,	
ki	so	živele	povezane	z	Bogom	in	so	brale	njegovo	pismo	v	
lepoti	sveta	in	so	tako	o	njegovi	dobroti	vedele	več	kot	učeni	
profesorji	...	Med	svetniki	so	tudi	naši	prijatelji,	naši	najožji	
sorodniki.	Vsi	tisti,	ki	so	živeli	v	istem	svetu	kot	mi	in	v	enakih	
okoliščinah	kot	mi,	pa	so	znali	v	vsem	iskati	in	najti	Boga.
Praznik	vseh	svetnikov	je	veliki	dan	vere,	upanja	in	ljube-

zni.	To	ni	‘dan	mrtvih’,	kot	je	bilo	napisano	na	naših	koledarjih	
do	nedavna	(in	je	na	nekaterih	še!).	To	je	dan	živih,	kajti	Bog	
je	zvest	in	trdno	drži	njegova	obljuba:	»Kdor	v	me	veruje,	bo	
živel,	tudi	če	umrje!«	Ti	preprosti	svetniki,	ki	so	morda	utonili	
v	pozabo	kmalu	potem,	ko	so	umrli	in	se	umaknili	iz	člove-
ške	družbe,	živijo.	Človeške	oči	ne	vidijo	vsega.	Ne	vidimo	
Boga	in	ne	vidimo	veselja,	ki	ga	je	Bog	naklonil	svojim	svetim.	Vsi	naši	rajni,	ki	počivajo	na	pokopališčih	

in	drugod	v	naročju	zemlje,	so	bili	ustvarjeni	
in	krščeni	zato,	da	bi	postali	svetniki.	Ta	pot	je	
namenjena	tudi	nam,	ki	smo	s	krstom	vstopili	
v	občestvo	svetih.
Praznik	vseh	svetnikov	je	naš	skupni	praznik,	

praznik	 velike	 krščanske	 družine.	Danes	 se,	
kot	poje	Cerkev	v	hvalospevu	tega	slovesnega	
praznika,	»radujemo	poveličanja	 vseh	 svetih	
članov	Cerkve	in	ob	njihovem	zgledu	in	priproš-
nji	v	veri	potujemo	obljubljeni	sreči	naproti.«

Prvo pričevanje, da so v Rimu praznik vseh 
svetnikov obhajali na 1. november, imamo že 
iz časa okoli leta 800. Od tam se je prazno-
vanje preneslo v Francijo, Nemčijo in Španijo. 
Misel o prazniku vseh svetnikov – ne samo 
mučencev, ki so se jih spominjali že v prvih 
krščanskih stoletjih – je dobila oprijemljiv iz-
raz, ko je papež Gregor III. okoli leta 740 pri 
sv. Petru v Rimu posvetil posebno kapelo v 
čast Odrešeniku, njegovi Materi, apostolom, 
mučencem in vsem svetnikom. Gregor IV. pa 
je leta 827 ukazal, naj se 1. novembra v ve-
soljni Cerkvi slovesno praznuje spomin vseh 
svetnikov. Kot razlog, zakaj je Cerkev uvedla ta 
praznik, navajajo predvsem dvoje. Prvi razlog 
je: število svetnikov je tako naraslo, da ni bilo 
več mogoče spominjati se vsakega posebej pri 
bogoslužju. Drugi razlog pa je ta: na praznik 
vseh svetnikov naj bi popravili, kar med letom 
na praznike svetnikov po nemarnosti opustimo.

P. Vladimir Kos

ZA NOVEMBER
Bogú, ki je duh, smo z duhom podobni
in Bog je ljubezen, ki večno živi:
z njegovo močjo smo ljubezni sposobni –
brez nje ni v nebesa nobene poti.

Z ljubeznijo to se spominjamo živih,
ki morali so že oditi od nas.
Bolehne ljubezni bili so kdaj krivi?
Naš Bog vse premore, rešiti zna – čas.

Molitev je svečka v novembrski noči:
ljubezni podoba – gori in drhti.
Molímo! Kaj vse je v stvariteljski moči!
In Bog je ljubezen: vse dni, vse noči.

1. NOVEMBER 

VSI SV ETI
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NED ELJSKE
5. november
31. nedelja med letom
EDEN JE UČITELJ, MI VSI SMO PA BRATJE
Mt 23,1-12
Jezus	v	enem	svojih	govorov	po	slovesnem	vho-

du	 v	 Jeruzalem	 javno	 razkrinka	 izraelske	 verske	
voditelje.	Obtoži	jih	hinavščine.	So	dobri	poznavalci	
Mojzesove	postave,	vendar	ne	delajo,	kar	pridigajo.	
Ljudem	nalagajo	težka	bremena,	sami	pa	»jih	še	s	
prstom	nočejo	premakniti.«	Taka	drža	je	ravno	obrat-
na	od	Jezusove,	ki	ponuja	prijeten	jarem	in	 lahko	
breme	(Mt	11,30).	Izraelski	voditelji	svojo	grešnost	
še	povečujejo	s	tem,	da	v	praksi	opuščajo	prav	tisto,	
kar	je	v	Postavi	najpomembnejše:	zapoved	ljubezni	
do	Boga	in	do	bližnjega	ter	pravičnost,	usmiljenje	in	
zvestobo.	Zato	Jezus	naroča	poslušalcem,	naj	Posta-
vo	sicer	poslušajo,	nikar	naj	pa	ne	posnemajo	življe-
nja	verskih	voditeljev,	saj	ti	ne	služijo	več	Bogu	in	
ljudstvu,	ampak	skrbijo	le	za	svoje	dobro.	Postali	so	
prevzetni,	domišljavi	in	obsedeni	s	svojim	položajem	
v	družbi,	torej	točno	tako,	kot	se	dogaja	zdaj,	ko	so	
se	komunisti	spet	polastili	oblasti	in	se	brigajo	samo	
zase	in	za	svojo	oblast	in	jim	za	ljudi	ni	niti	malo	mar.	
Kam	to	vodi,	vemo	iz	zgodovine	–	izraelski	voditelji	
so	to	občutili	na	lastni	koži	ob	razdejanju	Jeruzalema	
in	komunistični	bodo	prav	tako.	Pravi	način	pa	je	po-
nižnost	in	medsebojno	služenje,	kar	je	Jezus	pokazal	
svojim	učencem,	ko	jim	je	umil	noge.	Prava	veličina	
v	Božjem	kraljestvu	je	ponižno	služenje.
12. november
32. nedelja med letom
GOSPOD PRIHAJA, POJDIMO MU NAPROTI
Mt 25,1-13
Zadnje	tri	nedelje	v	bogoslužnem	letu	se	pri	maši	

zvrstijo	tri	prilike,	ki	govorijo	o	prihodu	Sina	člove-
kovega	in	o	zadnji	sodbi.	Prva	med	njimi	je	prilika	o	
pametnih	in	nespametnih	devicah.	V	judovskem	izro-
čilu	je	bila	zelo	pogosta	primerjava	med	modrostjo	in	
nespametjo	in	Jezus	se	navezuje	nanjo.	Pet	modrih	
deklet	misli	vnaprej	in	se	pripravi	na	ženinov	prihod,	
njihovo	nasprotje	pa	je	pet	nespametnih	deklet,	ki	ob	
času	njegovega	prihoda	niso	pripravljene.	S	to	priliko	
Jezus	poudarja,	kako	pomembno	je,	da	smo	budni	in	
pripravljeni	na	njegov	ponovni	prihod.	Gotovo	je,	da	
se	bo	vrnil,	toda	nihče	ne	ve,	kdaj	se	bo	to	zgodilo.Le	
Bog	Oče	pozna	dan	in	uro.	Za	takratne	zemljane	bo	
to	»ob	uri,	ko	ne	pričakujete«	(Mt	23,44).	Ta	prilika	
je	bila	namenjena	neposredno	Judom.	Odkar	je	Jezus	
zmagoslavno	prišel	v	Jeruzalem,	so	se	vsi	spraševali,	
ali	je	on	obljubljeni	Mesija.	Že	poprej	je	Jezus	govoril	
o	sebi	kot	o	ženinu,	v	eni	izmed	prejšnjih	prilik	pa	o	
svatbi,	ki	jo	je	kralj	pripravil	v	čast	svojemu	sinu	in	
o	svatih,	ki	se	te	gostije	nočejo	udeležiti.	Izraelci	so	
že	stoletja	čakali	na	svojega	Mesija.	Povabljeni	go-
stje	so,	ko	je	pa	Mesija	prišel,	so	ga	le	redki	sprejeli.	
Tudi	nam	se	zastavlja	vprašanje,	ali	smo	v	Jezusu	
prepoznali	Odrešenika	 in	to	dokazali	s	pokorščino	
njegovim	naukom.	

19. november
33. nedelja med letom
ZVESTOBA V MALEM BO NAGRAJENA
Mt 25,14-30
Prilika	o	talentih	je	verjetno	vsaj	deloma	naper-

jena	 proti	 tedanjim	 verskim	 voditeljem.	Obnašali	
so	 se	 namreč	 kakor	malopridni	 in	 leni	 služabnik:	
skrivali	 so	Božjo	 resnico	 in	s	 tem	zakrivali	 luč,	ki	
naj	bi	svetila	ljudem.	Sami	niso	vstopili	skozi	vra-
ta	nebeškega	kraljestva,	pa	tudi	drugim	so	branili	
vstopiti,	saj	so	ta	vrata	raje	zaklepali,	namesto	da	bi	
jih	odpirali.	Govori	pa	ta	prilika	tudi	nam,	ki	živimo	
v	današnjem	času.	Govori	o	talentih,	o	tistih,	ki	so	
ta	kapital	pomnožili,	 in	o	tistih,	ki	so	ga	zakopali.	
Lahko	pomislimo	na	naravne	talente,	ki	nam	jih	je	
Bog	dal:	kako	smo	jih	razvili	in	kako	jih	uporablja-
mo	za	rast	in	razvoj	Božjega	kraljestva.	Lahko	pa	
pomislimo	 na	materialne	 talente,	 na	 lastnino,	 na	
premoženje:	ali	nam	je	sploh	jasno,	da	so	te	reči	
enako	kot	evangeljski	talenti	samo	posojene,	samo	
dane	na	uporabo,	da	smo	jih	dolžni	upravljati	tako,	
da	bodo	prinašale	sad,	ali	pa	jih	imamo	preprosto	za	
svojo	lastnino,	s	katero	lahko	počnemo,	kar	hočemo.	
Ali	nam	je	sploh	jasno,	da	nobene	teh	reči	ne	bomo	
mogli	odnesti	s	seboj	takrat,	ko	nam	bo	zadoščalo	
par	desk	in	nekaj	lopat	zemlje;	da	bodo	takrat	šli	
z	nami	samo	sadovi,	ki	smo	jih	pridobili	z	njihovim	
upravljanjem?	Ali	nismo	podobni	tretjemu	služab-
niku,	ki	je	talent	vrnil,	pa	je	bil	kljub	temu	obsojen?	
In	poleg	materialnih	dobrin	so	tudi	duhovni	talenti,	
ki	smo	jih	prejeli.	Jih	množimo,	ali	smo	jih	zakopali?
26. november
Kristus Kralj
KRISTUS PRIDE SODIT V SLAVI
Mt 25,31-46
Bogoslužno	leto	se	zaključuje	z	Jezusovim	zad-

njim	govorom	iz	Matejevega	evangelija.	To	je	na-
zorna	 slika	 sodnega	 dne.	 Kralj,	 ki	 bo	 prišel	 sodit	
svojemu	 ljudstvu,	 je	 sam	 Jezus.	 Podoba	pastirja,	
ki	 loči	 ovce	 od	 kozlov,	 je	 bila	 Izraelcem	 domača	
in	ločitev	pravičnih	in	krivičnih	dopolnjuje	Jezusov	
nauk.	Očitek,	da	krščanstvo	preveč	govori	o	Božjem	
kraljestvu,	češ	da	to	danes	ni	več	moderno	in	aktu-
alno,	saj	živimo	v	dobi	demokracije	in	republik,	ob	
Jezusovi	napovedi	ločitve	dobrih	in	zlih	in	o	njihovi	
nadaljni	usodi	izgubi	ves	pomen.	Naj	bo	moderno	
ali	ne:	pri	Bogu	ni	nobene	demokracije,	nobenega	
pogajanja,	nobenega	glasovanja.	Je	absolutizem	v	
najpopolnejšem	pomenu	besede.	Samo	ena	izbira	je	
dana	človeku:	biti	za	ali	biti	proti.	Kdor	ni	popolnoma	
in	v	vsem	za,	se	je	že	sam	postavil	na	nasprotno	
stran.	In	tudi	ni	sodišča,	ki	bi	se	moglo	v	svoji	presoji	
zmotiti,	saj	si,	kot	je	bilo	že	rečeno,	v	bistvu	svojo	
sodbo	in	svojo	bodočnost	vsak	piše	sam.	Res	pa	je,	
da	bodo	ovce	ločene	od	kozlov,	da	bo	pšenica	ločena	
od	ljulke	šele	na	večer	žetve.	Do	tedaj	pa	raste	in	
živi	vse	med	seboj	premešano,	kar	pa	za	človeka	ne	
pomeni,	da	bi	lahko	prihajal	iz	tabora	v	tabor,	kakor	
se	mu	ravno	zljubi	 in	kakor	mu	ta	hip	prav	kaže.	
Pravi	tabor	je	pa	tam,	kjer	vidimo	Kristusa	v	svojem	
bližnjem,	pa	naj	je	tega	vreden	ali	ne.	

MIS LI
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BRA LI SMO
SALZBURG — Glavni	 urednik	 revije	 Der	 Spiegel	
Klaus	Brinkbäumer	je	2.	avgusta	na	Salzburških	vi-
sokošolskih	tednih	potožil,	da	so	se	tudi	resna	jav-
na	občila	pri	bralcih	znašla	v	“krizi	verodostojnos-
ti”,	ker	so	marsikatera	občila	začela	objavljati	tako	
imenovane	“lažne	novice”.
PUNTA ARENAS — Škof	 te	 čilenske	 škofije	 Ber-
nardo	 Bastres	 Florence	 je	 30.	 avgusta	 obsodil	
pobudo	za	uvedbo	istospolnih	zakonskih	zvez,	ki	jo	
je	predlagala	poslavljajoča	se	predsednica	Michelle	
Bachelet.	Poudaril	je,	da	so	pomemben	cilj	zakona	
otroci,	ki	jih	omenjene	zveze	ne	morejo	imeti.
JUBA — Južnosudanski	škof	Santo	Loku	Pio	Dogga-
le	je	v	pogovoru	za	National	Catholic	Reporter	ob-
tožil	domačo	vlado,	da	je	kriva	za	trpljenje	številnih	
ljudi	ter	za	to,	da	država	drsi	v	“velikanski	nered”.
TUNIS —	V	Tuniziji	so	odpravili	več	deset	let	star	
zakon,	ki	je	muslimanskim	ženskam	prepovedoval	
poroko	z	moškimi,	ki	niso	muslimanske	vere.	Doslej	
so	se	morali	nemuslimani,	ki	so	se	želeli	poročiti	z	
muslimanko,	spreobrniti	v	 islam	in	predložiti	potr-
dilo	o	tem.	Tunizija	sicer	med	arabskimi	državami	
velja	 za	 bolj	 napredno	 na	 področju	 pravic	 žensk,	
vendar	pa	diskriminacija	ostaja	pri	dedovanju.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	4.	septembra	spre-
jel	v	avdienco	ustanovitelja	in	voditelja	duhovnega	
gibanja	 Neokatehumenska	 pot	 Kika	 Argüella.	 Ar-
güello	je	omenjeno	gibanje,	ki	danes	šteje	25.000	
skupnosti	v	1.500	škofijah	med	124	narodi,	v	več	
kot	sto	semeniščih	pa	se	na	duhovništvo	pripravlja	
2.000	bogoslovcev,	ustanovil	leta	1964	v	Španiji	z	
že	umrlo	Carmen	Hernandez.
PRIŠTINA —	V	kosovskem	glavnem	mestu	so	5.	
septembra	ob	20.	obletnici	smrti	albanske	redovni-
ce	matere	Terezije	(1910–1997)	tej	svetnici	posve-
tili	novo	stolnico.	Papežev	zastopnik	na	slovesnosti	
je	bil	albanski	kardinal	Ernest	Simoni.
REYKJAVIK —	 Islandska	 vlada	 je	 15.	 septembra	
razpadla	potem	ko	je	ena	od	strank	zapustila	koali-
cijo	zaradi	poskusov	premierja	Bjarnija	Benediktsso-
na,	da	bi	prikril,	da	je	njegov	oče	skušal	doseči	reha-
bilitacijo	obsojenega	pedofila.	Ta	je	bil	obsojen	leta	
2004,	ker	je	12	let	dnevno	posiljeval	svojo	pastorko.
RIM — V	soboto,	16.	septembra,	so	zagovorniki	t.	
i.	“izredne	oblike”	mašnega	obreda	s	procesijo	po	
starem	delu	mesta	sklenili	večdnevno	praznovan-
je	ob	10.	obletnici	odloka	“Summorum	Pontificum”	
papeža	Benedikta	XVI.,	s	katerim	je	dopustil	vno-
vično	maševanje	po	tridentinskem	obredu.
ST. PÖLTEN — Številni	verniki	spodnjeavstrijskih	
župnij	so	se	v	nedeljo,	17.	septembra,	pripeljali	k	
maši	s	kolesi.	S	tem	so	pokazali	svojo	pripravljenost,	
da	sami	poskrbijo	za	čistejše	okolje.	Akcijo	so	poi-
menovali	V cerkev se vozimo s kolesom.
NEW YORK — Prva	dama	ZDA	Melania	Trump	je	ob	
srečanju	zakoncev	ali	partnerjev	svetovnih	vodite-
ljev	govorila	o	zaščiti	otrok	in	starševstvo	označila	
za	plemenit	poklic.	V	življenju	ni	imela	pomembnej-
še	in	prijetnejše	vloge,	kot	je	mama	sinu	Barronu.

JERUZALEM — Direktor	 kolesarske	 dirke	 Giro	
d‘Italia	Mauro	Vegni	je	18.	septembra	na	tiskovni	
konferenci	povedal,	da	se	bo	ta	veliki	športni	dogo-
dek	prihodnje	leto	začel	4.	maja	prav	v	Jeruzalemu	
pred	obzidjem	starega	dela	mesta,	na	programu	pa	
sta	še	dve	etapi	po	Sveti	deželi.
GRADEC — Graški	 škof	 Wilhelm	 Krautwaschl	 je	
19.	 septembra	 na	 tiskovni	 konferenci	 povedal,	 da	
bo	 graška	 škofija,	 ki	 bo	 prihodnje	 leto	 praznovala	
800-letnico	(geslo	praznovanja	bo	Sejati prihodnost)	
posebno	pozornost	namenila	številnim	srečanjem	ter	
iz	njih	črpala	“zagon”	za	prihodnje	delovanje.
SALZBURG — Kaldejski	 patriarh	 Louis	Sako	 je	 v	
predavanju,	ki	ga	je	imel	25.	septembra	v	Salzbur-
gu	ob	praznovanju	Iniciative	krščanski	Vzhod	(ICO),	
izrazil	veliko	zaskrbljenost	nad	prihodnostjo	kristja-
nov	v	Iraku.	Položaj	v	tej	državi	je	dodatno	zapletel	
referendum	o	neodvisnosti	Kurdov.	»Preprosto	ne	
vemo,	 kaj	 nam	bo	 prinesla	 prihodnost.	 Ljudje	 se	
bojijo,«	je	izjavil	patriarh.
NEW YORK — Vatikanski	 “zunanji	minister”	nad-
škof	Paul	Richard	Gallagher	je	25.	septembra	na	za-
sedanju	ZN	ob	ostrih	tonih	med	Severno	Korejo	in	
ZDA	pozval	k	diplomaciji	in	dialogu.	Vse	države	mo-
rajo	»hitro	in	odločno	narediti	korak	od	sedanjega	
širjenja	napetosti	in	vojaških	priprav«,	je	opozoril.
DUNAJ — V	Avstriji	je	1.	oktobra	2017	začela	velja-
ti	prepoved	nošenja	burke	in	nikaba,	muslimanskih	
oblačil,	ki	zakrivata	obraz.	Ženske,	ki	jih	bo	ustavila	
policija	in	ne	bodo	hotele	razkriti	obraza,	bodo	kaz-
novane	z	denarno	kaznijo	150	evrov.	Enaka	prepo-
ved	je	v	veljavi	v	Franciji	od	 leta	2011,	sledili	sta	
ji	Belgija	 in	Bolgarija.	Nizozemska	je	taka	oblačila	
prepovedala	v	javnih	zgradbah,	Nemčija	pa	javnim	
uslužbencem	in	pripadnikom	vojske	na	dolžnosti.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	1.	oktobra	obiskal	
italijanski	mesti	Bologna	in	Cesena.	To	je	bil	njegov	
četrti	obisk	znotraj	Italije	v	tem	letu	in	šestnajsti,	
odkar	je	bil	izvoljen	za	papeža.	V	Bologni	se	je	sre-
čal	tudi	z	okrog	tisoč	migranti.
LJUBLJANA — Okoli	500	od	700	poklicnih	gasil-
cev	se	je	zbralo	na	protestnem	shodu	pred	vladnim	
poslopjem.	Njihovo	spročilo	vladi:	»Kjer	gori,	tam	
smo	mi;	kjer	se	krade,	tam	ste	vi!«
RIM — Kardinal	Kevin	Farrell,	 prefekt	Dikasterija	
za	laike,	družino	in	življenje,	je	v	pogovoru	za	Ra-
dio	Vatikan	pohvalil	posinodalno	spodbudo	papeža	
Frančiška	Radost ljubezni	 kot	 “enkratno”	 za	novo	
usmeritev	zakonske	in	družinske	pastorale.
BONN — Predsednik	 komisije	 Karitas	 pri	 Nemški	
škofovski	konferenci,	Stephan	Burger,	je	po	obisku	
v	jordanskih	begunskih	zavetiščih	Evropejce	pozval	
k	skupni	politiki	do	beguncev.	»Pripravljenost,	da	
pomagajo,	je	pri	Jordancih	občudovanja	vredna	in	
opozarja,	da	moramo	tudi	mi,	Evropejci,	več	nare-
diti	za	begunce,«	je	povedal	za	KNA.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	pri	srečanju	s	člani	
Papeške	komisije	za	zaščito	otrok	21.	septembra	v	
Vatikanu	 napovedal,	 da	 se	 bo	 nadaljevalo	 zavze-
manje	zoper	spolne	zlorabe	v	Cerkvi.	»Nepreklicno	
in	po	vsem	svetu	ne	bo	nobene	tolerance«	za	spol-
ne	zlorabe	nad	otroki	in	mladoletnimi.
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SANTIAGO — Uradna	himna	obiska	papeža	Fran-
čiška	od	15.	do	18.	januarja	prihodnje	leto	v	Čilu	
z	naslovom	Dajem vam svoj mir	 je	postala	pravi	
hit.	Poje	jo	Čilenec	Domingo	Jonhy	Vega	Urzúa,	ki	
nastopa	z	umetniškim	imenom	Americo	in	je	med	
najbolj	priljubljenimi	glasbeniki	v	državi.
RIM — Desničarski	skrajneži	iz	gibanja	Rim	Rimlja-
nom	so	grozili	beguncem	iz	Eritreje,	ki	so	se	zbrali	k	
maši	v	cerkvi	na	Vii	Tiburtini.	Na	klic	Rdečega	križa	
je	 posredovala	 policija,	 ki	 je	 begunce	 pospremila	
nazaj	v	njihovo	zavetišče.
VARŠAVA — Muzej	 nekdanjega	 nemškega	 kon-
centracijskega	taborišča	Auschwitz-Birkenau	je	pri-
dobil	18	slik	nekdanjega	taboriščnika	slikarja	Davi-
da	Olerja.	Naslikal	jih	je	po	koncu	druge	svetovne	
vojne,	slikar	je	upodobil	tudi	pomore	taboriščnikov	
v	plinskih	celicah.
SAO PAULO — Sodišče	je	prepovedalo	uprizarja-
nje	igre	z	naslovom	Novi testament po Jezusu, kra-
ljici neba, ker	se	norčuje	iz	Jezusa	Kristusa	in	žali	
verska	čustva	ljudi.
MANILA — Vojaki	filipinske	armade	so	iz	rok	isla-
mističnih	teroristov	na	Mindanau	osvobodili	gene-
ralnega	vikarja	škofije	Marawi	Teresita	“Chita”	Su-
ganoba.	Teroristi	so	ga	zajeli	skupaj	z	več	verniki	
konec	maja	ob	napadu	na	stolnico	v	Marawiju	ter	
ga	vzeli	kot	talca.
CARACAS — Medtem	ko	 ljudje	v	Venezueli	–	 tudi	
tam	 živeči	 Slovenci	 –	 stradajo	 in	 jim	 primanjkuje	
zdravil,	je	predsednik	Maduro	namenil	deset	milijo-
nov	dolarjev	profesionalni	baseballski	ligi	Venezuele.
LINZ — Cerkveni	list	te	avstrijske	škofije	poroča,	
da	je	češka	cistercijanska	opatija	Višy	Brod	dobila	
nazaj	gozdove	in	ribnike,	ki	si	jih	je	leta	1950	prila-
stila	češka	komunistična	vlada.	Tako	se	bo	opatija	
lahko	v	gospodarskem	pogledu	postavila	na	lastne	
noge,	poroča	list.
VARŠAVA — Poljski	škofje	so	se	na	zasedanju	svoje	
konference	izrekli	zoper	reklamiranje	alkohola.	»Po-
ljaki	 danes	bolj	 pijejo	 kot	 za	 časa	 (komunistične)	
ljudske	 republike,«	 ugotavlja	 predsednik	 Poljske	
škofovske	konference	nadškof	Stanislaw	Gadecki.
JERUZALEM — Benediktinska	opatija	“Dormitio”	v	
Jeruzalemu	in	Inštitut	za	judovsko-krščansko	raz-
iskovanje	Univerze	 Luzern	 sta	 objavila,	 da	bo	 le-
tošnjo	nagrado,	poimenovano	po	griču	Sion	v	Je-
ruzalemu,	dobil	78-letni	izraelski	pisatelj	Amos	Oz	
za	svoj	roman	Juda.	Utemeljitev:	leta	2014	v	an-
gleščino	prevedena	knjiga	 je	»zanimiva	književna	
spodbuda	za	judovsko-krščanski	dialog.«
RIM — Papež	Frančišek	je	pri	srečanju	s	protima-
fijsko	 komisijo	 italijanskega	 parlamenta	 dejal,	 da	
mora	biti	boj	zoper	kriminalno	združbo	te	vrste	tako	
destruktiven	kakor	konstruktiven.	Po	eni	strani	se	
je	treba	boriti	zoper	zločince	in	podkupovanje,	po	
drugi	pa	morata	politika	in	gospodarstvo	zagotoviti	
boljše	življenjske	razmere.
VATIKAN —	Papež	Frančišek	je	15.	oktobra	razgla-
sil	35	svetnikov	iz	Latinske	Amerike,	Španije	in	Ita-
lije,	med	njimi	tudi	tri	staroselske	otroke-mučence	
iz	Mehike	iz	16.	stoletja.	To	so	prvi	kristjani,	ki	so	
jih	umorili	zaradi	krščanske	vere	na	ameriški	celini.

RAKA —	Kurdsko-arabske	Sirske	demokratične	sile	
(SDF)	so	17.	oktobra	2017	prevzele	popoln	nadzor	
nad	mestom	Raka,	 nekdanjo	 trdnjavo	 in	 prestol-
nico	 skrajne	 skupine	 Islamska	 država	 v	 Siriji.	 Po	
več	mesecih	spopadov	jim	je	uspelo	premagati	še	
zadnje	džihadiste,	ki	so	se	na	koncu	utrdili	v	glavni	
bolnišnici	in	na	stadionu.
YANGON — Kardinal	 Charles	Maung	Bo	 je	 pozval	
Zahod	k	večji	podpori	predsednici	mjanmarske	vlade	
in	Nobelovi	nagrajenki	za	mir	Aung	San	Suu	Kyi,	ki	si	
prizadeva	za	mir	med	armadnimi	silami	in	etničnimi	
milicami	ter	za	medstrankarski	dialog	pa	tudi	za	re-
šitev	občutljivega	vprašanja	muslimanske	manjšine	
Rohingya	v	večinoma	budističnem	Mjanmaru.
FULDA — Predsednik	 Nemške	 škofovske	 konfe-
rence	 kardinal	 Reinhard	Marx	 je	 ob	 zasedanju	 te	
konference	poslance	novega	nemškega	parlamenta	
povabil	 k	 “verbalni	 razorožitvi”.	 Vsak	 poslanec	 je	
dolžan	delati	za	skupno	blaginjo	 in	ne	sme	služiti	
le	eni	stranki.
RIM — Predsednik	Italijanske	škofovske	konferen-
ce	kardinal	Gualtiero	Bassetti	 je	pri	odprtju	zase-
danja	stalnega	sveta	konference	povabil	k	dialoški	
odprtosti	ter	dajanju	odgovorov	na	družbene	spre-
membe.	Cerkev	je	treba	odpreti	vsem,	se	osvobo-
diti	“klerikalizma”.
BANGUI — Kardinal	 Dieudonne	 Nzapalainga	 je	
“modre	čelade”	OZN	pozval,	naj	dejavneje	sodelu-
jejo	pri	reševanju	konfliktov	v	Srednjeafriški	repu-
bliki.	Ljudje	ne	morejo	razumeti,	kako	da	so	lahko	
“modre	čelade”	oddaljene	le	500	metrov,	ko	upor-
niki	vdirajo	v	hiše,	vendar	nič	ne	ukrenejo.
VATIKAN — Tiskovni	urad	Svetega	sedeža	je	ob-
javil,	da	bo	prihodnji	svetovni	dan	družbenega	ob-
veščanja	13.	maja	2018	posvečen	vzrokom,	nači-
nom	in	posledicam	načrtnega	širjenja	lažnih	novic.	
Geslo	bo:	Resnica	vas	bo	osvobodila,	tema	pa	Fake	
news	in	časnikarstvo	za	mir.
YANGON — Kardinal	Charles	Bo	je	v	pogovoru	za	
UcaNews	posvaril	pred	napačnimi	pričakovanji	od	
papeževega	obiska	v	Mjanmaru.	Kdor	meni,	da	se	
bo	papež	v	prvi	vrsti	zavzel	za	manjšino	Rohingyja,	
se	moti.	»Geslo	papeževega	obiska	je	ljubezen	in	
mir:	 ljubezen	med	etničnimi	skupinami,	med	ver-
nimi	ljudmi	in	večinskimi	budisti	in	drugimi	verami;	
mir	pomeni	končati	desetletja	trajajočo	vojno,	ki	še	
vedno	divja	na	severu	države.«
VARŠAVA — Številni	verni	Poljaki	so	se	na	praznik	
rožnovenske	 Matere	 Božje,	 7.	 oktobra,	 zbrali	 na	
mejah	 Poljske,	 da	 so	 na	 ta	 način	 z	 molitvijo	 za	
mir	počastili	100.	obletnico	Marijinih	prikazovanj	v	
Fatimi.	Rožni	venec	so	molili	na	okrog	4.000	krajih,	
naj	bo	na	ladji,	po	gorskih	kočah	ali	kje	drugje.
RAMALA — Palestinski	 minister	 za	 vere	 Yousef	
Idais	je	mednarodno	skupnost	pozval	k	zaščiti	sve-
tih	krajev	v	Palestini.	Samo	v	septembru	naj	bi	se	
Izraelci	več	kot	110-krat	v	različnih	oblikah	(raci-
je,	zapiranje	vernikov,	izkopavanja	…)	prekršili	nad	
svetimi	muslimanskimi	in	krščanskimi	kraji.
BAMAKO/COTONOU — Krajevna	javna	občila	po-
ročajo	o	več	islamističnih	napadih	na	cerkve	v	Ma-
liju.	Napadalci	so	bili	očitno	džihadisti.
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
LETO 1855

»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.	Doma	je	iz	mesta	Arab	v	
Kordofanu	nad	Kartumom.	Njen	oče	Škeri	je	prišel	
ranjen	iz	vojske	in	je	umrl.	Mati	Hava	je	še	živela,	
ko	je	ona	morala	zapustiti	očetov	dom.	Ta	deklica,	
prava	zamorka	živo	črne	barve,	je	bila	že	v	prvih	
otroških	letih	posebno	nadarjena.	Nekega	dne	jo	je	
hkrati	z	manjšo	sestro	in	sestrično	ugrabil	neusmiljen	
ropar	sužnjev,	stlačil	v	vrečo	in	odpeljal	na	oslu,	da	
bi	jih	na	bližnjem	trgu	prodal.	V	vreči	pa	je	bil	nekak	
nož.	Razumna	zamorčica	je	prerezala	vrečo;	vsi	trije	
otroci	so	cepnili	iz	nje	in	odhiteli	domov,	ker	še	ni	bilo	
daleč	od	doma.	Ni	pa	bila	tako	srečna	vdrugič,	ko	je	
s	svojo	sestro	pasla	ovce.	Roparji	so	obe	ugrabili,	
vlekli	v	Kartum	in	Berber	ter	ju	prodali.	Ko	je	prišla	
v	Kairo,	so	 jo	 ločili	od	sestrice.	Fatimo	so	prodali	
v	Kairu	v	hišo	nekih	zamorskih	šivilj,	ki	so	bile	pa	
mohamedanske	vere.	V	hiši	je	bilo	več	sužnjev.	Tudi	
ona	je	bila	precej	časa	v	Egiptu.	Je	še	bolj	otročja,	
ker	 je	mnogo	mlajša	 kakor	 oni	 dve.	 Prizadeva	 si	
posnemati,	kar	vidi	na	onih	dveh	dobrega;	je	pa	tudi	
sama	iznajdljiva	in	bistroumna.
Zamorki,	ki	sta	prišli	v	škofjeloški	uršulinski	sa-

mostan,	 sta	 bili	 krščeni	 na	 velikonočni	 torek	 leta	
1857.	Krstil	ju	je	vpričo	več	duhovnikov	starološki	
dekan	Franc	Kramar.	Botri	sta	bili	gospa	Pajkova,	
rojena	Scheichenstuehl	in	gospodična	Amalija	grofica	
Lichtenberg.	Prejeli	sta	tudi	prvo	sv.	obhajilo.
Mlajša,	Gorunfila,	je	imela	takrat	kakšnih	dvanajst	

let.	Pri	krstu	je	dobila	ime	Ivana.	Ni	bila	zamorka,	
ampak	Arabka.	Zgodnja	Danica	piše:	»Je	 rumen-
kaste	barve,	mnogo	bolj	vljudnega	vedenja	in	bolj	
bistre	 glavice	 kakor	 ona	 druga.	 Rojena	 je	 bila	 v	
Kartumu.	Oče	Ibrahim	je	bil	trgovec	z	dišavami.	Bil	
je	še	mlad,	zato	je	moral	k	vojakom.	Doma	je	pustil	
ženo	Tajbalhatir	in	to	hčerko.	Neki	Turek	je	odpeljal	
mater	v	svojo	hišo,	deklico	pa	pustil	sámo	na	domu.	
Deklico	je	mati	zelo	ljubila	in	je	ni	dosti	pustila	med	
druge	otroke.	Učila	jo	je,	da	je	en	Bog,	ki	po	smrti	
dobro	plačuje	in	hudo	kaznuje.	Ko	je	mati	odšla	v	
Turkovo	hišo,	je	njo	vzela	k	sebi	materina	sestra	in	
skrbela	zanjo.	Vendar	jo	je	mati	ponoči	skrivaj	hodila	
obiskovat.	Ko	so	to	opazili,	so	jo	vklenili,	da	ni	mogla	
do	hčerke,	deklica	pa	ne	do	matere.	Nekoč	se	je	z	
drugimi	otroki	igrala	pred	hišo.	Nenadoma	je	planil	
ropar,	zagrabil	njo	in	še	dve	drugi	deklici,	jih	zvezal,	
vrgel	na	konja	in	zbežal.	Pa	to	pot	je	bila	rešena:	neki	
vojak,	ki	jo	je	poznal,	je	povedal	njenemu	očetu	in	
oče	jo	je	šel	rešit.	Pa	so	jo	še	drugič	ugrabili.	Zaradi	
bolne	noge	ni	mogla	ubežati,	kakor	so	drugi	otroci,	
ko	so	zagledali	roparje.	Turški	ropar	ji	je	rekel,	da	
jo	pelje	k	materi,	odpeljal	jo	je	pa	v	Kairo.	Tam	je	
v	kratkem	času	imela	štiri	gospodarje;	pri	zadnjem	
je	varovala	otroke.	Ker	je	bila	še	preveč	šibka,	ji	je	

dete	nekoč	padlo	iz	rok;	zato	jo	je	gospodinja	pre-
tepla.	Neki	drugi	Turek	jo	je	priporočil	g.	Olivieriju,	
ki	jo	je	odkupil.«
»Hamisa,	po	krstu	Marija,	ima	okoli	14	let	in	je	

bila	rojena	v	Kobeju	v	srednji	Afriki.	Ima	še	tri	bra-
te	in	tri	sestre.	Njen	oče	Ibrahim	je	velik	pijanec;	
najbrž	je	zato	Hamisa	bolj	slabe	glave.	Nekoč	je	oče	
v	pijanosti	mater	tako	udaril,	da	ji	je	odbil	čeljust	
in	je	potem	umrla.	Otroci	so	se	nato	srdito	vrgli	na	
očeta	in	bi	ga	bili	ubili,	če	bi	ne	bil	zbežal.	Hamisa	ni	
hotela	več	ostati	doma;	materina	sestra	jo	je	vzela	k	
sebi.	Kmalu	jo	je	pa	roparski	Turek	ugrabil	in	prodal.	
Bila	je	prodana	še	enemu	Turku,	nakar	jo	je	kupil	g.	
Olivieri.	Zelo	je	boječa	in	sramežljiva.	V	domači	hiši	
je	večkrat	vzdihovala:	»O	Bog,	daj	mi	priti	v	dobro	
hišo!«	Zdaj	je	prišla.«
Za	 škofjeloški	 črnki	 je	 bilo	 treba	mnogo	 dela,	

truda	in	potrpežljivosti.	»Bili	sta	surovi,	obdivjani,	
nečloveški	in	nagnjeni	k	vsem	napakam.	Posebno	sta	
bili	druga	drugi	nevoščljivi.	Če	je	katera	dobila	kaj	
več	kruha	kakor	druga,	ali	če	je	bila	bolj	pohvaljena,	
je	druga	jezno,	togotno	razsajala.	Ko	se	jima	je	pa	
um	začel	razsvetljevati	z	resnicami	sv.	vere	in	se	jima	
srce	boljšati,	sta	kmalu	spoznali,	da	je	nevoščljivost	
greh	in	sta	se	začeli	odvračati	od	nje.	Nad	vse	pa	
sta	vzljubili	resnicoljubnost,	tako	da	sta	obžalovali	
vsako	najmanjšo	laž.	Če	sta	pri	drugih	opazili	kaj,	
kar	je	bilo	podobno	laži,	sta	jih	takoj	zavrnili:	»Ne	
pričaj	po	krivem!«	Kdo	bi	mogel	popisati	njune	go-
reče	želje	po	sv.	krstu!	Ko	je	bil	7.	marca	tudi	v	Loki	
velik	potres,	sta	se	zelo	prestrašili.	Ena	je	zavpila:	
‘Kristus	prihaja	k	sodbi,	jaz	pa	še	nisem	krščena!’	
Hitro	sta	vstali	in	začeli	moliti	rožni	venec.	Zadnje	
dni	vélikega	tedna	sta	se	hoteli	postiti	ob	samem	
kruhu,	da	bi	se	za	krst	vredno	pripravili.	Tisto	noč	
pred	krstom	sta	vso	noč	molili	in	Boga	prosili,	da	bi	
doživeli	presrečni	dan.	Sami	potem	nista	vedeli,	kako	
bi	naj	izrazili	hvaležnost	do	Boga,	do	g.	Olivierija,	
do	nun,	do	spirituala	in	do	krstitelja.«
Kako	je	bilo	potem	s	temi	štirimi	zamorkami?
Ana	Zejneb	 je	 postala	 uršulinska	 laična	 sestra	

z	imenom	Nikolaja.	Opravljala	je	službo	vratarice.	
Tudi	 je	 vodila	 zbirke	 za	misijone.	 Postave	 je	 bila	
srednje	velike	in	precej	močne,	barve	temno	sivka-
ste;	ustnice	je	imela	zelo	razvite.	Vse	življenje	jo	je	
bolela	glava;	najbrž	je	zato	imela	top	pogled	brez	
določenega	izraza.	V	vsem	je	bila	počasna.	Kdor	jo	je	
poznal	od	bliže,	je	vedel,	da	je	nagnjena	k	otožnosti.	
Ostala	 je	pač	presajena,	 tuja	cvetlica.	Nemško	 je	
znala	precej	dobro,	slovenskega,	ki	ga	v	samostanu	
ni	dosti	potrebovala,	pa	samo	nekaj	besed.	V	prvem	
času	njenega	redovništva	so	se	 ljubljanske	gospe	
precej	zanimale	zanjo;	to	ji	je	težko	delo.	Goreče	je	
častila	svojo	zavetnico	sv.	Ano.
Umrla	je	po	nekaj	tednih	bolehanja	17.	septembra	

1919,	stara	okoli	75	let.
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O srečni dom nad zvezdami, kjer bivajo vsi blaženi,
predragi bratje in sestre, ki so ločili se z zemlje.
Obrisal Bog je njih solze, nič več bolesti ne trpe,
minil je jok, minila smrt, veselja raj jim je odprt.

Presrečni bratje in sestre, ki v Bogu se radujete –
Vodite nas v nebeški raj, kjer bomo srečni vekomaj!

Življenje naše kratko je, končali bomo romanje,
odšli nad zvezde v pravi dom in tam živeli z Jezusom.
Tam bomo našli drage vse, ki v Bogu so odšli z zemlje.
Minil bo jok, odšla bo smrt, nebeški raj nam bo odprt.

Presrečni bratje in sestre, ki v Bogu se radujete –
Vodite nas v nebeški raj, kjer bomo srečni vekomaj!
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Niko Kuret

ŽEGNA NJE
Leta	1857	je	poročal	Janez	Bilc	v	“Novicah”	o	že-

gnanju	na	Krasu	in	Notranjskem:	»Žegnanje	cerkvá	
imenujejo	 tukaj	 ‘opasilo’.	Marsikateri	 bralec	 si	 bo	
mislil:	od	kod	to	ime	opasilo?	Razjasniti	mu	tedaj	
hočem.	–	Pravil	mi	je	stari	mož,	da	še	dobro	pomni,	
ko	so	cerkev	ta	dan	s	konopom opasali ...«
O	opasilu	(tudi	opasilnici)	je	navedel	Pleteršnik	

Levstikovo	razlago,	da	je	bila	nekdaj	šega,	»da	so	
ob	takej	priliki	cerkev	s	svečami	opasali	...«
Pasanje	bogoslužnih	predmetov	in	stavb	s	plat-

nom,	volno	ali	 voskom	 (voščenicami)	 je	bilo	 raz-
širjeno	po	Evropi	in	zlasti	po	njenem	jugovzhodu,	
med	Srbi	in	Makedonci.	V	Vzhodnih	Alpah	je	znano	
pasanje	cerkvá	sv.	Lenarta	z	verigami.

O	 izviru	 in	 pomenu	 pasanja	
je	 pisal	 pri	 nas	 pred	 Sergijem	
Vilfanom	Jakob	Kelemina,	ki	 je	
videl	v	pasanju	pravno	šego.	Le-
opold	Kretzenbacher	je	opozoril,	
da	 ima	 pasanje	 tudi	bogosluž-
ni	 (kultni)	 pomen:	 pasanje	 naj	
ne		ka	te	re	 osebe,	 predmete	 ali	
nepremičnine	loči	od	vsakdanje	
svetne	rabi	in	jih	dodeli	ali	oddeli	
božanstvu.	 Ponekod	 je	 dobilo	
pasanje	čisto	določen,	magičen	
namen	–	pasale	so	se	ženske,	da	
bi	bile	rodovitne.

Notranjsko-primorsko	opasilo	pa	naj	bi	bilo	po	
Sergiju	Vilfanu,	ki	se	opira	na	urbarialno	gradivo,	
ime	za	prostor,	ki	je	bil	s	“pasom”	oddeljen	in	naj	bi	
na	njem	žegnanje	nemoteno	potekalo.	Ker	gre	za	
ukrep	docela	svetnega	značaja,	ni	verjetno,	da	so	
žegnanjski	prostor	opasovali	z	voščenkami,	ampak	s	
pripomočkom,	ki	ga	še	danes	uporabljajo	reditelji	in	
policija,	kadar	hočejo	zadržati	množico	–	s	konopom,	
ki	ga	je	omenil	prezrtemu	Janezu	Bilcu	njegov	“stari	
mož”.	Da	pa	so	cekve	opasovali	tudi	z	voščenkami,	
pričajo	 pesmi	 v	Štrekljevi	 zbirki.	 Točne	podobe	o	
“pasanju”	 še	 nimamo,	 čeprav	 so	 ga	 poskušali	 že	
različno	razlagati.	Znano	tudi	še	ni,	zakaj	se	je	ime	
“opasilo”	udomačilo	ravno	in	samo	na	Primorskem.
Opasila	ali	“shodi”	se	po	vaseh	košanske	in	vrem-

ske	fare	in	po	brkinskih	vaseh	začno	s	prvo	nedeljo	
po	prazniku	sv.	Petra	in	Pavla	(29.	junija).	Vrstijo	
se	do	nedelje	po	sv.	Mihaelu	(29.	septembra).	Kdor	
gre	na	“shod”,	pravi,	da	gre	“na	štruklje”.	Kdor	je	
vabljen,	pravi,	da	gre	“v	góstje”.	Še	pred	vojsko	je	
povabila	vsaka	hiša	vse	sorodnike	iz	bližnjih	vasi.	S	
tem	so	se	utrjevale	vezi	v	sorodstvu.	Po	brkinskih	
vaseh	povabijo	h	gostiji	tudi	duhovnika,	ki	na	dan	
shoda	mašuje.	Kakor	v	Rožu,	ima	tudi	gostija	v	Br-
kinih	dva	dela,	ki	jima	sledi	še	popotnica.	Za	obed	
pride	na	mizo	mesna	juha	s	rižem	ali	rezanci,	kuhano	
meso	s	krompirjem	in	solato	ali	hrenom,	piščančja	
obara,	štruklji,	potica,	šartelj,	krofi	in	–	v	zadnjem	

čase	–	črna	kava.	Drugi	del	gostije	je	ob	treh	popol-
dne.	Gostom	postrežejo	z	ocvrtimi	piščanci,	pršutom,	
solato	ali	stročjim	fižolom,	potico,	šarteljnom,	krofi	
in	cvrtjem.	Da	je	ob	vsem	tem	tudi	vina	na	pretek,	
je	razumljivo.	Spodobi	se,	da	si	gostje	pri	prihodu	in	
odhodu	ogledajo	živino	v	hlevu.
Opasila	ali	shoda	seveda	ni	brez	plesa.	V	brkin-

skih	vaseh	so	za	to	najeli	godce,	navadno	osem.	V	
košanski	 in	vremski	 fari	so	bili	 zmerom	 iz	Slop	 in	
Mislič	v	Brkinih.	Duhovščina	sicer	s	plesom	ni	bila	
zadovoljna.		Kjer	so	nastopali	godci,	tam	za	kazen	
ni	bilo	maše.	Kjer	so	se	zadovoljili	s	harmonikarjem,	
je	duhovnik	maševal.
Na	brkinskem	opasilu	je	bilo	tako,	da	si	fantje	za	

ples	deklet	niso	izbirali,	prav	tako	ne	dekleta	fantov:	
plesalo	se	je	“na	klobuk”,	pri	čemer	je	bilo	prepuščeno	
sreči,	katera	dva	se	bosta	znašla	skupaj;	»vsak	mora	
biti	z	igro	zadovoljen,	če	tudi	mu	je	mnogokrat	črez	
voljo«	(Ivan	Berščak).

Istrsko opasilo	 je	 trajalo	 tri	dni.	V	Kortah	se	
je	 začelo	v	nedeljo	 s	 slovesno	mašo.	Tudi	 Istrani	
so	povabili	 sorodnike	 iz	 sosednih	 fará	 in	vasi.	Na	
naslednja	dva	delavnika	je	hodila	godba	po	vasi	in	
zagodla	pri	vsaki	hiši.	Gospodar	je	prinesel	godcem	
v	 “bokaléti”	 (majoliki)	 novo	 vino.	Godci	 so	 vozili	
na	vozu	ali	samokolnici	s	seboj	sod	in	tudi	vanj	je	
gospodar	vlil	nekaj	vina.	V	torek	je	igrala	po	vasi	
“ramonika”	(harmonika).
V	 Dekanih	 je	 bilo	 opasilo	 véliki	 dan	 domačih	

fantov,	“pártarjev”.	Na	opasilu	so	dobili	mlajši,	tisti,	
ki	 so	dosegli	 polnoletnost,	 “mladénci”,	 pravico	do	
partarstva.	Dolžnost	partarjev	je	bila,	da	so	uredili	
in	okrasili	plesišče	na	trgu.	Sredi	plesišča	se	je	vzdi-
goval	visok	drog	z	narodno	zastavo	na	vrhu.	Poiskati	
in	najeti	so	morali	godce,	bodisi	doma	ali	drugod,	
njihova	najvažnejša	naloga	pa	je	bila,	da	so	izbrali	
“mladencem”	par	za	njihov	prvi	ples.	S	plesalci	so	
se	morali	naposled	pomeniti	glede	plačila	prispevka	
za	kritje	stroškov.	Zjutraj	na	dan	opasila	so	partarji	
pričakali	ob	vstopu	v	vas	goste	iz	soseščine	in	jih	
pozdravili.	Dopoldne	je	bilo	slovesno	cerkveno	opra-
vilo,	nato	pa	v	vsaki	hiši	slavnostno	kosilo.	Kmalu	
popoldne	so	se	partarji	spet	zbrali.	Z	godci	so	krenili	
po	vasi.	To	je	bil	poziv	vaščanom,	naj	pridejo	na	ples.
Partarji	so	si	za	opasilo	okrasili	predvsem	slam-

nike	 s	 cvetjem	 in	 vihrajočimi	 pisanimi	 trakovi.	 V	
sprevodu	na	plesišče	so	nosili	posode	z	novim	vinom.	
Ko	so	obhodili	z	godci	vso	vas,	so	krenili	na	plesišče.	
Za	njimi	so	se	zgrnili	vaščani	z	gosti	in	so	v	krogu	
obstopili	plesišče.
Godci	so	zaigrali	prvi	“kos”	in	v	krog	so	stopili	prvi	

plesalci.	Plesali	so	v	“partídah”,	to	je	v	vrsti	raznih	
plesov.	Prva	partida	je	bila	določena	za	mladence	z	
dekleti,	ki	so	jim	bila	dodeljena.	Dekleta	so	se	za	ta	
prvi	ples	napravila	v	belo	obleko.	V	njej	so	ostala	
do	prvega	odmora.	Tedaj	so	odhitela	domov	in	se	

nadaljevanje is prejšnje številke
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preoblekla	v	svojo	svečano	barvasto	domačo	nošo.	
Partida	je	sledila	partidi.	Med	odmori	so	fantje	zapeli,	
v	prejšnjih	časih,	pred	prvo	vojsko,	je	zapel	društveni	
pevski	zbor	–	med	ljudskimi	pesmimi	so	se	oglašale	
narodne	budnice,	medtem	ko	je	godba	povzdignila	
slovesno	vzdušje	z	“Naprejem”.
Posamezni	plesalci	 ali	 tudi	 skupine	plesalev	 so	

si	 lahko	posamezne	partide	kupili,	kar	jim	je	dalo	
pravico,	da	so	jih	plesali	samo	oni;	take	plese	so	ime-
novali	“kordije”.	Ples	je	trajal	pozno	v	noč.	Zabava	se	
je	nadaljevala	naslednji	dan	in	včasih	celo	več	dni.
Plesali	 so	 svoje	 dni	 zelo	 značilne	 stare	 plese:	

mafrino,	staro	polkico,	cotič	(=	Schottisch),	“séte	
páši”	(sette	passi	–	sedmorko,	“zibnšrit”),	“do	páši”	
(do	[=	due]	passi),	“šaltin”,	mazurko.
Opasila	so	potekala	podobno	na	tržaškem Kra-

su.	V	Skopem	so	 imeli	v	vasi	kar	osem	do	deset	
okroglih	lesenih	plesišč,	“brjárjev”,	lepo	okrašenih	
z	“baloni”	(lampijoni).	Fantje	iz	posameznih	vasi	so	
si	brjár	“kupili”,	najeli	–	ali	za	ves	čas	opasila,	ali	za	
eno	uro,	ali	kakor	so	hoteli.	Plesali	so	–	konec	19.	
stoletja	–	od	treh	popoldne	do	sedmih	ali	devetih	
zvečer.	Brjári	sevedad	niso	bili	veliki	–	hkrati	je	na	
brjáru	plesalo	 le	do	osem	parov.	Lastnik	plesa	 je	
bila	fantovska	druščina,	njen	glavar	je	bil	“žépan”,	

njemu	je	bilo	treba	plačati	ples.	Godci	so	prihajali	v	
Skopo	iz	Dutovelj,	imeli	so	godbi	na	pihala.	Konec	
19.	stoletja	do	prišli	v	modo	“špicpolka”,	“šotiš”	in	
“zibnšrit”.	Še	prej	so	prihajali	gost	tudi	“Kalabreži”,	
Italijani	z	dudami.	–	Kako	je	sicer	potekalo	kraško	
opasilo,	je	opisal	Virgil	Šček	(Lokavske starine).	V	
Kačičah	 pri	 Lokvi	 je	 opasilo,	 “kačičnica”,	 na	mali	
šmaren.	Svoje	dni	je	bila	ob	desetih	slovesna	maša.	
Od	ranega	jutra	so	točili	na	zeleni	trati	vino,	pivo,	
prodajali	kavo,	mesnino,	sir,	vseh	vrst	kruha,	igrače.	
Istranke	in	Škedenjke	so	prinesle	naprodaj	ribe,	bige	
in	štruklje.	Številni	gostilničarji	–	iz	Divače,	Ležeč,	
Lokve,	seveda	tudi	iz	Kačič	–	so	si	postavili	stojnice.	
Ples	je	bil	pri	Bradaču.	Ljudje	so	prihajali	od	vseh	
strani:	iz	Rodika,	Lokve,	Sežane,	Dutovelj,	iz	Gor-
nje	Istre	in	prav	posebno	iz	tržaške	okolice	–peš,	z	
vozički,	kočijami,	“landauerji”.
Na	Goriškem	je	za	“šagro”	ponekod	(postavim	

v	Poljubinju)	šega,	da	dekleta	delijo	fantom	pirhe.	
Teh	seveda	ne	zna	pisati	vsaka,	zato	imajo	spretna	
dekleta	vse	noči	 dela,	 gospodinje	pa	 skrb,	da	bo	
dosti	jajc.	V	Žabčah	in	Poljubinju	je	šagra	že	prvo	
nedeljo	v	maju	(Pavel	od	Križa,	28.	aprila).	V	soboto	
zvečer	zakurijo	kres.	V	nedeljo	prihajajo	sorodniki	

in	znanci.	Fantje	so	že	prej	sklenili,	katere	 izmed	
mlajših	deklet	bodo	povabili	na	prvi	ples.	V	nedeljo	
gredo	na	dom	ponje	in	jih	tudi	pripeljejo	nazaj.	Svoje	
dni	so	imela	taka	dekleta	potem	pravico,	da	so	se	
ob	nedeljah	sprehodila	in	se	ustavljala	pri	fantih,	ki	
so	v	lepih	belih	jopah	posedali	na	mostiču	in	kadili.	
Malo	so	se	pomenili,	nato	pa	je	vsak	fant	svoje	dekle	
povabil	na	ples.

V Beneški Sloveniji	 prirejajo	 ob	praznovanju	
cerkvenega	patrona	šagre	z	javnimi	igrami:	tombo-
lo,	balinanjem	in	drugimi,	poroča	Anton	Mailly	leta	
1916;	v	nekaterih	vaseh,	tako	v	Podgori,	prodajajo	
Furlanke	posebne,	obročem	podobne	kolače	(“co-
lassis”),	ki	jih	ljudje	kupujejo	in	nosijo	domov	kot	
odpustke.	V	Nadiški	dolini	pravijo	šagri	“odpustek”,	
“shod”	ali	“senján”.	Takrat	streljajo	z	“martaletom”	
(možnarjem),	spečejo	“gubanco”,	imenitno	domačo	
pogačo,	ter	povabijo	žlahto	in	sosede.	Zelo	znani	so	
“sejmi”	v	Brščah,	v	Landarski	 jami	 in	v	Tarčentu.	
Takrat	so	plesali	med	drugimi	stari	“slovenski	ples”	
(“sclavo”),	ples	v	obliki	kola.	Na	brjarjih	pa	plešejo	
tudi	navadne	plese.	K	tem	slavnostim	so	prihajali	
tudi	Slovenci	od	onstran	meje	(“unéjci”).	V	Reziji	so	
imeli	po	starem	veliko	“shodov”,	ki	so	jih	praznovali	
na	moč	slovesno:	o	sv.	Juriju,	o	sv.	Florjanu,	o	sv.	
Vidu,	o	sv.	Karlu	–	vsaka	vas	svojega.
Nič	manj	slovesno	in	še	s	posebnimi	starosvetnimi	

posebnostmi	obhajajo	svoj	“žegen”	Korošci.
V	Ukvah	v	Kanalski	dolini	 že	nekaj	dni	prej	po	

hišah	čedijo	in	pečejo.	Na	soboto	pritisnejo	s	planin	
vsi	fantje,	tudi	pastirji	imajo	to	nedeljo	izgovorjen	
dopust	in	privriskajo	v	dolino.	Zvečer	fantje	“pušeljc	
pletejo”.	Fantovski	starešina	skliče	namreč	fante	v	
soboto	zvečer	v	gostilno.	Tu	v	stranski	sobi	pripra-
vljajo	šopke	 iz	nageljnov,	 rožmarina	 in	pozlačenih	
vejic,	ki	jih	povežejo	s	trakcem.	Na	skrivaj	pomaga	
tudi	káko	dekle.	Te	“pušeljčke”	dobe	naslednje	jutro	
po	véliki	maši	tisti	fantje,	ki	še	nimajo	dekleta.	Kdor	
pa	dekle	 ima,	mu	mora	pušeljc	dati	ona,	da	si	ga	
pripne	na	 “koroški”	 klobuk.	V	nedeljo	po	maši	 se	
zbero	pod	lipo.	Tu	se	je	domača	godba	že	ustopila	v	
krog,	poleg	pa	v	širokem	kolobarju	fantje	in	novin-
ci.	Množica	se	usuje	iz	cerkve.	Prvi	fant	zauka,	da	
odmeva	od	Nebrije	do	Višarij,	in	godba	udari	“tuš”.	
Medtem	dele	šopke	fantom,	ki	jih	nimajo,	se	pravi	
tistim,	ki	še	nimajo	dekleta.	To	je	nekaj	za	dekleta:	
glej	si,	 ta	 je	še	prost	–	škoda,	onile	 jo	pa	že	 ima	
...	Tako	dekliški	svet	po	vrsti	rešeta	fante.	Ti	pa	se	
ustopijo	v	krog	in	zapojo,	najrej	krepko	fantovsko,	
nato	pa	nežno	koroško,	kjer	fantovski	tenor	“visoko	
plava”.	Spet	zaukajo,	nato	pa	stopi	v	krog	zala	dečla	
v	lepi	domači	noši	in	prinese	na	velikem	plad	nju	s	
pušeljci	okrašene	steklenice	vina	in	kozarce.		V	kro-
gu	ponudi	vsakemu	fantu	kozarec.	Vsak	ga	mora	na	
dušek	izpiti	 in	zaukati.	Ko	je	to	opravljeno,	zaigra	
godba	prvi	valček.	Svoje	dni	je	sledil	nato	splošen	
ples,	zdaj	pa	imajo	ples	zvečer	na	deskah.	Pač	pa	
zdaj	fantje	z	godbo	na	čelu	in	pušeljcem	za	klobukom	
obhodjo	vse	Ukve	in	na	vsakem	križišču	zapojo	nekaj	
pesmi.	Popoldne	se	nadaljuje	sejem.	Fantje	pa	že	
oprezujejo,	kako	bi	“fantovski	pušeljc”	zamenjali	za	
pravega,	za	takega,	ki	bi	ga	povezala	dekliška	roka	...

Solinarska šagra
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
POKRAJINA V CESARSTVU

J U D J E ,  RA Z P R Š E N I  P O  C ES A R S T V U
Zanimivo	je,	da	so	med	zaprto	skupnostjo,	ki	se	

je	trmasto	branila	kakršnihkoli	odnosov,	in	ogromnim	
cesarstvom,	katerega	delček	je	bila,	vendarle	ob-
stajale	tako	močne	povezave,	da	se	je	mogel	nauk,	
rojen	v	Palestini,	nemudoma	razširiti	po	vseh	delih	
rimskega	sveta.	Sejalec	namreč	ni	sejal	samo	po	
kamnitih	poljih	Judeje	in	po	ljubkih	galilejskih	gri-
čih.	Kadar	je	Jezus	učil,	se	nikoli	ni	obračal	samo	na	
izraelsko	ljudstvo,	ampak	je	mislil	tudi	na	množice,	
razpršene	po	vsem	cesarstvu,	od	Španije	do	Azije	
in	od	Afrike	do	Bizanca,	ki	so	prav	tako	pričakovale	
velike	 spremembe.	 Ker	 je	 oznanjal	 svoj	 nauk	 na	
ozemlju	 najbolj	 ekspanzivnega	 naroda,	 je	moral	
ta	nauk	nujno	postati	vesoljen.	Najprej	se	je	zato	
razširil	v	okviru	cesarstva.	Komaj	je	Jezus	umrl,	že	
je	evangelij	pognal	korenine	povsod,	kjer	se	je	le-
sketala	legionarska	čelada.	V	manj	kot	treh	stoletjih	
sta	postala	krščanstvo	in	rimstvo	soznačna.

Očitno	je,	da	so	Judje	nehote	mnogo	pripomogli,	
da	se	je	setev	tako	hitro	razširila.	Nastop	Judov	v	
svetu,	diaspora,	se	začenja	z	babilonskim	izgnan-
stvom,	ko	je	mnogo	Izraelcev	ostalo	v	Mezopota-
miji	 in	v	 Iranu.	Aleksander,	Lagidi	 in	Selevkidi	 so	
še	pospeševali	izseljeniške	tokove.	Poslovni	razlogi	
nam	pojasnjujejo	tudi	nastanitev	znatnih	hebrejskih	
skupin	v	Egiptu,	v	Grčiji	in	v	Rimu.	Že	v	2.	stoletju	
pred	Kr.	govore	apokrifne	Sibilinske	knjige	o	Judih:	
»Zemlja	je	polna	tvojega	plemena	in	morje	do	vrha.«	
Strabon	je	pisal	pod		Avgustom	o	njih:	»Vdrli	so	v	
vsa	mesta	in	težko	bi	našli	kraj,	kjer	ne	bi	sprejeli	
tega	ljudstva	in	mu	ne	bi	zagospodarilo.«	Rimljani	
so	tako	naseljevanje	še	podpirali.	Cezar	je	bil	njihov	
prijatelj	in	vse	mesto	je	moglo	videti	svečano	žalova-
nje	Judov	ob	njegovi	smrti.	Avgust,	Tiberij	in	Klavdij	
so	sicer	zahtevali	od	njih,	da	spoštujejo	javni	red	in	
pravice	drugih,	vendar	so	jih	tudi	ščitili.	Poznamo	
primere,	ko	je	cesar	strogo	nastopil	proti	nerodnim	
uradnikom,	ki	so	po	nekaterih	pokrajinah	nadlegovali	
Izraelove	sinove.	Še	več:	Judom	so	dovolili,	da	si	

izberejo	zunanje	oblike	obveznega	češčenja	cesarja;	
zadovoljili	so	se	z	nadomestilom,	na	primer	z	žrtvami	
Jahveju	namesto	Avgustu.

V	celoti	so	bili	ti	razkropljenci	trdno	povezani	s	
palestinskim	 občestvom.	Bilo	 je	 le	malo	 odpadov	
in	malo	 zakonov,	 sklenjenih	 s	 pogani.	 Vsako	 leto	
je	šlo	na	tisoče	romarjev	iz	vseh	krajev	cesarstva	
praznovat	veliko	noč	v	Jeruzalem	in	ko	je	Jud	do-
polnil	dvajseto	leto,	je	plačeval	svetišču	sveti	davek.	
Tako	je	vdrla	s	pomočjo	teh	skupin	izraelska	misel	
v	vse	rimsko	vesolje.	Odnosi	z	domačim	prebival-
stvom	 so	 bili	 zamotani:	 poznamo	 resnične	 krize	
protijudovskega	sovraštva	s	preganjanji	in	pogromi	
in	 še	 danes	moremo	brati	 polemične	 spise	 starih	
“Drumontov”	(Drumont,	znan	francoski	antisemit,	
op.	ur.),	na	primer	Apiona,	ki	hudo	spominjajo	na	
naše	antisemite.	Vendar	pa	se	je	istočasno	širil	tudi	
določen	vpliv	judovske	filozofije	in	vzvišenega	nauka	
o	enem	samem	Bogu.
Filon,	aleksandrijski	 Jud	 in	Kristusov	sodobnik,	

ki	 je	 bil	 globoko	 veren,	 razvija	 v	 platonski	 smeri	
svoje	 pojmovanje	 Logosa,	 Božje	moči,	 srednika,	
ki	ga	uporablja	Vsemogočni	za	delovanje	v	svetu,	
predmetu	kontemplacije	za	tistega,	ki	se	hoče	dvig-
niti	 k	 Neizrečnemu.	 Čeprav	 Filonov	 nauk	 ni	 imel	
tistega	 splošnega	 izžarevanja,	 kakršnega	 so	mu	
nekoč	pripisovali,	pa	je	le	prodrl	v	egiptovske	kroge	
in	nekaj	njegovih	sledov	najdemo	celo	pri	Klemenu	
Aleksandrijskem	in	pri	Origenu.
Judje	so	se	povsod	v	cesarstvu	držali	nasveta,	

ki	jim	ga	je	bil	dal	stari	Tobít:	»Zahvaljujte	se	mu,	
Izraelovi	sinovi,	pred	obličjem	poganov,	zakaj	on	vas	
je	razsejal	mednje.	Tam	je	pokazal	svojo	veličino.	
Poveličujte	ga	pred	vsemi	živimi!	Zakaj	on	je	naš	Go-
spod,	on	je	naš	Bog,	on	je	naš	Oče,	on	je	Bog	na	vse	
veke«	(13,3-4).	Trume	prozelitov	so	bile	pripravljene	
postati	resnični	Izraelci,	da	bi	bili	deležni	tako	vzviše-

Vračanje iz babilonskega izgnanstva

Judovski trgovec v Egiptu
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ne	vere.	Zato	je	bilo	treba	poguma,	ker	so	zahtevali	
od	njih,	da	se	dajo	obrezati	(razlog,	ki	pojasnjuje	
večje	število	žensk	kakor	moških	med	njimi).	Bili	
so	tudi	pogani,	ki	se	sicer	niso	držali	vseh	obredov	
Tore,	ki	pa	so	izjavili,	da	sprejemajo	judovsko	vero	
in	 glavne	 običaje	 Judov;	 rekli	 so	 jim	 simpatizerji	
ali	bogaboječi.	»Ni	grškega	mesta	niti	barbarskega	
naroda,«	pravi	 Jožef	 Flavij,	 »kjer	 se	ne	bi	mnogi	

držali	naših	postav	glede	hrane,	posta,	prižiganja	
svetilk	...«	Prodiranje	judovstva	v	živo	meso	rim-
skega	cesarstva	moremo	primerjati	s	prodiranjem	
številnih	vzhodnih	verstev,	ki	ga,	kot	bomo	videli,	
opažamo	v	istem	času.	Vendar	pa	je	to	verovanje,	
ki	ga	je	krščanstvo	v	njegovi	polnosti	izpopolnilo	in	
oplemenitilo,	nekega	dne	 imelo	vlogo	mogočnega	
kvasu,	čeprav	je	uporabilo	njegovo	jedro.

“Neskončna	vzvišenost	 rimskega	miru.”	Kvas	v	
telesu,	ki	je	sámo	težilo	za	tem,	da	bi	bilo	prekvaše-
no.	Neovrgljivo	je	namreč,	da	marsikaj	v	političnih,	
družbenih,	nravstvenih	in	duhovnih	okoliščinah	rim-
stva	pojasnjuje	lahkoto,	s	katero	se	
je	mogel	razširiti	evangelij.
Rimski	svet	tiste	dobe	nam	nudi	

nenavaden	 odsev	 nasprotij	 med	
sliko	veličine,	reda	in	mogočnosti,	
ki	jo	kaže	njegov	veličastni	politični	
sestav,	in	klicami	smrti,	ki	jih	odkri-
va	 zgodovina	 v	 njegovam	osrčju.	
Ob	 uri,	 ko	 dosežejo	 družbe	 višek	
razvoja,	je	v	njih	že	kal	smrti,	ki	jih	
usmerja	v	propad.
Rim	je	bil	tedaj	močnejši,	kakor	

je	bila	kdajkoli	kaka	država.	Zato	je	
resnica	v	Vergilovih	stihih:	»Dvignil	
je	glavo	više	od	vseh	drugih	mest,	kakor	se	dviga	
cipresa	nad	slabotno	divjo	trto.«	Ob	tej	uri	so	sinovi	
volkulje	dosegli	tisto	duhovno	nadoblast,	ki	je	nare-
dila	njihovo	civililzacijo	najplodovitejšo	v	zgodovini.

Morda	bi	ji	bila	na	drugem	koncu	sveta	enaka	za	
rumeno	pleme	kitajska	civilizacija,	ki	je	bila	v	tistem	
trentku	 v	 rokah	 hanske	 vladarske	 hiše,	 200	 pred	
Kr.-220	po	Kr.

Njihovo	gospostvo	nad	premaganimi	narodi	se	zdi	
trdnejše	in	bolj	človečansko	od	vseh	drugih	držav,	
ki	so	bile	pred	njimi.	Ustanove	in	pravo,	umetnost,	
jezik	in	slovstvo,	vse,	kar	izhaja	iz	njih,	je	prostorsko	
in	časovno	neskončno	daljnosežno.
Politični	 obrazec,	 ki	 so	 ga	 sprejeli,	 se	 zdi,	 da	

uresničuje	 najboljše	 in	 dopušča	 razrešitev	 težkih	
vprašanj,	 ki	 jih	 je	 ogromna	 razsežnost	 države	 še	
pomnožila:	cesarstvo	je	zavzemalo	tedaj	vsaj	tri	mi-
lijone	kvadratnih	kilometrov	(približno	tretjina	Zdru-
ženih	držav	ali	tretjina	Kitajske	ali	cela	Indija	ali	150	
Slovenij,	op. ur.).	Kakih	trideset	let	pred	Kristusom	
je	živel	mož,	ki	je	spoznal	potrebo	popolne	pretopit-
ve	rimskih	metod	in	ustanov.	Po	njegovi	zaslugi	je	
zgodovina	Rima	nehala	biti	zgodovina	mesta	in	je	
postala	zgodovina	ogromnega	občestva	dežel,	ki	jim	
je	logično	misleči	duh	vtisnil	splošno	veljavne	zamisli.	
Spremembo	je	uvedel	v	lastno	korist,	česar	pa	mu	
ni	nihče	zameril,	ker	so	vsi	uvideli	njeno	potrebo.	
Mogel	je	odstraniti	staro	državno	upravo	in	senat,	ne	
da	bi	mu	kdo	ugovarjal.	Ko	je	sredi	avgusta	leta	27	
pred	Kr.	tridnevno	zmagoslavje	oznanilo	Rimljanom	
njihovega	gospodarja,	so	sinovi	tistih,	ki	so		umorili	
Cezarja,	 ker	 so	 sumničili,	 da	 je	 častihlepen,	 brez	

mrmranja	sprejeli	vse.
Oktavij	je	ustanovil	cesarstvo,	ki	je	postalo	njiva,	

na	kateri	so	delovali	apostoli.	Ni	bil	posebno	simpa-
tičen	človek;	bil	je	strahopeten	v	vojski,	sovražen	v	

zmagi,	krut	v	maščevanju,	nezane-
sljiv	v	svojem	prijateljstvu.	Njegov	
mršavi	obraz	z	ozkimi	usti	in	dolgim	
nosom	kaže	celo	na	uradnih	portre-
tih	 nekaj	 tr	dega	 in	 lažnega.	 Toda	
polagoma	je	uspel		oblikovati	svojo	
duhovno	podobo	in	ko	je	postal	Av-
gust,	je	dosegel	polnost	preudarnosti	
in	ob	vladovanja	samega	sebe,	ki	sta	
od	sevali	v	vsem	cesarstvu.	Njegov	
naslednik	Tiberij	ga	brez	dvoma	ne	
dosega.	Sicer	 zvit	 politik,	 spreten	
diplomat	 in	 odličen	 vojskovodja,	
je	bil,	žal,	ošaben	in	surov,	nezau-

pen	in	neodkrit.	Vendar	pa	je	njegovo	neusmiljeno	
nasilje,	ki	se	 je	s	starostjo	vsak	dan	stopnjevalo,	
njegovo	večno	sumničenje	zadevalo	samo	majhno	
število	ljudi	v	njegovi	okolici,	sicer	pa	je	velika	večina	
njegovih	podanikov	spet	uživala	veselje	in	mir,	ki	so	
ju	že	davno	pozabili.
“Immensa	romanae	pacis	maiestas”,	neskončna	

vzvišenost	rimskega	miru,	kakor	pravi	Plinij	Starejši,	
je	tisto,	kar	v	začetku	cesarstva	najbolj	občudujemo.	
Celo	tako	krut	cesar,	kot	je	bil	Kaligula,	ni	mogel	kaj	
dosti	omajati	njegovih	temeljev.	Če	hočemo	pravil-
no	oceniti	plodne	učinke	novega	reda,	se	je	treba	
spomniti	prejšnjih	žalostnih	časov.	V	1.	stoletju	pred	
Kr.	so	bile	v	Rimu	državljanske	vojske	in	Mitridatov	
upor,	napadi	morskih	roparjev	so	pustošili	po	vsem	
vzhodnem	Sredozemlju.	Silove,	Pompejeve,	Cezar-
jeve,	Antonijeve	in	Oktavijeve	vojske	so	pustošile	

“ I M M E N S A  R O M A N A E  P A C I S  M A I ES TA S ”

Oktavij

Via Appia Antica
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Italijo,	Grčijo	 in	 Vzhod.	 Zgodovina	 ve	 za	 strašne	
pokole	 tistih	 časov:	 pontski	 kralj	 je	 dal	 naenkrat	
pomoriti	80.000	Italcev	in	strašno	Silovo	nasilje	še	
ni	bilo	pozabljeno.	Šele	z	Avgustovim	prihodom	je	
bilo	konec	stisk,	nastopil	je	red	in	mir.
On,	samo	on	je	tudi	zaustavil	uradnike,	da	so	ne-

hali	še	dalje	pleniti	po	deželah,	ki	so	jim	bile	zaupane.	
Avgust	se	je	boril	proti	pokvarjenosti	sodišč.	Uredil	
je	davčni	sestav,	da	davki	po	njegovi	zaslugi	niso	
bili	več	tako	težki	in	samovoljni.	Končno	je	ustvaril	
še	policijo	in	roparstvo	je	začelo	povsod	upadati.
Orjaško	 telo	 cesarstva	 je	 potrebovalo	 dobro	

zgrajeno	cestno	mrežo.	Avgust	se	je	ukvarjal	tudi	s	
tem.	Ena	njegovih	prvih	skrbi	je	bila,	da	je	prevzel	
ureditev	velikih	poti	po	Italiji,	upravitelji	pokrajin	pa	
so	dobili	ukaz,	da	tudi	oni	popravijo	ceste	po	svojih	
deželah.	Brez	težav	je	bilo	mogoče	potovati	iz	Rima	
do	Herkulovih	stebrov	(Gibraltar)	ali	do	skrajne	točke	
Armorike	(Bretagna),	v	Byzantium	(Bizanc,	Carigrad,	
Istanbul)	ali	v	Atene,	do	ustja	Rena	in	Donave,	pa	
tudi	onstran	Pas-de-Calaisa	(francosko	pristanišče	
za	prehod	v	Anglijo)	in	Bospora	(ožina	med	Evropo	
in	Azijo).	Povsod	se	še	nahajajo	čudovite,	pravilno	
tlakovane	ceste,	ki	so	služile	razviti	trgovini.	Od	Nila	
do	Atlantskega	oceana	teče	afriška	obalna	cesta,	ki	
je	v	modernih	časih	še	niso	dokončali.
Tudi	pomirjeno	morje	ni	nudilo	nič	manj	možnosti	

za	promet.	Vélika	prista-
nišča	 so	bi	la	 v	 polnem	
razcvetu.	 Skozi	 Ostijo	
(Ostia	pri	Rimu)	in	Pu-
teoli	 (Puzzuoli,	 se	verno	
od	Neaplja)	 je	prihajalo	
v	Rim	 žito	 iz	Sicilije	 in	
Egipta,	kovine	iz	Španije,	
volna	 in	 kože	 iz	Galije	
(danes	Francije),	 les	 iz	
Sirije,	 lončeni	 izdelki	 iz	
Grčije,	 dišave,	mira	 in	
kadilo	z	Vzhoda.	Delos,	
otok	 sredi	 Egejskega	
morja	je	bil	ogromno	skladišče	blaga,	Rodos,	Anti-
ohija,	Aleksandrija	in	Efez	so	trgovali	s	daljno	Azijo,	
celo	s	Kitajsko,	od	koder	so	po	karavanskih	cestah	
donašali	 porcelan.	Massalía	 (Marseille),	 Burdigala	
(Bordeaux),	Byzantium	(Bizanc,	Carigrad,	Istanbul)	
in	 ponovno	 zgrajena	 Carthago	 (Kartagina)	 so	 se	

čudovito	razcveteli.	Vsa	ogromna	trgovina	je	bila	v	
rokah	pomorskih	družb.	Tudi	pravi	turizem	je	bil	že	
poznan:	pozimi	so	hodili	ljudje	v	Egipt	gledat	pira-
mide,	občudovat	bika	Apisa	in	krmit	svete	krokodile.
Gotovo,	velik	del	 te	ogromne	dejavnosti	 je	 šel	

v	korist	Rima.	Da	bi	ga	povečali,	okrasili,	obogatili	
in	hranili,	so	 jemali	žito	 in	marmor,	dragoceni	 les	
in	sužnje	po	svojih	deželah	 in	protektoratih.	V	 ta	
namen	 je	prav	 tako	 šel	 dobršen	del	 davkov.	Rim	
je	 tekmoval	z	največjimi	mestnimi	središči	 sveta,	
predvsem	z	Aleksandrijo.	V	času,	ko	je	živel	Jezus,	

je	bil	Rim	v	polni	preobrazbi.	Znane	so	besede,	ki	jih	
navaja	zgodovinar	Svetonij	o	Avgustu,	ki	se	je	bahal,	
da	namesto	mesta	iz	opeke,	ki	ga	je	našel,	zapušča	
mesto	 iz	marmorja.	 Po	 pravici	 povedano	 je	 imel	
Rim,	ki	so	ga	gradili	na	slepo,	v	nasprotju	z	geome-
tričnim	načrtom	grajenega	Makedončevega	mesta	
Aleksandrije,	še	mnogo	povprečnih	četrti	z	ozkimi	
ulicami	in	z	grdimi,	neudobnimi	hišami.	Vendar	je	
bilo	v	njem	več	spomenikov	kakor	kjerkoli:	številna	
svetišča	in	javne	zgradbe	so	sestavljale	lepe	skupine.	
Jupitrovo	svetišče	vrh	Kapitola,	pokrito	s	pozlačenim	
bronom,	je	s	svojo	četverno	vprego	obvladovalo	na	
eni	strani	Forum,	na	drugi	pa	Marsovo	polje.	Okoli	
njega	so	se	stiskala	svetišča,	kipi	in	oltarji,	med	ka-

terimi	so	se	komaj	pre-
rivale	 procesije.	Njemu	
nasproti	je	stalo	svetišče	
Junone	Monete,	ki	je	bilo	
sicer	 manjše,	 vendar	
prav	ta	ko	lepo.	Avgust	je	
povsod,	po	vseh	mestnih	
četrtih	vtisnil	svoj	pečat:	
Agripov	panteon,	kopali-
šča,	svetišče	Palatinske-
ga	Apolona,	Oktavijevo	
stebrišče,	 Marcelovo	
gledališče,	predvsem	pa	
sloviti	forum	s	svetiščem	

Marsa	Maščevalca.	Pod	Tiberijem	so	veličastno	ce	loto	
Foruma	in	Palatina	še	dopolnili	s	svetiščem,	posve-
čenim	samemu	Avgustu	in	s	sijajnim	povečanjem	
cesarske	palače.	Vse	to	je	plačala	brezmejna	potr-
pežljivost	in	metodična	vztrajnost	sinov	volkulje;	in	
ta	želja	po	razodevanju	sijaje	neoporečne	moči	je	

Jupitrovo svetišče
s kvadrigo

Jupitrovo svetišče danes

Puzzuoli
nekdanje pristanišče Puteoli
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popolnoma	človeška.
Po	odličnih	cestah	in	dobro	zavarovanih	morskih	

poteh	ni	krožilo	samo	blago.	Kulture,	v	katerih	cveto	
veliki	tokovi	menjav,	nujno	streme	k	svetovljanstvu	
z	 vsem,	 kar	 je	 v	 tej	 besedi	 dobrega	 in	 slabega.	
Najboljši	člani	vodilnih	razredov	pa	najdejo	v	njem	
več	kot	 zadovoljitev	uživanja	 in	 razkošja:	 veselje	
nad	skupno	kulturo,	medsebojno	oploditev	misli	in	
nazorov,	plemeniti	sen	o	societas	generis	humani	
(družbi	človeškega	rodu;	op. ur.),	kakor	se	je	izra-
zil	Cicero	–	se	je	polastilo	mnogih	duš,	kar	je	nato	
koristilo	tudi	krščanstvu,	ki	je	tej	“človeški	družbi”	
ponudilo	zakon	ljubezni.

Kolikim	pa	je	bilo	to	svetovljanstvo	v	nesrečo!	Za	
državo	namreč	ni	dobro,	če	prehitro	naraste	število	
tujcev,	ki	jih	ni	mogoče	vsrkati,	če	jo	nenadoma	pre-
plavijo	pojmi,	ki	se	ne	ujemajo	z	njenim	značajem.	
Posledica	naraščanja	števila	stalno	bivajočih	tujcev	
po	vseh	velikih	mestih	cesarstva	je	bila	ista,	kakor	
jo	vidimo	po	naših	velikih	pristaniščih:	sirski	trgovci	
niso	 prodajali	 samo	 draguljev,	 usnjenih	 izdelkov,	
dišav	 in	 svile;	 “gramatiki”	 in	 “govorniki”	 iz	Grčije	
in	Azije	niso	poučevali	samo	govorniške	umetnosti,	
prav	tako	kakor	smo	videli,	da	se	Judje	niso	ome-
jevali	 samo	na	 trgovino.	Vsa	 ta	 tuja	 telesa	pa	so	
vbrizgavala	v	državni	organizem	smrtonosne	kali.

Vsak	kristjan	je	povabljen,	da	v	središče	svojega	
življenja	postavi	Božjo	besedo.	V	Svetem	pismu	se	
namreč,	 kot	 pravi	 drugi	 vatikanski	 cerkveni	 zbor,	
nebeški	Oče	ljubeče	približuje	svojim	otrokom	in	se	
z	njimi	pogovarja.	V	Božji	besedi	je	velika	moč,	ki	je	
Cerkvi	v	oporo	in	moč,	njenim	otrokom	pa	trdnost	
vere,	hrana	duše	ter	čist	in	neusahljiv	vir	duhovnega	
življenja.

Kako naj beremo Sveto pismo?
Ob	prebiranju	Svetega	pisma	se	pogosto	poču-

timo	nebogljene.	Na	samem	začetku	se	je	najbolje	
lotiti	evangelijev.	Vsak	dan	lahko	preberemo	kratek	
odlomek.	Cerkvena	liturgija	nam	na	zelo	pedagoški	
način	približje	božjo	besedo	pri	vsakdanji	maši.	Ko	
smo	si	izbrali	odlomek,	ga	najprej	samo	preberimo.	
Pred	 nami	 je	 skrivnost	 Božje	 besede.	Gospod	 je	
tukaj	 in	mi	želi	spregovoriti.	Lahko	molimo:	»Go-
spod,	verjamem,	da	se	želiš	srečati	z	menoj	in	mi	
spregovoriti.	Naj	mi	Svetu	Duh	odpre	srce	za	tvojo	
besedo.«
Nato	odlomek	še	enkrat	pozorno	preberemo	in	se	

osredotočimo	na	vse	opisane	podrobnosti:	osebe,	
dejanja,	besede.	Predstavljajmo	si	dogajanje.	Lahko	
si	zastavimo	vprašanja:	zakaj	takšna	dejanja,	zakaj	
te	besede,	kako	nam	to	razodeva	tebe,	Jezus	Kri-
stus?		Ne	pozabimo,	da	je	Bog	Ljubezen.	Kajti	brez	
tega	ključa	bomo	zanemarili	najpomembnejše.	V	tej	
luči	iščemo,	kaj	Bog	pove	o	sebi,	saj	Božja	beseda	
ni	seznam	predpisov	in	moralnih	zapovedi.	Bog	sam	
se	nam	razodeva	in	nam	govori	o	sebi.	Sveti	Duh	
razsvetljuje	odprta	in	ponižna	srca.

Ali je za razumevanja Božje besede
potrebno svetopisemsko
izobraževanje?
Prav	gotovo	nam	takšno	izobraževanje	pomaga	

razumeti	dobesedni	pomen	odlomkov	prek	študija	li-
terarnega	in	zgodovinskega	konteksta	ter	prek	študi-
ja	pomenov	besed.	Cerkev	nas	spodbuja	k	takšnemu	

izobraževanju,	k	branju	knjig,	ki	predstavljajo	Sveto	
pismo,	ali	poslušanju	razlage.	Boljše	razumevanje	
dobesednega	 pomena	 nam	 bo	 pomagalo	 odkriti	
duhovni	pomen	svetopisemske	besede.	Vendar	ne	
odlašajmo	poslušanja	Božje	besede	na	 čas,	 ko	 si	
bomo	lahko	privoščili	proučevanje	Svetega	pisma!

Kako lahko molimo
z Božjo besedo?
Božja	beseda	nas	vodi	v	molitev.	O	Bogu	najlaže	

razmišljamo,	ga	slavimo	in	častimo	prek	tega,	kar	
smo	o	njem	odkrili.	Včasih	se	to	zgodi	po	notranji	
odločitvi.	Na	primer:	»Jezus,	danes	si	mi	po	svoji	
besedi	 razodel,	 da	prav	 vsakega	 ljubiš	 s	 pozorno	
ljubeznijo.	Zahvaljujem	se	ti	za	to.	Hvala	za	tvojo	
dobroto.	Nauči	me,	kako	te	lahko	posnemam.«

Kdaj naj beremo Božjo besedo?
Najteže	se	je	ustaviti,	si	vzeti	čas	in	sesti	pred	

Sveto	pismo,	da	bi	ga	brali.	Kako	naj	se	torej	lotimo?
1.	Če	smo	vajeni	vsakdanje	molitve,	začnimo	pre-

birati	mašni	evangelij.
2.	Misal	ali	Sveto	pismo	imejmo	poleg	postelje.	Pred	

spanjem	preberimo	odlomek.	Beseda	bo	vso	noč	
prebivala	v	nas.

3.	Med	zajtrkom	lahko	preberemo	dnevni	evangelij,	
kar	nam	ne	vzame	veliko	časa.	Tako	smo	deležni	
dvojne	hrane,	telesne	in	duhovne.

4.	Med	molitvijo	pred	obedom	preberimo	vrstico	iz	
Svetega	pisma.

5.	Na	internetu	si	naročimo	prejemanje	Božje	besede	
po	elektronski	pošti:
https://hozana.si/signup.php

Eric Jacquinet

BESEDA, KI GOVORI Z MOČJO
NEKAJ KRATKIH NASVETOV, KAKO BRATI SVETO PISMO
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papežev verouk

Frančišek

CERKEV

VI.  KATO LIŠKA in APOSTO LSKA
Ko	 izpovedujemo	 svojo	 vero,	 zatrjujemo	da	 je	

Cerkev	“katoliška”	in	“apostolska”.	Kakšen	je	torej	
pomen	teh	dveh	besed,	teh	dveh	znanih	oznak	Cerk-
ve?	Kakšen	pomen	imajo	za	krščanske	skupnosti	in	
za	vsakogar	od	nas?
Katoliška	 pomeni	 vesoljna.	 Popolno	 in	 jasno	

opredelitev	nudi	 sveti	Ciril	 Jeruzalemski,	eden	od	
cerkvenih	očetov	prvih	stoletij,	ki	trdi:	»Cerkev	se	
brez	dvoma	imenuje	katoliška,	to	je	vesoljna	zaradi	
dejstva,	 da	 je	 razširjena	 vsepovsod	 od	 enega	 do	
drugega	konca	zemlje;	 je	 taka,	ker	vsepovsod	 in	
brez	opuščanja	uči	vse	resnice,	ki	morajo	doseči	spo-
znanje	ljudi,	pa	naj	to	zadeva	nebeške	ali	zemeljske	
reči«	(XVIII.	Kateheza,	23).
Očitno	znamenje	vesoljnosti	Cerkve	je,	da	govori	

vse	jezike.	To	pa	ni	nič	drugega	kot	učinek	binkošti	
(prim	Aps	2,1-13):	Sveti	Duh	je	namreč	tisti,	ki	je	
omogočil	 apostolom	 in	
vsej	Cerkvi,	da	doni	vsem	
in	do	kraja	zemlje	veselo	
oznanilo	 odrešenja	 in	
Božje	 ljubezni.	 Tako	 je	
Cerkev	od	 rojstva	kato-
liška,	 to	 je	 “simfonična”	
od	začetka	in	ne	more	biti	
drugačna	 kot	 vesoljna,	
usmerjena	v	evangeliza-
cijo	in	srečanje	z	vsemi.	
Danes	se	bere	Božja	be-
seda	v	vseh	jezikih,	vsi	
imajo	evangelij	v	svojem	
lastnem	 jeziku,	 ker	 je	
Cer			kev,	oznanilo	Kristusa	
Od		rešenika,	po	vsem	svetu.	Zato	o	Cerkvi	pravimo,	
da	je	katoliška,	ker	je	vesoljna.
Če	 je	Cerkev	po	 rojstvu	katoliška,	 pomeni,	 da	

je	 rojena	“za	 izhod”,	da	 je	po	rojstvu	misijonska.	
Če	bi	bili	apostoli	ostali	v	sobi,	kjer	so	se	skrili,	ne	
da	bi	šli	ven	ponest	evangelij,	bi	bila	Cerkev	samo	
Cerkev	tistega	ljudstva,	tistega	mesta,	tiste	sobe.	
Pa	so	od	trenutka	rojstva	Cerkve,	od	trenutka,	ko	
se	je	nanje	spustil	Sveti	Duh,	odhajali	v	svet.	Zato	
je	Cerkev	 rojena	 “za	 izhod”,	 je	misijonska.	To	 iz-
ražamo,	 ko	 jo	 označujemo	 kot	 apostolsko,	 zakaj	
apostol	je	tisti,	ki	nosi	veselo	oznanilo	Kristusovega	
vstajenja.	Ta	oznaka	nas	spominja,	da	Cerkev	stoji	
na	temelju	apostolov	in	se	nadaljuje	z	njimi.	Apostoli	
so	namreč	tisti,	ki	so	šli	in	ustanavljali	nove	krajevne	
Cerkve,	postavljali	nove	škofe	in	to	neprestano,	po	
vsem	svetu.	Danes	smo	vsi	povezani	s	tisto	skupino	
apostolov,	ki	je	prejela	Svetega	Duha	in	je	potem	
“šla	ven”	pridigat	 in	je	bila	poslana	prinesti	vsem	
ljudem	to	evangeljsko	oznanilo	ter	ga	spremljati	z	
znamenji	Božje	dobrotljivosti	in	moči.	Tudi	to	izhaja	

iz	binkoštnega	dogodka:	Sveti	Duh	je	namreč	tisti,	
ki	premaga	vsak	odpor,	ki	premaga	skušnjavo,	da	
bi	 se	 zaprli	 sami	 vase	med	maloštevilne	 izbrane,	
da	bi	 se	 imeli	 za	edine,	ki	 jim	 je	namenjen	Božji	
blagoslov.	Če	nekateri	kristjani	to	počno	in	pravijo:	
»Mi	smo	izbranci,	samo	mi!«	na	koncu	umro.	Umro	
najprej	v	svoji	duši,	potem	bodo	umrli	v	telesu,	ker	
nimajo	življenja,	niso	sposobni	roditi	življenja	drugim	
ljudem,	drugim	narodom:	niso	apostolski.	Prav	Duh	
je	tisti,	ki	nas	vodi	k	srečanju	z	brati,	tudi	z	najbolj	
oddaljenimi	 v	 vsakem	pomenu	 besede,	 da	 bi	 bili	
deležni	naše	ljubezni,	miru,	veselja,	ki	nam	ga	dal	
v	dar	vstali	Gospod.
Kaj	pomeni	za	naše	skupnosti,	za	vsakogar	od	

nas,	da	smo	del	Cerkve,	ki	je	katoliška	in	apostolska?	
Pomeni	predvsem,	da	si	vzamemo	k	srcu	odreše-
nje	vsega	človeštva,	da	se	ne	čutimo	brezbrižne	ali	

tuje	spričo	usode	tolikih	
naših	bratov,	ampak	da	
smo	 do	 njih	 odprti	 in	
solidarni.	 Pomeni	 tudi,	
da	 moramo	 imeti	 čut	
pol	nosti	 in	 popolnosti,	
ubranost	 krščanskega	
življenja	in	da	vedno	od-
klanjamo	delna	 in	eno-
stranska	stališča,	ki	nas	
zapirajo	v	nas	same.
K	 oznaki	 apostolske	

Cerkve	spada	tudi	zavest,	
da	je	naša	vera	za		sidrana	
v	oznanjevanju	in	priče-
vanju	 samih	 Jezusovih	

apostolov	–	dolga	je	veriga	ki	nas	z	njimi	povezuje.	
Zato	se	moramo	vedno	čutiti	poslane	v	edinosti	z	
apostolskimi	nasledniki,	oznanjati	z	veselim	srcem	
Kristusa	in	njegovo	ljubezen	do	vseh	ljudi.	Rad	bi	se	
spomnil	junaškega	življenja	misijonarjev	in	misijo-
nark,	ki	so	zapustili	svojo	domovino	zato,	da	so	šli	
oznanjat	evangelij	v	druge	dežele,	na	druge	celine.	
Eden	od	brazilskih	kardinalov,	ki	veliko	dela	v	Ama-
zoniji,	mi	je	povedal,	da	gre	vedno	v	krajih,	ki	jih	
obišče	v	Amazoniji,	na	pokopališče	pogledat	grobove	
teh	misijonarjev,	duhovnikov,	bratov	in	sester,	ki	so	
prišli	oznanjat	evangelij:	to	so	apostoli.	In	si	misli:	
vsi	ti	bi	lahko	bili	razglašeni	za	svetnike	zdaj,	saj	so	
zapustili	vse	zaradi	oznanjevanja	Jezusa	Kristusa.	
Bodimo	hvaležni	Gospodu,	da	ima	naša	Cerkev	toliko	
misijonarjev	in	misijonark;	potrebuje	jih	pa	še	več!	
Morda	se	bo	med	tolikimi	mladimi	kdo	odločil	za	to.
Prosimo	 torej	 Gospoda,	 naj	 obnovi	 v	 nas	 dar	

svojega	Duha,	da	bi	vsaka	krščanska	skupnost	 in	
vsak	krščen	človek	bi	izraz	svete	matere	katoliške	
in	apostolske	Cerkve.
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➧

P. Bruno Korošak OFM

TEO LOŠKI ESEJ O GENOCIDIH
PASTORALNI NAMIGI

1 – Bistvene sestavine človeka
pod teološkim vidikom

Teologija	je	vedno	razlikovala	v	človeku	telo	 in	
dušo,	ni	pa	hotela	sprejeti	Pavlove	ideje	o	prisotno-
sti	posebne	človekove	lastnosti,	imenovane	“duh”,	
s	 katerim	 dojema	 verske	 resnice	 ter	 sprejema	
navdihe	in	milosti	Svetega	Duha,	ker	o	njem	ni	nič	
vedel	Aristotel,	ki	je	več	kot	sedem	stoletij	razsajal	
po	vseh	cerkvenih	univerzah,	in	ker	se	tudi	Sveto	
pismo	s	svetim	Pavlom	na	drugih	mestih	o	tem	ne	
izraža	jasno.
Sveti	Pavel	nas	namreč	opominja,	da	so	v	človeku	

tri	temeljne	sestavine:	“duh,	duša”	in	“telo”	(1	Tes	
5,23).	Poleg	uma	in	volje	je	Bog	dal	človeku	poseb-
no	lastnost,	da	more	z	lahkoto	dojemati	pojme,	ki	
zadevajo	versko	življenje.	Zato	postavlja	načelo,	da	
so	za	poznavanje	različniih	vrst	realnosti	potrebne	
raznolike	 in	 ustrezne	 spoznavalne	 lastnosti.	 Naša	
čutila,	na	primer,	niso	sposobna	zaznavati	umskih	
predmetov;	naš	razum	pa	tudi	ne	more	zaznavati	in	
ceniti	duhovnih	realnosti	in	verskih	skrivnosti.	Zato	
ima	človek	posebno	lastnost,	duha,	s	katerim	lahko	
dojema	navdihe	Svetega	Duha	in	pravilno	ocenjuje	
vse	 realnosti	 pod	 vidikom	Božjega	 odrešitvenega	
načrta	in	Božje	previdnosti.	Takole	dobesedno	piše	
apostol	narodov	v	1.	Pismu	Korinčanom:	»Mi	nismo	
prejeli	duha	sveta,	temveč	Duha,	ki	je	iz	Boga,	da	bi	
mogli	spoznati	to,	kar	nam	je	Bog	milostno	podaril	
...	Duševni	človek	ne	sprejema	tega,	kar	prihaja	iz	
Božjega	Duha.	Zanj	 je	to	norost	 in	tega	ne	more	
spoznati,	ker	se	to	presoja	duhovno.	Duhovni	človek	
pa	presoja	vse,	medtem	ko	njega	ne	presoja	nihče«	
(2,12-15).	In	v	Pismu	Rimljanom	trdi:	»Sam	Duh	
pričuje	našemu	duhu,	da	smo	Božji	otroci«	(8,16).	
Tudi	pri	drugih	novozaveznih	avtorjih	lahko	najdemo	
isti	nauk;	Janezovo	pismo,	na	primer,	pravi:	»Bož-
jega	duha	spoznavate	po	tem:	vsak	duh,	ki	prizna,	
da	je	Jezus	Kristus	prišel	v	mesu,	je	od	Boga;	noben	
duh,	ki	Jezusa	ne	priznava,	pa	ni	od	Boga.	To	je	duh	
antikrista,	o	katerem	ste	slišali,	da	pride,	zdaj	pa	
že	je	v	svetu«	(1	Jn	4,2);	in	Juda	trdi,	da	razdore	
v	krščanskih	skupnostih	povzročajo	razumniki,	»ki	
nimajo	Duha«	(Jud	19).
Po	 svetem	Pavlu	 duša	 vsaj	 v	 gornjih	 besedilih	

ni	 počelo	 življenja,	 ampak	 bolj	 razumsko	 počelo	
človeka,	ki	ga	sestavljata	razum	in	volja,	kakor	to	
opredeljuje	tudi	15.	koncil	v	mestu	Vienne	leta	1312.
Telo,	ali	bolje	telesnost,	pa	označujejo	dobra	in	

slaba	nagnjenja,	ki	jim	gospodujejo	čustva:	ta	mo-
rajo	priti	pod	strogo	kontrolo	volje	v	letih	razvoja.

2 – Pomen verske vzgoje
Kakor	druge	človekove	umske	lastnosti	(razum,	

volje,	spomin	itd.),	se	tudi	duh	razvija	po	splošnih	
nevrofizioloških	in	biokemičnih	zakonih	organizmov,	

s	 pomočjo	 raznih	 spodbud	 in	 dražljajev	 s	 strani	
družinskega	 in	 socialnega	 okolja.	 Postopni	 razvoj	
in	 dozorevanje	 živčnih	 centrov	 omogoča	 integra-
cijo	čustvenih,	 razumskih,	hotenjskih	 in	duhovnih	
sestavin	in	iskric.	Zato	je	glavna	dolžnost	staršev,	
sorodnikov,	raznih	skupnosti,	da	to	dozorevanje	na	
vse	možne	načine	omogočijo,	ne	pa	da	ga	 zane-
marjajo	ali	v	nedogled	odlašajo,	ali	še	slabše,	da	ga	
onemogočajo	in	celo	izmaličijo.	Predvsem	starši	so	
tisti,	ki	s	tem,	da	večkrat	omenjajo	Boga,	ki	navajajo	
otroke	k	molitvi,	ki	živijo	po	veri	v	pristni	ljubezni	
do	Boga,	povzročajo	izzvenevanje	njihovega	duha	
in	 jim	 omogočajo	 zaznavanje	 duhovnih	 vrednot.	
Liturgični	obred	svetega	krsta	jih	vsadi	v	Kristusovo	
mistično	telo	(Jn	15,5)	in	jim	po	Katekizmu katoliške 
Cerkve	dodaja	pomoč	»botra	ali	botre,	ki	morata	biti	
trdna	vernika,	 sposobna	 in	pripravljena	pomagati	
novokrščencu,	otroku	ali	odraslemu,	na	njegovi	poti	
v	krščansko	življenje.	Njuna	naloga	je	resnična	cer-
kvena	služba	(‘officium’).«	Ker	je	pri	krstnem	slavju	
v	 cerkvi	 prisotna	 tudi	 cerkvena	 skupnost,	 tudi	 ta	
»nosi	del	odgovornosti	za	razvijanje	in	ohranjaneje	v	
krstu	prejete	milosti«	(1255).	Ko	se	potem	v	otroku	
dovolj	razvijeta	še	um	in	volja,	tudi	pojem	Boga	in	
njegovih	zapovedi	privzame	vedno	bolj	jasne	obrise	
in	 postane	 vedno	 bolj	 konkreten.	 Za	 oblikovanje	
integralne	osebnosti	je	namreč	verska	komponenta	
neobhodno	potrebna,	kajti	splošno	je	znano,	da	pri	
spočetju	starši	ne	morejo	svojih	osebnih	vrlin,	kot	
so	pravičnost,	svetost	ali	tudi	prisvojenih	lastnosti	
prenesti	na	novo	bitje	z	genetsko	opremo,	ampak	
samo	s	psihološko	osmozo	 in	z	raznimi	vzgojnimi	
postopki.	 Zato	 človeški	 plodovi	 v	 prvih	 trenutkih	
življenja	 nimajo	 nobenega	 nadnaravnega	 okrasa	
(tako	imenovane	“posvečujoče	milosti,	izvirne	pra-
vičnosti”),	 tako	da	jih	teologija,	čeprav	po	krivici,	
enači	z	grešniki	(izvirni	“greh”).

Mnogi	 veliki	 sredjeveški	 cerkveni	 učitelji,	med	
njimi	sv.	Anzelm,	bl.	Janez	Duns	Škot	in	sv.	Tomaž	
Akvinski	enoglasno	trdijo,	da	moramo	pod	pojmom	
“izvirni	greh”	razumevati	samo	pomanjkanje	posve-
čujoče	milosti	 ali,	 kot	 pravi	 sv.	 Tomaž:	 “formalno	
pomanjkanje	izvirne	pravičnosti”.

K	sreči	je	Bog	stvari	tako	uredil,	da	se	temu	za-
četnemu	pomanjkanju	lahko	brez	težave	odpomore	
že	pred	obrednim	oblivanjem.	Znanstveno	je	namreč	
dokazano,	 da	 v	 dobi	 devetih	mesecev	nosečnosti	
mati	odločilno	vpliva	ne	samo	na	duševni,	ampak	
tudi	na	duhovni	razvoj	svojega	otroka.	Isto	trdijo	
tudi	svetopisemski	pisci.	Po	eni	strani	namreč	psal-
mist	pravilno	ugotavlja,	da	so	krivični	in	pokvarjeni	
sodniki	izprijeni	že	“od	materinega	telesa”,	ker	so	
bile	njihove	matere	brezbožne	in	brezbrižne.	Po	drugi	
strani	pa	opeva,	da	je	sam	Bog	navzoč	v	človeku	že	
od	prvih	trenutkov	življenja,	da	se	nanj	lahko	“opira	
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od	materinega	telesa”,	da	je	“njemu	posvečen	še	
preden	 je	 rojen”,	 ker	mati	 s	 svojimi	molitvami	 in	
svojim	verskim	čutom	že	tedaj	odločilno	vpliva	na	
njegov	duhovni	razvoj	(prim.	Ps	22,22;	71,6).	Tudi	
sveti	Pavel	trdi,	da	ga	je	Bog	izbral	že	v	materinem	
telesu	 in	ga	poklical	k	svoji	milosti	(Gal	1,15);	 in	
veliki	cerkveni	učitelji,	ki	se	naslanjajo	na	zatrjevanja	
evangelista	Luka	o	angelovem	oznanjenju	Zahariju,	
da	bo	njegov	bodoči	sin	Janez	»že	v	materinem	te-
lesu	napolnjen	s	Svetim	Duhom«	(Lk	1,15),	učijo,	
da	je	Janez	bil	že	takrat	obdarjen	z	Božjo	milostjo	
in	da	bi	vsakdo,	ki	bi	bil	na	podoben	način	posvečen	
v	materinem	 telesu,	 ne	 potreboval	 svetega	 krsta	
zato,	da	se	osvobodi	“izvirnega	greha”,	amak	zato,	
da	 prejme	 tako	 imenovano	 neizbrisno	 znamenje	
kristjana.	Sveti	Tomaž	Akvinski	piše:	»Tisti,	ki	 so	
posvečeni	v	materinem	telesu,	nedvomno	prejme-
jo	milost,	ki	jih	osvobodi	izvirnega	greha,	toda	ne	
prejmejo	znamenja,	ki	jih	priliči	Kristusu.	Če	bi	torej	
kdo	bil	posvečen	v	materinem	telesu,	bi	moral	prav	
tako	biti	krščen,	da	si	z	znamenjem	pridobi	sličnost	
z	drugimi	Kristusovimi	udi.«

3 – Odpravljanje “madežev”
Verne	starše	večkrat	preseneča,	ko	opažajo	pri	

svojih	otrocih	v	raznih	fazah	odraščanja	razne	zle	
nagone,	kakor	naval	prisvajanja	vsega,	nespodobno	
obnašanje,	 raziskovanje	 spolnih	 con,	 požrešnost,	
napade	besne	jeze,	želje	po	uničevanju,	sovraštvo	
do	bratov	ali	sester,	kruto	trpinčenje	domačih	živali	
in	podobno.
V	dolgih	stoletjih	so	teologi	skušali	najti	primer-

ne	 rešitve	 za	 taka	nenavadna	obnašanja.	Ena	od	
najbolj	razširjenih	razlag,	ki	je	prevladovala	skoraj	
15	stoletij,	je	bila	tista,	ki	je	izvor	teh	nagonov	pre-
prosto	pripisovala	hudiču	in	ki	jo	je	sveti	Avguštin	
skušal	obrazložiti	takole:	starši	te	nagone	prenašajo	
na	svoje	otroke	pri	spolnem	občevanju	z	grešnim	
orgazmom;	ti	nagoni	so	pravi	demoni,	saj	v	evange-
lijih	lahko	beremo,	da	je	Jezus	iz	Marije	Magdalene	
izgnal	sedem	demonov	(prim.	Mr	16,9;	Lk	8,2),	to	je,	
osvobodil	jo	je	sedmerih	slabih	razvad.	Zato	je	sveti	
Avguštin	zahteval,	da	se	tudi	pri	krstu	otrok	uvede	
predhodno	izganjanje	hudiča	iz	ubogih	dojenčkov.

Glej:	 Avguštin,	De nuptiis et concupiscentia: 
»Dojenčki	pripadajo	hudiču	zaradi	krivde,	ki	ne	izvira	
iz	vrednote	poroke,	ampak	 iz	zla	poželjivosti«	(PL	
44,429);	Contra Iulianum pelagianum:	»Otročiči	...	
so	pri	izvoru	krivci	po	zaslugi	hudičevi«	(PL	44,427);	
De baptismo parvulorum:	»Kaj	naj	bi	veljal	v	otroči-

ču	moj	eksorcizem,	če	se	ta	ne	bi	nahajal	v	družini	
hudičevi?«	(PL	44,146).

Hvala	Bogu,	da	je	ta	popolnoma	nesmiselni	obred	
ukinil	II.	vatikanski	koncil.	Papež	sveti	Janez	Pavel	
II.	pa	je	povrhu	še	poudarjal,	da	spolni	objem	vodi	
zakonce	bliže	k	razsežnosti	resnične	svetosti.
Nekaterim	teologom	se	je	zazdelo,	da	tako	ime-

novani	izvirni	greh	ne	more	biti	samo	pomanjkanje	
milosti,	ampak	nekaj	hujšega,	kot	je	prisotnost	zlih	
nagonov	v	dojenčkih,	ki	predstavljajo	pravi	madež,	
ki	ga	je	bila	obvarovana	samo	Marija,	Mati	Božja.	
S	 svojim	 grehom	naj	 bi	 prastarši	 povzočili	 hudo	
okvaro	v	svoji	genetski	prtljagi	in	tako	prenesli	na	
svoje	 potomce	 človeško	 naravo	 ranjeno	 v	 njenih	
naravnih	sposobnostih.	Toda	taka	genetična	okvara	
bi	človeštvo	že	po	nekaj	rodovih	spremenila	v	bebce.	
Razen	tega	se	ta	teorija	ne	strinja	s	svetopisemskimi	
podatki	o	izvirnem	grehu.	Zapadni	teologi	so	namreč	
preveč	dajali	na	latinski	prevod	svetega	Pavla	v	Pi-
smu	Rimljanom	5,12,	kjer	so	brali,	da	je	»po	enem	
samem	človeku	prišel	greh	na	svet«	in	da	so	na	ta	
način	»vsi	v	njem	grešili,«	medtem	ko	v	izvirniku	
sveti	Pavel	trdi,	da	je	grešnost	ljudi	od	Adama	dalje	
vse	bolj	naraščala,	»ker	so	vsi	grešili.«
Zato	bo	še	najbolj	varno,	da	glede	teh	nagonov	

sprejmemo	razlago	znanstvenikov,	da	gre	v	bistvu	
za	psihofizična	nagnjenja,	ki	se	nahajajo	v	genetski	
opremi,	 ki	 predstavljajo	 energetska	počela	 vsega	
človeškega	 delovanja,	 bodisi	 dobrega,	 bodisi	 sla-
bega.	 V	 nežni	 dobi	 človekovega	 razvoja	 se	 nam	
prikazujejo	kot	neizklesani,	kot	neurejeni,	ki	jih	pa	
morajo	starši	prav	umeti,	prav	usmerjati	v	dobro,	da	
postanejo	potem	dragocen	vir	življenja,	delovanja	
in	napredka.
Žal	so	moderni	samodržci	odkrili,	da	so	jim	ljudje	

z	 neurejenim	 nagonskim	 izživljanjem	 neobhodno	
potrebni	 za	 formiranje	 drhali	 ali	 koristnih	 idiotov,	
ki	 jih	bodo	 lahko	 izrabljali	 za	nečloveške	socialne	
prevrate.	Zato	so	na	vse	mogoče	načine	pospeševali	
nekulturo	v	šolah,	v	umetnosti,	v	razbijanju	družin	
z	načrtovanim	nagovarjanjem	k	zavisti,	sovraštvu,	
spolnemu	 izživljanju,	 krutosti,	 uživanju	mamil	 in	
vsem	drugim	 dejavnostim	 “mesa”,	 ki	 jih	 našteva	
sveti	Pavel.	Ker	ta	skrb	za	formiranje	drhali	še	kar	
naprej	traja	v	bivših	komunističnih	deželah	in	sedaj	
v	 drugih	 levičarsko	 usmerjenih	 državah,	 bi	 bil	 že	
čas,	da	se	državniki	tega	zavedo	in	poskrbijo	vsaj	
za	urejeno	družinsko	življenje	svojih	podanikov	in	
za	prevzgojo	šolskega	prebivalstva.

Ko pa se je Bogu, ki me je izbral že v materinem telesu in me poklical po svoji milosti,
zdelo prav razodeti v meni svojega Sina, da bi ga oznanjal med pogani,

se nisem zatekel k mesu in krvi…

Za	kristjane	v	Aziji,	da	bi	se	ob	pričevanju	za	evangelij	trudili	za	dialog,	mir	in	medsebojno	razumevanje	
predvsem	s	pripadniki	drugih	ver.

MO LITV ENI NAMEN ZA NOVEMBER 2017

Gal 1,15



2017 – AM – NOVEMBER  337

Ali	mu	je	zaradi	tega	kaj	laže?	Ali	kaj	manj	skeli	
bolečina	izgube?	Ali	ne	bi	bilo	pristno	krščansko	ve-
seliti	se	rojstva	svojih	ljubih	za	nebesa?	Zakaj	potem	
toliko	žalosti	 in	solza?	Mar	naše	vere	v	posmrtno	
življenje	ni	niti	za	gorčično	zrno?
»Na	nek	poseben	način	sva	sedaj	še	bolj	pove-

zana.	Med	nama	ni	več	nekdanjih	napetosti.	Kot	bi	
si	zrla	iz	obličja	v	obličje	brez	kakršnih	koli	mask.	
Molitev	naju	povezuje.	V	božji	Ljubezni	pričakujeva	
snidenja,«	je	nadaljeval	 in	obraz	mu	je	zasvetil	v	
notranji	svetlobi	pričakovanja	presežnega.

Prav	zanimivi	in	svojevrstni	so	rezultati	sodobnih	
raziskav	človekove	vernosti.	Veliko	več	jih	verjame	v	
obstoj	Boga	kot	v	posmrtno	življenje.	Kot	da	bi	se	to	
dvoje	razlikovalo.	Kako	izpraznjena	je	vera,	ki	človeka	
postavlja	zgolj	v	zemeljsko	življenje,	v	življenje	v	tej	
“solzni	dolini”.	Nekoč	se	mi	je	ta	izraz	zdel	tako	sta-
romoden.	Saj	vendar	ni	tako	hudo,	a	že	vsakodnevni	
ogled	dnevnika	potrjuje,	da	so	naši	dedi	 in	babice	
imeli	prav.	Zemeljsko	življenje	je	zgolj	postaja	na	poti.	
Prežeto	je	z	najrazličnejšimi	napori	in	trpljenjem.	Na	
koncu	vsakega	človeka	neizpodbitno	čaka	smrt.	Za	
mnoge	je	bila	in	je	pričakovano	odrešenje.

Kristus	 nam	 zagotavlja,	 da	 nobeno	 ime	 ne	 bo	
izbrisano.	Človek	je	ustvarjen	za	večnost.	Če	si	 iz-
po	sodimo	svetopisemsko	primerjavo,	je	samo	vpra-
šanje,	v	katero	knjigo	bo	vpisano	njegovo	ime.	Ali	
v	knjigo	zveličanih	ali	 v	knjigo	pogubljenih.	To	bi	
moralo	 biti	 najresnejše	 in	 osrednje	 vprašanje	 za	
vsakega	človeka.
Pomembnejše	od	vsakdanjih	še	tako	resnih	pro-

blemov.	Kaj	bo	z	menoj,	če	ta	trenutek	umrem,	bi	
se	morali	nenehno	spraševati.	Nič	bolj	pomembnega	
ni	za	nas.	Kam	bo	vpisano	moje	ime?

Veliko	pomembneje	je,	da	v	Knji-
go	živih,	kakor	kamorkoli	drugam.
Človeka	 dostojno	 pa	 je,	 da	 je	

njegovo	ime	zapisano	tudi	ob	nje-
govem	grobu.	Zadnje	stoletje	je	bila	
“solzna	dolina”	 tudi	 za	mnoge,	 ki	
še	danes	ne	vedo,	kje	so	posmrtni	
ostanki	 njihovih	 sorodnikov.	 Vse	
preveč	je	bilo	zverinskih	koncentra-
cijskih	 taborišč,	kraških	brezen	 in	
tankovskih	jarkov.	Z	veliko	mero	ci-
nizma	bi	lahko	dejali,	da	smo	lahko	
srečni,	da	je	nebeško	knjigovodstvo	
veliko	bolj	natančno	kot	je	človeški	
čut	za	osnovno	dostojanstvo.	Tudi	
na	 slovenskih	 tleh	 vsako	 leto	 ob	
prazniku	vseh	svetih	zagori	več	sto	
sveč	na	krajih	brez	napisanih	imen	
na	nagrobnem	spomeniku.	Sveč	na	
brezimnih	krajih	–	prižganih	ljudem	
z	imenom	in	priimkom	z	upanjem,	
da	gorijo	na	pravem	mestu.

Prazniki	bodo	spet	veličastno	razpeti	v	lok	med	
vsemi	svetimi	in	vernimi	dušami.	Pod	ta	lok	smo	po-
vabljeni,	da	speljemo	reko	molitve.	Molitev	je	nam-
reč	izraz	človekovega	hrepenenja	po	Bogu.	Molitev	
nas	odpira	večnosti.	Brez	tega	hrepenenja	nas	Bog	
ne	more	odrešiti.	Brez	našega	pristanka	nas	ne	more	
pritegniti	k	sebi.	Strahotna	teža	človekove	svobodne	
volje	je	prav	v	tem,	da	lahko	Bogu	reče	ne.	In	Bog	
ga	ne	more	prisiliti,	da	bi	stopil	v	nebesa.	Ali	ni	to	
najhujša	bolečina	za	Ljubezen?
Knjiga	z	imeni	odrešenih	bo	spet	na	široko	odprta.	

Božje	Usmiljenje	vabi.

Karlo Smodiš
1. NOVEMBER

IMENA V KNJIGI V EČNOSTI
»Njegova podoba je še vedno pred menoj. Hodim po njegovih stopinjah.« 

Tako so zvenele besede mladega moža, s katerim sva se pogovarjala o smrti 
njegovega očeta. »Verujem, da je še vedno z nami. Upam, da v nebesih.«

Vera ustvarja v najboljših primerih junake, ljubezen pa rojeva svetnike.
John Henry Newman

Cerkev ne potrebuje novih reformatorjev, temveč potrebuje nove svetnike.
Benedikt XVI.
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Proti	koncu	leta,	ki	je	bil	za	mnoge	od	nas	“deroči”	
nenavadno	 tekoči	 čas,	 nekateri	 z	 napori	 obloženi	
pa	so	ga	doživljali	kot	“svinčeni	”	čas	–	proti	koncu	
tega	leta	torej	spet	obhajamo	dan	vernih	duš.	Za	
katoličane	in	za	mnoge	druge	sodobnike	je	to	dan	
skupne	misli	na	mrtve.
Skoraj	sedem	in	pol	milijarde	ljudi	živi	danes	na	

planetu	Zemlja.	Neprimerno	več	 ljudi	pa	 je	svoje	
življenje	 na	 tej	 lepi	 zvezdi	 že	 končalo.	 »Mi	mrtvi	
smo	večja	vojska,«	kliče	v	neki	grški	tragediji	zbor	
mrtvih	živim.
Mi	živi	smo	skupaj	in	vsak	posebej	dediči	teh	mrt-

vih.	V	podobi	rečeno	stojimo	na	njihovih	ramenih.	Če	
se	povežemo	z	izročili,	tedaj	damo	umrlim	pravico	
besede	v	našem	življenju.	»Izročilo	je	demokracija	za	
umrle,«	je	pred	leti	dejal	duhoviti	angleški	katoličan	
Gilbert	Keith	Chesterton.

Iz	velike	vojske	brezimnih	ali	imenovanih	umrlih	
stopijo	vsakemu	od	nas	pred	oči	nezamenljivo	vsaj	
nekateri:	sorodniki,	prijatelji	in	tisti	umrli,	ki	so	–	tudi	
če	niso	bili	z	nami	povezani	v	življenju	–	nepozabni	
s	svojim	duhovnim	zgledom	ali	svojo	kulturno-stva-
riteljsko	veličino.
Mnogi	duhovniki	pri	spominu	za	rajne	pri	sveti	

maši	 radi	 nekoliko	 počakakjo	 in	 se	 tiho	 spomni-
jo	 svojih	 osebnih	 prijateljev.	 V	 romanu	 “Nihče	 ni	
prikrajšan”,	ki	ga	je	napisal	škotski	spreobrnjenec	
Bruce	Marshall,	je	rečeno,	da	je	glavni	lik,	skromni	
in	ostareli	duhovnik	Gaston	potreboval	vedno	več	
časa,	da	bi	tiho	naštel	imena	svojih	pokojnih.	Toliko,	
preveč	je	bilo	takih,	ki	so	v	smrti	že	morali,	morda	

smeli	pred	njim	oditi	s	tega	sveta.
Kje	 so	mrtvi?	 –	 sprašujejo	 ljudje	ne	 le	 za	 vse	

svete	in	verne	duše.	Ali	so	samo	v	grobovih	in	bla-
goslovljenem	ali	 obtožujočem	spominu	prihodnjih	
rodov?	Krščanska	vera	pravi,	da	so	ljudje	po	svojem	
bistvu	neumrljivi:	ne	veruje,	kakor	nekatere	verske	
skupnosti,	ki	so	se	ločile	od	Cerkve,	da	so	hudobni	
kratko	malo	uničeni,	“izničeni”;	veruje	marveč,	da	
so	vsi	spravljeni	v	božjem	spominu,	kar	jim	daje	re-
sničnost,	ki	je	resničnejša	kakor	naš	dosegljivi	svet.
Nebesa	imenujemo	neizgubljivo	domovino,	večno	

shranjenost	pri	Bogu.	Pekel	pa	imenujemo	dokončno	
izgubo	domovine	proč	od	Boga.	Kristjanu	ni	dovolje-
no	trditi,	da	je	pekel	prazen.	Ni	pa	mu	prepovedano	
upati,	da	se	more	Bog	preko	očiščevanj	usmiliti	tudi	
človeških	grozot.	Zemeljsko	življenje,	čas	romanja,	
se	dovršuje	v	napetostnem	polju	med	tema	dvema	

poloma:	med	nebesi	in	peklom,	in	je	
naravnano	na	zorenje	z	vedno	večjim	
približevanjem	božji	svetlobi.
Kdor	more	 verjeti	 samo	 to,	 da	

bivanje	človeka	kot	posameznika	po	
70	ali	100	 letih	dokončno	ugasne,	
bo	šel	svojo	pot	vpet	med	tragičnim	
junaštvom	 in	 samoljubnim	 uživa-
štvom.	Velike	umrle	bo	spoštoval	ali	
pa	odrival,	ker	mu	je	njihova	podoba	
neprijetna.
Kdor	pa	more	verovati,	da	umrli	

niso	mrtvi,	bo	molil	za	nedovršene	
umrle,	in	bo	mogel	prositi	tiste	umr-
le,	ki	so	dovršeni	pri	Bogu,	naj	mu	
pri	Bogu	pomagajo,	kakor	so	se	v	
svojem	življenju	zavzemali	zanj	ali	
za	druge	ljudi.
Dan	 vernih	 rajnih	 je	 za	mnoge	

tudi	povod,	da	bolj	kakor	sicer	mi-
slijo	na	svojo	smrt:	»Certus	an,	incertus	quando«	
(Gotovo	je,	da	bo,	negotovo	kdaj)	so	stari	Rimljani	
v	latinski	jedrnatosti	govorili	o	smrti.	Mnogi	odriva-
jo	smrt,	nekateri	se	je	bojijo,	marsikateri	si	jo	tudi	
želijo.	Nek	zdravnik,	predstojnik	univerzitetne	klini-
ke,	mi	je	pripovedoval,	da	je	teolog	Karl	Rahner	že	
mesece	pred	svojim	zadnjim	bivanjem	v	tej	kliniki	
na	vprašanje,	kaj	zdaj	pripravlja	v	teologiji,	kratko	
odgovoril:	»Pripravljam	se	na	svojo	smrt.«
Nekaj	tega	naj	bi	storili	tudi	me	že	zdaj:	vedno	

znova	molímo	 za	milost	 dobrega	 življenja,	 ki	 naj	
zori	naproti	dobri	smrti.	Vsaj	v	vsaki	zdravamariji	
prosímo	za	takšno	smrt	z	besedami:	Prosi	za	nas,	
grešnike,	zdaj	in	ob	naši	smrtni	uri.	Amen.

Egon Kapellari
2. NOVEMBER

KJE SO MRTVI?
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Ta	slovesnost	je	Amen,	izrečen	na	koncu	bogo-
služnega	 leta.	 Je	 obnova	 vseh	 skrivnosti	 našega	
odrešenja,	ki	imajo	v	Kristusu	svoje	središče	in	je	
on	njihova	vodilna	osebnost.	Ta	slovesni	praznik	je	
nam	izrečeno	povabilo,	da	bi	obnovili	svojo	izpoved	
vere	 v	 Kristusa,	 začetek	 in	 konec	 vsega,	 vzroka,	
zaradi	katerega	vse	obstoja,	vzroka	našega	življenja	
in	našega	odrešenja.	»Jezus	Kristus	je	isti,	včeraj,	
danes	 in	na	veke«	(Heb	13,8).	Kristus	je	začetek	
in	konec,	Alfa	in	Omega	(prim.	Apd	1,8).	Kristus	je	
izvor	in	cilj	vsake	stvari.	Kristus	je	zadnji	vzrok	zaradi	
katerega	smo,	kar	smo	kot	ljudje	in	predvsem	kot	
odrešeni,	kot	kristjani.
Govoriti	o	Kristusu	Kralju	pomeni	potopiti	se	v	

tisto	neizmerno	globino	veselja,	pomeni	obnoviti,	kar	
je	dalo	okusiti	bogoslužje	skozi	vse	bogoslužno	leto.
»Kralj	sem…«	(prim.	Jn	18,37)	je	rekel	Je-

zus	pred	Poncijem	Pilatom	in	ta	njegova	
beseda	 odmeva	 skozi	 vso	 zgodovino	
odrešenja	 tako	 v	 stari	 kot	 v	 novi	
zavezi,	ki	obe	oznanjata	njegovo	
kraljevski	 položaj:	 »Kajti	 dete	
nam	je	rojeno,	sin	nam	je	dan.	
Oblast	 je	na	njegovih	 ramah,	
imenuje	 se:	 Čudoviti	 sveto-
valec,	Močni	 Bog,	 Večni	Oče,	
Knez	miru.	Oblast	se	bo	širila	in	
miru	ne	bo	konca	na	Davidovem	
pre	stolu	in	v	njegovem	kralje-
stu.	Vzpostavil	ga	bo	in	utrdil	s	
pravico	in	pravičnostjo	od	zdaj	in	
na	veke«	(Iz	9,5-6).	»Gospod	Bog	
mu	bo	dal	prestol	njegovega	očeta	
Davida	 in	kraljeval	bo	v	Jakobovi	hiši	
vekomaj;	 in	njegovemu	kraljestvu	ne	bo	
konca«	(Lk	1,32-33;	prim.	2	Sam	5,1-3).
O	tem	kraljestvu	pravi	bogoslužje	v	prazničnem	

hvalospevu:	»kraljestvo	resnice	in	življenja,	kralje-
stvo	svetosti	in	milosti,	kraljestvo	pravice,	ljubezni	
in	miru.«
Odlomek	iz	berila	ob	tej	slovesnosti	je	slavospev	

Kristusovi	veličini,	je	poskus	zatipati	skrivnost	člove-
ka-Boga,	da	bi	poveličeval	nerazumljivo	vzvišenost	
našemu	skromnemu	razumevanju:	»On	je	podoba	
nevidnega	Boga,	prvorojenec	vsega	stvarstva,	kajti	
v	njem	je	bilo	ustvarjeno	vse,	kar	je	v	nebesih	in	
kar	je	na	zemlji,	vidne	in	nevidne	stvari…	Vse	je	bilo	
ustvarjeno	po	njem	in	zanj«	(Kol	1,15-16).
Kakšen	pomen	dobiva	ta	slovesni	klic	danes,	sredi	

sekularizirane	družbe,	za	katero	se	zdi,	da	zaničeva-
njem	odklanja	vsako	omembo	stvari,	ki	jo	presegajo.	
Toda	kristjan	to	ve	in	danes	slovesno	potrjuje:	kar	je	
lepega,	dobrega,	vzvišenega,	resničnega,	pristnega	
na	svetu,	vse,	prav	vse	je	Kristusov	dar,	je	le	bled	

odsev	resničnosti,	lepote	in	bogastva,	ki	je	v	Kristu-
su,	Božjem	Sinu,	ki	je	postal	človek.	On	je	polnost,	
on	je	vse.	On	je	zgled,	vzor,	vzrok,	stvaritelj,	cilj.
Bili	 so	 poskusi	 z	 znanstvenimi	 izrazi	 opisati	 to	

neizmerno	veličino,	hoteli	so	označiti	to	skoraj	mate-
matično	stekanje	vsega	k	temu	vrhu,	Kristusu.	Hoteli	
so	opisati	njegovo	bistvo	v	jeziku,	ki	bi	bil	razumljiv	
človeku.	Brezupen	posel!	Kristusova	veličina	je	lahko	
samo	predmet	vere,	kakor	jo	pouči	Sveto	pismo.
To	vero	vedno	znova	potrjujemo	na	slovesni	pra-

znik	Kristusa	Kralja.
»V	Kristusu	človeku	v	pravem	pomenu	besede,	

je	treba	prepoznati	ime	in	oblast	kralja…	V	resnici	je	
samo	zato,	ker	je	bil	človek,	prejel	od	Očeta	oblast,	
čast	 in	kraljevanje,	saj	kot	Očetova	Beseda,	ki	 je	
enega	bistva	z	Očetom,	ni	mogel	ostati	brez	tega,	

kar	 je	 lastno	 božanstvu.	 Zato	 pa	 ima	 nad	
vsemi	 ustvarjenimi	 stvarmi	 najvišjo	 in	
brezpogojno	oblast«	(Pij	XI.	v	encikliki	

Quas primas,	 s	 katero	 je	 razglasil	
11.	decembra	1925	slovesni	pra-
znik	Kristusa	Kralja).

Kristusu	 torej	 pripada	 naj-
višja	 oblast	 zaradi	 čudovitega	
združenja	božje	in	človeške	na-
rave	v	eni	osebi	Božje	Besede.	
Če	 hočemo	uporabiti	 človeku	
umljiv	izraz:	Kristus	je	kralj	po	
naravnem	pravu.
Tako	lahko	razumemo,	zakaj	

je	bilo	njegovo	kraljestvo	ozna-
čeno	 kot	 »kraljestvo	 resnice	 in	

življenja«:	s	svojimi	koreninami	je	v	
božanski	naravi	Besede,	ki	 je	edini	vir	

življenja.	»V	njej	je	bilo	življenje	in	življenje	
je	bilo	luč	ljudi«	(Jn	1,4).
On	je	življenje.	On	je	edina	resnica.	Izven	njega	

ni	nič.	Nič	brez	odnosa	z	njim.
Vladarji	 tega	 sveta	 ne	 dajejo	 življenja	 svojim	

podložnikom.	Ti,	Gospod,	ga	daješ.	Ti	si	za	vse	in	
vsem	nezamenljivo	življenje,	ki	nikoli	ne	umanjka.	
Ti	si	stvarnik	in	vzdrževalec,	ohranjevalec,	odrešenik	
vseh	stvari.	Ti	si	kralj	življenja.
Poleg	tega	si	ti,	Kristus,	kralj	resnice.	Kaj	je	resni-

ca,	če	ne	razumski	vidik	bitja?	Bog	je	resnica	sama,	
najvišja	resnica.	Izven	tebe,	Kristus,	izven	tvojega	
gospostva	je	vse	sama	laž.	Sploh	ne	bi	smelo	ob-
stajati,	toda	ti	v	svoji	dobroti	ne	uničiš	tistih,	ki	te	
zanikajo,	 in	zato	njihova	 laž	ostane.	Toda	njihovo	
lastno	 delovanje,	 njihovo	 govorjenje,	 gibanje,	 ži-
vljenje,	je	molčeča	potrditev	tvojega	kraljevanja	in	
tvojega	gospostva.
Kdor	tebi	sledi,	o	Kristus,	ne	hodi	v	temi,	ampak	

ima	luč	življenja	(prim.	Jn	8,12).

Andrea Gemma

26. NOVEMBER

KRISTUS KRA LJ
KRALJESTVO RESNICE IN ŽIVLJENJA
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Častniška kariera
v osovraženi vojski
Njegov	 rojstni	 kraj	 so	 bile	 Spodnje	 Loke	 pod	

Limbarsko	goto,	po	kateri	si	je	nadel	svoj	pisateljski	
psevdonim	Podlimbarski.	V	družini	kmeta	Valentina	
in	žene	Jožefe	je	bilo	šest	otrok,	Franc	je	bil	med	
mlajšimi	 in	 je	 luč	 sveta	 zagledal	 23.	 novembra	
1852.	Bistrega	dečka	so	iz	šole	v	Krašnji	po	nasvetu	
župnika	Jurija	Varla,	vnetega	narodnjaka,	poslali	v	
ljubljanske	šole,	kjer	je	bil	vedno	med	najboljšimi	
učenci.	Med	šolskimi	predmeti	je	najbolj	napredoval	
v	slovenščini,	zgodovini	in	zemljepisu.	
Ko	so	ga	zasvojile	knjige,	se	je	bolj	kot	
s	šolo,	ukvarjal	z	branjem	le	poslovnih	
knjig.	Preživljal	se	je	z	inštrukcijami;	
ko	so	ga	obdolžili	raz	merja	z	eno	nje-
govih	učenk,	je	iz	stopil	iz	šole.
Jeseni	1872	je	bil	poklican	k	vo-

jakom.	Po	štirih	letih	je	dal	vojaščini	
slovo	in	iskal	kakšno	primerno	služ-
bo.	Njegova	velika	želja	 je	bila,	da	
bi	študiral	za	profesorja	zgodovine;	
da	 bi	 to	 dosegel,	 je	 hotel	 končati	
učiteljišče	in	bi	si	kot	učitelj	pomagal	
do	univerze,	kar	pa	mu	ni	uspelo.	Z	
bridkostjo	v	srcu	je	spoznal,	da	bi	ga	
“očetje”	 ljubljene	 domovine	 pustili,	
da	umre	od	lakote,	medtem	ko	mu	
je	osovražena	avstrijska	vlada	ponujala	častniško	
kariero.	Vrnil	se	je	k	vojakom	in	vojaške	suknje	ni	
slekel	vse	do	upokojitve,	čeprav	so	bila	to	zanj	leta	
“babilonske	sužnosti”.
V	službi	je	napredoval:	najprej	je	naredil	izpit	za	

računskega	častnika,	nato	je	postal	poročnik,	zatem	
nadporočnik	in	nazadnje	stotnik	(1895).	Zelo	pogo-
sto	se	je	selil:	po	svoje	usodna	so	bila	leta	njegove	
službe	v	Tuzli	(1885-1889),	kjer	so	nastajali	zapiski,	
iz	katerih	se	je	“rodil”	roman	Gospodin Franjo.	Jeseni	
1905	se	je	ko	upokojenec	vrnil	v	Ljubljano.	»Peljem	
se	v	slovenski	svet,	ki	so	mi	ga	hoteli	iztrgati	iz	srca,	
pa	ga	niso	mogli,	ker	je	bil	tam	pregloboko	zasajen.«

Vse literarno delo
iz dnevniških zapiskov
Vsa	njegova	izobrazba	in	doživetja	so	se	sproti	

oblikovala	v	dnevniške	zapiske,	ki	so	bili	bolj	površna	
zaznamovanja	vsakdanjega	dogajanja.	Takih	zapi-
skov	se	je	ohranilo	34	notesov	in	iz	njih	je	povečini	
raslo	 vse	Masljevo	 literarno	 delo.	 Anton	Slodnjak	
je	o	Podlimbarskem	zapisal,	da	je	»mojstrsko	risal	
drobne	prizore	in	čiste	pokrajinske	slike,	toda	kot	
fabulist	(pisec	zgodb)	je	bil	nebogljen,	toplo	in	sli-
kovito	je	lahko	prikazoval	le	to,	kar	je	bolj	ali	manj	

neposredno	 doživel	 sam.«	Njegova	
vzornika	sta	bila	Jurčič	in	Stritar.	Kot	
mlad	dijak	si	je	v	licejski	knjižnici	iz-
posodil	Jurčičevega	Jurija Kozjaka	in	
ga	v	enem	let	prebral	vsaj	desetkrat.	
Po	tej	Jurčičevi	povesti	je	v	dijaškem	
listu	Zimski	večeri	začel	pisati	povest	
iz	turških	bojev,	prva	natisnjena	stvar	
pa	sta	bila	dva	soneta.
Njegovo	pisateljsko	delo	je	počiva-

lo	do	leta	1884,	ko	je	v	Ljubljanskem	
zvonu	izšla	njegova	črtica	Krokarjev 
Peter,	 spomin	na	njegovo	prvo	vo-
jaško	leto	v	Mariboru.	Vse	življenje	
ga	je	mučilo	domotožje	in	rad	se	je	
vračal	v	domače	kraje	–	tudi	kot	pisa-
telj;	v	črtici	Plaznik in kirasir Martin je 

upodobil	svojega	očeta,	svojima	tetama	je	posvetil	
črtico	Kako sem prvikrat romal.	Iz	dobe,	ko	je	zaman	
iskal	civilno	službo,	je	avtobiografska	povest	Gorski 
potok	(1895),	ki	pa	je	bralci	niso	ugodno	sprejeli,	kar	
ga	je	zelo	potrlo.	Ne	podlagi	spominov	iz	vojske	je	
nastala	njegova	najboljša	realistična	povest	Tovariš 
Damjan	(1902).
Po	upokojitvi	leta	1905	se	je	naselil	v	Ljubljani	in	

od	takrat	je	njegovo	pripovedništvo	postajalo	vedno	
bolj	politično	in	družbeno	obtožujoče.	To	se	najbolj	
izrazito	kaže	v	njegovem	najobsežnejšem	delu	–	ro-
manu	Gospodin Franjo	(1913),	v	katerem	je	kritično	
opisal	življenje	v	okupirani	Bosni.

naša kultura

Silvester Čuk

FRA N MASELJ – POD LIMBARSKI
23. NOVEMBER 1852 – 19. SEPTEMBER 1917

Najbolj znano delo pisatelja Frana Maslja-Podlimbarskega je roman Gospodin Franjo (1913), ki mu je 
prinesel slavo in – nesrečo: ker je v njem odkrito opisoval in grajal nevzdržne razmere v Bosni po avstrij-
ski okupaciji leta 1878, so avstrijske oblasti kmalu po usodnih strelih v Sarajevu 28. junija 1914, zaradi 
katerih je izbruhnila prva svetovna vojska, roman zaplenile, pisatelju pa so odvzeli častniške čine in ga 
poslale v izgnanstvo, kjer je zagrenjen umrl. Kako je bil roman sprejet med zavednimi Slovenci, kaže 
ocena pesnika Otona Župančiča: »Gospodin Franjo je nastal, ne ker je Podlimbarski hotel nekaj napisati, 
temveč ker nam je imel nekaj povedati. Ta pečat notranje pristnosti je udarjen tej iskreni knjigi tako 
krepko in odločno, da kritik, ki bo jahal samo nervoznega estetskega konjička, ne bo mogel biti pravičen 
njeni etični vsebini... Podlimbarski je svoj roman po vesti napisal, mi ga po vesti berimo, in prav bo tako.« 
Roman se je bralcem priljubil zaradi živahnega pripovedovanja in zlasti zaradi tople človečnosti.
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»Vedno	 prosim	Boga,	 naj	me	 privede	 nazaj	 v	
domovino«
Kaj	se	je	zgodilo	z	romanom	Gospodin Franjo	in	

z	njegovim	avtorjem,	smo	nakazali	že	na	začetku.	
Podlimbarski	je	ta	roman	začel	pisati	junija	1912	v	
Ljubljani,	ko	se	je	čutil	duševno	čilega,	zlasti	v	zgod-
njih	jutranjih	urah.	Najizdatnejši	vir,	iz	katerega	je	
zajemal	podatke	o	tedanjih	razmerah	v	Bosni,	so	bili	
njegovi	lastni	zapiski	iz	dobe	njegovega	službovanja	
v	Tuzli	(1885-1889).	Glavno	vlogo	je	odkazal	inže-
nirju	Franu	Vilarju,	ki	mu	je	bosanska	vlada	izročila	
upravo	gozdov	v	Konj-planini.	Ta	slovenski	poštenjak	
ima	posluh	in	srce	za	male	ljudi,	oblastniki	pa	jih	
zaničujejo	in	zatirajo.	Pisatelj	je	12.	aprila	1913	na	
zadnji	list	rokopisa	zapisal	odrešilno	besedo	“konec”.	
Rokopis	je	ponudil	Slovenski	matici,	ki	ga	je	sprejela	
med	svoje	publikacije	s	pripombo	»da	omilite	gotove	
ostre	 izraze,	stavke	in	odstavke.«	Podlimbarski	 in	
predsednik	SM	Fran	Ilešič	sta	rokopis	skupaj	prirejala	

za	tisk.	Ob	izidu	so	bralci	roman	sprejeli	s	pravim	
navdušenjem.
Po	začetku	prve	svetovne	vojske	je	 ljubljansko	

deželno	sodišče	potrdilo	odločbo	državnega	pravd-
nika	o	zaplembi	romana	in	sicer	z	utemeljitvijo,	da	
ima	“izrazito	politično	tendenco”.	Vojaško	sodišče	je	
pisatelju	marca	1915	odvzelo	častniške	čine,	junija	
1916	pa	je	bil	poslan	v	izgnanstvo	najprej	v	Ober		
Hollabrunn,	nato	pa	v	trg	Pulkau	na	Nižjem	Avstrij-
skem	blizu	češke	meje,	kjer	je	bilo	mnogo	istrskih	
beguncev	in	italijanskih	izgnancev.	Obhajale	so	ga	
slutnje,	da	nikdar	več	ne	bo	videl	svoje	domovine.
Sredi	julija	1917	je	bila	njegova	konfinacija	uki-

njena,	čakal	 je	 le	še	na	potni	 list,	ki	 je	prišel	19.	
septembra,	ko	je	umiral.
Njegove	 posmrtne	 ostanke	 so	 21.	 junija	 1922	

prepeljali	v	domovino.	Počastili	so	ga	kot	narodne-
ga	mučenca	in	ga	pospremili	na	pokopališče	velikih	
Slovencev	na	ljubljanskem	Navju.

Raziskano obdobje:
1.	november	2015	–	31.	oktober	2016
Mesto na World Watch List:
2017:	61	točk,	30.	mesto
2016:	56	točk,	38	mesto
Viri preganjanja
Glavni	vir	preganjanja	kristjanov	v	Butanu	je	ver-

ski nacionalizem	pomešan	z	narodnostnimi prepiri.
Dogajanje:
Butan	je	med	dvema	sosednima	velikanoma:	In-

dijo	in	Kitajsko.	Demokracija	še	naprej	utrjuje	svoje	
korenine,	skupna	točka	vseh	političnih	strank	pa	je	
vodilna	vloga	budizma	v	družbi	in	spoštovanje	kralja.	
Po	volitvah	leta	2013	je	brez	težav	prišla	na	oblast	
opozicija.	Kristjani,	ki	so	maloštevilna	manjšina	v	
Butanu,	nimajko	še	nobenega	pravno	 formalnega	
priznanja.

Vrste preganjanih kristjanov:
Zelo	maloštevilni	tuji	kristjani	se	običajno	zbirajo	

v	obstoječih	družinskih	skupnosti,	zato	kategorija	
“skupnost	tujih	ali	migrantskih	kristjanov”	v	Butanu	
ni	obravnavana	kot	ločena	kategorija.	Ni	tudi	zgo-
dovinskih	krščanskih	skupnosti.	Skupnosti	spreobr-
njencev	v	krščanstvo	(budističnega,	hinduističnega	
ali	rodovnega	izvora)	in	skupnosti	netradicionalnih	
protestantov	pa	občutijo	hud	pritisk	na	vseh	življenj-
skih	področjih.

Življenjska področja in nasilje:
Na	splošno	se	je	pritisk	na	kristjane	občutno	zvišal	

in	je	zelo	hud.	Vlada	je	izvedla	razlikovanje	glede	
kristjanov	(izključila	je,	na	primer,	nekatere	kristjane	
pri	izdaji	novih	elektronskih	narodnih	osebnih	izkaz-
nic).	Povečal	se	je	tudi	pritisk	družbe.
Pritisk	je	zelo	hud	na	področjih	življenja	Cerkve	

in	to	na	skupnosti,	pa	tudi	zasebno.	Ta	oblika	pri-
tiska	pričuje,	da	kristjani	 izhajajo	iz	budističnega,	
hinduističnega	ali	 rodovnega	okolja	 in	 jih	 gledajo	

kot	Butanu	odtujene.	Ta	pritisk	se	nanaša	na	vsa	
življenjska	področja.	Kljub	temu	pritisku	pa	je	toč-
kovanje	nizko,	saj	je	bila	samo	ena	cerkev	zaprta	
in	ena	napadena.	Trije	kristjani	so	prišli	v	zapor,	ker	
so	delili	natisnjen	evangelij.

Bodočnost:
Butan	se	sooča	z	gospodarskimi	 izzivi	 in	mora	

dati	mladim	generacijam	neko	bodočnost.
Dežela	polaga	veliko	upanje	v	turizem.	Vendar	pa	

ne	bo	lahko	še	bolj	povečati	število	turistov	in	doho-
dek	od	njih	v	tuji	valuti.	Upajo	pa,	da	bo	hidroelek-
trična	energija	postala	vir	dohodka.	Narejeni	so	bili	
ambiciozni	načrti,	ki	naj	bi	začeli	delovati	leta	2020.

Ob	uresničevanju	 tega	gospodarskega	razvoja,	
bi	lahko	prišlo	do	negativnih	posledic	za	krščansko	
manjšino.	Če	se	bo	dežela	znašla	v	hudih	gospo-
darskih	težavah,	bi	lahko	dala	večji	poudarek	svoji	
budistični	kulturni	dediščini,	kar	bi	vsako	priznanje	
naraščajoče	krščanske	manjšine	naredilo	za	daljnji	
sen.	Če	so	bo	gospodarstvo	razvijalo	pozitivno,	bi	
se	 zavzetost	 za	 lastno	 budistično	 dediščino	 lahko	
sprostila	in	naredila	iz	priznanja	krščanskih	skupnosti	
realno	možnost.	 Verski	 nacionalizem,	 ki	 je	 glavni	
vir	preganjanja	v	dežele,	ostaja	odločilni	faktor,	ki	
določa	položaj	krščanske	manjšine.

preganjanje kristjanov

BUTA N Porte Aperte

Kitajska

Indija
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Al-Wahabi, rojstvo zla
Muhamed	ibn	Abd	al-Wahab,	vnuk	eminentnega	

islamskega	sodnika,	se	je	rodil	leta	1702,	na	delu	
Arabskega	polotoka,	kjer	se	danes	nahaja	Savdska	
Arabija.	Le	malce	pred	njegovim	rojstvom	so	Turki	
še	poslednjič	poskušali	pokoriti	krščansko	Evropo,	z	
največjim	vojaškim	pohodom	v	zgodovini	stoletnih	
turških	 vpadov.	Končali	 so	 klavrno.	Sveta	 liga	 jih	
je	še	enkrat	strateško	ponižala.	Namesto	zmago-
slavnega	pohoda	na	Dunaj	so	izgubili	Madžarsko	in	
velik	del	današnjega	grškega	ozemlja.	Na	Vzhodu	
se	je	v	prah	sesuval	Mogulski	imperij,	takrat	znan	
kot	Hindustan,	ki	je	poleg	današnjega	Afganistana	
zavzemal	velik	del	indijske	podceline.	Sanje	o	glo-
balnem	kalifatu	so	zvodenele.
Al-Wahabi	je	bil	od	zgodnjega	otroštva	obseden	z	

vero.	Zapisi	pričajo,	da	je	njegovo	obnašanje	mejilo	
na	manični	fanatizem.	Sodobni	psihologi	bi	ga	mor-
da	diagnozirali	z	obsesivno	kompulzivno	motnjo.	Že	
kot	predpubertetnik	se	je	naučil	koran	na	pamet	in	
ga	besedo	za	besedo,	verz	za	verzom	v	popolnem	
zaporedju	citiral	zbranim	sorodnikom,	ki	so	ga	prišli	
poslušat.	Vsi	so	vedeli,	da	bo	nekaj	posebnega.	San-
jal	je	različico	sunitskega	islama,	ki	v	18.	stoletju	ni	
bila	več	pretirano	priljubljena.	Njegova	interpretacija	
pravzaprav	sploh	ni	bila	interpretacija,	ampak	dobe-
sedno	dojemanje	korana	kot	dejanskih	božjih	povelij,	
katere	je	nadangel	Gabrijel	citiral	Mohamedu.	Sredi-
šče	njegove	ideologije,	je	bil	tahwid	–	osredotočenje	
verskih	obredov	na	koncept	monoteizma;	čaščenje	
enega	samega	boga,	ki	so	mu	muslimani	pravili	Alah.	
Čaščenje	malikov,	 ljudi	ali	drugih	živih	bitij	 je	bilo	
bogoskrunstvo.	Koran	je	bil	edina,	dobesedna,	čista	
in	nespremenljiva	beseda	objekta	čaščenja.
Dvanajst	stoletij	pred	tem	je	Mohamed	s	pomo-

čjo	 vojaško	 navdahnjene	 fundamentalne	 različice	
svojega	 abrahamskega	 izročila	 na	 brutalen	 način	
hitro	pokoril	Bližnji	vzhod,	Severno	Afriko	in	velik	del	
Male	Azije.	Raznolika	ljudstva,	ki	so	prej	prakticirala	
judaizem,	krščanstvo,	panteizem,	poganstvo	so	hitro	
prestopila	na	prerokovo	stran,	ko	so	doumela,	da	je	
edina	alternativa	spreobrnitvi	popolno	iztrebljenje.	
Zdelo	se	je,	da	je	le	še	stvar	časa,	ko	bosta	padli	še	
Evropa	in	preostala	Azija.	Pa	se	je	vse	obrnilo	tako	
drugače.
V	času,	ko	je	odraščal	al-Wahabi,	so	bili	zlati	časi	

islamske	 ekspanzije	 že	 zdavnaj	mimo.	Zelo	mlad	
je	bil,	ko	je	v	rojstnem	kraju	svojega	očeta	pridobil	
prve	učence,	nato	 celotna	plemena,	na	koncu	pa	
še	lokalnega	vojaškega	poveljnika.	Ta	mu	je	nudil	
pomembno	kritje,	ko	so	mu	drugi	islamski	učenjaki	
odrekali	podporo	in	ga	celo	oklicali	za	heretika.	Trda	

fundamentalna	drža	ni	bila	prav	nič	priljubljena	med	
tedaj	 bolj	 zmernega	 sunitskega	 islama	 vajenimi	
množicami	na	Arabskem	polotoku.	Še	manj	šiitom	in	
sufijem.	Znan	je	bil	po	tem,	da	je	posekal	drevesa,	
na	katera	so	ljudje	za	srečo	obešali	različne	pred-
mete,	ker	se	mu	je	zdelo	takšno	mistično	čaščenje	
herezija.	Podiral	 je	spomenike,	posvečene	zgodo-
vinskim	islamskim	bojevnikom,	ker	je	monoteistični	
fundamentalizem,	ki	ga	je	zagovarjal,	prepovedoval	
čaščenje	človeških	bitij.	Edina	stvar,	vredna	čašče-
nja,	je	bil	Alah,	čaščenje	ljudi	pa	bogokletno.	Ko	mu	
je	ženska	lokalnega	dostojanstvenika	v	spovedi	pri-
znala,	da	je	prevarala	moža,	jo	je	obsodil	na	smrt	s	
kamenjanjem	–	ukrep,	ki	je	bil	sicer	v	skladu	z	nauki	
svete	knjige,	a	pred	tem	ne	pogosto	prakticiran.
Drugi	pomembni	pridigarji	v	okolici	so	bili	precej	

živčni	ob	al-Wahabijevi	dobesedni	interpretaciji	isla-
ma.	S	pritiski	na	lokalnega	vojaškega	poveljnika,	ki	
ga	je	ščitil,	so	dosegli,	da	je	ta	le	popustil.	Izgnan	je	
bil	v	puščavo,	kjer	bi	ga	morali	ubiti.	Pa	ga	niso.	Z	
nesojenimi	rablji	–	ki	so	vmes	postali	njegovi	sledilci	
–	je	odšel	v	Riad	(današnja	Savdska	Arabija),	kjer	
je	pridobil	novo	množico	vernikov.	Še	več,	na	svojo	
stran	je	pridobil	še	odločilnega	zaveznika,	s	pomočjo	
katerega	se	je	vpisal	v	zgodovino	–	surovega	Mo-
hameda	Ibn	Sauda,	mogočnega	vojskovodjo,	ki	je	
skozi	teror,	krutost	in	strah	združil	prej	razkropljene	
arabske	plemenske	entitete	in	jih	povezal	v	Savdsko	
Arabijo,	ki	jo	poznamo	še	danes	in	ji	še	zmeraj	vlada-
jo	neposredni	potomci	Ibn	Sauda.	Z	njegovo	pomočjo	
se	je	al-Wahabi	spremenil	od	lokalnega	fanatičnega	
zdraharja	v	pomembnega	ideologa,	katerega	knji-
ge	–	kar	dvajset	jih	je	bilo	–	so	postale	jedro	nove	
politične	 in	 verske	 struje	 znotraj	 islama.	 Kraljeva	
družina	Al-Saud	je	vladala,	al-Wahabi	je	monopolno	
urejal	duhovno	plat	države.	Rodil	se	je	vahabizem.

Vahabizem –
obraz sodobnega skrajnega islama
Vahabizem	 je	 dobesedna,	 čista	 interpretacija	

islama,	ki	je	zasejala	seme	ultra	konzervativizma	v	
zalivskih	deželah	in	ga	skozi	naftni	denar	raztrosila	
po	vsem	svetu.	Skoraj	vse,	kar	danes	povezujemo	
z	agresivnim	islamom,	je	zasejal	vahabizem.	Vsak	
terorist,	ki	ste	ga	videli	na	mračni	strani	medmrežja,	
kako	seka	glave	ujetnikom	v	oranžnih	jopičih,	vsak	
Arabec,	ki	za	seboj	v	pripekajoči	vročini	vleče	sku-
pino	v	črne	nikabe	oblečenih	žensk,	vsako	množično	
kamenjanje	zaradi	homoseksualnosti	ali	prešuštva,	
vsak	mladenič,	ki	se	je	v	prerokovem	imenu	odločil	
sejati	smrt	po	evropskih	ulicah.	Tudi	šiitske	skupine	
imajo	svoje	ekstreme:	libanonske	milice	Hezbolah	

islam
Mitja Iršič

VAHABIZEM
VČERAJ, DA NES IN JUTRI

patologija, ki jo moramo uničiti, drugače bo uničila nas



2017 – AM – NOVEMBER  343

in	Iranska	revolucionarna	garda,	recimo.	A	nič	po	
fanatičnosti	ne	prekaša	vahabitov.
Glavni	postojanki	vahabizma	sta	Katar	in	Savdska	

Arabija.	Nauki	al-Wahaba	so	bili	skozi	dve	stoletji	
vladavine	kraljevine	al-Saud	prisotni	ves	čas,	še	bolj	
pa	so	pridobili	na	veljavi	po	novi	obuditvi	vahabizma	
leta	1920.	Tedaj	je	vahabizem,	poleg	tradicionalne	
plemenske	veljave,	dobil	tudi	državni	pečat	kot	etika,	
morala	in	pravo	dežele.	Čeprav	se	je	družina	al-Saud	
po	enajstem	septembru	zaradi	svoje	finančne	odvis-
nosti	od	ZDA	delno	ogradila	od	vahabizma,	potem	
ko	je	postalo	jasno,	da	je	15	od	19	ugrabiteljev	bilo	
Savdijcev	vahabitskega	prepričanja,	jme	bila	poteza	
le	navidezna.	Vahabizem	je	močno	inkorporiran	v	bit	
savdske	družbe.	Etos	verske	opresije	je	del	življenja,	
katerega	ljudje	že	stoletja	doživljajo	kot	normalnost.	
Družina	Saud	je	v		zameno	za	politično	podporo	al-
-Wahabiju	pustila	povsem	proste	roke	kar	se	 tiče	
implementacije	islamskih	naukov.	Sodobni	vahabiti	
so	pan-arabsko	nacionalistični.	Sovražijo	zahod.	So-
vražijo	demokracijo.	Sovražijo	kapitalizem.	Sovražijo	
uživanje	v	življenju.	Življenje	po	njihovem	prepriča-
nju	mora	nujno	biti	trpljenje	in	priprava	na	posmrtni	
raj.	Ženske	dojemajo	kot	stroje	za	rojevanje	otrok,	
ki	jih	je	treba	pred	tujo	pohoto	zakrivati	z	abajo	in	
nikabom.	Druge	različice	islama	prepovedujejo	vino,	
ki	je	v	koranu	specifično	omenjeno	kot	prepoveda-
no.	Vahabizem	prohibicijsko	prepoveduje	uživanje	
katerega	koli	 alkohola.	 Prepovedani	 sta	glasba	 in	
ples.	Prepovedano	je	glasno	smejanje.	Prepovedan	
je	jok	na	pogrebih.	Molitev	petkrat	na	dan	je	obve-
za,	ki	jo	mora	izpolniti	vsak	odrasel	moški.	Pisatelj	
Salman	Rushdie,	avtor	Satanskih	stihov,	je	ob	neki	
priložnosti	 izjavil,	 da	 vahabizem	prepoveduje	 biti	
človek.	Zato	ni	čudno,	da	je	postal	ideal	sunitskim	
islamsko-političnim	gibanjem,	kot	so	Talibani,	Mu-
slimanska	Bratovščina,	al-Qaeda,	al-Aqsa,	Hamas	
in	predvsem	Islamska	država.
Afganistanski	 talibani	 in	v	še	večji	meri	 Islam-

ska	 država	 so	 državna	manifestacija	 vahabizma.	
Islamska	 država	 izvaja	 najboljši	 približek	 temu,	
kar	je	pridigal	al-Wahab.	Abu	Bakr	Al-Bagdadi	je	v	
svojih	nagovorih	sledilcem	večkrat	poudaril	nujnost	
dobesednega	dojemanja	Alahovih	besed,	monote-
ističnega	 fundamentalizma,	 petkratne	molitve	 na	
dan,	razčlovečenja	žensk	…
Treba	pa	je	poudariti,	da	al-Wahabi	nikoli	ni	po-

zival	k	nasilnemu	džihadu	proti	nevernikom.	Jedro	
nauka	je	strog	ultra-konzervativen	nabor	življenjskih	
omejitev,	kot	ga	narekuje	koran.	Militatni	džihadi-
zem	se	je	okrepil	po	sovjetski	okupaciji	Afganistana.	
Vahabitskim	pridigarjem	je	poziv	k	sveti	vojni	zoper	
nevernike	 predstavljal	 naravni	 preskok,	 katerega	
podlago	so	našli	v	verskih	skriptah.	Koran	natančno	
opisuje	način	in	pogoje	za	vojno	z	neverniki.	Proti-
sovjetski	sentimenti	so	se	spremenili	v	protiameriške	
in	nato	bolj	splošno	v	protizahodne.
Savdska	Arabija	je	v	osemdesetih	letih	na	ozem-

lju	Afganistana	postavila	prve	madrase,	kamor	so	
poslali	militantne	 pridigarje,	 ki	 bi	 novačili	 nove	
mučenike	proti	sovjetskim	okupatorjem.	To	so	bili	
prvi	sodobni	kleriki,	ki	so	pozivali	k	borbi	proti	tujim	

križarjem	z	vsemi	sredstvi	–	tudi	s	poboji	nedolžnih.	
Savdska	Arabija	 in	Katar	sta	od	takrat	za	promo-
cijo	globalnega	konzervativizma	(dawah	wahabya)	
porabila	več	kot	100	milijard	dolarjev.	Najprej	proti	
komunističnim	ateistom	v	Afganistanu.	Nato	proti	
zahodnim	kapitalistom	po	vsem	svetu.	Danes	smo	
priča	globalni	epidemiji	vahabitske	propagande.
Katar	 in	Savdska	Arabija	z	naftnimi	dolarji	po-

spešeno	gradita	mošeje	po	ZDA	in	EU.	Donacije	so	
delno	državno	in	delno	zasebno	sponzorirane.	Za-
sebni	sponzorji	so	po	navadi	premožni	konzervativni	
tajkuni	blizu	dinastije	al-Saud	v	Savdski	Arabiji	in	
katarskemu	Emirju	v	Katarju.	Raziskovalni	institut	
NGO	Freedom	House	je	preučeval	zapise,	ki	jih	verni-
kom	delijo	pridigarji	v	vahabitskih	mošejah	po	ZDA.	
Ugotovili	so,	da	so	polni	protizahodnjaške	retorike,	
hujskaštva	 in	 pozivov	 k	 sovraštvu.	 Imami	mlade	
učijo,	da	je	nasilno	pobijanje	nevernikov	ne	le	opra-
vičljivo,	ampak	verska	dolžnost,	enako	pomembna	
kot	 dnevna	molitev.	 Ameriški	 urad	 za	 nacionalno	
varnost	 ocenjuje,	 da	 je	 skoraj	 tri	 četrtine	 borcev	
Islamske	države	v	Iraku	in	Siriji	tja	prišlo,	ko	so	jih	
za	sveto	vojno	navdušili	imami	v	zahodnih	mošejah.
Kaj	 pa	 EU?	Katar	 je	 v	 začetku	 tega	 desetletja	

začel	ambiciozen	plan	načrtne	gradnje	vahabitskih	
mošej	v	revnih	predelih	španskih,	francoskih,	nem-
ških,	 irskih	 in	 italijanskih	mest,	kjer	 revne	mlade	
muslimane	posebej	v	ta	namen	izurjeni	imami	učijo	
sovražiti	vse,	kar	je	povezano	z	zahodno	civilizacijo	
–	vključno	z	njeno	vero.	Mladi	muslimani	se	odzi-
vajo	 in	 postajajo	 z	 vsako	generacijo	 bolj	 izolirani	
od	zahodnih	vrstnikov,	hkrati	pa	zmeraj	bolj	kon-
zervativni.	Ultra	konzervativna	struja	 islama,	kjer	
so	ženske	posredno	ali	neposredno	prisiljene	nositi	
burke	in	nikabe,	prepoved	glasbe,	alkohola,	plesa	in	
drugih	vrst	zabave	je	bila	še	pred	30	leti	evropskim	
muslimanom	dokaj	tuja.	Danes	je	nova	normalnost	
v	getih	velikih	evropskih	mest.
Kot	poroča	nemška	televizija	NDR	je	v	Nemčiji	leta	

2016	–		kjer	so	Turki	nekoč	veljali	za	edini	zgodovin-
ski	uspeh	asimilacije	muslimanskega	prebivalstva	–	v	
vahabizem	prestopilo	najmanj	10.000	mladih	musli-
manov.	Več	misijonarskih	skupin,	ki	je	pridigalo	po	
državi,	je	bilo	prepovedanih,	potem,	ko	je	prišlo	na	
dan,	da	se	je	800	posameznikov	iz	njihovih	učilnic	
pridružilo	Islamski	državi	v	Siriji.	Veliko	jih	je	tam	
umrlo.	Nekateri	se	še	borijo	proti	nevernikom.	Drugi	
so	že	na	poti	nazaj,	manično	iščoč	najbližji	tovornjak	
ali	kombi,	s	katerim	bi	pokosili	čim	več	nedolžnih	ljudi	
na	kakšni	promenadi	v	Frankfurtu.	Pomenljivo	je,	ko	
begunci	iz	Sirije	in	Iraka	poročajo,	da	so	evropske	
mošeje	preveč	konzervativne	in	radikalne	za	njih.
Države,	ki	na	takšen	način	razširjajo	vahabizem	

–	poleg	Katarja	in	Savdske	Arabije,	sem	spada	še	
navidezno	 zmeren	 Kuvajt,	 imajo	 svojo	 politično	
računico.	Muslimani	 se	 od	 vseh	 verskih	 skupin	 v	
Evropi	 razmnožujejo	 eksponentno	 hitreje	 od	 pre-
ostalega	 prebivalstva.	 Leta	 1990	 so	 predstavljali	
4%	prebivalstva,	leta	2010	6%,	leta	2030	bodo	po	
trenutnih	projekcijah	predstavljali	8	do	10%	(s	tem,	
da	begunske	migracije	v	ta	izračun	še	niso	zajete).

nadaljevanje v prihodnji številki
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”Nedaleč”	v	naslovu	je	treba	razumeti	po	japon-
sko,	ker	je	Japonska	ogromna	dežela	in	večina	ljudi	
živi	 na	 ravninah,	 kjer	 so	 na	 razpolago	 za	 prevoz	
avtobusi,	 taksiji	 in	železnice	–	 in	da	ne	pozabim:	
ladje	in	avioni	za	posebno	povezavo.	“Na	ravninah”	
sem	skorajda	mimogrede	omenil,	a	dejstvo	je,	da	
je	 Japonska	 tri	 četrtine	 gorata	 in	 neprimerna	 za	
normalno	življenje;	da	takorekoč	“leži”	na	oceanu,	
ji	ne	pomaga	dosti:	nekateri	otoki	so	tako	gorati,	
da	so	brez	ljudi.	Menda	so	nekateri	celo	naprodaj,	
a	kupcev	ni	...
“Nedaleč	od	pristanišča	Nagasaki”	pomeni	v	tej	

zgodbi	 kaki	 dve	 uri	 vožnje	 z	 avtobusom	 v	 smeri	
vulkanskega	 gorovja	 Únzen,	 kakih	 700	metrov	
nad	morjem.	Tudi	 če	dežuje,	 je	pot	privlačna;	 tu	
in	tam	je	s	travo	obdana	domačija,	sicer	pa	so	na	
obeh	straneh	poti	grmi,	pritlikava	in	visoka	drevesa	
s	prevladujočo	zeleno	barvo	v	čudovitih	odtenkih.	
Med	lagodnim	vzpenjanjem	v	avtobusu	se	tu	in	tam	
naenkrat	razodene	morje	v	daljavi,	pod	goro	nekje	
in	okrog	nje.	Ne	vem,	koliko	izmed	nas	potnikov	se	
zave,	da	smo	pravzaprav	na	polotoku	Šimabára	(po	
naše	pisano).
Kot	že	tolikokrat	sem	spet	gost	prijaznih	japonskih	

socialnih	sodelavcev.	Proti	vrhu	je	velika	kotanja	z	
žveplenimi	vrelci,	ki	 so	kot	nekoč	še	zmeraj	 tako	
vroči,	da	se	ob	njih	surovo	jajce	v	eni	minuti	skuha.	
V	času	japonskega	preganjanja	krščanstva	se	je	vsaj	
okrog	70	katoličanov	raje	pustilo	vreči	v	te	vrelce,	
kot	da	bi	se	odpovedali	našemu	Gospodu	Jezusu.
Okoli	te	velike	kotanje,	polne	belo	žarečih	vrel-

cev,	se	dvigajo	hoteli	v	različnih	stavbah,	ki	pa	vse	
vabijo	 goste	 s	 svojimi	 tipično	 vročimi	 japonskimi	
kopelmi.	Naša	skupina	šteje	štiri	ljudi:	gospoda	in	
gospo	W.	in	njuno	hčer	H.	in	mene.	Se	razume,	da	
sem	v	hotelu	dobil	svojo	sobo,	ostali	trije	pa	skupno	
krasno	sobo	z	velikimi	francoskimi	okni	in	mehkimi	
zavesami.	Japonci	nekaj	takega	skoraj	pričakujejo;	
posebno,	če	je	hotel	dobro	znan.	In	naš	hotel	je	bil	
znan	od	predvojnih	let.	Blizu	kotline	pod	vrhom	se	je	
razprostiralo	igrišče	za	golf	še	iz	konca	19.	stoletja...	
Baje	krokarji	kradejo	golf	žogice	in	z	njimi	krasijo	
svoja	gnezda,	ki	jih	je	kar	veliko	na	košatih	drevesih	
okrog	igrišča.	Ob	stranskem	vznožju	hriba	je	ljubko	
jezero,	polno	krotkih	rac	–	upam,	da	se	glede	zvrsti	
ne	motim	–	in	iz	zraka	jih	občudujejo	galebi,	ki	jim	
pot	do	morja	najbrž	ni	predolga.
Ker	so	me	prijatelji	že	večkrat	peljali	v	isti	hotel,	

sva	se	s	hotelskim	šefom	kar	dobro	poznala.	Kadar	
ni	bilo	preveč	gostov	in	sem	bil	več	ali	manj	prost,	
me	je	povabil	na	skodelico	prave	kave;	zdi	se	mi,	

da	je	nanj	napravil	trajen	vtis	del	mojega	potnega	
lista,	ki	je	vseboval	dokument	papeža	Pija	XII.	Brez	
priporočila	 Njegove	 svetosti	 bi	 ne	mogel	 priti	 na	
Japonsko	kot	misijonar.	Oblast	doma	v	Sloveniji	je	
bila	takrat	zamaknjena	v	Stalinovo	vero	...
Dan	smo	mi	štirje	“izletniki”	kar	hrabro	“zavzeli”:	

prijetno	toplo	je	bilo	pri	teh	700	metrih	nadmorske	
višine!	Čeprav	sve	le	gospa	W.	in	jaz	bila	katoličana,	
so	 belo	 se	 svetlikajoči	 vrelci	 napravili	 globok	 vtis	
na	vso	skupino.	Ob	enem	od	vrelcev	je	velika	tabla	
spoštljivo	 omenjala	mučeništvo	 tistih	 70	 junakov	
naše	vere,	morda	prav	zaradi	izrednega	junaštva,	
ki	ga	Japonci	že	od	nekdaj	odkrito	občudujejo.	Na	
tabli	je	manjkala	še	ena	vest:	da	je	poganski	oficir,	
ki	je	mučence	spremljal,	potem	ko	jih	je	videl	zve-
ste	krščanskemu	Bogu,	odvrgel	meč	in	se	razglasil	
za	kristjana.	Še	danes	ne	vem,	ali	pomeni	sedem-
desetega	mučenca,	 ali	 pa	 je	 z	 njim	 treba	 dodati	
sedemdesetim	še	enega	...
In	zdaj	smo	pri	večerji	v	veliki	hotelski	dvorani;	

mize	so	vljudno	oddaljene	ena	od	druge	in	vsaki	mizi	
služi	en	natakar	oziroma	natakarica.	Ker	je	hotel	ta-
korekoč	mednaroden,	lahko	človek	izrazi	svoje	želje	
tudi	po	angleško.	Menda	so	pri	teh	mizah	večkrat	
angleški	in	ameriški	diplomati	iz	“bližnjega”	Naga-
sakija	...	Riža	odličnega	okusa	ne	manjka,	a	jed	je	
odlična	mešanica	zahodnjaških	in	japonskih	primesi;	
seveda	je	odvisno	od	vrste	jedi,	ki	jo	naročiš.	Menu	
je	krasno	natiskan,	tako	da	je	tudi	cenejša	jed,	ki	jo	
mi	naročimo,	v	luči	menuja	neke	vrste	posebnost.	
In	tako	tudi	tekne!	Spremljalo	nas	je	rdeče	vino	s	
skrivnostno	francoskim	imenom,	ki	pa	je	zajamčilo	
smehljaj	na	naših	ustnicah.
Dobre	volje	smo	se	po	večernem	razgovoru	razšli	

v	svoji	sobi;	zaradi	množice	gostov	kopeli	niso	bile	na	
razpolago	pred	večerjo.	Če	japonsko	kopel	pravilno	
rabiš,	se	tudi	pozno	zvečer	počutiš	polnega	moči.
Na	poti	do	postelje	(v	zahodnjaškem	stilu)	me	

ustavi	 telefon.	Kar	 se	da	 vljudno	me	hotelski	 šef	
vpraša,	ali	bi	me	smel	povabiti	v	posebno	sobico,	
kjer	da	me	čaka	odličen	gost	–	če	bi	bil	pripravljen	
za	razgovor.	Že	nekaj	 let	menda	čaka	na	gosta	–	
katoliškega	misijonarja,	s	katerim	bi	se	pomenil	o	
neki	važni	zadevi.	Če	bi	hotel	za	razgovor	plačilo,	ga	
je	pripravljen	dati.	Z	“O.	K!”	potolažim	šefa.
V	ekskluzivni	sobici	me	čaka	na	vozičku	starejši	

gospod	z	belo	brado;	čaka	me	tudi	dišeča	črna	kava	
...	Rahel	smehljaj	mu	prešine	obraz,	ko	se	mu	pri-
klonim.	Še	bliže	primakne	voziček:
»Moje	ime	je	XYZ.«
Prikimam,	razumem	ga.	In	nadaljuje:

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega prastarega misijonskega cekarja

OKROG PO LNOČI,
NEDA LEČ OD PRISTA NIŠČA NAGAS AKI
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»Sem	specialist	kirurg	za	srčne	bolezni.	Kot	tak	
sem	med	 vojsko	 služil	 na	 Salomonskih	 otokih.	 Z	
oficirjem	naše	pehote	sva	bila	iz	istega	majhnega	
mesteca	na	Japonskem;	bila	sva	si	kot	brata.	Na	
koncu	vojske	so	mene	zdravega	in	njega	ranjenega	
z	istim	letalom	pripeljali	nazaj.	Oba	sva	se	znašla	v	
isti	bolnišnici,	jaz	kot	zdravnik	za	vrnjene	ranjene	
vojake	in	mornarje,	on	pa	z	drobci	šrapnela	v	po-
vezavi	pljuč	in	srca.«
Oba	si	pomagava	s	svežim	požirkom	kave.
»Iz	najinega	bolj	nepoškodovanega	mesteca	pri-

de	k	bolnemu	prijatelju	na	obisk	dekle,«	–	tu	zapiči	
vame	iskreče	oči	–	»in	kakšno	dekle!	Oba	sva	bila	
nekoč	vanjo	zaljubljena,	a	tekma	med	nama	ni	bila	
končana:	jaz	sem	moral	k	vojakom	prej	kot	on.	S	
kolegom	kirurgom	sva	sklenila	še	ena	zadnjo	drzno	
operacijo,	da	prijatelja	rešiva.«
In	spet	si	pomagava	s	kavo.
»Kolega	kirurg	je	s	prstom	nakazal	gmoto	žilic,	

pljuč	in	srca,	kar	da	je	treba	z	rezom	osvoboditi	–	ra-
zumete?	–	jaz	pa	sem	slutil,	da	se	–	od	mene	mlajši	–	
kolega	kirurg	moti	glede	ene	žilice	v	tej	krvavi	gmoti.	
Sklonjen	na	prijateljevimi	organi	sem	naenkrat	videl	
samo	najinega	dekleta	čudoviti	obraz,	stara	strast	me	
je	zgrabila	in	kolegovemu	prstu	sem	sledil	z	rezom.	
Naslednje	jutro	je	bil	moj	prijatelj	mrtev.«
Čisto	tiho	je	postalo	v	sobici.	Starčeve	oči	iščejo	

moje.	Najdejo	jih,	polne	razumevanja	za	sočloveka.	
Opogumljen	nadaljuje:
»Dekle	mi	je	bilo	iskreno	hvaležno.	Zaradi	dela	

se	pogreba	v	najinem	starem	mestecu	nisem	mogel	
udeležiti.	Po	pogrebu	sem	ji	poslal	pismo	z	določe-
no	vsoto,	da	bi	pomagal	celi	družini	–	saj	poznate	
povojno	 Japonsko	 ...	 –	 a	 pismo	 je	 prišlo	 nazaj	 s	
pripombo	 ‘Novo	 bivališče	 neznano’.	 Jaz	 se	 pa	 do	
danes	čutim	krivega.«
Zadnjo	besede	izgovori	kot	da	v	glasovih	te	be-

sede	leži	svinec.	Njegove	oči	me	spet	najdejo:
»Tradicionalno	sem	šintoist	in	budist,	a	le	o	vašem	

Bogu	Kristusu	sem	slišal,	da	odpušča	še	tako	veliko	
človekovo	napako,	če	ga	človek	resno	za	to	prosi.	
Ali	se	motim?«
Pri	teh	besedah	se	cela	sobica	strese	in	zaziblje	

in	zatrepeta	–	oba	se	zazreva	v	strop,	oba	imava	v	
mislih:	potres!	In	kakor	je	naenkrat	“zaplesal”,	tako	
je	naenkrat	odnehal.	Le	stene	so	se	še	nekaj	minut	
tresle,	morda	je	“trepetale”	bolj	natančen	opis.
Še	en	požirek	kave,	ki	si	ga	privoščim	le	jaz.	Rad	

bi	se	kirurgu	nasmehnil,	a	potres	mi	je	ukradel	kar	
nekaj	energije,	tako	da	sem	nadaljeval	le	z	mirnim	
obrazom.
»Gospod	 kirurg!	Dejstvo,	 da	 resno	 računate	 z	

odpuščanjem	Boga	Kristusa	pomeni,	da	vas	on	sam	
vabi	k	sebi.	Le	on	je	–	kot	učlovečeni	Božji	Sin	–	vstal	
od	mrtvih	in	se	pred	očmi	svojih	prijateljev	vrnil	v	
nebesa.	Najdite	ga	in	boste	spet	srečni!«
Hvaležno	iztegne	roko	in	na	zapestni	uri	se	zasveti	

polnoč.	Nekakšen	smehljaj	mu	igra	na	obrazu.
In	kdo	nama	zaželi	“Lahko	noč”?	Kdo	drug	kot	–	

potres	z	zadnjim	milim	sunkom.

SUDAN
otroci brez doma

Sudansko	združenje	za	otroke	brez	doma	je	spo-
ročilo	krajevnemu	tisku,	da	živi	na	cestah	Kartuma	
okrog	700.000	otrok.	Večina	jih	je	iz	Darfurja,	Juž-
nega	Kordofana	in	področja	Modrega	Nila.	Njihove	
družine	so	pobegnile	iz	negotovosti	teh	pokrajin	in	
poiskale	 zavetje	 v	 glavnem	mestu.	 Združenje	 je	
obtožilo	sudanske	oblasti,	da	se	ne	brigajo	za	otroke	
in	predložilo,	naj	bi	 organizirali	 centre	 za	varstvo	
otrok.	Zahtevalo	je	tudi	od	raznih	organizacij,	naj	
oskrbe	 psihološko,	 socialno	 in	materialno	 pomoč.	
Kriminalne	bande		zlorabljajo	mnoge	otroke	ceste	
za	beračenje	 in	za	 trgovanje	s	 človeškimi	organi.	
Sudansko	ministrstvo	za	socialne	zadeve	je	izjavilo,	
da	 število	 brezdomnih	 otrok	 v	 državi	 hitro	 raste.	
Naznanilo	je,	da	delajo	na	tem,	da	bi	 izboljšali	ta	
uničujoči	položajv	katerem	živi	več	kot	10	milijonov	
sudanskih	otrok.	(Agencija Fides)

DOMINIKANSKA REPUBLIKA
otroci – delavci

Pojav	otrok-delavcev	je	v	Dominikanski	republiki	
bolj	razširjen	med	mestnimi	otroci	kot	med	pode-
želskimi.	 Po	uradnih	 statistikah	 je	okrog	320.000	
otrok	 od	 5.	 do	 17.	 leta	 starosti	 prisiljenih	 v	 delo	
odraslih,	 izpostavljenih	 nevarnostim	 in	 boleznim,	
ki	 jim	 onemogočajo	 šolanje,	 zdravstveno	 oskrbo	

in	 odraščanje	 v	 družini.	 Gre	 za	 dejavnosti,	 ki	 jih	
država	za	to	starost	prepoveduje.	»28%	vseh	otrok	
med	5.	in	7.	letom	starosti	je	žrtev	otroškega	dela,«	
piše	v	študiji,	ki	jo	je	izdelal	Unicef.	Dominikanska	
republika	je	na	desetem	mestu	med	državami	La-
tinske	Amerike	in	Karibov,	kjer	je	najvišji	odstotek	
otrok-delavcev,	ki	je	trikrat	višji	od	povprečja	tega	
območja. (Agencija Fides)

VIETNAM
narašča trgovina z ljudmi
V	Vietnamu	narašča	pojav	prodajanja	ljudi.	Sku-

pine,	ki	se	bore	proti	temu	pojavu	trde,	da	na	žrtve	
vplivajo	tudi	družbeni	mediji.	Med	leti	2011	in	2014	
so	primeri	narasli	za	11,6%	glede	na	štiri	prejšnja	
leta.	Podatki	so	prišli	na	dan	na	konferenci	v	mi-
nistrstvu	za	 javno	varnost.	Nevladne	organizacije	
menijo,	da	so	številke	višje	predvsem	zato,	ker	se	
trgovci	poslužujejo	rastočega	zanimanja	za	tiskane	
medije	med	mladimi	Vietnamci.	Tretjina	vseh	pre-
prodanih	žensk	in	otrok	na	svetu	izhaja	iz	azijskega	
jugovzhoda,	 ki	 velja	 za	 najslabšega	 v	 tem	oziru.	
Nekatere	žrtve	so	ženske,	ki	jih	prodajo	za	prisilne	
poroke	preko	bližnje	kitajske	meje,	kjer	 je	zaradi	
dolgoletne	politike	enega	otroka	znatno	več	moških	
kot	žensk.	Vlada	je	ustanovila	prvi	Narodni	dan	proti	
prodaji	ljudi.	Vietnamske	oblasti	so	preiskale	več	kot	
2.200	primerov	in	zaprle	3.300	zločincev	ter	s	tem	
rešile	5.500	žrtev.	(Agencija Fides)



NOVEMBER – AM – 2017346

Redki so svetovni dogodki, ki jih slovenska večina samoumevno 
razume. Katalonski referendum je bil déjà vu. Grožnje španske vlade 
in pošiljanje oboroženih sil v Barcelono so le ponovitev oboroženega 
poskusa jugoslovanskega vrha, ki je hotel onemogočiti slovensko osa-
mosvojitev. V obeh primerih je oblast v imenu zaščite ustavne ureditve 
posegla po nasilju nad ljudstvom.

Če bi torej iskali bit in začetek slovenske državnosti, je to plebiscit 
oziroma referendum leta 1990. Slovenije brez njega ne bi bilo. Kakr-
šnakoli je že politika vlade v katerikoli smeri, eno je jasno: Slovenija je 
država, ki mora podpirati vsak poskus državne samostojnosti na osnovi 
vseljudskega odločanja. Če tega ne stori, zanika samo sebe. Od nje 
ne ostane nič njenega. Tega se zaveda stara garda osamosvojiteljev: 
Dimitrij Rupel se je pomladil za četrt stoletja, ko je kot opazovalec 
volitev aplavdiral pravicam Kataloncev, Lojze Peterle je kot poslanec 
evropske ljudske stranke kontriral večini svojih kolegov in Milan Kučan, 
prvi predsednik Slovenije, ki mu tokrat po 25 letih kritičnih zapisov o 
njegovih rabotah priznam veliko državniško potezo!

A kaj počneta aktualna državna voditelja? Predsednik države Borut 
Pahor je izrekel nekaj katalonskih simpatij, skritih v nedokončanem 

stavku, ki mu je hitro pribil piko, češ, da več ne sme reči. Predsednik 
vlade Miro Cerar, jr. pa je sporočil, da si želi, da se problem reši po mirni, 
demokratični in pravni poti. – ??????

Španski policisti mlatijo volivce, razbijajo vrata volilnih uradov, 
zapirajo katalonske funkcionarje, on pa ne govori o nedopustnem iz-
bruhu državnega nasilja, ampak kot župnik na prižnici. A to ne sodobni, 
temveč iz 18. stoletja!

Pravica do osamosvojitve ni eksces, konec koncev se je nedavno 
osamosvojila od EU tudi Velika Britanija, ampak legitimna pravica 
demokratične družbe. Gre za vprašanje, kako v EU to postaviti kot 
model in ne kot prepovedano zlo. Od prvega moža slovenske vlade 
bi pričakovali, da bo katalonski referendum branil in utemeljeval na 
slovenskem historičnem zgledu. On pa: da si želi pravne rešitve. Miro 
Cerar jr. bo ostal zapisan v zgodovino kot premier, ki je štiri leta celo v 
najbolj kontradiktornih situacijah ponavljal in preobračal en sam stavek: 
spoštovati je treba pravo!

Katero pravo? Tisto, ki ga določa španska vlada in špansko ustavno 
sodišče? Tudi jugoslovanska vlada in njeno ustavno sodišče nista pri-
znavala slovenske neodvisnosti!

Ne glede na volitve in njihov rezultat je še vedno odprto vprašanje osamosvojitve Katalonije, ki je ob referendumu doživela nasilje centralne španske 
vlade, ki bi ga lahko postavili vštric nasilju, ki ga muslimanski migranti izvajajo ponekod po Evropi. Da si Evropa ob tem zatiska oči ali pa gleda proč 
niti ni važno. Slovenija si tega ne more privoščiti – in vendar to poskuša. Pa ne Slovenija kot celota, pač pa tisti, ki jo pred svetovno javnostjo zastopajo, 
torej vlada. O tem je dr. Bernard Nežmah v Mladini objavil članek pod naslovom “Osamosvojitve od Slovenije” in podnaslovom “Katalonsko-slovenske 
vzporednice in mimobežnice”.

Slovenski volivci so, glede na izide predčasnih volitev, dvoboj za 
stolček v predsedniški pisarni v drugem krogu namenili aktualnemu 
predsedniku Borutu Pahorju in kamniškemu županu Marjanu Šarcu. 
Preštetih je namreč že več kot 90 odstotkov glasovnic, po navedbah 
Državne volilne komisije vodi Pahor s 47,31 odstotki glasov, medtem 
ko Šarec zaseda drugo mesto s 24,84 odstotki preštetih glasov. Tretja je 
pomladna kandidatka Romana Tomc, ki jo je za predsednico predlagala 
Slovenska demokratska stranka – njen volilni rezultat se trenutno 
giblje okrog 14 odstotnih točk. A ker je bila volilna udeležba zgolj 42 
odstotna, najslabša doslej v samostojni Sloveniji, bi težko govorili o 
legitimnih volitvah.

Potem, ko je prvo uradno izjavo za medije po zaprtju volišč poda-

la Romana Tomc, je pred sedmo silo nekaj minut čez pol deveto stopil 
tudi predsednik stranke SDS Janez Janša. »Romana Tomc je dosegla 
najboljši rezultat med kandidati in kandidatkami parlamentarnih 
strank. Slabo vlado, slabega predsednika izvolijo ljudje, ki ne gredo 
na volišča. Komentar zasluži tudi trend, ki ga spremljamo iz volitev v 
volitve. Smo na neki meji, ko se za državo presoja ali ima demokracijo 
ali ne,« je zaskrbljen nekdanji slovenski predsednik vlade.

Se je pa Janša strinjal z izjavo prvaka stranke SD,  Andreja Žida-
na,  da bi bil drugi krog predsedniških volitev, do katerega bi prišlo, 
v kolikor Borut Pahor ne zbere več kot polovično podporo med vsemi 
volivci, popolnoma nepotreben. »Škoda je denarja za drugi krog, ker ni 
prave izbire,« je še dodal Janša.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

NISMO ŠE ZRELI
Na volitvah predsednika republike 22. oktobra se je ponovilo, kar smo doživljali že prej: volilna udeležba je bila tako škandalozno nizka, da bo treba 

ne le v drugi krog, ampak je vprašanje, če so volitve sploh legitimne. V drugem krogu bomo lahko izbirali med bivšim komunistom, ki ima sicer dobro 
voljo, pa je le ves v kleščah komunistične mafije, ali pa Kučanovim pionirčkom, čigar kandidatura je bolj farsa kot resna zadeva. Krivi so pa tisti, ki niso 
šli na volitve. Sicer je pa spodnja Janševa ocena popolnoma pravilna, tudi tisto, da slabo vlado in slabega predsednika izvolijo tisti, ki ne gredo volit. 
Pač še nismo politično toliko dozoreli, da bi znali komunistom pokazati vrata. In kot vse kaže, se nam še vedno predobro godi, da tako mirno plačujemo 
milijardne luknje in milijonske nagrade rdečim roparjem, ki paradirajo pod peterokrako zvezdo. Bojim se, da bo naše ljudi pamet srečala šele, ko nam 
bo šlo tako slabo, da se bodo pri peku stepli za edini hlebec kruha. Tole je pa Janševa ocena volilnega “uspeha” 22. oktobra 2017.
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Režimska politika in mediji radikalno izločujejo, ko gre za katoličane. 
Ti isti krogi pa imajo povsem drugačno razmerje z Islamsko skupnostjo.

Pew Research Center je 3. oktobra objavil raziskavo o odnosih med 
državo in religijami v 199 državah in jih razdelil v štiri vrste. Z državno 
religijo jih je 43, večinoma so to muslimanske dežele, deset držav 
(nekdanje) komunistične skupine je sovražnih do religije na splošno, 
40 jih je bolj naklonjeno eni od njih, 106 držav pa nima ne uradne ne 
favorizirane religije. Pew Research Center uvršča Slovenijo med slednje, 
kakor tudi večino članic EU, ZDA in Kanado.

Na papirju (v ustavi) je Slovenija torej v dobri družbi, toda politična 
in medijska praksa mnogokrat kaže drugače. Pustimo ob strani, da 
mediji in politiki levega režima oz. kontinuitete razglašajo sramotenje 
katoliških simbolov in zasmehovanje katoličanov za umetnost in satiro, 
ko pa se kaj podobnega zgodi na račun muslimanov, denimo svinjske 
glave na gradbišču džamije, pa to ni zanje ne performans ne instalacija, 
marveč kriminalno islamofobno dejanje.

Dvojna merila so se znova pokazala ob nedavnih dogodkih. Do 
nedavna so bili ljudje na Polici pri Grosupljem srečni, da je pouk potekal 
v domačem kraju, čeprav tudi v župnišču. Nihče ni v tem videl kršitve 
7. člena ustave o ločenosti države in verskih skupnosti. Ne nazadnje, 
zakaj pa bi, saj ta člen ne pomeni, da ne smejo sodelovati in si v okviru 

svojih pristojnosti iti na roke, ko gre za skupnost dobro! In vendar je 
nastal v režimskih medijih in politiki vihar, ker je župnik z blagoslovom 
sodeloval pri odprtju nove šole.

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, ki je očitno v stalni pripravlje-
nosti, čeprav menda zanjo ne dobiva več posebnega dodatka, kakor ga 
je na ekonomski fakulteti, je zaradi cerkvenega napada na poliško šolo 
tja napotila inšpekcijo. Težko je verjeti, da jo pri tem žene kaj drugega 
kakor preračunljivost, da ji bo to prineslo kakšen kristjanofobni glas več 
v njeni predsedniški bitki. Zato se velja vprašati, ali ne gre za zlorabo 
položaja in šole za osebne ambicije?

Ministrica je bila povabljena na odprtje šole, a se ga ni udeležila. 
Polica je zanjo očitno preveč zakotna, kljub temu pa jo je izkoristila in 
širni Sloveniji sporočila, kakšno prekletstvo za državo je blagoslov. No, 
koliko ji je do te šole in sploh šolstva (ne pozabiti, da je bil denar za 
njeno “stalno pripravljenost” davkoplačevalski in šolski!), zvemo tudi 
od grosupeljska župana dr. Verliča. Če bi se odprtja udeležila, »bi nam 
lahko razložila, zakaj kot pristojna ministrica ni mogla iz državnega 
proračuna zagotoviti niti evra za šolo na Polici in smo jo morali v celoti 
zgraditi sami.«

Zelo hitro pa je odreagirala in poslala šolsko inšpekcijo na novo 
poliško šolo, še preden se je pouk tam dobro začel, in to zgolj zato, 

Kot običajno je dr. Nežmah pokazal v svojem članku širšo problematiko: razlikovanje med prestolnico in periferijo, uničevanje narave (lakirnica Hoče), 
barbarske posege v naravo celo v Ljubljani, kjer je samopašni župan dal posekati drevesa, ki jih je za povezavo toka Ljubljanice in stanovanjskih hiš dal 
posaditi sam Plečnik (temu se pravzaprav ni čuditi: kako bi namreč balkanski primitivec imel čut za kaj drugega kot za svoj žep), da o zapostavljanju 
periferije na območju kulture niti ne govorimo. Pri tem igra “naslovno vlogo” nova šola na Polici pri Ljubljani, popisal je pa zadevo dr. Drago Ocvirk v 
Reporterju pod naslovom “Dvojna merila: Džamijska ulica da, blagoslov šole ne”.

Ko bi po cerarjansko ravnali katalonski nogometaši, bi se ukvarjali 
samo z žogobrcem. Joan Laporta je bil predsednik NK Barcelone med 
letoma 2003 in 2010, klub je usmerjal kot afirmacijo Katalonije v 
svetu, zdaj pa je že leta politični aktivist v prid osamosvojitve. Navijači 
Barcelone so iz stadiona Nou Camp napravili oazo svobode govora. V 
času diktature generala Rivere je leta 1925 na njem gostoval angleški 
klub in ko je orkester zaigral špansko himno, se je dogodil neverjetni 
upor ljudstva. Množica jo je izžvižgala, potem pa aplavdirala angleški 
himni! Za časa diktature Franca je bil Nou Camp spet edini kraj, kjer 
so se v javnosti pojavljale katalonske zastave. In v zadnjih letih začne 
na vseh domačih tekmah Barcelone skupina navijačev v 17. minuti in 
14. sekundi vzklikati - neodvisnost! Leta 1714 je namreč po španski 
nasledstveni vojni Katalonija izgubila neodvisnost. In Pepe Guardiola, 
legendarni trener Manchester Uniteda, ob vsaki priložnosti podpre 
katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta, kakor tudi zvezdniki 
Puyol, Piqué in Xavi Hernández.

A slovenska vzporednica s Katalonijo sama po sebi napeljuje še na 
začetek slovenske državnosti in primerjavo z njeno sedanjostjo. V kaj 
so se spremenili ideali?

Odhod iz Jugoslavije je bil med drugim utemeljen na nedemokratič-
ni delitvi proračuna, kjer je v oči bodla centralizacija Beograda, v katerem 
so bile zgoščene vse državne institucije, celo tiste, ki tam niso imele kaj 
iskati, kot denimo sedež Smučarske zveze Jugoslavije.

Pravkar parlament sprejema zakon o glavnem mestu, po medijskih 
poročilih bo kapnilo v ljubljanski proračun 0,60 odstotkov dohodnine 
namesto 0,37. Ljubljana, ki je daleč najbogatejše mesto, ki ima privi-
legij, da je sedež vseh ministrstev in skoraj vseh državnih institucij, kar 
znese deset tisoče delovnih mest, bo za svoje prvenstvo še posebej 
nagrajena!!??? V Mariboru sicer polglasno protestirajo, zakaj njim 
ne dajo statusa glavnega mesta vzhodne Slovenije in enakega kosa 
proračunske pogače.

Da ne bomo brskali po preteklosti, potegnimo še zadnje proračunsko 
darilo države. Za ureditev železniških postajališč bo šlo dobre tri milijone 
proračuna. Letos bodo postavili tri nova in obnovili sedem obstoječih. 
Nagradno vprašanje: koliko jih je v Ljubljani? Jasno, devet od desetih!!!!!!

Vlada Cerarja, jr. sistematično in brez kančka zadrege povečuje 
razliko med prestolnico in periferijo.

In v tem ritmu se bo tudi v Sloveniji zgodila Katalonija, ko bosta 
denimo Štajerska in Prekmurje zahtevala avtonomijo. Po ugotovitvi, da 
državna oblast vanjo kanalizira le umazano in slabo plačano kemično 
industrijo, predelavo gum, jima z gradnjo hidroelektrarn uničuje naravo, 
ne primakne sredstev za lokalne gimnazije, kot denimo v Ormožu in 
manjših mestih, za povrh pa glavnino proračuna podarja v prosto upo-
rabo ljubljanskemu županu, ki iz dneva v dan rije ulice in seka drevesa 
(pred dnevi tri orjake pred ZD Metelkova). Akademik Zorko Simčič je 
svojo po dolgem razrito četrt zadnjič opisal: kot da bi nas bombardirali! 
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»Mi mu [Jankoviću] tega nikoli ne bomo pozabili. Seveda pa si bomo 
zapomnili vse tiste, ki so bili proti, in so glasovali in so ovirali projekt 
izgradnje džamije …« je na seji ljubljanskega mestnega sveta dejal 
mestni svetnik na listi Zorana Jankovića in generalni sekretar Islamske 
skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić. Izjava je pretresla marsikaterega 
svetnika MOL.

Napoved, da bo župan Zoran Janković navkljub mnenju stroke in 
javnosti vsilil poimenovanje ulice po džamiji, se je uresničila. Ljubljanski 
mestni svetniki so na včerajšnji seji s 24 glasovi za in devetimi proti 
podprli predlog MOL, s katerim bo Ljubljana dobila Džamijsko ulico. 
Predlogu so nasprotovali predvsem v SDS in NSi, pa tudi v četrtni sku-
pnosti Bežigrad. Poleg Džamijske ulice, ki bo vodila od Parmove ulice 
do garažne hiše pod islamskim versko-kulturnim centrom, bo Ljubljana 
bogatejša še za Plečnikovo ulico, Žabjo ulico in Park Edvarda Kocbeka. 
Po Plečniku bo ime dobila ulica, ki se začne pred trnovsko cerkvijo in 
gre vzdolž Barjanske ceste ob Osnovni šoli Trnovo, konča pa se v križišču 
z Ziherlovo ulico. Preseneča predvsem dejstvo, da je Ljubljana šele zdaj 
dobila ulico, ki se imenuje po najbolj znanem slovenskem arhitektu 
in je slovensko prestolnico zelo močno zaznamoval s svojim opusom.

V bližini Koseškega bajerja bodo svojo ulico dobile žabe, park ob 
Linhartovi cesti med križiščema z Železno cesto in Topniško ulico pa bo 
nosil ime po literatu in politiku Edvardu Kocbeku. Predvsem ime Žabja 
ulica je že povzročilo številna nasprotovanja tamkajšnjih stanovalcev, 

ki so že sprožili peticijo proti takšnemu poimenovanju.
“Džamijska” ulica je nasilje nad slovenskim jezikom! Največ polemik 

je, podobno kot na junijski seji, ko je bil predlog še v fazi osnutka, spro-
žilo predlagano ime Džamijska ulica. V svetniških klubih SDS in NSi so 
predlagali, da se točka o preimenovanju ulic umakne z dnevnega reda. 
Vodja svetniškega kluba SDS Mirko Brnič Jager je predlagal, da točko 
prestavijo na eno od naslednjih sej, do katere bodo lahko uskladili sta-
lišča in prišli do dobrega predloga, s katerim se bodo vsi strinjali. Brnič 
Jager se je v razpravi zavzel za nadaljevanje javne razprave, saj obstaja 
veliko dobrih predlogov o imenovanju. V četrtni skupnosti Bežigrad se 
denimo zavzemajo za ime Bela ulica, slišati je bilo tudi za predloge Pot k 
mošeji ali pa Ulica verskega sožitja, vendar ti predlogi niso bili sprejeti. 
Mojca Škrinjar iz SDS je med drugim opozorila, da je ime Džamijska ulica 
zelo nerodna formulacija, ki “pači slovenski jezik”.

Vodja svetniškega kluba NSi Mojca Kucler Dolinar je medtem izpo-
stavila, da niti predlog o Džamijski ulici niti predlog o imenovanju Žabje 
ulice nimata podpore lokalnega prebivalstva. Še več, kot je poudarila, 
četrtni skupnosti spremembi nasprotujeta.

Tajnik islamske skupnosti uporabil grozeče besede Vodja svetniške-
ga kluba SMC Dragan Matić je napovedal, da bodo svetniki SMC glasovali 
po svoji vesti, obžaluje pa nepotreben konflikt glede imenovanja. Marjan 
Sedmak z Liste Zorana Jankovića je izpostavil pomen integracije ljudi, 
takšna integracija je po njegovih besedah prejšnji teden v Ljubljano 

Verjetno bo za marsikoga v Ocvirkovem članku nerazumljiva pripomba o Poriću in o tistih, ki si jih bodo Porićevi “zapomnili”. Za pojasnilo je tukaj 
članek iz Demokracije o grožnji tajnika Islamske skupnosti pod naslovom “Tajnik Islamske skupnosti Porić grozil v mestnem svetu: »Zapomnili si bomo 
vse, ki so proti izgradnji džamije”!«

ker smo novi šolski objekt prepustili dobrim mislim. Si predstavljate, 
kakšen aplavz bi dobila gospa ministrica, če bi namesto inšpekcije raje 
zagotovila dodatna sredstva za šolo iz državnega proračuna?«

Drugačne obravnave kot katoličani do deležni muslimani. Ti so dobili 
Džamijsko ulico, čeprav so temu nasprotovali krajani in pristojne službe. 
Ime ulice je predlagal svetnik Nevzet Porić. Nič nenavadnega ni, če to 
predlaga izvoljeni politik, kar Porić je, vendar je hkrati generalni sekretar 
Islamske skupnosti, njen drugi človek. Kako bi odreagirali politika in 
mediji, če bi drugi človek škofovske konference samo poskusil kandidirati 
za kakšno politično funkcijo, kaj šele, če bi bil izvoljen.

Že ko je župnik Pavlakovič v Starem trgu ob Kolpi (vseh krajanov 
je manj kot 800) pred volitvami v župnijski list zapisal, naj župljani 
volijo “ta prave”, je bil ogenj v strehi. Po režimskih medijih so napadali 
ne le njega, marveč vso Cerkev, da se vmešava v politiko, leve stranke 
so imele toliko povedati, tudi Lista Zorana Jankovića – Pozitivna Slo-
venija je ob tem sporočila, da se zavzemajo za strogo ločitev Cerkve od 
države. Toda Jankovićevi se očitno spoznajo na pravne finese in zvijače 
in imajo na svoji listi Nevzeta Porića, ki gotovo ni član Cerkve, še manj 
njen drugi človek.

Vendar se je ob imenovanju Džamijske ulice pokazalo, da se politik 
Porić zlahka, spontano in nezavedno spremeni v visokega dostojan-
stvenika Islamske skupnosti. Ni še bilo slišati, da bi kakšen svetnik 
grozil tistim, ki so nasprotovali poimenovanju kakšne ulice. Pogledi so 

različni tudi na tem področju in pluralnost samoumevna. Porić pa ob 
izglasovanju imena ni nastopil kot svetnik, marveč je kot predstavnik 
Islamske skupnosti izrazil njeno vdanost županu Jankoviću: »Mi mu 
tega nikoli ne bomo pozabili. Seveda pa si bomo zapomnili vse tiste, 
ki so bili proti in so glasovali in ovirali projekt izgradnje džamije …«

Kakšno usodo napoveduje torej verski voditelj opoziciji v ljubljan-
skem mestnem svetu? Zakaj misli, da bi se morali vsi strinjati z njim 
oz. Jankovićem? Ali je mogoče še bolj zavozlati in preplesti politiko in 
religijo, islam, kakor sta storila Porić in Janković? Porić ima to politično 
funkcijo zato, ker Janković potrebuje glasove članov Islamske skupnosti, 
zato ima Ljubljana tudi Džamijsko ulico.

Ni težko predvidevati, da bo dvojec Janković-Porić do volitev še 
zelo aktiven in bo tako Ljubljančane kot druge Slovence presenečal z 
dejanji, ki bodo med za Porićeve in pelin za tiste, ki si jih bodo Porićevi 
“zapomnili”.

Glede ločitve države in verskih skupnosti smo daleč od tega, da bi 
politika in mediji obravnavali vse verske skupnosti enako. Režimska 
politika in mediji radikalno izločujejo, ko gre za katoličane in njihovo 
skupnost. Videti pa je, da imajo ti isti krogi povsem drugačno razmerje 
z Islamsko skupnostjo.

Ker favoriziranje ne more biti legalno, lahko govorimo o koruzniški 
laičnosti, v kateri pa je politika “partnerju” le toliko naklonjena, kolikor 
ima od njega koristi, zavrgla ga bo, ko ga ne bo več potrebovala.
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➧Čeprav pri tem po vsem videzu igra glavno vlogo vprašanje vere, je v resnici v ozadju politika, ali bolje, politiki. Politiki, ki sovražijo slovensko 

»Seveda pa si bomo zapomnili vse tiste, ki so bili proti, in so glasovali 
ter ovirali projekt izgradnje džamije,« je izjavil mestni svetnik Nevzet 
Porić, svetnik Liste Zorana Jankovića, na seji mestnega sveta, ko je bila, 
ne prvič, vendar tokrat jasno in glasno, poteptana volja Slovencev in 
Ljubljančanov s strani islamskih priseljencev. Lahko bi dejali: prosili 
smo, dobili smo, vendar to v resnici ne drži. Četrtna skupnost Bežigrad 
in četrtna skupnost Šiška sta nasprotovali poimenovanju ulice, ki vodi 
proti tujku v našem mestu, v naši arhitekturi, kulturi in civilizaciji. 
Nasprotovali smo izgradnji verskega centra, ki ga je plačal Katar za 
muslimane, pri tem pa dejansko nismo niti želeli niti izražali nobenega 
nasprotovanja postavitvi več manjših molilnic, predvsem tam, kjer je 
gostota priseljencev iz Bosne največja. Tudi, če je kdo imel pomisleke, 
je bil s strani nevladnih, mirovniških in podobnih organizacij takoj ostro 
utišan, proglašen za fašista, nestrpneža ipd.

V času socialistične skupne države je partija prepovedala verske 
simbole, med njimi tudi feredže, znak pripadnic islama, ki so pokrite, 
da jih ne opazujejo drugi moški. Vendar nobeno civilno gibanje, ki se 
bojuje za pravice islamistov, nestrpnežev ni poimenovala s komunisti!!! 
S časovne oddaljenosti vidimo, da je partija vsaj v enem delu imela 
prav. Islam in feredže ne sodijo v evropsko državo. Rušitev krščanskih 
cerkva, s katero so začeli, so kmalu opustili, saj jim je krščanstvo s svojim 
odpuščanjem šlo vedno na roke.

Ali ste slišali, da bi škof Vovk, ki so ga zažgali, ali njegovi sobratje 
kdaj grozili partijskim veljakom ali njihovim lutkam, ki so jih mučili, 
preganjali, jim uničevali lastnino, jih zasmehovali?  Nikoli, ker je 
krščanstvo tisto, čemur se reče religija miru, religija, ki je ljudi pasi-
vizirala v obdobju najhujšega socialističnega terorja z obljubami o 
zmagi dobrega nad zlim. Ko smo že mislili, da nam je to uspelo, ko je 
bilo že na dosegu roke, pa nas je preplavil islam z vsemi grozodejstvi, 
zahtevami, primitivizmom, bestialnostjo … Nič ni pomagalo, da so na 
svetovnem spletu dostopne besede turškega predsednika Erdogana: 
»Mošeje so naše kasarne, minareti naši bajoneti, kupole naši ščiti in 
verniki (muslimani) naši vojaki.«

Kdaj nas bodo pretekle izkušnje izučile? Niti kontinuirani teroristični 

napadi, razbijanje tuje lastnine, posiljevanje, ropi, množični uboji pešcev, 
ljudi, ki mirno, nič hudega sluteč, poskušajo v tem vse bolj kaotičnem svetu 
preživeti dan, oditi v miru v službo, s prijatelji na koncert ali tekmo, nič in 
nihče ne ustavi islamskih borcev, ki so jih poslali islamski voditelji, nihče 
se jim ne zoperstavi. »Make peace not war, make children not bombs,« je 
bila očitno predpriprava za popolno predajo. Res pa, da zdaj otroke beli rasi 
in bombe delajo tujci, ki ustvarjajo novo negroidno raso, ki naj bi navkljub 
zaostalosti ali ravno zaradi te premagala višjo civilizacijo.

Zdaj smo v Ljubljani deležni ob asistenci župana, ki se že mandat 
za mandatom norčuje iz Ljubljančanov in zdrave pameti, grožnje, zelo 
podobne grožnjam njihovih podpornikov v mariborskih vstajah. Lahko 
pričakujemo zvonjenje na vratih domov, obešanje, ne samo lutk, rezanje 
glav, posilstva, nič ne bi bilo presenetljivega, nič, česar Evropa ne doži-
vlja v zadnjih letih. Grožnje tujca v “demokratično” izvoljenem organu 
mestne oblasti seveda tudi niso nič novega. Mestni svet je postal organ, 
ki služi izključno za pokritje, za krinko, samovolje župana.

Četrtna skupnost Bežigrad je skladno s 100. členom Poslovnika 
Mestnega sveta MOL dala negativno mnenje k preimenovanju ulice, 
prav tako četrtna skupnost Šiška. Civilna iniciativa Bežigrad je predlagala 
poimenovanje “Ulica miru in sožitja”. Da bi bilo takšno poimenovanje 
naravnost nesmiselno pa je s svojimi grožnjami, naperjenimi zoper 
mestne svetnike, demonstriral sam Nevzet Porič, predstavnik islam-
ske skupnosti v Sloveniji. Proti so bili tudi v komisiji, ki jo sestavljajo 
strokovnjaki SAZU, profesorji FF in zaposleni na ministrstvu. Vendar, ko 
Janković nujno potrebuje glasove za ponovne volitve, mu ne bodo stali 
na poti niti predstavniki SAZU niti Ljubljančani. Pred lokalnimi volitvami 
si lahko obetamo več deset tisoč novih meščanov! In tako tudi beseda 
meščan izgubi, hkrati z demokracijo, strpnostjo, tako opevano pridobitev 
revolucionarnega nasilja, ki naj bi jo dobili v svobodni rabi slovenščine, 
ves pomen. Postali smo žrtve tujcev in potujčevanja v trenutku, ko so 
se nam uresničile tisočletne sanje o lastni državi.

Ali bomo to prenašali, bomo klonili in ne bomo ohranili tistega, kar 
so naši predniki uspeli ohraniti pred pet stoletji? Od nas je odvisno, ne 
od tujcev, zapomnimo si to.

Še bolj konkretna je bila ob tem pravnica Lucija Šikovec Ušaj. Njen komentar je prinesla Nova24TV.

prinesla zlato medaljo. Radio Slovenija je sicer danes zjutraj poročal, 
da se povsem enako imenuje tudi ulica v Sarajevu, v naselju Hrasno.

No, besede, ob kateri se morajo vsakemu Slovencu naježiti lasje, pa 
je izrekel Nevzet Porić, sicer mestni svetnik z Liste Zorana Jankovića, ki 
je bolj znan kot generalni sekretar Islamske skupnosti v Sloveniji. Ocenil 
je, da nekatere ljudi moti objekt in ne ime ulice. Svetnike je pozval, naj 
ime podprejo in dokažejo, da je Ljubljana multikulturno mesto. Ob tem 
je zapel prave hvalnice Zoranu Jankoviću pri gradnji islamske skupnosti. 
Citiramo njegovo izjavo, ki jo je danes zjutraj pri poročilih predvajal tudi 
Radio Slovenija (izjave nismo lektorirali, op. ur.): »Mi mu tega nikoli ne 
bomo pozabili. Seveda pa si bomo zapomnili vse tiste, ki so bili proti, in 
so glasovali in so ovirali projekt izgradnje džamije …« Izjave radio ni 

predvajal v celoti, ostali mediji pa o njej molčijo, saj je STA, katere po-
ročilo povzemajo vsi ostali spletni mediji, ne omenja. A ob teh besedah 
je marsikoga zmrazilo in mnogi se sprašujejo, ali gre v tem primeru za 
grožnjo vsem, ki niso navdušeni nad vse bolj očitno navzočnostjo islama 
v “multikulturni” Ljubljani ter Sloveniji nasploh.

Naj ob tem tudi spomnimo, da je največ finančnih sredstev za 
izgradnjo kulturnega centra prišlo iz Katarja, torej iz države, ki se je 
v zadnjem času znašla v izolaciji s strani svojih sosed zaradi obtožb o 
domnevnem financiranju terorizma. Glede slednjega ima tudi Slovenija 
bogate izkušnje, vsaj glede na zadnja odkritja v zvezi s pranjem iran-
skega denarja preko NLB, za kar nosijo politično odgovornost predvsem 
tisti, ki sicer podpirajo “multikulturno Slovenijo”.
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Volitve predsednika ne spremene nič bistvenega. Glavno bo prihodnje leto ob parlamentarnih volitvah. Takrat se bo treba spominjati vseh umazanij, 
ki so si jih privoščile leve vlade v času samostojne Slovenije. Čas je, da se vsem levičarjem pokaže njihovo mesto v opoziciji – če so tam sploh sposobni 
preživeti, o čemer močno dvomim. Na nas pa je, da jih pošljemo tja.

Pred dnevi smo bili lahko priča incidentu, ko je odlikovani član 
stranke Socialnih demokratov na družbenem omrežju Twitter odprto 
grozil staršem poslanca SDS dr. Anžeta Logarja. Mitja Crnkovič je zapi-
sal: »Ata in mama Logar, a se bosta sama ubila, ali vaju je treba ubit 
zaradi spočetja in rojenja tega sprevrženega stvorenja?« Oglasil se ni 
nihče oziroma nobena od levičarskih organizacij, ki naj bi se borile proti 
sovražnemu govoru.

Tiho je bil Mirovni inštitut, tiho je bil Svet za sovražni govor, tiho 
je bila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Tiho so bili tudi v 
stranki Socialnih demokratov. To lahko pomeni samo eno stvar. Zavržno 
ravnanje člana te naslednice Komunistične partije vsi odobravajo oziro-
ma jih ne moti. Pozivanje k samomoru, umoru in imenovanje poslanca 
“sprevrženo stvorenje” za levičarje ni nič napačnega. Zgolj mnenje.

Dvojni standardi levice so nevarnost za demokracijo Kot lepo pokaže 
ta primer, so levičarji v svojem bistvu močno razcepljeni. Na eni strani 
v javnosti zagovarjajo ideje solidarnosti, strpnosti in miru, v resnici pa 
so skrajno nestrpni, sovražni in sebični. Zakaj to trdim? Primerov je 
nešteto. Pa poglejmo za začetek lažno solidarnost, s katero opletajo 
levičarji. Zadnji poskus, s katerim so hoteli upravičiti mit o solidarnosti, 
je migrantska kriza. Kljub temu, da ves svet ve, da je šlo za uvoz mladih 
radikaliziranih moških iz arabskega sveta, so levičarji v javnosti raz-
glašali, da gre za humanitarni dogodek. Da je treba pomagati ubogim 
ženskam in otrokom.

Zaradi te lažne solidarnosti levice je Evropa v razsulu. Vrstijo se 
teroristični napadi, neasimilirani migranti po ulicah ropajo, morijo in 
posiljujejo domačine, domači prebivalec, ki ga, sploh v Sloveniji, tepejo 
visoki davki, pa je prisiljen gledati, kako njegov denar izginja za oskrbo 
ubogih in trpečih – ubogih in trpečih z najnovejšimi mobilnimi telefoni, 
velikimi zneski gotovine in skoraj 2.000 evri, ki jih država nameni za 
njih. Koliko pa država nameni za vas? Niti centa. Vse kar imate – od 
zdravstva, šolstva, storitev – plačate z davki in prispevki.

Solidarnost levice je torej navidezen koncept. Solidarni so do ljudi, ki 
jim prinašajo volilne glasove, do vseh ostalih pa imajo gosposki odnos. 
Obnašajo se kot zemljiški gospodje, ki bolje vedo, kaj je dobro za vas. 
Po domače – imajo vas za butlje.

Strpnost do enakomislečih, odprto sovraštvo in grožnje do dru-
gih Strpnost je tudi eden izmed konceptov, na katerem levica gradi 
svojo “moralno” večvrednost. Seveda gre strpnost samo v eno smer. 
Spomnimo se zapisov v Dnevniku, kjer so nekoč pisali, da bi bilo naj-
bolje, če se vseh 30.000 članov SDS kar pobije. To seveda ni bil sovražni 
govor. Kje pa! Za levičarje je bilo to mnenje. Vzemimo zapis člana SD, 
ki je s smrtjo grozil staršem dr. Anžeta Logarja. To ni bil sovražni govor 
ali grožnja. Kje pa, to je bilo, za levičarje, upravičeno mnenje.

Nataša Pirc Musar, nekdanja informacijska pooblaščenka, je na 

Twitterju zapisala, da se takšne stvari pač dogajajo, ker se ljudje ne 
strinjajo z nekom. Zanimiva dikcija. Ko sem sam pisal o uvajanju LGBT-
-ideologije v vrtce in šole, se je takoj našla skrajna levičarska feministka, 
ki me je prijavila Društvu novinarjev Slovenije. Častno razsodišče tega 
režimskega društva me je seveda spoznalo za krivega sovražnega govora 
in spodbujanja sovraštva, pa nisem nikjer zapisal »alo, homoseksualci, 
se boste sami pobili ali vas moramo mi?«

Tudi ko je predsednik največje opozicijske stranke na svojstven način 
opozoril na presstitucijo na RTV Slovenija, se je zganil cel levičarski 
medijski stroj. V zrak so skočile vse nevladne organizacije, ki jih izdatno 
financira ravno trenutna oblast. Janša je kriv, so s krvjo na rokah kričale 
feministke, režimski novinarji in nevladniki. Pa je Janša morda zapisal: 
»Mojca P. Š. in Evgenija C., se bosta sami ubili ali vas moramo mi?« Nič 
podobnega. Ko pa levičar odprto grozi z umorom in poziva k samomoru, 
pa je to za dediče revolucije le mnenje.

Kaj vam je dala levica? Če boste kdaj v prihodnosti imeli čas razmisliti 
v miru, boste hitro prišli do ugotovitve, da vam levica v vseh 26 letih naše 
države ni dala ničesar. Menjali so maske, a ideologija je ostala enaka. 
Kup bogatih kaviar-levičarjev, humanitarcev in progresivcev, ki živijo več 
kot dobro, in horda revežev, ki jih pred vsakimi volitvami “nategnejo”. 
Levica igra na čustva ljudi, medtem ko desnica igra na razum. Zato so 
levičarji bolj privlačni politiki, saj igrajo igro čustev.

Pomoč ubogim, borba za delavce, boj proti korupciji. Same laži 
in natolcevanja. Levica se nikoli ni borila za delavce! Vsi vidni levičarji 
imajo dobre plače, dobre avtomobile in velike nepremičnine. Prav tako 
sindikalisti. Medtem pa se delavci, kljub 21-letni vladavini levičarjev, 
še kar zgarani vračajo domov in skušajo preživeti z minimalno plačo. 
Levičarji naj bi se borili proti zlobnemu kapitalu – kako je potem možno, 
da je v osrčju vsakega večjega finančnega škandala, vsake večje denarne 
malverzacije, vsakega ropa iz malhe davkoplačevalcev ravno levičar? 
Kako to, da se ti borci proti kapitalu najbolj mastijo, ko kapitalizem 
izkoriščajo v svoje tovarišijske namene.

Za zaključek. Levica nikoli ni zamenjala srca, zamenjali so le maske. 
Od leta 1945 naprej pri slovenski levici vlada ista ideologija. Izdajajo se 
za vse mogoče. Za zaščitnike ubogih, za prijatelje gejev (čeprav so jih v 
rajnki Jugi preganjali), za varuhe svobode govora (čeprav jo preprečujejo 
vsem, razen svojim), a na koncu velja le eno – če nisi z nami, si proti nam. 
Kot je njihovo ideologijo lepo povzel Mitja Crnkovič. Četudi se borite za 
dobre stvari, vas bomo umorili, samo zato, ker niste naši. Dediči krvave 
revolucije niso pozabili na okrutna dejanja svojih dedov. Nikoli jih niso 
priznali in nikoli se niso pokesali. Zato je toliko bolj verjetno, da jih bodo 
ponovili. A zlo levičarskega ekstremizma, ki sega v same vrhove levih 
strank in je protidemokratično, je treba enkrat za vselej ustaviti. Šele 
nato bomo lahko postali normalna država.

državo. Politiki, ki jim je skrb za Slovence na zadnjem mestu, politiki, ki jih na splošno označujemo kot levičarje in se tudi sami tako opredeljujejo. O 
teh je Aleksander Rant objavil na Nova24TV članek z naslovom “Levičarji se izdajajo za humanitarce, v resnici pa bi najraje pobijali svoje nasprotnike”.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM

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

Lahka	jadrnica,	ki	jo	žene	prijetna	sapica	in	krep-
ke	roke	štirih	Arabcev,	naju	prepelje	čez	Tiberijsko	
jezero	gor	na	 severno	stran	v	Tabgo.	Pri	 dobrem	
oskrbniku	tega	posestva	nemških	katoličanov	osta-
neva	z	Abuno	čez	noč.	Tu	je,	kakor	sva	prej	pismeno	
naročila,	že	vse	pripravljeno	za	najino	daljšo	pot.	
Najin	spremljevalec	je	bil	šejk	(poglavar)	neke	kr-
ščanske	vasi,	kjer	 imajo	nemški	katoličani	šolo	 in	
misijonsko	postajo.	Ta	mož,	pravi	junak	v	najlepših	
letih,	je	daleč	naokoli	znan	kot	najboljši	jezdec.	Ko	
je	 leta	1898	nemška	cesarska	dvojica	dospela	na	
potovanju	v	Sveto	deželo	v	Haifo,	je	s	katoliško	na-
selbino	prišel	tja	tudi	šejk	Mihail	Ibrahim	Farid	–	to	
je	namreč	njegovo	ime	–	ter	se	je	na	javnem	gumnu	
pred	hišo	sester	boromejk	na	svojem	arabcu	kazal	
cesarskemu	dvoru.	Cesar	mu	je	v	pohvalo	podaril	lep	
samokres,	na	katerega	je	jako	ponosen.	Na	svojem	
arabcu	in	s	cesarskim	samokresom	je	spremljal	tudi	
naju	v	Damask.

sobota,	dne	26.	velikega	travna
Navsezgodaj	smo	pokonci.	Kdor	potuje	ob	tem	

času,	mora	izrabiti	prve	ure	dneva,	da	ne	pride	pre-
več	v	vročino.	Prvi	dan	mi	je	bila	pot	že	znana,	ker	
sem	že	enkrat	potoval	do	mesta	Banijas	ob	Velikem	
Hermonu.
Sprva	 gre	 precej	 strmo	 po	 slabi	 poti	 navzgor.	

Krasen	je	pogled	na	jezero	raz	višave.	Tu	je	nekdaj	
vodila	dobra	cesta	“via	maris”.	Zdaj	je	silno	zane-
marjena.	Arabski	konj	pa	premaga	tudi	najbolj	ka-
mnito	pot.	Na	desni	je	nekaj	siromašnih	koč,	Koraze	
se	pravi	kraju.	V	bližini	se	nahajajo	razvaline,	brez	
dvoma	od	mesta	Horazin.
Ob	cesti	leži	Kan	Djub-Jusuf.	Neko	sporočilo	pavi,	

da	so	tukaj	Jakobovi	sinovi	prodali	v	Egipt	svojega	
brata	Jožefa.
Na	 gori	 se	 zablešči	 v	 jutranjem	 soncu	 zidovje	

mesta	 Saféd.	 Pravoverni	 Judje	 pričakujejo	 odtod	
svojega	mesija.	Leta	1837	je	stresel	mesto	močan	
potres,	pri	katerem	je	izgubilo	življenje	nad	50.000	

ljudi.	 V	 vsej	 okolici	 raste	 izvrstno	 vino;	 posebno	
poljski	Judje	so	napravili	z	Rothschildovo	pomočjo	
lepe	vinograde.
Večkrat	 gre	 pot	 po	 dolinah	 navzdol	 in	 zopet	

navzgor.	Pred	nami	se	razprostre	lepa	dolina	Hule.	
Po	sredi	teče	Jordan.	Večinoma	je	svet	močvirnat,	
jako	bogat	razne	divjačine.	Podnebje	je	pa	nevarno	
zaradi	malarije.	Vasi	so	daleč	proč	na	višavah	in	še	
tam	ljudje	niso	varni.	Pokrajina	je	izredno	lepa:	ob	
Jordanu	 bujna	 rast	 v	močvirju,	 potem	pašniki	 in	
polja	in	vse	obkroža	slikovito	gorovje,	ki	obdaja	lepo	
podobo	s	kamnitim,	svetlim	vencem.
Sonce	siplje	na	nas	svoje	vroče	žarke,	zato	se	je	

treba	v	prijazni	dolinici	odpočiti.	Naš	voditelj	pozna	
vsako	pot.	Po	počitku	jo	udarimo	po	stranskih	stezah	
kar	naravnost	proti	mestu	Banijas,	kjer	nameravamo	
prenočiti.	A	pot	je	še	huda	in	težavna.	Vse	je	polno	
vode,	ki	pride	iz	globokih	jarkov	in	temnih	gozdov.	
Zdelo	se	mi	je,	da	sem	prišel	med	naše	slovensko	
gorovje,	tako	je	tukajšnji	svet	podoben	našemu.	Tudi	
zrak	je	gorski	in	brez	moreče	vročine.	Na	levi	je	Tel-
-el-Kadi,	nekdanji	Dan,	do	kamor	je	segalo	izraelsko	
kraljestvo.	Ravno	na	višini	hriba	je	muslimanski	grob	
pod	košatim	hrastom.	Po	šumečem	gozdu	jahamo	
vedno	kvišku;	kmalu	se	prikaže	trdnjava,	zidovje,	
potem	zavijemo	čez	velikanski	kamnit	most	 in	se	
nastanimo	na	prostoru	nasproti	mestu	Banijas.
Banijas	je	bilo	nekdaj	mesto,	danes	je	le	večja	

vas,	ki	šteje	kakih	50	hiš	med	razvalinami.	Zgodo-
vinsko	je	kraj	znamenit.	Razvaline	so	od	Cezareje	
Filipove,	ki	je	igrala	v	judovski	zgodovini	važno	vlogo.
Ustno	izročilo	pravi,	da	je	bila	tukaj	doma	žena	s	

krvotokom,	katero	je	Zveličar	ozdravil.	Iz	hvaležnosti	
mu	je	žena	postavila	bronast	kip,	katerega	je	videl	
zgodovinar	Evzebij.
Znamenitejše	za	nas	je	pa,	da	je	tu	sem	prišel	

tudi	Zveličar	sam	in	ravno	tukaj	postavil	 temeljni	
kamen	 svoji	 Cerkvi.	 »Za	 koga	 imajo	 ljudje	 Sina	
človekovega?«	vpraša	Jezus	apostole.	Vsem	iz	srca	

POPOTOVANJA

V DAMASK IN ČEZ LIBANON

“Via maris”
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odgovori	Peter:	»Ti	si	Kristus,	Sin	živega	Boga!«	In	
Gospod	izgovori	znamenite	besede:	»Ti	si	skala	in	
na	to	skalo	bom	sezidal	svojo	cerkev«	(Mt	16,16).	
–	Čudno,	tukaj,	na	meji	poganstva,	na	mestu	po-
ganskega	malikovanja,	 ne	 v	 Jeruzalemu,	 postavi	
Gospod	temelj	svoji	cerkvi,	ki	je	kmalu	prekoračila	
meje	vseh	dežel,	zrušila	malikovalstvo,	osvojila	Rim	
in	premagala	peklenska	vrata.

Na	zapadni	strani	trdnjave	privre	z	veliko	silo	na	
dan	 eden	 od	 Jordanovih	 vrelcev.	 Voda	 je	 izredno	
čista	in	drvi	z	velikim	bobnenjem	in	hruščem	med	
skalovjem	navzdol,	kakor	bi	hotela	vse	pokončati.
Nekaj	 razcapanih	 dečkov	 je	 prišlo	 v	 naš	 tabor	

pobirat	davek	“bakšiš”.	Ko	so	pa	videli,	da	smo	vsi	
“Arabci”	–	tudi	jaz	sem	namreč	imel	beduinsko	ha-
ljo	–	je	zadostovala	kratka	beseda	našega	šejka	in	
izginili	so	kakor	kafra.
Noč	je	bila	vsled	svežega	gorskega	zraka	krepilna	

in	–	kar	na	Jutrovem	veliko	pomeni	–	popolnoma	
mirna.	Ni	 bilo	 niti	 pasjega	 lajanja,	 niti	 peklenske	
godbe	strupenih	komarjev,	ki	včasih	človeka	nadle-
gujejo	do	obupnosti.

2. OD VELIKEGA HERMONA DO DAMASKA
nedelja,	dne	27.	velikega	travna

Odtod	je	do	Damaska	še	približno	16	ur	na	konju.	
Ker	smo	prvi	dan	prehodili	težavno	pot,	sklenemo,	
da	še	enkrat	prenočimo	med	potjo.	Zato	se	nam	prav	
nič	ni	mudilo.	Jutro	je	bilo	kakor	v	naših	gorah	poleti.	
Hladna	sapica,	čist,	prozoren	zrak,	vse	skopano	v	
obilni	rosi.	Zaradi	bližnje	vroče	puščave	je	rosa	na	
Hermonu	posebno	izdatna.	Zato	je	tudi	psalmistu	
znak	ljubezni	in	edinosti,	ki	veže	brata	z	bratom	ter	
ju	naplnjuje	z	blagoslovom	»kakor	rosa	s	Hermona,	
ki	pada	na	sionske	gore«	(Ps	133,3).
Med	tem	ko	je	Farid	pripravljal	konje	za	odhod,	

sva	z	Elijem	splezala	na	višino	nad	mestom.	Raz-
gled	po	okolici	 je	namreč	med	najlepšimi	v	Siriji.	
Pred	nama	je	vas	z	množico	razvalin,	na	levo	žrelo	
ugaslega	ognjenika,	 jezero	Birket	Ram;	na	desno	
nepregledna	ravan	doline	Hule	in	Jordana,	na	bližnjih	
vrhovih	kakor	mrtvi	levi	razvaline	nekdanjih	gorskih	
trdnjav,	povsod	polno	krasnih	gora	in	daleč	za	njimi	
svetlorumeni	pas	sirske	puščave.	Vsa	podoba	je	za-
vita	v	temnomoder	pajčolan.	Takih	pokrajin	pri	nas	
ni	–	nimamo	jutrovskega	sonca.
Zdaj	pa	na	konje!	Težavno	 jahamo	skoraj	celo	

uro	navzgor.	Trdnjava	Subebe,	ponosni	grad,	kjer	
so	gospodovali	nekdaj	ob	času	križarjev	Franki,	leži	

sedaj	pod	nami.	Mogočno	zidovje,	neštevilni	stolpi,	
nepremostljivi	jarki	pričajo,	da	je	bila	trdnjava	pravo	
orlovsko	gnezdo.
Skozi	majhno	 sedlo	 se	 odpre	 gorska	 dolinica.	

Zeleni	 travniki,	polja,	gozdovi,	vse	kakor	pri	nas.	
Samo	pot	je	vse	kaj	drugega,	le	ne	cesta.	Pokrajina	
ima	vtisnjen	viden	znak,	da	so	delale	nekdaj	tukaj	
silovite	zemeljske	moči.	Človeku	se	zdi,	da	je	kje	
na	našem	Krasu.	Na	videz	samo	kamenje,	a	med	
skalovjem	so	polja	daleč	gor	v	višave.
Bliža	 se	 nam	 nekaj	 jezdecev.	 Abuna	 Elija	mi	

šepne:	 »Druzi.«	Dobro	 opravljeni	 jahači	 s	 trdim,	
temnim	pogledom	pozdravijo	in	odjahajo	brez	vsake	
besede.	Druze	sem	nekoliko	poznal	že	iz	Karmela,	
kjer	 imajo	 tri	 vasi.	 Tudi	 zgodovina	 poroča	 o	 tem	
narodu;	 verski	 fanatizem	 tega	 naroda	 je	 povzro-
čil	 posebno	 strašno	 klanje	 kristjanov	 leta	 1860	v	
Damasku.	S	svojimi	sosedi,	krščanskimi	Maroniti,	
prebivajo	tukaj	na	Libanonu	in	so	z	njimi	skoraj	v	ve-
dnem	boju.	Sicer	hrabri,	zmerni	in	delavni,	postanejo	
krvoločni,	 kadar	 se	 vname	njih	 verski	 fanatizem.	
Muslimani	so	le	po	imenu;	mohamedanci	sami	jih	ne	
prištevajo	k	svojim	in	tako	tvorijo	posebno	versko	
ločino.	Verski	nazori	so	znani	le	posameznikom;	ti	
potem	obvladujejo	druge	“nevedneže”.	Pravoverni	
mohamedanec	pa	zatrjuje,	da	so	neverniki	ali	brez-
verci.	Maroniti	jih	prekašajo	po	hrabrosti,	številu	in	
predvsem	po	izobrazbi;	vrh	tega	so	k	sreči,	dasi	jih	
je	le	okoli	40.000	glav,	med	seboj	needini	in	se	tu	
pa	tam	krvavo	spopadejo.	Njih	najlepša	lastnost	je	
izredna	 gostoljubnost,	 katero	 sem	 skusil	 tudi	 jaz	
v	teku	svojega	bivanja	na	Karmelu.	Dokler	si	pod	
šotorom,	 lahko	mirno	 spiš,	 ničesar	 se	 ti	 ni	 treba	
bati;	seveda	se	more	zgoditi,	da	dobiš	strel	ali	se	ti	
zablisne	noč,	če	stopiš	iz	šotora	le	en	korak.

Cesta	gre	mimo	vasi	Medžel-el-šans.	V	majhni	
dolinici	med	belimi	topoli	ropoče,	prav	kakor	doma,	
mlin.	Otroci	 iz	 vasi	 el-Hadr	 nam	priletijo	 ponujat	
bodice	ježevca,	a	se	zopet	vrnejo	nekako	osupli,	ko	
zapazijo,	da	nismo	tujci.
Dobre	pol	ure	še,	in	stojimo	ob	robu	te	gorske	

planote.	Pred	nami	se	odpre	nov,	veličasten	svet:	
proti	jugu	zreš	celo	vrsto	razdrapanih	hribov,	večino-
ma	žrela	nekdanjih	ognjenikov.	Planjava	Hauran	se	
vidi	kot	dolga	skupina	samih	vrhov.	Proti	Damasku	

Dolina Hule

Saféd



se	dviga	 temna	stena	gore	el-Aswad.	Za	nami	 je	
orjak	Veliki	Hermon	v	vsej	svoji	krasoti.	Še	zdaj	ni	
popolnoma	izgubil	snega,	ki	mu	pokriva	častitljivo	
glavo.	Tukaj	ob	nepregledni	 ravnini	 se	vidi,	da	 je	
to	krasna	gora.	Že	Izraelci	so	ga	občudovali	zaradi	
veličastne	 višine	 (2.760	m),	 na	 kateri	 se	 zbirajo	
hudourni	oblaki.	Visoka	pesem	govori	o	divjih	živalih	
na	njem	in	kadar	so	hladili	pijačo,	so	vzeli,	kakor	
še	dandanes,	sneg	s	Hermona.	Arabec	ga	imenuje	
Džebel-eš-šeh,	to	je	gora	sivolasca,	Beduin	“svetil-
nik	puščave”,	ker	sveti	s	svojim	snegom	daleč	tja	
v	nepregledno	puščavo.	Poleg	Hermona	je	pa	cela	
vrsta	častitljivih	vrhov	libanonskih,	ki	se	vidijo	da-
leč	proti	severu.	Najveličastnejši	pogled	se	pa	nudi	
proti	vzhodu	od	Libanona.	Na	jugovzhodu	se	blešči	
v	najlepših	bravah	puščava,	v	kateri	se	polagoma	
potaplja	gorska	pokrajina.	A	tam	više,	kaj	je	to?	Ni	
to	morda	gladina	nepreglednega	morja?	Ravno	se	je	
sonce	začelo	bližati	libanonskim	vrhovom	in	vsa	nje-
gova	svetloba	je	obrnjena	tja	v	nepregledno	daljavo	
tega	morja.	Mnogi	popotniki	zatrjujejo,	da	so	videli	
res	morje,	a	to	je	le	ravnina	okoli	Damaska.	Dobro	
oko	zapazi	na	dnu	stolpe	mesta	Damaska,	kakor	bi	
se	v	široki	vrsti	na	morju	bližalo	mogočno	brodovje.
Dolgo	smo	stali	in	zrli	to	krasoto.	Nehote	so	mi	

prišle	v	spomin	besede	pesnika	Gregorčiča:
Kako je božji svet prostran,
oj, zdi se mi brezmejen,
in krasen je ta velikan!
Moj duh lepote žejen
in to srce
krasu neskončno žejno
ves čar stvarjenja vpija v se...
kako mu je to blagodejno!

Končno	 nas	 opomni	 šejk	 na	 odhod.	Mestoma	
izgleda	svet,	kakor	bi	bil	posejan	s	samim	ostrim	
kamenjem.	Pot	se	nagne	in	zavije	v	valovito,	kakor	
je	videti,	jako	rodovitno	dolino.	Iz	gore	pride	bister	
potok	–	Ner-ed-Dženani	se	mu	pravi	–	z	mrzlo	vodo.	
Zeleni	gozd	nas	vabi	k	počitku.	Kakor	večina	potnikov	
sklenemo	tudi	mi,	da	prenočimo	v	vasi	Kafr-Hauwar.	
Ker	je	kraj	le	kaki	dve	uri	oddaljen,	smo	imeli	dosti	
časa	za	počitek	v	hladni	senci.	Ob	vodah	so	celi	goz-
dovi	belih	topolov;	les	izvažajo	večinoma	v	Damask.	
Na	dom	nas	spominjajo	mnogoštevilni	mlini.
Kafr-hauwar	je	prav	siromašna,	umazana	musli-

manska	vas.	V	bližini	je	nekaj	razvalin,	menda	stari	
rimski	tempelj,	a	jaz	med	tem	kamenjem	nisem	mo-
gel	najti	nobenega	spomina	na	one	čase.	Tudi	tukaj	
so	nas	pustili	pri	miru,	ker	so	nas	imeli	za	domačine;	
samo	mene	so	otroci	gledali	malo	po	strani.	Šejk	in	
Abuna	Elija	sta	se	na	večer	dolgo	pogovarjala	s	par	
možakarji,	ki	so	prišli,	da	dobijo	nekaj	cigaret.	Noč	je	
bila	večinoma	mirna,	le	nekaj	ur	je	bil	močan	vihar.

ponedeljek,	dne	28.	velikega	travna
Zjutraj	je	pokrivala	gosta	megla	častitljivo	glavo	

Hermona.	Videlo	se	je,	da	je	moralo	gori	deževati.
Nadvse	 zanimiva	 je	 bila	 vojska	med	meglami.	

Ker	je	visoko	gorovje	s	snegom	in	mrzlim	ozračjem	
tik	puščave	s	hudo	vročino,	vlada	na	višinah	močan	
vihar.	Od	neštevilnih	sil	gnane	so	drvele	cele	trume	
oblakov	proti	gori,	kakor	bi	jo	hotele	pokončati.	A	
mirno	stoji	velikan	in	ob	njegovem	robu	se	razbijejo	
meglena	krdela	kakor	valovje	ob	skali	sredi	morja.	
Končno	prisije	sonce,	v	malih	krdelcih	se	umaknejo	
oblaki	 pred	 tem	 junakom	 in	 kot	 zmagovalec	 nad	
sovražnimi	 silami	 zablešči	 “svetilnik	 puščave”	 v	
sijajnem	žaru.
To	pot	je	gotovo	hodil	nekdaj	Savel.	Kakšna	divja	

vojska	je	bila	pač	tudi	v	njegovem	srcu!	In	končno	
je	prisijalo	sonce	milosti	božje	na	to	bojišče;	divjega	
srda	je	bilo	konec	in	začel	se	je	drugi	boj	za	čast	
onega,	kateremu	je	prej	veljal	uničevalni	srd.
Le	počasi	stopajo	naši	konji,	saj	mesto	ni	več	da-

leč.	Planjava	ima	deloma	značaj	puščave	z	mnogimi	
dobro	obdelanimi	otoki	ali	oazami.	Pri	El-Kateina	pri-
demo	na	dobro	cesto,	na	kateri	srečavamo	različne	
vozove.	Vedno	več	je	drevja,	topoli	se	menjavajo	
s	sadnim	drevjem.	Pri	vasi	Muaddamije	se	začnejo	
tudi	vinogradi.	Zavili	smo	v	raj,	ki	obkroža	Damask.	
Krasni,	nepregledni	vrtovi	z	bujnimi	nasadi.

Hauran

Hermon

Cezareja Filipova



Število	katoličanov	na	svetu	raste:	nas	je	mili-
jarda	 in	 300	milijonov,	 kar	 je	 17,7%	 svetovnega	
prebivalstva.	V	primerjavi	z	letom	2014	je	bilo	krstov	
12,5	milijonov	več.	

V Afriki	 živi	 1	milijarda	 in	 100.000	 ljudi,	 od	
katerih	 je	 19,42%	 katoličanov	 (222	milijonov)	 s	
povečanjem	za	0,12%.

V Ameriki	 je	 od	 982,2	milijona	 prebivalcev	
63,6%	katoličanov	 (625	milijonov).	 Število	 se	 je	
zmanjšalo	za	0,12%.

V Aziji	je	od	4,3	milijarde	ljudi	3,24%	katoličanov	
(141	milijonov);	število	je	več	ali	manj	stalno.

V Evropi	narašča	prebivalstvo	(716	milijonov),	
toda	že	drugo	leto	po	vrsti	se	manjša	število	katoli-
čanov,	ki	jih	je	39,87%	(285)	milijonov.	Zmanjšanje	
je	za	0,21%.

V Oceaniji	živi	38,7	milijonov	ljudi;	od	tega	jih	
je	katoličanov	26,36%	(10,2	milijona)	s	povečanjem	
za	0,24%	glede	na	prejšnje	leto.

Katoliških	cerkvenih	upravnih	enot	(škofij,	vika-
riatov,	apostolskih	prefektur	itd)	je	po	svetu	3.006	

STATISTIKA KATO LIŠKE CERKV E
vŠtevilke je iz “Annuario Statistico della Chiesa cattolica” povzela vatikanska agencija Fi-

des in jih obdelala. Nanašajo se na leto 2015. Agencija jih je objavila v “Dossier statistico” ob 
priliki 91. svetovnega misijonskega dneva, ki smo ga praznovali v nedeljo, 22. oktobra 2017. 
Podatki nudijo sliko Cerkve na svetu.

(8	več	kot	leta	2014):	538	v	Afriki,	1.091	v	Ameriki,	
538	v	Aziji,	758	v	Evropi	in	81	v	Oceaniji.

Število	 škofov	 na	 svetu	 se	 je	 povečalo	 za	 67	
(vsega	5.304),	medtem	ko	se	je	za	136	zmanjšalo	
število	duhovnikov	(415.656).

Poleg	tega	je	na	svetu	315.797	laičnih misijo-
narjev	in	3.122.653	katehistov.

Šole, bolnišnice in druge ustanove:	katoliška	
Cerkev	 upravlja	 na	 vsem	 svetu	 216.548	 šolskih	
ustanov,	ki	jih	obiskuje	več	kot	60	milijonov	gojen-
cev.	Poleg	njih	Cerkev	deluje	med	okrog	5,5	milijoni	
mladih,	ki	študirajo	na	višjih	šolah	in	univerzah.	Po	
vsem	svetu	je	tudi	118.000	katoliških	socialnih	in	
karitativnih	ustanov	(bolnišnice,	zavetišča	za	gobav-
ce,	sirotišnice,	hiše	za	stare).

Pomoč krajevnim Cerkvam:	poročilo	o	dejav-
nosti	misijonske	pomoči	“Papeška	misijonska	dela”	
(Širjenje	vere,	Sveti	apostol	Peter,	Misijonsko	otro-
štvo,	Misijonska	zveza)	pove,	da	je	njihova	pomoč	
krajevnim	 Cerkvam	 (postavljanje	 kapel,	 vzgoja,	
pastoralna	dejavnost	in	vzgojna	dejavnost)	znašala	
v	letu	2016	okrog	134	milijonov	ameriških	dolarjev.

V	krščanski	imaginaciji	se	apostola	Peter	in	Pavel	
predstavljata	kot	nosilca	dveh	globokih	tendenc	v	
Cerkvi:	Peter	kot	nosilec	konservativnosti,	se	pravi	
obstoječega,	 Pavel	 kot	 nosilec	 progresivnosti,	 se	
pravi	inovativnosti.
Obe	težnji	sta	naravni,	še	več,	potrebni:	izključno	

“petrovska”	Cerkev	bi	utegnila	okrneti,	izključno	“pa-
vlovska”	pa	se	razbliniti.	Sicer	pa	najdemo	obe	tudi	
pri	ustanovitelju	krščanstva:	tako	na	primer	lahko	
vidimo	v	Kristusu	poteze	konservativnosti	(zvesto-
ba	Mojzesovi	tradiciji,	navajanje	Stare	zaveze	itd.)	
kakor	poteze	inovativnosti	(npr.	prednost	vere	pred	
bogoslužjem,	ljubezni	pred	pravico	itd.).
Ti	dve	tendenci	sta	v	zgodovini	prešinjali	krščan-

stvo	 v	 vseh	evropskih	državah.	Ni	 se	 jima	moglo	
izogniti	niti	krščanstvo	male	Slovenije.	Nasprotno,	pri	
nas	sta	se	ti	dve	tendenci	v	tridesetih	letih	prejšnjega	
stoletja	ne	samo	medsebojno	čedalje	bolj	oddaljevali,	
ampak	celo	zaostrovali,	in	to	do	usodnega	razcepa	
ob	tuji	okupaciji.	“Petrovska”	tendenca	je	odklanjala	
vsak	stik	s	komunizmom	oziroma	z	OF,	medtem	ko	
se	je	“pavlovska”	tendenca	odprla	sodelovanju	s	ko-
munisti	in	OF.	Petrovska	stran	je	bila	pod	vodstvom	
teologa	Ehrlicha,	pavlovska	pa	pod	vplivom	teologa	
Fabijana.	Med	vojno	je	razdalja	med	obema	tenden-

cama	prišla	do	poraznega	absurda:	da	se	je	na	primer	
član	“petrovskega”	gibanja	po	nazivu	stražar	lahko	
srečal	 v	 boju	 z	 nasprotnikom,	 bivšim	 krščanskim	
socialistom:	 dva	 smrtna	 nasprotnika,	 subjektivno	
oba	kristjana,	objektivno	daleč	od	Kristusa.
Po	 koncu	 vojne	 ti	 dve	 tendenci	 v	 slovenskem	

krščanstvu	nista	živeli	dalje	na	odprtem,	ampak	sta	
se	potajili,	a	preveč	sta	naravni,	da	bi	izginili	tako	
iz	slovenske	kot	iz	vesoljne	Cerkve.	To	je	na	primer	
vidno	na	ravni	papeškega	nasledstva,	ko	je	bolj	“pe-
trovski”	tendenci	Pija	XII.	z	Janezom	XXIII.	sledila	
“pavlovska”,	ki	dosega	svoj	višek	prav	z	“levičarskim”	
papežem	Frančiškom.
Ni	izključeno,	da	se	bosta	obe	težnji	vidneje	izra-

zili	tudi	v	slovenskem	krščanstvu,	ki	si	doslej	še	ni	
povsem	opomoglo	od	udarca	komunizma.	A	če	se	
bosta	pojavili,	bosta	iz	predvojne	imeli	jasno	lekcijo,	
čez	katero	mejo	ne	smeta,	če	hočeta	ostati	krščan-
ski:	 “petrovska”	 tendenca	 ne	 bo	 predpostavljala	
discipline	pred	ljubeznijo,	“pavlovska”	pa	s	svojo	slo	
po	novem	ne	bo	šla	mimo	cerkvenega	učiteljstva.	Z	
drugo	besedo:	tako	desni	kakor	levi	kristjan	se	bo	
zdaj	zavedal,	da	je	nad	desno	ali	levo	usmeritvijo	
odločilen	samo	osebni	odnos	do	Kristusa	in	Cerkve,	
ki	ga	oznanja	evangelij.

Alojz Rebula
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