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ŽIHPOLJE, nemško Maria Rain, je župnija na avstrijskem Koroškem. Ko na cesti preko Ljubelja prečkate most na Dravi
in se povzpnete mimo gradu Hollenburg na ravnino proti Celovcu, opazite takoj na pobočju desno od ceste cerkev z
dvema zvonikoma – to je Žihpolje. Prvič je omenjeno že leta 1144, ko je salzburški nadškof Konrad cistercijanskemu
samostanu v Vetrinju podaril cerkev sv. Marije na skalah (zapisano v slovenščini) blizu samostana. Blizu kraja je res
skalovje, ki ga je v tisočletjih izdolbla Drava na poti k Črnemu morju. Izvor krajevnega imena Žihpolje naj bi izhajal
iz slovensko-nemške skovanke, pomenil pa naj bi suho polje. Nemško ime Maria Rain se prvič omenja leta 1313. Z
zgodovino te cerkve in božje poti pri “Mariji na skalah” v Žihpoljah so tesno povezani cistercijani. Tukajšnjo cerkev so
oskrbovali vse do leta 1788, ko je krški škof kardinal Franc Ksaver von Salm (edini krški škof, ki je postal kardinal) ustanovil duhovnijo in jo izvzel iz prvotne župnije Kotmara vas. Pred današnjo cerkvijo je tu stala gotska cerkev iz sredine
15. stoletja, ki so jo ob koncu 17. stoletja povečali, vendar pri tem niso podrli stare cerkve s severnim zvonikom, ampak
so preprosto podrli prezbiterij in cerkev podaljšali s prostorno ladjo, ki jo na obeh straneh obdajajo kapele, nad njimi
pa empore (hodniki). Leta 1719 so pozidali južni zvonik, leta 1729, ko je bila posvečena, pa barokizirali. Vsi oltarji so
lepe baročne rezbarije iz tistega časa, ki jih dopolnjujejo slike koroških mojstrov, posebno celovškega slikarja Ferdinanda Steinerja. Na naslovni strani je slika glavnega oltarja, v katerem je Marijina milostna podoba: značilna gotska
plastika iz sredine 15. stoletja. Pred to podobo se že več kot pol tisočletja ljudje zbirajo k molitvi tudi po slovensko.
Še nekaj marčevih godov poleg Marijinega moža sv. Jožefa (19.) in Gospodovega oznanjenja (letos 24.): opat in
škof Albin (1.); hčerka češkega kralja Otokarja I. in opatinja klaris v Pragi Neža Praška (2.); nemška cesarica iz 11. stolet
ja Kunigunda (3.); poljski kraljevič Kazimir (4.); frančiškanski spokornik Janez Jožef od Križa (5.); kartaginski mučenki
iz 5. stoletja Perpetua in Felicita (7.); ustanovitelj reda usmiljenih bratov Janez od Boga (8.); cerkveni učitelj Gregor iz
Nise ter vdova in redovnica Frančiška Rimska (oba 9.); mučenka Doroteja (12.); nemška kraljica iz 10. stoletja Matilda
(Mehtilda) (14.); redemptorist Klemen Marija Hofbauer (Dvořak), ki je bil na Dunaju duhovni voditelj Friderika Barage;
oglejska mučenca Hilarij in Tacijan (16.); apostol Ircev Patricij (17.); škof in cerkveni učitelj Ciril Jeruzalemski (18.); švicarski puščavnik Nikolaj iz Flüe (21.); spokornica Katarina Genovska (22.); redovnica Katarina Švedska (24.); škof Rupert
Salzburški (27); začetnik karmeličanskega reda Bertold (29.); opat Janez Klimak (30.) in gosposvetski škof Modest (31.).
Konec meseca je sveto tridnevje pred veliko nočjo: veliki četrtek (29.), veliki petek (30.) in velika sobota (31.).
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Matilda, kraljica; Florentina, op.;
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Patricij, šk.; Jožef iz Arimateje;
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Salvator iz Horte, red.; Evrard, muč.;
JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE;
Klavdija in tov., muč.; Kutbert, šk.;
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CVETNA NEDELJA; Dizma, desni razbojnik; Marija Roza Flesch, red. ust.;
Ludgar, šk.; Kastul, muč.; Evgenija, muč.;
Rupert Salzburški, šk.; Lidija, muč.;
Sikst III., pap.; Milada Praška, dev.;
VELIKI ČETRTEK; Bertold, red. ust.; Ciril,
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Sušec mišje luknje maší.
Sušec pšenico po prahu valja.
Sušca sneg je setvam kreg.
Jera (17.) prinese roso v košarici.

UREDNIK VAM
Ena izmed stvari, ki smo je vajeni vsako leto v marcu
je prehod na poletni čas. Slovenija je s tem začela leta
1983. Dobro se spominjam, da je to bil takrat za mnoge kar
velik problem. Zame to ni pomenilo nič, saj sem pred tem
nekaj let živel v Italiji, ki je prehod na poletni čas uvedla
že dosti prej. Tisto leto sem bil pa v Nazarjah in se dobro
spominjam, kako je vse nedeljsko jutro 23. marca zvonil
telefon. Vedno je bilo isto vprašanje: »Kdaj bo danes maša?«
In na odgovor, da bo ob desetih, kakor vsako nedeljo, je kar
nekajkrat padlo vprašanje: »Po ta starem ali po ta novem?«
Iz tega se vidi, da kljub vsem razlagam, ki so jih že nekaj
časa prej prinašali mediji, vse skupaj ni kaj dosti zaleglo.
Torej sem vprašal nazaj: »Ali ste premaknili uro?« In zdaj
pride najboljše: »Eno smo, drugo pa nismo.« To dovolj jasno kaže, da se posebno preprostim ljudem ni bilo lahko
navaditi na to spremembo časa. Vsekakor so nam takrat
dopovedovali, koliko denarja in elektrike bomo prihranili
s to spremembo, ko je dan daljši. Zakaj to pišem? To zimo
je prišla iz Finske pobuda, da bi prehajanje na poletni čas
ukinili. Da se je izkazalo, da praktično ni nobenih prihrankov ne pri energiji ne pri denarju. Da so samo sitnosti pri
usklajanju voznih redov vlakov in avionov. In kot vse kaže,
je ta pobuda v Evropi deležna kar precejšnje podpore. To
pomeni, da 35-letni poskus ni obrodil kakih omembe vrednih sadov. Sprememb pa letos ni pričakovati.
Letos imamo v Sloveniji volilno leto. Oktobra lani so
bile volitve za predsednika republike, kar je sicer pomembna služba, vendar pa na gospodarstvo in politiko ne more
kaj bistveno vplivati. Letos pa volimo novo vlado in nov
državni zbor (parlament). Če ostanemo pri sicer netočnem poimenovanju politične levice (trenutno na vladi) in
politične desnice (trenutno v opoziciji), nam preprost račun
pokaže, da je bila desnica na vladi vsega 5 let in 7 mesecev
(Janša prvič 4 leta, Bajuk 6 mesecev, Janša drugič 1 leto in
1 mesec), ostalih dobrih 21 let, torej veliko večino vsega
časa obstoja samostojne republike Slovenije, pa levica. Prva
Janševa vlada je dosegla vstop Slovenije v Evropsko unijo in
prevzem evra kot valute, Bajukova in druga Janševa vlada
pa sta trajali premalo časa, da bi lahko vsaj malo sanirali
vse neumnosti, ki so jih zagrešile leve vlade. In če je bila
Slovenija prva leta samostojnosti zgled uspeha drugim
državam, je “zasluga” levih vlad, da je danes na dnu, saj
jim je uspelo uničiti večino pozitivnega. Kako bi pa tudi
bilo drugače, saj so bile vse leve vlade v resnici samo lutke
komunističnega ozadja, ki se je s Kučanom na čelu polastilo
vseh vej oblasti. Zato je letos še kako pomembno, da se vsi
zavemo svoje državljanske dolžnosti, se udeležimo volitev
in onemogočimo komunistom z zločinsko politiko skrbeti
edino za svoje privilegije.
p. Bernardin

Gospod daje, da pada dež na pravične in krivične;
zmoči pa najprej pravičnega, kajti krivični je nad seboj odprl dežnik.
angleški pregovor
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4. marec
3. postna nedelja
JEZUS OČISTI TEMPELJ
Jn 2,13-25
Zgodbo o očiščenju templja Janezov evangelij povezuje s čudežem v Kani, torej z začetkom njegovega
javnega delovanja, medtem ko jo ostali evangelisti
(sinoptiki) navajajo v zvezi s trpljenjem, torej ob
koncu javnega delovanja. To je eden od primerov,
ki potrjuje, da evangelisti niso bili zgodovinarji, ampak so zgodovinske dogodke uporabljali kot nosilce
nekega sporočila, kar za literaturo tistih časov ni
bilo nič neobičajnega. Janezov evangelij to zgodbo
skupaj s čudežem v Kani uporabi kot nekakšen uvod
v naslednja poglavja, kjer je težišče evangelija v
poročanju o Jezusovem učenju, včasih v povezavi
z njegovimi deli, včasih brez nje. Ta osrednji del
zavzema poglavja od tretjega do enajstega, saj se
v naslednjem, dvanajstem poglavju s poročilom o
Jezusovem slovesnem vhodu v Jeruzalem začne
poročilo o njegovem trpljenju, smrti in vstajenju.
Glede dogodka samega je jasno, da so zlorabe tempeljskega prostora, kjer se je na praznike na veliko
kupčevalo, kjer se je poleg množice trgovcev in kupcev prerivala tudi številna živina, ki je bila naprodaj
za darovanje, kjer se je vse dogajalo med vriščem
in krikom, brez katerega v Orientu ne gre, zbudile
Jezusovo užaljenost, ki je povzročila njegov nastop,
kakor je opisan v evangeliju. Seveda njegov nastop,
nastop navidez preprostega obiskovalca templja, ki
je storil to, kar so tempeljski služabniki zanemarili,
zbudi vprašanje o njegovi avtoriteti, ki mu do takega
nastopa daje pravico. Judje ne zagovarjajo trgovskih
zlorab v templju, ampak hočejo vedeti, s kakšno
pravico ravno Jezus nastopa proti njim. Jezusov
odgovor: »Poderite ta tempelj in v treh dneh ga bom
postavil« razumejo napak zaradi dveh izrazov, ki sta
si v aramejščini zelo podobna. Eden pomeni “postaviti na noge” – tako ga uporablja Jezus in pri tem
misli na tempelj svojega telesa, torej na vstajenje,
ki ga je tudi uresničil, ko je tretji dan vstal; drugi pa
pomeni “sezidati zgradbo”; tako ga razumejo Judje.
Jezusova avtoriteta je torej nedvoumna, res pa je,
da se je izkazala šele z vstajenjem. Krivda je torej
njegove nasprotnike zadela šele potem, ko niti po
vstajenju niso verovali. Zanimivo je, da so se tudi
apostoli šele po vstajenju spomnili, da je o tem govoril in Jezusov poseg pravilno razumeli za razliko od
Judov, ki tudi po vstajenju niso verovali. Danes nam
je Jezusov nastop kar všeč. Bog ve, kako bi danes
reagiral na naše obnašanje v cerkvi, saj je opaziti,
da se je ponekod že začenjala spreminjati v klepetalnico, kjer tisti, ki bi pred mašo ali po njej radi še
nekoliko pomolili, ne najdejo potrebnega miru. Isto
vprašanje si lahko postavimo tudi glede nekaterih
pridig, ki niso nič drugega kot prazno govoričenje,
potem se pa čudimo, da gredo skozi eno uho noter
in skozi drugo ven. Bo tudi tu potreben bič?
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S LUŽBA
11. marec
4. postna nedelja
BOG JE POSLAL SINA, DA BI SVET ODREŠIL
Jn 3,14-21
Odlomek iz Janezovega evangelija o Jezusovem
pogovoru z Nikodemom je poln izrazov, ki imajo pri
Janezu čisto poseben pomen: biti povzdignjen, Sin
človekov, verovati, večno življenje (tukaj se pojavi
prvič), ljubiti, svet, edinorojeni, umreti, poslati,
soditi, biti rešen (tudi prvič), sodba, luč, priti na
svet, luč, vršiti resnico, se razodevati. Vsekakor se
nedeljski odlomek osredotoča zgolj na Jezusov govor
in pušča ob strani vprašanje ponovnega rojstva, ki je
bilo temelj pogovora v Nikodemom. Bronasta kača,
ki jo je Mojzes postavil sredi puščave je tukaj simbol križa in je eden izmed motivov prve krščanske
kateheze. Saj moramo upoštevati, da so evangeliji
nastali desetletja po Kristusovem vnebohodu, potem
bomo razumeli, da so nekakšen povzetek preprostega verovanja prvih krščanskih skupnosti, o katerem
evangelist razmišlja. Ob podobi bronaste kače vidi
povišanje križa v luči povišanja Kristusa, kar pomeni, da križanje in povišanje nista dve različni fazi,
ampak je v Kristusovi smrti na križu že vsebovano
njegovo povišanje. To povišanje Sinu človekovega
pa se je zgodilo zato, da bi tisti, ki veruje vanj, imel
večno življenje. “Večno življenje” ali preprosto “življenje” pomeni preprosto odrešenjski dar. Predvsem
pa pisca evangelija zanimata dve stvari: ljubezen,
ki je pogoj, da človek pred Bogom ne bo obsojen,
in skrivnost nevere. Prvo vprašanje je bilo žgoče v
vsej zgodovini Cerkve in je prav v njej povzročilo
mnoge dejavnosti, ki so postale izraz te ljubezni, saj
je jasno, da je ljubezen, ki jo je Bog izkazal človeku,
treba tudi sprejeti, kar pomeni nanjo odgovarjati
z deli ljubezni. Problem nevere pa se je začel na
široko postavljati šele v ne tako davni preteklosti:
odkod nevera. Motivi odklanjanja vere so lahko
številni, kot so tudi številne olajševalne okoliščine
za nevernike današnjega časa. Vsaj delen odgovor
je tem, na kar opozarja II. vatikanski koncil: trkati
si v prsa. Če bi mi bili, kakor hoče Jezus, bi tudi neverni veliko laže častili Očeta, ki je v nebesih. Sklep
je torej: vera ni samo teoretično priznavanje nekih
resnic, ampak dosledno življenje v skladu z njimi.
To v naši potrošniški družbi ni lahko, je pa nujno
potrebno za zveličanje. Zakaj tudi v naši družbi velja
trditev: »Kdor vanj veruje, se mu ne sodi, kdor pa
ne veruje, je že sojen.« Nehajmo že enkrat gledati
samo nase. Kot pričuje ta odlomek, je vera velika
sila: je delovanje Boga v nas in za nas. Kdor veruje
v Jezusa, vstopa v Božje območje skupaj z njegovim
ljubljenim Sinom, v skupnost, ki se ne bo nikdar
končala. Res je, da moramo biti vedno zaskrbljeni
za svojo vero, se je pa lahko tudi veselimo. »Bog je
zvest.« Vera vsebuje vedno tudi odrešenje in veselje
nad njim. Posredovati to vero in veselje drugim pa
je izpolnjevanje zapovedi ljubezni.
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BESEDE
18. marec
5. postna (tiha) nedelja
ČE SEME UMRE, OBRODI OBILO SADU
Jn 12,20-33
Dvanajsto poglavje Janezovega evangelija prinaša popolnoma novo vsebino. Osrednji položaj
tega poglavja v celotnem evangeliju ni popolnoma
jasen, gotovo pa se z njim zaključuje prvi del, ki
zadeva Jezusovo dejavnost, o čemer je bilo govora
prejšnjo nedeljo, prinaša pa tudi tri napovedi in
razlage Jezusove smrti. Za evangelista doseže Jezusovo delovanje svoj višek v smrti na križu, zato
je jasno, da to poglavje zavzema osrednje mesto v
evangeliju. Odlomek sestavljajo trije deli: želja poganov, da bi videli Jezusa; čas poveličanja, ki je čas
popolnega darovanja Jezusa in učencev; dogodek z
Božjim glasom, ki kaže na polnost časa. Navzočnost
poganov v Jeruzalemu ob času praznika ni bila nič
posebnega, saj so pod pogani razumeli tudi tiste, ki
niso bili Judje, pa so pristopili k njihovi veri. Opis
prošnje poganov, da bi videli Jezusa, nam pove, da
taka zgolj človeška radovednost nikakor ne more
doumeti darov Kristusove osebnosti. V omembi ure
poveličanja, ki je bila večkrat napovedana, zdaj pa
je prišla, Jezus razloži, da sta trpljenje in smrt edina
pot, ki vodi k poveličanju, veljavna zanj in za vse, ki
mu bodo sledili. Sledijo vrstice, ki obračajo pozornost
na skupnost učencev. Primerjava z zrnom, ki mora
umreti, da obrodi sad in trditev, da kdor ljubi svoje
življenje, ga bo izgubil, je bila lahko razumljiva učencem, ne pa poganom, katerih vera je slonela samo
na nekaterih verskih dejanjih. Sledi kratek Jezusov
pogovor z Očetom, ki ga prosi, naj ga reši iz te ure.
Iz tega je jasno, da bi Oče to mogel narediti, da pa je
Sin objel to uro v popolni svobodi. Dogodek z Božjim
glasom, ki ga pa ljudje ne razumejo, jasno pove, da
je vse, preteklosti in prihodnost, usmerjeno v polnost časa, torej v izpolnitev Božjega odrešenjskega
načrta. S tem je pa jasno razloženo dvoje: 1. smrt
ni neka nesmiselna resničnost, ki se ji ne da izogniti,
ampak z njo človek poveliča Boga in sebe. 2. vera ni
samo dar, ampak tudi predmet svobodne odločitve,
ki se kaže v izpolnjevanju vsega, kar od nas zahteva. V trditvi, da »kdor sovraži svoje življenje, ga bo
ohranil za večno življenje,« se Jezusovo sporočilo
krepko zaleti v miselnost sveta. Navidezni nesmisel
krščanskega bivanja se pokaže tukaj v vsej svoji
ostrosti in neizogibnosti. »Kdor ljubi svoje življenje,
ga bo izgubil«: pohujšanje Jezusovega oznanila, ki
se mu nihče ne more izogniti, se tukaj pokaže v
vsej svoji ostrini. Učenec, ki mu je poklican služiti,
se mora odločiti: Kristus ne zahteva nekaj, ampak
vse. Tudi tisti, ki je leta in leta povezan s Kristusom,
se ne more imeti za nedovzetnega za nevarnost, da
bo strahopetno ušel in zatajil Učitelja (Peter!). Zato
je toliko bolj na mestu prav za vsakogar opozorilo
apostola Pavla v 1 Kor 10,12: »Kdor torej misli, da
stoji, naj gleda, da ne pade.«
2018 – AM – MAREC

25. marec
cvetna nedelja
KRISTUSOVO TRPLJENJE – PASIJON
Mr 14,1 – 15,47
Na cvetno nedeljo beremo kot evangelij poročilo
o Kristusovem trpljenju ali Pasijon, kot ga navadno
imenujemo. V treh letih se zvrstijo vsi trije opisi po
Mateju, Marku in Luku, medtem ko Janezov Pasijon
beremo vsako leto na veliki petek. Letos je na cvetno
nedeljo na vrsti Pasijon po Marku. Ob Kristusovem
trpljenju bi se lahko vprašali, kaj je to trpljenje v
primerjavi s fizičnimi in moralnimi mukami, ki so
jih morali leta dolgo trpeti zaporniki v Hitlerjevih
ali Stalinovih koncentracijskih taboriščih, ki so jih z
dolgoletnim rafiniranim mučenjem končno spravili
s sveta. V primerjavi z njimi se Kristusovo nekajdnevno trpljenje zdi nekam skromno. Kaj torej dela
Kristusovo trpljenje tako nekaj izrednega, saj je
končno križanje bilo v času rimske zasebe Palestine
nekaj splošnega. Zakaj je bilo križanje Jezusa iz
Nazareta pomembno za vse človeštvo? Ta vprašanja
so že tako stara kot je Kristusovo trpljenje samo,
saj so stvari, podobne Hitlerjevim in Stalinovim taboriščem obstojale v vsakem času. Odgovor na ta
vprašanja nam daje predvsem spoznanje, da pravo
razumevanje in vrednotenje Kristusovega tpljenja
spoznamo šele, če upoštevamo vse štiri evangeljske
variante. Glede Markovega Pasijona pa moramo vedeti tudi naslednje: za mlade Cerkve, v katerih so
novozavezni spisi nastajali, je bilo bistvene važnosti
poudariti zgodovinsko resničnost Kristusovega trpljenja in smrti. To dokazuje ime rimskega upravitelja, ki
nam daje možnost, da vsaj približno opredelimo čas
Kristusove smrti. V Markovem pasijonu je Kristusova
podoba še vedno v začetnem stadiju izpovedi vere
prvih kristjanov. Niso še uspeli zliti v eno njegovo
človeško in božjo naravo: obe stojita nekako ena poleg druge. Njegov krik: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si
me zapustil?« ovira, da bi videli blesk in zmagoslavje
njegovega božanstva. Morebiti nam bo pomagala
razumeti ta problem opredelitev, kakšna je razlika
med zapadno in vzhodno Cerkvijo, razlike ki jo “zaznavamo”, pa je ne znamo izraziti: zapadni kristjani
žive in molijo v nekakšni “božični Cerkvi”, vzhodna
Cerkev pa razmišlja in trpi v “velikonočni Cerkvi”.
Če pomislimo, da mnogi “kristjani”, ki niti za veliko
noč ne prestopijo cerkvenega praga, božič na veliko
praznujejo, potem se upravičeno sprašujemo, ali je
naša vera res usmerjena v bistvo našega odrešenja:
v Kristusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Sicer je pa
res, da brez božiča ne bi bilo velike noči, da je božič
ves usmerjen v veliko noč in da je brez velike noči
praznovanje božiča zgolj folklora. V velikem tednu
moramo začeti prav vrednotiti veliko noč in branje
pasijona je prava prilika za to. Če se bo kdo lotil
branja vseh štirih variant, jih najde na naslednjih
mestih: Mt 26,14-75 – 27,1-66; Mr 14,1-72 – 15,147; Lk 22,14-71 – 23,1-56 in Jn 18,1-40 – 19,1-42.
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sv. Klemen I.
papež (92-101)

D ELAJMO POKORO!

iz Pisma Korinčanom 7,4-8; 8,5 - 9,1; 13,1-4; 19,2

Uprimo oči v Kristusovo kri in spoznajmo, kako je dragocena Bogu in njegovemu Očetu, ker se je prelila
zaradi našega odrešenja in prinesla vsemu svetu milost spreobrnjenja.
Pomislimo na vse čase sveta in spoznajmo, kako je dal Gospod od roda do roda priložnost spreobrnjenja tistim, ki se hočejo obrniti k njemu. Noe je oznanjal pokoro; in kdor ga je poslušal, se je rešil. Jona je
oznanjal Ninivljanom pogin; in ti so se skesali svojih grehov, potolažili Boga z molitvijo in se rešili, čeprav
so bili tuji Bogu.
Služabniki milosti božje so govorili po Svetem Duhu o
P. Vladimir Kos
pokori. Pa tudi sam Gospod vsega stvarstva je govoril o
pokori s prisego: Kakor živim, pravi Gospod, nočem grešnikove smrti, marveč pokoro. Dodal je tudi lepo misel: Spreobrnite se, Izraelova hiša, od svoje krivice. Reci sinovom
mojega ljudstva: Ako bodo vaši grehi od zemlje do neba
in bodo bolj rdeči kakor škrlat in bolj črni kakor raševina, a
Marija, novica o Náinu vzplamtela
se obrnete k meni iz vsega srca in rečete: Oče! – vas bom
je v tvojih deviško prelepih očeh!
uslišal kot sveto ljudstvo.
Ker torej hoče, da postanete vsi njegovi ljubljenci deležni
Kako od veselja si ves dan žarela,
pokore, je to potrdil s svojo vsemogočno voljo.
rdečih se ustnic ni ločil nasmeh.
Zato se pokorimo njegovi vzvišeni in slavni volji. Prosímo
ga ponižno usmiljenja in dobrohotnosti, padímo predenj na
Si vdovo in sinka od blizu poznala?
kolena in se obrnimo do njegove usmiljenosti. Prej pa puDeset kilometrov je: Náin – Nazaret ...
stimo ničevne skrbi, prepir in ljubosumnost, ki vodi v smrt.
Je množica v Sinu božanstvo zaznala?
Ponižajmo se torej, bratje, in odložimo vsak napuh,
Ljubezen, ki Bog je, prišla je na svet!
vsako nečimrnost, nespamet in jezo! Storimo, kakor je

ŠE ENA OD DVANAJSTERIH ROŽ
MARIJI MISIJONARKI

Marija, Marija! Po njem hrepenimo,
po Bogu Ljubezni; brez nje smo bolní.
A z njo smo veseli, z njo srečni živimo –
to s harfo si svojo tvoj pevec želi.
pisano. Sveti Duh namreč pravi: Naj se ne
hvali modri z modrostjo in močni z močjo in
bogati z bogastvom, ampak kdor se hvali, naj
se hvali v Gospodu, da ga išče ter vrši pravo
in pravičnost. Zlasti pa pomnimo besede
Gospoda Jezusa, ki jih je govoril, ko je učil
prizanesljivost in potrpežljivost.
Tako je namreč rekel: Bodite usmiljeni,
da boste dosegli usmiljenje; odpuščajte, da
se vam bo odpustilo; kakor delate, tako se
vam bo zgodilo; kakor dajete, tako se vam bo
dalo; kakor sodite, tako boste sojeni; kakor
boste dobrote delili, tako jih boste prejeli;
s kakršno mero merite, s tako se vam bo
odmerilo. Po tej zapovedi in teh naročilih se
utrdimo, da smo ponižni in pokorni njegovim
vzvišenim besedam. Sveta beseda namreč
pravi: Na koga se bom ozrl kakor na tistega,
ki je ponižen in krotek in se trese pred mojimi
besedami?
Ker smo torej deležni mnogih, velikih in
častnih del, se obrnimo nazaj k cilju miru, ki
nam je bil od začetka ukazan, uprimo oči v
Očeta in Stvarnika vsega sveta in se poprimimo vzvišenih in neizmernih njegovih darov
in dobrot miru.
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
ZADNJI DVE KNOBLEHARJEVI LETI 1856 IN 1857

Knoblehar je bral to letno poročilo šele v septembru, ko se je vrnil z juga.
V septembru 1856 je umrl v Kartumu kapucin
Just da Urbíno. Bil je 14 let misijonar v Abesiniji
pri svetem Justinu de Jacóbis, prvem apostolskem
prefektu in pozneje vikarju v Abesiniji. Angleži so
podkupili abesinskega razkolniškega nadduhovnika
Abuna Sálama, da je začel ljudstvo hujskati zoper
katoliške misijonarje. Škofa de Jacobisa so bičali. P.
Just da Urbino je ubežal preganjanju. Šel je v Rim
domenit se o misijonstvu pri črnskem rodu Gala.
Zdaj se je vračal iz Rima, da gre na odkazano mu
ozemlje. V Kartumu ga je pa stresla malarija in ga
v nekaj dneh umorila, čeprav je bil zelo odporen in
vajen južnega podnebja.
1. septembra se je spet pripeljalo v Aleksandrijo
za misijon troje nemških duhovnikov in štirje svetni
možje. Do Aleksandrije jih je spremljal, kakor smo
omenili, dr. Mitterrutzner, do tam pa jim je šel naproti
Gostner, ki je tudi pripeljal osem črnskih dečkov,
namenjenih v Evropo.
Novi duhovniki so bili:
– Anton Kaufmann iz briksenške (Brixen, danes
Bressanone v Italiji) škofije;
– Jožef Lanz, tudi iz briksenške škofije;
– Lovrenc Gerbl iz Wasserburga na Bavarskem.
Gerbla je Knoblehar bil pridobil za misijon že kot
bogoslovca, ko se je na poti z Dunaja proti Rimu
ustavil v Münchnu. Tam je Gerbl ustanovil Katoliško dijaško društvo. V bogoslovju se je vsa štiri
leta pripravljal tudi za misijonsko delo. Arabsko je
že skoraj gladko govoril. Izvežbal se je tudi v fotografiranju, ki je bilo takrat šele v začetkih in zelo
redko; vedel je, koliko vrednost bo lahko imela za
znanstvena raziskovanja. Nekaj mesecev si je v Rimu
na stroške Marijinega društva izpopolnjeval znanje
o misijonstvu. Vse je torej storil, da bi kar najbolje
poprijel. Gostner ga je pozneje označil: pobožen,
ponižen duhovnik, skromen, z vsem zadovoljen, zelo
delaven. V domovini je živel samo za cerkev in šolo.
Telesno je bil krepak in utrjen.
Obrtniki so bili naslednji:
– Janez Koch, kovač, brat stavbarja Lenarta Kocha, ki je bil v Kartumu od leta 1854;
– Jožef Zizek, kovač;
– Franc Metz, krojač. Ti trije so bili Tirolci.
– Avguštin Wiśniowski, kovač, Poljak iz daljne
Vzhodne Prusije.
Dr. Janezu Mitterrutznerju je papež Pij IX. tistega leta 1856 poslal posebno priznalno pismo zaradi
njegovih velikih zaslug za vzhodnosudanski misijon.

Iz Aleksandrije do Kaira se je Gostner peljal po
železnici, ki je v tem času že stekla. En dan se je
vozil. Mudilo se mu je, da bi mogel v Kairu urediti
več nujnih zadev. Novi misijonarji so se pa peljali po
Nilu. Od Kaira so se vsi skupaj vozili z veliko dahabijo
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in so pripluli 18. oktobra v Korosko.
Tam so pa morali čakati dolge štiri mesece in pol,
do 17. februarja 1857. Egiptovski podkralj Said paša
je bil odpotoval s četami v Sudan in je v Korosku
pobral vse kamele. Gostner je pisal od tam vitezu
Napoliju v Trst: »Iz zabojev in žaganic smo si napravili čedno hišo in zraven nje razpeli šotor. V tej hiši
vsako jutro mašujemo in imamo šolo za arabščino,
v njej bivamo, spimo, jemo in čakamo, da pridejo
zaželeni velblodi. Treba nam jih bo pa 150 do 200.
Živeža tudi ne moremo skoraj nič dobiti, zato nam
zelo prav hodi, da so naši gospodje vzeli s seboj
nekaj pušk; z njimi nam večkrat nastreljajo rac,
gosi in divjačine. Poiskali smo grob našega sobrata
g. Wurnitscha, ga blagoslovili in postavili nanj spomenik z napisom.«
26. decembra je pisal Gostner iz Koroska v Ljubljano: »Dvakrat me je hotela smrt zagrabiti, pa ji
je usmiljeni Bog zapovedal, da naj odmakne koso.
Prvikrat se je bil namenil name krokodil, tršat in
velik kakor hlod. Sprehajal sem se ob vodi in bral
iz knjige. Kar se ti zver zažene proti meni. Zapazil
sem ga še o pravem času in sem uprl svoje oko v
njegovo. Tega pa zmaj ni mogel prenesti, saj napade svoj plen samo nenadoma in potuhnjeno; naglo
kakor blisk je treščil v vodo. Brž nabijemo dve puški
in obesimo ob vodi na palico rdečo kapico (tarbuš).
Pošast se spet prikaže prav blizu iz vode in gleda,
ali je ta rdeča stvar človeška glava ali kos rdečega
mesa. Pa bum, svinčenka mu je predrla tilnik. Obrnil
se je na hrbet, da je bil rumeni spodnji del od goraj
in se je pogreznil v vodo, ki ga je nesla s seboj. Čez
nekaj dni so ga naprej doli našli mrtvega. – Nekega
lepega dne me ja pa zagrabila mrzlica in me nekaj
dni obiskovala. Ko sem jo odpravil, je prišla griža
v najvišji in najbolj nevarni stopnji. Hud post, zapečena prežganka in vroča riževa voda: to me je
spet pozdravilo. In zdaj smo, hvala Bogu, spet vsi
čisto zdravi in zadovoljni – kolikor more sploh biti
zadovoljna riba zunaj vode.«
Iz Kartuma je v Korosko prispel Danninger. Potoval je proti Dunaju, da vidi svoj dom in svoje domače.
S seboj je vozil dva slonova okla in 23 tramov ebenovine; oboje je Knoblehar poslal za novo spominsko
cerkev na Dunaju. Za dunajski muzej je vozil razno
črnsko orodje in orožje, rastline, živalske kože in
mehove doslej tam nepoznanih ptic. Kmalu za njim
je z več potniki prijahal na kameli neki zdravnik, ki je
bil deset mesecev v Kartumu. Pravil je, da Kircherja
večkrat nadleguje mrzlica.
Gostner piše dalje: »Mi smo tukaj kakor priklenjeni. Ves Korosko še nikoli ni videl toliko ljudstva
kakor zdaj. Parniki puhajo kakor razdraženi. Z vsakim vetrom se pripodijo k nam raznovrstne ladje na
jadra. Napolnjene so s topovi, bombami, puškami,
sabljami in drugo oborožitvijo.
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RIM — Generalni tajnik Italijanske škofovske konference škof Nunzio Galantino je pred novimi parlamentarnimi volitvami v Italiji politike pozval, naj
bodo bolj pošteni; naj ne obljubljajo ljudem nemogočih stvari, samo da bi jih pridobili na svojo stran.
MOSKVA — Patriarh Kiril je v pogovoru za televizijsko postajo “Rosija 1” izjavil, da je rusko vojaško
posredovanje v sirskem konfliktu preprečilo “genocid” nad kristjani v Siriji. Ruska pravoslavna cerkev
je sedaj prevzela nalogo, da bo podprla obnovo v
vojni uničenih in poškodovanih krščanskih cerkva
pa tudi mošej in zgodovinskih spomenikov.
CARACAS — Predsednik Venezuelske škofovske
konference nadškof Diego Padron je vernike ob
hudi krizi, v kateri je njihova dežela, pozval, naj se
ne sprijaznijo z “zlom, ki je bilo povzročeno z napačnimi odločitvami”, marveč nanj odgovarjajo “z
notranjim uporom”. Napačno bi bilo, če bi popuščali
pred zlom oz. se odpovedali poštenemu življenju.
VATIKAN — Papež Frančišek je za nadaljnjih pet
let potrdil 69-letnega italijanskega latinista Ivana
Dionigija, nekdanjega rektorja bolonjske univerze,
za predsednika Papeške akademije za latinski jezik. Dionigi je zaupano službo sprejel kot papeževo
podporo učiteljem latinščine, šolam in univerzam
pri ohranjanju in učenju tega jezika.
CANBERRA — V Avstraliji je umrla glavna priča
v sodnem postopku zoper spolne zlorabe osumljenega kardinala Georga Pella. Damian Dignan je
namreč marca 2016 v pogovoru za televizijo kardinalu oponesel, da je pred desetletji, ko je bil še
duhovnik v Ballaratu, njega in še dva druga fanta
pri kopanju v bazenu spolno nadlegoval. Dozdevne
žrtve so namreč glavne priče v postopku zoper zelo
uglednega cerkvenega dostojanstvenika.
MANILA — Neznanec je na ulici na otoku Luzon
ustrelil 72-letnega duhovnika Marcelina (Tita) Paeza. Vzrok ni znan. Filipini veljajo za eno najbolj nevarnih držav za borce za človekove pravice, okoljske aktiviste in kritične časnikarje. Tudi katoliški
duhovniki in misijonarji so pogosto žrtve napadov.
MOSKVA — Metropolit Hilarion je izjavil, da so gospodarski ukrepi Zahoda zoper Rusko federacijo koristili Rusom v tem pogledu, da so začeli sami pridelovati zdravo hrano, namesto da uvažajo nezdravo.
LYON/BAGDAD — Lyonski nadškof kardinal Philip
pe Barbarin je na povabilo kaldejskega patriarha
Louisa Raphaela Saka obiskal osvobojeno iraško
mesto Mosul, da bi podprl obnovo mesta in iz njega
pobegle begunce vseh ver spodbudil k vrnitvi.
VARŠAVA — Uprava muzeja nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau načrtuje
potujočo razstavo po Evropi in Severni Ameriki. V
14 mestih bo 600 razstavnih predmetov.
JERUZALEM — Predstavniki judovstva, krščanstva
in islama so 26. julija, v vročem poletnem času, na
konferenci pozvali k varčevanju z vodo ter posvarili
pred nevarnostmi podnebnih sprememb.
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NEW YORK — Predstavnik Svetega sedeža pri ZN
Simon Kassas je Varnostni svet ZN pozval, naj vernikom vseh ver in narodnosti zagotovi “varen, prost
in neoviran dostop do svetih mest” v Jeruzalemu, ki
naj dobi “mednarodno zajamčen poseben status”.
SARAJEVO — Apostolski nuncij v BiH Luigi Pezzuto
se je Medverskemu svetu v tej državi zahvalil za
njegovo 20-letno prizadevanje za mir v BiH, posebej še gradnjo “mostov med verskimi voditelji”.
ROUEN — Nadškof Dominique Lebrun je pri maši
za lani umorjenega (džihadisti!) duhovnika Jacquesa Hamela v cerkvi Saint-Etienne-du-Rouvray poudaril: »Sovraštvo ni in ne bo zmagalo!«
VATIKAN — Sveti sedež pripravlja dokument o
pravici do zdrave pitne vode kot ene izmed osnovnih človekovih pravic, je povedal nadškof Ivan Jurkovič, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi in pri Svetovni trgovinski
organizaciji. Do zastoja je prišlo, ker 70 držav članic OZN doslej še ni priznalo te pravice.
DUNAJ — Avstrijski karmeličani, Družba Edith Stein in Katoliška visokošolska župnija so se z dvema velikima prireditvama spomnili mučenke in
sozavetnice Evrope sv. Terezije Benedikte od Križa,
ki so jo nacisti umorili pred 75 leti v Auschwitzu-Birkenauu in goduje 9. avgusta, spomin nanjo pa
so naslovili Osvobojena svoboda.
FULDA — Predsednik Pax Christi škof Heinz Josef
Algermissen je ob 72. obletnici eksplozij atomskih bomb nad Hirošimo in Nagasakijem (več kot
250.000 mrtvih) pohvalil države, ki so podpisale pogodbo zoper kopičenje in uporabo jedrskega orožja.
VATIKAN — Papež Frančišek je mlade, ki so se
zbrali v velikem brazilskem Marijinem romarskem
središču Aparecida pozval, naj se uprejo korupciji.
JERUZALEM — Nemški teolog Georg Röwekamp,
ki deluje v tem mestu, je dejal, da tudi po izraelski
odstranitvi kovinskih detektorjev in nadzornih kamer na poteh na “tempeljski grič” ni zmagovalcev,
čeprav se to čutijo Palestinci. Odstranili so jih tudi
zato, da ne bo prehudih posledic za turizem.
CARACAS — Venezuelski kardinal Jorge Urosa
Savino je za list El Nacional izjavil, da mora vlada
prevzeti odgovornost tudi za 15 žrtev ob protestih
zoper sporne volitve v ustavodajno skupščino.
KREFELD — Okrog 40 duhovnikov, ki se posvečajo
delavcem po Evropi, je v odprtem pismu odgovorne
pozvalo k spremembi gospodarske politike v Evropi. Posebej so opozorili na brezposelne mlade ljudi.
MANILA — Islamistične teroristične milice na otoku Mandanao naj bi obglavile nekaj krščanskih talcev, je povedal tiskovni predstavnik filipinskih armadnih sil. Pri tem se je skliceval na izjave prič in
video posnetke teroristov na spletu.
BAGDAD — Apostolski nuncij v Iraku je povedal,
da v Iraku kljub preganjanju in grožnjam skrajnežev iz vrst teroristične Islamske države (ID) noben
kristjan ni prestopil v islam. »Nam ni znan niti en
takšen primer,« je zagotovil nadškof. Teroristi ID so
dosegli ravno nasprotno od tega, kar so nameravali
in pričakovali: preganjanje in mučeništvo je kristjane različnih ver še bolj združilo med seboj.
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WASHINGTON — Ameriški predsednik Donald
Trump ja napovedal, da bodo ZDA Svetovnemu
programu za hrano in drugim organizacijam namenile skupno 639 milijonov dolarjev (572 milijonov
evrov) kot darilo, ki rešuje življenja.
NAIROBI — Predsednik Avstrijske Karitas Michael
Landau je ob obisku v Keniji Avstrijce in druge prebivalce Evrope pozval k nujni pomoči stradajočim
v Afriki, kjer grozi smrt 20 milijonom ljudem, saj
»za ljudi na severu Kenije bije ura tri minute pred
dvanajsto, ne pet minut.«
ALEP — Dobrodelna organizacija Cerkev v stiski
opozarja, da prebivalci tega sirskega mesta bijejo
boj za preživetje, čeprav orožje molči. Sama je s
projektom Kapljica mleka podprla 2.850 otrok oz.
1.500 družin z mlekom v prahu.
RANGUN — Burmanski kardinal Charles Bo je ob
koncu muslimanskega postnega meseca ramadana
spomnil na velike zmogljivosti Burme, kljub temu
pa milijoni živijo v siromaštvu, stopajo na pot selitve ali pa so žrtve sodobnih oblik suženjstva.
BRATISLAVA — Slovaška škofovska konferenca je
na zasedanju v Marianki pozvala k “velikodušnemu
sprejemanju beguncev”, predvsem kristjanov, ki so
na območju Evropske zveze in na jugu Evrope ter
so že šli skozi azilantski postopek in so v zavetiščih.
MINSK — Beloruska vlada poljskima župnikoma
Robertu Maciejewskemu in Slawomiru Laskowskemu ni podaljšala vizuma za delovanje na župnijah.
Podobni primeri so se že dogajali.
MOSKVA — V Ruski pravoslavni cerkvi se močno
povečuje število kandidatov za duhovnike. Lani
jih je bilo več za 19%: v bogoslovno semenišče
je vstopilo 1.593 bogoslovcev. Število vpisanih v
pripravljalni tečaj se je povečalo za 25% to je na
vsega skupaj 827 kandidatov. V bogoslovnih semeniščih moskovskega pravoslavnega patriarhata se
na duhovništvo pripravlja 5.877 bogoslovcev.
WASHINGTON — Združene države so svojim državljanom od konca lanskega avgusta dalje prepovedale potovati v Severno Korejo. Izjeme bo iz
važnih razlogov dovoljeval State Department. Kršiteljem grozi denarna kazen ali do 10 let zapora.
KÖNIGSTEIN — Mednarodna katoliška dobrodelna
ustanova za pomoč preganjanim in ogroženim katoličanom Cerkev v stiski je lani dosegla rekordno
število darov: 129.271.207 evrov. Z njimi je podprla
5.303 projekte v 148 državah, posebej v Afriki, kjer
raste Cerkev, krepi pa se tudi nasilni islam.
PRETORIA/HAAG — Južnoafriški škofje so
pozdravili razsodbo Mednarodnega kazenskega
razsodišča (IStGH), da bi morala Južnoafriška
republika pri državniškem obisku prijeti sudanskega
diktatorja Omarja al-Baširja. Obsodili so dejstvo,
da so ga leta 2015, ko je bilo v Johannesburgu
vrhovno zasedanje Afriške zveze, pustili iz države.
CAPETOWN — Južnoafriški škofje so pohvalili
izvolitev podpredsednika Cyrila Ramaphosa za novega predsednika vladajočega Afriškega narodnega kongresa (ANC). Dejali so, da ne dvomijo, da
bo Ramaphosa “odločno in pošteno služil državi in
blaginji državljanov”.
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MANILA — Filipinski škofje so pozdravili razglasitev izrednega stanja na otoku Mindanao, saj bo le
tako mogoče zagotoviti mir in red na njem.
ANKARA — Turška vlada se je odločila, da bo
umaknila odločitev o tem, da bi oblastem pripadla pravica do lastništva 50 cerkva in samostanov
sirskega izročila na območju Mardina, dokler ta ne
bo pravno pojasnjena. V Turčiji namreč cerkvam
ni priznana pravica, da so pravne osebe. Namera
turških oblasti je povzročila veliko zgražanje, ker
se hočejo polastiti cerkva in samostanov neprecenljive vrednosti. Nekateri so stari več kot tisoč let.
VATIKAN — Papež Frančišek ima na Twitterju
več kot 35 milijonov sledilcev. Za njim so ameriški
predsednik Donald Trump, dalajlama ter ugledni
politiki in verski voditelji.
DUNAJ — V Avstriji imajo kar 45.000 ministrantov
in ministrantk; slednjih je 55%. Zanimanje za to
cerkveno službo se povečuje iz leta v leto.
KAIRO — Koptski pravoslavni patriarh Tawadros
II. je odredil, da naj 5% delovnih mest v cerkvenih
ustanovah takoj zasedejo invalidi.
BANJA LUKA — Bosenski škofje so na zasedanju
svoje konference izrazili bojazen zaradi naglega upadanja števila katoličanov v svojih škofijah. Razlog so
velike družbene, politične in gospodarske težave.
DUNAJ — Delovna skupnost katoliških društev
(AKV) je za kristjane v Siriji in Iraku od lanske jeseni zbrala 65.000 evrov pomoči.
JERUZALEM — V katoliškem romarskem središču
Naše ljube Gospe so ugledni cerkveni voditelji, politiki in znanstveniki na konferenci razpravljali o odpuščanju v enobožnih verah.
LJUBLJANA — Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo obsodilno sodbo prvostopenjskega sodišča za
nekdanja vodila v Factor banki Borisa Pesjaka in
Dušana Valenčiča zaradi zlorabe položaja in oškodovanja banke. Pritožbi na zaporno kazen na eno
leto in tri mesece ter denarno kazen za Pesjaka je
zavrnilo. Sodba je s tem pravnomočna. Upajmo, da
bodo po njuni poti šli tudi drugi razbojniški bančniki, ki so povzročili milijardno bančno luknjo.
BERLIN/ANKARA — Turške oblasti so iz pripora izpustile 55-letnega nemškega romarja Davida
Britscha, ki so ga prijele aprila lani v Antakyji. Novembra 2016 se je iz Schwerina odpravil na romanje v Jeruzalem — peš in brez denarja.
KØBENHAVN — Neznanec je iz bara v Københavnu
ukradel dragoceno steklenico vodke, ki naj bi bila
vredna milijon evrov. Steklenica je narejena iz šestih kilogramov zlata in srebra, zamašek pa prekrivajo diamanti. Našli so jo po treh dneh — prazno.
JERUZALEM — Cerkveni voditelji v tem mestu so
pri novoletnem sprejemu pri izraelskem predsedniku Reuvnu Rivlinu izrazili zaskrbljenost glede možne spremembe statusa tega mesta, hkrati pa so
se predsedniku zahvalili za njegova prizadevanja za
zagotovitev verske svobode in pravic kristjanov.
MAINZ — Arheologi so pri izkopavanjih v zgodnjesrednjeveški stolnici sv. Janeza odkrili sistem talnega ogrevanja izpred 1300 let, najstarejše gradbene
prvine cerkve pa so iz 5. do 6. stoletja.
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Vhod v Jeruzalem
Spomin Kristuovega vhoda v Jeruzalem, ko je
jahaje na oslici – kakor poroča evangelij – doživel
navdušen sprejem množice, je praznovala Cerkev
že od nekdaj na moč slovesno s posebnimi obredi
pred véliko mašo. Te obrede razlagajo kot igro, ki
naj obnavlja evangeljske dogodke in ima po M.
Turnšku »troje dejanj. Prvo dejanje se godi na Oljski
gori med palmami in oljkami – v cerkvi blagoslovitev palm, oljk in drugega zelenja; drugo dejanje
je Jezusova pot z Oljske gore do jeruzalemskih
vrat – v bogoslužnem opravilu slovesna procesija
z blagoslovljenimi vejami in butarami okrog cerkve
do cerkvenih vrat; tretje dejanje je Jezusov vhod v
Jeruzalem in tempelj – v cerkvi slovesen sprevod
procesije od cerkvenih vrat do oltarja in sv. maša.«
Križ, ki ga neso na čelu procesije, naj bi spominjal
na Kristusovo navzočnost. V prejšnjih stoletjih so
pokazali to dosti bolj nazorno. V sprevodu so vodili
osla z igralcem, ki je bil napravljen v Kristusa. Ker
pa so se nemara godile nerodnosti, je živega osla
povsod nadomestil lesen osel na koleščkih z lesenim Kristusom na hrbtu. Takšen lesen cvetni osel
s podobo jahajočega Kristusa je prvič izpričan v
karnijsko-furlanskem Možacu (Moggio) leta 1250.
V nekaterih muzejih, zlasti v območju Alp, imajo še
ohranjena takšna vozila v skoraj naravni velikosti.
Najbogatejši je bil baje cvetni osel na Nonnbergu v
Salzburgu. Kdor je v sprevodu vozil cvetnega osla, je
prejel odpustek. Včasih so smeli tudi otroci jahati na
oslu, da bi postali močni. Dandanes menda edinole
še v Thauru na Tirolskem po starem vozijo lesenega
cvetnega osla v procesiji. Vlečejo ga otroci, ki dobé
za to preste za plačilo. Spomin na obhodno igro s
cvetnim oslom je zapisan tudi s slovenskih tal. V
mariborski mestni knjigi beremo zapis iz začetka
16. stoletja, da so težakom (nakladalcem ob Dravi,
“Heber”) dovoljevali popust pri dajatvah, ker so med
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drugim na cvetno nedeljo v procesiji vodili in vlekli
cvetnega osla.
O cvetnem oslu na Slovenskem tudi v izročilu ni
več ne sledu ne tiru, tudi noben slovenski muzej se
ne more ponašati z njim. Pač pa ga ni slovenskega
kraja, kjer na cvetno nedeljo ne bi nosili k blagoslovu
snopov in šopov pomladanskega zelenja v spomin
na palmove veje, ki so jih – po evangeljskem poročilu – v Jeruzalemu lomili in stlali pred prihajajočim
Kristusom na oslu. To je sicer stara krščanska šega,
izpričana že v 9. stoletju, je pa v Evropi verjetno
prekrila neko starejše, predkrščansko obredje okoli
določenih vrst “svetega” rastlinja, okoli dreves,
grmov, zelišč in cvetlic, ki naj bi pospeševale rast,
plodnost, odganjale zle čare in bolezen, varovale
pred strelo in drugimi ujmami. To vlogo je prevzel
“žegnani les” kot zakramental – z močjo cerkvenih
blagoslovov naj obrani vsega hudega stvari in reči,
ki pridejo z njim v dotiko!
Človeško je, da se k temu pritakne kaj bahaštva
in objestnega tekmovanja, razumljivo je tudi, da
se je v rabi “žegnanega lesa” do danes ohrnila še
prenekatera predkrščanska poteza.
Oljčne vejice in preprosti
šopki meščanov se kar ne dado
primerjati z butarami na kmetih;
le-te so zajetne in težke, da jih
morajo včasih z naramnicami
na hrbtu prinesti v cerkev, ali
pa dolge, da jih mora nesti več
fantov in jih komaj spravijo
skozi cerkvena vrata, če jih ne
prislonijo kar na pročelje. Čemu
kmetu toliko blagoslovljenega
šibja in zelenja? Meščan zatakne
oljčno vejico za razpelo, podobo,
celo za ogledalo na steni in jo čez
leto komaj kdaj rabi. Kmet pa
butaro razdre in razdeli “žegnani
les” na nešteto krajev, kjer naj
mu – tudi po namenu Cerkve –
varuje imetje in pridelek, shrani
ga za mnogotere potrebe doma
– od bolezni, ki naj jo ozdravi,
Butara
do hude ure, ki naj jo prežene.
Skoraj povsem pa smo pozabili, da cvetni snop
prvotno ni bil samo sveženj šibja in pomladanskega
cvetja. Njegovi nazivi po raznih slovenskih pokrajinah dokazujejo, kakor je opozoril France Kotnik, da
je viselo prvotno na njem zmerom tudi pecivo, ki je
bilo s šibjem in cvetjem vred deležno cerkvenega
blagoslova. Da je bilo res tako, dokazujejo še dandanes ohranjeni nazivi, ki pomenijo pecivo, čeprav ga
– z izjemo gornje Savske doline – na snop ne obešajo
več. Vsa vzhodna Slovenija, Pohorje, Mežiška dolina
in Podjuna namreč imenujejo cvetni snop presnec
ali presmec, na Gorenjskem mu pravijo beganica,
kar izvira iz gubanice; v vzhodni Podjuni, v Rožu, v
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Ziljski in Kanalski dolini pa v zgornji Savski dolini je
razširjeno ime prajtelj, kar pomeni isto kot presnec.
V gornji Savinjski dolini (Ljubno) in okoli Gornjega
grada je cvetni snop – “potica”, okoli Koprivne pri
Črni je “presta”, na Kobanskemje “pegelj” po nemškem “Beugel”, kar je nekakšna presta. Po veliki
večini slovenskega ozemlja se imenuje torej cvetni
snop po pecivu, ki je viselo na njem. To pecivo je
bili prvotno najstarejša oblika kruha, pripravljenega
iz nekakšnga “presnega” testa (presnec, prajtelj).
Danes samo še v Ratečah obešajo preste in
“féfernice” na cvetni prajtelj. Povsod drugod na
Slovenskem je sestavljen cvetni snop predvsem iz
različnega rastlinja, tu in tam obesijo nanj jabolko
ali pomarančo.

Žegnani les
Priprava snopov je bila in je še resno opravilo,
nošnja v cerkev pa veselje in ponos mladine. Čeprav
pri tem ne zataji svoje razposajenosti ...
Ko je cvetna nedelja mimo in se začne veliki teden, se ljudje drže večinoma dóma in se pripravljajo
na velikonočne praznike. Prvi trije dnevi so še kar
delavniški. Postiti pa se začno ponekod že v sredo.
Doma imajo ženske polne roke dela. Hišo je treba
očediti, preden se začne dolgotrajno poljsko delo.
Za praznike mora biti vse čisto in snažno. Pohištvo,
posteljnina, obleka, vse mora ven na pomladansko sonce. Brišejo, iztepajo, žehtajo. V hiši se je
nabralo za podobami in pod stropom dosti prahu
in pajčevin. Vse to je treba očistiti. Po kotih so se
pokazale mišj luknje, treba jih je zadelati. Okenca
so na stežaj odprta in ves zatohli zrak dolgih zimskih mesecev se umika pomladanski sapi. Nato si
ženske pripravijo apneni belež in hišo pobelijo. Še
po sajasti kuhinji skušajo prekriti bleščečo črnino.
Na vzhodnem Štajerskem so navadno dekleta tista,
ki poskrbe za hišni okras. Ob podstrešju naredijo
v Slovenskih goricah rdeč pas iz opečne barve, da
se odbija od zelenih “polken”. Tudi te za veliko noč
po navadi vsako leto na novo popleskajo. V ptujski
okolici potegnejo dekline pri starih hišah nad “pojasom”, pol metra visokim črnim ali modrim pasom
ob podstenju, kaj rade še kak decimeter širok rob
iz različnih “rož”, tudi v več barvah, za kar imajo
posebne “müštre”, vzorce. Ko poslikajo kuhinjo in
vežo, “priklet”, poskrbijo za takšen rob tudi ondi
in sicer zgoraj nad rdečim robom. Po Kotnikovem
opisu poslikajo dekline tudi v Halozah hiše in hišice
od znotraj in od zunaj. »Za to delo rabijo ‘kolomere’
(patrone), ki jih same izdelujejo. Nekatere jih tudi
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prodajajo na ptujskem trgu. Ornamenti slikarij so
različni: stilizirane vrtnice, klasje, nageljčki in poljske
rože. Najdemo pa tudi moderne vzorce in stilizirane
lilije. Barve so zelo pestre. Zunaj je poslikan navad
no samo spodnji rob stene, ki ima spodaj ob tleh
bordure v raznih barvah, navadno so črne. Za prihod
vüzma je vsa hišica svatovsko pripravljena, koliko
poezije in lepote je v taki čedni kmečki hišici!« Nato
pa vso hišo zribajo od kamre do veže.
Za hišo pride na vrsto vrtiček ob poti. Treba ga je
prekopati, treba je vsejati cvetlice in prvo povrtnino.
Ko je vse to opravljeno, se začno priprave za praz
nična jedila. Treba je presejati moko, stolči orehe in
lešnike za potice, kolače in kolačke, prebrati sladke
cibebe, zmleti rožiče in skuhati rdečo pražilko za
pirhe. Pri tem in omen pomagajo pač tudi otroci.
Kadar tolčejo orehe in lešnike, seveda na skrivaj
pokušajo sladka jedrca in vabljive jagode. Ozirajo
se za materjo, ali jih vidi. Pri tem kateremu kaj hitro
uide zadržano hihitanje. Matere so bile včasih glede
tega kaj stroge: »Ne rêži se mi, veliki teden je!«
Nekatera dela na polju, v sadovnjaku in v vinogradu je po stari navadi dobro opraviti v velikem tednu.
Tako ponekod v Prekmurju te dni sadijo krompir in
sejejo pesno seme, podobno v novomeški okolici
sejejo korenje in peso. Okoli Laškega na Štajerskem
sejejo in zagrebajo neoluščeno deteljno seme. Okoli
Zagradca na Dolenjskem pripravijo zelnike. Marsikje
sejejo jarino. Okoli domov in po travnikih je treba
zravnati krtine, pograbiti senožeti in po mejah pobrati dračje. Na Gorenjskem (Breznica pri Škofji Loki) v
velikem tednu radi cepijo sadno drevje. V vinorodnih
krajih obrezujejo trte in jih vežejo. Če vreme dopušča, opravijo prvo kop. Gospodarje vidimo te dni po
vinogradih zlasti na Vipavskem in po Slovenski Istri.
Pobrano dračje, rožje in listje spravljajo na kupe in
jih zažigajo. V Dobrepoljski dolini na Dolenjskem
ponekod kurijo ta teden po dvoriščih v spomin, da
so vojaki kurili na Kajfovem dvorišču, kjer je Peter
zatajil Jezusa. Prav tako kurijo v noči od velike srede
na veliki četrtek okoli Rogaške Slatine dračje in veje,
kar so jih požagali z drevja in navlekli iz gozda. Tudi
tu si podobno razlagajo te “kresove”.

Drevesna goba
To in ono je treba še postoriti, zakaj že v sredo,
a najpozneje v četrtek poljsko delo po starem ni
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bilo več dovoljeno. Začno se – kakor pravijo na Koroškem – “nedieli” (nedeli), ko se “strojí”, ne dela.
Na Štajerskem, v Šaleški dolini, je imela še živina
delopust, dokler so bili “zvonovi zavezani”. Kdor bi
se tega ne bil držal, bi bil imel – tako so menili –
nesrečo pri živini in pri domu sploh.
V Učji so naložile ženske posebno pokoro svoji
gizdavosti: niso se počesale, zavezale so si predpas
nik narobe in podobno.
Za fantiče šolarje je prinesel ta teden včasih
posebna opravila. Že pred velikim tednom si je moral vsak priskrbeti drevesno gobo za blagoslovljeni
ogenj. Čez zimo si jo je v gozdu že ogledal in jo
ljubosumno hodil pogledovat, ali mu je ni že kateri
smuknil. Pravi čas je bilo treba gobo odrezati z debla, nato pa jo v peči posušiti, da je bila v velikem
tednu že dobro suha. Treba jo je bilo nato predreti
in jo navezati na žico. Zakaj domov grede jo je
bilo treba vrteti, da ni ugasnila, marveč je čedalje
močneje tlela.
V nekdanjih časih je bila raglja druga skrb. Kaj bi
bil v velikem tednu fantič brez raglje? Po vseh vaseh
so hodili tedaj v velikem tednu “ragljarji”. Na vozičku
so vlekli za seboj tovor lepih vabečih ragelj: večjih in
manjših, rdečih, zelenih, modrih, belih in celo pisanih.
Vaška otročad je drla domov k materam po krajcarje
za ragljo. Kdor je bil priden in kjer je bil krajcar pri
hiši odveč, si jo je lahko kupil. Kdor pa si je bil ohranil
ragljo še od lanskega leta, mu jo je oče samo popravil,
če je bilo treba. In potem je bila na vasi ragljanja od
jutra do večera, da so odrasle bolela ušesa.

Ragljanje
Drugo nestrpno pričakovanje malih fantičev je
bilo “strašenje Boga” od velike srede do velikega
petka. Ta z bogoslužjem tesno povezana šega je bila
znana skoraj po vsem Slovenskem. Na Gorenjskem,
zlasti v Škofji Loki, so začeli fantiči na veliki torek
nabirati po hišah vsakovrstno staro ropotijo: razbite
zaboje, razsute sode, škafe, skrinje, omare in drugo
leseno robo. Kar so nabrali, so znosili navadno v
mežnarijo in ondi spravili. V Selcih nad Škofjo Loko
so hodili fantje zlasti okoli premožnejših vaščanov z

Boga strašijo

ragljami in klopotci “petljat”, beračit. Ljudje so jim
metali skozi okna suho sadje in slaščice. Potem pa
so jim dali vso leseno ropotijo, ki pri hiši ni bila več
za rabo. Posebno radi so dajali posodo, ki so vanjo
polagali krmo za živino. Zbrane reči so fantiči znosili
v lopo pred cerkev, kjer so počakale veliko sredo.
Znamenito je bilo “mlatenje juda” v Prvačini. Vsi
fantje so si za to pravi čas omislili debele vrbove ali
jelševe palice; imele s tudi do 5 cm premera in so
bile dolge 120 do 130 cm. Z njimi so od srede do
petka vsak popoldan “tolkli juda” po tlaku pred vaško
cerkvijo. V Brdih se dogovarja mladi svet že tedne
prej:  »Hodmo tuč žagance!« (Pojdimo tolč žaganice,
deske!). Navlečejo si namreč kup starih desk. Vsak
si nato priskrbi debelo gorjačo, da bo z njo na veliko
sredo popoldne razbijal po leseni ropotiji, ki so jo
zložili pred cerkvena vrata.
Koroški in štajerski fantje pa so imeli v velikem
tednu še eno skrb. Nabrati so morali smolenjake za
velikonočni kres, ki je bil nekoč za mladino središče
velikonočnega praznika. V Prlekiji, po Slovenskih
goricah in na Koroškem so hodili fantje ves veliki
teden po gozdovih in kopali “kéne” ali “kiéne”, kakor
pravijo na Koroškem (nemško Kien), smolnate panje,
hojkove ali smrekove štore, ki so ležali v zemlji že
10 ali 15 let in so bili že prepojeni s smolo. Doma so
jih razsekali na drobne kose in jih v peči posušili. Ti
smolenjaki so potem kot plamenice oznanjali zmago
pomadi nad zimo in – v prenesenem pomenu – Kristusovo zmago nad smrtjo.
V časih pred prvo svetovno vojsko je bila velika
noč važen mejnik tudi za fantičke, ki so po tedanji
šegi letali okoli še v krilcih. Za veliko sredo, ko je
bilo treba iti ragljat, pa so tisti, ki so bili že toliko
odrasli, dobili prve hlače ... To so mali “kikljarčki”
spoštljivo gledali vrstnika, ki je postal deležen te
časti. A toliko, da se je pokazal s hlačami, ko je bilo
treba “Boga strašiti”, že jih je mati spravila. Zares
jih je smel obleči šele na veliko noč ...

MO LITV ENI NAMEN
ZA MAREC 2018

Da bi vsa Cerkev spoznala nujo vzgoje za osebno in skupnostno duhovno razločevanje.
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
SEJALEC JE ŠEL SEJAT SEME

NIKODEM
Malo po prvi Jezusovi mesijanski obljubi (o prvem
templju, ki ga lahko v treh dneh znova pozida) pa
je bila izrečena v Jeruzalemu še druga mesijanska
obljuba. Tisti, ki jo je prejel, je bil eden od poglavarjev judovske skupnosti, eden tistih senatorjev,
tistih sinedristov, v katerih je bila utelešena oblast
in obenem z njo tudi narodna izročila. Brez dvoma
je kot sinedrist razumel njen smisel. Toda manjkalo mu je moči, da bi se uklonil in spremenil svoje
življenje tako, kakor je bil poklican. Pač podoba
Izraelove usode.

Ponoči ...
Nikodem, kakršnega slika Janezov evangelij
(3,1-15), je poštenjak, eden tistih poštenjakov, ki
imajo dovolj pronicav nraven čut, da znajo ločiti, po
kateri poti je treba stremeti za popolnostjo, pa jih
njihov način mišljenja, njihov družabni ugled, kratko
in malo njihovo veliko pomanjkanje poguma ovira,
da bi z vsem srcem krenili po poti. Nikodem je bil
zelo bogat: talmud navdušeno govori o njem, da bi
mogel deset dni hraniti ves izraelski narod – bogat
in ugleden ...
Ko je tedaj slišal govoriti o novem preroku, je
hotel z njim govoriti, želel pa je, da bi bilo to ponoči.
Previdnost je čednost: “imenitniki” jo zelo cenijo.
Tako je videl Jezusa. Spraševal ga je zelo vljudno
– tudi vljudnost je pravilo v njegovem stanu. Kaj
je treba sklepati iz čudežev, ki mu jih pripisujejo?
»Vemo, da si prišel od Boga.« Toda sledi odločilno
vprašanje, ki je važno za vsakega pobožnega Juda:
ali je resnično tisti, ki ga pričkujejo? Bo vzpostavil
Božje kraljestvo?
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Jezus, ki je z enim pogledom prodrl v to dušo –
kakor v vse druge – in ki je vedel, koliko je v njej
prilagodljivosti, prevzetih nazorov in bede kljub
resnični dobri volji, je Nikodemu odgovoril tako, da
je prestavil vprašanje na drugo raven: »Božje kraljestvo? Resnično, resnično, povem ti: ako se kdo ne
rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva.«
Tu Jezus prvič oriše svoj nauk. Znova se roditi ali
roditi se od zgoraj (grški izraz v evangeliju dopušča
oba prevoda) pomeni popolno preobrazbo, popolno
prenovitev, ki dopolnjuje pokoro, h kateri je pozival
Janez Krstnik. Kaj pa pomeni to
za strogega izvrševalca postave?
Modrijan Filon je v resnici učil, da
se duša, ki se reši telesa, vrne v
naročje Stvarnika, kar je “drugo
rojstvo”, in v verstvih misterijev
uporabljajo isti izraz za posvečenje.
Vendar pa Nikodem tu ne misli ne
na aleksandrijske spekulacije ne
na Cibeline in Izidine obrede. Zato
vpraša precej plitvo: »Kako se
more človek roditi, če je star? Mar
more drugič v telo svoje matere
in se roditi?« Jezusov odgovor je
natančen: rojstvo, ki ga zahteva,
ni odvisno od žene: »Kar je rojeno
iz mesa, je meso,« Duh pa je kakor
mati in rodi, kar je iz Duha. Duh,
rúah, ki je v aramejščini in hebrejščini ženskega spola, pomeni tudi
“dih vetra”. V resnici je Sveti Duh
kakor veter; ne vemo, odkod prihaja in kam gre,
veje, kjer hoče in je neviden, pa vendar so njegovi
učinki tako jasni! On je tisti, ki spremeni dušo, ji da
novo življenje, ji vdahne moč, da služi Bogu. Ali ni
tako zapisano v Svetem pismu? Ali je mogoče, da
izraelski učenik tega ne ve?
Tedaj Jezus nenadoma spregovori mimo sinedrista, kakor da se obrača k svetu, ki pričakuje njegovo razodetje. Pred plašnim poštenjakom se odpre
nesluteno obzorje. Tisti, ki je tu, ki mu govori, je bil
poslan, naj pouči ljudi, da morajo biti znova rojeni.
To govori človek, ki stoji pred njim. Ali bo Nikodem
veroval? Kako nerazumljiv je ta Mesija za pobožnega Juda, kako malo se ujema s takšnim Mesijem,
kakršnega pričakujejo! Nikodem molči in si ne upa
razumeti. Jezus pa mu še tisti trenutek pove: tisti,
za katere je oznanilo najprej določeno, ga ne bodo
hoteli sprejeti; zmedeni zaradi najpreprostejših
čudežev, se bodo upirali nadčutnim stvarnostim. V
tem je vsa žaloigra izvoljenega naroda.
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Toda kaj zato? Ali bo zrno odrešenja in zveličanja
zaupano samo temu pričevalcu, zaprtemu v prostovoljno gluhost? Jezus razlaga svojo misel v dolgem
samogovoru, rekli bi, da vnaprej povzema evangelij.
Božji Sin je prišel na zemljo, učlovečeni Bog, edini
Sin Najvišjega; poslan je bil, da bi rešil ljudi, »rešil,
ne sodil.« Že Mojzes je nekoč v puščavi varoval svoje
ljudstvo pred žgočimi kačjimi piki; tako bo tudi on,
ki je prišel kot novi Mojzes, prinesel odrešenje in
rešitev. Po njem bo luč ločena od teme. Zasvetila
bo resnica. Tisti, ki bodo hodili za njim, bodo imeli
večno življenje. To pomeni “novo rojstvo”, notranja
spremenitev iz moči Duha.
Evangelij nam ne sporoča Nikodemovega odgovora; a ker Nikodema ni med apostoli, bomo lahko

razumeli, da se ni uklonil. Ugledni mož je podoben
nam vsem; to je človek, ki je okamenel in otrpnil v
svoji priučeni pobožnosti ter se zato upira velikim
odločitvam. Vendar se je nočni dogodek globoko
zasekal v njegov spomin; in za preroka, ki ga je
zaman vabil, je Nikodem na dnu svojega razdeljenega srca ohranil spoštovanje in nežno ljubezen. Ko
so začeli kovati zaroto proti Jezusu, se ga je drznil
braniti (Jn 7,50) in za pokop Križanega je prinesel
sto funtov aloe in mire (Jn 19,39). Staro izročilo, ki
je ganjeno od njegove dobre volje, trdi, da ga je sv.
Peter krstil in da je postal Kristusov mučenec. Vsekakor je igral izredno važno vlogo, ko je dal Jezusu
priliko, da nam je podal cel pregled svojega nauka
in svojega poslanstva.

»ON MORA RASTI, JAZ PA SE MA NJŠATI«

(Jn 3,20)

Tako je minila doba zasnutka in zadržanega
Vzvišene besede, vredne velikega značaja, ki se
oznanila. Razodeta je bila dvojna Jezusova narava,
je znal tako ukloniti težki vlogi, ki mu jo je določil
božja in človeška; podane so bile prvine njegovega
Bog. O pričakovanem Mesiju je povedal, da to ni on
nauka in prvi dokazi moči, ki jo bo mogel uporabljain da ni vreden odvezati jermene njegovih čevljev.
ti, napovedana je bila njegova smrt in vstajenje. V
Zdaj primerja svojo vlogo z vlogo “ženinovega priistem času pa so se zgodile tudi stvari ki so pospešile
jatelja”, “druga” ki se je pri judovskih svatbah z ne
razvoj dogodkov.
sebično vdanostjo ukvarjal s pripravami za svatbo.
Medtem ko je bil Jezus v Jeruzalemu, je njegov
Napovedal je celo svoj zaton, da bo mogel ta, ki je
predhodnik Janez dalje krščeval množice. Kakor
prišel, doseči vso svojo slavo. Bilo je dovolj razloga,
pravi četrti evangelij (Jn 3,22-30), je bil »v Enónu
da pomiri najbolj goreče, ki so kljub vsemu ostali
blizu Salíma, ker je bilo tam veliko vode.« Običajno
zvesti Jezusovemu predhodniku, tudi po padcu, ka
istovetijo ta kraj z izviri nedaleč od Scitopolisa,
terega je bil napovedal. Saj vemo, da jih je
čisto blizu Tell Sarema. Ker pomeni enón v
nekaj celo po njegovi smrti ostalo zvestih
hebrejščini studenec, salím pa mir, je
njegovemu nauku kakor na primer
bil kraj dobro izbran z ozirom na njetisti, ki jih je pozneje srečal sv. Pavel
gov simbolični pomen. Toda tudi
v Efezu (Apd 19,1-7).
Jezus, ki je zapustil Jeruzalem,
»On mora rasti, jaz pa se manj
je krščeval, ali bolje, (Jn 4,2)
šati.« Beseda je kmalu dobila
pustil je svojim učencem, da so
svoj strašni pomen. Tisti čas,
izvrševali v njegovi navzočnosti
leta 29, se je vrnil iz Rima gata obred, ne da bi ga delil sam:
lilejski četrtni oblastnik Antipa.
ura krščevanja v Svetem Duhu
Po kaj je šel v Rim? Znova zaše ni prišla (Jn 7,39). Udarila je
gotovit nevrasteničnemu cesarju
šele po Kristusovi smrti in njegosvojo popolno vdanost? Zategnit
vem poveličanju.
niti ene tistih spletk, s katerimi se je
Obe skupini sta bili gotovo blizu
povezal s Sejanom? Morda po starem
Novec
druga druge, ker so Janezovi pristaši poobičaju
članov svoje družine vohunit pri
Heroda Antipa
strani gledali Jezusovo delovanje. Začel je
gospodarju glede rimskega upravitelja Pilanastajati spor, ena tistih spletk, s katerimi se vedno
ta? Bivanje v Italiji najbrž ni bilo posebno veselo.
odlikuje okolje velikih mož, ki vedno pazi na posebne
Odkar se je bil samodržec naselil na Capriju, je bil
pravice svojega vodja. Najbrž je kak Jud, ki je prejel
dvor kakor telo brez duše. Nad njim je neprestano
Jezusov krst, odšel k Janezovim pripadnikom in tam
visela grožnja smrtno nevarnih sumničenj in ovadb.
klepetal o učinkih enega obreda v primerjavi z druV krogih bogatega judovstva, ki ga je obiskovalo
gim. Janezovi učenci so se nato pritožili pri svojem
latinsko plemstvo in celo cesarjeva družina v osebi
učeniku. Krstnik pa jim je, velik kakor vedno, v svoji
Antonije, žene pokojnega Tiberijevega sina Druza,
ponižnosti, odgovoril:
so zaskrbljeno razpravljali o nenadni nemilosti, ki je
»Človek si ne more ničesar prisvojiti, če mu ni
zadela Agripa, vnuka Heroda Velikega, pregnanega
dano iz nebes. Vi sami ste priče, da sem rekel: ›Jaz
v trdnjavo Malatho v Aziji. Mesto samo, ki je počasi
nisem Mesija, temveč sem poslan pred njim.‹ Kdor
gradilo četrt Coelius, razdejano od požara, je bilo
ima nevesto, je ženin. Ženinov prijatelj pa, ki stoji in
spremenjeno v gradbišče in je nudilo obiskovalcu
ga posluša, se srčno veseli zaradi ženinovega glasu.
žalostno sliko. Pa tudi kar zadeva cesarja, če ga je
To moje veselje je torej zdaj dopolnjeno. On mora
Antipa že obiskal na njegovem srečnem otoku, je
rasti, jaz pa se manjšati« (Jn 3,27-30).
dvomljivo, ali je kaj prida opravil; upravitelj vse76
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kakor ni bil odpoklican. Jožef Flavij poroča, da je
sta, ki je bilo član zveze Deseteromestja, je bil treba
Tiberij tistim, ki so ga prosili, naj zamenja surovega
preroka zvabiti v Galilejo ali v Perejo, da bi ga zgrabili.
in lakomnega uradnika, odgovarjal z žgočo zgodbo:
Kraj, kjer so zaprli Janeza Krstnika, je bil na
»Mimoidoči je menil, da pomaga ranjencu, če mu
skrajni meji ozemlja četrtnega oblastnika, prav na
odganja muhe, ki so ga žrle. – ›Eh, prijatelj,‹ je remeji z Nabatejci. Maherunt je danes kup razvalin na
kla uboga žrtev, ›pusti jih, prosim! Če jih odženeš,
valoviti Moábski visoki planoti, ki se na vzhodu vleče
bodo prišle druge, še požrešnejše, in jaz se jim ne
v neskončnost proti Arabski puščavi, proti zahodu pa
bom mogel ubraniti …‹«
se vrtoglavo spušča v kotlino, kjer
Herodiada
Zato je imel Antipa dovolj vzrospi prekleto morje. Od mesta, ki je
ka, da se je brez odlašanja vrnil
bilo nekoč tam zaradi karavanskev Palestino. Že nekaj časa je bil
ga prometa, je ostala samo cesta,
zaljubljen v Herodiado, vnukinjo
tlakovana z razrahljanimi kamni,
Heroda Velikega in Hazmonejke
razvaline hiš in temelji soncu poMiriamne, ki jo je trinog ubil, čeprav
svečenega svetišča. Na sosednjem
jo je oboževal, hčer Aristobula, ki je
nedostopnem stožčastem griču pa
prav tako umrl po njegovi zaslugi,
je še videti mnogo sledov trdnjave,
in Berenike, ki jo je Antipa obiskal
kjer je končal svoje življenje Jezuv Rimu, kjer je živela. Herodiada se
sov glasnik. Trdnjava čisto na vrhu
je po volji starega očeta poročila v
je imela premer sto metrov in je z
najnežnejši dobi s stricem Herodom
višine vsaj stopetdesetih metrov
Filipom I., ki je bil več desetletij
gospodovala drugim zgradbam. Še
starejši od nje; od tedaj je minilo
je mogoče videti temelje obzidja; v
že štiriintrideset let. Častihlepna
notranjosti je zelo globok vodnjak,
ženska, kakor so bile vse njenega
kapnica, in dvoje grajskih stolpov. V
rodu se je bila že davno naveličala
enem od stolpov je videti v zidovju
moža, ki ni bil ne očarljiv ne prekamajhne luknje, kamor so bili nekoč
njen, ki ni bil četrtni oblastnik in ni postal niti veliki
pritrjeni členi verig za obešanje.
duhovnik, ter je vsak dan bolj občudovala svojega
V tej ječi je ostal Janez Krstnik šest mesecev.
svaka, to je Heroda Antipa, ki je živel kakor kralj,
Zdi se, da ga niso mučili; Herod Antipa je imel pred
pravkar dokončeval na obali milega jezera graditev
njim slabo vest. Markov evangelij nam celo pove,
svoje prestolnice Tiberiade in razkošno sipal zlatnike
da je četrtni oblastnik Janeza ščitil in ga skrivaj celo
z znakom palme, ki jih je sam koval.
spraševal za svet (prim. Mr 6,20). Ko ga je ukazal
Vendar Antipa ni bil tako zaljubljen, da bi pozapreti, je samo popustil Herodiadinemu prigovarjapolnoma izgubil glavo. Toda Herodiadine načrte so
nju. Nekaj Janezovih učencev je dobilo dovoljenje,
podpirale okoliščine. Žena četrtnega oblastnika,
da so mu sledili. Z vrha zidov je mogel gledati poarabska kneginja, hči kralja Nabatejcev, je zvedela
krajino, kjer je bil Mrtvo morje, tisoč dvesto metrov
iz šušljanja za moževo zakonsko
nezvestobo in se odpravila nazaj k
Maherunt
očetu v rdečo Petro, bajno mesto,
v ozadju Mrtvo morje
ki leži samotno, obdano od venca
skal. Morda je Antipa takoj videl
nevarnost, v katero ga je spravil
prelom; osem let kasneje je to bil
vzrok vojske, v kateri ga je nek
danji tast kruto porazil. Toda v
svoji strasti je Antipa izrabil ugodno
priliko in zavrgel ženo; kar zadeva
vedno dobrodušnega Heroda Filipa,
je brez mešetarjenja dal Herodiadi
odpustnico.
Krvoskrunska ljubezen je zbudila
v Palestini veliko pohujšanje. Po Postavi je bila pravo zakonolomstvo (3
niže, podobno kosu neba na dnu žrela. Preko zlato
Mz 18,16; 20,21). Janez Krstnik, zvest nalogi, ki so
lesketajočega se peska in sivkaste stepe je videl
jo vedno imeli preroki je obiskal Antipa in mu rekel:
na severu, kot oblak na obzorju, jasne oblike gore
»Ne smeš imeti bratove žene!« (Mr 6,18; prim. Mt
Nebo, s katere je gledal Mojzes pred smrtjo v zad
14,4). Zdi se, da Jožef Flavij omenja tudi politične
njem upanju Obljubljeno deželo, v katero ne bo storazloge: »Ko je [četrtni oblastnik] videl, da se ljudje
pil. Kakor ta predhodnik, tako je tudi Janez Krstnik
zbirajo okoli Janeza, ki jih je s svojimi govori potegnil
za seboj, se je mogel bati, da bo izrabil svoj vpliv
vdano sprejel, da stopi drug na njegovo mesto. »On
za ljudsko zaroto.« Ker pa so bili salímski izviri na
mora rasti, jaz pa se manjšati.« Vse drugo je vdano
ozemlju Scitopolisa, svobodnega helenističnega meprepustil Bogu.
2018 – AM – MAREC
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papežev verouk

Frančišek

VELIKI TEDEN

»TI PA SO MU P LAČA LI

TRID ESET SREBRNIKOV«

Sredi velikega tedna (letos zadnje dni v marcu;
op. ur.) nam bogoslužje poroča o eni najbolj žalostnih
zgodb: pripoved o izdajstvu Juda Iškariota, ki gre k voditeljem sinedrija, da bi se pogajal za izdajstvo svojega
Učenika. »Kaj mi hočete dati in vam ga izročim?« (Mt
26,15).  Jezus ima ta trenutek neko ceno. To dramatično dejanje zaznamuje začetek Kristusovega trpljenja,
boleče poti, ki jo On izbere popolnoma svobodno. To
zatrdi on sam: »… dam svoje življenje ... Nihče mi ga
ne jemlje, ampak ga
dajem sam od sebe.
Oblast imam, da ga
dam, in oblast imam,
da ga spet prejmem«
(Jn 10,17-18). In tako
se s tem izdajstvom
začenja tista pot ponižanja, slačenja Jezusa. Kakor da bi bili na
tržnici: stane trideset
denarjev ... Ko je Jezus enkrat začel to pot
ponižanja in slačenja,
gre po njej do kraja.
Jezus doseže popolno ponižanje s
“smrtjo na križu”.
Gre za najbolj poniževalno obliko smrti, ki je bila
pridržana sužnjem in zločincem. Jezusa so imeli za
preroka, umira pa kot zločinec. Ko gledamo Jezusa v njegovem trpljenju, vidimo kakor v ogledalu
trpljenje človeštva in najdemo Božji odgovor na
skrivnost zla, bolečine in smrti. Tolikokrat nas je
groza zaradi zla in bolečine, ki nas obdaja in se
vprašujemo: »Zakaj Bog to dopušča?« Videti trpljenje in smrt, še posebno pri nedolžnih je za nas
globoka rana. Ko vidimo trpeti otroke, je to rana
srca: to je skrivnost zla. Jezus pa jemlje vse to zlo,
vse trpljenje nase. Vsem nam bo dobro storilo, če
bomo v velikem tednu gledali križanega, poljubili
Jezusove rane, poljubili križ. On je prevzel nase vse
človeško trpljenje, ogrnil se je s tem trpljenjem.
Pričakujemo, da bi Bog v svoji vsemogočnosti
izzval krivico, zlo, greh in trpljenje z neko zmagoslavno božjo zmago. Naprotno pa nam Bog pokaže
ponižno zmago, ki po človeško pomeni polom. Lahko rečemo, da Bog zmaguje v polomu. Sin Božji
se namreč na križu pokaže kot poraženec: trpi, je
izdan, zasramovan in končno umre. Toda Jezus dovoljuje, da se zlo znese nad njim in ga vzame nase,
da ga premaga. Njegovo trpljenje ni neka slučajna
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nesreča, ta njegova smrt je “pisana nanj”. Zares ne
najdemo nobene razlage. Gre za osupljivo skrivnost,
za skrivnost velike Božje ponižnosti: »Bog je namreč
svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega
Sina« (Jn 3,16). V velikem tednu mislimo veliko na
Jezusove bolečine in recimo sami sebi: to je zame.
On bi to storil, tudi če bi bil jaz edina oseba na svetu.
Zame je to storil. Poljubimo križ in recimo: zame,
Jezus zame hvala.

Ko zgleda vse izgubljeno, ko ne ostane nihče več,
saj bodo udarili »pastirja in razkropile se bodo ovce
črede« (Mt 26,31), takrat se vmeša Bog z močjo
vstajenja. Jezusovo vstajenje ni vesel zaključek lepe
povesti, ni happy end nekega filma. Je poseg Boga
Očeta tja, kjer se je razdrobilo človeško upanje. V
trenutku, ko vse zgleda izgubljeno, v trenutku bolečine, v katerem toliko ljudi čuti potrebo po sestopu
s križa, je najbližji trenutek vstajenja. Noč postane
najtemnejša prav tik preden se začne jutro, tik
preden se začne luč. V najtemnejšem trenutku se
vmeša Bog in obudi od mrtvih.
Jezus, ki se je odločil iti skozi to življenje, nas
kliče, da bi mu sledili na njegovi poti ponižanja. Ko
v kakem trenutku življenja ne najdemo izhoda iz
svojih težav, ko se pogrezamo v najglobljo temo, je
to trenutek našega dokončnega ponižanja in osamelosti, ura, v kateri izkušamo, kako smo krhki in
grešni. In prav tedaj, v tistem trenutku ne smemo
skrivati svojega poloma, ampak se moramo zaupno
odpreti upanju v Boga, kot je to storil Jezus. V velikem tednu nam bo dobro storilo, če bomo vzeli v
roke križ in ga iskreno poljubili rekoč: hvala Jezus,
hvala Gospod!
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Gregor Čušin

KAKŠEN NAJ BO
POST KRISTJA NA DA NES

ali
ZAKAJ PEPELNIČNA SREDA VSE BOLJ SPOMINJA NA 1. JANUAR
Mnogi ljudje se v prvih urah novega leta, podkrepljeni s kozarčkom šampanjca preveč, odločijo za
spremembe. Zadajo si nekaj življenjsko pomembnih
odločitev, ki so ponavadi vezane na odvečne kilograme, cigarete, telovadbo in kar je še takih z zdravjem
in videzom povezanih reči, teh obljub se potem dan
ali dva, teden ali dva in – odvisno pač od količine
šampanjca in trme – morda celo mesec ali dva držijo, potem pa se življenje (in človek z njim) vrne
na ustaljene tirnice nažiranja, zakajanja in lenobe …
Prav tako se mnogi kristjani zaženejo v “sveti
postni čas” z zaobljubami
in odpovedmi, ki spominjajo
bolj na zdravniško predpisane diete! Ali tekme! Ali
stave!
Ali ni smešno, da človek
stavi s sodelavcem za gajbo
piva, da en mesec ne bo pil
in se, ko stavo dobi, ob prejeti gajbi do nezavesti zapije?! Ne, prav imate, res ni
smešno: žalostno je. A prav
tako je žalostno gledati namrgodene obraze krščenih
ljudi, ki so se odpovedali kavi, cigaretam, sladkarijam, kozarčku po kosilu in zdaj svojo tečnobo, pod
krinko in v imenu posta, stresajo vsenaokrog!

Post je boj
Post ni tekma in ni stava: ne stava z Bogom, ne
stava s svetom, niti ne stava s samim seboj!
Post je boj! Boj z Bogom, boj s svetom in boj s
samim seboj.
Post ni iskanje in dokazovanje svoje moči. Post je
boj, v katerem najdeš in dokažeš svojo moč!
Post ni vedno odpoved nečemu. Post je tudi sprejetje česa. Ali koga.
Post ni zgolj néhanje. Post je tudi – morda predvsem – nehánje: vse naše prizadevanje. In bivanje.
Je naša bit. Naš ritem. Naš korak. Naš utrip. In dih.
Post ni štirideset dni. Post je naš vsakdanjik.
Post ni štirideset dni v puščavi. Post je naša pot
skozi vsakdanjo puščavo.
Post ni štirideset dni brez kruha. Post je naš
vsakdanji kruh.
Post ni shujševalna kura. Post je petelin, ki zapoje vsaj trikrat, … in nas opozarja, kako šibki smo
v svoji vasezazrtosti!
Post je pot. A ne katerakoli pot. In ne kakršnakoli
pot. Ni pot, ki vodi kamorkoli ter se kjerkoli in kadarkoli konča! Post je križev pot! Pot, ki ima svojo
smer. Svoje postaje. Svoj cilj. Svoj začetek in svoj
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konec. Svoj smisel.
Kristjanu, ki se tako po “novoletno” zažene v
post, se lahko kaj hitro primeri, da mu že na prvem
resnejšem klancu zmanjka sape! Kristjan, ki se na
velikonočni ponedeljek vrne nazaj na “utečene tirnice”, se ni postil, ampak je zgolj dobil stavo: stavo
z Bogom, s svetom ali s samimi seboj, odvisno pač,
na koga in s kom je stavil! Postil se pa ni!
Pot, ki te pripelje nazaj k samemu sebi, k takemu, kot si bil pred začetkom poti, ni prava pot. Hoja
po taki poti ni trud, je le
telovadba. Predvsem pa
ni post!
Učenca, ki sta – kar povejmo po resnici – bežala
iz Jeruzalema, po srečanju
z Jezusom v Emavsu nista
nadaljevala poti, ampak
sta se vrnila v skupnost!
Spremenjena!
Post torej ni umik! Ni
beg: ne od Boga, ne od
sveta, ne od samega sebe!
Post je vrnitev! Je srečanje! Je soočenje: z Bogom, s svetom in s samim seboj!

Post je svoboda
A da ne bo nesporazuma … Sploh zdaj, ko ste od
postnih odpovedi raznim rečem, jedem in navadam
nekoliko utrujeni … in lačni … In če je človek utrujen
ali lačen, je hitro siten … In če je siten, še hitreje
kaj poprime z napačnega konca … To nam izpričuje
zgodovina … Pa tudi če sodim po sebi, se tako, Bog
se me usmili, kaj hitro in rado zgodi …
Torej, v izogib nesporazumom: Ta moj zapis ni
poziv k opustitvi postnih prizadevanj, temveč k njihovi opostitvi!
Seveda so v našem življenju reči, jedi in navade,
ki jih moramo opustiti … In so v našem življenju
reči, jedi in navade, ki bi jih bilo bolje opustiti …, a
morda je, vsaj nekatere med njimi, še bolj smiselno
(in bolj sveto) opostiti!
Namesto da se določenim rečem, jedem, navadam za štirideset dni skrijemo …, namesto, da se
jih štirideset dni izogibljemo, namesto, da se jim
štirideset dni odpovedujemo, namesto, da jih za
štirideset dni opustimo, jih raje “opostimo”! Za vse
življenje! V teh štiridesetih dneh posta se z njimi
srečajmo, spopadimo, soočimo! In se naučimo z
njimi živeti! Vendar živeti kot njihov gospodar! Ne
kot njihov hlapec ali celo suženj!
Kajti post ni (zgolj) odpoved, post je (vedno)
svoboda!
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19. MAREC

SV ETI JOŽEF
MOŽ PREBLAŽENE DEVICE MARIJE
Ko je Cerkev uvedla 1. maja god sv. Jožefa deBožje usmiljenje – gre za učlovečenje Božjega Sina,
lavca, je dobil praznik tega svetnika dne 19. marca
ki mu je vzrok svobodno dejanje večnega Očeta. Ta
naslov: “sv. Jožef, ženin preblažene Device Marije,
lahko učinkuje brez človeškega sodelovanja, čeprav
pričevalec in zavetnik vesoljne Cerkve”. V zadnji
se tisto, kar naj z učlovečenjem postane, privzema
izdaji liturgičnega koledarja so njegovo vlogo Mariiz človeškega mesa in rodu.
jinega “ženina” uradno prekvalificirali v Marijinega
Ali bi potem ne bilo bolje, da se devica Marija
“moža”, kar je legalno tudi bil. Vsak od teh naslovov:
sploh ne bi bila poročila? – Če količkaj pomislimo
mož, pričevalec in zavetnik ima v sebi pomembno
na posledice, ki bi iz tega pritekale za Marijo in
vsebino.
Kristusa, bomo tudi tukaj vzkliknili s psalmistom:
Temelj vseh odlik sv. Jožefa je v tem, da je bil
»Kako veliko je tvojih del, Gospod! Vsa si naredil z
od vekomaj izbran za deviškega moža Marije, iz
modrostjo!« (Ps 104,24). Judje bi, če bi se Marija
katere si je druga Božja oseba po moči Svetega
ne poročila, imeli njenega otroka, ki je bil spočet od
Duha privzela človeko naravo da bi odrešila vse
Svetega Duha, za nezakonskega. Senca sramote in
človeštvo. O  Mariji pravi II. vatikanski cerkveni
preziranja za Marijo in za Jezusa bi bila po tedazbor, da je »najgloblje vstopila v zgodovino
njem judovskem pojmovanju še posebno
odrešenja« (Dogmatična konstitucija o
kričeča in se ne bi dala izbrisati.
Cerkvi, 65), tistega odrešenja, ki se
Namen deviškega zakona med Ma»razodeva in nadaljuje v Cerkvi,
rijo in Jožefom, kakor ga moremo
katero je Gospod ustanovil kot
razbrati zi Svetega pisma z zvezi
svoje skrivnostno telo« (istotam,
s prvotnim izročilom, je torej v
52). Skupaj z Marijo in takoj za
prvi vrsti tak, da bi se skrivnost
njo pa je v odrešitveno zgodoučlovečenja izvršila na primeren
vino vstopil tako globoko kakor
način: zlasti da ne bi sodobniki
nobeno drugo ustvarjeno bitje
imeli Jezusa za nezakonskega
tudi njen mož sv. Jožef. Ker je
otroka. Jožef je bil tako rekoč
bil z Marijo zvezan v resničnem
senca, ki je zakrivala Jezusa,
zakonu, je pred postavo veljal
dokler ne bi bili Judje in pogani
za očeta učlovečenga Božjega
z velikimi Jezusovimi čudežu,
Sina in v resnici izvrševal nad
posebno z vstajenjem in vnebonjim očetovska pravice in dolž
hodom, pripravljeni za sprejem
nosti ter bil njegov krušni oče.
resnice o skrivnostnem, čudež
Zakaj je Bog hotel, da je
nem prihodu Božjega Sina na
bil Božji Sin iz Marije deviško
svet. Od tod je razumljivo, da
spočet, in da torej ni bil Jožefov
je ostal Jožef sam skrit in neonaravni sin, kakor je to iz Svetepažen ves čas svojega življenja
ga pisma popolnoma jasno (Mt
na zemlji; ostal pa je skrit tudi
1,18-23; Lk 1,26-38)? Zakaj
še po svoji smrti skozi stoletja
ni bil Kristus spočet tako kakor
v češčenju Cerkve. Najprej je
Jožefova in Marijina poroka
vsak drug človek.
namreč morala biti razodeta
(Rafael Sanzio)
Gotovo se to ni zgodilo zaskrivnost Kristusove Božje naradi tega, ker bi morda normalni, naravni nastanek
rave in v zvezi z njo Marijino deviško materinstvo,
človeka bil nekako obremenjen z madežem ali vsaj
šele potem je mogel zasijati v luči odrešitvenega
z neko sumnjo omadeževanosti. V Svetem pismu
Božjega načrta tudi duhovni lik sv. Jožefa.
ni niti sence takšnega maniheistično pobarvanega
Med Marijo in Jožefom je obstajal resničen, čegledanja na zakon in družino. Saj je vendar zakon
prav deviški zakon. Marija je bila na zunaj navadno
od Boga samega postavljena uredba. Pač pa je
judovsko dekle, v resnici pa od vekomaj izbrana za
Božji Sin hotel postati človek na deviški način ediOdrešenikovo mater in zato že v prvem trenutku
nole zato, da bi se s tem na viden način razodelo:
bivanja vsa ožarjena s sijajem posvečujoče milosti
Učlovečenje Besede je absolutna, nepreračunljiva,
in prosta tistih posledic izvirnega madeža, ki –
svobodna skrivnost Božje milosti; zato ne izhaja od
mnogokrat tako usodno – zamegljujejo naš razum
spodaj, iz sveta, marveč edinole od zgoraj, to je iz
in povzročajo nered v naših nagnjenjih. In tudi sv.
Božje moči; tukaj je pretrgan zemeljski tok sveta, pa
Jožefa je Bog brez dvoma obdaril s posebnim obiljem
naj bi bil spleten tudi iz najplemenitejših stvarnosti,
milosti. Ko sta Marija in Jožef sklenila zakon, sta ob
tu prihaja neposredno “od zgoraj” nepreračunljivo
skrivnostnem vodstvu Božje previdnosti napravila
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hkrati sklep ali celo zaobljubo, da ne bosta nikdar
uporabila vseh pravic, ki sta jih dobila s sklenitvijo
zakona.
Kako sta potem sploh mogle skleniti zakon? Najpreprosteje si mislimo tako, da ju je Bog notranje
razsvetlil glede tega, da zakonski drug dejansko
nikoli ne bo zahteval uporabe zakonske pravice in
bo tako v tem zakonu Marijino devištvo ostalo nedotaknjeno.
Na nek način pa je bil ta zakon še posebno naravnan na potomstvo, namreč na Kristusa, ki naj
bi tako na primeren način postal človek. Prav tisti

razlog, ki je zahteval devištvo Kristusove matere, je
zahteval tudi obstoj resničnega zakona med Marijo
in sv. Jožefom. Ta zakon je torej Marijo namenoma
varoval v njenem deviškem materinstvu. Veliki teolog kardinal L. Billot pravi: »Ta edinstveni zakon je
vzvišen nad vse druge zakone. Kajti zakon je v svoji
prvotni ustanovitvi na nek način naznanjal prihodnjo
skrivnost ulovečene Božje Besede; zakoni nove
zaveze to skrivnost posnemajo kakor podoba svoj
vzor; a zakon Kristusovih staršev je sprejel, zvesto
negoval in na najbolj dostojen način uvedel na svet
sámo učlovečeno Besedo iz nebes.«

Anton Strle

24. MAREC

GOSPODOVO OZNA NJENJE
MARIJIN IN GOSPODOV PRAZNIK
Kadarkoli govorimo o skrivnosti učlovečenja
njenja nastavljen ravno na 25. marec? Razdalja 9
Božjega Sina, zadenemo vselej tudi na Marijo, na
mesecev pred 25. decembrom je gotovo hotena.
tisto ženo, ki jo razodetje napoveduje že ob začetku
Toda vprašanje je kateri datum je bil izhodišče za
odrešitvene zgodovine. Iz nje si je Odrešenik po dedrugega. Sodobni avtorji mislijo, da je izhodišče bilo
lovanju Svetega Duha privzel človeško telo, orodje
oznanjenje in ne božič. 25. marec, ki je pomladansko
za odrešenje človeštva. Kolikor Gospodovi prazniki
enakonočje, je v starih časih, o čemer nam poroča
zadevajo skrivnost učlovečenja, ne morejo iti mimo
zlasti Tertulijan, veljal za dan stvarjenja sveta in
Božje Matere Marije, ki je s to skrivnostjo tako tesno
ravno zato tudi za dan Jezusovega spočetja, s kapovezana, da je vsak Gospodov praznik pravzaprav
terim je bil položen temelj za novo stvarjenje, to se
tudi Marijin praznik. To velja še posebno za praznik
pravi za povzdignjeje k veličastvu Božjega otroštva,
Marijinega oznanjenja. Stari martirologiji (cerkveni
omogočeno s Kristusovo velikonočno skrivnostjo.
koledarji) mu dajejo ime “oznanjenje
učlovečenja preblaženi Devici Mariji”;
rimski evangeliarij iz leta 740 ima
nad evangelijem za 25. marec napis
“Adnuntiatio Domini” (oznanjenje
Gospoda, to se pravi Gospodovega
učlovečenja), drugod pa najdemo ime
“začetek odrešenja”, “spočetje Kristusa” in podobno. Od tod sklepamo, da
je bil 25. marec prvotno Gospodov
praznik; vendar je v 7. stoletju že več
Oznanjenje
cerkva v Španiji iz njega napravilo
(Leonardo da Vinci)
praznik Marijinega deviškega Božjega
materinstva. Znani poznavalec liturgične zgodovine
Vendar je bil postni čas malo primeren za sloves
Dom Cabrol spravlja praznik Marijinega oznanjenja
nosti. Zato je laodicejski pokrajinski koncil leta 366
v zvezo z vesoljnim koncilom v Efezu leta 431, ko
prepovedal praznike v času postne spokornosti in
je bila zoper Nestorjeve zmore na slovesen način
resnobe. Iz istega razloga je 10. pokrajinski koncil
razglašena verska resnica o Marijinem Božjem mav Toledu leta 656 določil, naj se Marijino oznanjanje
terinstvu, in v zvezi z adventno liturgijo. Predmet
povsod obhaja 18. decembra, kakor je bilo v nekapraznovanja upošteva danes hkrati kristološki in
terih krajih že do tedaj v navadi. »Osem dni pred
mariološki vidik, čeprav ime “Marijino oznanjeGospodovim rojstvom,« tako so odredili koncilski
nje” napravlja 25. marec za Marijin praznik. Mašni
očetje, »naj dobi njegova Mati zelo slovesen in bleobrazec upošteva oba vidika. Saj drugače tudi ne
ščeč praznik.« Zato v liturgiji kvatrne srede pred
more biti: angelovo oznanjenje je oznanilo našega
božičem še danes zasledimo isto berilo in evangelij,
odrešenja, zaradi katerega se je Sin Božji učlovečil,
kakor na pravnik Marijinega oznanjenja. Vendar
in Marijin “zgodi se” je pritrditev odrešitvenemu
je samo Španija v svoji mozarabski liturgiji ostala
Božjemu sklepu, pritrditev, ki jo je Marija izrekla »v
zvesta 18. decembru, medtem ko je bil v Galiji in
imenu vse človeške narave,« kakor v naslonitvi na
pozneje v Rimu (za papeža Sergija, 687–701) datum
cerkvene očeta trdi sv. Tomaž Akvinski.
praznovanja še vedno 25. marec. In tako je ostalo
Zakaj je praznik Gospodovega (Marijinega) oznado zdaj. (Zaradi nedelje je letos 24. marca; op. ur.)
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V ERUJEM V V EČNO ŽIV LJENJE
prvi del

ESCHATA ALI KONČNA USODA ČLOVEKA
II. VMESNO BIVANJE
Katoliška teologija, posebno patristična, je vedno
dopuščala, da mora zavestni Jaz po biološki smrti
iti preko daljšega ali krajšega obdobja prehoda med
časom in večnostjo. Sveti Ambrož, ki je spisal zanimivo knjigo o pripravi na dobro smrt, je na temelju
nekanonične Četrte Ezrove knjige govoril o “last
nostih” duš pravičnih in grešnikov. Sveti Avguštin
pa je imel raje izraz različni “sprejemi” ali različna
“bivanja” za dobre in zle.
Za to isto razdobje prehoda so se zanimala tudi
druga verstva, kot je to mogoče ugotoviti iz raznih
tako imenovanih “Knjig mrtvih”, od katerih poznamo
egipčansko, sirsko in tibetansko. Skozi stoletja so se
s tem ukvarjali tudi razni mistični pisatelji, ki so s
svojimi spisi želeli prispevati k boljšemu spoznanju.
Zadnje čase je dvignila mnogo prahu knjiga dr.
Raymonda A. Moodyja ml. z naslovom Življenje po
življenju. Študije in odkritja o pojavu preživetja (slovenski prevod je izšel leta 2013 pri Annai Založništvu
d.o.o.; op. ur.). V njej je zbranih in urejenih preko
sto pričevanj “oživljenih” ali “rešenih” iz komatoz
nega stanja o izkušnjah njihove “duše” po začasni
ločitvi od telesa. Te izkušnje nimajo nič opraviti s
hudičevimi prevarami ali z videnji anesteziranih
ali drogiranih ali z izrazi duševnih bolnikov, ampak
prav nasprotno, govore o mnogih skupnih potezah
s trditvami navedenih knjig o dobri smrti tako pri
katoličanih kot pri nekristjanih. Zato se zdi primerno
podvreči te izkušnje teološkemu pregledu v upanju,
da bo splošno soočenje moglo na novo osvetliti prastare eshatološke probleme.
To soočenje pa ni lahko zaradi skrajne različnosti
svetopisemskih in tradicionalnih teoloških izrazov, ki
označujejo isto prehodno obdobje. Da bi ne prišlo
da kake zmešnjave dobro služi izraz tibetanskih menihov “vmesno bivanje”, ki ga doživi vsak zavestni
Jaz po ločitvi od organskega telesa.
Preden se lotimo študija posameznih podrobnosti
je treba opozoriti, da tako stari kot moderni nalete
ne zelo veliko težavo kako izraziti izkušnje, ki niso
del časa in prostora, lastne našemu načinu mišljenja. Sicer pa že sveti Pavel, ki je nekega dne imel
možnost, da se je znašel v tem vmesnem stanju,
zatrjuje, da »je slišal besede, ki jih človeku ni dovoljeno spregovoriti« (2 Kor 12,4). Slovenski prevod
sicer nakazuje, kakor da bi Pavel imel neke vrste
Božjo prepoved sporočiti te stvari svojim bralcem,
toda iz originalnega besedila se zdi, da Apostol govori
preprosto o nesposobnosti izraziti se, kar je neka
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oživljena žena opisala takole:
»Naš svet, v katerem živimo, je v resnici tridimezionalen. Drugi svet pa ni tak. Zato je tako težko
govoriti o njem. Pri opisovanju uporabljam besede
treh dimenzij. To je največ, kar lahko storim, ampak
je popolnoma neprimerno. Ne morem dati nekega
učinkovitega opisa.«
Ta težava pri izražanju je lahko eden od kriterijev
verodostojnosti pripovedovane ali opisane izkušnje.

1 – Izhod iz telesa
Po tibetanskem budizmu obstoja v človeku zavest
no počelo, ki je neke vrste strnitev psihofizičnega
bitja, moralnega središča osebe, ki je odgovorno
za vsako njegovo dejavnost in ima v sebi pretekle
izkušnje in neskončno možnosti v bodočnosti.
Ta zavestni Jaz se naslanja na dih (Sveto pismo
naj bi ga imenovalo “nefeš”). Ko se začne razkrajati
telo in preneha dih se znajde brez opore in vstopi
v stanje vmesnega bivanja. V tem stanju njegova
zavest ne izgine: sliši vznemirljive in razburljive glasove, opisane kot bobnenje, grmenje, žvižg podoben
vetru in odkrije, da je on sam in kar ga obdaja zavito
v neko sivo in svetlo meglo.
Tudi pričevanja obujenih govore o enakem sliš
nem občutku, toda dodajajo, da so poleg tega imeli
občutek, da se hitro in prisiljeno premikajo skozi
temen prostor, nekak predor, nekako cev.
Morebiti se je iz te izkušnje rodila navada starih
kristjanov, da so telesno smrt imenovali “rojstvo”,
saj je skoraj kot nekak izhod iz teme sedanjega živ
ljenja v neko popolnoma drugačno življenje. Sveto
pismo sámo primerja smrtni boj, smrt, porodnim
bolečinam.

2 – “Telo” zavestnega Jaz-a
in njegove lastnosti
Na koncu teh prvih izkušenj prihaja do jasnega
gledanja lastnega negibnega telesa in to na splošno
povzroči občutek osuplosti, ker ga je videti od zunaj,
kakor gledalec, ki gleda neko čudno osebo na odru.
Poleg tega pride do zavesti, da ima neko vrsto
telesa, ki ga tibetanska knjiga imenuje “duhovno
telo”, ki je lahko različne barve. Ker to ni materialno
telo, ima »sposobnost premikati se brez upora tudi
skozi goro Sumeru, skozi hiše, skozi zemljo in skale
in gorske pečine.« Premiki so trenutni. Misel ni več
preudarjajoča, ampak jasna, čuti so ostri in popolni:
»Zavestno počelo ima v stanju vmesnega bivanja
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neko intuitivno zmožnost ... tudi če je bil gluh in slep,
zdaj razume vse, kar se mu reče, saj so njegovi čuti
nedotaknjeni ... volja lahko gre, kamor hoče ... Zavedanje samega sebe je devetkrat bolj jasno kot v
življenju; če je bil v življenju neumen, zdaj njegova
misel zaradi karme postane jasna.«
»Misel ... preide v neko stanje popolne golote.
Kdor ima tako telo, mu postanejo kraji, sorodniki
in znanci kot osebe iz sanj. Klical boš sorodnike in
znance, ampak oni ne bodo odgovorili. Ko boš videl,
da sorodniki in družinski člani jokajo, boš mislil, da
si mrtev ... tistim, ki jokajo, boš rekel. Tukaj sem,
ne jokajte, toda oni ne bodo slišali.«
»Zdaj imaš duhovno telo, sestavljeno iz lastnosti
tvoje karme, ne več materialno telo, narejeno iz krvi
in mesa. Iz tega zvoka, iz te luči, iz teh bliskov ti
ne more priti ne škoda ne smrt. Te stvari spoznavaš
samo kot svoje predstave, spoznavaš, da je vse to
stanje vmesnega bivanja.
Med pričevanji obujenih so redki primeri, ko obujeni nima vtisa, da ima neko drugo telo. Nek mož se
spominja, da je imel občutek, da »more videti vse
okrog sebe, tudi svoje telo, ki je ležalo na postelji,
ne da bi zavzemalo kaj prostora.« Drugi pravijo,
da se ne spominjajo dobro, ali so imeli novo “telo”
ali ne. Toda velika večina izjavlja, da se je čutila v
nekem novem telesu.
Pri opisovanju tega “duhovnega telesa” vsi opažajo nezadostnost človeškega jezika. Mnogi ga primerjajo nekemu brezobličnemu oblaku z oblikami,
podobnimi ali enakimi rokam ali nogam, ali z dvema
udoma, enim zgoraj in drugim spodaj. Nekateri ga
opisujejo kot koncentracijo energije.
Kot že prej tibetanski menihi, tudi obujeni trdijo, da so mogli videti okrog svojega telesa osebe
(zdravnike, bolničarke), da so lahko slišali njihove
pogovore, niso pa mogli stopiti z njimi v stik.
Nekaj najbolj značilnih pričevanj:
»Zdelo se je, da ima moje bitje, moj jaz ali moj
duh ... neko gostoto, toda ne fizično gostoto; ne
znam reči, kot valove ali nekaj podobnega, se mi zdi.
Nič telesnega, kot da bi bil poln energije. Gotovo,
imel sem neko trdnost ... Zdelo se je, kot bi imel
neko svojo preobleko ... Moje bitje ni imelo fizičnih
značilnosti, toda opisati ga moram z uporabo fizičnih

izrazov. Lahko bi ga opisal na razne načine, z mnogimi besedami, ampak nobena ne bi bila res točna.
Težko je o tem govoriti.«
»Šel sem ven iz svojega telesa in ga gledal kakor
od deset metrov daleč, toda še vedno sem mislil kot
v fizičnem življenju. In točka v kateri sem mislil, je
bila bolj ali manj v isti višini kot v mojem običajnem telesu (čelo). Nisem bil v telesu v običajnem
pomenu besede. Sem pa občutil nekaj, nekaj kakor
... kakor neko kroglico, ali neko podobno stvar, neko
prosojno obliko.«
»Razum je popolnoma jasen. Je prijeten. Moj
razum je deloval in mislil zame ne da bi jaz moral
pomisliti več kot enkrat o stvareh. In tisto, kar sem
občutil, je na koncu dobilo smisel.«
»Lahko sem videl ljudi in razumel, kar so govorili.
Nisem jih slišal, kakor slišim zdaj vas. Bilo je bolj,
kot da sem vedel, kaj mislijo, ampak samo v svojem
razumu, ne v njihovih besedah. Razumel sem že
trenutek prej, preden so odprli usta, da bi govorili.«
»Obrnil sem se in videl svoje telo ležati na postelji, medtem ko sem se jaz dvigal proti stropu. V
trenutku, ko sem šel ven is telesa, sem zavzel isto
obliko, kot jo je imela Luč. Imel sem občutek – in
moram se izraziti, kot je pač mogoče, ker nisem
nikdar slišal koga govoriti o čem podobnem – da je
šlo za neko duhovno obliko. Ni bilo telo, ampak oblak
dima ali pare. Podobno je bilo valovom cigaretnega
dima, ki postanejo svetli ko gredo preko prižgane
luči. Oblika, ki sem jo zavzel, je bila obarvana, vendar ... Moja nova duhovna oblika ni imela točnih linij
kot telo. Bila je bolj ali manj okrogla, imela pa je
nekaj, kar jaz imenujem roka. To vem, ker ko je Luč
stegnila roko proti meni, sem jaz stegnil svojo. Pa
sta kljub temu laket in dlan mojega fizičnega telesa
ostala negibna: videl sem ju na postelji, stegnjena
ob telesu, medtem ko sem se dvigal proti Luči. Toda
kadar nisem uporabljal te duhovne roke, se je duh
vračal v okroglo obliko.«
Sveti Avguštin dopušča, da ima zavestni Jaz v
svojem vmesnem bivanju »nek videz telesa in vseh
njegovih udov,« kar je mogoče primerjati temu, kar
se zdi, da imamo v sanjah, ko vidimo sami sebe
hoditi, sedeti ali celo leteti. Iz tega izvaja, da tudi
vmesno bivanje ni nek kraj, ampak samo nek videz
fizičnega prostora.

DODATNO PRIČEVANJE, OBJAVLJENO NA Forum.Over.Net
Vera, lahko ji rečemo tudi upanje, je nekaj, kar
nekatere spremlja celo življenje, nekateri pa se z
njo srečajo ob koncu svojega življenja ali pa ob
hudi bolezni.
Zase lahko rečem, da nočem živeti niti dneva več,
če preneham verjeti, da smo tu le za trenutek svojega življenja in ne za večno. Nikoli nočem verjeti,
da nekoč ne bom videla več svojih ljubljenih in sploh
svojih otrok. Verjamem v življenje v onostranstvu
in se zato smrti ne bojim, pa če pride ta trenutek:
vem, da bom svoje ljubljene videla spet nekoč.
Moja babica in moja tašča sta bili klinično mrtvi,
obe sta povedali enako, pa čeprav se nista v življenju
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prej nikoli poznali.
Vstali sta iz svojega telesa in videli svoje truplo.
V beli svetlobi sta videli vsaka svojo mamo, ki jima
je govorila, naj se vrneta nazaj, da še ni čas in tako
sta vstopili nazaj v svoje telo.
O tej beli svetlobi govorita kot nekaj zelo lepega
in se kar ne bi vrnili, če jim tega ne bi rekli mami.
Da ne bo kdo mislil, da smo kakšni grozni verniki
in kar naprej pri maši. Za taščo še lahko rečem, da
gre, moja stara mama, pa pravi, da ne gre v cerkev,
ker tam stare babe kaseto vrtijo in samo opravljajo!
Vero mora imeti človek sam, pa kakršnokoli že:
vsaka govori o nesmrtnosti.
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naša kultura

Silvester Čuk

LUIZA PESJAKOVA
12. JUNIJ 1828 – 31. MAREC 1898

»Brez uvoda! Zvonu je potreba ženske pomoči! In to mu morete dati Vi!
Morete, zato tudi morate! Ker menim, da Vas poznam, upam, da ne bodete
krivo umeli mojih besed… Ženska roka, srečna roka! Ali ima že Pavlina [Pajkova] svojo moč, kaj šele – Lujiza! Torej, gospa! Brez poklonov! Posvetite
novemu listu svojo blago pomoč, bodite mu zvesta sodelavka.« Tako je leta
1879, ko je na Dunaju začel izdajati svoj literarni časopis Zvon, Josip Stritar
pisal v Ljubljano pisateljici in pesnici Luizi Pesjakovi, ki je tedaj s svojimi
spisi polnila razne slovenske liste in zbornike, čeprav je njeno pero “pisalo”
slovensko šele komaj kakšnih šest let. Sodelovanje v Stritarjevem Zvonu in
osebni stiki z Josipom Stritarjem, ki je bil tiste čase prva avtoriteta slovenske
književnosti, pomenijo nov korak v njenem pesniškem razvoju. V Zvonu je
objavila nekatere svoje najboljše pesmi.

Prvorojenka Prešernovega šefa
V začetku julija 1844 je France Prešeren v nemškem listu Carniolia objavil sonet An eine junge
Dichterin (Mladi pesnici), posvečen šestnajstletni
Luizi Crobath, hčerki svojega šefa, ker je vedel za
njene pesniške poskuse. Ko so izšle njegove Poezije
(1846), ji je podaril en izvod z osebnim posvetilom.
Prešeren je bil dvanajst let (1834-1846) odvetniški pripravnik pri Blažu Crobathu, ker zaradi svobodomiselnosti kljub ponovnim prošnjam ni mogel dobiti samostojnega mesta. S “šefom” sta se kar dobro
razumela, saj je Prešeren v podarjenem primerku
Krsta zapisal posvetilo: »Mecenu in bratu / dohtarju
Hrovatu.« Chrobathova žena je bila Poljakinja. Njun
prvi otrok je bila hčerka Luiza (Alojzija), rojena 12.
junija 1828. Kot deklica se ni mogla redno šolati;
omogočili so ji, da si je pridobivala znanje v zasebnem Frölichovem zavodu za dekleta, veliko pa se je
naučila tudi od brata, ki je obiskoval gimnazijo. Bila
je ljubljenka očetovega sodelavca Prešerna, ki jo je
poučeval zgodovino in razne evropske jezike, sprem
ljal pa je tudi njene pesniške poskuse. Leta 1847 je v
nemščino prevedla njegovo pesem Izgubljena vera.
Za tedanje razmere je bila zelo izobražena: govorila
in pisala je več tujih jezikov, slovensko pa je znala
samo za silo. Po očetovi smrti leta 1848 se je poročila z bogatim ljubljanskim trgovskim podjetnikom
Simonom Pesjakom ter se sprva vsa posvetila družini
in vzgoji petih hčerk. Po letu 1860 se je priključila
slovenskemu narodnemu gibanju. Za hčere je najela
profesorja Antona Lesarja, da jih je učil slovenščine,
ob njih pa se je tudi sama pridno učila. Kmalu je
začela pisati slovenske pesmi in različne sestavke, ki
jih je objavljala v Novicah in Slovenskem glasniku.

Domoljubna slovenska pesnica
in pisateljica
V Bleiweisovih Novicah je leta 1864 izšla njena
prva slovenska pesem Kar ljubim, ki jo je sklenila:
»Ljubim Slovenijo, ji roko podam, / Bog jo potrdi in
živi jo nam!« Odslej je postala najvidnejša sotrudnica
Novic in Slovenskega Glasnika (Celovec), v katerih
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je objavljala domoljubne in spodbudne misli v verzih
in pesmi z romantičnim občutjem. Izrazito romantični sta tudi domoljubni povestici Očetova ljubezen
(Novice 1864) in Dragotin (Slovenski Glasnik 1864).
Leto 1864 je bilo zelo rodovitno, saj je poleg vsega
omenjenega priredila za ljubljansko čitalnico nemško
veseloigro Strup, kmalu pa še Svitoslava Zajčka.
Za čitalniške prireditve, katerih namen je bil buditi
in poživljati narodno zavest, je zlagala spremna
besedila, katerih vodilne misli so bile: ljubezen do
matere domovine, sloga, pobratimstvo in človečanstvo. Domovinsko osnovo ima tudi dramatična
slika Noč na Koprivniku (Novice 1872), v katerih
je prikazala Žiga Zoisa in Valentina Vodnika. Njeni
prozni začetki so vzporedni Jurčičevim. V “začetno
dobo” slovenske proze spadajo njena že kar dolga
povest Rahela (1870), Moja zvezdica (1871), Popotni
spomini (1884) in avtobiografski zapis Iz mojega
detinstva (1886). »Izvirna novelica Rahela je izšla
štiri leta za romanom Goldelse Eugenie Marlitt, s
katerim Nemci datirajo začetek ženskega romana«
(Miran Hladnik).
Ves čas je Luiza Pesjakova pisala tudi v nemščini.
Še preden je Stritarjev Zvon utihnil (1880), se je
Luiza Pesjakova preselila k celovškemu Besedniku
in mariborski Zori, potem pa je šla k Ljubljanskemu
zvonu, ki ga je urejal Fran Levec. Po sodbi (moške)
literarne kritike se je Pesjakova še najbolj uveljavila
v mladinski pesmi. Njene najboljše pesmi so izšle v
knjigi Vijolice (1889).

Prva slovenska opera
in ženski roman
Na razpis Kranjskega deželnega zbora leta 1870
za izvirno tragedijo in opereto je Luiza Pesjakova
napisala Gorenjskega slavčka, ki je postal libreto za
prvo slovensko opero. Na besedilo je “zložil” glasbo
Anton Foerster, slovenski skladatelj češkega rodu.
Opero so prvič izvajali 24. aprila 1872. Besedilo je
izšlo v Novicah in v Slovenski Taliji in je prineslo
Pesjakovi največ slave, saj Gorenjskega slavčka še
danes uprizarjajo. Napisala je tudi tragedijo v petih
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dejanjih z naslovom Prešeren, ki pa je ostala v rokopisu (zadnje dejanje je izgubljeno).
Najpomembnejše delo Luize Pesjakove je roman
Beatin dnevnik (1887), ki bi bil prvi slovenski
ženski roman, če bi izšel takrat, ko je bil napisan.
»Pa ga je doletela nesrečna usoda, da ga je ured
nik Jakob Sket leta 1882, ko mu ga je ponudila,
zavrnil,« pojasnjuje Miran Hladnik. »Ko je po petih
letih čakanja nazadnje le izšel (…), se je priključil
seriji besedil istega žanra, s katerimi je slovensko
publiko zasula Pavlina Pajk… Beatin dnevnik po dolžini prekaša vse, kar so slovenski pripovedni klasiki

Jože Kurinčič

PREŠEREN IN S LOMŠEK

Leto 1800 nam je dalo dva genija, ki sta vsak po
svoje odločilno zaznamovala naš narod, Prešerna
in Slomška.
Alojz Rebula opiše Slomškovo rojstvo takole:
»Bilo je 26. novembra 1800, ko se je rodil slovenskemu narodu ta oznanjevalec svetega:
en teden, preden se je istemu narodu
pod Karavankami rodil oznanjevalec
lepega, Prešeren.« Prešeren je dal
Slovencem visoko poezijo, in to v
času, ko so mnogi trdili, da je slovenščina uporabna le kot jezik kmetov,
pastirjev in hlapcev, nima pa kaj
iskati v mestu, v salonu in tudi ne v
poeziji. In v resnici se je slovenščina
le malo uporabljala med gosposko,
ki je bila sposobna dojeti visoko
poezijo. Prešeren je torej upal proti
upanju in pisal za tisto peščico ljudi,
ki so se na Slovenskem zanimali za
visoko književnost; teh pa je bilo zelo
malo. Če bi merili Prešernov pomen
in veličino po tem, koliko ljudi ga je
v njegovem času bralo in razumelo,
lahko rečemo, da je doživel popoln
neuspeh. Dovolj zgovoren je podatek, da je založniku od leta 1847, ko
so izšle Poezije v 1.200 izvodih, do
pesnikove smrti uspelo prodati komaj
318 izvodov. Prešeren je bil torej silen
zagon duha, ki pa mu je komaj kdo
mogel slediti. Svojo poezijo je pisal
za čas in za ljudi, ki so se morali šele
roditi, izobraziti, se dvigniti na višjo
kulturno raven.
V veliki meri je to nalogo opravil prav Slomšek, čigar delo je bilo
usmerjeno v dvig izobrazbene in splošne kulturne
ravni Slovencev. Slomškovo in Prešernovo delo se
torej čudovito dopolnjujeta, drugo iz drugega izhajata in se podpirata. Slomšek je oblikoval kulturni
prostor, ki je bil Prešerna šele zmožen sprejeti.
In s čim je Slomšek ustvarjal našo kulturo? Na
mnogotere načine. Kot duhovnik je z zgledom in
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napisali do tedaj, in se že zato zasluženo ponaša s
podnaslovom roman.« Roman je zgrajen kot tedanje
sentimentalne družinske povesti iz višjih slojev, poln
zapletov in presenečenj. Svoj zapis o Luizi Pesjakovi
v knjigi Pozabljena polovica Miran Hladnik zaključuje: »Ironija usode je, da so se hčerke Luize Pesjak,
kakor je bila že sama navdušena za vse slovensko in
slovansko, preselile v tujino in se ponemčile. Helena
je postala znana operna pevka.
Po zlomu moževega prevozništva in trgovine je
avtorica živela skromno in umrla 31. marca 1898
precej zapuščena.«

besedo gojil duhovne in moralne vrednote; z ustanavljanjem nedeljskih šol je širil izobrazbeno in splošno
kulturno raven med svojim ljudstvom; kot pisec
učbenika Blaže in Nežica v nedeljski šoli in izdajatelj
Drobtinic je omogočil, da so se njegove zamisli širile
med druge duhovnike, ki so ga posnemali, in tudi med laike; s svojim
pesniškim delom je bodril in vzgajal;
z ustanovitvijo Mohorjeve družbe je
omogočil, da je med Slovence prišlo
na milijone dobrih knjig, ob katerih
so se mnogi šele naučili brati.
Tudi prenos sedeža lavantinske
škofije iz Šentandraža v Maribor je
imel globoke kulturne posledice. Ta
na videz samo cerkvenoupravna poteza je imela za Slovence na Štajerskem velik pomen. S tem dejanjem
je Slomšek dosegel nekako uresničitev programa Zedinjene Slovenije v
malem: meje škofije so se ujemale
z narodnostno mejo.
Ena največjih vrednot, ki nam jo
mnogi tujci zavidajo, je sorazmerno
visoka kulturna in izobrazbena raven
našega podeželja, majhen razkorak
med mestno kulturno elito in kulturo
vasi. To kulturo so ustvarjali in gojili
prav taki duhovniki, kot je bil Slomšek. Brez tega kulturnega humusa,
ki so ga ustvarjali tako garači med
našim ljudstvom, tudi takih velikanov duha, kot je bil Prešeren, ne bi
imeli ali pa jih ne bi razumeli.
V sedanjem slovenskem prostoru
tako kot v preteklosti prevladujeta
dva kulturno-miselna vzorca: katoliški in liberalni. Zdi se, da se veže katoliški bolj na
podeželje, kmetstvo, domačijstvo, kulturo za ljudske množice, liberalni pa na elitno kulturo, tudi na
subkulturo, na kozmopolitizem. Rešitev ni v tem, da
drug drugega podcenjujeta, marveč v tem, da vidita,
kako sta oba samo dva različna in enako potrebna
pola narodne kulture.
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preganjanje kristjanov

CENTRA LNOA FRIŠKA REPUB LIKA
Porte Aperte

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

Mesto na World Watch List:
2017: Točke: 58 / Mesto: 34
2016: Točke: 59 / Mesto: 26

Viri preganjanja:
V Centralnoafriški republiki preganjanje kristjanov izvira iz muslimanskega nasprotstva, v manjši
meri pa tudi iz rodovnih nasprotstev.

Dogajanje:
Nedavna državljanska vojska je stala na tisoče
življenj, nasilno preselitev nadaljnjih stotisočev ljudi
in je povzročila hudo uničenje imetja. Narodnost
Seleka je še zdaj odrinjena na raznih področjih
dežele in mnogi izzivi ostajajo. V mestu Bangui
drži naraščajoča skupina militantnih muslimanov
trdnjavo tako imenovane enklave PK5, kjer uvajajo
strahovlado. Na severovzhodu, ki ga v glavnem
naseljujejo muslimani, so kristjani prisiljeni bežati
iz svojih vasi in jim ni dovoljen dostop do taborišč.
Velike skupine kristjanov žive v begunskih taboriščih
v skrajni revščini. Leta 2016 so bile volitve in je prišlo
do majhnih izboljšanj.

Nasilje nad kristjani je zelo hudo, vendar je zaznati upad v primerjavi z letom 2016, ko je bil skrajno
visoko. V času raziskave leta 2017 so bili nekateri
člani narodnosti Seleka še vedno odgovorni za nasilne dogodke proti kristjanom v severovzhodnih
pokrajinah dežele in na nekaterih področjih mesta
Bangui.
Splošni položaj preganjanja v Centralnoafriški
republiki je položaj države, ki mora še do kraja zaključiti državljansko vojsko, ki je imela vsaj delno
tudi verske vzroke. Posledice te vojske je čutiti še
na mnogih področjih dežele.

Bodočnost:
Državljanska vojska je v Centralnoafriški republiki
korenito spremenila odnose med kristjani in musli
mani. Obstaja veliko tveganje polarizacije, spopad
med muslimani in kristjani pa bo povzročil naraščanje
spopadov v deželi. To se bo zgodilo, če ne uspe razviti
procesa sprave in pretrgati začarnega kroga nekaznovanosti. Kljub nedavnim volitvam (za katere so
mnogi upali, da bodo prinesle nove možnosti sprave),
oboroženci Seleka nočejo položiti orožja in je še velika
nevarnost za obnovitev nasilnih sektaških spopadov.

Vrste preganjanih kristjanov:
V Centralnoafriški republiki žive tri vrste kristjanov: skupnost zgodovinskih Cerkva, skupnost spreobrnjencev iz islama in skupnost netradicionalnih
protestantskih kristjanov. Preganjanje med njimi
ne dela razlik.

Življenjska področja in nasilje:
Na splošno se je pritisk na kristjane v Centralnoafriški republiki od leta 2016 povečal. Glavni razlog
so posledice državljanske vojske (ki ima tudi verske
poteze), ki so navzoče v vseh vidikih življenja na
tistih področjih države, ki so večinsko muslimanska.
Pritisk je dokaj enakomeren na vse skupine kristjanov, je pa nekoliko močnejši na področju Cerkve.

PREGA NJA NI V 128 DRŽAVAH
Zavod za raziskavo Pew Research Center je objavil nove ugotovitve glede preganjanja kristjanov po
vsem svetu; pri tem se sklicuje na podatke iz leta
2015. Ugotovil je, da nobena druga vera po svetu ni
izpostavljena tolikšnemu zatiranju kakor krščanska.
Skupnosti kristjanov pa niso pod velikim pritiskom
le v muslimanskih državah Bližnjega in Srednjega
vzhoda, marveč tudi na severu Afrike in še marsikje
drugje. Vsega skupaj v 128 državah, kjer vlade ali
družbene skupine zatirajo ali preganjajo kristjane.
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Razmeroma veliko število dežel oz. preganjanih
kristjanov je tudi izraz velikega števila kristjanov po
vsem svetu. Jih je kar 2,3 milijarde in so največja
verska skupnost sveta. Z nekaj redkimi izjemami jih
je mogoče najti na vseh koncih sveta.
V Eritreji v Afriki je kljub temu, da je večina
prebivalcev pravoslavnih vernikov, veliko političnih
zapornikov. Iz Sirije poročajo, da je vse manj strpnosti do nemuslimanskih verskih skupnosti, vse
večji vpliv pa imajo skrajnostne skupine.
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islam

Mario Pušić

NOVA MIGRA NTSKA POT
IZ BOSNE V BELO KRAJINO

ZBIRAJO SE V VELIKI KLADUŠI, HRVAŠKIH POLICISTOV SE BOJIJO,
V SLOVENIJI PA SE LAHKO PROSTO GIBLJEJO IN DOBIJO ŽEPNINO
Hrvaški spletni portal Jutarnje Vijesti je objavil
reportažo z naslovom Hrvaška na poti tihega migrantskega vala, kjer opisujejo novo, tj. južno migrantsko balkansko pot.
Novinarji so obiskali tako Veliko Kladušo kot Belo
krajino. V daljšem članku, opremljenem tudi s fotografijami in video posnetkom, so zapisali, da gredo
migranti iz Grčije proti Albaniji in Črni Gori, nato pa
prek mesta Nudo vstopajo v Aranđelovce in Trebinje
v Bosni in Hercegovini (BiH). Po BiH potujejo prosto z
javnim prevozom, avtobusi in s taksiji, vse dokler
ne pridejo v Veliko Kladušo (manj v Bihač). Koridor
skozi Hrvaško gre nadalje prek Karlovačke županije,
v delu, ki je najkrajši do slovenske meje. Med BiH
in Slovenijo je tu 70 kilometrov razdalje.
V Slovenijo vstopajo na območju Bele krajine,
občine Črnomelj, prek reke Kolpe (na 15 kilometrov
dolgem območju od kraja Ladešići (na slovenski
strani Žuniči) do Fratovaca v Bosiljevu, na slovenski
strani Učakovci). Potujejo večinoma ponoči.
V BiH so lani evidentirali 800 migrantov, sedemkrat več kot leto pred tem. Pri tem je Sirijec le vsak
dvanajsti, prednjačijo iz Alžirije in Maroka, Pakistanci
in Afganistanci. V Karlovški županiji so lani prijeli 202
migranta, januarja letos pa 21. Pri tem v Jutarnjem
navajajo, da je število migrantov, ki prehajajo Hrvaško, zagotovo večkratnik števila kot to prikazuje
policijska statistika. To utemeljujejo s tem, da obstaja veliko število tistih, ki jih ne evidentira nobena
država. Velike razlike so tudi med evidentiranimi na
Hrvaškem in v Sloveniji.
Na območju Črnomlja januarja in prvi teden
v februarju 22 primerov s 112 migranti
V Jutarnjem navajajo še številke slovenske policije, od koder so jim sporočili, da je policija na območju
Policijske postaje Črnomelj v letu 2017 evidentirala
samo 6 primerov ilegalnih prehodov preko Kolpe,
kjer je šlo za 14 migrantov. Samo januarja 2017 in
prvi teden v februarju pa so zabeležili 22 primerov,
kjer je šlo za 112 migrantov. Nadalje hrvaški novinarji opisujejo smrtna primera pri prehodu Kolpe v
Ladešićih in Učakovcih.
V Veliki Kladuši v džamijah
in pri zasebnikih, dnevno prihajajo novi
Po podatkih, ki so jih pridobili hrvaški novinarji, se migranti na območju Velike Kladuše zatekajo
v zasebne objekte, k zasebnikom, in v dve džamiji,
kjer je nameščenih več deset migrantov, dnevno pa
prihajajo novi. Zato v Jutarnjem ocenjujejo, da bi
Hrvaško že kmalu lahko zajel pravi migrantski val.
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V Veliki Kladuši migrante oskrbujejo predvsem
bosanske državne in verske oblasti. Večinoma so
nameščeni v mestni džamiji in v džamiji Drmeljevo,
pa tudi pri zasebnikih. Pomagajo jim verski voditelji,
ki so v četrtek vernike tudi javno pozvali, naj jim
pomagajo pri tem. Izdali so javen oglas, v katerem
prebivalstvu naročajo, kaj vse naj pripravijo za
migrante. To so: polnilci za mobitele, nahrbtniki,
voda, čokoladno mleko, vlažilni robčki, probiotiki,
plenice, obleka in predvsem topla hrana. Pozivajo
še, da jim je najbolje pomagati tudi z denarjem in
z večdnevno namestitvijo. Imam mestne džamije
v Veliki Kladuši, efendija Muamer Čatić, se je sicer
ogradil od tega oglasa. Bosansko vlado pa je zaprosil,
naj mu pomagajo pri reševanju stvari, saj sami tega
bremena ne zmorejo več. Zgolj eno od zadnjih noči
je v džamiji pomoč iskalo 20 migrantov, imama pa
skrbi, ker število narašča.
Brez težav in s taksiji prihajajo v glavnem
iz migrantskega centra v Sarajevu
Efendija Čatić je novinarjem razkril, da je pomoč
poiskal tudi pri hrvaški policiji, tudi obmejni, vendar
so ti migrante samo popisali in jih vrnili nazaj, kjer
so bili. Povedal je, da migranti v glavnem prihajajo
iz migrantskega centra v Sarajevu brez težav in s
taksiji; med njimi je tudi del tistih, ki jih je Hrvaška
vrnila v BiH po njihovih predhodnih poskusih prehodov državne meje. Trenutno so v Veliki Kladuši, ko
bo sneg skopnel, pa bodo poskušali ilegalno preiti
na Hrvaško, “dober del jih bo pri tem tudi uspel”.
Po Hrvaškem s prevozniki in peš
Novinarji Jutarnjega opisujejo tudi to, da na Hrvaškem, ko pridejo v to državo, migranti potujejo na
dva načina. Tiste, ki imajo denar in se bolj znajdejo,
na hrvaški strani pričakajo prevozniki, drugi gredo
peš. Prvi so lahko tudi žrtve ilegalnih prevoznikov, ki
jih spustijo 20 kilometrov od slovenske meje in jim
govorijo, da je slovenska meja takoj za reko, pri tem
jim pokažejo Korano ali Mrežnico, ne pa Kolpe. Tisti,
ki pešačijo, pa za to potrebujejo 15 ur, ker potujejo
večinoma ponoči, pa lahko to traja tri noči. V tem
času vlamljajo v vikende. Na karlovškem območju
je v zadnjih nekaj mesecih zgorelo več vikendov,
pri tem predvidevajo, da so vsaj v nekaterih požare
povzročili nepovabljeni gosti. Novinarji nadalje opisujejo še krajo osebnega vozila VW Pola, ki so ga
nato našli v Istri.
V nadaljevanju navajajo, da se nekaj migrantov
nahaja tudi v Ličkem Petrovem Selu, za katere
domnevajo, da bodo šli dalje preko Duge Rese, Ne87
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tretića in Bosiljeva, predvsem po manj naseljenih
vaseh in po neprometnih lokalnih cestah, kar je pot,
ki migrantom ustreza.
Hrvaške policije se bojijo
Novinarji so še ugotovili, da imajo migranti pot
zarisano po točkah in shranjeno v prenosnih telefonih. Možno je tudi, da skrenejo s poti, vendar samo,
če vidijo prepreke ali policijo, nato pa se hitro vrnejo
na začrtano traso. Hrvaške policije se bojijo, ker se
je med migranti razširil glas, da “tepejo”.
V Sloveniji jih bodo sprejeli
in jim dali žepnino
Novo prihajajoči migranti se zelo dobro informirajo, po katerih poteh bodo šli dalje, “pri tem tudi
vedo, da jih bodo v Sloveniji sprejeli in jim dali žep
nino”. V Sloveniji jih ne bodo imeli pod nadzorom,
gibljejo se lahko prosto. Hrvaški novinarji so zapisali,
da praviloma to pomeni, da bodo v naslednjih nekaj
urah že lahko sedeli v taksiju na poti za Italijo ali
v Avstrijo, “slovenske oblasti pa o njih nimajo več
nobenih podatkov”.
Prijeti jim uspe le vsakega petega migranta
V Jutarnjem nadalje navajajo, da je karlovška
policija pri navajanju in razkrivanju podatkov o migrantih zelo skrivnostna, podatkov o prijetih ne razkrivajo. Trdijo, da imajo vse pod nadzorom. Vendar
pa je na terenu stanje nekoliko drugačno.
Nadalje novinarji opisujejo, da so obiskali Ladešiće na hrvaški strani Kolpe, kjer jih je v desetih
minutah, kar so bili tam, prestregla policijska kontrola, v policijskem vozilu sta bila hrvaški policist

in slovenska policistka. Ne glede na to pa policisti
uspejo izslediti in prijeti le vsakega petega migranta,
ki nezakonito pride na Hrvaško.
Nato so opisali še primer utopljenega v Ladešićih
(nasproti Žuničem), ki pa ni bil sam. V skupini tisto
noč jih je bilo vsaj pet. Prenočevali so v vikendu,
kjer so se greli in jedli. Lastnik pa je že pred tem
videl nekatere sence v nočnih urah, bile so stopinje
v snegu, psi so lajali bolj kot običajno. Domačini
so govorili tudi o pogostih policijskih patruljah, na
slovenski strani so opazili tudi helikopter.
Domačin: V Učakovcih
jih je šlo v desetih dneh preko vsaj 100
V nadaljevanju so opisali dramo na Kolpi v Učakovcih. Srečali so se z domačinom Igorjem Zalokarjem, ki je sodeloval pri reševanju migrantov, kjer se
je v jutranjih urah vsaj eden utopil. Nato so ob 14.
uri drugi spet prečkali Kolpo in le malo je manjkalo,
da bi spet prišlo do tragičnega dogodka. Ivan Zalokar je hrvaškim novinarjem povedal, da meni, da je
samo skozi njegovo vas v zadnjih desetih dneh šlo
preko 100 ljudi. Zaradi snega ali pa zaradi nesreče
z utopitvijo je zdaj nekoliko zatišja. Prejšnji petek
pa so na Policijsko postajo v Črnomlju odpeljali štiri
migrante, ki so vlomili v slovenski vikend.
Ob koncu hrvaški novinarji opisujejo, da tudi na
slovenski strani migranti vlamljajo v hiše in vikende
ter pri tem povzročajo škodo. Vlamljajo predvsem
tam, kjer ni nikogar, saj se želijo ogreti po plavanju
v hladni Kolpi. Pri tem so zelo nepazljivi. Tako je
enemu od domačinov zgorela drvarnica, v kateri je
bilo 40 metrov pripravljenih drv.

ZBOGOM, A NG LIJA!
KAKO JE ANGLIJA POČEPNILA PRED MUSLIMANI:
London – župan MUSLIMAN
Birmingham – župan MUSLIMAN
Leeds – župan MUSLIMAN
Blackburn – župan MUSLIMAN
Sheffield – župan MUSLIMAN
Oxford – župan MUSLIMAN
Luton – župan MUSLIMAN
Oldham – župan MUSLIMAN
Rochdale – župan MUSLIMAN

preko 3.000 mošej
preko 130 šarijskih sodišč
preko 50 muslimanskih svetov
muslimanske ženske – 78% jih ne dela, so svobodne
v zastonj stanovanjih in žive na podpori;
muslimanski moški – 63% jih ne dela in žive v zastonj stanovanjih na podpori;
muslimanske družine – 6-8 otrok, za katere načrtujejo zastonj stanovanja in življenje na podpori;
angleške šole servirajo samo halal meso.

misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

POD CV ETOČIMI ČEŠNJAMI
V NEMI MESEČINI
Naj orišem pokrajino preden nastane hladen večer. Smo v japonskem mestecu-pristanišču z imenom
Onomíči (po naše pisano in z rahlim poudarkom na
prvem “i”-ju). V letu mojega obiska je štelo kakih
88

100.000 prebivalcev. Hribi in griči se spuščajo k
morju, ki ga imenujejo Setonáikai, “Kai” pomeni
morje, “setonái” pa “v ožino stisnjeno”. V tej ožini
je raztresenih toliko otokov, da človek pozabi na Tihi
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ocean, katerega del je ta zaliv.
Kot zmeraj sem del skupine, naše dobrodelne
ekipe iz Tokia. Konec marca je in Tokio le sanja o
cvetočih češnjah, severno od Tokia pa zima počasi,
počasi odhaja. V Onomíči pa je že toplo; na gričih
cvetijo češnje v rdeči, rožnati in včasih beli barvi in
nekaj njihovih vej je zataknjenih v okna ali vrata
druge ob drugi stoječih hiš. Ladje v pristanišču so se
tudi okrasile za večerno procesijo. Vsej naši skupini
– po japonskem čustvovanju smo izbrani gostje –
nadenejo tradicionalna procesijska oblačila, mene
pa kar spremenijo v tradicionalnega japonskega
vojščaka. Še zdaj menim, da sablja, pritrjena ob
bok, ne bi mogla odrezati koščka kruha, ki ga pa
itak nismo imeli na razpolago ...
Počasi se pomikamo in ta ali ona skupina prepeva
tradicionalne pesmi, toda tega, kar mi, Slovenci,
imenujemo melodijo, ni! V nekaterih skupinah so
prevladovali pijani glasovi. Na obeh straneh ceste so
nocoj lokali odprti. Iz nekaterih gostje s kozarcem v
roki ali nazdravljajo procesiji ali nudijo procesiji novo
popevko, ki jim tako ugaja, da jo skušajo s kar se da
močnim glasom procesiji predstaviti ali celo vsiliti –
pač neke vrste prijateljski dodatek. Cesta ni široka,
tu in tam kak član procesije kar zdrkne v najbližjo
gostilno na svoji strani procesije. Veseli obrazi okrog
in okrog ga ne pogrešajo. In to mi da idejo ... V pogansko svetišče – tudi s privlačno boginjo – nočem.
Zakaj bi tudi jaz ne zdrknil v enega teh gostoljubnih
lokalov? Eden od gostilničarjev me celo potegne za
roko, tako blizu roba ceste stoji. Znotraj krčme je
prava miza s podolgovatim, obrezanim deblom za
sedenje. In v krčmi je kar prijetno – hrup s ceste
se je odmaknil. Pred mene postavijo lepo izdelano
posodico z žganjem. Imenujejo ga uísuki, kar zveni
skoraj kakor pravi whisky. Okno na cesto je odprto, v pozdrav jim zamahnem – tako kot mahajo iz
drugih oken – potem pokusim uísuki: močan je. Še
nekaj kapljic ga bom srknil, počasi, počasi, da mi je
bo treba spet iti na cesto in se pridružiti procesiji.
Krčmar – ali pa njegov namestnik, nimam pojma –
me vpraša: »Uísuki gúdo?«
»Okej!«
To besedico poznajo zdaj v različnih niansah po
celi Japonski. Zadovoljno me pogleda, jaz pa ga
vprašam z dvema besedicama, ki ju tudi povsod
razumejo: »Hau mač?«
Ne spominjam se, ali je potegnil papir iz predpas
nika ali iz hlač: »300 Y.«
Tristo jenov – malce drago, vendar vredno umika
iz procesije.
Pred procesijo smo se dogovorili, da se najdemo
pri vodnjaku, ki ga ni bilo mogoče zgrešiti, tako viden je bil. Sablje sem se bil znebil v temnem kotu
krčme, stopil sem v zmeraj redkejše vrste procesije,
lampijoni so se v rahlem večernem vetru zibali sem
ter tja in zdelo se mi je, da se z njimi zibajo tudi
rdeči cvetovi češenj.
Zdaj začutim, da mi je topleje kot pred kakšno
uro ... tisto žganje ... Kje je tisti znameniti vodnjak,
obdan s plamenečimi češnjinimi cvetovi? Dobro se
spominjam, da se od glavne ceste odcepi nekakšen
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drevored. Žganje mi v možganih ponavlja besedo
“drevored”, torej ga bom našel. In res ga naenkrata opazim in krenem vanj. Kamnov na poti skoraj
ni in prvi pomladni grmi me pozdravljajo. Glava in
obraz se mi zdita precej topla, morda mi je žganje
pobarvalo polt ... kar pa se dobro ujema z rdečimi
cvetovi nad glavo.
Veliki kamni razporejeni v obliki ovala, me naenkrat
ustavijo. Na enem izmed kamnov sedi starejša gospa,
odeta v skromno, a čisto oblačilo. Priklonim se ji, ona
pa me povabi na kamen blizu kamna, na katerem sedi.
»Čakam na prijatelje – po procesiji pridemo skupaj pri vodnjaku.«
Tako nekako skušam gospe pojasniti svojo nenad
no prisotnost. Gospa se zagleda v daljavo:
»Spoštovani gospod, v našem pristanišču imamo dva vodnjaka. Drugi je bolj moderen in je med
svetiščem in obalo.«
Prijetno mi je sedeti; najbrž mi je žganje zdrsnilo
iz možganov v noge, ker so težje kot ponavadi. Zahvalim se za informacijo, ona pa me vpraša:
»Kristosáma?«
Beseda “sáma“ je zelo vljuden naziv za izredne
osebe. Pokimam. Ona pa:
»Eden mojih prednikov – kristjan!«
Ker je posebej poudarila besedo “kristjan”, se ji
globoko priklonim. Škrbastih ust se nasmehne in
dvigne roko v smeri svetišča in – kot smo slišali –
zaokrožene morske obale.
»Moj sin je ribič. Družino in hišo ima tam, kjer
se obala zaokroži.« Z istim pogledom v daljavo reče
malo tiše: »Kristosáma – íi kata.«
S priklonom dodam:
»Kristosáma mína, Nihóndžin mo, ái šte imás.«
Naj te besede prevedem: “mína” pomeni “vse”,
tudi “vsakogar”; “Nihóndžin” pomeni Japonca, Japonko ali pa enostavno Japonce; besedica “mo” je
isto kot naš “tudi”; “ái šte imás” (v poenostavljeni
transkripciji): “ima rad”, “ljubi”. Te tri besede lahko
uporabita tako spoštovana bralka, spoštovani bralec,
tudi kdorkoli, da izrazi, če razmere tako nanesejo,
da nas Kristus zares ljubi. Za medčloveške odnose
je izraz električno nabit in kot takega ga Japonci
uporabljajo previdno ...
Tudi mesečina mi je pomagala, da sem našel drugi, pravi vodnjak. Ob povratku je kazala ura nekaj
minut po polnočil
Drugi dan popoldne. V krčmi smo – hotel je
predrag – in japonske jedilne paličice nam ustavi
novica iz radia:
»Danes okrog enajstih je v zaliv Onomíči naenkrat
– prvič v zgodovini tega lokalnega morja –priplaval
ogromen morski pes, napadel ribiča-potapljača
gospoda Inoue in ga požrl. Izvedenci menijo, da je
morskega psa privabila toplejša zalivska voda ...«
Upam, da sem vse pravilno sporočil. Dejstvo je,
da imajo od takrat ob morju v Onomíči rednega opazovalca. Ne vem, če opazuje morje iz čolna ... Jaz pa
še danes mislim na tisto ljubeznivo gospo ob prvem
vodnjaku, katere sin je bil ribič v zalivu. Za ime ne
vem, to pa vem, da tudi njega naš Kristus ljubi.
Konkretne oblike te Ljubezni so pa Božja skrivnost.
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“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

KOA LICIJA ZLA
Kakšno je v volilnem letu 2018 politično stanje v Sloveniji in zakaj je tako, razlaga dr. Andrej M. Poznič v spletnem Časniku pod naslovom “Hvalnica
norosti”, ki si ga je sposodil pri Erazmu Rotterdamskem.
Vedno znova se sprašujem, zakaj v Sloveniji ljudje odklopijo možgane in trdijo, kar nasprotuje logiki. Že pred 30 leti sem se čudil, da je
sicer pameten in trezen sogovornik v razpravi, v katero sva se zapletla,
bil sposoben na vse posamezne trditve pritrditi, torej jih je imel za resnične, a povzetka, sklepa nikakor ni mogel sprejeti. Kakor, da bi imeli
vgrajeno varovalko zoper logiko, kjer vedno drži: »Če je A resnična trditev
in B resnična trditev, je torej tudi C resnična trditev.« Saj veste v smislu:
»Janez je koklja. Koklja je rumena. Janez je rumen…«
Običajno smo se pogovarjali o revoluciji, njenem nasilju, njenih
lažeh, njenemu zavajanju in dokazovali svojo interpretacijo dogodkov.
Zgodovina ima namreč dve plati. Dogodek: npr. Dražgoše. In interpretacija: “slavna bitka” ali “tragična in nepotrebna akcija”. Zaradi dogodkov
se ljudje običajno ne kregamo. Največkrat so preprosto dokazljivi. Npr.
trditi, da osvobodilnega boja pravzaprav ni bilo, je lahko dokazljivo
zgodovinsko dejstvo. Zaradi partizanskih akcij Slovenija ni bila osvobojena okupatorja niti minuto prej, kakor bi bila, če bi komunistov ne bilo.
Dejstvo je, da je tkim. NOB vedno bil najprej revolucija pod krinko boja
zoper okupatorja. Vsa retorika, vse akcije, vse likvidacije, vsa mučenja,
vse dogovarjanje z okupatorjem je bilo uperjeno le v prevzem oblasti
ali pa v obrambo Sovjetske zveze. O tem so mladi zgodovinarji že več
kot dovolj povedali in utemeljili.
Zato se vedno znova sprašujem od kod srditi boj mladih in še bolj
starih in senilnih privilegirancev, da se uveljavi in ohrani stara ideološka
pravljica, mit o NOB-ju. Zakaj imajo torej tisoč in eno proslavo, pohode
in športne prireditve, ki privabljajo množice, in zakaj je vsaka slovenska
vas onesnažena s takim ali drugačnim spomenikom revoluciji oz. NOB?
Ker pri zdravi pameti in resnici ne moremo najti odgovora, je lahko
odgovor samo v koristi, ki jo od tega imajo, ali pa v trdovratnosti ideologije, ki so jo vzpostavili, in od katere ter za katero živijo. Mislim, da
je oboje pravilno. Mnogi, npr. onih več kot 20.000, ki vlečejo borčevske
penzije, in njihovi domači, imajo otipljive koristi od pripadnosti revolucionarni ideologiji. Ker pa jim vest prav gotovo ne da miru, morajo ali
utišati vest ali pa popraviti krivico, ki jo s svojim tihim pristankom zločinu
XX. stoletja potrjujejo. In ker se je težko odpovedati materialni koristi,
pač ubijajo svojo vest z udeležbo na proslavah z vedno bolj obskurno
scenografijo in vedno bolj zastarelimi govori.

Verska pripadnost ideologiji pa je bolj zapletena in jo je težko povzeti
v nekaj stavkih. Na videz deluje kakor deluje pripadnost veroizpovedi ali
Cerkvi. Razlika pa je v tem, da verstva pripadnost ustvarjajo s ponudbo
o večnosti, za katero terjajo osebno in zahtevno moralno življenje,
ideologija pa se ustavi v tostranstvu in tukaj ustvarja svoj “raj na zemlji”,
ki pa je običajno kar pekel kakega takega ali drugačnega koncentracijskega taborišča, v katerem so zaprti tako zatirani kakor zatiralci. Ti
zadnji pač uživajo v mnogih materialnih privilegijih, a svoboden ni
nihče. Dejstvo, da religije (posebno katolištvo) danes mnogi zaničujejo
prav zaradi vztrajanja pri obljubi nebes, vstajenja od mrtvih, katerega
si prislužimo tako, da postanemo sodeležni Kristusove smrti na križu,
je neizpodbitno. Kristjan torej trpi še malo več kakor drugi, vendar ima
njegovo trpljenje smisel, ker je povezano s Kristusovim in mu prinaša
večno srečo. A kljub temu so religije znotraj sebe smiselne, bolj ali manj
popolne in usmerjene v visoko moralno življenje že tu na zemlji. Vsega
tega ideologija ne ponuja. Zato je ideologija vir nezadovoljstva za njene
zagovornike, ker se kot ljudje, čeprav imajo vse, ne morejo uresničiti in
se morajo tako ali drugače zatekati k nasilju, da se uveljavijo. To zdaj
okušamo z ideologijo spola in LGTB agendo, ki je smiselno in posodob
ljeno nadaljevanje protikatoliškega komunizma, oz. levičarstva.
Zato me vedno znova čudi verska vnema in fanatizem, ki vejeta skozi
proslave, ki poveličujejo norost, ki jo je sprožila zločinska KPS, ki je sodelovala z nacisti, a se je potem obrnila proti njim, ker so napadli Sovjetsko
zvezo. Ceno tega početja plačujemo Slovenci. Tedaj s krvjo naših mučencev,
naših najboljših mož in žena, danes z zastrupljenim ozračjem, kjer zdrava
pamet, logika, ki sloni na resnici, nimata mesta in veljave.
Ne čudimo se torej, če ne moremo ven iz mrtvila. Edino spreobrnjenje k resnici in dosledno sprejemanje le-te nas bo osvobodilo. Naj
se ob bok vsej hvalnici norosti sliši tudi klic k resnici. Stvar je preprosta:
kar se izkaže za resnično, ne postavljajmo pod vprašaj. In kar je resnica,
naj zamenja mite, laži ali želje tistih, ki imajo od vsega tega koristi.
Če nismo sposobni narediti tega niti za dogodke, ki so že 70 let za
nami, kako bomo to storili ob tekočih zadevah, kjer so osebni, skupni
in celo mafijski (udbovski) interesi toliko bolj očitni, kolikor bolj jih
prevladujoča stran zagovarja? Zato naj bo hvaljena norost do te mere,
da bo tudi največjemu tepcu jasno, da nekaj ni v redu v deželi Slovenski.

Naš profesor filozofije, dr. Janez Janžekovič, je sodil, da je bil Hitler od hudiča obseden. Se strinjam, toda kaj potem reči o komunistih, kot so bili
Lenin, Stalin, Tito, Mao Zedong, Pol Pot in kako zločinsko obnašanje sedanje vlade v Venezueli razložiti z zgolj človeško zaslepljenostjo? Kako je s tem v
Sloveniji je popisal na portalu Nova24TV Franci Donko pod naslovom “Koalicija zla: očarljivi antikrist, ki ne trpi ugovora”.
Večina ljudi si Antikrista predstavlja precej otroško: kot zlobnega
človeka, ki se je prepustil demonom, se zapisal skrajnemu nasilju in
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vsakršnemu zlu ter postal popolno zanikanje Jezusa Kristusa. Nekateri
menijo, da je Antikrist že prišel v podobi cesarja Nerona, neusmiljenega
MAREC – AM – 2018

preganjalca prvih kristjanov. Neron je že dolgo mrtev, tudi Stalin, Mussolini, Hitler in Tito mu delajo družbo, torej smo, zgodovinsko gledano,
z Antikristom očitno opravili.
Pa je skrivnostnega Antikrista iz 13. poglavja Razodetja res mogoče
zreducirati na osebo nekega diktatorja ali v ozadju vendarle ne gre za
“nekaj več”? Za sodobnega ideološkega Antikrista, ki se ne kaže več kot
nasilni tiran, ampak prevzema masko dobrohotnosti, človekovih pravic
in enakosti, a le pod enim pogojem …
Kako se razodeva sodobni Antikrist?
Antikrista lahko razumemo ontološko, duhovno in politično. Ontološki Antikrist je čisto zlo – hudič, duhovni Antikrist je lahko vsak grešnik,
politični Antikrist je absolutna politična oblast, ki se sprevrže in postane
vir nesvobode, trpljenja in namernega uničevanja krščanstva. Obstaja
prepričanje, da se bo nekega dne Antikrist tudi osebno utelesil (demon,
ki človek postane). Poleg (…) hollywoodskih filmov (mojstrski je
Rosemary’s Baby Romana Polanskega) se s to temo ukvarjajo tudi odlični
romanopisci. Eden je Rus Vladimir Solovjov s kratko zgodbo Antikrist
(1900), drugi je Anglež Robert Hugh Benson z romanom Gospodar sveta
(1907). Ko berete obe deli, brž opazite, da je v obeh lik Antikrista nič
kaj neronovski, temveč do človeštva in do kristjanov dobrohoten …
Antikrist je dobrohoten delivec sreče in miru, a pod pogojem, da se
mu vsi podredijo in da vsi mislijo tako kot on. Antikrist vzpostavlja to,
čemur kakšni Italijani pravijo Pensiero unico – vladavina Edine misli,
intelektualna hegemonija.
To je tista Edina misel, ki je v zadnjih desetletjih skoraj popolnoma
nadzorovala in na nek način posedovala zahodno paradigmo napredka,
emancipacije in individualizacije življenjskih slogov, razširjenih človekovih pravic, multi-kulti eksperimentiranja … Kot Antikrist Solovjova
in Bensona nas je očarala z govorico miru in sreče. Ustvarila je z idejo
napredka drogirano elito, ki se je v svoji medijski, intelektualni in
kapitalski trdnjavi zdela nepremagljiva.
A na eni točki je bila Edina misel neizprosna. Ni trpela ugovarjanja.
Omislila si je semantični sistem in komunikacijski protokol z imenom
“politična korektnost” in prek medijske mašinerije v prah zmlela
vsakogar, ki si je drznil misliti drugače ter podvomiti v njene cilje. Te
dni, denimo, so LGBT-jevci v Granadi vložili tožbo proti tamkajšnjemu
nadškofu Franciscu Javierju Martínezu, ker naj bi “sovražno govoril”,
ko je rohnel proti “barbarski” teoriji spola in jo označil za “patologijo”.
S tem, da so med cilji Edine misli tudi tisti bolj prikriti, ki jih Dugin označuje kot “posthumanizem” – tj. ukinitev človečnosti. Gre za
proste roke eksperimentiranju z družino, s spolnostjo (npr. teorija spola

in poliamorozne skupnosti), z zarodki, z evtanazijo, z genetiko …, na
svojem blogu o sodobni pojavnosti Antikrista razmišlja Brane Cestnik.
Politični Antikrist, ki pustoši po Sloveniji
Vzporednice s stanjem duhovne in politične kulture v Sloveniji so
tako očitne, da se ponujajo same od sebe. Če se sodobni Antikrist vsaj
na videz odreka nasilju, s katerim se zavihti na oblast, njegova “dobra
volja” traja le tako dolgo, dokler ima proste roke za svojo destruktivno
delovanje, pa naj gre za javno moralo, politiko, gospodarstvo ali katero
drugo področje, kajti značilnost Antikrista je v tem, da hoče zasužnjiti
človeka prav v vseh njegovih razsežnostih: telesni, duševni in duhovni.
Koalicija Zla
Verjetno se spomnite videoposnetka nagovora Boruta S. Pogačnika iz Komisije za peticije in človekove pravice, v katerem je Cerar–
Židan–Erjavčevo koalicijo označil za “Koalicijo Zla”, ki tepta pravico
do družinskega življenja koroškima dečkoma, babici in dedku. V tem
smislu je Cerar–Židan–Erjavčeva koalicija šolski primer sodobnega
Antikrista, ki je do oblasti prišla s pretvezo lažne obljube o spoštovanju
visokih moralnih in etičnih standardov, kar je bila tudi edina znana točka
njihovega programa ob začetku mandata.
A Cerar–Židan–Erjavčev Frankenštajn nam je namesto gospodarskega in družbenega napredka ter spoštovanja človekovih pravic kot
vrednoto prinesel ugrabljanje otrok starim staršem, poskus uzakonitve
eksperimentiranja z družino, poveličevanje multi-kulti, izgon tisočev
sposobnih mladih in uvoz migrantov, za katere poteptamo vse zakone te
države, prikrivanje mednarodnega kriminala, prepuščanje slovenskega
ozemlja Hrvaški in izdajo vitalnih interesov za dolgoročno preživetje
Slovenk in Slovencev.
Kdo bo kači strl glavo?
Cerarjeva Koalicija Zla je svoj zlovešč sloves dodatno potrdila z
impotentno zunanjo politiko, prikrivanjem kriminala mednarodnih
razsežnosti, nameščanjem (ne)sposobnih pristašev na javne funkcije,
vsiljevanjem ekološko in finančno spornih projektov, diskriminacijo
otrok katoličanov, ščitenjem Jankovićevih nemoralnih rabot, zadolževanjem naših otrok in delitvijo denarja svojim političnim prijateljem.
Cerar–Erjavec–Židanova koalicija, ki ima korenine v prejšnjem, nedemokratičnem sistemu, neusmiljeno s svojo politiko nenehno napada
najpomembnejše zatočišče sodobnega nemirnega človeka − družino.
Zato bodo prav mame, očetje in stari starši odločilni za dokončni
prelom s komunistično protinarodno in protidružinsko politiko, ki že
desetletja peha ljudi v revščino in je odgovorna za osebno in kolektivno
nesrečo ter dolgoročno revščino in depresijo Slovenk in Slovencev.

Pa da ne bi kdo mislil, da je “Koalicija zla” kot jo je opisal Franci Donko, nekaj originalnega, kar je nastalo v Sloveniji po osamosvojitvi leta 1991. Kje
pa! V bistvu gre samo za “presaditev” starega komunističnega sistema v nove okoliščine po letu 1991; sistema, kot ga je opisala Marjanca Scheicher v
Novi24TV pod naslovom “Črno na belem; tako so komunistični poveljniki partizanskih tolp sodelovali z nacističnim okupatorjem”. Seveda nacistov na
svetvni politični pozornici ni več, so pa zato drugi, ki so jim enakovredni, ali pa so še slabši od njih. Tako je Slovenija dobesedno uresničila očitek, ki ga
najdemo že v Pslamu 50,18: »Če vidiš tatu, tečeš z njim, s prešuštniki imaš svoj delež.«
Sodelovanje med komunisti in nacisti je bilo v času komunistične
Jugoslavije vroča in nevarna tema. Uradno zgodovinopisje je jasno opredelilo vloge: kdo je okupator, kdo je osvoboditelj, kdo narodni izdajalec.
Podvomiti v to razdelitev je pomenilo podvomiti v upravičenost same
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komunistične oblasti. Ta shema je komunistom omogočala, da zločina
niso prikazali kot zločin, ampak kot zaslužno narodno dejanje. Iz strahu za svojo legitimnost je komunistična oblast že samo posest knjig,
izdanih v emigraciji, razglasila za zločin. Objavljamo prvi del zapisov o
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sodelovanju partizanov z nacisti.
Knjiga “Sodelovanje partizanov z okupatorjem” je eden prvih
poskusov celovitega zaobjema pojava vojaškega, političnega in gospodarskega sodelovanja med Titovimi partizani in naci-fašističnim
okupatorjem v času druge svetovne vojne v Jugoslaviji. Avtor Miloslav
Samardžić tako prikaže sodelovanje titoistov s silami osi prav do konca
vojne, tudi tako šokantne epizode, kot je sodelovanje med partizani in
ustaši v genocidu nad srbskim narodom.
Priznanja vidnih funkcionarjev partizanskih organizacij
Avtor analizira stike in sodelovanje med okupatorji in komunisti od
leta 1941 do konca vojne, dogovore o nenapadanju, izdajanje nasprotnikov komunizma v smrt ali taborišča, okupatorsko oskrbo partizanskih
enot, skupne okupatorsko-partizanske nastope zoper nasprotnike
komunistične revolucije in predvsem zoper enote jugoslovanske vojske
v domovini in še veliko drugega. Delo v veliki meri sloni na do zdaj
neuporabljenem (ali le redko uporabljenem) arhivskem gradivu in
vsebuje tudi priznanja vidnih funkcionarjev partizanskih organizacij.
Novljan priznal, kako je izpustil
4.000 pripadnikov fašistične vojske
V knjigi “Sodelovanje partizanov z okupatorjem” tako avtor razkriva,
kako mu je sam general Lado Ambrožič Novljan osebno v svojem vikendu
na Igu povedal, kako je leta 1943 izpustil domov štiri tisoč pripadnikov
fašistične vojske, od katerih nobenemu niso sodili: to je bilo Italijanom
omogočeno v zameno za težko orožje in logistično oficirsko pomoč.
Veliko se jih je tudi pridružilo partizanom.
Kolaboracija med komunističnimi partizani
in okupatorjem ter njen sistematičen prikaz
Uroš Šušterič je kolaboracijo med partizani in okupatorjem umestil
v širši kontekst revolucionarnega komunističnega delovanja in kolaboracije med nacisti in boljševiki, ki sega že v leta takoj po komunistični
revoluciji v Rusiji. Sistematičen prerez kolaboracije med okupatorjem in
partizani podaja dr. Peter Urbanc v svoji študiji: le-to štejemo za doslej
najcelovitejši sistematičen prikaz kolaboracije med komunističnimi
partizani in okupatorjem na Slovenskem, razkriva omenjena knjiga.
Udeleženci (ali vsaj organizatorji) NOB so že po definiciji veleizdajalci
svojega naroda in svoje države. Oni se ne bojujejo za narod in domovino,
oni se gredo lokalni del svetovne komunistične revolucije.
Ožigosani za izdajalce, ker se je kakšnemu lokalnemu
poveljniku partizanskih tolp zahotelo ropanja …
Mnogi nič krivi in nič dolžni ljudje, ki so bili ob nepravem času na
nepravem kraju, so bili pozneje ožigosani za izdajalce samo zato, ker se je
kakšnemu lokalnemu poveljniku partizanskih tolp hotelo ropanja, krvi in
revolucije (takšne prigode so pozneje v partijskem zgodovinopisju označevali kot partizanske akcije in boj zoper okupatorja in domače izdajalce).
Člani vaških straž so bili zaradi svoje edino možne zaščite golih
življenj primorani kolaborirati z Italijani. Partizani pa so si pod vodstvom
partije privoščili prostovoljno kolaboracijo z Italijani in Nemci, kar je bistvena razlika, saj prisiljenost in prostovoljnost ne pomenita eno in isto.
Titova delegacija na tajnih pogovorih z Nemci
Najprej je slovenska partija simpatizirala in sodelovala z Nemci od 6.
aprila 1941 do 22. junija 1941. Komunisti so nosili in izobešali nemške
zastave ter zahtevali priključitev k Nemčiji v Semiču, Trbovljah, Novem
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mestu in Beli krajini. Ohranjeni so tudi nemški dokumenti, iz katerih je
razvidno, da se je Titova delegacija 11. marca 1943 v Gornjem Vakufu
in 17. marca 1943 v Zagrebu sestala na tajnih pogovorih z Nemci, kjer
so jim prvi predlagali, da bi se skupaj z Nemci uprli Angležem in jih pri
izkrcanju na Jadranski obali odvrnili in potisnili v morje.
Po kapitulaciji Italije je slovenska partija dobesedno častila Italijane,
jim s prevozi pomagala domov v Italijo, nekatere pa celo vabila v svoje
vrste. Italijani so se jim takoj oddolžili in jim izročili svoje orožje.
Morija kočevskega procesa
Če so partizani pod vodstvom partije na kočevskem procesu zaradi
očitane taktične (mednarodno dovoljene) kolaboracije obsodili in
umorili na stotine mladih slovenskih ljudi, kolikšna je potem krivda
partizanov, ki so ves čas vojne neprestano skrbeli za stike z okupatorji?
S tem so izvajali aktivno in prostovoljno kolaboracijo, ki je bila v svetu
opredeljena kot nedovoljena kolaboracija z okupatorji.
Domobranstvo se je razvilo iz vaških straž, šlo je za izsiljeno obrambo
pred revolucionarnim komunističnim nasiljem, ki so jo bili okupatorji
po mednarodnem pravu dolžni omogočiti.
Specializirani za ponarejanje
Miloslav Samardžić pa se je v svoji monografiji Falsifikati komunističke istorije po uvodnem prikazu metod, ki so jih v komunistični
Jugoslaviji uporabljali za ponarejanje zgodovine – v šolskem sistemu,
vključno z univerzo, osredotočil na tri velike sklope: ponarejanje fotografij, ponarejanje zgodovinske naracije za široke množice s pomočjo
filma in predvsem ponarejanje arhivskih gradiv ter dokumentov.
Spomnimo samo, da je v času informbiroja Stalin označil Tita za
“gestapovskega agenta”.
Dobro načrtovana farsa “sestopa z oblasti”
Avtor verjame, da se s to knjigo tudi na Slovenskem končuje neko
obdobje; od danes naprej besede kolaboracija ni več mogoče izreči,
ne da bi pomislili na komuniste in komunistične partizane kot prve
okupatorjeve sodelavce v okupirani Jugoslaviji, in opozarja, da je Komunistična partija s svojimi partizanskimi enotami tudi v Sloveniji tako
kot povsod drugod v Jugoslaviji od samega začetka zavzeto sodelovala
z okupatorjem. Komunistična partija je med osamosvajanjem Slovenije
in tudi še v novi državi z dobro načrtovano farso “sestopa z oblasti” poskrbela za kontinuieto v upravljanju s politično in gospodarsko močjo,
v kadrovanju in razdeljevanju proračunskega denarja – za obrambo
“tekovin revolucije”. Bistvo njene logike povzema stavek, ki ga je izrekel Kučan: “Politika, ki ne bo upoštevala osvobodilnega boja kot temelja
naše državnosti ali bi na njegovo mesto celo vsiljevala druge vrednote,
nikoli ne bo ne slovenska in ne evropska.”
Komunistični plakati s kljukastim križem
in rdečo zvezdo potrjevali sodelovanje
Celo glasilo nemške komunistične stranke Die Rote Fahne je ponudilo svoje strani nacionalsocialistom, s katerimi so komunisti v prvem
obdobju prirejali tudi skupna zborovanja. Včasih so komunistični plakati
nosili celo oba grba: kljukasti križ kot simbol nacizma in rdečo zvezdo. To
sodelovanje samo po sebi ni bilo nič nenavadnega, saj so prav Marxovi
spisi predstavljali temelj tako eni kot tudi drugi ideologiji. Marx in Engels sta bila predhodnika modernega političnega genocida.
“Lenin največji človek – takoj za Hitlerjem”
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Še Goebbels je trdil, da “je bil Lenin največji človek, takoj za Hitlerjem, in da je razlika med komunizmom in tem, kar verjame Hitler, zelo
majhna”. Sodelovanje med nacisti in komunisti je zajemalo številna do
takrat nepredstavljiva področja. Gestapo se je šolal pri NKVD, delegacije
nemškega Gestapa in SS so se v Rusijo prihajale učit, kako postaviti
koncentracijsko taborišče.
V času, ko so Sovjeti oskrbovali s hrano nemške naciste, so v ZSSR
prebivalci množično umirali zaradi lakote. To je bila za Evropo čista

ekonomska kolaboracija nacističnega in komunističnega ekonomskega
sistema. Čista vojaška kolaboracija komunizma z nacizmom je bila
skupna in usklajena vojaška akcija proti Poljski v septembru 1939.
Komunisti so jo izdali Nemcem
Znan je primer Angele Vode, predvojne komunistke, ki je javno
grajala pakt Ribentropp-Molotov in bila zato leta 1939 izključena iz
KP Slovenije. Komunisti so jo izdali Nemcem, ki so jo potem poslali v
koncentracijsko taborišče v Ravensbruck.

Povzetek je prav tako na Nova24TV objavil Ivan Klemenčič pod naslovom “Zločinska komunistična avantgarda sedemdeset let vodi Slovenijo”.
Slovensko postkomunistično državo je njen zadnji prvi partijec Milan
Kučan s komunistično moralo utemeljil na komunističnih zločinih in
genocidu nad slovenskim narodom.
Ko smo nedavno govorili o povojnem komunističnem kadrovanju,
smo se soočili z dvojno prakso. Sprva in dolgo je veljalo, da bolj ko je
kdo imel okrvavljene roke s krvjo slovenskih žrtev, višje je prišel. V času
po osamosvojitvi je veljalo in velja, da več ko je kdo poneveril, pokradel,
naropal slovenskemu narodu, koruptivno obogatel na njegov račun ali
k temu napeljeval, višje je prišel.
K navedenim ugotovitvam dodajamo zdaj še tretjo, sklepno, v bistvu
izhodiščno. Sprašujemo se, kdo so bili in kdo so lahko takšni ljudje. In
kako je nekaj takega sploh mogoče, kakšna miselnost in morala stojita
za tem.
Glede na zgodovinske okoliščine je bila in je za odgovor zgolj ena
možnost. Če vemo, da te ljudi določa tisto, kar imenujemo komunistična morala, vemo že veliko. To je permisivna morala po načelu cilj
posvečuje sredstva. Ali tudi: za boj za oblast so dovoljena vsa sredstva.
Takšno pojmovanje morale je v diametralnem nasprotju z dotedanjo
moralo Zahodne krščanske civilizacije, moralo, ki je soustvarila vodilno
in najuspešnejšo civilizacijo v svetu.
Popolno nasprotje krščanstvu
Potrjuje jo primerjava konstitutivnih vrednot obeh strani. Našo
zahodno civilizacijo označuje krščanski vrednotni moralni par ljubezen
do človeka in duhovnost, nasproti komunistični morali z radikalnim
izstopom iz te civilizacije v novodobno barbarstvo in z njim kot psevdovrednoto par sovraštvo in materializem.
Razredno in revolucionarno sovraštvo, sovraštvo do notranjih in
zunanjih sovražnikov, državnih, nacionalnih in individualnih, ki daje
pooblastila za množično pobijanje in zatiranje nedolžnih demokratov,
predvsem sonarodnjakov, bratov in sestra. Očitno so komunistične
vrednote v praksi negativni odtis krščanskih.
In to ob dejstvu, da v sovraštvu ni bilo mogoče vzdržati niti eno
stoletje – ko je to končalo na smetišču zgodovine, nasproti univerzalnosti ljubezni po Kristusu, ki ji po dveh tisočletjih še ni videti konca.
Še več, ateistične komunistične psevdovrednote pomenijo objektivno
in programatično napad na katoliško vero, tudi danes v “post” obliki
komunističnega zla, pomenijo s tem napad na identiteto slovenskega
naroda in prav tako na identiteto Zahodne krščanske civilizacije.
Govorimo o komunističnem ideološkem in stvarnem boju proti
žlahtni evropski tradiciji vere, morale, demokracije, politike, ekonomije,
kulture. V družbenem smislu je to napad na avtonomnost osebnosti,
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družine, naroda. S tem še posebej potekata boj in sovraštvo do morale
desetih božjih zapovedi, ki so vest komunističnega zla.
Komunizem brezobzirno uveljavlja dekalogu diametralno nasprotno, zločinsko moralo: Ubijaj! Kradi! Govori neresnico! Laži, manipuliraj,
seji strah, okoristi se na račun tistih, ki si jih zasužnjil. Z nasiljem in
prevaro vladaj, moč oblasti izrabi za širjenje komunističnega projekta
in za svoj vesoljni egoizem, ne za tiste zatirane, ki jim vladaš in za
katere bi moral skrbeti, se pravi za celotno družbo in državo. To je novi
komunistični imperativ absolutne, totalne oblasti in obenem klasični
model zlorabe oblasti.
Še vedno velja: zločin in kazen
Navkljub temu novemu barbarskemu komunističnemu nasilju se
morala desetih božjih zapovedi neuradno, da ne rečemo tudi podtalno,
ohranja in še vedno velja, velja za verne in neverne, je izhodiščna orientacija tudi za tiste, ki je morebiti ne priznavajo. Zavezujoče je navzoča
v narodovi zavesti več kot tisočletje. Eno njenih temeljnih načel, kot
trdi velika evropska moralna avtoriteta Dostojevski, je: zločin in kazen.
Temu načelu sledita slovenska zakonodaja in sodstvo.
Za zločin velja še vedno kazen in ne nagrada, vendar nagrada in
z njo legitimnost veljata še danes za prvorazredne in nenaključno
poimensko neimenovane komunistične vojne in povojne zločince. Za
največje zločince slovenskega naroda. Ni naključje, da so zaradi v narodu
uveljavljenega načela »zločin in kazen« genocidni poboj svojih političnih
nasprotnikov Slovencev z vsemi sredstvi skrivali. V javnost je prišel šele
v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja s pogumnim pričevanjem
njihovega pozneje demoniziranega kolaboranta Edvarda Kocbeka.
Tako je zdaj že v podrobnostih bolj jasno, kdo so lahko bili ljudje
komunistične morale iz začetnega odstavka našega besedila, se pravi
tisti med vojno in tisti v obravnavanem dolgem prvem povojnem obdobju. Proti vrhu oblastne piramide so lahko prišli le najbolj nemoralni in
skrajno pokvarjeni ljudje, njihova elita, točneje povedano psevdoelita,
zločinska elita komunistične avantgarde.
Ti najvišji poveljujoči so po “osvoboditvi” in genocidu nad svojimi
brati in sestrami te še zatirali, sejali sovraštvo in strah, ideološko nasiljevali, izkoriščali. Prav ti so slovenski narod razdelili na prvorazredne in
drugorazredne. Vzpostavili razklan narod, da mu lahko vladajo.
“Izkoriščanje človeka po človeku”
Ideološko propagandno so že od začetka svoje poti na svojih humanističnih bojnih ščitih, sledeč svojim ideološkim ikonam, najvidneje
nosili gesla za ogorčen boj proti kapitalističnemu »izkoriščanju človeka
po človeku«. In kaj se je zgodilo tem novim pravičnikom? Prav to geslo so
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sami uvedli in prakticirali kot“socialistično izkoriščanje človeka po človeku”.
Na tem »humanizmu« so utemeljevali celoten program komunizma
in postkomunizma, ali, kar je mimo teoretične hermenevtike v bistvu
eno in isto zlo, socializma in postsocializma vse do danes. Boj proti zlu
kapitalizma je še danes velik komunistični konstrukt. Čeprav je dovolj
dobro znano, da je kapitalist skrbel tako za uspešnost svojega podjetja
kot razumljivo za svojo eksistenco, še posebno lahko za razvoj panoge,
vendar tudi za delavce, te z občutno boljšimi mezdami, kot so bili osebni
dohodki v komunizmu. In z njimi so bili neodvisni sindikati.
Vse je lahko potekalo v blagodejnem temeljnem ustvarjalnem
ozračju demokracije. Ne idile, a vsekakor normalnosti. Zato ljudje niso
bežali iz kapitalizma v komunizem oziroma socializem, da bi tam užili
vsaj nekaj komunističnega raja na zemlji, vedno je bilo obratno, čeprav
zaradi socialističnih dobrotnikov lahko smrtno nevarno. To stanje je prvi
med jugoslovanskimi komunisti kritično obravnaval Milovan Đilas, ki
je na začetku petdesetih let prejšnjega stoletja identificiral temeljno
komunistično formulo: zatiranje in izkoriščanje. Človeka, naroda,
večnarodne skupnosti.
Desubjektivizacija družbe
Za takšno povojno obvladovanje posameznika in celotne družbe
je bil potreben daljnosežni in globinski družbeni poseg. Potrebno je

bilo desubjektivizirati celotno družbeno piramido, od temeljne celice,
človeka, avtonomnega posameznika, do družine in naroda. Posameznik
naj v komunizmu iz subjekta postane vodljiv objekt politike; na višji
ravni prav tako družina in narod.
Desubjektivizacija je bila politična in ekonomska. Politično ena
dovoljena stranka in volitve zgolj naših kandidatov, kar niso bile
volitve, ekonomsko nacionalizacija ali kraja tuje lastnine in ukinitev
podjetništva. Dovoljena je bila le družbena lastnina, ki je bila partijska,
kot prava lastnica jo je upravljala revolucionarna avantgarda. Tako so
utemeljili totalitarni režim.
K temu je sodilo nasilje z nadzorom tajne politične policije, sistem
ovaduštva, oblast sta varovali močna policija in vojska. Še več. Svoje
zatiranje in ropanje je moral vsak objekt takšne politike še sam plačevati in, kot se je pričakovalo, režim priznavati, biti po možnosti njegov
vernik in mu brezpogojno služiti, ga hvaliti. Zato je moral plačevati tudi
propagando, s katero so mu prali možgane, in poslušati samohvalo
režimskih kolovodij.
Temelj družbe, resnice in morale je postala laž. To je bilo ključno za
vzpon na oblast in njeno ohranitev. Kot je pregovorno ugotovil Leszek
Kolakowski: »Laž je nesmrtna duša komunizma.« Zato je Václav Havel
programatično že naslovil svojo disidentsko knjigo: “Živeti v resnici”.

A zdi se, da se Slovenija vendarle prebuja. Uresničuje se namreč pregovor, da podgane prve zapuščajo ladjo, ki se potaplja, čeprav tega še ni videti.
Tako tudi zdaj člani Cerarjeve vlade iščejo pribežališče v kaki mastni evropski službi, čeprav vsem to ne uspeva. To je popisal Rok Čakš v Domovini pod
naslovmo “V lov na evropske službe: Cerarjevi glodalci zapuščajo potapljajočo se ladjo”.
Nedavno sem našteval resne stranke v Sloveniji, ki jih ne veže
izključno interes (karierni, materialni) njihovih članov, temveč skupne
vrednote. Pozorni ste morda opazili, da med resne nisem uvrstil večine
zmagovalk volitev v samostojni Sloveniji, začenši z LDS.
Najboljši lakmusov papir za ugotavljanje, kaj je strankino vezivno
tkivo, so trenutki krize, ko stranka ni več na vrhuncu moči in izgublja
volilno podporo. In z instant interesnimi strankami je kot z bitcoinom;
ko so v vzponu, vsi želijo biti zraven, ko pa padajo, vsi panično bežijo
v varnejše naložbe.
Preskoki z vlaka smrti
Kratka politična zgodovina samostojne Slovenije kaže, da so najbolj
tipičen primer tovrstne “roller coaster” politike stranke, ki so se sklicevale
na liberalno-demokratično podstat. Vse po vrsti so na svojem vrhuncu
strahovito dominirale, a že kmalu zatem zgrmele v prepad politične
zgodovine. Z vsako novo se ta proces pospešuje.
Zabavno in poučno je pri tem opazovati kariere političnih oportunistov, ki jim preživetveni nagon pove, kdaj je čas, da (pre)skočijo iz
enega na drug vlakec smrti.
Slovenski rekorderji v preskoku so medicinski tehnik Jani Möderndorfer (LDS-Lista Zorana Jankovića-Pozitivna Slovenija-Zavezništvo ABSMC), sociolog Roman Jakič (LDS-Zares-Lista Zorana Jankovića-Pozitivna
Slovenija-Zavezništvo AB) in strokovnjakinja za poroznost konfekcijskih
medvlog Alenka Bratušek (LDS-Zares-Pozitivna Slovenija-Zavezništvo
AB). In ti še zdaleč niso edini s petimi ali štirimi strankami v svoji
biografiji. Ko kateri od takšnih (pre)skoči, vemo, da je potop še ene
interesne stranke blizu.
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Preskoki z olimpijsko normo
A notranji preskok ni edina disciplina, s katero se ukvarjajo domači
politični oportunisti. Pravzaprav je še bolj kot ta popularen mednarodni
preskok. Vendar z njim je podobno kot z olimpijskimi igrami; normo
uspe izpolniti le redkim.
Kljub temu so ambicije po ugledni, dobro plačani službi v tujini,
še ena skupna točka otrok “liberalne demokracije”. Najambicioznejšim
med njimi namreč najvišje politične funkcije služijo kot odskočna deska
iz domače kloake v fotelje mednarodnih finančnih ali drugih institucij.
Kot dediči komunizma jih mnogi sicer intimno črtijo, a omamen
vonj vpliva in denarja je močnejši od notranje mržnje. Ko postanejo del
njih, se dvignejo nad provincialno slovensko realnost. Vsaj tako se jim
dozdeva in temu primerno se tudi obnašajo. Pogorišče, ki so ga za seboj
pustili, je zgolj še benigna zadeva, s katero naj se ukvarjajo provincialci.
Naštejmo jih nekaj: ekonomist Anton Rop (LDS-SD-Evropska investicijska banka), ekonomist Milan Cvikl (LDS –SD- Evropsko računsko
sodišče-Evropska banka za obnovo in razvoj), informatičarka Violeta
Bulc (SMC-evropska komisarka) in neslavno propadla Alenka Bratušek
(nesojena evropska komisarka).
Cerarjevi zapuščajo potapljajočo se ladjo
Da se bliža predvidljivi konec še enega instant političnega projekta,
pričajo zadnja prizadevanja članov Cerarjeve vladne ekipe po pridobitvi
dobrih evropskih služb.
V preteklih tednih smo v medijih prebirali o ambicijah pravosodnega
ministra Gorana Klemenčiča, da postane komisar za človekove pravice
Sveta Evrope. Nato o željah ministrice za izobraževanje in neuspešne
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predsedniške kandidatke Maje Makovec Brenčič, da se preseli v Pariz,
na sedež organizacije UNESCO. Na soočanje z realnostjo volilnega dne
zagotovo ne bo čakal še marsikdo drug; a vprašanje je, kaj je v dosegu
njegovega preskočnega dometa. Zgodba za posebno obravnavo je last
minute nastavljanje kadrov po državnih institucijah, od bolnišnic do

državnih podjetij.
Prav je, da imamo Slovenci mednarodne ambicije. A zloraba zaupanja volivcev za gradnjo lastne kariere preko politike kot vmesne točke
na poti do dobro plačanih evropskih služb, je še en odraz nezrelosti naše
demokracije. In etike ter morale po Cerarjevo seveda.

Pa jim ne uspeva, kot so pričakovali. Sedanji pravosodni minister Goran Klemenčič, ki se je potegoval za mesto novega komisarja Sveta Evrope za
človekove pravice, je po pisanju slovenskih medijev umaknil svojo kandidaturo v korist bosanske kandidatke Dunje Mijatović. V resnici pa so ga odpisali,
saj je v drugem krogu dobil le 19 glasov, Mijatovićeva pa 107 in Pierre-Yves Le Borgn pa 103. Komentar menda ni potreben.
Smo v volilnem letu. Kot kaže, bo komunistično ozadje spet nastopilo s preizkušenim Kučanovim receptom: ponudili bodo nove, za to priliko ustanovljene stranke, kot je to v svojem blogu popisal dr. Vinko Gorenak in dal naslov “Po uporabi odvrzi v koš za smeti”.
Je pa zanimiva tale naša levosučna politika. Od konca prve vlade
Janeza Janše, konec leta 2008, z izjemo enoletne njegove druge vlade,
gledamo praktično enak scenarij, ki se zelo enostavno in zelo predvidljivo ponavlja. Smer tega ponavljanja pa je tudi bolj ali manj predvidljiva.
Pod plaščem zahodne demokracije gre za prikrito restavracijo starega
enopartijskega režima. Če skušaš to dopovedati sogovornikom v Bruslju,
te niti ne jemljejo resno, saj so prepričani, da preprosto pretiravaš in da
v parlamentarni demokraciji to pač ni mogoče.
Tako se jim je zdelo nemogoče, da bi v Sloveniji celoten državni vrh
na neki proslavi stoje prepeval staro komunistično himno “bandiera
rossa” in imel Evropejce za kapitalistično bando. Nemogoče se jim je
zdelo tudi to, da bi sredi Evrope lahko še kje potekal politični sodni proces
zoper vodjo opozicije, ki bi ga tik pred volitvami še zaprli, nemogoče se
jim je zdelo tudi to, da bi neka banka, članica evro sistema preprosto
oprala milijardo dolarjev in še marsikaj drugega. Toda to so dejstva,
ki le s težavo najdejo pot v resničnostni svet. Toda vse to je preprosta
posledica ciklično ponavljajočega se modela levosučnih vlad in političnih
strank, ki pod taktirko dejanskih upravljalcev države, lahko jim rečete
tudi strici iz ozadja, nastajajo v zadnjih letih.
Scenarij pa je preprost in viden iz lune. Konec leta 2008 so dejanski
upravljalci države, kot rečeno, lahko jim rečete tudi strici iz ozadja,
sklenili, da bo vlado vodil Borut Pahor. S pomočjo medijev so “nabildali”
takrat njegovo SD, mu pridodali dva satelita v obliki propadajoče LDS
s Katarino Kresal in seveda nove obraze Zares z Gregorjem Golobičem.
Toda leta 2011 so odločili, da je treba Boruta Pahorja preprosto odsloviti
po načelu “po uporabi odvrzi v koš za smeti”. Gregor Golobič je odrekel
podporo Borutu Pahorju, sledil mu je Karl Erjavec in Borut Pahor je bil
“v košu za smeti”. Seveda kriv za vse kar je in ni zagrešil.
Seveda pa so dejanski upravljalci države še pred tem poskrbeli za
nov obraz. Milan Kučan je popeljal procesijo vplivnežev na ljubljanski
magistrat in nov šef vlade je bil znan. To je Zoran Jankovič in njegova PS.
Mediji so ga “nabildali” in stvar je bila končana, dobil je volitve. Postal bi
tudi šef vlade, če bi znal šteti do 46, kot je rekla Milka Novak, a ni znal in
dejanskim upravljalcem države se je ponesrečilo in nepredvideno je na
čelo vlade prišel Janez Janša. A le za leto dni, saj so dejanski upravljalci
države poskrbeli za diskreditacijsko poročilo KPK o premoženjskem
stanju Janeza Janše in vlada je padla.

Ker je Zoran Jankovič tako rekoč sam “padel v koš za smeti” in je bil
neuporaben, so ga pač pripisali v diskreditacijsko poročilo KPK. Ker so
vedeli da Zoran Jankovič pač ne zna šteti do 46 in da ga nima smisla
pobirati iz “koša za smeti” so nastavili Alenko Bratušek in karavana je
šla v stare in predvidene tirnice. Posebno medijsko “bildanje” Alenke
Bratušek niti ni bilo potrebno, saj so jo lahko nastavili brez volitev.
A dobro leto in nekaj kasneje so se ponovno odločili, Milan Kučan je
odkorakal na vlado v pisarno Alenke Bratušek in zgodilo se, po načelu
“po uporabi odvrzi v koš za smeti”, se je Bratuškova tam tudi znašla.
Za vsak slučaj so leta 2014 dejanski upravljalci države medijsko
“bildali” kar dva kandidata za novega šefa vlade. Prvi je bil Igor Šoltes
in njegova stranka Verjamem, drugi pa je bil Miro Cerar in njegova SMC.
Tam nekje okoli volitev v EU parlament 2014 je bil primerno medijsko
“nabildan” Igor Šoltes, ki pa je bil izvoljen v EU parlament in takoj za
tem je svojo stranko Verjamem tudi ukinil. Tudi on se je držal načela “po
uporabi odvrzi v koš za smeti”. Zakaj bi še imel politično stranko, če pa
je postal poslanec v EU parlamentu. No dvojno medijsko “bildanje” se
je nadaljevalo z dvojno dozo na enem kandidatu Miru Cerarju. Za vsak
slučaj so dejanski upravljalci države v zapor poslali še Janeza Janšo in
vse se je izšlo po načrtih.
Te dni se načelo dejanskih upravljalcev države, “po uporabi odvrzi v
koš za smeti” ponovno udejanja. Miro Cerar je politično truplo na poti v
“koš za smeti” saj ga ne rabijo več in ga je po uporabi potrebno po načelu
“po uporabi odvrzi v koš za smeti”, tja tudi odvreči. Čas je nepredvidljiv
še nekaj milijard evrov državnega premoženja je potrebno pokrasti in
v takih razmerah si pač ne kaže privoščiti Janeza Janše, zato dejanski
upravljalci države mrzlično iščejo novega šefa vlade. Tudi tokrat kaže,
da medijsko “bildajo” kar dva. Prvi je Marjan Šarec, ki stranke sploh še
nima, ima namreč občinsko listo v Kamniku, pa na medijskih anketah
že vodi. Noro medijsko “bildanje”, bolje rečeno poneumljanje ljudi. Drugi
pa je Dejan Židan in njegova SD, ki ima vlado v senci, sam pa je član
aktualne vlade. Razumi kdor more. Cerar bo v nadaljevanju postal krivec
za vse kar je in kar ni zagrešil, saj je na politično truplo, ki je na poti v “koš
za smeti” pač mogoče nalepiti prav vse. Kdo od njiju Marjan Šarec ali
Dejan Židan bo tisti, ki ga bodo medijsko “nabildali” do konca še ni jasno,
zato še ni mogoče napovedati predvidenega scenarija. Zagotovo pa je
mogoče napovedati serijo medijskih diskreditacij Janeza Janše in SDS.

Iz tega sledi: ne nasedajmo “novim obrazom”, saj njihova vloga ni nič drugačna, kot je bila vloga Cerarjeve stranke pri zadnjih volitvah: biti krinka
komunističnega ozadja, ki hoče na vsak način vladati Sloveniji. Končno imamo med “desnimi strankami” nekaj starih, zanesljivih obrazov.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
POPOTOVANJA
V DAMASK IN ČEZ LIBANON

5. LIBANON IN NJEGOVE CEDRE
Pod nami prijazna gorska dolinica z vasjo Aineta
in dalje na desno ljubko jezero Jamuna; pogorje se
polagoma zgublja v veliki dolini Bikáa. Kako se blešči
to široko polje s svojo rdečo prstjo v sončnem žaru!
Kako se lesketa v zlatem siju sončnih žarkov reka
Litani, dokler se zlata nit ne izgubi tam pri grobišču
nekdanje slave Baal-beka, ki je kakor zeleno-rjav
otok v bleščečem rdečkastem morju! In onkraj široke
doline se vzpenja v sinje višave Antilibanon, podoben
zidu, ki čuva raj in ga brani puščavskim pošastim!
Dolina reke Litani

Tla so skalovita; deloma stopamo po izpranem
gramozu, tu pa tam stoji kako siromašno drevesce
– in le redkokje gleda izmed kamenja kaka cvetlica.
Tu ni temnih gozdov, ne zelenih trat, tu ni pisanih
pašnikov, ne gorskih cvetličnjakov – pobegnilo je
odtod življenje in kakor mrtvaške kosti pokriva
kamenje višine, kakor velikansko ogrodje štrle
grebeni v sinje višave. Le orli krožijo v kolobarjih
nad golimi rebri in morijo s svojim hripavim krikom
grobno tišino, ki vlada na tem večnem pokopališču.
Ravno ta navidezna smrt, ta praznota daje naravi
pečat veličastva. Kako se blešče ta nepregleda polja
belega gramoza v sončnih žarkih! Kako se vzpenjajo
navzgor ti skladi in plasti nerazrušljivega zidovja!.
Kakšen mikaven svit leži nad prepadi in s kakšnim
veličastnim ponosom kipe v azurne nebesne višave
goli vrhovi libanonskih velikanov.
Občudovaje ta gorski svet sem komaj zapazil,
da se bližamo sedlu in prehodu čez “Cedrovo goro”.
Na raznih krajih so še snežišča. Nahajamo se 2.400
metrov visoko, torej približno tako visoko, kakor je
Kredarica na Triglavu.
Oster veter nam brije v obraz sem od morske
strani, da si poiščemo zavetje za skalo. Ko se malo
okrepčamo, splezam na bližnjo višino, da uživam s
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tega mesta še veličastnejši razgled.
Visoko smo, a v kakšne višave se še dvigajo libanonski grebeni in sneženi vrhovi! Sedlo gore Džebel
el-arz prereže glavni greben Libanona, ki sega še daleč tja proti severovzhodu. Najvišji vrh Dahr-el-Kodib
se vidi odtod le malo; njegova bela glava se potaplja
v azurnem nebu v višini 3.063 metrov. Sosedi so
mu Džebel Makmal, Naba es-Šemela in cela vrsta
libanonskih velikanov, vsi nad 3.000 metrov visoki.
To je častitljiv zbor gorskih orjakov, odetih v večni
led in sneg. Pogled na snežnike je veličasten, a to
ni edina lepota Libanona, katero slavi čestokrat tudi
Sveto pismo. Razgled se nam je odprl tudi proti
zapadu. Tam se blešči ravan neizmernega morja;
iz morja se dvigajo hiše mesta Tripolis, posejane
kakor bele cvetlice v temno zelenih vrtovih na vsem
razsežnem obrežju. Iz teh rajskih vrtov se vzpenja
sem do nas z neštevilnimi jarki razsekano libanonsko pogorje. Veličasten je pogled na to pokrajino,
ki se lesketa v pestrih barvah, na ta kos zemlje. Od
vročega podnebja, ki zori najžlahtnejše sadove v
rajskih vrtovih na obrežju, premeri na prav majhnem
prostoru vsa podnebja tja do višin, kjer vlada ledena
smrt večnega snega.
Nič se nam ne mudi in precej dolgo počivamo na
višavah.
»Kje so pa libanonske cedre?« bo vprašal mar
sikdo. Malo potrpljenja še in zagledali bomo gozdič,
ki se je še ohranil do današnjih dni.

Libanonska cedra
Nekaj korakov dalje se razgled precej razširi. Tam
onkraj jarka zagledamo na strmem grebenu sredi
dveh prepadov temno skupino dreves sredi belega
kamenja. Tja nas vleče, a tako hitro se ne pride tja.
Po hudi strmini se gre navzdol do potoka Nar-Kadiša in precej težavno na oni strani zopet navzgor. V
približno dveh urah od sedla sem dospemo do prve
skupine in vsi potni in spehani sedemo v senco liMAREC – AM – 2018

banonskih ceder.
Pred desetimi leti sem bil v Benetkah na Markovem trgu. V popisu sem našel, da so oni trije drogovi,
na katere razobešajo ob nedeljah velikanske zastave, iz cedrovega lesa. S kakšnim spoštovanjem sem
jih tedaj gledal! A še v sanjah bi mi ne bilo prišlo na
misel, da bom kdaj sedel v senci živih libanonskih
ceder.
Tla so bel apnenec, le šilovje tvori tanko redilno
odejo. Svet spominja na naš Kras, saj sta si tudi v
usodi sorodnika.

sirska cedra«. Tudi Plinij govori o njej in jo imenuje
velika, “magna”. Neka vrsta raste na gorovju Atlas v
Afriki, a je majhna, drugi v Indiji na himalajskem gorovju (ta se imenuje tudi deodara, op. ur.), najlepša
pa je vendarle na Libanonu. Izraelci so občudovali
njeno lepoto:
»Komu si podoben v svoji velikosti?... Cedri na
Libanonu z lepim vejevjem, v senčnatem gozdu,
visoke rasti. Njen vrh sega v oblake.« (Ez 31,3).
»Pravični poganja kakor palma, raste kakor cedra
na Libanonu.« (Ps 92,13).
V lični kapelici pokleknem in opravim kratko
molitev.

6. IZ LIBANONA V BEIRUT

Antilibanon
Gotovo so morali nekdaj na teh golih gorskih
rebreh stati temni gozdovi neprecenljivih dreves.
Odkod bi bili tudi Feničani vzeli les za svoja brodovja in Salomon tramovje za svoj krasni tempelj?
Prišel pa je nad te gozdove nenasitni človek in česar
ni opustošil sam, je dovršila nad to nenasitnostjo
razjarjena narava.
Le male skupine so še ostale, žive priče nekdanje
bogastva.
Najlepša drevesa so na robu, kjer smo. Na levi
in desni so globoki jarki, nad nami pa strmi vrhovi s
snegom pokritega velikana Dar-el-Kodib. Tudi tukaj
cedre ne tvorijo enotnega gozda, ampak stoje v več
skupinah. Najstarejša drevesa so v skupini na jugovzhodni strani. To so očaki, častitljivi ostanki davnih
časov. Bolj na severni strani stoji sredi skupine majhna kapelica s hišico, ob kateri raste največja cedra,
orjaško drevo, ki meri okoli 15 metrov v obsegu! Vseh
večjih dreves je nekaj nad 400, a nobeno ni višje kot
25 metrov, kar ni v nobenem sorazmerju z debelostjo.
Ves gozdič je lastnina maronitskega patriarha;
kjer je kapelica, je log obdan z zidom. Dne 6. avgusta
vsako leto se zbere na tej višavi precej ljudstva iz
bližnjih vasi; navadno pride patriarh sam opravljat
službo božjo. Tako se na vreden način vedno obhaja
spomin na to znamenito drevo, na libanonsko cedro.
»Kakšna pa je pravzaprav cedra?« boš vprašal
zvedavo. Rekel bi, da je podobna našemu macesnu,
samo da ji igle ne odpadejo in da ostane vedno
zelena. Majhne cedre so pa prav podobne brinju ali
smolovcu. Mogočne veje se raztegujejo na široko
in so kakor velikanske pahljače, na katerih rastejo
izredno veliki storži. Zaradi mogočnega vejevja so
stara drevesa podobna bolj hrastom ali prav starim
macesnom. Lubje je precej gladko, les bel, ne pretrd,
a zelo trpežen, ker je močno napojen s smolo. Cedra
je veljala že pri starih pisateljih za najbolj častitljivo
drevo. Teofrast jo imenuje: »Občudovanja vredna

OD CEDER V EDEN–KANOBIN
Najin spremljevalec iz Ainete je šel zopet nazaj
in bila sva z Abunom Elijem sama. Ta gorski svet
je namreč njegova domovina, kjer mu je znana
vsaka pot, vsaka vas. Odločila sva se, da prenočiva
v vasi Bšere, po kateri se imenuje celo pogorje in
tudi cedre. Ker v Bšere ni daleč, sva ostala še dolgo
pri cedrah in uživala lepi razgled. Ko se je sonce že
precej bližalo svetlemu morju, se podava navzdol.
Kakor v tem kamnitem morju ni drugače mogoče, so
pota pač tudi strašno kamnita in utrudljiva. Vrhu tega
so pečine raznih jarkov in dolin skoraj čisto navpične
in vodi pot po strminah preko silnih prepadov. Zato
so pa gorske doline naravne trdnjave. Tukaj je srce
vsega maronitskega naroda. Ko bi Maroniti ne imeli
nepristopnih bivališč, bi jih bili v stoletnih bojih kruti
sovražniki že davno pomendarli, a gorske stene, ob
katerih so hiše prizidane kakor lastovičja gnezda,
gorski svet s svojimi prepadi je branil vedno narod,
njegovo prostost, njegove menihe, njegovega patriarha in njegovo trdno krščansko vero.
Dolina Kadiša

Tu sem, med veličastni gorski svet, v samotne
gorske doline so se pa umaknili tudi že v začetku
krščanske dobe oni, ki so se odpovedali svetu in živeli
le svojemu Bogu. Dolina reke Nar Kadiša, to je “svete
reke” nosi ime kakor reka sama: “Dolina svetnikov”.
Zgodovina samostanov Kozača in Kanobin je obenem
tudi zgodovina Maronitov. Popotnik se čudi, da so
pota tako slaba, dočim se vidi povsod velika skrb in
marljivost; a ravno s tem hoče Maronit braniti svojo
naravno trdnjavo, ki je branila od nekdaj tudi njega.
Ne brez težav prilezeva z Elijem v Bšere, ki leži
sredi zelenih nasadov na širokem hrbtišču. Pečine
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tega hrbtišča padajo skoraj navpično proti dolini
Kadiša, tako da je lega nadvse romantična. Vas ima
štiri maronitske cerkve in latinski samostan, kjer so
naju z veseljem sprejeli.
Proti večeru sem šel na rob prepada in čakal na
sončni zaton. Takega veličastva še nisem videl nikoli. Morska ravan je kakor čisto zlato; vsak val se
razločuje in kakor neizmerna vojaška krdela so njih
srebrno penasti grebeni. Polagoma je šlo sonce »...
spat, za morje v svoj kristalni grad«.
In zdaj je naš Libanon pričel žareti. V najbujnejših
barvah se lesketa obrežje, obrobljeno s srebrnim
pramenom svoje peščene meje, žari pogorje pod
menoj in okoli mene, pravi planinski raj, kakršnega
pozna le Libanon, in za menoj poljubuje zadnji sončni
žarek snežena pleča in bele glave libanonskih očakov, da se dviga njih žar tja do nebesnega oboka.
Povsod se vidi, s kako marljivostjo je obdelan
skalnati, trdi svet. Zid je za zidom, vsaka ped zemlje
je izrabljena, povsod nanošena prst, napeljana voda,
vse lepo očiščeno – zares, Maroniti so delaven narod, marljiv, skrben in zaslužijo naše občudovanje.
Kako prijetno je med temi zelenimi logi orehov, fig,
murv in vitkih topolov v šumenju bistrih voda! Že so
prve zvezde nastopile svojo nočno stražo, ko sem se
vračal v vas; božji mir je legel na gorski svet.
nedelja, dne 3. rožnika

Ker je imel Elija opraviti pri patriarhatu, sva
morali drugi dan najprej v samostan Kanobin, kjer
je že od nekdaj sedež maronitskih patriarhov. Te
težavne poti ne bom pozabil nikoli; to ni bila hoja,
ampak mestoma plezanje preko prepadov in po silnih
strminah. Samostan Kanobin je prilepljen ob steno
kakor gnezdo na zid. Koncem četrtega stoletja ga
je ustanovil cesar Teodozij Veliki in od te dobe je
njegova zgodovina tesno spojena z usodo maronitskega naroda. Saj je patriarh Maronitom obenem
tudi nekako svetni vladar. Poslopja so iz rezanega
kamna, prava večna zidava, obenem pa tudi velike
umetniške vrednosti.

Samostan Kanobin
Vrata, oboki, stebri, hodniki so zidani v krasnem
arabskem slogu, da se jih ne moreš nagledati. Za
samotarje je svet in samostan kakor ustvarjen. Jaz
bi v teh prepadih ne hotel prebivati.
Patriarh vlada deset škofij, ki pa seve niso velike.
Ima okoli 1.000 duhovnikov, približno toliko redovnikov in 400 nun. Število samostanov je primeroma

zelo veliko, okoli 50. Ti samostani pa niso podobni
našim; večina redovnikov se bavi z delom na polju.
Ko je Elija opravil, sva lezla zopet navzgor v Eden,
ker je odtod boljša pot na njegov dom. Proti večeru sva prišla v precej velik kraj, pravi trg, in našla
prenočišče v hiši maronitskega župnika, kjer sva se
dobro odpočila od težavnega pota.
Maronitski redovniki

Tudi Eden je sredi zelenih logov orehov fig, sadja
in belih topolov, prav na robu gorovja, ki oklepa dolino Kadiša. Razgled na sinje morje in snežene velikane je velikanski. V višini kakih 1.500 m prebiva tu
nad 400 maronitskih družin, ki so precej premožne.
Župnik nama je pravil, da prihaja sem vedno več
tujcev in iz Beiruta v vročih mesecih mnogo letoviščarjev. Čedne hiše pričajo o marljivosti prebivalstva,
dobro obdelana polja, vinogradi in obilni nasadi o
njegovi delavnosti. Na Jutrovem, v domovini lenobe,
je taka skrb za polje in hišo dvojne hvale vredna.
V gorah in nepristopnih jarkih prebiva leto in dan
siromašno ljudstvo. Večkrat sva z Elijem naletela na
take pastirje, ki so plezali za svojimi črnimi dolgouhimi kozicami. Po zunanjosti teh ljudi ne smeš soditi;
njih obleka je razcapana, lasje in brada divja, lice
zagorelo od sonca in ostrih vetrov. A če pogledaš tem
ljudem v oči, vidiš, da prebiva pod to lupino zlato
jedro, dobro maronitsko srce. Misijonarji tudi teh
pastirjev ne pozabljajo, da jih vsaj nekoliko pouče
v krščanskih resnicah.
PRI MISIJONARJU – ZERARTA
Drugi dan, ko sva zapustila Eden, sva naletela v
dolini Heiruna na francoskega misijonarja iz Beiruta,
ki je poučeval kakih 200 pastirsih otrok, dečkov in
deklic, ter jih pripravljal na prvo sveto obhajilo.
Pravil nama je, kako izvršuje svoj težavni poklic
v gorskem svetu.
Kadar pride v določen kraj, zadoni mogočna trobenta, da se njen glas razlega od sela do sela, od peči
do peči, tja do višav, kjer imajo pastirji svoje črede.
V vaseh, kjer so cerkve, se da znamenje z zvonom
in tako se po sosednih gorah hitro razširi novica o
misijonarjevem prihodu. V nekaj urah se zberejo od
vseh strani otroci; z neznansko spretnostjo plezajo
po strminah navzdol. Vsak prinese majhen zabojček
z arabskim kruhom ali kakim sadjem in predvsem
pride vsak s svojim ukaželjnim srcem. Na prostem,
pod košatim hrastom je šola. Pogostoma pridejo
tudi starši poslušat; bližnji pastirji priženejo tudi kar
svoje črede, tako da je cel zbor ljudi in živali.
Misijonar nama je pokazal, kako poučuje. Za uk
v pisanju in branju ni časa.

