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GORA OLJKA je vidna od daleč s ceste Ljubljana–Celje, saj stoji na 733 m visokem hribu nad Polzelo. Ime je dobila 
po sliki Fortunata Berganta iz glavnega oltarja, kjer je upodobljen Jezus na Oljski gori. Ta gora se prvič omenja že 
leta 1234, od sredine 17. stoletja je na njenem vrhu stal velik križ, najbrž pa tudi kapela sv. Jošta in sv. Neže. Današnja 
cerkev, posvečena sv. Križu, je bila zgrajena v času razmaha romanj na Slovenskem, v letih 1754 do 1757. Stavbenik 
je bil Janez Nepomuk Maier. Svetišče je zidano v baročnem slogu, tloris je v obliki deteljice in je danes ohranjen brez 
večjih sprememb. Romarji so prihajali že v času gradnje, višek pa so romanja dosegla leta 1788, ko so na gori bivali kar 
trije duhovniki, ki so bili na voljo romarjem. Romanja pa niso ugajala takratnemu polzelskemu župniku, ki je dosegel, 
da so cerkev leta 1788 zaprli. To takrat ni bilo težko, saj so bile v tistem času  reform cesarja Jožefa II. ukinjene številne 
božje poti. Ob zaprtju so začeli razprodajati cerkveno premoženje. Križev pot je kupila župnija Mozirje, ko pa so hoteli 
prodati še zvonove, so se ljudje uprli in dosegli, da je bila cerkev spet odprta. Hudo je bila cerkev preizkušena tudi leta 
1837 in 1932, ko je zaradi strele pogorela, vendar so jo obnovili v prejšnjem sijaju. Pravijo, da so jo ljudje po prvem 
požaru pomagali obnavljati z veliko vnemo. Menda so dekleta in žene s Polzele, iz Št. Petra v Savinjski dolini in celo 
iz Žalca v jerbasih in koših nosile opeko na goro. Notranjščina je zelo lepo opremljena. Poleg dveh stranskih oltarjev 
in prižnice iz 19. stoletja, je najlepši glavni oltar, izredno kakovostno rezbarsko delo Ferdinanda Galla. Ta oltar je med 
našimi oltarji, ki imajo približno enako kulisno zasnovo, nekaj posebnega. Oltarni nastavek sestavlja tabernakelj z 
mizo, okrog katere sedijo Jezus in apostoli pri zadnji večerji. Nad to reliefno skupino je “stena” z rokokojskimi okraski, 
dvema velikima keruboma ob strani in Bergantovo sliko Jezusa na Oljski gori. Na vrhu tega nastavka je velik križ, 
pod njim pa kipi Žalostne Matere Božje in ob straneh sv. Jošta in sv. Neže. Prezbiterij krasijo dobro ohranjene freske 
Tomaža Fantonija iz 19. stoletja.

Nekaj aprilskih godov: redovni ustanovitelj Frančišek Paolski (2.); škof in cerkveni učitelj Izidor Seviljski (4.); redovni 
ustanovitelj Janez Krstnik de la Salle (7.); krakovski škof in mučenec Stanislav (11.); redovnik in misijonar na Havajih 
Damijan DeVeuster (15.); redovnica Bernardka Lurška (16.), ki se ji je v Lurdu leta 1858 prikazovala Marija; kapucinski 
brat Konrad iz Parzhama (21.); mučenec in zavetnik Ljubljane Jurij ter tovariš sv. Frančiška Egidij (oba 23.); kapucinski 
pridigar in mučenec v času protestantizma Fidelis iz Sigmaringena (24.); apostolski učenec in evangelist Marko (25.); 
cerkvena učiteljica Katarina Sienska (29.) in redovni ustanovitelj Jožef Cottolengo (31.).
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Resnica je kot olje: vedno priplava na dan. nizozemski pregovor

Če se aprila vreme smeje,
se bo kisalo kasneje.

Če v dežju drevo cvete,
sadja ne daje.

Če malega travna grmi,
slane se kmet več ne boji.

Jurij (23.) zakuri
in odpre nam duri.

APRIL – MALI TRAVEN
  1 N VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA; 

Hugo	Grenobelski,	šk.;		Cezarij,	red.;
		2	 P	 VELIKONOČNI	PONEDELJEK;	Frančišek	

Paolski,	red.;	Leopold	iz	Gaiche,	red.;
		3	 T	 Rihard	Chichestrski,	šk.;	Sikst	I.,	pap.;
		4	 S	 Izidor	Seviljski,	šk.,	c.	uč.;	Zosim,	pušč.;	
		5	 Č	 Vincenc	Ferreri,	duh.;	Julijana	iz	Liègea,	

red.;	Albert	iz	Montecorvina,	šk.;
		6	 P	 PRVI	PETEK;	Viljem,	op.;	Marcelin,	muč.;
		7	 S	 PRVA	SOBOTA;	Janez	Krstnik	de	la	Salle,	

red.	ust.;	Herman	Jožef,	red.;

  8 N 2. VELIKONOČNA (BELA) NEDELJA, 
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA;

		9	 P	 Tomaž	Tolentinski,	muč.;	Valtruda,	red.;
	10	 T	 Ezekiel,	prerok;	Magdalena	Canossa,	red.;
	11	S	 Stanislav,	šk.,	muč.;	Gema	Galgani,	dev.;
	12	Č	 Lazar	Tržaški,	šk.,	muč.;	Julij	I.,	pap.;
	13	 P	 Martin	I.,	pap.,	muč.;	Hermenegild,	muč.;
	14	S	 Valerijan	in	tov.,	muč.;	Lidvina,	dev.;

 15 N 3. VELIKONOČNA NEDELJA;	Helena,	kra
ljica;	Damijan	DeVeuster,	red.,	misijonar;	

	16	 P	 Bernardka	Lurška,	red.;	Benedikt	J.	Labre,	
spok.;	Paternij,	šk.;	Fruktuoz,	šk.;

	17	 T	 Robert,	op.;	Maks	Jožef	Metzger,	duh.;
	18	S	 Apolonij,	muč.;	Jakob	Oldi,	spok.;
	19	Č	 Leon	IX.,	pap.;	Ema,	red.;	Dionizij,	muč.;
	20	 P	 Hilda,	dev.;	Neža	iz	Montepulciana,	dev.;
	21	S	 Anzelm,	šk.,	c.	uč.;	Konrad	iz	Parzhama,	

red.;	Simeon	Barsabejski,	šk.,	muč.;	

 22 N 4. VELIKONOČNA NEDELJA; 
	23	 P	 Jurij,	muč.;	Egidij	Asiški,	red.;	Vojteh	

(Adalbert),	šk.,	muč.;	Gerard,	šk.;
	24	 T	 Fidelis	iz	Sigmaringena,	red.,	muč.;
	25	S	 Marko,	evangelist;	Ermin,	šk.;	muč.;
	26	Č	 Klet	in	Marcelin,	pap.;	Antonin,	muč.;
	27	 P	 Hozana	Kotorska,	dev.;	Cita,	dev.;
	28	S	 Peter	Chanel,	duh.,	muč.;	Ludvik	M.	Gri

gnon,	red.	ust.;	Vital,	muč.;	Valerija,	muč.;

 29 N 5. VELIKONOČNA NEDELJA; Katarina 
Sienska,	c.	uč.;	Peter	Veronski,	muč.;	Hugo	
Veliki,	op.;	Robert	iz	Citeauxa,	red.	ust.;

	30	 P	 Pij	V.,	pap.;	Jožef	Cottolengo,	red.	ust.

SLOVENSKI FRANČIŠKANI
ŽELIMO VSEM BRALCEM IN PRIJATELJEM

VESELO ALELUJO!

UREDNIK VAM

Že mogoče, da moramo kot kristjani tudi pri svojih 
prazničnih voščilih najprej upoštevati končni cilj svojega 
življenja, ki je večno zveličanje, pa si kljub  temu ne morem 
kaj, da mi ne bi prihajala na misel zadnja kitica pretresljive 
Gregorčičeve pesnitve V pepelnični noči:

Le vstani, vbôrni národ moj,
do dánes v prah teptán,

pepelni dan ni dan več tvoj,
tvoj je – vstajenja dán!

Teptan je bil skozi vso zgodovino, ko so mu poskušali 
vzeti celo jezik, pa je kljub temu rodil kakega Prešerna in 
Gregorčiča. Teptan je bil, ko ga je fašizem poskušal prisiliti, 
da bi celo molil Boga v tujem jeziku. Teptan je bil, ko mu 
je nacizem s preseljevanji in koncentracijskimi taborišči 
poskušal vzeti narodno zavest. Nikoli pa ni bil bolj teptan, 
kot v času komunizma, ko mu je vladala in mu še vlada 
klika, ki ji ne gre le za materialne dobrine – te so večinoma 
že pokradli – ampak zgolj in samo za oblast, pa četudi ta 
uniči vse, kar je pozitivnega in nadomesti s tistim, kar je 
edino sposobna roditi: gospodarske in politične spačke, 
kot je to, na primer, trenutni zdravstveni sistem.

Pred volitvami smo. Se bomo zavedeli, da nam je “vsta
jenja dan” za večno zveličanje poklonil Kristus s svojim trp
ljenjem, smrtjo in vstajenjem, kar smo praznovali v začetku 
tega meseca, da pa je narodno “vstajenje” v naših rokah? 
Bomo znali premagati svojo resignacijo, češ da so vsi enaki, 
kar sploh ni res; bomo prepoznali murgelske kreature, ki 
nam jih vsiljujejo pod podobo “novih obrazov”, za katerimi 
se skrivajo starikavi obsedenci, ki jim gre zgolj za oblast za 
vsako ceno? Se bomo zavedeli, da je množična udeležba in 
pravilno glasovanje na volitvah edino sredstvo, s katerim 
bomo iz svoje srede izgnali komunističnega hudiča, ki sliši 
na ime “Legija”, ker jih je mnogo (prim. Mr 5,9)? Da si bomo 
poleg mesijanskega odrešenja, ki nam je bilo podarjeno, 
pridobili tudi narodno vstajenje, kjer ne bo več prvorazred
nih in drugorazrednih in kjer narodu ne bo pisala sodbe 
druščina starih komunistov, ampak si jo bo pisal sam.

V letošnjem aprilu je treba posebej omeniti 2. veliko
nočno nedeljo (8. aprila), ki jo po stari slovenski navadi 
imenujemo “bela” nedelja, jo je pa papež sv. Janez Pavel II. 
30. aprila 2000 razglasil za “nedeljo Božjega usmiljenja”. 
Ta pobožnost temelji na zasebnem razodetju redovnici 
Favstini Kowalski, ki je bila isti dan razglašena za svetnico. 
Pod določenimi pogoji lahko papež zasebna razodetja 
razglasi za vesoljno Cerkev. p. Bernardin
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P. Bernardin Sušnik

S LUŽBA
1. april
velika noč Gospodovega vstajenja
TRPLJENJE IN VSTAJENJE JE POTREBNO
Jn 20,1-9
Ob	evangeljskem	opisu	Petra	in	“drugega	učen

ca”,	ki	sta	tekla	gledat	prazen	grob,	se	postavljata	
dve	vprašanji.	Prvo	je,	zakaj	tisti	“drugi	učenec”	ni	
označen	z	imenom.	Trditi	enostavno,	da	je	to	storil	
apostol	Janez,	Zebedejev	sin,	ker	iz	skromnosti	ni	
hotel	navesti	svojega	imena,	bi	pomenilo	preprosto	
se	pridružiti	mnenju,	da	je	apostol	Janez	tudi	pisec	
četrtega	evangelija,	kar	pa	ni	tako	zelo	jasno.	Že	
škof	 Papija	 iz	 prve	 polovice	 2.	 stoletja	 se	 izraža	
tako,	 da	 njegove	 besede	 odpirajo	možnost	 vsaj	
dveh	 Janezov:	 apostola	 in	 pisca	 evangelija.	 Tudi	
novejše	raziskave	današnjega	časa	tega	vprašanja	
niso	dokončno	rešile,	čeprav	se	razlikovanje	pisca	
evangelija	od	apostola	Janeza	čedalje	bolj	uvelja
vlja.	Vsekakor	pa	tudi	v	tem	primeru	“drugi	učenec”	
pomeni	apostola	Janeza.	Čisto	mogoče	je,	da	pisec	
evangelija	 ni	 hotel	 navesti	 imena	preprosto	 zato,	
da	ne	bi	kdo	mislil,	da	“drugi	učenec”	ni	bil	apostol,	
ampak	pisec	evangelija	sam.	Drugo	vprašanje	pa	
je,	kaj	sploh	dokazuje	prazen	grob,	saj	je	v	obeh	
apostolih	najprej	 povzročil	 osuplost	 in	 celo	 strah.	
Toda	osuplost	in	strah	sta	povzročila	slutnjo,	da	je	
posredi	Božji	poseg,	saj	sta	povezala	prazni	grob	s	
prejšnjimi	dogodki	in	napovedmi,	ki	so	bili	prej	vsak	
zase	nerazumljivi,	zdaj	pa	se	nenadoma	kot	mozaik	
začnejo	povezovati	v	smiselno	celoto,	ki	 jo	vsako	
nadaljnje	obvestilo	 (na	primer	srečanje	 Jezusa	 in	
dveh	učencev	na	poti	v	Emavs)	bolj	razjasni,	dokler	
je	dokončno	ne	potrdi	prikazen	Vstalega.	To	velja	tudi	
za	Jezusovo	spremenitev	na	gori,	ki	so	jo	apostoli	
razumeli	šele	po	vstajenju.	Isto	se	je	zgodilo,	ko	je	
Jezus	po	očiščenju	templja	zatrdil,	da	lahko	tempelj	
“spravi	na	noge”	v	treh	dneh,	pri	čemer	je	mislil	na	
tempelj	svojega	telesa.	Tako	je	tudi	z	vero	pri	člo
veku:	dokler	gledamo	samo	posamezne	resnice	in	
zahteve	vere,	je	lahko	vsaka	izmed	njih	nerazumljiva	
ali	celo	nesmiselna.	Šele	ko	jih	povežemo	v	celoto,	
smo	zmožni	dojeti	smisel	vere.	In	to	je	vzrok,	da	je	
treba	v	veri	stalno	rasti.	Rast	je	pa	nemogoča,	če	
se	za	izobrazbo	v	svoji	veri	ne	pobrigamo,	kar	ne	
velja	samo	za	otroke,	ampak	je	dolžnost	vsakega	
vernika	do	smrti.
8. april
2. velikonočna – nedelja Božjega usmiljenja
ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS
Jn 20,19-31
Pripoved	o	prikazovanjih	Vstalega	apostolom	in	

zgodba	o	“nevernem”	Tomažu	je	višek	velikonočnega	
sporočila	v	Janezovem	evangeliju.	V	njej	z	lahkoto	
zaznamo	tri	dele:	1.	 Jezus	se	prikaže	apostolom,	
govori	o	njihovem	poslanstvu	in	jim	z	dihom	podeli	
Svetega	Duha	(v.	19-23);	2.	ponovna	prikazen	apo
stolom	in	dogodek	s	Tomažem	(v.	24-29);	3.	povze
tek	evangelija	(v.	30-31).	Pravzaprav	bi	morali	biti	

Tomažu	hvaležni	za	njegovo	“nevero”,	saj	boljšega	
dokaza	za	vstajenje	pač	ne	bi	mogli	dobiti.	Poleg	
tega	 pa	 nam	 ta	 pripoved	 pove	marsikaj	 o	 življe
nju po vstajenju: Kristusovo telo ima vse zunanje 
znake	kot	prej,	je	materialno,	saj	se	ga		je	mogoče	
dotakniti,	poznajo	se	celo	rane,	vendar	je	popolno
ma	drugačno,	saj	ni	podvrženo	nobenim	zakonom	
fizike.	Ne	vežeta	ga	ne	čas	ne	prostor,	ker	živi	izven	
obojega.	Lahko	se	pojavi	kjerkoli	in	kadarkoli,	tudi	
na	 več	 krajih	 istočasno.	Materialne	 ovire	 zanj	 ne	
obstojajo,	saj	lahko	vstopi	skozi	zaprta	vrata.	Lahko	
uživa	hrano,	kot	je	to	storil	vpričo	apostolov,	da	bi	
jim	pregnal	vsak	sum	o	svoji	resnični	navzočnosti,	
vendar	mu	hrana	ni	potrebna.	Zanimivo	je,	da	zna
ni	torinski	prt	z	odtisom	telesa,	ki	po	vseh	znakih	
odgovarja	Kristusovemu,	kaže	znake,	da	se	je	tam	
dogajalo	 nekaj,	 kar	 se	 z	 nam	 znanimi	 fizikalnimi	
zakoni	 sploh	 ne	 da	 razložiti.	 Skratka,	 to	 ni	 samo	
pripoved	 o	 vstalem	 Kristusu,	 ampak	 je	 obenem	
tudi	napoved,	kaj	čaka	učence	in	z	njimi	tudi	nas	
po	smrti:	vstajenje	v	novem	telesu,	medtem	ko	se	
bo	dosedanje	telo	spremenilo	v	prah	kot	odvržena	
obleka.	Človek	v	tem	novem	telesu	enako	kot	Kristus	
ne	živi	več	v	času	in	prostoru,	ampak	v	bivanju,	ki	
si	ga	ne	moremo	predstavljati	in	lahko	vanj	samo	
verujemo.	Ima	pa	evangeljski	odlomek	še	poseben	
pomen	v	bogoslužju:	razvija	različne	vidike	veliko
nočnega	sporočila	v	praznovanju	velike	noči	same,	
vnebohoda	in	binkošti.	Evangelist	je	te	vidike	združil	
v	20.	poglavju	evangelija.	Ker	ima	pa	neprestano	
pred	očmi	položaj	svoje	skupnosti,	se	na	poseben	
način	ukvaja	z	binkoštnim	vidikom:	podelitev	Svete
ga	Duha	z	dihom	in	oblast	odpuščati	grehe	(v.	22),	
čeprav	je	bila	ta	oblast	dana	že	takoj	po	vstajenju.
15. april
3. velikonočna nedelja
DOUMELI SO PISMA
Lk 24,35-48
Po	Lukovem	evangeliju	naj	bi	Jezusovemu	prika

zanju	apostolom	in	»tistim,	ki	so	bili	z	njimi«,	takoj	
po	povratku	dveh	učencev	iz	Emavsa,	neposredno	
sledil	vnebohod	nekje	na	potu	proti	Betaniji,	kar	se	
ne	sklada	z	drugimi	poročili,	ki	navajajo	štirideset
dnevni	presledek.	Evangelist	je	imel	v	mislih	vse	kaj	
drugega,	kot	pa	pisati	neko	kroniko,	pa	tudi	sam	ni	
bil	zraven.	Njegov	namen	je:	ne	glede	na	težave,	
ki	so	jih	z	vero	v	vstajenje	imeli	ne	le	prvi	kristjani,	
ampak	celo	sami	apostoli,	je	njihova	prva	naloga	pri
čevanje	o	vstajenju,	ki	je	temelj	vere,	kar	je	pozneje	
apostol	Pavel	izrazil	s	svojim	zatrdilom,	da	je	prazno	
njegovo	oznanjevanje	in	prazna	vera	kristjanov,	če	
Kristus	ni	res	vstal.	K	temu	pričevanju	o	vstajenju	
spadajo	vsa	evangelijska	poročila	o	prikazovanjih	
Vstalega	Mariji	Magdaleni	 in	 drugim	 učencem,	 ki	
pa	le	niso	popolnoma	razpršila	njihove	negotovosti.	
Potrebna	je	vera,	ki	ni	preprosta	matematika,	kjer	
je	enkrat	ena	ena	(razen	pri	komunistih	in	pri	nji
hovih	idejnih	naslednikih,	ki	poznajo	toliko	resnic,	
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BESEDE
kolikor	jim	jih	vsak	hip	prav	pride).	Vera	je	milost	
in	tveganje	pričevanja,	in	to	Cerkev	vedno	počne,	
tudi	za	ceno	bolečih	reform	v	sami	sebi.	Te	reforme,	
ki	so	se	ponavljale	skozi	vso	zgodovino,	pa	naj	so	
izhajale	iz	vrha	(papeži,	koncili)	ali	iz	baze	(na	primer	
ustanovitve	raznih	redov,	ki	so	bistveno	vplivali	na	
življenje	Cerkve).	Mnogi	smo	bili	priče	ene	največjih	
reform	–	II.	vatikanskega	koncila	(1958-1965).	Vse	
to	 ohranja	Cerkev	 vedno	mlado	 in	 “sodobno”	 ter	
sposobno	oznanjevanja	ob	upoštevanju	vseh	člove
kovih	pravic	za	razliko	od	mnogih	drugih	religij,	ki	se	
krčevito	oklepajo	tistega,	kar	imajo	za	razodetje	in	so	
se	nesposobne	prilagoditi	spremenjenim	razmeram.	
V	današnjih	časih	je	to	najbolj	vidno	pri	islamu,	ki	
vidi	svojo	“bodočnost”	v	povratku	nazaj	v	oblike	in	
navade	v	času	ustanovitve	v	7.	stoletju	in	se	pri	tem	
ne	zaveda,	da	gre	za	poskus	zavrteti	kolo	zgodovine	
nazaj,	kar	po	eni	strani	pomeni	sterilnost	v	filozofiji	
in teologiji ter nesposobnost sodelovati pri vsakem 
napredku,	kar	seveda	vodi	v	ekonomsko	odvisnost,	
po drugi strani pa kot edino “misijonsko“ sredstvo 
pozna	prisilo,	kar	vodi	v	nasilje	in	odrekanje	člove
kovih	pravic.	Vsemu	temu	smo	priče	ob	dogodkih	
v	zadnjih	letih.	Ob	tem	bi	se	morali	zamisliti	in	se	
vprašati	če	storimo	vse,	kar	smo	dolžni	storiti.	
22. april
4. velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja
DOBRI PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA OVCE
Jn 10,11-18
Jezusov	govor	o	dobrem	pastirju	ima	dva	dela.	

Prvi,	ki	ga	ni	v	letošnjem	bogoslužju,	se	začenja	s	
podobnostjo,	kjer	sooči	dobrega	pastirja	z	razboj
nikom.	Nekaj	podobnega	 je	v	drugem	delu,	ki	 je	
del	letošnjega	bogoslužnega	besedila	in	obsega	tri	
bistvene	 točke.	 Prva	 je	 primerjava	 pastirja	 z	 na
jemnikom:	pastir	je	istočasno	tudi	lastnik	ovac,	ki	
vedno,	tudi	v	nevarnosti	skrbi	zanje,	medtem	ko	je	
najemniku	prva	skrb	lastna	varnost.	Druga	točka	je	
Jezusovo	zatrdilo,	da	pozna	svoje	ovce,	da	zanje	dá	
tudi	življenje,	in	da	so	njegovi	skrbi	poverjene	tudi	
ovce,	ki	še	ne	spadajo	v	njegov	hlev,	pa	je	njegova	
naloga,	da	jih	združi	v	eno	čredo.	Več	kot	jasno	je,	
da	se	ta	točka	nanaša	na	Kristusovo	daritev	na	kri
žu,	kakor	tudi	na	misijonsko	obveznost	preko	meja	
starozaveznega	izvoljenega	ljudstva,	ker	je	bila	od	
prvih	časov	naloga,	ki	se	je	je	mlada	Cerkev	dobro	
zavedala	in	ji	je	ostala	zvesta	skozi	vso	zgodovino.	
Tretja	točka	je	dopolnitev	podobe	pastirja	in	sledi	iz	
druge:	Kristusu	nihče	ne	more	vzeti	življenja,	pač	
pa	ga	da	sam	od	sebe;	in	ker	ima	oblast,	da	ga	dá,	
ima	tudi	oblast,	da	ga	spet	vzame	nazaj.	Spet	gre	
za	napoved	Kristusovega	trpljenja,	smrti	in	vstaje
nja;	oblast	pa,	ki	mu	je	dana,	more	tudi	tistim,	ki	
so	mu	zaupani,	vrniti	življenje.	Pastir	je	torej	poklic	
in	 poslanstvo.	 Pri	 tem	 je	pa	 treba	upoštevati,	 da	
osladne	podobe	dobrega	pastirja,	kakršne	pogosto	
srečujemo,	lahko	hudo	otežijo	razumevanje	besedila.	
Ta	podoba	lahko	zavzame	zaskrbljujočo	funkcijo	v	

življenju	vere.	Lahko	služi	kot	tolažba	ob	nasprotu
jočih	si	življenjskih	izkušnjah	in	pomaga	premagati	
očitke	proti	Božji	previdnosti,	s	tem	pa	na	temelju	
skritega nezaupanja pomaga zgraditi neko navidezno 
versko	zgradbo.	Kdor	živi	v	takem	lažnem	svetu,	je	
gotovo	gluh	za	sporočilo	evangeljskega	odlomka.	In	
če	je	gluh,	kako	naj	ga	predaja	in	širi	naprej?	Pravo	
sporočilo	je	ustvariti	v	ljudeh	tisto	zaupanje	v	Gospo
da,	ki	ga	izražajo	stare	upodobitve	dobrega	pastirja.	
Morebiti	jih	še	najbolje	izrazijo	besede	nadškofa	v	Wro
clawu,	kardinala	Bertrama,	sodobnika	našega	škofa	
Jegliča:	»Kakor	se	Jezus	zanima	za	velike	in	majhne	
skrbi	in	probleme	apostolov,	se	zanima	tudi	za	tvoje.«
29. april
5. velikonočna nedelja
KDOR OSTANE V MENI OBRODI OBILO SADU
Jn 15,1-8
Kristusov	govor	o	vinski	trti	in	mladikah	ni	obi

čajna	 evangeljska	 prilika,	 ampak	 “podobnost”,	 ki	
je	značilna	za	četrti	evangelij.	Pri	prilikah	najdemo	
povezavo	med	 podobno	 in	 resničnostjo	 šele	 na	
koncu,	tu	pa	Jezus	že	v	začetku	poudari,	da	je	on	
vinska	trta.	Primerjava	je	vzeta	iz	vinogradniškega	
življenja,	kjer	mora	trta	(Kristus)	iti	skozi	vso	skrb	
vinogradnika	(Očeta),	ki	 je	marsikdaj	boleča.	Go
vor	o	usahlih	mladikah,	ki	 jih	porežejo	in	zažgejo	
in	o	mladikah,	ki	ostanejo	na	trti	ter	obrode	sad,	ni	
samo	povzetek	odnosa	med	Kristusom	 in	 učenci,	
med	katerimi	so	tudi	odpadniki,	ampak	obenem	tudi	
napoved	prihodnosti:	vedno	bodo	na	trti	(Cerkev)	
poleg	mladik,	ki	obrode	sad,	tudi	usahle	mladike,	ki	
jih	je	treba	odstraniti.	Prve	krščanske	skupnosti	so	
to	primerjavo	brez	težav	razumele	in	jo	obrnile	nase.	
Cerkev	je	poznala	usahle	mladike	(odpadnike)	že	od	
prvih	časov	dalje	in	prav	primerjava	s	trto	je	mladim	
kristjanom	dajala	pogum,	ker	so	v	zvezi	s	Kristusom.	
Na	5.	velikonočno	nedeljo	ima	razmišljanje	o	trti	in	
mladikah	posebno	nalogo,	namreč	pomagati	kristja
nu	na	njegovi	poti,	ki	drži	med	Gospodovim	vnebo
hodom	in	njegovim	povratkom.	Cerkev	v	sedanjem	
svetu	predstavlja	notranji	in	zunanji	vidik,	oba	pa	je	
treba	sprejeti	in	živeti	v	njuni	resničnosti.	Notranji	
vidik	je	vstali	Kristus,	ki	je	šel	k	očetu	in	je	nevidni	
Gospod,	ki	ne		prihaja	ob	predvidenem	času,	zato	
je	pozabljen	in	mrtev,	medtem	ko	njegovi	služabniki	
izkoriščajo	drug	drugega	in	se	med	seboj	pobijajo.	
Zunanjemu	vidiku	pa	se	pridružuje	notranji,	ki	ga	
kratko,	pa	učinkovito	razlaga	govor	o	trti	in	mladikah.	
To	pa	pomeni,	da	njegov	odhod	in	povratek	k	Očetu	
nista	prekinitev,	ampak	vodita	k	uspešnejšemu	in	
globljemu	združenju	z	njim.	Ta	navidezna	ločitev	je	
boleča,	toda	Gospod	zagotavlja:	»Za	vas	je	dobro,	
da	odidem.	Če	ne	odidem,	Sveti	Duh	ne	bo	prišel	k	
vam.«	Ne	gre	torej	za	neko	zunanjo	edinost,	ome
jeno	v	času	in	prostoru	in	podvrženo	težavi	kako	se	
razumeti	z	besedami	in	znamenji,	ampak	za	neko	
dokončno	in	bistveno	edinost	s	Svetim	Duhom,	ki	
je	tako	resnična	in	živa	kot	edinost	mladik	s	trto.
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V	soglasju	s	skušnjo	stoletij	Sveto	pismo	uči	človeško	družino,	da	tvarni	napredek,	ki	je	velika	človeko
va	dobrina,	prinaša	s	seboj	tudi	veliko	skušnjavo.	S	prevračanjem	reda	vrednot	in	z	zamešavanjem	zlega	
z	dobrim	namreč	gledajo	posamezniki	in	skupine	samo	na	to,	kar	je	njihovo,	ne	pa	na	to,	kar	je	drugih.
Tako	pride	do	tega,	da	svet	ni	več	področje	resničnega	bratstva,	temveč	da	povečana	moč	človeštva	

grozi	z	uničenjem	človeškemu	rodu	samemu.
Če	torej	kdo	vprašuje,	kako	je	mogoče	premagati	

bedno	stanje,	 izpovedujejo	kristjani,	da	je	treba	vse	
človekove	dejavnosti,	ki	jih	vsak	dan	ogrožata	napuh	
in	neurejena	ljubezen	do	samega	sebe,	očiščevati	 in	
spopolnjevati	s	Kristusovim	križem	in	vstajenjem.
Človek,	ki	ga	je	Kristus	odrešil	 in	v	Svetem	Duhu	

napravil	za	novo	stvar,	more	in	mora	ljubiti	tudi	stvari	
same,	ki	jih	je	ustvaril	Bog.	Od	Boga	jih	namreč	pre
jema	in	zato	gleda	nanje	ter	jih	ceni	kot	prihajajoče	iz	
božje	roke.
Zahvaljuje	 se	 zanje	 božjemu	Dobrotniku;	 in	 ko	

uporablja	ter	uživa	stvari	v	duhu	uboštva	in	svobode,	
postaja	pravi	posestnik	sveta,	kakor	bi	nič	ne	imel	in	
vendar	ima	vse.	Vse je vaše, vi pa Kristusovi, Kristus 
pa božji.
Božja	Beseda	sama,	po	kateri	je	vse	nastalo,	je	po

stala	človek	in	se	je	naselila	med	ljudmi	na	zemlji.	Kot	
popolni	človek	je	stopila	v	zgodovino	sveta	in	si	jo	pri
vzela	ter	povzela	v	sebi.	Ta	božja	Beseda,	Kristus,	nam	

razodeva,	da je 
Bog ljubezen, 
hkrati	pa	nas	uči,	
da je temeljni 
zakon	človeške	popolnosti	in	zato	tudi	preobrazbe	sveta	nova	za
poved	ljubezni.
Tistim	torej,	ki	verujejo	božji	ljubezni,	prinaša	Kristus	gotovost,	

da je vsem ljudem odprta pot ljubezni in da napori za vzpostavitev 
vesoljnega	bratstva	niso	prazni.	Obenem	opominja,	da	je	treba	hoditi	
po	poti	ljubezni	ne	samo	v	velikih	stvareh,	ampak	tudi	in	predvsem	
v	navadnih	okoliščinah	življenja.
Za	vse	nas	grešnike	je	pretrpel	smrt.	S	svojim	zgledom	nas	uči,	

da	je	treba	nositi	tudi	tisti	križ,	ki	ga	telo	in	svet	nalagata	na	ramena	
tistim,	ki	se	z	vnemo	trudijo	za	mir	in	pravičnost.
S	svojim	vstajenjem	je	bil	Kristus	postavljen	za	Gospoda,	kate

remu	je	dana	vsa	oblast	v	nebesih	in	na	zemlji,	in	z	močjo	svojega	
Duha	že	deluje	v	srcih	ljudi.	In	ne	prebuja	v	njih	le	hrepenenja	po	
prihodnjem	veku,	ampak	že	samo	s	tem	tudi	oživlja,	očiščuje	in	krepi	
tiste	velikodušne	težnje,	s	katerimi	si	družina	ljudi	prizadeva,	da	bi	
napravila	svoje	življenje	bolj	človeško	in	bi	si	v	ta	namen	podvrgla	
vso	zemljo.
Toda	darovi	Duha	so	različni.	Nekatere	Duh	kliče	k	temu,	da	bi	

očitno	pričevali	za	hrepenenje	po	nebeškem	prebivališču	in	da	bi	to	
hrepenenje	ohranjali	živo	v	človeški	družini;	druge	kliče	k	temu,	da	
bi	se	posvečali	zemeljski	službi	ljudem	in	s	to	svojo	nalogo	pripravljali	
snov	za	nebeško	kraljestvo.
Vse	pa	osvobaja,	da	bi	 se	v	odpovedi	 samoljubju	 in	 s	privze

manjem	vseh	zemeljskih	sil	v	človeško	življenje	stegovali	nasproti	
prihodnosti,	ko	bo	človeštvo	samo	postalo	Bogu	prijetna	daritev.

P. Vladimir Kos

ŠE ENA OD DVANAJSTERIH ROŽ
MARIJI MISIJONARKI

Na Sinov si križ se naslónila, Mama,
na rane nedolžnega Sina-Boga –
trpeti! bila je zaveza med vama,
trpeti: izpiti ta kelih do dna.

Da vstal bo od mrtvih, si vanj verovala,
a to ni bridkosti odvzelo krvi!
Oj, Mama, ob križu od konca si stala,
oj, Misijonarka vseh zemskih poti!

In vstal je od mrtvih, se k tebi je vrnil,
v oči iz oči se je vzpel slavolok!
Oj, Mama Marija, spet k nam se obrni –
poletje se bliža in k žetvam ni rok ...

II. vatikanski koncil (1962-1965)

VSO ČLOV EŠKO D EJAVNOST
OČISTITI V V ELIKONOČNI SKRIVNOSTI

Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu 27-28
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
ZADNJI DVE KNOBLEHARJEVI LETI 1856 IN 1857

16.	januarja	je	pisal	Kirchner	iz	Kartuma	Jeranu	v	
Ljubljano.	Pravi,	da	so	bili	skoraj	vsi	v	hiši	zboleli	za	
malarijo.	Njega	je	štiri	mesece	in	pol	hudo	zdelovala,	
šele	pretekli	teden	se	je	je	rešil.	Pritožuje	se,	kako	
drago	je	vse	v	Kartumu,	trikrat	dražje	kot	v	Kairu.	
Gori	ob	Belem	Nilu,	pri	Svetem	Križu	in	v	Gondokoru	
je	pa	vse	desetkrat	dražje	kakor	v	Kartumu,	zato	so	
7.	decembra	poslali	v	oba	kraja	žito	in	druga	živila.	Z	
isto	ladjo	sta	se	odpeljala	obrtnika	Klančnik	in	Tirolec	
Kleinheinz,	v	Gondokoro	pa	Tirolec	Ladner.	Z	njima	
sta	šla	tudi	misijonska	gojenca	Jusuf	Vadič,	ki	se	
je	že	nekoliko	naučil	zidati,	in	Franc	Zandaru,	ki	se	
je	vežbal	v	tesarstvu.	Z	Belega	Nila	pa	pričakujejo	
sporočila	šele	aprila	ali	maja,	ko	se	bodo	vrnile	prve	
trgovske	ladje.
Potem	pravi:	»Zaupamo,	da	bo	Bog	okrajšal	pre

izkušnje	našega	misijona,	kajti	do	zdaj	se	je	seme	
božje	besede	moralo	sejati	na	grobove	oznanjevalcev;	
temeljne kamne mlade zamorske Cerkve so morali 
misijonarji	polagati	z	znojem	mrzlice	in	z	izgubo	svojih	
najboljših	moči.	Od	božjega	blagoslova	se	sme	za	naš	
misijon	vse	upati,	po	dosedanjih	dogodkih	se	pa	mo
ramo	tudi	vsega	bati.	Krščanska	ljubezen	(v	Avstriji),	
ki	je	do	zdaj	zelo	podpirala	naš	misijon,	bi	se	mogla	
ohladiti,	mlada	krščanska	setev	bi	pa	mogla	zapuščena	
usahniti.	Vendar	nas	to,	kar	bi	se	moglo	zgoditi,	ne	
sme	plašiti	od	dela,	od	upanja	in	od	molitve.	Gospod	
daje	uspeh,	Gospod	gradi	hišo.	Saj	se	krščanstvo	zida	
že	1857	let,	pa	kako	malo	je	na	vesoljnem	svetu	prav	
dobrih	katoličanov!	V	Evropi	se	jako	motijo,	če	mislijo,	
da	je	v	mladih	misijonskih	občinah	vse	polno	prepro
ste	nedolžnosti,	goreče	pobožnosti,	bogojubnosti	in	

zglednega	življenja.	V	misijonskih	poročilih	se	popi
suje	večinoma	samo	to,	kar	misijonarja	razveseljuje	
in	navdaja	z	upanjem;	kar	ga	žalosti	in	skrbi,	kar	mu	
povzroča	trud	in	trpljenje,	to	pa	misijonar	na	tihem	
zaklene	v	srce	in	potoži	kvečjemu	Bogu.	Krščanska	
miselnost	in	krščanska	nravnost	moreta	le	polagoma	
premagati	zmešnjavo	praznoverstva	in	pokvarjenosti.	
Misijon	mora	v	črncih	šele	obuditi	zavest,	da	so	zares	
ljudje;	šele	potem	bodo	mogli	postati	kristjani.	Na	
svojih	treh	zamorskih	dečkih	boš	videl,	kako	se	godi	
v	misijonu:	neutrudljivo	delo	z	velikim	upanjem,	pa	
majhnim	uspehom.	Komaj	 je	mladi	 črnec	nekoliko	
obrzdan,	ukročen	in	vzgoje,	pa	že	pade	nazaj	v	svoje	
staro	divjaštvo,	ki	ga	je	prejel	po	očetu	in	materi.«	
Pismo	Jeranu	zaključuje:	»Ostani	z	Bogom	in	spomi
njaj	se	me	pri	sv.	maši!	Pozdravi	oba	dečka,	naj	ne	
pozabita	naukov,	ki	sta	jih	slišala	v	Kartumu!	Pozdavi	
tudi	vse	znance!«
K	temu	Kirchnerjevemu	pismu	je	Jeran	pripisal	v	

Danici	9.	aprila	1857:	»Prosímo	Boga,	da	bi	ljudje	še	
naprej	podpirali	misijon,	kajti	zamorci	misijonarjem	
le	redkokdaj	kaj	dajo,	vse	preveč	pa	iščejo	od	njih.	
Misijon	mora	 gojence	 sam	 preskrbovati.	 Pa	 tudi	
drugi	zamorci	hudo	nadlegujejo	misijonarje,	zlasti	
ob	času	 lakote.	Ob	Belem	Nilu,	kakor	 je	pravil	g.	
Danninger,	ljudje	ves	božji	dan	tiščijo	v	misijonsko	
hišo	in	gledajo,	da	bi	kaj	dobili.	Posvetni	in	počutni	
zamorec	mora	videti,	da	misijonarji	kaj	imajo	in	kaj	
premorejo,	drugače	bi	se	malo	menil	zanje.	Koliko	
stanejo vsakoletne odprave misijonarjev v tako 
daljo,	potovanje	po	Belem	Nilu	in	oskrbovanje	treh	
misijonov,	si	sleherni	lahko	sam	misli.«

Gostner piše dalje: »Mi smo tukaj kakor prikle
njeni.	Ves	Korosko	še	nikoli	ni	videl	toliko	ljudstva	
kakor	zdaj.	Parniki	puhajo	kakor	razdraženi.	Z	vsa
kim vetrom se pripodijo k nam raznovrstne ladje na 
jadra.	Napolnjene	so	s	topovi,	bombami,	puškami,	
sabljami,	svinčenkami,	smodnikom,	svincem,	šotori,	
konji,	 živežem	 in	 ljudmi	brez	 števila.	Nedavno	 je	
prišlo	kraljevsko	veličanstvo	Said	paša	egiptovski	z	
več	tisoč	vojaki.	Šel	sem	se	mu	poklonit.	Dobil	sem	
ga pri zelo dobri volji: nek konj ga je bil s svojim 
čudnim	mrdanjem	spravil	v	tak	smeh,	da	se	je	še	
zmerom	smejal.	Ko	sem	mu	omenil,	da	potrebujemo	
kamele,	mi	je	dejal,	da	ima	še	sam	premalo.	Ko	sem	
odšel,	se	je	zaradi	konja	še	naprej	krohotal,	da	sem	
ga	še	dolgo	slišal.«
Naši	potniki	so	v	Korosku	v	teh	štirih	mesecih	in	

pol	použili	vso	zalogo	živil,	ki	je	bila	namenjena	za	
misijonske	postaje,	pa	so	še	večkrat	stradali.	Ko	se	
je	v	začetku	februarja	podkralj	vrnil	iz	Kartuma,	so	
z	največjo	težavo	in	za	drag	denar	dobili	35	mršavih	

kamel.	Večji	del	prtljage	so	morali	pustiti	v	Korosku.	
Kot	majhno	povračilo	za	škodo,	ki	jo	je	misijon	trpel	
zavoljo	 tega	čakanja,	mu	 je	podkralj	pozneje,	na	
prošnjo graditelja sueškega prekopa Lessepsa poda
ril	50	(starih)	centov	steklenih	biserov.	Njegov	brat	
Halim	paša,	kartumski	upravnik,	jih	je	pa	zahteval	
nazaj.	Gostner	si	je	komaj	izprosil	nekoliko	odloga.	
Ali	jih	je	potem	res	moral	vrniti,	ne	vemo.
10.	marca	se	jim	je	pripeljal	Knoblehar	z	Jutranjo	

zvezdo	naproti.	Po	prisrčnem	pozdravu	so	se	šli	v	
ladijsko	kapelico	zahvalit	Bogu	in	Mariji,	da	so	pri	
vseh	zaprekah	in	težavah	ostali	živi	in	zdravi.	V	Kar
tumu	so	šli	proti	misijonski	postajo	v	parih	in	molili.
Občudovali	so	novi	del	stavbe,	ki	se	jim	je	zdel	

velik	in	mogočen.
Duhovnika	Gerbla	je	Knoblehar	obdržal	v	Kartu

mu,	da	bo	učil	v	misijonski	šoli,	ker	je	že	znal	arab
sko.	Kaufmanna	in	Lanza	je	pa	20.	marca	spet	sam	
peljal	na	Jutranji	zvezdi	k	Svetemu	Križu,	Mozganu	v	
pomoč.	To	je	bila	njegova	zadnja	pot	po	Belem	Nilu.

KAKO JE LETO 1857 POTEKALO ZA MISIJON?
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BRA LI SMO .. .
OSTENDE — Pravoslavna	cerkev	v	tem	belgijskem	
pristaniškem	mestu	 je	 3.	 februarja	 slovesno	 pre
vzela	v	upravljanje	nekdanjo	katoliško	cerkev;	prvo	
v	Flandriji.	V	Belgiji	živi	okrog	150.000	pravoslavnih	
vernikov	v	80	župnijah,	iz	Vzhodne	Evrope	pa	priha
jajo	vedno	novi.	Število	katoličanov	se	zmanjšuje.
CIUDAD DE MEXICO — Iz	Mehike	 poročajo,	 da	
so	neznanci	streljali	na	avtomobil,	v	katerem	so	se	
trije	 duhovniki	 in	 dva	 laika	 5.	 februarja	 peljali	 iz	
Iguale	v	Taxco	na	 jugozahodu	države.	Pri	 tem	so	
ubili	dva	duhovnika,	preostale	potnike	pa	so	ranje
ne	prepeljali	v	bolnišnico.	V	nadškofiji	Acapulco,	iz	
katere	so	bili	duhovniki,	so	pretreseni	nad	zločinom	
in	zahtevajo	temeljito	preiskavo.
HANOVER — Klofuta	 Merklovi:	 V	 nemški	 deželi	
Spodnji Saški je na višku migrantske krize stopnja 
kriminala	zrasla	za	10,4%,	razkriva	študija,	ki	jo	je	
plačalo	nemško	ministrstvo	za	družinske	zadeve.
JERUZALEM — List	Jerusalem	Post	je	poročal,	da	
je nazareška mestna uprava zanikala pisanje jav
nih	 občil,	 da	 naj	 bi	 župan	Ali	 Sallam	 iz	 protesta,	
ker	je	ameriški	predsednik	Donald	Trump	razglasil	
Jeruzalem	za	glavno	mesto	Izraela,	odpovedal	vsa	
božična	in	novoletna	praznovanja.	Sallam	je	musli
man,	z	omenjeno	odpovedjo	je	hotel	le	protestirati	
zoper	Trumpovo	dejanje;	Nazaret	je	mesto	z	naj
več	arabskega	prebivalstva	v	Izraelu.
LIMA — Perujska	škofovska	konferenca	je	mesec	
pred	papeževim	obiskom	v	tej	državi	izrazila	boja
zen,	da	nepoštenost	predsednika	Pabla	Kuczynske
ga	ogroža	demokracijo	 in	pravni	 red	v	tej	državi.	
Kuczynski	naj	bi	kot	minister	za	gospodarstvo	sve
toval	 brazilskemu	gradbenemu	 koncernu	 in	 za	 to	
prejel	podkupnino	v	višini	petih	milijonov	ameriških	
dolarjev,	kar	je	zanikal.
RIM — Novi	 predsednik	Papeških	misijonskih	del	
nadškof	Giovanni	Pietro	Dal	Toso	je	krajevne	Cer
kve po svetu pozval k dejavnemu sodelovanju pri 
izrednem	 mesecu	 za	 misijone,	 za	 kar	 je	 papež	
Frančišek	razglasil	oktober	2019.	V	pogovoru	za	Fi
des	je	poudaril,	da	je	pobuda	“dragocena	priložnost	
za	novo	poživitev	misijonskega	duha”.
BETLEHEM/RAMALA — Raziskava Visoke šole za 
umetnost	in	kulturo	Dar-al-Kalima	v	Betlehemu	in	
ustanove Konrada Adenauerja v Ramali je pokaza
la,	 da	 namerava	 kar	 28%	 palestinskih	 kristjanov	
zapustiti	svojo	domovino:	dve	tretjini	od	teh	iz	go
spodarskih	razlogov,	9%	pa	iz	socialnih	in	verskih	
razlogov.	O	odhodu	iz	Palestine	razmišlja	tudi	24%	
muslimanov.	Za	kristjane	so	najbolj	priljubljen	cilj	
odhoda	 iz	 države	 ZDA,	 muslimanom	 pa	 je	 bliže	
Evropa,	vzrok	za	 to	pa	so	predvsem	možnosti	za	
delo,	varnost	in	stabilnost	položaja.
ATENE — Tolpa	šestih	pakistanski	migrantov,	sta
rih	od	19	do	24	let,	je	v	začetku	marca	z	noži	napa
dala	mlade	pare,	ki	so	se	sprehajali	blizu	Akropole.	
Če	so	se	žrtve	upirale,	so	jih	zabodli	ali	jim	zadali	
druge	resne	poškodbe.

NITRA — Ta	 slovaška	 škofija	 namerava	 na	 goro	
Zobor	 nad	mestom	Nitra	 zgraditi	 žičnico,	 na	 gori	
pa	postaviti	hotel.	Žičnica	bo	dolga	1.322	metrov	
in	bo	na	goro,	visoko	553	metrov,	v	šestih	kabinah	
s	po	osmimi	sedeži	prepeljala	300	potnikov.	Ti,	pa	
tudi	sprehajalci	in	kolesarji,	se	bodo	lahko	odpočili	
in	okrepili	v	hotelu	za	35	gostov.
RIM — Roberta	Molina,	odgovorna	za	brezdomce,	
je upravi mesta Rim oponesla: »V Rimu ni nobe
nega	načrta	pomoči	pozimi.	Ljudje	umirajo	na	ce
sti.	 Morali	 bi	 biti	 pripravljeni	 na	 zimo,	 a	 nismo.«	
Dva	brezdomca	sta	v	decembru	zmrznila	v	bližini	
rimske	železniške	postaje.	Mestne	oblasti	so	doslej	
poskrbele le za 40 od 230 za mrzlo obdobje obljub
ljenih	dodatnih	prenočišč.
FRANKFURT — Zgodovinar	 Hartmut	 Lehmann	
je	za	FAZ	zapisal,	da	je	še	prezgodaj	za	bilanco	o	
spominskem	letu	na	500-letnico	reformacije.	Ni	še	
natančnih	 podatkov	 o	 tem,	 koliko	 ljudi	 je	 to	 leto	
spodbudilo,	da	so	se	udeležili	bogoslužij.
DUNAJ — Direktor	Papeških	misijonskih	del	“Mis
sio” je ob letošnji avstrijski in mednarodni trikra
ljevski	akciji	izjavil,	da	so	akcijo	izvajali	ne	le	v	Av
striji,	marveč	v	vseh	150	državah,	v	katerih	deluje	
Missio.	Z	nabirkami	so	podprli	okrog	80.000	bogo
slovcev	in	semeniščnikov	v	več	sto	bogoslovnih	in	
malih	semeniščih	v	Aziji,	Afriki	in	Latinski	Ameriki.
NEW DELHI — Generalni	tajnik	Indijske	škofovske	
konference	Theodore	Mascarenhas	se	boji,	da	bodo	
hindujski	nacionalisti	v	 letošnjem	 letu	še	bolj	ne
strpni	do	verskih	manjšin	v	Indiji.	Njihov	namen	je	
spremeniti	ustavo	Indije	sebi	v	prid.
BUKAREŠTA — Romunski	pravoslavni	patriarh	Da
niel	je	v	pogovoru	za	televizijsko	hišo	TVR	pozval	k	
edinosti	 v	vsem	pravoslavnem	svetu.	Pravoslavne	
cerkve,	ki	so	se	leta	2016	udeležile	pravoslavnega	
koncila	na	Kreti,	in	one,	ki	se	ga	niso,	je	povabil,	naj	
“še	naprej	živijo	v	evharistični	skupnosti”.
KINŠASA — Kardinal	Laurent	Monsengwo	Pasinya	
je	obsodil	nasilno	ravnanje	varnostnih	sil	zoper	de
monstrante	v	Kongu,	ki	so	na	miren	način	prote
stirali	zoper	sedanje	razmere	v	državi,	ter	pozval	h	
koncu	politične	krize.	Varnostniki	so	ljudi	celo	ovi
rali	pri	obisku	bogoslužij,	pri	tem	pa	uporabili	sol
zilni	plin	in	palice.	V	državi	po	kardinalovih	besedah	
vladajo	“strah,	obup,	negotovost	in	celo	panika”.
VATIKAN — Poštna	uprava	te	mestne	države	je	ob	
300.	obletnici	rojstva	matematičarke	in	teologinje	
Marie Gaetane Agnesi (1718–1799) izdala poseb
no	znamko.	Ta	znanstvenica	iz	Milana	je	leta	1748	
izdala	knjigo	o	temeljih	analize,	istega	leta	ji	je	pa
pež	Benedikt	XIV.	(1740–1758)	dovolil	predavati	v	
Bologni.	V	Milanu	je	skrbela	za	žene	v	stiski	in	brez
domce.	 Čeprav	 ni	 imela	 akademskega	 naslova	 iz	
teologije,	je	bila	svetovalka	milanskemu	kardinalu	
Giuseppeju	Pozzobonelliju	v	teoloških	vprašanjih.
WASHINGTON — Ameriško ministrstvo za do
movinsko	varnost	in	zvezna	policija	FBI	sta	Rusijo	
javno	obtožila,	da	že	dve	leti	skuša	vdreti	v	raču
nalniške	sisteme	električnega,	jedrskega,	vodnega,	
letalskega	 in	 industrijskega	 omrežja	 ZDA.	 Ruski	
hekerji	naj	bi	omrežja	napadali	že	od	marca	2016.
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BONN/BURKINA FASO — Predsednik	 katoliške	
škofovske	konference	v	Burkini	Faso	nadškof	Paul	
Yemboaro Ouedraogo je izrazil pomisleke o pridobi
vanju	zlate	rude	zaradi	izkoriščanja	ljudi	ter	velike	
škode	za	okolje.	Dejal	je,	da	za	mlade	prihodnost	ni	
v	zlatu,	marveč	v	izobrazbi.	Burkina	Faso	je	namreč	
ena	najrevnejših	držav	na	svetu.
SOFIJA — Bolgarska	prestolnica	Sofija	namerava	s	
svojih	ulic	odstraniti	konjske	vprege	in	s	tem	izbolj
šati svojo podobo ob predsedovanju Evropski uniji 
v	prvi	polovici	leta	2018.
CARACAS — Dve	 desetletji	 socializma	 sta	 pov
zročili	ekonomsko	katastrofo,	podoba	države	pa	je	
postala	neprepoznavna.	Tisk	ponuja	 trike	za	pre
živetje:	kako	priti	do	osnovnih	dobrin,	kot	sta	olje	
in	moka.	 Venezuelcem,	 ki	 poskušajo	 pobegniti	 iz	
države	in	so	brez	potnega	lista,	svetujejo	bližnjice.	
Tiskarnam	zmanjkuje	papirja	in	tiskarske	barve.
BAGDAD — Zaradi	članstva	v	skrajni	sunitski	sku
pini	 Islamska	 država	 so	 25.	 januarja	 obsodili	 na	
smrt	 15	 turških	 džihadistk,	 eno	 pa	 na	 dosmrtni	
zapor.	Vse	so	obtožbo	priznale.	Že	januarja	so	na	
smrt	obsodili	nemško	državljanko,	ki	je	bila	obtože
na	zagotavljanja	logistične	podpore.	Ocenjujejo,	da	
je	zaradi	domnevnega	članstva	v	Islamski	državi	v	
iraških	zaporih	okoli	20.000	ljudi.
VATIKAN — Cerkveni	 sodniki,	 pristojni	 za	 reše
vanje	 zadev,	 povezanih	 z	 zakramentom	 svetega	
zakona,	 naj	 svoje	 odločitve	 ne	 znižujejo	 na	 čisto	
uradniško	opravilo,	je	papež	Frančišek	29.	januarja	
povabil	sodelavce	Rimske	rote	ob	odprtju	t.	i.	so
dnega	leta.	S	tem	naj	pomagajo	tistim	zakoncem,	
ki	si	vestno	prizadevajo	najti	pravo	pot	iz	zakonskih	
težav,	da	se	ne	bodo	“zaprli	pred	Božjo	milostjo”.
LJUBLJANA — Med	56	mesti,	v	katerih	so	izvedli	
uradno	preiskavo	o	kokainu,	se	je	Ljubljana	znašla	
na	11.	mestu.	Največ	ga	je	v	Barceloni,	švicarskem	
Zürichu	in	belgijskem	Antwerpnu.	Število	zastrupi-
tev	s	kokainom	pri	nas	skokovito	narašča.	Leta	2015	
sta	zaradi	kokaina	v	Sloveniji	umrli	dve	osebi,	leto	
pozneje	je	bilo	žrtev	belega	prahu	kar	18.
BERLIN — Novi	 nemški	 notranji	 minister	 Horst	
See	hofer	 je	 izjavil,	 da	 so	muslimani	del	Nemčije,	
ne	pa	tudi	islamska	vera.	S	tem	je	izrazil	povsem	
nasprotno	stališče	od	kanclerke	Angele	Merkel,	da	
je	islamska	vera	del	nemške	kulture.	Po	poročanju	
Deutsche	Welle	hoče	Seehofer	z	omenjeno	 izjavo	
novo	nemško	vlado	usmeriti	bolj	v	desno.
ZÜRICH — Domoznanskemu	 oddelku	 Knjižnice	
Srečka	Vilharja	v	Kopru	je	v	züriškem	antikvariatu	
uspelo kupiti delo Actiones duae Secretarii Pontificii 
tržaškega	škofa	Petra	Pavla	Vergerija,	ki	jo	je	leta	
1556	v	Baslu	natisnil	znameniti	tiskar	in	humanist	
Johan	Oporin	in	obravnava	odnos	med	katolištvom	
in	protestantstvom,	ki	se	je	takrat	širilo	po	Evropi.
RIM — Predstavnica	Tiskovnega	urada	Svetega	se
deža	je	potrdila,	da	je	bil	sodnik	prizivnega	sodišča	
Rimske	Rote,	južnoitalijanski	duhovnik	Pietro	Amen
ta,	obsojen	na	14	mesecev	zapora	zaradi	posedova
nja	pornografskega	gradiva	in	spolnega	nadlegova
nja	18-letnega	Romuna.	Na	njegovem	računal	niku	
so	našli	80	pornografskih	slik	mladoletnih	žrtev.

DUNAJ — Ob	stoti	obletnici	smrti	dunajskega	ar
hitekta	 in	 profesorja	 Otta	Wagnerja	 (1841-1918)	
so	na	Dunaju	organizirali	razstao	več	kot	500	eks-
ponatov	njegovih	del.	Njegov	učenec	je	bil	v	letih	
1895	do	1898	Jože	Plečnik,	ki	je	študij	končal	kot	
najboljši	v	letniku.	Ljubljanski	muzej	je	za	razsta
vo	 posodil	Wagnerjeva	 pisma	 Plečniku,	 fotografiji	
Plečnikovega	portreta	 iz	Wagnerjevaga	ateljeja	 in	
sliko	Plečmika	med	Wagnerjevimi	študenti.
MARIBOR — Opravili	so	39.	rez	400	let	stare	trte,	
ki še vsako leto obrodi grozdja za okrog 100 litrov 
vina.	Cepiči	so	letos	šli	v	Črno	goro,	Romunijo,	Av
strijo	in	na	Hrvaško.	Trta	sorte	žametovka	oziroma	
modra	kavčina	je	s	potrjeno	starostjo	več	kot	400	
let	vpisana	v	Guinessovo	knjigo	rekordov.
NEW DELHI — Indijski	škofje	so	v	izjavi	z	zadnje
ga	zasedanja	svoje	konference	opozorili	na	poveču
joči	 se	nacionalizem	hindujcev,	kršitev	človekovih	
pravic	 in	 nasilje	 nad	 ženskami,	 daliti	 in	 verskimi	
manjšinami,	 h	 katerim	 spadajo	 v	 Indiji	 tudi	 kri
stjani.	 Povabili	 so	 k	 zaščiti	 z	 ustavo	 zagotovljene	
pravne	države	in	posvarili	pred	poskusi	podpiranja	
nacionalizma	na	temelju	določene	kulture	ali	vere.
MADRID/HAVANA — Kubanski	urad	za	človekove	
pravice	v	Madridu	in	kritični	portal	Diario	de	Cuba	
sta	objavila	novico,	da	je	vatikanski	državni	tajnik	
kardinal	Pietro	Parolin	sprejel	kubanskega	duhov
nika	Castorja	Joseja	Alvareza	de	Deveso,	ki	se	je	v	
odprtem pismu predsedniku Raulu Castru zavzel za 
svobodne	volitve	na	Kubi.	Devesa	je	izrazil	zaskr
bljenost	nad	prihodnostjo	Kube	in	kardinala	prosil,	
naj	pismo	osebno	izroči	papežu.
BUENOS AIRES — Argentinska	 borka	 za	 drža
vljanske	pravice	in	predsednica	združenja	“babic	z	
Majskega	trga”	Estela	de	Carlotto	je	izjavila,	da	je	
papež	zaskrbljen	nad	razmerami	v	svoji	domovini.	
Srečanje	s	papežem	je	“bilo	zelo	prisrčno”.
BONN — Evangeličanska	pomoč	ženam	v	Vestfaliji	
je	zbrala	že	44.000	podpisov	v	Nemčiji,	Avstriji,	na	
Madžarskem	 in	v	Švici	 ter	pridobila	 številne	pod
pornike,	da	bi	odbor	za	podelitev	Nobelove	nagrade	
za mir to najvišje priznanje letos podelil mednaro
dnemu	odboru	ekumenskega	molitvenega	dneva.
KAIRO — Egiptovsko	 sodišče	 je	 zaradi	 umora	
koptskega	pravoslavnega	duhovnika	lani	oktobra	v	
predmestju egiptovskega glavnega mesta obsodilo 
na	smrt	19-letnega	morilca.	S	tako	kaznijo	zanj	se	
je	že	pred	sodbo	strinjal	egiptovski	veliki	mufti.
BRATISLAVA — Nemški	kardinal	Gerhard	Ludwig	
Müller	je	v	govoru	pri	maši	v	stolnici	sv.	Martina	ob	
tridnevnem	obisku	na	Slovaškem	oporekal	mnenju,	
da	je	enoboštvo	(monoteizem)	krivo	za	zatiranje,	
nestrpnost	in	nasilje.	Poudaril	je,	da	biblično	izpri
čana	vera	v	enega	in	resničnega	Boga	veliko	prej	
pomeni	»osvoboditev	od	absolutno	uzakonjenih	sil	
in	zemeljskega	nasilja«.
LINZ — Katoliška dobrodelna ustanova “MIVA Av
strija”	se	veseli	enega	najbolj	uspešnih	let	v	68-le
tni	zgodovini	delovanja.	Lani	ji	je	za	misijonske	na
mene	uspelo	zbrali	5,3	milijone	evrov.	Dve	tretjini	
od	tega	so	bili	neposredni	darovi,	tretjina	pa	iz	tri
kraljevske	akcije.
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Praznik,	kakršen	je	velika	noč,	so	slavili	včasih	ne	
samo	dva,	ampak	tudi	tri	in	več	dni.	Ni	še	dolgo	tega,	
kar	je	bil	velikonočni	torek	še	sopraznik.	Ponedeljek	
pa se slavi marsikje po svetu še dandanes kot drugi 
velikonočni	praznik.	Tudi	v	Sloveniji	je	velikonočni	
ponedeljek	dela	prost	dan.

Po	lepi	stari	navadi	so	si	dekleta in fantje pone
kod	že	na	veliko	soboto	izmenjali	pirhe.	V	žirovniški	
občini	na	Gorenjskem	pa	so	prihajali	fantje	po	pirh	
šele	na	velikonočni	ponedeljek.	Fant	se	je	svoje	dni	
na	pustno	nedeljo	dogovoril	z	dekletom,	ali	sme	priti	
po	pirhe.	Reklo	se	je,	da	si	je	tako	“pirhe	umóčil”.	Na	
velikonočni	ponedeljek	je	prišel	ponje.	Marsikateri	
fant	se	je	dogovarjal	kar	z	več	dekleti.	“Ta	prava”	
mu	 je	 dala	 več	 pirhov,	 cigaro	 in	 kolač,	 druge	 pa	
samo	pirhe	 in	z	 rdečo	žido	povito	cigaro;	 tudi	od	
natakarice	je	ta	ali	oni	dobil	cigaro.	Marsikateri	si	
je	nabral	pirhov	“na	kolobóc”	(cel	kup).	Tudi	bele	
rutice	s	“šlinganimi”	robovi	so	dajala	dekleta	svojim	
fantom	ali	pa	mehur	za	tobak.
Pirhov	je	bilo	tedaj	dovolj	povsod.	Že	na	veliko	

nedeljo	zjutraj	so	se	začele	na	vasi	in	pred	cerkvijo	
nekoč	tako	priljubljene	igre s pirhi. »Komaj se zor
ja	vuzámskega	jutra	napoči,«	piše	J.	Navratil	 leta	
1849,	»komaj	procesija	mine,	se	že	otroci	in	odrasli	
mladeniči	od	vsih	strani	s	pisancami	v	rokah	in	žepih	
shajajo.	Zdaj	se	prične	vojska	s	kurjimi	jajci	...«	Prav	
posebno	pa	je	bil	priličen	za	igre	s	pirhi	dopoldan	
velikonočnega	ponedeljka.
Najbolj	pogoste	igre	so	bile	“turčanje”,	“valinča

nje”	in	sekanje.
Pri	turčanju	–	in	tudi	pri	valinčanju	–	gre	pač	za	

to,	da	se	pirhi	–	kakor	pri	balinanju	–	zadevajo	in	
trkajo.	Pirh	udari	ob	pirh	–	ozki	vrh,	“špica”,	ob	ozki	
ali	pa	široki	vrh,	“pêta”,	ob	široki.	Komur	se	pirh	pri	
tolčenju	ubije,	ga	izgubi.	Za	tolčenje	prihov	si	tol
kači	vedno	izbero	pirh,	ki	ima	trdo	lupino.	Tak	pirh	
se	spozna	po	tem,	da	ima	čist	glas,	ako	potolčemo	
z	njim	po	prednjih	zobeh.	Če	je	glas	hrupen,	je	lu
pina	mehka	–	tak	pirh	ni	za	tolčenje.	V	Beli	Krajini	
je	takšna	pokušnja	že	hkrati	igra.	»Skerbno	poprej	
eden	drugega	pisanco	na	zobéh	preskusi.	Čigar	pi

sanca	se	na	obeh	straneh	vbije,	tisti	jo	zgubi.	Kislo	
se	derži.	Uni	pa	moško	stopa,	ki	dobi.	Komur	se	je	
pirh	ubil	na	obeh	koncih,	pripoveduje	s	svojega	bre
zniškega	konca	na	Gorenjskem	F.	S.	Finžgar,	je	pirh	
zaigral.	Če	sta	se	pirha	skončnila,	se	pravi,	enemu	
se	je	ubila	“spetna”,	drugemu	“špična”,	sta	ostala	
vsak	pri	svojem.	Za	to	igro	so	se	glasno	sklicevali:	
cevc,	špična,	spetna!	Prebrisanci	so	hoteli	goljufati.	
Jajce	so	izpihali	in	ga	napolnili	s	smolo.	Taka	jajca	
so	bili	smolci	(Gorenjsko),	zalitnjaki	(Ziljska	dolina),	
smolenice	 (Bela	Krajina),	 smolnjaki	 (Notranjsko),	
ki	so	zaradi	svoje	teže	vsako	drugo	jajce	ubili.	Če	
so	 navihanca	 izsledili,	mu	 je	 bilo	 gorje.	 »Razbite	
pisance	mečejo	vanj	...	Poverh	ga	pa	še	po	herbtu	
nažgejo	...«	Na	Notranjskem	(Grahovo)	so	goljufali	
tudi	 s	 suhim	 jajcem,	ki	 so	ga	 imeli	prej	dva	me
seca	v	dimnici	...	Igra	je	imela	po	raznih	krajih	na	
Slovenskem	različna	imena:	na	Gorenjskem	se	na	
splošno	trčajo,	v	Poljanski	dolini	se	pirhajo,	v	Mežiški	
dolini	se	tulčkajo,	v	Podjuni	tarčajo,	v	Ziljski	dolini	
se	tučajo,	na	Notranjskem	trkajo	ali	se	tudi	turčajo,	
v	Beli	Kajini	se	šterclajo	ali	turčajo.
Nekoliko	drugačno	je	rolkanje	(Podjuna)	ali	trk-

ljanje	(ljubljanska	okolica),	valinčanje	prihov.

V	Podjuni	je	v	prejšnjih	časih	o	veliki	noči	staro	in	
mlado	rolkalo.	Sedaj	je	to	le	še	igra	mladine.	Rolko	
narede	in	“strešnice”,	tenko	cepljene	deske	(skodle).	
Po	sredini	deščice	izrežejo	žleb,	na	zgornjem	koncu	
pa	zvrtajo	luknjo,	v	katero	pride	količek,	ki	se	zasadi	
v	zemljo,	da	deska	trdno	stoji;	s	sprednjim	koncem	
zasade	desko	tudi	še	v	zemljo.	Deščica	torej	primer
no	visi	in	po	njnem	žlebu	spusti	prvi	igralec	jajce,	ki	
ostane	na	mestu,	kjer	se	je	ustavilo.	Takoj	za	tem	
spusti	drugi	igralec	svoj	pirh	po	deski,	Če	njegov	pirh	
zadene	prvega,	je	igro	dobil	in	lahko	spravi	tudi	jajce	
prvega	igralca.	Če	pa	pirh	drugega	igralca	ni	zadel	
prvega	pirha,	spuste	svoj	pirh	po	žlebu	še	tretji	in	
nadaljnji	igralci.	Igra	je	najbolj	zanimiva,	če	se	je	
udeleži	mnogo	igralcev.	Po	navadi	se	igralci	še	dome
nijo	in	narede	na	kraju,	kjer	se	deska	dotika	zemlje,	
polkrog	in	polagajo	nanj	vse	pirhe,	ki	so	zdrsnili	po	

Niko Kuret

V ELIKONOČNI PONED ELJEK

Turčanje

Trkljanje



2018 – AM – APRIL 105

žlebu,	tako	da	gledajo	pirhi	z	ozko	konico	proti	ustju	
deske.	 Igralec	si	pridobi	pirh	soigralca,	če	njegov	
pirh	zadene	tovarišev	celec	enkrat,	po	dogovoru	tudi	
večkrat.	Vsakemu	igralcu	je	dovoljeno,	da	sme,	pre
den	potoči	pirh,	deščico	nekoliko	premakniti,	padec	
zvišati	ali	znižati	ali	pa	drugače	naravnati,	da	ima	več	
uspeha	pri	igri.	Nekateri	igralci	so	
prav	izvežbani	in	priigrajo	mnogo	
pirhov.	Mladina	igrá	to	igro	ob	le
pem	vermenu	na	kopini	pred	hišo,	
kadar	pa	je	sneg	in	grdo	vreme,	
tožijo:	»Letos	bomo	morali	rolkati	
po	odeji	v	hiši.
Tudi	 v	 Poljanski	 dolini	 nad	

Škof	jo	Loko	poznajo	podobno	ig-
ro.	Na	gladki	tratini	–	ob	slabem	
vremenu na kakšnem podu – po
ložijo	vštric	dve	štrenarici	(gladki	
letvi	za	predeno),	tako	da	sta	na	
enem	koncu	za	dobro	ped	podlo
ženi.	Po	letvicah	spuščajo	igralci	
pirhe,	ki	se	–	podobno	kot	pri	pod
junskem rolkanju – skotalikajo 
na	različno	razdaljo	po	trati.	Kjer	
jajce	obstane,	tam	mora	tisti,	ki	
ga	je	skotalil,	položiti	“stavo”,	jaj
ce	pa	odstrani.	Za	“stavo”	položi	
kakšno	jabolko,	lecet,	bob	ali	kaj	
podobnega.	 Če	 se	 pirh	 nasled-
njega	 igralca	 dotakne	 stave,	 je	
stava	njegova,	če	ne,	mora	sam	
položiti	stavo.	Igro	imenujejo	pirhanje ali valinčan-
je.	Podobno	 igro	poznajo	 tudi	v	 ljubljanski	okolici	
(Zadobrova);	pravijo	ji	trkljanje.
Na	Ptujskem	polju	(Spuhlja)	igrajo	to	igro	druga

če.	Na	vasi	si	naredi	mladina	jamo,	“tačko”,	v	katero	
potaka	pisanke.	Zanje	igra	podobno	kakor	v	Podjuni	
ali	v	Poljanski	dolini.	Na	Murskem	polju	so	na	rahli	
strmini	naredili	v	tla	jamico,	položili	okoli	nje	rdeče	
barvane	pirhe	in	jih	z	nogami	kotalili	proti	jamici.	
Kdor	je	prvi	spravil	jajc	v	jamico,	je	bil	zmagovalec.	
To	so	igrali	odrasli	in	mladina.
Nič	manj	priljubljeno	ni	bilo	sekanje	pirhov.	Po

maranče	 so	 sekali	 fantiči	 že	 v	 velikem	 tednu.	Za	
sekanje	pirhov	veljajo	določena	pravila.	Na	Notranj
skem	(Grahovo	pri	Cerknici)	se	fantiča	pogodita	ali	
se	seka	“za	prijeti”	ali	“za	skriti”	ali	“za	skozi”.	Pri	
prvem	načinu	naj	se	novec	vsaj	toliko	zasadi	v	pirh,	
da	prebije	lupino	in	v	njem	obtiči,	a	ostane	viden.	
Pri	drugem	načinu	se	mora	novec	skriti	pod	lupino,	
da	ga	ni	videti.	Pri	tretjem	načinu	mora	novec	pirh	
popolnoma predreti in zleteti skozenj ali pa vsaj 
na	drugi	strani	pogledati	iz	lupine.	Kdor	te	pogoje	
izpolni,	dobi	pirh.	Če	ne,	si	vzame	novec	tisti,	ki	je	
pirh	dal	sekati.	Pri	sekanju	drži	pirh	v	roki	ali	pa	ga	
položi	predse	na	tla.	Sekač	ga	skuša	zadeti	iz	tolikšne	
oddaljenosti,	da	pride	nagnjen	s	stegnjeno	roko	do	
okoli	30	cm	v	bližino	jajca.	Da	je	pirh	teže	zadeti,	ga	

polože	tudi	k	svoji	peti	ali	mu	ga	drži	visoko	ob	peči	
ali	ob	vratih,	celo	ob	prečniku	(tramu)	pod	lesenim	
stropom	v	hiši.	Kadar	se	seka	v	roki,	drži	“podajač”	
jajce	v	zaprti	dlani,	da	sta	palec	in	kazalec	zgoraj	in	
puščata	odprtino	enega	do	dveh	centimetrov.	Skozi	
to	“razpoko”	mora	sekač	zadeti	pirh.	Dostikrat	se	

zgodi,	 da	 se	 sekaču	met	 novca	
ponesreči	in	da	z	njim	celo	zadene	
soigralca	v	roko	ali	prst.	Čeprav	
teče	kri,	soigralec	to	rad	prenese,	
saj	je	novec	njegov	...
Za	 igre	 so	 rabili	 zmerom	 le	

navadne	pirhe,	enobarvne	(rdeče,	
rumene).	 Sekali	 so	 največkrat	
take,	ki	so	se	bili	pri	turčanju	ubili.	
Sekali	pa	niso	le	jajc,	ampak	tudi	
pomaranče	in	celo	jabolka.	Jajca	
in	pomaranče	sekajo	zlasti	na	Go
renjskem,	v	ljubljanski	okolici,	na	
Dolenjskem	in	Notranjskem.	Le-tu	
(Grahovo)	sekača	pri	pomaranči	
radi	tako	opeharijo	da	namakajo	
pomarančo	 v	 kropu.	 Novec	 od	
take	 pomaranče	 odskoči.	 Edino	
v	Ziljski	dolini	sekanje	pomaranč	
ni	v	navadi;	tam	kupujejo	fantiči	
jajca	 za	 igro	 v	 trgovini,	 ker	 so	
prenaglo	ob	tista,	ki	so	jih	dobili	
v	dar	...
Na	Goriškem	in	Primorskem	je	

igra	s	pirhi	v	navadi	predvsem	na	
velikonočni	ponedeljek.	Okoli	Mosta	na	Soči	pravijo,	
da	pirhe	“pikajo”,	v	Beneški	Sloveniji	jih	“priciljajo”	
ali	“bijejo”.

V	Kanalski	dolini,	zlasti	v	Žabnicah	in	Ukvah,	je	
med	fanti	priljubljeno	razbijanje	pirhov.	Po	gostilnah	
se	skušata	po	dva	 in	dva.	Vsak	drži	v	pesti	pirh.	
Pirha	ni	skoraj	nič	videti,	samo	košček	zgornjega	ali	
spodnjega	konca	se	kaže	med	prsti.	Toliko	časa	se	
dajeta	in	bijeta	drug	drugega	po	pésti,	da	se	pirh	
zdrobi.	Dobi	ga	zmagovalec.

Sekanje

Presekan
pirh

Ko te teži vreme zemeljskih skrbi ali velikih bridkosti, misli na to: nekoč bo prišla večna velika noč.
Dominik Thalhammer
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
SEJALEC JE ŠEL SEJAT SEME

S A M A R I J A N K A  I N  Ž I V A  V O D A
Ker	so	Janeza	Krstnika	zaprli,	se	je	Jezus	odločil,	

da	se	vrne	v	svojo	deželo.	»Ko	je	torej	Jezus	izvedel,	
da	so	farizeji	slišali,	kako	pridobiva	in	krščuje	več	
učencev	kot	Janez	–	čeprav	Jezus	sam	ni	krščeval,	
ampak	njegovi	učenci	–,	je	zapustil	Judejo	in	spet	
odšel	v	Galilejo«	(Jn	4,1-3).	Kristusovo	javno	delo
vanje	se	še	ni	začelo,	pa	moremo	iz	tega	stavka	že	
zaključiti,	da	ga	sumničijo	in	so	proti	njemu.	Vendar	
ni	še	priša	ura,	da	bi	se	temu	javno	uprli.	Zdi	se,	
da	je	bila	policija	manj	nezaupna	v	deželi	četrtnega	
oblastnika	kakor	v	mestu	duhovnikov.	Jezus	se	je	iz	
Jeruzalema	umaknil.

Kakšen	razlog	ga	je	nagnil,	da	je	izbral	za	povra
tek	v	Galilejo	raje	pot	preko	gričev	kakor	pa	vzdolž	
Jordana?	 Ne	 vemo;	morda	 samo	 zato,	 da	 bi	 se	
izognil	moreči	vročin,	ki	že	v	začetku	maja	pritiska	
v	globoko	zasekani	dolini.	Izbira	je	vsekakor	nudila	
priliko	za	enega	najlepših,	pa	tudi	najpomembnejših	
dogodkov	v	evangeliju,	ki	je	prehod	iz	dokončane	
dobe	prvih	znamenj	v	dobo	Jezusovega	izrazitega	
javnega	nastopanja.	Pot	vodi	preko	Betela,	Sihema,	
Samarije	in	En-gannina	(danes	Jenin)	po	zgornjem	

delu	dežele.	Sicer	ne	manjka	hudo	razgretih	pobočij	
in	drugih	vročih	mest,	vendar	pa	tam	vsaj	proti	ve
čeru	pihlja	lahen	vetrič,	ob	katerem	je	čistil	Booz	na	
gumnu	svoje	žito	in	pri	katerem	se	je,	kakor	slikovito	
pripoveduje	Sveto	pismo,	hladil	tudi	Jahve	v	svojem	
vrtu.	Brez	dvoma	je	takrat,	kakor	danes,	obilni	prah	
razgrinjal	pod	nogami	popotnika	mehko	preprogo	ter	
mu	povzročal	žgočo	žejo	v	grlu.	Od	Jeruzalema	do	
Tiberijskega	jezera	je	po	tej	poti	vsaj	tri	dni	hoda.
Pa	vendar	more	človeka	izbira	te	poti	presenetiti.	

Pot	gre	namreč	preko	Samarije,	za	kar	se	Judje	niso	
odločali	brez	pomisleka.	Sicer	je	res,	da	je	velika	noč	

že	davno	minila	in	Samarijani	goto
vo	niso	več	prežali	vzdolž	potov,	da	
bi	 želeli	 jeruzalemskim	 romarjem	
vse	prej	kot	srečno	pot.
Nasprotje	med	 Judi	 in	 Sama

raijani	 je	 že	 davno	 postalo	 pravo	
sovraštvo.	Dokaz	njihove	slabe	vo
lje	moremo	videti	pri	Lk	9,52,	kjer	
nočejo	 sprejeti	 Jezusa,	 ker	 gre	 v	
Jeruzalem,	medtem	ko	Jožef	Flavij	
govori	 o	 pravih	 napadih.	 Razdor	
je	 nastal	 leta	 935	 pred	Kr.,	 takoj	
po	 Salomonovi	 smrti.	Medtem	 ko	
je	 bila	 Judeja	majhno	 kraljestvo,	
se	 je	 večji	 del	 plemen	 združil	 v	
“Izraelskem	kraljestvu”.	Verska	 in	
politična	vprašanja	so	prav	kmalu	
zastrupila njune medsebojne od
nose.	 Severnjaki	 so	 hoteli	 nekaj	
časa	imeti	lastno	bogočastje,	dvoje	
zlatih	 telet,	 o	katerih	 so	 trdili,	 da	
predstavljata	 Jahveja.	 Pozneje	 je	
njihov	kralj	Omri,	sicer	prav	modro,	
izbral	nov	prostor	za	prestolnico,	da	
bi tekmoval s Sionom: Samarijo na 
višini,	ki	nadzoruje	vso	pokrajino	do	
morja,	ki	se	onstran	zareze	lesketa	
na	zahodu.	Ko	jo	je	Sargon	leta	722	
pred	Kr.	razdejal,	ni	zbujalo	mesto	
“brezbožnega”	Ahaba	 in	 “gnusne”	

Izabele	pri	Judovih	ljudeh	nobenega	sočutja.	Toda	
prvi	strahoti	je	kmalu	sledila	še	hujša.	Asirci,	ki	so	
odpeljali	Izraelce,	so	naselili	v	deželi	svojat	najraz-
ličnejših	ljudstev,	pobranih	na	štirih	koncih	države.	S	
češčenjem	edinega	Boga	se	je	pomešalo	še	dvajset	
malikovalstev.	Ko	so	se	Judje	vrnili	iz	pregnanstva	
so,	nepopustljivi	v	svoji	veri,	odklanjali	vsak	stik	z	
nečistimi	Samarijani,	ki	so	jih	 imeli	za	pogane	ali	
še	za	kaj	hujšega.	Ti	so	jim	odgovorili	tako,	da	so	
skovali	proti	njim	številne	spletke.	Končno	se	je	v	
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Ezrovem	času	neki	jeruzalemski	svečenik,	ki	je	pre
lomil	s	templjem,	izselil	v	Samarijo	in	postavil	na	
gori	Garizim	svetišče,	ki	je	tekmovalo	s	svetiščem	
pravega	Boga.	Odtlej	ni	bilo	več	grdobije,	ki	je	ne	
bi	Samarijani	obrnili	zoper	Jude.	Tako	so	(okoli	leta	
6	pr.	Kr.)	vrgli	med	velikonočnimi	
prazniki	v	Sveto	človeške	kosti,	da	
bi	omadeževali	sveti	kraj.	Eden	od	
očitkov	pravih	vernikov	Herodu	je	
bil,	da	je	pod	imenom	Avguste	ali	
Sebaste,	ki	ga	nosi	še	sedaj,	raz
košno	pozidal	Samarijo,	namesto	
da	 bi	 jo	 pustil	 v	 razvalinah,	 kot	
je	 storil	 leta	128	pred	Kr.	 Janez	
Hirkan.	 »Samarijanska	 voda,«	
so	govorili	rabini,	»je	bolj	nečista	
kakor	svinjska	kri	sama.«	Jud	je	
moral	biti	zelo	žejen,	da	je	prosil	
zanjo.
Drugi	dan,	ko	so	prehodili	 že	

petdeset	 kilometrov,	 je	 prišel	
Jezus	 s	 svojimi	 učenci	 v	 okolico	
Sihema,	 starega	 zgodovinskega	
mesta	očakov	in	sodnikov,	kjer	je	
bil	dal	Jakob	zemljišče	sinu	Jožefu,	
kjer	je	bil	ta	pokopan	in	kjer	je	Jo
zue	slovesno	zbral	ljudstvo,	da	je	priseglo	zvestobo	
zavezi;	bila	je	to	prestolnica	Abimeleka,	izraelskega	
vrhovnega	poveljnika	v	času	osvajalnih	vojskà.	Spo
mini	na	to	so	bili	zdaj	grenki	v	srcu	pobožnih	Judov.	
Na kraju starega zgodovinskega mesta na višini 570 
metrov	na	sedlu,	ki	veže	Hebal	z	Garizimom,	je	bila	
pred	dva	tisoč	leti	ena	tistih	napol	izumrlih	vasi,	ka
kršne	vidimo	danes	v	francoskih	Južnih	Alpah,	ki	jih	
ljudje	zaradi	pomanjkanja	vode	polagoma	zapuščajo.	
Rekli	ji	niso	več	Sihem,	ampak	Sihar.	Naselje	se	je	
preselilo	v	dolino,	kjer	se	je	razvilo	v	Vespazijanovem	
času	in	prevzelo	ime	Flavia	Neapolis.	Gre	za	Nablus,	
ki	ga	je	leta	1927	večinoma	porušil	potres	ter	je,	
za	 silo	 pozidan,	 danes	 samo	 brezpomemben	 trg,	
katerega	edina	zanimivost	je,	da	prebivajo	v	njem	
zadnji	 potomci	 krivoverskih	 Samarijanov,	majhno	
občestvo	sto	šestdesetih	ljudi.
Besedilo	četrtega	evangelija,	ki	je	tako	natančno	

glede	krajev,	da	je	rekel	Renan:	»To	je	mogel	napi
sati	samo	palestinski	Jud,	ki	je	često	prestopil	vhod	
v	 Sihemsko	 dolino,«	 ni	 nič	manj	 natančno	 glede	
časa.	Šest	je	bila	ura,	ko	je	prišla	truma	do	vznožja	
Siharskega	vzpona.	Potniki,	ki	so	odšli	iz	Jeruzalema	
zjutraj,	morajo	dejansko	priti	do	tega	mesta	proti	
poldnevu	naslednjega	dne.	Bilo	je	vroče:	planjava	
El-Makneh,	kjer	so	bili	že	poželi	žito,	je	bila	v	soncu	
napolnjena	z	glasovi	murnov,	v	izsušenih	hudour
nikih	pod	mostovi	iz	starih	kamnov	pa	je	bilo	videti	
samo	kupe	kremenjaka,	med	katerimi	so	presene
čali	oko	cvetoči	lovorji.	Jezus	je	bil	utrujen	od	pota.	
Medtem	ko	so	učenci	stopili	po	živež	v	naselje,	je	
sédel.	Prav	tam	je	bil	namreč	zelo	star	vodnjak,	ki	
je	bil	pri	ljudeh	zelo	v	čislih;	izročilo	mu	pravi	“Jako
bov	vodnjak”.	Na	tem	mestu	je	videti	danes	ogrodje	
cerkve,	ki	so	jo	začeli	graditi	pravoslavni	pred	letom	
1914	namesto	konstantinske	bazilike,	a	je	zdaj	skoro	

opuščena.	Vodnjak	je	v	kripti	in	službujoči	pop	spusti	
vanj	s	pomočjo	vretena	pladenj	s	svečo,	da	bi	poka
zal	veliko	globino	–	dvaintrideset	metrov	–	črnega	
brezna,	na	dnu	katerega	se	še	vedno	lesketa	voda,	
za	katero	je	prosil	Jezus.

Poezija	 vodnjakov	 je	 vedno	 ganila	 srce	 noma
dov	v	puščavskih	deželah.	Abrahamov	služabnik	je	
srečal	ob	vodnjaku	v	“Nahorjevem	mestu”	Rebeko,	
bodočo	nevesto	svojega	mladega	gospodarja	Izaka.	
»Pridi	gor,	vodnjak	–	prepevajte	mu!	Vodnjak,	ki	so	
ga	izkopali	knezi,	ki	so	ga	izsekali	prvaki	 ljudstva	
z	žezlom,	s	svojimi	palicami,«	govori	star	spev	(4	
Mz	21,17b-18);	kdor	ima	namreč	vodo,	ima	oblast.	
V	 vročih	urah	 sanjajo	na	Vzhodu	o	 kapljici	 vode,	
hrepene	 po	 poroznih	 hladilnih	 vrčih,	 v	 katerih	 se	
ohrani	dragocena	tekočina	sveža.	Ko	je	“gospodar	
vodnjaka”	obrnil	ključ,	so	ženske	z	vrčem	na	glavi	
pohitele	k	vodnjaku.	K	eni	od	njih	se	je	obrnil	Jezus	
in	ji	rekel:	»Daj	mi	piti.«
Prošnja,	ki	se	nam	zdi	čisto	naravna,	je	bila	zaradi	

judovskih	običajev	tistega	časa	nenavadna,	skoro	
žaljiva.	Predvsem	so	rabini	jasno	odsvetovali	javno	
ogovarjati	na	cesti	žensko,	pa	naj	bi	bila	tudi	lastna	
žena;	če	si	v	gostilni,	ne	ogovarjaj	niti	svoje	sestre	
ali	hčere,	“češ,	kaj	bodo	sicer	rekli”.	Dalje,	in	to	je	
moglo,	kakor	se	zdi,	še	povečati	pohujšanje:	ali	je	
mogel	pravi	Jud,	vernik	Najvišjega,	začeti	pogovor	
s	samarijansko	brezbožnico?	Tu	je	prvič,	vendar	ne	
zadnjič,	ko	vidimo	Jezusa,	da	mirno	krši	izročila,	šege	
in	zahteve,	ki	so	bile	pri	vsej	svoji	častitljivosti	samo	
razodevanje	najhujše	judovske	ločenosti	od	drugih.
Toda	prizor	se	takoj	razvozla.	Jedrnato	besedilo	

Janezovega	evangelija	ga	čudovito	poživlja.	»Kako	
vendar	ti,	ki	si	Jud,	prosiš	mene,	Samarijanko,	naj	ti	
dan	piti?«	Ženska	je	samozavestna	in	prav	nič	plaš-
na;	moškim	zna	odgovarjati	z	rahlo	nesramnostjo	v	
glasu.	Vendar	Jezusa	njen	naglas	ne	zmede.	»Če	bi	
poznala	Božji	dar	in	če	bi	vedela,	kdo	je,	ki	ti	pravi:	
›Daj	mi	piti,‹	bi	ga	ti	prosila	in	dal	bi	ti	žive	vode.«	
Zdaj	izdaja	presenečenje	v	glasu	Samarijanke	več	
spoštljivosti:	»Gospod,	nimaš	s	čim	zajeti	in	vodnjak	

Jezus in Samarijanka
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je	globok.	Od	kod	imaš	torej	živo	vodo?	Si	mar	ti	
večji	kot	naš	oče	Jakob,	ki	nam	je	dal	ta	vodnjak	
in	je	iz	njega	pil	on	sam,	njegovi	sinovi	in	njegova	
živina?«	Tudi	Nikodem	je	odgovoril	podobno,	racio
nalistično,	zemeljsko.	»Vsak,	kdor	pije	od	te	vode,«	
mirno	odgovori	Jezus,	»bo	spet	žejen.	Kdor	pa	bo	pil	
od	vode,	ki	mu	jo	bom	jaz	dal,	ne	bo	nikoli	žejen.«	
Živa	voda!	Tista,	ki	osvežuje	človekovo	srce,	nepre
stano	izsušeno	od	stiske	in	greha,	tista,	ki	»teče	v	
večno	življenje,«	ki	so	jo	potem	stari	kristjani	tako	
radi	upodabljali	na	sarkofagih	kot	simbol	obljubljene	
sreče	...

Ali	sluti	Samarijanka	skrivnost,	ali	si	hoče	samo	
prihraniti	 nepotreben	 trud?	 Takoj	 odgovori:	 »Go
spod,	daj	mi	te	vode,	da	ne	bom	žejna	in	ne	bom	
hodila	sem	zajemat.«	Tedaj	jo	Jezus	nenadoma	raz
krinka	in	jo	premaga.	Ni	si	težko	zamisliti	njegovega	
pogleda,	kako	počiva	na	njej,	kakor	je	malo	prej	na	
Natanaelu.	»Pojdi	 in	pokliči	svojega	moža	 in	pridi	
sem!«	–	»Nimam	moža.«	Ženska	je	postala	zvijačna,	
da	bi	prikrila	svojo	sramoto.	»Dobro	si	rekla:	›Nimam	
moža‹;	kajti	pet	mož	si	imela	in	ta,	ki	ga	imaš	zdaj,	
ni	tvoj	mož.	To	si	prav	povedala.«	Bilo	je	dovolj,	da	
je	klonila.	»Gospod,	vidim,	da	si	prerok.«
Kako	človeška	in	pristna	je	grešnica,	ki	nam	jo	

kratki	razgovor	tako	popolno	razkrije!	Najprej	pre
drzna	in	nato	nemirna,	nato	iz	dna	duše	vdana	in	
ginjena,	kakor	so	pač	ženske,	ne	zaradi	dokazov,	
ampak	ker	jo	je	spomnil	njene	zgodbe,	ter	končno	
premagana,	ko	čuti,	da	jo	je	Jezus	spregledal.	Njo,	
v	nekem	smislu	tako	nevredno,	izbere	Jezus,	da	ji	
razodene	nekatere	od	največjih	skrivnosti	svojega	
poslanstva.	Ko	se	zdi,	da	mu	hoče	reči,	kako	bi	bila	
na	njegov	klic	pripravljena	vrniti	se	k	izraelskemu	
bodočastju,	častiti	Boga	ne	več	na	Garizimu,	ampak	
v	Jeruzalemu,	ji	Jezus	odgovori	s	temeljno	izjavo:	
»Odrešenje	je	od	Judov,«	ker	je	Mesija	iz	njihovega	

rodu,	 toda	 blizu	 je	 ura,	 ko	 se	 bo	 njihovo	
narodno	bogoslužje	moralo	umakniti	bogo
častju	vsega	sveta,	ko	bodo	ljudje	Boga,	ki	
je	duh,	častili	v	duhu	in	resnici.
Ali	je	preprosta	siharska	žena	razumela	

vesoljni	nauk,	ki	je	nenadoma	postavil	Je
zusovo	poslanstvo	na	raven,	na	kateri	se	bo	
uresničil?	Deloma	gotovo,	ker	je	odgovorila,	
da	ve,	da	bo	vse	to	razodeto,	ko	pride	Me
sija.	Tedaj	se	je	zgodilo,	da	je	Jezus	zaupal	
njej,	grešnici,	tujki,	česar	še	nikoli	ni	povedal	
tako	odločno:	»Jaz	sem,	ki	govorim	s	teboj.«
Tu	se	prizor	konča.	Vse	je	bilo	povedano.	

Iz	mesta	so	se	vrnili	učenci	s	kruhom,	olivami	
in	sirom.	Njihov	učenik	govori	s	to	žensko?	
Nič	niso	rekli,	mislili	pa	so	si	svoje.	Jezus	je	
pa	še	vedno	pod	vtisom	tega,	kar	je	pravkar	
doživel;	lepo	je	rešiti	dušo	in	izgubljena	ovca	

je	ljuba	pastirjevemu	srcu.	Zato	jim	reče,	ko	mu	ponu
dijo	jesti:	»Jaz	imam	za	jed	hrano,	ki	je	vi	ne	poznate	
...	Moja	hrana	je,	da	uresničim	voljo	tistega,	ki	me	je	
poslal,	in	dokončam	njegovo	delo.«
Iz	Siharja	so	prišli	ljudje,	ki	jih	je	bila	obvestila	

ženska	in	se	zbrali	okrog	njega,	željni,	da	bi	ga	po
slušali.	Jezus	je	pokazal	učencem	svoje	–	žetev	bo	
zrastla,	kot	raste	spomlad	na	bližnji	pristavi.	Ali	niso	
videli	tudi	galilejski	kmetje,	ki	tako	dobro	poznajo,	
kdaj	je	žito	zrelo,	da	se	bliža	ura,	ko	bo	treba	iti	s	
srpom	v	človeško	žetev?	Po	dveh	dnevih	počitka,	ki	
ga	je	Jezus	preživel	pri	navdušenih	Samarijanih,	je	
odšel	nato	dalje	proti	severu.

Jakobov vodnjak
danes

Samarijani	 so	 etnična	 skupina,	 ki	 živi	 na	 Levan
ti.	 Po	 njih	 se	 imenuje	 tudi	 pokrajina	 Samarija 
(hebrejsko:	שומרונ [Šomron]	=	Samarija;	שומרונים 
[Šom	ronim]	 =	 Samarijani).	 Ime	 Samarijani (po 
njihovem	lastnem	prepričanju)	izvira	iz	hebrejske	
besede שמַרֶיִם [Šamerim],	 ki	 pomeni	 Izpolnjujoči	
(Postavo)	 –	 njihova	 glavna	 verska	 usmeritev	 je	
namreč	 Torá	 ali	 Postava.	 Samarijani	 sami	 trdijo,	
da	je	njihova	vera	prvotna	in	pravilnejša	oblika	ju
daizma.
Današnji	 Samarijani	 živijo	 v	 glavnem	 v	 okolici	
gore	Garizim	(hebrejsko:	הר גריזים	 [har	Gerizim])	
blizu	mesta	Nablus	(hebrejsko:	שכם	[Šehem])	na 
Zahod	nem	bregu	reke	Jordan.
Gora Garizim (ali tudi Gerizim) je za Samarijane 
svet	kraj	-	to	naj	bi	bila	ena	od	dveh	gora,	kjer	so	

KDO	SO	SAMARIJANI
dvanajstera	 izraelska	 plemena	 začela	 poseljevati	
obljubljeno	deželo.	Stara	zaveza	govori	o	gori	bla
goslova	in	o	gori	prekletstva	(glej	5	Mz	11,26-32)).	
Na	eni	od	teh	dveh	gora	naj	bi	Judje	tudi	postavili	
oltar	(glej	5	Mz	27,1-7).
Tudi	Nova	zaveza	omenja	goro,	kjer	so	Samarijani	
molili	Boga	–	v	Janezovem	evangeliju	Samarijanka	
sprašuje	Jezusa,	ali	je	bolj	prav	slaviti	Boga	na	tej	
gori	ali	v	Jeruzalemu	(glej	Jn	4,7-26).
V	preteklosti	so	Samarijani	verjeli,	da	bodo	njiho-
vi	 potomci	ustvarili	 številčno	močno	 skupnost,	 ki	
bo	štela	več	sto	tisoč	pripadnikov.	Dolgoletna	pre
ganjanja	in	asimilacija	v	tuja	kulturna	okolja,	sta	
število	teh	drastično	zmanjšali.	Revija	National	Ge
ographic	je	leta	1919	poročala,	da	je	skupnost	po	
rimskem	pregonu	štela	vsega	150	članov.
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papežev verouk
Frančišek

CERKEV

9. NEV ESTA CERKEV
PRIČAKUJE SVOJEGA ŽENINA

V	številkah	pred	velikonočjo	smo	govorili	o	Cer
kvi,	o	naši	sveti	materi	hierarhični	Cerkvi,	Božjem	
ljudstvu	na	poti.	Danes	se	hočemo	vprašati:	kaj	bo	
končno	z	Božjim	ljudstvom?	Kaj	bo	z	vsakomer	od	
nas?	Kaj	 naj	 pričakujemo?	Apostol	 Pavel	 je	 dajal	
pogum	kristjanom	skupnosti	v	Tesaloniki,	ki	so	si	
zastavljali	ista	vprašanja.	Po	Pavlovem	dokazovanju	
so	govorili	besede,	ki	so	med	najlepšimi	v	Novi	zave
zi:	»Tako	bomo	zmeraj	z	Gospodom«	(1	Tes	4,17).	
To	 so	 preproste	 besede,	 vendar	
polne	zgoščenega	upanja.	Značilno	
kakor v Razodetju ponavlja spo
znanje	prerokov	in	opisuje	zadnjo,	
končno	 razsežnost	 z	 besedami	
»novi	Jeruzalem,	ko	je	prihajal	z	
neba,	 pripravljen	 kakor	 nevesta,	
ki	 se	 je	ozaljšala	 za	 svojega	že
nina«	(Raz	21,2).	To	je	tisto,	kar	
nas	čaka!	In	glejte,	kdo	ali	kaj	je	
Cerkev:	je	Božje	ljudstvo,	ki	sledi	
Gospodu	 Jezusu	 in	 ki	 se	 dan	 za	
dnem	pripravlja	na	srečanje	z	njim	
kot	nevesta	s	svojim	ženinom.	To	
ni	samo	nek	način	izražanja.	To	bo	
prava	in	resnična	svatba.	Zakaj	ko	
je	Kristus	postal	človek	in	je	iz	nas	
naredil	eno	stvar	s	samim	seboj,	
se je s svojo smrtjo in vstajenjem 
zares	 poročil	 in	 iz	 nas	 kot	 ljud
stva	naredil	svojo	nevesto.	To	ni	
nič	drugega	kot	izpolnitev	načrta	
skupnosti	in	ljubezni,	ki	ga	Bog	tke	skozi	vso	zgodo
vino,	zgodovino	Božjega	ljudstva,	pa	tudi	zgodovino	
vsakogar	izmed	nas.	Gospod	je,	ki	izvaja	ta	načrt.
Je	pa	še	ena	prvina,	ki	nas	utrjuje	in	nam	odpira	

srce:	Razodetje	pravi,	da	postane	v	Cerkvi,	Kristu
sovi	nevesti,	viden	“novi	Jeruzalem”.	To	pa	pomeni,	
da	je	Cerkev	poleg	tega,	da	je	nevesta,	poklicana	
biti	mesto,	odlični	 simbol	človeškega	sobivanja	 in	
odnosov.	 Kako	 lepo	 je,	 da	 lahko	 občudujemo	 ob	
drugi	očarljivi	podobi	Razodetja	vse	narode	in	vsa	
ljudstva,	zbrana	v	tem	mestu	kot	šotor,	“Božji	šotor”	

(prim.	Raz	21,3).	V	tem	čudovitem	okvirju	ne	bo	več	
osamljenosti,	goljufij	in	kakršnih	koli	razlikovanj	–	
družbenih,	narodnostnih,	verskih	–	ampak	bomo	vsi	
ena	sama	stvar	v	Kristusu.
Spričo	te	nezaslišano	čudovite	podobe	naše	srce	

ne	more,	da	se	ne	bi	čutilo	na	močan	način	potrjeno	v	
upanju.Krščansko	upanje	ni	samo	neko	hrepenenje,	
neka	želja,	ni	za	kristjana	nek	optimizem.	Upanje	
je	za	kristjana	pričakovanje,	vneto	in	strastno	pri

čakovanje	poslednje	in	dokončne	
izpolnitve	skrivnosti	ljubezni	Boga,	
v	kateri	smo	ponovno	rojeni	in	že	
živimo.	Je	pričakovanje	nekoga,	ki	
prihaja,	da	nas	bo	končno	uvedel	v	
polnost svoje skupnosti in svojega 
miru.	Cerkev	ima	torej	nalogo,	da	
ohranja	prižgano	in	dobro	vidno	luč	
upanja,	da	bo	mogla	blesteti	kot	
varno znamenje odrešenja in raz
svetljevati	vsemu	človeštvu	stezo,	
ki	 vodi	 k	 srečanju	 z	 usmiljenim	
obličjem	Boga.
Dragi	 bratje	 in	 sestre,	 glejte,	

kaj	 pričakujemo:	 da	 bi	 se	 Jezus	
vrnil!	 Nevesta	 Cerkev	 čaka	 svo
jega	ženina!	Moramo	se	pa	z	vso	
odkritosrčnostjo	vprašati:	ali	smo	
res	svetle	in	zanesljive	priče	tega	
pričakovanja,	 tega	 upanja?	 Ali	
naše	skupnosti	še	žive	v	znamenju	
navzočnosti	Gospoda	Jezusa	in	v	

navdušenem	pričakovanju	njegovega	prihoda,	ali	pa	
so	utrujene,	otrple	pod	pezo	naporov	in	resignacije?	
Mar	tudi	nam	grozi	nevarnost,	da	bomo	porabili	olje	
vere	in	olje	veselja?	Bodimo	pozorni!
Priporočimo	 se	Devici	Mariji,	Materi	 upanja	 in	

Kraljici	nebes,	naj	nas	vedno	ohrani	v	poslušanju	in	
pričakovanju,	tako	da	nas	bo	mogla	že	zdaj	prevevati	
Kristusova	ljubezen	in	da	bomo	nekega	dne	deležni	
veselja	brez	konca	v	polnosti	skupnosti	z	Bogom.	Ne	
pozabite,	nikdar	ne	pozabite:	»Tako	bomo	vedno	z	
Gospodom!«	(1	Tes	4,17)

Da	bi	odgovorni	za	načrtovanje	gospodarstva	imeli	pogum	zavreči	gospodarstvo	izključevanja
in	bi	znali	odpreti	nova	pota..

MO LITV ENI NAMEN
ZA APRI L 2018
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P. Bruno Korošak

V ERUJEM V V EČNO ŽIV LJENJE
prvi del

ESCHATA ALI KONČNA USODA ČLOVEKA
II. VMESNO BIVANJE

nadaljevanje

3 – Srečanje z drugimi
Tibetanska	knjiga	mrtvih	predvideva	srečanje	s	

“šestimi	oblikami	Bude	in	njegovih	spremljevalcev”	
in	s	šestimi	zapredki	umrlih	sprevržencev,	toda	pi
sci	knjige	neprestano	opozarjajo	bralca,	da	ne	gre	
za	objektivna	videnja,	ampak	za	osebne	projekcije	
“duhovnega	 telesa”	 zavestnega	 Jaz-a.	Duhovi,	 za	
katere	verjamejo,	da	jih	srečujejo,	v	resnici	ne	ob
stojajo	izven	razuma.
Moderna	pričevanja	oživljenih	govore	o	srečanjih	

z	duhovi	rajnih	sorodnikov	ali	z	drugimi	duhovi.	Mno
gi	izmed	njih	trdijo,	da	so	opazili	navzočnost	drugih	
duhovnih	bitij,	ki	so	jim	bila	blizu	in	se	je	zdelo,	da	
so	jim	prišla	pomagat	na	njihovem	potovanju.
Tukaj	je	nekaj	pričevanj.
»Medtem	ko	sem	bil	mrtev,	sem	v	tisti	praznini	

govoril	z	nekom,	ne	morem	pa	reči,	da	sem	govoril	
s	fizičnimi	osebami.	Kljub	temu	pa	sem	čutil,	da	je	
ob	meni	nekdo.	Čutil	sem	njihovo	navzočnost,	čutil	
sem,	da	se	premikajo,	čeprav	nisem	mogel	nikogar	
videti	...	Na	vsako	svoje	vprašanje	sem	vedno	do
bival	odgovor.	Nikdar	niso	pustili,	da	bi	se	v	mojem	
razumu	oblikovala	praznina.«
»Tisti	trenutek	sem	zaznal	navzočnost	vseh	tistih	

bitij,	zdelo	se	mi	je,	da	jih	je	množica.	...	Vsi	so	bili	
osebe,	ki	sem	jih	poznal	in	so	že	umrli.	Prepoznal	
sem	svoj	babico	in	dekle,	ki	sem	jo	spoznal	v	šoli	
in	mnoge	druge	sorodnike	in	prijatelje.	Mislim,	da	
sem	videl	predvsem	njihove	obraze	in	sem	spoznal	
njihovo	navzočnost.	Vsi	so	se	mi	zdeli	srečni.	Bila	je	
vesela	priložnost	in	čutil	sem,	da	so	me	prišli	varovat	
ali	vodit.	Zdelo	se	mi	je,	da	se	vračam	domov	in	da	
so	oni	tam	zato,	da	mi	izrečejo	dobrodošlico.«
»V	trenutku,	ko	sem	izstopil	iz	telesa,	sem	imel	

občutek,	da	je	Bob	tam.	Videl	sem	ga	mentalno	in	
sem	čutil	njegovo	navzočnost,	ampak	vse	je	bilo	ne
kam	čudno.	Nisem	ga	videl,	kakor	je	bil	v	življenju,	
v	njegovem	fizičnem	telesu	...	Bil	je	kot	svetlobno	
telo,	prosojen,	in	opažal	sem	vsak	del,	roke,	noge	
itd.,	ampak	ga	nisem	videl	fizično.	Takrat	se	mi	to	
ni	zdelo	nič	čudnega,	saj	mi	ga	ni	bilo	treba	videti	z	
očmi;	sicer	pa	oči	sploh	nisem	imel.«
V	judovski	nekanonični	literaturi	je	pogosto	Abel	

tisti,	ki	ga	srečajo	oni,	ki	so	odšli.	V	Lukovem	evan
geliju	Judje	v	vmesnem	bivanju	srečajo	začetnika	
svojega	rodu	Abrahama	in	druge	sonarodnjake,	ki	
so nedavno umrli:
»Revež	(Lazar)	je	umrl,	in	angeli	so	ga	odnesli	

v	Abrahamovo	naročje.	Tudi	bogataš	je	umrl	in	bil	

pokopan.	In	ko	je	v	podzemlju	trpel	muke,	je	pov
zdignil	oči	in	od	daleč	videl	Abrahama	in	Lazarja	v	
njegovem	naročju«	(Lk	16,22-23)
V	tem	besedilu	imamo	navzočnost	duhov,	ki	so	

označeni	 kot	 angeli	 ali	 Božji	 glasniki,	 navzočnost	
zavestnih	 Jaz	 Abrahama	 in	 Lazarja.	 Bogataševo	
vmesno	bivanje	je	v	latinskem	prevodu	označeno	kot	
pekel;	v	grškem	besedilu	pa	ne	stoji	pekel,	ampak	
Had,	to	je	šeól,	kjer	se	po	smrti	nahajajo	tako	dobri	
kot	zli	in	kjer	lahko	komunicirajo	med	seboj.
Skozi	ta	Had	–	in	ne	skozi	pekel,	kakor	bi	hoteli	

latinski	pisci,	pa	tudi	kak	moderen	katoliški	teolog	
–	je	šel	tudi	Jezus	Kristus	po	svoji	smrti,	kot	priča	
sveti	Peter	(Apd	2,24.27.31),	sveti	Pavel	(Rim	10,7),	
Lukov	evangelij	(Lk	23,43)	in	Janezov	evangelij	(Jn	
20,17).	Toda	medtem	ko	Peter	govori	o	Hadu,	Pavel	
tam	vidi	prepad,	jarek,	brezno,	Luka	pa	raj.
Kakorkoli	 že	 imenujemo	 to	 vmesno	bivanje,	 se	

zdi,	da	Peter	poudarja,	ko	piše	v	zamotanih	stavkih	
in	nenavadnih	slovničnih	oblikah,	da	ni	bil	Jezus	tam		
zato,	da	bi	mu	pomagali,	ga	opogumili	ali	potolažili	ali	
poslali	nazaj,	ampak	zato,	da	je	on	sam	prevzel	to	vlo
go.	Besedilo	je	v	1	Pt	3,18-21	in	je	prevedeno	takole:
»Sicer	pa	je	tudi	Kristus	trpel	zaradi	grehov,	in	

sicer	enkrat	za	vselej,	pravični	za	krivične,	da	bi	vas	
pripeljal	k	Bogu.	Res	je	bil	po	mesu	umorjen,	a	po	
Duhu	je	bil	oživljen.	V	tem	Duhu	je	šel	in	oznanjal	
tudi	duhovom,	ki	so	bili	v	ječi,	tistim,	ki	v	dneh,	ko	
je	Noe	gradil	ladjo,	niso	bili	pokorni,	ko	jih	je	Bog	
nadvse	potrpežljivo	čakal.«

4 – Srečanje z “Lučjo”
Najbolj	 živ	 in	najgloblji	 spomin,	 ki	 ga	ohranijo	

oživljenci	ali	povratniki	v	življenje,	je	srečanje	z	Lu
čjo,	ki	je	v	začetku	na	splošno	negotova,	pa	postaja	
vedno	bolj	živa.
Čeprav	je	Luč	kar	se	da	svetla,	vendar	ni	slepeča	

in	ne	ovira	gledanja	drugih	stvari.	Morebiti	je	to	zato,	
ker	duhovno	telo	nima	več	zemeljskih	oči,	ki	bi	jih	
lahko	slepila	preveč	močna	luč.
Poleg	tega	so	vsi	prepričani,	da	gre	za	neko	oseb

no	bitje,	ker	čutijo	ljubezen	in	toplino,	ki	izhaja	iz	
tega	Bitja	Luči,	ki	jih	dela	vedre	in	jih	privlači.	Še	
več:	kot	pravjo,	Luč	“govori”,	komunicira	z	njimi	s	
prenosom	misli.
Opis	tega	Bitja	Luči	se	pri	raznih	osebah	ne	spre

minja,	spreminja	se	pa	njegova	istovetnost:	za	kri
stjane je to Kristus,	za	jude	je	“angel”,	za	tibetanske	
menihe	je	Buda,	za	judovsko-krščanske	skupnosti	
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nadangel	Mihael.	Ker	pa	se	Jezus	sam	v	Razodetju	
(1,18)	 predstavi	 kot	 tisti,	 ki	 ima	»ključe	 smrti	 in	
podzemlja,«	smo	lahko	prepričani,	da	gre	prav	zanj.

Nekaj pričevanj:	»Znašel	sem	se	v	neki	luči,	ja
sni	kot	kristal,	beli	in	svetli.	Bila	je	lepa,	bleščeča	in	
žarka,	vendar	mi	ni	slepila	pogleda.	Ni	bila	luč,	ki	bi	
jo	mogel	opisati	s	človeškimi	izrazi.
Ne	morem	reči,	da	sem	v	tej	luči	videl	neko	osebo,	

vendar	pa	ima	brez	dvoma	svojo	istovetnost.	Je	luč	
popolnega	razumevanja	in	popolne	ljubezni.«
»Slišal	sem	glas,	ne	nek	človeški	glas,	ampak	ne

kaj	kot	zvok,	ki	je	šel	preko	fizičnega	občutka	sluha.«
»Čutil	sem	iz	Luči	prihajati	misel.«
»Bilo	je,	kot	bi	govoril	z	neko	osebo,	toda	v	Luči	

ni	bilo	nobene	osebe.	Govorila	mi	je	Luč,	vendar	ne	
z	glasom.«

UKRADENO TELO:
Vojakom	 naročijo,	 naj	 razglašajo:	 »Ponoči	 so	

prišli	njegovi	učenci	in	so	ga	ukradli,	ko	smo	spali«	
(Mt	28,13).

Ampak: Rimsko stražo je sestavljalo od šest 
do štirinajst mož in težko je verjeti, da bi vsi 
hkrati zaspali (za to je bila zagrožena smrtna 
kazen). In kako naj bi učenci premaknili težak 
kamen, ne da bi zbudili stražarje? Mislite, da bi 
si tatovi res vzeli čas, da truplo odvijejo iz po-
vojev? Še to: bi bili učenci pripravljeni umirati 
za nekaj, za kar bi vedeli, da je laž?

HALUCINACIJE:
Učenci	so	si	tako	močno	želeli	videti	Jezusa	ži

vega,	da	so	si	nazadnje	mislili,	da	je	v	resnici	med	
njimi.	Podobna	je	teorija,	da	so	imeli	privide.

Ampak: Glede na to, da učenci kljub števil-
nim Jezusovim napovedim o smrti in vstajenju 
tega nikakor ne morejo razumeti in sprejeti, je 
težko verjeti, da so vstajenje pričakovali. Jezus 
se je prikazoval številnim različnim ljudem na 
različnih krajih ob različnih časih v obdobju 
40 dni; potem prikazovanj ni bilo več. To pa ni 
ravno vzorec halucinacij.

SAMO OMEDLEL JE:
V islamskem svetu so iskali razlage za odlomek 

iz	Korana,	ki	pravi:	»Niso	ga	ubili	niti	ga	niso	križali,	
le	mislili	so,	da	so	ga.«	Prva	razlaga	se	tako	glasi,	
da	je	Jezus	na	križu	samo	omedlel,	v	hladu	groba	
pa	prišel	k	zavesti,	druga	pa,	da	so	namesto	Jezusa	
križali	Juda.

Ampak: Glede na to, da vsa poročila (tudi 
nekrščanska) zelo poudarjajo Jezusovo smrt 
in da bi se zavit v povoje zanesljivo zadušil, se 
to zdi težko verjetno. Druga misel pa tudi ni 
verjetna; ker so Jezusa med njegovim javnim 
delovanjem videli tisoči, bi vsekakor ugotovili 
napako.

NAPAČNA GROBNICA:
Žene	so	šle	v	veliki	 žalosti	k	napačni	grobnici,	

drugi	pa	so	jim	potem	zmotno	sledili.
Ampak: Janez in Peter sta stekla h grobu, ta-

koj ko so jima žene povedale; nista jim sledila, 
grob sta našla sama. In zakaj bi bili v praznem 
grobu povoji? Če “polnega” groba niso našle 
žene, bi ga našli njihovi nasprotniki, če bi ob-
stajal. A očitno ni.

NEKAJ RAZLOGOV, ZAKAJ JE VERA V VSTA-
JENJE (čeprav v svojem bistvu nujno vera) 
TUDI RAZUMNA:
–	mnoge	podatke,	ki	so	v	evangelijih,	navajajo	tudi	
judovski	in	rimski	viri	torej	ne	moremo	reči,	da	
so	evangeliji	izmišljotina;

–	evangeliji	so	nastali	v	času,	ko	so	bile	priče	do
godkov	še	žive;	če	bi	obstajala	drugačna	resnica	o	
dogodkih,	bi	se	nasprotniki	potrudili	in	jo	prikazali;

–	 vera	 učencev:	 bi	 prej	 strahopetni	 učenci	 res	 s	
tako	vnemo	oznanjali	nekaj	 izmišljenega,	 trpeli	
preganjanje	in	celo	umirali?	Ali	bi	brez	prave	vere	
in	 gorečnosti	 sploh	 koga	 prepričali?	 Krščanske	
skupnosti	pa	so	zelo	hitro	rastle	...

JE ČISTO ZARES VSTA L?
Povzeto po članku Garyja F. Zeolla: Kaj se je pravzaprav zgodilo leta 30?

Jezusovo vstajenje je temelj naše vere, na njem stoji vse. Nič čudnega, da so skeptiki in 
nasprotniki razvili številne teorije o tem, kaj naj bi se zgodilo z Jezusom po smrti, kristjani po 

vsem svetu pa že 2000 let pričujemo, da se je okrog leta 30 zgodilo nekaj veličastnega.
Kot zanimivost si poglejmo nekaj teorij. Znaš odgovoriti nanje?

Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. In glej, nastal 
je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odvalil kamen ter sédel nanj. Videti je bil 
kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali in postali kakor 
mrtvi. Angel pa je nagovoril ženi: »Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Obujen je bil, kakor 
je rekel! Stopíta sèm in poglejta kraj, kamor so ga položili. Hitro pojdita in povejta njegovim učencem: ›Obujen je 

bil od mrtvih! Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli.‹ Glejta, povedal sem vama.«
Mt 28,1-7
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Gospodova velika noč! – Velika noč – in k časti svete Trojice hočem tretjič reči: “Velika noč”. To je praz
nik vseh praznikov, najbolj vesel vseh veselih praznikov, kakor sonce med zvezdami, tako ta praznik sveti 
med vsemi drugimi minljivimi na zemeljskimi, celo Gospodovimi. Včeraj je bilo Jagnje zaklano in njegova 
kri je pordečila podboje duri. Ves Egipt žaluje za svojimi prvorojenci, angel pokončevalec pa je šel mimo 
naših vrat. Znamenje krvi, ki mu je vlivala strah in grozo, nas je obvarovalo.

Danes smo šli iz Egipta, daleč za nami je strašni faraon, neizprosni nadzornik, trdi gospod ob opekarni. 
Zginili so vsi, ki so nam hoteli zabraniti, da praznujemo zahvalni praznik našemu Gospodu in Bogu. Tako 
hočemo ta praznik obhajati z nekvašenim kruhom čistosti in resnice in ne s starim kvasom hudobije in 
malopridnosti. Ne bomo s seboj nosili egiptovskega kvasù greha in brezbožnosti. Včeraj sem s Kristusom 
trpel na križu smrtne muke, danes bom z njim poveličan. Včeraj sem bil z njim položen v grob, danes sem 
z njim vstal.

Njemu torej, ki je za nas trpel in za nas vstal od mrtvih, hočemo prinesti darove. Mislite morebiti, da 
govorim o zlatu in srebru, o dragocenih tkaninah in diamantih? Vsa ta minljiva posvetna ničevost je ve-
činoma v rokah brezbožnikov, sužnjev satana in sveta. Ne, drugačen dar mislim, dar, ki je vreden Boga 
in mu ugaja: nas same. Postali bomo zvesta podoba Božje prvine. Zavedajmo se svoje časti. Spoštujmo 
svojo podobo Božjo s tem, da se trudimo čim globlje razumeti pomen skrivnosti in pomen Kristusove smrti. 
Podobni bodimo Kristusu, ker je Kristus naša podoba. Zavoljo Kristusa bodimo podobni Bogu, ker je Kri-
stus zaradi nas postal človek. Privzel si je to, kar je slabše, da bi nam podaril, kar je odličnejše. Ubog je 
postal, da bi po njegovem uboštvu mi obogateli. Sprejel je nase podobo hlapca, da bi mi dosegli svobodo. 
Skušan je bil, da bi bili mi zmagovalci. Zaničevan je bil, da bi nas obdaroval s poveličanjem. Umrl je, da 
bi nam prinesel odrešenje. Šel je v nebesa, da bi pritegnil k sebi tiste, ki jih je padec v greh vrgel na tla.

Naj mu vse damo, naj njemu, ki je dal samega sebe za nas v odkupnino in zameno, vse darujemo! Ven-
dar mu ne bomo mogli darovati česa tako velikega, kakor če sami sebe darujemo v globokem umevanju 
te skrivnosti in zaradi njega postanemo to, kar je on postal za nas.

Gospod življenja je umrl – kraljuje živ
Nad	 dnem,	 ki	 ga	 praznujemo	 na	 velikonočno	

nedeljo,	stoji	beseda,	kakršna	ne	more	v	enakem		
pomenu	stati	nad	prav	nobenim	drugim	dnevom:	»To	
je	dan,	ki	ga	je	naredil	Gospod,	radujmo	in	veselimo	
se	ga!«	Dan,	za	katerega	je	Bog	sam	prevzel	jamstvo	
in	notranjo	odgovornost.	»Že	mnogi	sijajni	dnevi	so	
bili	sredi	toka	zgodovine,	mnogi	sijajni	dnevi	in	ure	
so	sredi	toka	zgodovine.	Včasih	je	človek	mislil,	da	
je	 zgradil	 nekaj	dokončnega	 in	da	more	varno	 iti	
naprej	–	dokler	ni	opazil,	da	je	tisto	bilo	le	zemeljski	
udor	in	premik.	Vsa	sonca	so	obledela,	spet	sta	prišla	
mrak	in	noč	s	svojo	grozo.	Vedno	znova	je	bilo	treba	
začeti	od	kraja.	Stara	Tantalova	pot	–	tiste	muke	se
ganja	po	stvareh,	ki	se	ti	izmikajo	ravno	v	trenutku,	
ko	si	mislil,	da	si	jih	dosegel	–	tista	stara	težnja	po	
dokončnih,	trdnih	in	trajnih	stvareh!	Bili	so	to	dnevi,	
ki	so	jih	naredili	 ljudje,	mnogokrat	iz	zares	velike	
iskrenosti,	iz	zelo	velike	poštenosti	in	sposobnosti	in	
hotenja.	Toda	bili	so	to	človeški	dnevi.«
Dan,	ki	je	zasijal	z	jutrom	Kristusovega	vstaje

nja,	pa	je	dan	drugačne	vrste.	Ta	dan	je	res	naredil	
Gospod	–	ne	človek.	Zato	ga	nikdar	noben	človek	
ne	bo	mogel	odpraviti,	zato	ta	dan	s	svojim	sijajem	
nikoli	več	ne	bo	šel	v	zaton.
In	kaj	je	pravzaprav	tisto,	zaradi	česar	se	ta	dan	

dviga	visoko	nad	vse	druge	dneve?
Če	 odgovorimo:	 »Kristusovo	 vstajenje!«	 je	 to	

samo	po	sebi	še	premalo.	Vsaj	premalo	za	nekoga,	
ki	se	ne	zaveda,	kako	globoko	je	Kristus	povezan	z	
vsem	človeškim	rodom	in	z	vso	zgodovino	človeštva.	
Res	je,	nekaj	zelo	velikega	bi	se	bilo	zgodilo	na	ve
likonočni	dan	že	v	primeru,	če	bi	morali	ugotoviti:	
Nekdo	je	bil	mrtev	in	je	nato	spet	oživel,	se	pokazal	
ljudem	in	jim	rekel:	»Tukaj	sem!«	Silno	veliko	bi	se	
zgodilo;	kajti	človeku	bi	stopilo	v	zavest:	najstarejši	
vseh	krvnikov,	smrt,	ni	nekaj	nepremagljivega	–	na
čelno	jo	je	mogoče	premagati.
Toda	v	resnici	pri	Kristusovem	vstajenju	ni	šlo	le	

za	to,	da	bi	eno	samo	življenje	še	enkrat	doseglo	
zmago	nad	smrtjo.	Šlo	je	za	nekaj	neprimerno	bolj	
temeljnega,	 za	 nekaj	 vseobčega.	 S	 Kristusovim	
vstajenjem	od	mrtvih	so	bili	v	počelu,	v	korenini,	
premagani	 trije	najhujši	 človekovi	mučitelji.	 Tisti,	
ki	 nas	vedno	znova	napadajo,	notranje	mučijo	 in	
davijo:	smrt,	krivda	greha,	onemoglost.
Najprej	smrt!	Velikonočna	pesem	slednica	drama

tično	prikazuje	odrešenjsko	zmago	v	najsilnejšem	
boju,	kar	jih	je	kdaj	bilo:

Smrt in življenje
sta se borila v prečudnem dvoboju:
Gospod življenja je umrl, kraljuje živ.

Anton Strle

PRAZNIK
GOSPODOV EGA VSTAJENJA

»TO JE DAN, KI GA JE NAREDIL GOSPOD ...«
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Kakor	razlaga	k	tem	vrsticam	se	glasi	znameniti	
velikonočni	govor	sv.	Avguština:
»Naš	Gospod	je	umrl,	toda	usmrtil	je	smrt.	Smrti,	

pred	katero	nas	je	groza,	je	v	sebi	napravil	konec.	
Sprejel	jo	je	in	jo	usmrtil,	podobno	kakor	gre	mo
gočen	lovec	levu	nasproti	in	ga	ubije.
Kje	 je	torej	sedaj	smrt?	Išči	 jo	v	Kristusu	–	ni	

je	več	tam.	Gotovo,	bila	je	tam,	a	je	tam	umrla.	O	
življenje,	ki	si	smrt	smrti!	Bodite	zato	veseli,	bratje	
moji,	tudi	v	nas	bo	smrt	umrla.	Kar	se	je	začelo	v	
Glavi,	to	se	bo	ponovilo	tudi	v	udih.	Tudi	v	nas	bo	
smrt	umrla.	Toda	kdaj	bo	to?	Ob	koncu	časov,	pri	
vstajenju	mrtvih,	pri	tistem	vstajenju	v	katero	ve
rujemo,	o	katerem	ne	dvomimo	...
Poslušajte	torej	glasove	zmagoslavnih	na	dan,	ko	

smrti	ne	bo	več	in	ko	bo	tako	kakor	v	naši	Glavi	smrt	
umrla	tudi	v	nas.	Pavel	pravi:	›To	minljivo	telo	mora	
nadeti	neminljivost	in	to	umrljivo	telo	mora	obleči	
neumrljivost‹	(1	Kor	15,53).	Potem	se	bo	spolnila	
beseda	Pisma:	›Použita	je	smrt	v	zmagi.‹
Dejal	sem	vam,	da	bo	smrt	v	nas	umrla.	To	je	

smrt	smrti	...	Zato	naj	se	vsi	radujejo	in	poskakujejo	
v	zmagoslavju.	Polni	veselja	naj	govore:	›Smrt,	kje	
je	tvoja	zmaga?	Smrt,	kje	je	tvoje	želo?‹«
Veliki	paleontolog	in	krščanski	mislec	Teilhard	de	

Chardin	pravi,	da	se	smrt	»s	stališča	
prihodnosti	 kaže	 kot	 povzetek	 in	
skupno	 ozadje	 vsega	 tistega,	 kar	
nam	vzbuja	grozo	in	pred	čemer	se	
nam	vrti	v	glavi.«	Smrt,	ki	je	v	svoji	
mračni	grozljivosti	in	muki	izraz	in	
učinek	človekove	prastare	in	vedno	
znova	 ponavljane	 krivde,	 ločitve	
od	Boga,	edinega	pravega	studen
ca	življenja	 in	sreče.	»Smrt,	ki	 je	
zadnji	pečat	na	našo	onemoglost,	
v	 kateri	moramo	 trajno	 doživljati	
majave,	 tresoče	 se	 temelje	 vseh	
naših	zemeljskih	dosežkov	–	ko	nam	
vedno	znova	od	povedo	roke,	srce	in	
čustvo,	ko	mo	ramo	ugotavljati,	da	
ima	naše	zemeljsko	življenje	svoje	
meje	in	rane,	katerih	krvavitev	nihče	
ne	mo	re	ustaviti	in	zaceliti.«
Drugi	 vatikanski	 cerkveni	 zbor	

pravi:	 »Vpričo	 smrti	 postane	 uganka	 človeškega	
bivanja	najtežja.	Človeka	mučijo	ne	le	bolečine	in	
napredujoči	razkroj	telesnih	sil,	ampak	tudi,	 in	to	
še	bolj,	strah	pred	več	nim	uničenjem.	Z	občutjem	
svojega	srca	pa	pravilno	sodi,	ko	z	grozo	zametuje	
in	odklanja	popolno	uničenje	 in	dokončen	propad	
svoje	osebe.	Seme	večnosti,	ki	ga	človek	nosi	v	sebi	
in	ki	ga	ni	mogoče	skrčiti	zgolj	na	tvar,	se	zoper	smrt	
upira.	Vsi	napori	 tehnike,	čeprav	so	zelo	koristni,	
ne	morejo	pomiriti	človekovega	občutja	tesnobno
sti:	biološko	podaljšanje	trajanja	življenja	ne	more	
utešiti	hrepenenja	po	še	nadaljnjem	življenju,	ki	ga	
ni	mogoče	odstraniti	iz	človekovega	srca«	(Cerkev	
v	sedanjem	svetu	18,1).
Danes	premnogi	ponavljajo	za	filozofom	M.	Hei

deggerjem,	da	je	človek	“bitje	za	smrt”,	do	dna	ves	
zaznamovan	s	pečatom	smrti	in	zapisan	smrti,	kateri	

se	vsak	trenutek	neizbežno	približuje;	in	to	ne	le	po
sameznik,	marveč	vse	človeštvo.	Polagoma,	čeprav	
po	tisočletjih,	se	bo,	tako	nam	govori	znanost,	zemlja	
tako	ohladila,	da	ne	bo	na	njej	mogoče	nobeno	ži
vljenje	več.	V	celotnem	vesolju	bo	polagoma	nastala	
popolna	 tema.	Vse	se	bo	spremenilo	v	eno	samo	
ve	likansko	temno	pokopališče.	Ko	o	tem	razmišlja	
znani	zgodovinar	René	Grousset,	profesor	na	pari
ški	Sorbonni	in	član	francoske	akademije	znanosti,	
pripominja,	da	današnja	znanost	obeta	človeku	in	
vesoljstvu	táko	prihodnost,	da	je	to	resnično	»ab
surdno	za	razum	in	grozovito	za	srce.«	Tu	se	šele	
globlje	zavemo,	pravi	Gousset,	kaj	pomeni	krščan
stvo	s	svojo	vero	v	poveličanega	Kristusa	ter	z	vero	
v naše lastno vstajenje in v prenovitev vesoljstva: 
»Upor	zoper	nekaj	tako	grozovitega,	upor	razuma	in	
srca,	obramba	duha.«	Sredi	brezizhodnosti	in	brez-
perspektivnosti,	kateri	se	današne	človeštvo	bolj	in	
bolj	vdaja,	je	poslanstvo	krščanstva	»spričo	brodo
loma	slehernega	upanja	odrešilno	danes	bolj	kakor	
kdaj	koli.	O	Križ,	pozdravljen,	ti	naše	edino	upanje!«
S	 Kristusovim	 poveličanim	 vstajenjem	 je	 križ	

postal	izvir	in	znamenje	življenja,	oznanilo	upanja,	
ki	ne	vara	(Rim	5,5).	In	to	oznanilo	je	veliki	zaklad,	
ki ga Kristus po Cerkvi prinaša svetu:

»Medtem	ko	vpričo	smrti	odpove	vsaka	domišljija,	
pa	Cerkev,	poučena	po	Božjem	razodetju,	zatrjuje,	
da	je	Bog	človeka	ustvaril	za	blaženi	cilj	onkraj	meje	
zemeljske	bednosti.	Krščanska	vera	vrh	tega	uči,	da	
bo	telesna	smrt,	s	katero	bi	bilo	človeku	prizaneseno,	
če	bi	ne	bil	grešil,	nekoč	premagana,	ko	bo	vsemo
gočni	in	usmiljeni	Odrešenik	človeka	znova	postavil	
v	 tisto	 stanje	 odrešenosti,	 katerega	 je	 bil	 človek	
po	 svoji	 krivdi	 izgubil.	 Bog	 je	 bil	 namreč	 človeka	
poklical	in	ga	kliče,	naj	bo	s	celotno	svojo	naravo	z	
njim	združen	v	večnem	občestvu	neminljivega	Bož
jega	življenja.	To	zmago	je	Kristus	pridobil	s	svojim	
vstajenjem	k	življenju,	ko	je	s	svojo	smrtjo	človeka	
osvobodil	smrti.	S	trdnimi	razlogi	predložena	vera	
torej	vsakemu	razmišljajočemu	človeku	daje	odgo
vor	 v	njegovi	 tesnovnosti	 glede	prihodnje	usode;	
obenem	pa	omogoča,	da	smo	v	Kristusu	povezani	v	
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občestvo	z	ljubljenimi	brati,	ki	so	že	umrli,	ko	nam	
daje	upanje,	da	so	dosegli	pravo	življenje	pri	Bogu	
(Cerkev	v	sedanjem	svetu	18,2).

»Obljuba za vsak kamen,
za vsako cvetlico ...«
Sloveči	mislec	Teilhard	de	Chardin,	ki	je	pre

mnogim	ljudem	našega	časa	odprl	oči	za	nova,	
silna	obzorja	preteklosti	in	prihodnosti	človeštva	
in	vesolja,	je	–	predvsem	v	naslonitvi	na	sv.	Pavla	
(pismi	Efežanom	in	Kološanom!)	–	imel	še	po
sebno	živ	čut	za	vseobsežni	odrešenjski	pomen	
Kristusovega	vstajenja.
Tista	točka	Omega,	na	katero	je	po	Teilhardovi	za

misli vse usmerjeno in brez katere nima razvoj sveta 
in	človeštva	pravega	smisla,	 je	poveličani	Kristus,	
počelo	za	prenovitev	in	poveličanje	človeštva	in	vsega	
stvarstva.	Vstalega	Gospoda	je	Teilhard	znal	videti	v	
vseh	stvareh.	Že	leta	1918	je	v	izpovedi	svoje	“vere	
v	Kristusovo	polnost,	lepoto	in	kraljestvo”	pripomnil:	
»Ne	morem	povedati,	v	kakšne	vedno	nove	zaklade	
moči,	luči	in	miru	se	zame	brez	nehanja	spreminja	
temeljna	vizija	Kristusa	v	vseh	rečeh.	Resnično,	vse	
dobro	mi	prihaja	iz	tega.«	—	Nasprotno	pa	bi	–	pravi	
Teilhard	–	brez	čudovitega	oznanila	velikonočnega	
jutra	 človeštvo	 bilo	 ka
kor	 zaprto	v	veliko	 ječo	
“brez	slehernih	 izhodnih	
vrat”.	 Tako	 za	 človeštvo	
kakor za posameznika bi 
obstajalo	le	pričakovanje	
totalne	 smrti.	Brez	vere	
v	živega	Boga,	»ki	je	od	
mrtvih	obudil	Jezusa«	in	
ki bo »tudi naša umrljiva 
telesa	 oživil	 po	 svojem	
Duhu,	ki	v	nas	prebiva«	
ter tudi ostalo stvarstvo 
napravil	 deležno	 »svo
bode	 poveličanih	 božjih	
otrok«	 (Rim	 8,11.21),	
obstoji	le	življenje	v	ne
gotovosti	in	dvomu,	prvi	
Teilhard.
Tistim,	ki	trdijo,	da	po-

sameznik	 sicer	 umre,	 a	
daje s tem le prostor po
tomcem,	poznejšim	rodo
vom,	katerim	je	s	svojimi	
prizadevanji pripravljal 
srečnejšo	 prihodnost,	
od	govarja	 Teilhard	 de	
Chardin	 takole:	Če	 tako	
žrtvujemo	 posameznika	
vrsti,	 človeštvu,	 pomeni	
to,	da	smo	vrsto	izpraznili	
njene	 resničnosti	 in	 da	
ta	 vrsta	 ...	 skozi	mno
žico	 svojih	 »trdih	 zmag	
potuje nasproti svojemu 
lastnemu	propadu.«	Brez	velikonočnega	oznanila	»ni	
nobenega	izhoda	za	noosfero	(za	umna	bitja).«	Brez	

tega	oznanila	»svet	iz	dveh	
razlogov	ne	more	dihati.	Ne	
more	dihati,	ker	se	glede	na	
prihodnost	obupno	zapira	v	
totalno	 smrt.	 In	 tudi	 zato	
ne	more	dihati,	ker	potem	
ni	več	žive	topline,	ki	bi	oži
vljala	strahotni	mehanizem	
sveta.«	—	Pač	ne	more	biti	
slučajno,	da	je	Teilhard	umrl	
ravno	 na	 velikonočni	 dan	
(10.	aprila	1955).	Na	veliki	
četrtek	prej	 je	še	zapisal	na	zadnji	strani	svojega	
dnevnika:	»Kot	zadnjega	sovražnika	bomo	premagali	
smrt,	kajti	Kristus	je	vse	spravil	pod	svojo	oblast.«	
Kako	lepo	se	mu	je	spolnila	vroča	prošnja,	ki	jo	je	
zapisal	že	davno	prej:	»Moj	Bog,	naj	se	mi	s	spreme
nitvijo	moči,	katerih	izvir	si	lahko	samo	ti,	spremeni	
groza,	ki	me	grabi	ob	neizrekljivih	spremembah,	ki	se	
pripravljajo,	da	prenovijo	moje	bitje,	v	prekipevajoče	
veselje,	da	se	bom	preobrazil	vate.«
S	svojim	vstajenjem	od	mrtvih	je	Kristus	postal	

prva	celica	poveličanega	človeštva	in	vsega	stvar
stva.	Veličastvo	v	Kristusu	poveličanih	Božjih	otrok,	
ki	se	bo	ob	koncu	časov	razkrilo,	bo	namreč	s	svojim	

odsevom	prehajalo	tudi	na	veso
lje	(prim.	Rim	8,19),	ki	je	»tesno	
zvezano	 s	 človekom	 in	 se	 po	
njem	približuje	svojemu	name
nu	(Konstitucija	o	Cerkvi	48,1).	
Po	Kristusu	je	zmagoslavje	nad	
smrtjo	na	nek	način	zadelo	celo	
vse	nerazumno	stvarstvo	—	ne
kako	tako,	kakor	če	zadenemo	
ob	eno	samo	struno	harfe,	pa	se	
vse	strune	razgibljejo.	Kristusova	
poveličana	 človeška	 na	rava	 na	
Očetovi	 desnici	 je	 »obljuba	 za	
vsak	kamen,	za	vsako	cvetlico,	
za	 vsako	molekulo	 in	 atom.«	
»Podoba	tega	sveta,	ki	jo	je	ska
zil	greh,	sicer	preide;	toda	pou
čeni	smo,	da	nam	Bog	priprav	lja	
novo	 bivališče	 in	 novo	 zemljo,	
na	kateri	prebiva	pravičnost	 in	
katere	 blaženost	 bo	 izpolnila	
in	prekosila	vsa	hrepenenja	po	
miru,	ki	 se	poraja	v	srcih	 ljudi	
...		Ljubezen	in	njega	dela	bodo	
ostala;	 in	 vse	 stvarstvo,	 ki	 ga	
je	 Bog	 ustvaril	 zaradi	 človeka,	
bo	 rešeno	 suženjstva	 ničevosti	
...	 Vrednote	 človeškega	 dosto
janstva,	 bratskega	 občestva	 in	
svobode,	vse	te	odlične	sadove	
narave	 in	 našega	 truda,	 bomo	
namreč	potem,	ko	smo	jih	v	Go
spodovem	duhu	in	po	Gospodovi	
zapovedi	razvijali	na	zemlji,	zno
va	našli,	toda	očiščene	vsakega	

madeža,	 presvetljene	 in	 preobražene«	 (Cerkev	 v	
sodobnem	svetu	39,1.3)

Teilhard de Chardin
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Oktobra	bo	minilo	100	let	od	smrti	jezikoslovca,	
frančiškana	 p.	 Stanislava	 Škrabca	 (1844–1918).	
Deset	mesecev	pred	obletnico	so	
na	Kostanjevici,	kjer	je	“oče	fone
tike” v tamkajšnjem samostanu 
deloval	 več	 kot	 40	 let,	 razglasili	
Škrabčevo	 leto.	 Jubilejno	 leto	 so	
začeli	z	mašo	na	Škrabčev	rojstni	
dan	(7.	januarja),	sklenili	ga	bodo	
s podelitvijo štipendij in nagrade 
Ustanove	 p.	 Stanislava	 Škrabca	
na	njegov	smrtni	dan,	6.	oktobra.	
»V	letu,	ki	je	pred	nami,	se	bomo	
spominu	p.	Škrabca	poklonili	z	raz
ličnimi	dogodki	in	na	ta	način	opo
minjali slovenski narod na velikega 
Slovenca,	 ponižnega	 frančiškana,	
jezikoslovca,	 ki	 je	 zapisal,	 da	 je	
‘naša	 slovenščina	 eden	 najlepših	
jezikov	na	svetu’,	in	upamo	si	trditi,	tudi	svetnika,«	
je	zapisala	Petra	Zavrtanik.

Dober redovnik, delaven domoljub
Da	bodo	v	tem	letu	znova	oživili	in	dali	svežino	

vsemu,	kar	je	p.	Stanislav	pomenil	in	kar	je	ustvaril,	
je	pri	pridigi	izpostavil	tudi	provincial	frančiškanov	p.	
Marjan	Čuden	in	z	verzi	Škrabčevega	prijatelja	Alojza	
Gradnika iz pesmi Izpoved: Samo kdor vidi svoje 
korenine,/	premeri	debla	moč	in	vej	višine/	in	ve,	
kako	je	daleč	do	nebes	dodal:	»Ne	zaradi	čaščenja,	
ki	ga	p.	Škrabec	ni	maral,	ampak,	da	se	ne	posušijo	
korenine,	deblo	in	veje	enega	izmed	dreves,	ki	nam	
daje	senco.	To	drevo	je	njegovo	svetniško	življenje,	
to	drevo	je	njegova	ljubezen	do	slovenskega	jezika.«	
Provincial	je	prebral	tudi	besede	p.	Salvatorja	Zobca,	
ki	jih	je	zapisal	po	pogrebu:	»Pokopali	smo	p.	Stani
slava	Škrabca.	Od	pogreba	grede	smo	se	pogovarjali	
o	njem.	Splošna	sodba	se	je	glasila:	dober	redovnik,	
zgleden	duhovnik,	velik	mož,	delaven	domoljub	in	
globok	učenjak	je	bil.	Ko	to	pišem,	vedno	bolj	čutim,	
kaj	smo	s	p.	Stanislavom	izgubili,	in	mislim,	da	ne	
bom	rekel	preveč,	če	pravim:	Svetnik	je	bil!«

»Slovenščini ne gre delati sile«
P.	Škrabec	 je	podobno	kot	Slomšek	že	stoletje	

znan	po	 ljubezni	do	slovenskega	jezika.	Znana	je	
njegova	misel:	 »Naš	 slovenski	 jezik	 je	 najdražji	
zaklad,	ki	nam	ga	je	Bog	dal	kot	narodu,	kot	Slo
vencem,	zato	je	gotovo	Božja	volja,	da	ga	ljubimo!«	
Po	Matiju	Čopu	in	Jerneju	Kopitarju	je	namreč	na	
Slovenskem	nastalo	“pravorečno	brezvladje”.	Pisci	

in	govorci	so	se	pri	pisanju	in	govorjenju	sklicevali	
vsak	na	svoje	narečje.	P.	Škrabec	pa	je	bil	mnenja,	

da	je	»jezik	prevelik	dar	Božji,	da	
bi	 posameznik	 onegavil	 z	 njim«,	
zato	se	je	zavzel	za	enotno	izreko.	
Zahteval	je,	naj	se	»zaradi	Trubarja	
in	Prešerna	naslonimo	na	dolenj
sko	in	gorenjsko	narečje,	a	pri	tem	
upo števamo tudi sodobne govorne 
navade	 v	 osrednji	 Sloveniji.«	 Po	
besedah	p.	Škrabca	»slovenščina	
sama	 piše	 svoj	 jezikovni	 zakon,	
zato	ji	ne	gre	delati	sile.«
Že	v	gimnaziji	 je,	Ribničan	po	

rodu,	objavil	 razpravo	O	glasu	 in	
naglasu	našega	knjižnega	jezika	v	
izreki	in	pisavi,	kar	je	bilo	že	tedaj	
v	jezikoslovju	nekaj	izjemnega,	saj	
je	po	besedah	dr.	Antona	Breznika	

z	razpravo	oral	 ledino	slovenskega	jezikoslovja.	Z	
jezikoslovjem	se	je	ukvarjal	še	dobrega	pol	stoletja,	
večina	njegovih	ugotovitev	velja	in	se	upošteva	še	
danes.	Dr.	Breznik,	ki	p.	Škrabca	imenuje	tudi	»oče	
slovenske	 fonetike«,	 je	 o	 njem	 zapisal:	 »Skoraj	
neverjetno	 je,	 kako	 se	 je	mogel	 v	 tako	majhnih	
razmerah	razviti	v	tako	velikega	učenjaka.	V	svoji	
celici	 je	bil	 bolje	poučen	o	vsem	znanstvenem	 in	
duhovnem	 gibanju	 po	 Evropi	 kakor	marsikateri	
znanstvenik	v	najbolj	živahnem	svetovnem	središču.	
Bil	je	najmodrejši	slovenski	jezikoslovec	svoje	dobe	
in	velik	reformator.«

»Na platnice bom dal!«
Vendar,	 je	 dejal	 na	 slavju	 provincial	 p.	Marjan	

Čuden,	si	p.	Škrabca	»ne	smemo	predstavljati	kot	
okostenelega	strokovnjaka,	ki	je	čemerno	preživljal	
svoje	 dneve	 ob	 suhoparnih	 slovničnih	 pravilih	 in	
razmišljanju	 o	 glasu	 in	 naglasu	 knjižnega	 jezika.	
V	slovenski	 jezik	 je	bil	zaljubljen,	zato	 je	bil	zanj	
praznik,	ko	je	prebiral	strokovne	knjige,	duša	mu	
je	prepevala	in	vriskala,	ko	je	zapisoval	svoja	jezi
kovna	dognanja.«	P.	Stanislav	je	dejal:	»Vse,	kar	
sem	pisal,	sem	pisal	iz	ljubezni	do	slovenščine	in	iz	
ljubezni	do	Slovencev!«
O	slovenskem	jeziku	je	p.	Škrabec	največ	pisal	

na	notranjih	straneh	platnic	Cvetja z vertov svetega 
Frančiška.	Namreč	ko	je	poslal	daljšo	jezikovno	raz
pravo	Slovenski	matici,	da	jo	objavi	v	Zborniku,	»za	
to	ni	pokazala	nobene	volje«.	Prav	tako	ne	Novice	in	
Soča,	ki	je	izhajala	v	Gorici.	V	zapisu	prizna,	da	je	
bil	prizadet,	a	ni	klonil.	Ko	je	videl,	kot	piše	prosto	

naša kultura
Ksenja Hočevar

»JASNI L SI  NAM
S LOV ENSKEGA JEZIKA DUŠO!«

OB 100. OBLETNICI SMRTI P. STANISLAVA ŠKRABCA
NA KOSTANJEVICI RAZGLASILI ŠKRABČEVO LETO
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po	Prešernu,	»kak veter nje /slovenske inteligence/ 
nasproti mu vleče, koga je v celi videla berača«, 
je	sklenil,	da	svojih	zapisov	nikoli	nikomur	več	ne	
pošlje.	»Kaj	mi	je	bilo	storiti?	Zasadilo	se	je	Cvetje,	
menda	prvi	slovenski	mesečnik	s	platnicami,	in	ne	
vem,	od	kod	mi	je	prišla	misel:	na	platnice	bom	dal,	
kar	bom	napisal.	Kdor	si	naroči	Cvetje,	dobi	zraven	
platnice	zastonj,	če	hoče,	naj	jih	spravi,	če	mu	niso	
všeč,	 naj	 jih	 zavrže	…	Med	 tri	 tisoč	 naročniki	 bo	
sčasoma	le	mogoče	komu	kaj	dopovedati.«

Slovenska jezikovna zbornica
List	Cvetje	je	izhajal	na	Kostanjevici	od	leta	1880	

do	1915,	nato	še	tri	leta	v	Kamniku,	zaslovel	je	prav	
po	jezikovnih	razpravah	p.	Škrabca,	ki	je	v	35	letih	v	
njem	objavil	več	kot	1.200	strani	jezikovnih	zapisov.	
Kot	je	zapisal	Jakob	Šolar,	so	ti	zapisi	slovenska	jezi
kovna	vprašanja	ponesli	po	vsem	svetu:	»To	Cvetje	
so	bila	 slovenska	 jezikovna	zbornica.«	P.	Škrabec	
pa	je	zapisal:	»Mislil	sem	namreč,	da	 imam	neke	
dolžnosti	do	svojega	materinega	 jezika,	zato,	ker	
sem	prejel	nekoliko	talenta	od	Boga	v	tem	oziru!«
Razprave	je	p.	Škrabec	pisal	na	poljuden,	vsem	

razumljiv	način.	Zagovarjal	je	materni	jezik	in	tujke	
neusmiljeno	preganjal.	Prizadeval	si	je	tudi,	da	bi	
slovenščina	našla	mesto	v	bogoslužju	 in	zagovar
jal,	da	se	sme	uporabljati	slovenski	obrednik	tudi	
brez	posebnega	dovoljenja	 iz	Rima,	saj	 latinščine	
preprosti	 ljudje	niso	razumeli.	»Kar	je	namenjeno	
ljudstvu	in	skupni	molitvi	z	njim,	naj	bo	razumljeno	in	
domače,«	je	zapisal.	Ob	tisoči	obletnici	smrti	svetih	
Cirila	in	Metoda	(leta	1885)	je	predlagal,	da	bi	se	
po vsem slovenskem ozemlju brale maše v sloven

skem	jeziku:	»To	bi	bil	korak	proti	blestečemu	cilju,	
ki	sta	nam	ga	postavila	sveta	brata.«	Poznan	je	tudi	
Škrabčev	poskus	svetovnega	jezika,	imenovanega	
»evlalija«,	kar	pomeni	blagoglasje.

Znanstveni in ljudski poklon
Pod	kipom	p.	Škrabca	v	parku	kulturnikov	v	Rib

nici	piše:	»Z	jezikovnimi	spisi	je	dal	slovenščini	trden	
znanstveni	in	globok	ljudski	poklon«,	na	spominski	
plošči	na	frančiškanskem	samostanu	na	Kostanjevici	
pa:	»Jasnil	si	nam	slovenskega	jezika	dušo!«	Kot	je	
dejal	provincial	p.	Čuden	na	Kostanjevici,	»obhaja
nje	Škrabčevega	leta	nima	samo	namena	spomniti	
na	njegovo	podobo,	ampak	postavlja	pred	nas	tudi	
izziv:	‘Ali	imamo	moč	in	pogum	spopasti	se	z	vsem,	
kar	meče	 slovenski	 jezik	 v	 talilni	 lonec	 jezikovne	
in	kulturne	globalizacije?’	Že	samega	p.	Stanislava	
je	skrbelo:	‘Ne	vem,	če	bo	slovenski	jezik	dočakal	
sodnega	dne!’	Naj	bo	Škrabčevo	leto	priložnost,	da	
po	zgledu	p.	Stanislava	postanemo	še	bolj	goreči	v	
ljubezni	do	Boga,	do	domovine	in	še	prav	posebej	
do	domačega	jezika.«
Po	njem	se	imenuje	bogata	knjižnica	v	samostanu	

na	Kostanjevici,	hrani	trideset	inkunabul	in	več	kot	
16	tisoč	knjig,	Škrabčeva	knjižnica	je	od	leta	1952	
zaščitena	kot	kulturni	spomenik.	Leta	1994	so	usta
novili	Škrabčev	odbor,	ki	skrbi	in	vrednoti	Škrabčevo	
duhovno	in	jezikovno	dediščino.	Med	drugim	so	že	
poskrbeli,	da	so	Škrabčeva	jezikovna	dela	zbrana,	
izdali	so	jih	v	štirih	knjigah,	organizirali	so	številna	
predavanja	in	kar	šest	znanstvenih	simpozijev,	sad	
le-teh	pa	je	šest	zbornikov	z	naslovom	Škrabčeva	
misel.

Silvester Čuk

MAKS FABIA NI
29. APRIL 1865 – 12. AVGUST 1962

»Poleg	Jožeta	Plečnika	je	Maks	Fabiani	gotovo	najpomembnejši	slovenski	arhitekt.	O Ljubljani med obema 
svetovnima vojnama govorimo kot o Plečnikovi Ljubljani, Fabiani pa je vtisnil mestu svetovljanski videz v 
obdobju po potresu 1895 pa vse do prve svetovne vojne.Vendar ko Plečniku pripisujemo večjo ustvarjalno 
moč, ne smemo pozabiti, da je v dobi monarhije Fabiani dosegel najvišja družbena priznanja in ugled. 
Prvi arhitekt z doktoratom v monarhiji, osebni svetovalec prestolonaslednika, sodelavec Otta Wagnerja, 
profesor na Dunaju so nazivi s katerimi so se lahko pohvalili le redki,« nam v uvodu razkošne monografije 
“Maks Fabiani” (Cankarjeva založba, Ljubljana 2010) sporočata njuna pisca, arhitekta Andrej Hrausky in 
Janez Koželj. Podnaslov knjige, ki jo bogatijo fotografije Mirana Kambiča, je “Dunaj – Ljubljana  – Trst“. 
Ta tri mesta so glavne postaje Fabianijeve ustvarjalne poti. Čeprav je bil svetovljan, je ostal zvest svojim 
kraškim koreninam; v drugi polovici svojega življenja je trideset let preživel v rojstnem kraju, zadnjih 
petnajst let pa v Gorici, kjer je 12. avgusta 1962 umrl v častitljivi starosti 97 let.
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Dvanajsti od štirinajstih otrok
Njegov	rojstni	kraj	je	Kobdilj	pri	Štanjelu	na	Kra

su,	kamor	naj	bi	rod	Fabianijevih	prišel	iz	Furlanije	
že	pred	letom	1614.	Goriški	grofje	so	jim	dali	v	fevd	
grad	v	Štanjelu	in	vas	Kobdilj.	Fabianijevi	so	imeli	
na	posestvu	enega	redkih	zanesljivih	vodnjakov	na	
tem	delu	Krasa	in	glavna	dejavnost	družine	je	bila	
prodaja	vode.	Dobiček	so	vlagali	v	širjenje	posesti,	
kjer	so	gojili	avtohtono	trto	pikolit.	Po	nasvetu	zdrav
nika	je	zaradi	šibkega	zdavja	pri	Fabianijevih	letovala	
Charlotte	von	Kofler.	Tržačanka	tirolskega	rodu,	in	
zaljubila	se	je	v	domačega	sina	Antona.	Poročila	sta	
se	in	imela	sta	štirinajst	otrok,	Maks	je	bil	dvanajsti.
Rodil	se	je	29.	aprila	1865.	Zdi	se,	da	je	v	zakonu	

imela	glavno	besedo	mati.	Njenemu	meščanskemu	
poreklu	gre	zasluga,	da	je	skoraj	vse	svoje	otroke	
poslala	 v	 šole.	Maks	 je	 osnovno	 šolo	 obiskoval	 v	
domači	 hiši,	 potem	 pa	 so	 ga	 poslali	 na	 realko	 v	
Ljubljano.	Po	maturi	leta	1883	je	šel	študirat	grad
beništvo	na	Tehnično	visoko	šolo	na	Dunaj.	Potem	
ko	je	“odslužil	cesarja”	kot	vojak,	je	bil	nekaj	časa	
asistent	na	fakulteti	za	arhitek
turo	v	Gradcu,	kjer	je	poučeval	
urbanizem.	Leta	1892	je	dosegel	
naziv	diplomirani	arhitekt	in	do
bil	študijsko	štipendijo,	ki	mu	je	
omogočila,	da	je	skoraj	tri	leta	
potoval	 po	 številnih	 evropskih	
deželah	 od	Nemčije	 do	Grčije.	
To	potovanje	je	bilo,	po	njego
vih	besedah,	»vir	vsega	mojega	
znanja	in	kulture«.	Zatem	je	bil	
dve	 leti	 sodelavec	 znamenite
ga	 dunajskega	 arhitekta	 Otta	
Wag	nerja,	nato	pa	do	leta	1910	
profesor	na	Tehnični	visoki	šoli.	
Leta 1896 je odprl na Dunaju 
svoj	 lastni	 atelje.	 Jeseni	 leta	
1917 je bil imenovan za rednega 
profesorja	na	Dunajski	univerzi,	toda	odpovedal	se	
je	bleščeči	ponudbi	ter	se	vrnil	domov,	da	se	posveti	
obnovi	v	prvi	svetovni	vojski	porušenega	Posočja,	
Goriške	in	Krasa.

Prvi arhitekt z doktoratom
v monarhiji
Maks	 Fabiani	 je	 dosegel	 svoj	 ustvarjalni	 vrh	 v	

dunajskih	 letih	 (1894-1917).	Po	potresu	po	veliki	
noči	 leta	1895	 je	na	 lastno	pobudo	 izdelal	načrte	
za	 obnovo	 Ljubljane	 in	 jih	 ponudil	mestni	 občini.	
Njegove	zamisli	so	bile	velikopotezne	in	drzne,	zato	
niso	bile	vedno	sprejete.
Leta	 1902	 ga	 je	 doletela	 izredna	 čast:	 dunaj

ska	Tehnika	mu	je	podelila	doktorat.	To	je	bil	prvi	
doktorski	 naziv	 v	 Avstro-Ogrski,	 ki	 so	 ga	 podelili	
arhitektu.	Prejel	ga	je	za	že	omenjene	urbanistične	
načrte	Ljubljane	in	Bielska	v	Šleziji.	S	tem	nazivom	
je	 postal	 tudi	 formalno	 prvi	 urbanist	monarhije.	
Istega	leta	je	bil	imenovan	za	osebnega	svetovalca	
prestolonaslednika	 Franca	 Ferdinanda.	Dobival	 je	
pomembne	projekte,	ki	so	poveličevali	uspehe	mo
narhije.	Izdelal	je	načrte	za	razne	stavbe	na	Dunaju,	

ki	 jih	občudujemo	še	danes	 (Protois&Fix,	Artaria,	
Urania).	Med	deli,	ki	jih	je	zasnoval	za	Ljubljano,	naj	
omenim	Krisperjevo	hišo,	Hribarjevo	hišo,	kamniti	
podstavek	za	Prešernov	spomenik	pred	frančiškan
sko	cerkvijo,	Dekliški	licej	(v	njem	je	zdaj	Ministrstvo	
za	zunanje	zadeve	RS).	Po	njegovih	načrtih	je	bil	
zgrajen	Narodni	dom	v	Trstu	(1904),	ki	so	ga	fašisti	
13.	julija	1920	zažgali.
Po	letu	1917,	ko	se	je	vrnil	na	Kras,	se	je	posvetil	

delu	pri	“vstajenju	iz	ruševin”.	Izdelal	je	načrte	za	92	
naselij	v	Posočju,	na	Krasu,	v	Vipavski	dolini	in	južni	
Furlaniji.	Veliko	dela	je	posvetil	obnovitvi	in	ureditvi	
Štanjela,	kjer	je	bil	v	letih	1935-1945	župan.	Tam	je	
uredil	Vilo	Ferrari	in	Ferrarijev	vrt.	Od	leta	1926	je	
bil	član	Nadškofijske	komisije	za	sakralno	umetnost	
v	Gorici.	Naj	omenim	tri	“njegove”	cerkve:	župnijsko	
cerkev	v	Šempetru	pri	Gorici,	župnijsko	cerkev	in	
župnišče	v	Lokavcu	pri	Ajdovščini	ter	cerkev	Srca	
Jezusovega	v	Gorici.

Maks Fabiani in Jože Plečnik
Maks	Fabiani	 in	Jože	Plečnik,	ki	sta	postavljala	

temelje	moderne	 arhitekture	
na	Slovenskem,	sta	bila	sodob
nika.	Fabiani	(1865-1962)	je	bil	
sedem	 let	 starejši	 od	 Plečnika	
(1872-1957),	umrl	pa	je	pet	let	
za	 njim.	 Fabiani	 je	 dočakal	 97	
let,	Plečnik	pa	85.	Odnosi	med	
arhitektoma	 so	 bili	 prijateljski,	
vendar	ne	prav	sproščeni.	Spo
znala	sta	se	na	Dunaju,	kjer	je	
bil	Fabiani	nekaj	časa	Plečnikov	
profesor.	 Ob	 Plečnikovi	 smrti	
je Fabiani v pismu izpovedal: 
»Plečnik	 je	 bil	 izrazit	 samouk.	
Šola	 ni	 imela	 nanj	 nobenega	
vpliva.	Vse,	kar	je	slišal,	je	spre
jel	na	moč	previdno	in	zadržano,	
često	po	napornem	premisleku.«

Fabiani,	ki	je	iz	Gorice	večkrat	prihajal	v	Ljubljano,	
je	občudoval	v	Plečnikovi	arhitekturi	ideal,	umetniško	
moč	in	je	brez	zavisti	govoril,	da	je	eden	najboljših	
arhitektov	 svoje	 dobe.	 Razlika	med	 obema	 se	 je	
pokazala	ob	urejanju	Ljubljane.	Fabiani	je	bil	pred
vsem	tehnično	izobražen	urbanist	in	je	v	arhitekturi	
zagovarjal	preproste	linije	v	službi	funkcionalnosti,	
Plečnik	 pa	 je	 bil	 “pesniško”	 ustvarjalen	 umetnik.	
Fabianija	 je	 zanimala	 Ljubljana,	 kot	 funkcionalno	
urejeno	mesto,	Plečnika	pa	mesto	kot	simbol,	kot	
umetnostno	delo.	Vendar	pa	so	Fabianijeva	dela	ime
la	velik	vpliv	na	Plečnika,	ki	je	svojega	nekdanjega	
učitelja	očitno	cenil.	Ko	 je	po	prvi	svetovni	vojski	
zaživela	 univerza	 v	 Ljubljani	 in	 je	 bilo	 razpisano	
mesto	profesorja	za	arhitekturo,	je	Plečnik	to	nalogo	
sprejel	šele	potem,	ko	se	je	prepričal,	da	Fabianija	
ne	bo	v	Ljubljano.
Tehnična		univerza	na	Dunaju	je	Maksu	Fabianiju	

leta	1952	ob	50-letnici	doktorata	podelila	zlati	dok
torat,	Jožetu	Plečniku	pa	častni	doktorat.	Po	“véliko	
diplomo	za	življenjsko	delo”	pa	je	Maks	Fabiani	odšel	
12.	avgusta	1962.
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Raziskano obdobje:
1.	november	2015	–	31.	oktober	2016

Mesto na World Watch List:
WWL	2017:	58	točk	/	mesto:	35
WWL	2016:	58	točk	/	mesto:	31

Viri preganjanja:
V	 Tadžikistanu	 sta	 vira	 preganjanja	 kristjanov	

diktatorska norost	 (izšla	 je	 iz	 komunističnega	 in	
postkomunističnega	 zatiranja)	 in	 v	manjši	meri	
muslimansko zatiranje.

Dogajanje
Takoj	 po	 parlamentarnih	 volitvah	marca	 2015,	

na	katerih	so	seveda	zmagali	pristaši	predsednika	
Emomalija	Rahmona,	se	je	v	deželi	uresničila	spre
memba.	Uveljavili	so	vedno	bolj	omejitvene	predpise	
tudi	v	verskih	zadevah.	Kot	posledico	kristjani	trpe	
hujši	vladni	pritisk.

Vrste preganjanih kristjanov:
V	 Tadžikistanu	 so	 vse	 štiri	 oblike	 krščanstva,	

ki	čutijo	 različen	pritisk.	Skupnosti	 tujih	ali	prise
ljenskih	 kristjanov	 čutijo	manj	 vladnega	 pritiska,	
saj	običajno	svoje	vere	ne	širijo.	Težo	preganjanja	
države,	družine,	prijateljev	in	skupnosti	prenašajo	
skupnosti	kristjanov,	ki	so	spreobrnjenci	iz	islama.	
Skupnosti	netradicionalnih	protestantov	so	dejavne	v	
evangelizaciji	in	zato	trpijo	vdore,	grožnje,	zapiranje	
in	kazni.	To	se	dogaja	predvsem	v	Cerkvah,	ki	niso	
registrirane.

Življenjska področja in nasilje:
V	celoti	se	je	pritisk	na	kristjane	nekoliko	znižal	

v	primerjavi	 s	podatki	WWL	207,	 je	pa	še	vedno	
zelo	visok.
Pritisk	je	zelo	visok	na	zasebnem,	narodnem	in	

verskem	področju,	visok	pa	na	družinskem	področju	

preganjanje kristjanov

TA DŽIKISTA N

in	področju	skupnosti.
Pritisk,	 ki	 ga	 povzroča	muslimansko	 zatiranje	

je	 navzoč	 predvsem	na	 zasebnem	 in	 družinskem	
področ	ju,	 v	 družbenem	 območju	 pa	 ga	 občutijo	
predvsem	spreobrnjenci	iz	islama	v	krščanstvo.
Točkovanje	nasilja	se	je	podvojilo	v	primerjavi	s	

podatki	WWL	2016,	je	pa	kljub	temu	nizko.	Na	sploš-
no	povzroča	preganjanje	v	Tadžikistanu	v	glavnem	
vlada,	ki	skuša	nadzorovati	vse	vidike	življenja.

Bodočnost:
Vlada	izvaja	močan	pritisk	na	vse	skupine,	ki	jih	

ima	za	odpadniške,	med	katerimi	so	tudi	kristjani.	
Pritisk	 na	 krščansko	manjšino	 povečuje	 tako,	 da	
obstoječe	zakone	razlaga	čim	ožje.	Zakoni,	ki	za
devajo	mlade,	puščajo	kristjane	 (in	druge	verske	
manjšine)	na	območju	zakonitosti,	ker	ni	jasno,	kaj	
je	po	zakonu	dovoljeno	in	kaj	prepovedano.	Režim	je	
vedno	bolj	podoben	režimu	ostalih	zatiralskih	vlad	v	
osrednji	Aziji,	zato	bo	položaj	kristjanov	v	prihodnje	
vedno	slabši,	pritisk	na	družbenem	področju	pa	bo	
ostal	nespremenjen.

V	provinci	Henan	je	9.	marca	v	stolnico	v	Šang-
qiu	 vdrla	 neznana	 skupina	 krajevnih	 oblastnikov,	
blokirala	vrata,	 izklopila	elektriko,	priprla	navzoče	
duhovnike	in	redovnice	ter	začela	snemati	križe	s	
cerkve.	Navzoči	duhovniki	so	klicali	policijo,	pa	jih	
je	ta	odstranila	in	jim	zaplenila	prenosne	telefone.	
Nasilneži	so	potem	preostalim	duhovnikom	in	redov
nicam	preprečili	vhod	in	izhod	iz	cerkve.
Odstranjevanje	križev	je	trajalo	kakih	pet	ur,	če

prav	je	vodstvo	cerkve	skupaj	s	prostovoljci	skušalo	
cerkev	zavarovati.	Katoliška	spletna	stran	je	poro
čala,	da	so	krajevne	oblasti	skušale	nasilno	zasesti	
cerkev	in	njeno	lastnino,	ker	jim	pa	to	ni	uspelo,	so	

prišli	snemat	križe	s	cerkvene	strehe.
Stolnica	v	Šangqiu	je	državno	zaščitena	kot	zgo

dovinski	 in	kulturni	kraj.	Leta	2013	jo	je	Državna	
uprava za verske zadeve razglasila za “Narodni kraj 
verskega	sožitja”.	Bila	je	zgrajena	leta	1924	in	jo	
obiskuje	na	tisoče	vernikov.
Dan	po	nasilni	odstranitvi	križev	je	duhovnik	Yang	

Jianwei	potrdil,	da	so	oblasti	postavile	nazaj	križe,	
čeprav	manjše	in	manj	po	številu.	Je	pa	washington
ski	regionalni	direktor	ICC	(International	Christian	
Concern)	potrdil,	da	medtem,	ko	si	predsednik	Xi	
Jiping	prizadeva	postati	dosmrtni	predsednik,	verska	
svoboda	vedno	bolj	propada.

KITAJSKA
POSKUS PRISVOJITVE CERKVE

Porte Aperte
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Obe	trditvi	uživata	mednarodni	konsenz.	Tudi	or
ganizaciji	svojega	porekla,	cilja	ali	metod	ne	zanika
ta.	V	čem	je	razlika	med	njima?	Prvi	so	mednarodno	
priznani	za	najzlobnejšo	psevdo-državno	entiteto	po	
Kambodži	rdečih	Kmerov.	Drugi	v	regresivno	levičar
skih	krogih	večinskih	svetovnih	medijev	veljajo	za	
borce,	ki	se	borijo	za	pravice	svojega	naroda.	Tem	
drugim	bi	Karl	Erjavec	podelil	državno	suverenost.
Od	kod	takšna	diskrepanca	med	obema	in	posle

dična	zmeda	v	slovenski	visoki	politiki,	da	bi	rada	
radikalnim	islamistom	priznala	državnost?

Gotovo je delno kriva površinskost in amate
rizem	slovenske	diplomacije,	ki	materijo	za	svoje	
programske	usmeritve	najbrž	zbira	iz	The	Guardi
ana	in	Al-Jazeere.	Palestinski	teroristi	so	vsekakor	
dobili	PR-vojno	proti	Izraelu.	Ko	ljudje	danes	bežno	
pomislijo	o	izraelsko-palestinskem	konfliktu,	se	jim	
v	spominu	narišejo	slike	o	izraelski	vojni	mašineriji,	
ki	brutalno	pobija	revne	Arabce	v	Gazi	in	na	Zaho
dnem	bregu.	Zelo	zakoreninjen	je	mit,	da	so	Judje	
po	drugi	svetovni	vojni	prišli	na	območje	današnjega	
Izraela	in	izgnali	domorodne	Arabce.	Takšno	ideo
loško	meglo	je	izkoristilo	cel	kup	despotov,	začenši	
z	očetom	modernega	terorizma	Jaserjem	Arafatom	
in	njegovim	gibanjem	Fatah.	Dejstvo	je,	da	so	na	
spornih	območjih	 Judje	 in	Arabci	 (oboji	 starodav
nega	semitskega	izvora)	živeli	že	tisočletja.	Včasih	
v	sožitju,	včasih	konfliktno.	A	arheološka	odkritja	
potrjujejo	tezo,	da	je	področje,	kjer	se	je	vršil	cel	
kup	bibličnih	dogodkov,	dom	tako	Judom	kot	Arab
cem.	Pred	6-dnevno	vojno	leta	1967	so	Arabce	na	
ozemlju,	 ki	 se	ga	danes	označuje	 za	palestinsko,	
podpirali	različni	arabski	diktatorji,	ki	so	tja	pošiljali	
nove	naseljence,	v	upanju,	da	bodo	Žide	“pognali	v	
morje”.	Do	izraelske	okupacije	palestinskih	ozemelj	
najbrž	sploh	ne	bi	prišlo,	če	ne	bi	Fatah	od	zgodnjih	
šestdesetih	naprej	gverilsko	napadal	izraelskih	vo
jakov	na	meji	z	Jordanijo	in	Egiptom.	Ozemlje	pa	bi	
se	najbrž	asimiliralo	v	katero	od	teh	dveh	držav.	Po	
vojni,	ko	je	Izrael	premagal	egipčanskega	samodržca	
Naserja	 in	 jordanskega	kralja	Huseina	ter	prevzel	
nadzor	nad	Gazo	in	Zahodnim	bregom,	je	Arafat	vse	
Arabce,	živeče	na	teritoriju,	ki	ga	je	osvojil	Izrael,	
pritegnil	pod	okrilje	svojih	 radikaliziranih	vojaških	
milic,	sestavljenih	iz	poklicnih	morilcev	in	lokalnih	
nasilnežev.
Kulisa	za	večno	morijo	 je	bila	pripravljena.	Na	

eni	 strani	 Izrael	 s	 svojo	visokotehnološko	vojsko,	
ki	so	jo	podpirali	zahodni	zavezniki.	Na	drugi	strani	

fanatični	Arabci,	katerih	gverilske	enote	so	bile	skoraj	
zmeraj	sestavljene	iz	islamskih	radikalcev,	redkeje	
tudi	iz	sekularnih	ekstremistov	(recimo	marksistična	
Demokratična	fronta	za	osvoboditev	Palestine	DFLP).	
Nekateri	so	sekularnost	pripisovali	celo	Arafatu,	če
prav je v neuradni kodeks palestinske zakonodaje 
za	 osnovo	 prava	 določil	 šeriatsko	 pravo	 in	 vedno	
poudarjal,	da	je	palestinsko	ozemlje	njihova	sveta	
pravica.
Napadi z noži, puškami, bombami,
granatami, meči so bili na dnevnem redu
Od	poznih	šestdesetih,	dolgo	pred	intifadami,	so	

se	teroristični	napadi	na	Izrael	začeli	vrstiti	skoraj	
dnevno,	glavni	igralec	pa	je	bil	Arafatov	PLO	in	nje
govo	militantno	krilo	Fatah.	Napadi	z	noži,	puškami,	
bombami,	granatami,	meči	so	bili	na	dnevnem	redu.	
Palestinski	teroristi,	oboroženi	z	bazukami,	so	leta	
1970 streljali na izraelski šolski avtobus in ubili 12 
otrok.	26	ljudi	so	pobili	leta	1972	na	letališču	Ben	
Gurion,	ko	so	v	gručo	ljudi	začeli	metati	granate	in	
na	njih	streljati.	Nato	je	nasilje	pljusknilo	globalno.	
Svet	 je	 onemel,	 ko	 so	 palestinski	 teroristi	 sredi	
olimpijskih	iger	v	Münchnu	leta	1975	ugrabili,	nato	
pa	v	spopadu	s	policijo	tudi	ubili	6	izraelskih	atletov.	
Leta	1985	so	štirje	palestinski	teroristi,	predstavniki	
gibanja	PLF,	ki	ga	je	vodil	Abu	Abas,	z	blagoslovom	
Arafata	ugrabili	ameriško	potniško	ladjo	Achile	Lauro	
in	v	glavo	ter	prsa	ustrelili	ameriškega	invalida,	po	
rodu	Žida,	Leona	Klinghofferja,	ki	je	na	ladji	letoval.	
Posadko	so	prisilili,	da	ga	je	z	vozičkom	vred	vrgla	
čez	krov.	Organizacija	Abu	Nidala,	ki	je	delovala	kot	
še	posebej	militantna	veja	Fatah,	je	v	20	državah	
po	svetu	pobila	več	kot	300	nedolžnih	ljudi	in	je	bila	
med	drugim	odgovorna	tudi	za	najhujšo	teroristično	
akcijo	na	evropskih	tleh	v	osemdesetih,	ko	je	skupina	
Nidalovih	mučenikov	simultano	na	rimskem	in	dunaj
skem	letališču	z	vojaškim	orožjem	pokosila	potnike,	
ki	so	se	želeli	vkrcati	na	letala	izraelske	družbe	El-Al.	
Skupaj	so	pobili	18	odraslih	in	enega	otroka.
Najprej	so	bila	v	modi	streljanja.	Nato	od	osem

desetih	 do	 sredine	 dvatisočih	 rekrutiranje	mladih	
dečkov,	 ki	 so	 se	 kot	 najstniki	 šli	 razstreliti	 v	 čim	
večjo	množico	ljudi	v	Izraelu.	Od	2005,	ko	so	pale
stinski	skrajneži	od	Rusov	dobil	rakete	tipa	Katjuša,	
so	 postala	 priljubljena	 raketiranja	 civilnih	 tarč	 na	
izraelskih	ozemljih.	Jaser	Arafat	in	njegov	Fatah	sta	
se	sicer	leta	1988,	sredi	prve	intifade,	skušala	na	
silo	de-radikalizirati.	Takrat	se	je dolgoletni voditelj 
odločil,	 da	bo	 raje	v	miru	akumuliral	 premoženje	

islam
Mitja Iršič

PA LESTINA
 sramota slovenskega naroda in zunanjega ministra erjavca

Islamska država je skrajna sunitska organizacija, ki ubija nedolžne ljudi. Muslimane, Žide, 
kristjane, pogane, ateiste … Njen cilj je genocid nad Židi in vzpostavitev globalnega islamskega 
kalifata, po sunitski verski tradiciji. Hamas je skrajna sunitska organizacija, ki ubija nedolžne 
ljudi. Muslimane, Žide, kristjane, pogane, ateiste … Njen cilj je genocid nad Židi in vzpostavitev 
islamskega kalifata, po sunitski verski tradiciji.



APRIL – AM – 2018120

(nabral	ga	 je	za	3.000.000.000	dolarjev,	delno	 iz	
sponzorskega	denarja	arabskih	diktatorjev,	delno	iz	
absurdne	finančne	pomoči	ZDA	in	EU,	ki	sta	naivno	
upali,	da	bosta	konflikt	rešili	z	metanjem	denarja	v	
naročje	Arabcev).	A	Fatah	nikoli	ni	prekinila	s	tiho	
podporo	terorizmu.	Kar	7%	denarja,	pridobljenega	
iz	tujih	humanitarnih	donacij,	je	šlo	za	preživljanje	
družin	samomorilskih	napadalcev,	kar	je	zagotavlja
lo	neusahljiv	vir	prihodnjih	 teroristov.	Obubožane	
družine	so	predajale	najmlajše	sinove	v	pripravljal
ne	kampe,	kjer	so	jih	kot	človeške	bombe	urili	za	
inflitracijo	v	Izrael.	Vsaka	družina,	katere	sin	se	je	
uspešno	 razstrelil	 z	 dovolj	 nedolžnimi	 žrtvami	 na	
izraelski	strani,	je	bila	preskrbljena	za	vse	življenje.
Hamas je še bolj krvoločen od Fataha
Žezlo	krvoločnih	teokratskih	psihopatov	je	pre

vzel	Harakat	al-Muqāwamah	al-'Islāmiyyah	–	krajše	
Hamas.	Organizacija,	ki	 je	bila	po	krvoločnosti	še	
korak	pred	gibanjem	Fatah.	Od	2007	do	2014	so	
bili	de	facto	in	de	jure	oblast	v	Gazi,	medtem	ko	je	
imela	zdaj	bolj	zmerna	Fatah	Mahmuda	Abasa	oblast	
le	na	Zahodnem	bregu.	Vmes	 je	nastopilo	kratko	
obdobje	narodne	enotnosti.	Od	2016	pa	v	Gazi	spet	
suvereno	vlada	Hamas,	kljub	temu,	da	ga	skoraj	vsi	
naši	 zahodni	 zavezniki	 označujejo	 za	 teroristično	
organizacijo,	kar	nedvomno	tudi	je.	Hamas	živi	od	
konflikta	in	nima	nobenega	drugega	političnega	pro
grama	kot	izgon	Židov	v	morje	in	širitev	globalnega	
kalifata.	Če	bi	jim	enkrat	uspelo	“osvoboditi”	okupi
rana	ozemlja	in	ustanoviti	Palestinsko	državo,	bi	bilo	
z	njimi	konec.	Nato	bi	se	bili	prisiljeni	preoblikovati	
v	organizacijo,	podobno	Islamski	državi,	saj	bi	bil	
naslednji	cilj	širitev	islama	po	celotni	zemeljski	obli	
–	kar	je	uraden	program	njihove	ideološke	zavezni
ce	muslimanske	bratovščine.	Od	leta	2001	je	bilo	
na	suverena	izraelska	ozemlja	izstreljenih	več	kot	
10.000	raket	in	več	kot	5.000	izstrelkov	iz	minome
talcev.	Več	kot	50	civilistov	je	bilo	pobitih.	Številka	
bi	bila	mnogo	večja,	če	ne	bi	skoraj	vsak	dom,	šola	
in	vrtec	v	Izraelu	bili	opremljeni	z	bunkerjem	in	če	
ne	bi	protiraketni	alarmi	ljudi	sproti	obveščali,	kaj	se	
približuje.	Gre	za	usmerjeno	ciljanje	ne	le	civilistov	v	
Izraelu,	ampak	tudi	tistih	v	Palestini,	saj	jih	teroristi	
uporabljajo	za	živi	ščit,	tako,	da	rakete	izstreljujejo	iz	
šol,	bolnišnic	in	drugih	tarč,	kjer	bo	velik	PR-učinek,	
če	Izrael	udari	nazaj	in	povzroči	nenamerno	kolate
ralno	škodo.	Taktike,	ki	jih	je	povsem	do	konca	zelo	
uspešno	uporabljala	tudi	Islamska	država.
Rekli	boste,	že	prav,	Palestino	vodijo	psihopati,	a	

Karl	Erjavec	je	človek	ljudi.	Tako	kot	ga	pri	nas	skrbi	
za	upokojence,	ga	na	mednarodnem	odru	skrbi	za	
palestinski	narod.	Ta	pa	si	samo	želi	živeti	povprečen	
vsakdan,	v	svobodni	domovini,	kot	smo	si	mi	leta	
1991.	Pa	si	res?	67%	Palestincev	podpira	zadnji	val	
napadov,	ko	so	posamezniki	z	noži	napadali	neo
borožene	 Izraelce.	 Leta	 2007	 je	 70%	Palestincev	
podpiralo	samomorilske	napade	z	bombami,	76%	
pa	še	danes	podpira	nadaljevanje	Arafatove	tradicije	
državne	podpore	za	družine	uspešno	razstreljenih	
mučenikov.	 Samomorilski	 pohodi	 so	 tako	 postali	
svojevrstna	 “domača	 obrt”,	 vse	 dokler	 Hamas	 ni	
izpopolnil	arzenala	raket	in	ni	več	potreboval	otrok	

za svoja	umazana	dela.	Palestina	je	edina	entiteta	
na	svetu,	kjer	manj	kot	50%	prebivalstva	podpira	
padec	Islamske	države.	24%	Palestincev	ima	o	njej	
dobro	mnenje.	51%	prebivalcev	Gaze	in	Zahodnega	
brega	ne	podpira	rešitve	dveh	držav.	Se	pravi,	ne	
želijo	svoje	države	ob	Izraelu,	ampak	izbris	Izraela	
iz	svetovnega	zemljevida.	65%	Palestincev	ne	pod
pira	Mahmuda	Abasa,	voditelja	danes	bolj	zmerne	
frakcije	 Fatah,	 ki	 vlada	na	Zahodnem	bregu	 in	 si	
želi	vladavine	islamskih	ekstremistov	Hamas,	ki	že	
vladajo	v	Gazi.
Karl Erjavec ne razume osnov
Pomembno	je	omeniti,	da	Izrael	ni	“dežela	Ju

dov”,	se	pravi,	da	ni	teokracija,	kot	vse	druge	bliž-
njevzhodne	 diktature.	 V	 Izraelu	 živi	 1,6	milijona	
(20%	populacije)	arabskih	muslimanov,	169	tisoč	
kristjanov	(2%	populacije)	 in	cel	kup	 ljudi	drugih	
veroizpovedi.	Izrael	je	pravno	in	dejansko	gledano	
povsem	običajna	evro-atlantska	demokracija,	kjer	
je	 vsakomur	 zagotovljena	pravica	do	 izražanja	 in	
prakticiranja	svoje	vere	in	–	kar	je	najbolj	pomembno	
–	sekularnosti.	Tam	živi	veliko	več	ateistov	in	agno
stikov	kot	ortodoksnih	Židov.	Izrael	 jim	to	–	nam	
tako	samoumevno	pravico	–	 	ustavno	zagotavlja.	
Arabske	teokracije	apostazijo	in	izražanje	sekularnih	
prepričanj	kaznujejo	s	smrtjo.	Otroci	v	Izraelu	se	že	
v	osnovni	šoli	učijo	tudi	arabščino	kot	tretji	jezik.	Že	
v	vrtcu	pa	imajo	ure,	kjer	se	učijo	strpnosti	do	arab
skih	prebivalcev	Izraela.	Palestina	je	na	drugi	strani	
pravi	arhetip	arabske	teokracije,	če	bo	kdaj	zares	
zaživela	kot	samostojna	entiteta.	Ni	čudno	potem,	
da	55%	izraelskih	Arabcev	–	tudi	tistih,	ki	izvirajo	iz	
palestinskega	ozemlja	–	po	anketah	sodeč	trdi,	da	
so	“ponosni”	državljani	Izraela.	95%	si	jih	ne	želi	
zapustiti	Izraela	in	ga	dojema	kot	svoj	dom.	59%	si	
ne	želi	arabskih	predstavnikov	v	izraelski	vladi	…	že	
vedo,	zakaj.	Na	drugi	strani	skoraj	vse	pomembne	
muslimanske	 države	 Judom	prepovedujejo	 vstop	
v	 državo.	O	 tem	 očitnem	mednarodnem	 rasizmu	
se	 praktično	 nihče	 na	 zahodu	 ne	 pogovarja.	 Žid	
na palestinskem ozemlju bi bil v trenutku brutalno 
ubit.	Medtem	ko	izraelska	vojska	z	lasersko	vodeno	
tehnologijo	 balističnih	 izstrelkov	 želi	minimizirati	
žrtve	med	civilnim	prebivalstvom,	pa	na	drugi	strani	
Hamas	v	Gazi	povsem	brez	zadržkov	prizna,	da	je	
ciljanje	civilistov	strateški	cilj.
A	zdaj	razumete	to,	česar	Karl	Erjavec	očitno	ne	

more?	Kljub	vsemu	prirojenemu	antisemitizmu,	ki	ga	
premoremo	v	postboljševiških	deželah,	si	moramo	
vendarle priznati:  Izrael je evroatlantski podaljšek 
naše	zahodne	civilizacije.	Palestina	je	podaljšek	bli
žnjevzhodne	muslimanske	teokracije.	Izrael	je	med
narodno	priznana	država,	ki	varuje	svoje	državljane	
ne	glede	na	to,	katere	rase	ali	vere	so.	Palestina	pa	
politični	abortus	arabskih	tiranov,	katere	psihopatski	
voditelji	uporabljajo	svoje	državljane	za	kanonfuter	
in	si	takšna,	kot	je	danes,	ne	zasluži	državne	su
verenosti	nič	bolj	kot	Islamska	država.	Kljub	temu,	
da	ima	Palestina	v	Združenih	narodih	priznan	status	
države	opazovalke	(ne	pa	članice),	obstajajo	dobri	
razlogi,	da	večji	del	svobodnega	sveta	ne	priznava	
njene	neodvisnosti.	 Priznavajo	 jo	 pretežno	 afriški	
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samodržci,	arabski	teokrati	in	preostali	muslimanski	
svet,	južnoameriški	bolivarski	revolucionarji,	Rusija	
in	njeni	nekdanji	sateliti.	Je	to	res	druščina,	v	katero	
bi	morala	Slovenija	siliti	na	vrat	na	nos?	EU,	ZDA,	
Avstralija,	Nova	Zelandija,	Japonska	in	preostanek	
svobodnega	sveta	bi	se	odrekli	svoji	človeškosti,	če	
bi	državno	priznanje	podelili	 skupini	 ljudi,	katerih	
smisel	življenja	je	starodavni	teritorialni	spor	in	so
vraštvo	do	Judov.	Ko	bomo	priznali	Palestino	takšno,	
kot	je	danes,	ko	ideološki	bratranci	ISIS	nadzorujejo	
Gazo,	si	tudi	mi	ne	zaslužimo	več	imena	legitimna	
demokracija.	A	Karl	tega	ne	doume.	Vladna	koalicija	
ne	razume	razmer.	Cerar	je	preveč	naiv…,	ah,	dovolj	
s	tem	brezzveznim	sprenevedanjem.
Titova Jugoslavija
je podpirala mednarodni terorizem
Nehajmo	si	metati	pesek	v	oči.	Resnica	 je,	da	

natančno	vemo,	zakaj	si	naši	vladarji	tako	prizade
vajo	priznati	Palestino.	Ni	bilo	naključje,	da	so	imele	
komunistične	 tiranije	 že	 desetletja	 nazaj	 globoko	
afiniteto	do	te	teroristične	celice,	ki	se	je	pretvarja
la,	da	je	država.	Še	v	časih,	ko	so	Palestinci	v	slogu	
islamske	države	 veselo	 pobijali	 potnike	na	 ladjah	
in	 letališčih	širom	sveta,	preden	so	se	“civilizirali”	
in	 začeli	 osredotočati	 svojo	 sveto	 jezo	 le	 še	 nad	
izraelskimi	 civilisti.	 Pri	 nas	 so	 bili	 pred	Cerarjevo	
koalicijo	največji	podporniki	palestinske	neodvisno
sti	 skrajni	 levičarji,	Združena	 levica.	Se	spomnite	
prej	omenjenega	ogabnega	dejanja	na	ladji	Achile	
Lauro,	 ko	 so	 palestinski	 teroristi	 v	 glavo	 ustrelili	
ameriškega	Žida?	Glavnega	organizatorja	napada	
Abu	Abasa	je	v	Beogradu	sprejela	SFRJ	in	zavrnila	
njegovo	izročitev	ZDA.	Niso	ga	izročili	niti	po	tem,	
ko	 jim	 je	 Reaganova	 administracija	 brez	 dvoma	
dokazala,	da	je	bil	odgovoren	za	teroristični	napad.	
Titova	Jugoslavija	je	goreče	podpirala	Palestino	že	
od	6-dnevne	vojne,	ko	je	zaslutila	kaotični	tiranski	
potencial	Arafatovega	PLO-ja.	Podobno	kot	Sovjetska	
zveza	in	države,	podložne	njenemu	imperiju	–	Kuba,	
Poljska,	Vietnam,	Severna	Koreja,	Kitajska.
Palestina	je	le	še	en	dokaz,	da	je	skrajni	islam	du

hovni	brat	komunizma.	Ljudje,	ki	so	na	oblast	prišli	
s	preslepitvijo	množic,	da	je	pot	do	sreče	enakost	v	
revščini,	zagotovo	čutijo	neko	primarno	povezanost	
z	ljudmi,	ki	so	prišli	na	oblast	s	preslepitvijo	množic,	
da	pot	do	sreče	poteka	skozi	mučeništvo,	namenje
no	 služenju	 božanstvu	 in	 širjenju	 njegove	 volje	 z	
mečem.	Oboji	so	s	pomočjo	ideologije	postali	bogati,	
njihovo	ljudstvo	pa	je	ostalo	revno	kot	ves	svet	pred	
150	 leti,	 preden	 sta	 globalno	 zavladala	 racionalna	
misel	 in	 tržni	kapitalizem.	Komunisti	 so	v	arabskih	
diktatorjih	pravilno	spoznali	svoje	sobojevnike.	Dva	

različna	pristopa	do	istega	cilja	–	koncentracije	moči	
in	proizvodnih	sredstev	v	rokah	peščice	in	uspešna	
prodaja	(socialistične	ali	teokratske)	utopije	revežem,	
ki	so	vsi	enako	revni	in	prepričani	v	svojo	–	tuzemsko	
ali	onostransko	–	pravičnost.	Obe	ideologiji	sta	temelj	
za	os	zla,	ki	se	manifestira	tudi	v	moderni	dobi.	V	Ru
siji,	kot	neposredni	naslednici	sovjetskega	imperija,	
ki	vestno	preslikava	sovjetske	poslovne	modele.	Na	
divjem,	razčlovečenem	Bližnjem	vzhodu.	V	Severni	
Koreji.	Na	Kubi.	In	da,	tudi	pri	nas.
Države	iz	osi	zla	ne	bodo	nikoli	razumele	razlike	

med	vladavino	prava	Izraela	(čeprav	pomanjkljivo)	in	
kaotično	teokratsko	norostjo	sodobne	Palestine.	No
rost	bodo	razumele	kot	svojo	normalnost.	Vladavino	
prava	pa	kot	grožnjo.
Naš narod že 75 let kolaborira z osjo zla
Naš	narod	je	zaplul	na	pot	kolaboriranja	z	osjo	zla,	

ko	je	bila	pred	75	leti	kritična	masa	neizobraženih	in	
prestrašenih	pripravljena	sprejeti	ideologijo	lažnivih,	
po	oblasti	hlepečih	revolucionarjev.	Kar	se	dogaja	
danes,	 je	 le	 refleksija	 izvirnega	greha.	Sistemsko	
regresivno	 levičarsko	 zatiranje	 svobode	 govora,	
prizadevanje	za	priznanje	teroristične	celice	za	dr
žavo,	sistemsko	naprezanje	za	čim	večjo	infiltracijo	
nedokumentiranih	migrantov,	 geostrateško	 pozi
cioniranje	k	avtokratski	Rusiji	in	druge	nacionalne	
sramote,	ki	nam	jih	vsak	dan	prireja	naša	vlada,	so	
le	simptomi	bolezni,	ki	smo	jo	staknili	tisto	usodno	
zimo	leta	1941.	Ko	bomo	priznali	Palestino,	bomo	s	
tem	povedali	le	to,	da	je	bolezen	kronična	in	se	je	
nikoli	ne	bomo	znebili.	Relativizacija	nasilja	je	orodje	
revolucije,	ki	ga	slovenski	narod	predobro	pozna.	
Palestinski	 Arabci	 imajo	 pravico	 z	 noži	 prebadati	
ostarele	Izraelce,	ki	gredo	na	jutranji	sprehod,	ker	
so	ti	okupatorji	njihove	domovine.	Partizani	so	bili	
primorani	lomiti	lobanje	romskim	otrokom	in	njiho
vim	mamam,	ker	bi	drugače	ti	kradli	njihovo	orožje.	
Prisiljeni	so	bili	brutalno	pobiti	in	v	neoznačene	luknje	
pokopati	bogate	industrialce,	ker	bi	ti	drugače	zatirali	
revne.	UDBA	in	kasneje	SDV	nista	imeli	izbire,	ko	
sta	po	svetu	 iskali	 in	 likvidirali	 sovražnike	sociali
stične	Jugoslavije.	Sramota	za	naš	narod,	da	je	leta	
2018	 takšna	 relativizacija	 še	 zmeraj	del	 aktualne	
politike.	In	verjamem,	da	bo	pripeljala	do	trenutka,	
ko	bomo	v	kratkem	“kot	samostojna,	suverena	dr
žava	z	lastnimi	mednarodnimi	stališči”,	kot	se	rad	
širokousti	Erjavec,	res	priznali	arabske	teroriste	kot	
državo.	Ko	pa	jih	bomo,	pa	lahko	jutri	priznamo	še	
Islamsko	državo,	pojutrišnjem	pa	odpremo	še	stalno	
predstavništvo	v	Pjongjangu.	Zakaj	bi	se	pretvarjali,	
da	smo	nekaj,	kar	nismo?	Z	vlado	Mira	Cerarja	ne	
spadamo	v	svobodni	svet.

Mohamed ni imel niti nadnaravnih čudežev niti naravnih razumskih razlogov, s katerimi bi prepričal svoje
pripadnike. Ker mu je vsega tega manjkalo, se je poslužil bestialnega in barbarskega sredstva: moči orožja. Tako 
je svoje sporočilo oznanjal in širil z ropanjem, umori in prelivanjem krvi, z uničevanjem tistih, ki ga niso hoteli 
sprejeti. Ista sredstva uporabljajo njegovi služabniki še danes in vse dni, dokler se ne bo polegla Gospodova jeza in 

bo izbrisal to kugo z zemlje.
sv. Janez de Ribera, nadškof v Valencii, † 1611.
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Menda	po	vsem	svetu	vedo	–	vsaj	približno	–	da	
je	najvišja	japonska	gora	3.776	m	nadmorske	višine	
in	da	ji	je	ime	(po	naše	pisano)	Fúdži).	Manj	znano	
je,	da	je	to	ime	(najverjetneje)	nejaponskega	izvo
ra;	najbrž	pomeni	v	jeziku	praprebivalcev	“boginjo	
ognja”.	Morda,	 ker	 se	 ob	 lepem	 vremenu	 zjutraj	
zdi,	da	sonce	gori	na	vrhu	gore,	vsaj	za	čudovit,	a	
prekratek	čas	...
Naša	socialna	ekipa	za	izgradnjo	otroške	sirotiš-

nice	(na	periferiji	Tokia)	je	bila	elastična	povezava.	
Od	časa	do	časa	smo	si	vzeli	čas	za	osebne	zadeve;	
čutili	smo	razbremenitev	in	po	enem	ali	nekaj	dneh	
osvežitev	sodelovalne	energije.	In	tako	me	v	začetku	
julija	nekaj	nagne	v	smer	gore	Fudži.	Če	ni	preveč	
zahtevno	in	ne	prevroče,	si	mislim,	grem,	a	ne	do	
vrha;	vzpon	je	skorajda	potrpežljiva	hoja	navzgor,	
polna	štorov	in	kamnov	za	počitek;	v	senci	dreves,	
ki	rasejo	na	gori	vsaj	polovico	poti;	morda	še	več,	
kar	je	odvisno	od	poti,	ki	jo	kdo	izbere	za	vzpon.
Za	 vzpon	 je	 na	 razpolago	 kar	 nekaj	 različnih	

začetnih	poti.	Če	je	vsega	skupaj	deset	postaj	–	in	
tiste	 blizu	 vrha	 imajo	 na	 razpolago	 gostišča	 –	 bi	
označil	peto	postajo	kot	široko	planoto,	ki	s	svojimi	
stojnicami,	lokali	in	celo	hotelom	nudi	okrepčila	za	
nadaljnjo	pot.	Oziroma	nadaljnje	poti,	 ki	 jih	 tako	
široka	planota	nudi.
Izberem	bolj	samotno	pot.	Čez	kako	uro	čutim	

vročino,	čeprav	od	časa	do	časa	zaplava	mimo	veter.	
Pod	velikim,	širokim	drevesom	–	kar	sram	me	je,	
da	mu	ne	vem	imena	–	je	nizka,	podolgovata	skala,	
kot	nalašč	za	počitek.	Okoli	skale	so	grmi,	prav	tako	
prijazno	zasajeni,	da	se	od	skalice	ne	vidi	dosti	na	
pot;	treba	jo	je	odkriti	–	kot	pravimo	–	slučajno.
Približam	se	ji	skozi	grmovje	in	šele	zdaj	opazim,	

da	že	nekdo	sedi	na	skalici.	Noge	mi	svetujejo,	naj	
se	 kljub	 vsemu	 usedem.	 S	 poklonom	 pozdravim	
starejšega	moža	in	vprašam,	ali	smem	prisesti.	S	
svojim	kosmatim	obrazom	mi	prikima.	Menim,	da	mu	
je	kakih	osemdeset	let.	Ob	sebi	ima	vrečko,	najbrž	
z	nekaj	riževimi	cmoki.	Začudi	se,	ko	mu	–	v	svoji	
bolj	primitivni	japonščini	–	rečem:
»Krasen	razgled!«
On pa:
»Nihóndžin?«	(Po	naše	pisamo;	pomeni:	Ali	ste	

Japonec?)
Odkimam	z	opravičilom:
»Gaídžin,	 sumimasen.«	 (Po	naše	pisano;	 tujec	

sem,	oprostite).	Z	drugimi	besedami:	Oprostite	mi,	
da	nisem	(tak	človek,	kot	je)	Japonec.
Možakar	se	skuša	nasmehniti.	Zrak	 je	prijetno	

svež,	kar	pomeni,	vsaj	za	dopoldanski	vzpon	na	goro	
Fudži	–	prijetno	okrepčilo.	Iz	papirja,	kjer	jo	imam	
varno	zamotano,	izvlečen	škatlico	s	šestimi	siri	in	mu	
jo	ponudim.	Nihče	na	Japonskem	bi	je	ne	sprejel	v	

celoti.	Možakar	me	pogleda	s	polnim	obrazom	(doslej	
ga je kazal le od strani):
»Smem?«
Smehljaje	mu	pokimam.	Z	malce	 tresočo	 roko	

vzame	en	sir	(šest	jih	je	in	vsak	ima	obliko	trikotni
ka),	jaz	pa	mu	rečem:
»Prosim,	vzemite	vsaj	tri!«
Malce	krvavo	podplute	oči	se	mi	na	svoj	način	na

smehnejo,	ko	se	mi	zahvali.	Vsak	košček	sira	je	lepo	
zavit	v	srebrnkast	papir,	iz	katerega	se	da	sir	lepo	
izluščiti.	Vidim,	da	mu	tekne.	Molče	jeva;	morda	je	
boljši	izraz:	z	zobmi	si	tiste	malce	mastne	trikotnike	
skušava	zreducirati	na	drobne	prijetne	koščke.	On	
je	bolj	navajen	in	spreten,	jaz	pa	malce	neizkušen,	
da	se	tako	izrazim.	Moje	gledanje	v	daljavo,	kjer	se	
sveti	gorsko	pobočje	v	soncu,	prekine	z	vprašanjem:	
»Prvič	na	poti	k	Fudži?«
Pokimam:	»Prvič	sam.«
Spet	vpraša:	»Študent?«
Odkimam:	»Katorikku	šinpu.«	(Po	naše:	katoli

ški	duhovnik.	Kar	nas	takoj	loči	od	evangeličanskih	
pastorjev.)	Zastrmi	se	v	isto	gorsko	smer	kot	jaz.
V	bližini	se	začujejo	glasovi	 in	smeh,	potem	je	

spet	tiho.	Ljudje	so	si	izbrali	malce	drugo	pot	v	isto	
široko	smer.	Sonce	še	ni	vroče.	A	v	tej	nadmorski	
višini	je	dovolj	dreves,	ki	namesto	nas	sprejemajo	
polagoma	zmeraj	bolj	pekočo	vročino.	Premišljujem,	
ali	naj	zapustim	možakarja	in	se	pridružim	–	v	pri
merni	oddaljenosti	–	ostalim	“hribolazcem”.
Možakar	me	za	hip	ošvigne	s	svojimi	podplutimi,	

a	ne	sovražnimi	očmi	in	reče,	govoreč	bolj	daljavi	
kot meni:
»Jaz	sem	že	tretjič	tukaj.	Moja	mati	je	bila	pre

pričana,	da	 je	›boginja	ognja‹	v	svetišču	na	vrhu	
Fudžija	mogočno	božansko	bitje,	ki	usliši,	če	večkrat	
romamo	k	njej.«
Za	hip	se	ozre	k	meni	in	vidi,	da	ga	pazljivo	po

slušam.	In	vendar	me	vpraša:
»Ali	vas	nadlegujem?«
Odkimam.	Olajšan	nadaljuje	s	pogledom	v	da

ljavo,	od	časa	do	časa	zakrito	s	potujočimi	oblaki.
»Zvečer	ne	morem	spati.	Čez	dan	tu	in	tam	za

dremam.	Noben	zdavnik	mi	ne	pomaga.«
»Kaj	pa	uspavalna	tableta?«
Odkima:	»Nekaj	časa	sem	jih	jemal,	zdaj	jih	ne	

jemljem	več.	Ne	morejo	mi	pregnati	živega	spomina,	
ki	me	ves	dan	spremlja,	tudi	takoj,	ko	se	zbudim.«
Iz	žepa	potegne	neke	vrste	krpo	in	si	obriše	čelo.
»Ali	vas	motim?«
»Na	noben	način!«	mu	zatrdim.	In	rečem:
»Kakšen	spomin	vas	zasleduje,	če	smem	vpra

šati?«
»Čeprav	že	prileten,	sem	moral	v	pehoto	kake	tri	

leta	pred	koncem	druge	svetovne	vojske.	Na	otoku	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega raztrganega misijonskega cekarja

IZPOV ED NA NAJVIŠJI JAPONSKI GORI
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Borneu	nam	proti	koncu	japonske	ladje	niso	mogle	
prinesti	dovolj	hrane.	Naš	bataljon	je	dobil	ukaz,	da	
gre	iskat	hrano	v	džunglo;	da	zagotovi	hrano	mora	
ubiti	vse	ljudi,	ki	gotovo	skrivajo	hrano	pred	nami,	
da	bi	mi,	Japonci,	laže	izgubili	vojno	in	zapustili	otok.	
Bili	smo	sestradani,	blizu	blaznosti.	Precej	globoko	
v	džungli	sem	v	kolibi	odkril	Bornejko	z	otrokom,	
drobno	 črno	 deklico.	 Bornejka	 je	 zgrabila	 otroka	
in	ga	dvignila	pred	svoj	obraz,	proseč	za	življenje.	
Še	zdaj	jo	vidim,	njo	in	otroka,	kako	sta	me	nemo	
prosila.	In	jaz	sem	ju	z	enim	zamahom	sablje	ubil.	
Presekal.«
Na	čelu	se	mu	pojavijo	srage,	z	ruto	si	jih	obriše.
Tako	je	tiho,	da	začujeva	klic	drobnega,	nevidnega	

ptička.
»Ali	vam	smem	pomagati?«
Z	vsem	obrazom	se	obrne	k	meni:
»Prosim,	če	morete	...«
Iz	žepa	potegnem	vizitko	katoliškega	japonskega	

župnika	 v	majhnem	mestu	 na	 severnem	vznožju	
Fudžija.
»Ta	gospod	je	moj	prijatelj.	Prijazen	je,	ne	bojte	

se	ga.	Povedal	vam	bo,	kako	je	Kristus	(v	japonščini	
Kristosáma)	umrl	za	vse	ljudi,	da	nam	Bog	(v	japon
ščini	Kámisáma)	odpusti,	izbriše,	iztrga	iz	srca,	tudi	
če	izpovemo	najbolj	okrutne	stvari!«
Vstane	in	hvaležno	sprejme	vizitko.	In	reče:
»Oprostite	–	jaz	nisem	kristjan.«
Malce	smehljaje	mu	odgovorim:
»Vi	ste	že	napol	kristjan	–	nikoli	več	nočete	storiti	

kaj	podobno	grdega	proti	sočloveku.«
Pokima.
»Ni	 težko	 postati	 kristjan,«	mu	 rečem,	 ko	 ga	

povabim,	da	greva	skupaj	pol	poti	nazaj	navzdol	do	
dobro	znane	gostilne	s	skromnimi	cenami.
In	še	to	mu	rečem:	»Kristus	je	živ;	zato	ni	težko	

postati	kristjan!«
In	kosilo?	Okusno!	Izdatno!	In	–	poceni!

Včerajšnji odstop Mira Cerarja z mesta predsednika vlade je sprožil 
tudi odziv različnih mnenj uporabnikov socialnega omrežja Twitter, 
glavnega poligona za izražanje političnih stališč. »Ni Mirko odstopil, 
Milan je vodo potegnil,« se je glasil tvit uporabnika, ki nakazuje, da se 
mnogi zavedajo, da je Cerarjev rok uporabe potekel, ko so tako hotele 
“stare sile” oziroma strici iz ozadja, ki vlečejo glavne politične niti, kar 
je v odstopni izjavi omenil tudi sam Cerar. 

Vlogo stricev iz ozadja kot glavnih “playerjev” političnih igric, ki 
nastavljajo in odstavljajo predsednike vlade Republike Slovenije, in 
da živimo v državi, kjer je demokracija zgolj privid, je prvi omenil 
predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša, ki ob razglasitvi 
sodbe vrhovnega sodišča o razveljavitvi referenduma o 2. tiru zaslug ni 
pripisal toliko Viliju Kovačiču, temveč je po njegovem mnenju vrhovno 
sodišče zgolj asistiralo globoki državi in vladi “zabilo še zadnji, vnaprej 

Če bi zapisal, da je 14. marca 2018 Slovenijo pretresla vest, da je odstopil predsednik vlade dr. Miro Cerar, bi me lahko mirno obtožili laži. Cerar je 
res odstopil, o kakem pretresu pa ni mogoče govoriti. Prej bi se lahko čudili, da je pri vsej nesposobnosti, ki jo je pokazal in pri vseh neumnostih, ki jih 
je zagrešil kot predsednik vlade, sploh vztrajal tako dolgo. Pa še tu je vprašanje, če bi se upravičeno čudili njemu, saj ni bil nič drugega kot karikatura 
predsednika vlade v vrsti karikatur, ki jih je za to službo kot “velesposobne” kandidate slovenskim volilcem podtikala siva eminenca iz vrst komunistične 
partije, ki je še vedno resnični vladar Slovenije v osebi Milana Kučana in njegovega Foruma 21. Zato je Peter Truden z vso pravico dal svojemu članku z 
naslovom “Kaj pravijo ljudje o odstopu Cerarja” podnaslov: “Ni Miro odstopil, Milan je vodo potegnil.”

“za narodov blagor«
P. Bernardin Sušnik

ŠE ENA FARS A . . .

Leta	2017	je	bilo	v	kontinentalni	Kitajski	48.556	
novokrščencev.	 Statistike,	 ki	 jih	 je	 agenciji	 Fides	
pred	kitajskim	novim	 letom	poslala	družba	 “Faith	
Cultural	Society”	»niso	popolne«	zaradi	pomanjkanja	
podatkov	o	katoliških	skupnostih,	ki	žive	v	najbolj	
oddaljenih	kmečkih	področjih,	pa	vendar	odsevajo	
vitalnost	in	misijonsko	zagnanost.
Provinca	Hebei,	ki	je	trdnjava	kitajskega	katoli-

štva,	je	spet	na	prvem	mestu	s	svojimi	11.899	kr
ščenci.	Skupnost	Šing	Tai	je	imela	3.645	krščenih,	
škofija	Han	Dan	pa	3.059.	Celo	zakotna	skupnost	
v	provinci	Hai	Nan	je	 imela	38	krščencev.	Na	po
dročju,	kjer	je	veliko	muslimanskega	prebivalstva	s	
samostojno	upravo	Šin	Jang	(zapadna	Kitajska)	je	
bilo	66	krstov,	medtem	ko	jih	je	bilo	128	v	provinci	
Ning	Ša	in	54	v	provinci	Qing	Hai.	Tudi	mala	katoli

ška	skupnost	v	Tibetu,	ki	je	potopljena	v	tibetansko	
budistično	okolje,	je	sprejela	11	novih	katoličanov.	V	
Beijingu	je	bilo	krščenih	1.099	katehumenov.
Faith	Cultural	Society	opozarja,	da	je	treba	kljub	

opogumljajočim	številkam	in	velikem	misijonskem	
zanosu	v	krajevnih	skupnostih,	občutiti	klic	k	obnov-
ljenemu	misijonskemu	prizadevanju.	Evangelizacija	
je	na	Kitajskem	dolga	 in	težka	pot,	ki	 jo	 je	treba	
prehoditi.	 Faith	 Cultural	 Society	 končno	 vabi	 vse	
skupnosti,	naj	izboljšajo	in	vedno	drže	v	redu	svoje	
arhive	in	župnijske	matične	knjige,	da	bodo	mogli	
vedno imeti na razpolago zanesljive podatke in pri
povedovati	z	jasnostjo	zgodovino	svoje	skupnosti,	pa	
tudi	celotne	Cerkve	na	Kitajskem.	Podatki	o	krstih	so	
tudi	način	kako	ugotavljati	rast	Cerkve	in	cerkveno	
delo	evangelizacije.	Agencija Fides

KITAJSKA
zadovoljiva rast Cerkve
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Že ob izvolitvi prof. dr. Mira Cerarja je bilo slišati, da gre za prehodno 
vlado. Dejstvo je, da je slovenska politika ni nikoli sprejela, da je bila 
zasilni izhod v sili, ki se imenuje Janša. Zato je tudi nobena socialna 
skupina ni priznala za svojo, sprejela in podpirala. Tudi sama ni nikoli 
pri nikomur našla podpore. Bila je brez identitete. Njena naloga je bila 
proti. Zakaj je, ni bilo nikoli jasno. Namesto, da bi iskala podpornike 
in zaveznike, je stalno ustvarjala nove nasprotnike. Zadnji primer je 
spopadanje s štrajki. Stalno se je hvalila, kako je finančno uspešna. 
Razsipno je podpirala že tako premožne in dobro stoječe, za tiste, ki 
so želeli priti samo na nivo nekdanjih plač pred zujfom, pa ni imela 
posluha. Še več, prezirala jih je in se iz njih norčevala. Pravzaprav je imela 
negativen odnos do državljanov in se je iz njihove pameti norčevala. 
Ljudi je skušala vleči za nos v stilu najbolj populističnih manir. Ti časi 
so z zlomom komunizma bolj ali manj propadli. Ne opozicija, sama v 
sebi se je zrušila. Zato je jasno, da svojega položaja v družbi ne more 
identificirati.

Mnogi predsedniku pokojne vlade naenkrat pripisujejo veliko 
modrost in ugotavljajo, da se je vlada zrušila za to, da bi se na nasled
njih volitvah predsednikova stranka rešila. Da je vlado iz egoističnih 
strankarskih ciljev Cerar sam odstavil. Mogoče bi to lahko pripisali 
kakšnim izkušenim politikom, njemu pa težko. Še zlasti po nedavnem 
strankarskem mariborskem kongresu, ki je bil eno samo neodgovorno in 
otročje, izobraženca in demokrata nevredno samohvalisanje. Po odstopu 
njenega predsednika kot predsednika vlade si je težko predstavljati, 
da bi bila stranka uspešna na volitvah. “Luzarjev” ljudje ne marajo in 
resnično ni logično, zakaj bi ga volili, če je nevešč vodenja koalicije in 
ga, po lastnem zatrjevanju, nihče v njej ni maral in  cenil.

Nepravna, neustavna, nedržavotvorna vlada
Človek obrača, Bog obrne. Zdi se, da Cerarjeva vlada ni imel možnosti 

za uspeh, pa če bi se še tako trudila. Pa se, razen redkih izjem, ni. Če 
smo glede na izobrazbo in akademski naziv dr. Cerarja kaj pričakovali, 
je bil odnos do pravne države. Ne duha, ne sluha o njem. Začelo se je z 
zaprtjem enega poslanca, vodjo največje opozicijske stranke, kar je že 
samo na sebi smrdljivo. Zadevo je reševalo sodišče.

Na stališča ustavnega sodišča se je kot akademski ustavni pravnik 
požvižgal. Odnos do katoliških šol, ga je dokončno razgalil. Ravnal je 
kot številni verniki v totalitarizmu, ko so nekdanji voditelji fantovskih 
Marijinih družb postali najbolj ognjeviti pristaši in sodelavci  dr. Zdenka 
Roterja. Zadevo je reševal Madžar – predstavnik manjšine v slovenskem 
parlamentu!

Del slovenskega morja je, kljub sodbi arbitražnega sodišča, za 
slovenske ribiče nedosegljiv. Če bi se tako obnašali leta 1991 in se bali 

JLA bi bili še danes v Jugoslaviji. Zato je jasno, zakaj Janšo tako sovraži, 
da je kot njegovega pristaša na sodišču zmerjal Državljana K. in mislil, 
da bo s tem tam zmagal. Sicer, g. profesor ustavnega prava, od kdaj pa 
je biti član opozicije zločin? To so totalitarne manire.

Odnos do slovenskih gasilcev, policajev, vojakov in uslužbencev 
varnostne službe dokazuje odnos vlade do slovenske države. Ko smo 
komaj praznovali četrstoletnico njenega obstoja! Več mu pomenijo 
Dražgoše kot slovenska osamosvojitev in slovenska država. Žal ga tudi to 
ni obdržalo do konca mandata. V resnici jih njihovi zagovorniki in častilci 
smatrajo zgolj kot sredstvo za manipulacijo z ljudmi. Verjamete sedaj?!

Ne kaplja, ampak slap čez rob pa je odstopna izjava ustavnega 
pravnika in tačasnega predsednika vlade dr. Cerarja o sodbi Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije, ki je razveljavila referendum o drugem 
tiru. Očitno ima tudi on o sodiščih kar najslabše mnenje. Seveda iz 
drugačnega izhodišča kot večina državljanov. Delovati mora v interesu 
oblasti ne državljanov!

Zwei Professoren, der Staat ist verloren
Cerarjeva vlada je bila na eni strani izrazito profesorska, na drugi 

pa hijenskosesalska. Naivnost profesorjev v realnem svetu ni težko 
izkoriščati. Nekaj je bilo izjem, ki pa voza niso mogle potegniti iz blata. 
Niso bili vpeljani, bili so preveliki individualisti in ko je eden voz vlekel 
naprej, ga je drugi zadrževal ali vlekel nazaj. Od prvega dne so bili 
obsojeni na neuspeh.

Za profesorje je večinsko znano, da se precenjujejo, da se pogosto 
vidijo kot nekakšni odrešeniki. Če ne na strokovnem področju, pa na 
moralnem gotovo. Preveč zaupajo papirju in svojim sposobnostim. 
Spominjajo me na nekega znanega slovenskega znanstvenika, ki se je 
odločil, da si bo kupil avto in se naučil voziti. Nabavil si je knjige v vseh 
jezikih, se temeljito naučil teorije vožnje in cestnoprometnih predpisov 
in nato z inštruktorjem sedel v lastno vozilo. Že na prvem rahlem ovinku 
izjemno široke in moderne ceste sta bila v jarku. Gospod profesor je še 
danes brez izpita, ni voznik, čeprav je teoretično o vožnji avtomobila 
največji strokovnjak v Sloveniji. Ni vse v knjigah. Lahko poznaš vse note, 
pa ne zmoreš nič zapeti.

Ljudska modrost pravi, da že dva profesorja uničita državo, kaj šele 
toliko, kot jih je bilo v Cerarjevi vladi. Tipičen primer je bila docentka 
dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za  delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Večino mandata je morala pospravljati blato, ki sta 
ga na slovensko revščino zmetala skupaj z njenim predhodnikom prof. 
dr. Svetlikom. Bil je najbolj antisocialen minister v vseh dosedanjih 
slovenskih vladah. Komunist, pravi! Poleg izjemne zunanje urejenosti 
in poudarjene skrbi za zunanjost, strokovnega poznavanja  literature, 

Bolj natančno je to raboto komunističnega ozadja označil zgodovinar dr. Stane Granda na spletni strani “V fokusu”, ki je za odhod te neprave, 
neustavne, nedržavotvorne vlade parafraziral navedek iz drame Friedricha Schillerja Die Verschwörung des Fiesco zu Genua ”Der Mohr hat seine 
Schuldigkeit getan, der Mohr kan gehen” z ”Hlapec je odslužil, hlapec naj gre!”

pripravljen žebelj v krsto”. Če želijo centri moči iz ozadja na volitvah 
postaviti nov obraz, morajo čim bolj diskreditirati dotedanjo marioneto 
in razočarane volivce preseliti od starega k novemu obrazu. Strah pred 
krepitvijo desnice je namreč prevelik.

Da teorija o stricih iz ozadja ni iz trte zvita, pove tudi mnenje 

zamrznjenega vidnega člana Židanove stranke SD Aljuša Pertinača, ki 
je zapisal, da je Miro Cerar odšel zato, »ker ni uspel zagotoviti globoki 
državi, da bi nemoteno nadaljevala posle s tiri, maketami, medicinsko 
opremo itd. Zrušilo ga ni vrhovno sodišče, ne koalicija, še manj Vili Ko
vačič. Zrušili so ga tisti, ki so ga ustoličili. Centri moči tranzicijske levice.«
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Medtem ko se je Cerarjeva vladna ekipa v preteklosti hvalila z uspehi 
na področju javnih financ, zdravstva, pravosodja in gospodarstva, smo 
preverili, v kakšnem stanju odhajajoča ministrska ekipa  omenjena 
področja zapušča svoji naslednici.

Kakšen napredek je Cerarjeva vlada dosegla na področju javnih 

financ, zdravstva, pravosodja in gospodarstva?
Potem ko je premier Miro Cerar v sredo pozno večer odstopil z 

mesta predsednika vlade, bo njegova vlada tekoče posle opravljala do 
imenovanja nove vlade, ki bo znana po majskih predčasnih parlamen
tarnih volitvah. 

Ob bilanci Cerarjeve vlade v članku “Stranpota Cerarjeve vlade”, ki je bil objavljen na Siol.net, lahko samo obžalujemo, da ni odstopil že prej, oziroma 
da je sploh sprejel ta položaj, saj je z zaporom Janše pred volitvami 2014 in s poskusom odvzema poslanskega mandata že stopil na pot političnega in 
osebnega propada. Zato je Janša pravilno ocenil, da njegov odstop pomeni bežanje pred odgovornostjo, ker ga je strah odkritij preiskovalnih komisij. 
Kučanov krog ga je izpustil iz rok kot vroč krompir, saj je lista njegovih stranpoti, ki si jo lahko tukaj ogledate, kar dolga.

Dragi Miro!
Spoznala sva se davnega leta 2000 na ministrstvu za notranje 

zadeve v Ljubljani, ko si bil še priznani ustavni pravnik, jaz pa državni 
sekretar v Bajukovi vladi. Moja naloga je bila, da rešim problem tako 
imenovanih izbrisanih in poleg nekaterih drugih sem tudi tebe prosil za 
strokovno pomoč. Ni bilo zastonj, zato so davkoplačevalci tvoje pošteno 
opravljeno delo tudi pošteno plačali. Od takrat dalje sva bila znanca, 
ki nikoli nisva šla nemo eden mimo drugega, na ulici ali kjerkoli drugje 
sva si ob naključnih srečanjih vedno rekla vsaj “dober dan”. Tako se med 
bežnimi znanci tudi spodobi.

Dolgo časa niti nisem vedel, da si zunanji sodelavec državnega 
zbora, ki piše “neodvisna pravna mnenja” za potrebe državnega zbora, 
za menda skoraj 3.000 evrov mesečno. Pogosto sem tem tvojim “neod
visnim”, strokovnim in na Ustavi RS utemeljenimi mnenji verjel. Kakšna 
napaka. Nikoli si je ne bom mogel odpustiti, saj si se kasneje pokazal 
kot politik leve politične opcije za enkratno uporabo.

Tvoji sodelavci so mi povedali, kako si snoval politično stran-
ko SMC. Na začetku ste zgolj upali, “da boste faktor v politiki”, da boste 
dosegli okrog 10 poslancev. Ko pa so te mediji “nabildali” do vodstva, 
pa si nekega večera prekinil sestanek svojih ožjih sodelavcev in odšel 
v Murgle. Najbrž ni potrebno poudariti, da k Milanu Kučanu. Naslednji 
dan, ko si sestanek nadaljeval, pa sta bila ob tebi že dva nova sodelavca 
iz kroga Gregorja Golobiča. Svojo lastno stranko in sebe si že takrat 
očitno prodal stricem iz ozadja, seveda za ceno mesta predsednika vlade.

Pisalo se je leto 2014 in sledil je zaključek volilne kampa-
nje. Povsod po Sloveniji so bili izobešeni plakati s tvojo podobo, pri 
čemer pa ni bil prav nikjer izobešen plakat s sliko kateregakoli tvojega 
strankarskega kandidata. Mnogi so menda prav po tvojem navodilu odšli 
na dopust v tujino, da jih mediji ne bi našli in da ne bi slučajno izjavili 
kakšne neumnosti. Medtem pa je bil vodja opozicije v zaporu in to si 

si upal celo označiti za pošteno volilno kampanjo?! Nepoštene volitve 
si dobil s floskulami o pravni, pravični in pošteni državi in neodvisnem 
pravosodju!

Nato si postal predsednik vlade. Naziv ustavnega pravnika je za 
večino državljanov veliko obetal, zame pa že takrat ne več. Tvoje prve 
poteze so bile zame veliko razočaranje. Svojim poslancem si naročil, 
naj odvzamejo poslanski mandat Janezu Janši. To naj bi bilo po tvojem 
ustavnem znanju v skladu z ustavo. Nikakor ne! Vsak študent prvega 
letnika pravne fakultete bi v seminarski nalogi moral prepoznati neu
stavnost takega početja. Ti tega seveda nisi prepoznal. Ne verjamem, 
da zaradi slabega pravnega znanja, verjamem pa, da zaradi politične 
slepote, ki te je doletela potem, ko si postal predsednik vlade, kar je 
kasneje potrdilo tudi Ustavno sodišče RS.

Nad tvojimi ravnanji sem bil tudi sicer pogosto negativno 
presenečen. Nekega dne leta 2015 sva se srečala na hodniku državne
ga zbora. Pozdravil sem te z “dober dan”, pri čemer pa žal nisem bil več 
deležen tvojega odgovora. Zakaj nisi odzdravil, veš le ti, jaz takšnega 
ravnanja ne razumem.

No in danes si klonil. Odstopil si z mesta predsednika vlade. 
Premagal te je državljan Vili Kovačič. Vrhovno sodišče je glede drugega 
tira in referenduma dalo prav njemu in ne tebi – ustavnemu pravniku. 
Če sem prav videl, je bil v senatu tudi mlad vrhovni sodnik Erik Kerševan 
v pomembni vlogi poročevalca. Po moji oceni glede na leta njegove 
starosti, tvoj študent. Če prav sklepam, gre za tvojo hudo blamažo, ko 
študent na realna pravna tla postavi svojega profesorja.

Naj zaključim z mislijo mladega tviteraša Tima Felleta: »Nečastno 
si prišel in nečastno odhajaš – le malo prepozno.« Pa mirno in uspe
šno predavateljsko kariero o ustavnem pravu ti želim. Naj temelji na 
izkušnjah. Ko pa se srečava, te bom spet prijazno pozdravil, in upam, 
da boš takrat tudi odzdravil.

Poslovilno pismo z naslovom “Miru Cerarju v slovo” je na Nova24TV objavil dr. Vinko Gorenak.

strankarske pripadnosti in ideologije, je gospa ministrica na vsakem 
koraku, kljub lepim besedam, izražala nerazumevanje za globino pro
blematike, ki jo je v okviru svojega ministrstva vodila in  urejala. Ni bila 
s srcem pri stvari, čeprav si je prizadevala. Bila je izrazito ideološka, ne 
poznavalska. Očitno nikoli ni bila v socialni stiski. Revščina je samo ena, 
mogoča najlažja njena dimenzija. Hujše so one, družbene, ki človeka kot 
družbeno bitje izničijo. Nenazadnje že samo na sebi dovolj pove dejstvo, 
da ni vodila pogovorov s stavkajočimi, za kar je bila prva poklicana. In 
takih primerov je bilo v tej vladi preveč, da bi bila uspešna.

Politika ni spoštovana veda, biti njen sluga pa je poklic, ki predpo
stavlja tudi drugačna znanja. Želeti se udejstvovati v njej, ne prinaša 
časti in uspeha, slednje je rezultat njenega obvladovanja. Gospod dr. 
Miro Cerar je nesporno dokazal, da je popoln antitalent za politiko. To ni 
njegova krivda, tak se je rodil. Problem je v tem, da tega ne more dojeti, 
da to razume kot neskončno krivico do njega. Strici iz ozadja so ga na 
najgrši možni način izrabili. Pa ne oni, ki jih je imenoval v odstopni izjavi, 
to je bila njegova največja vladnaznanstveno inovacija, saj so stare sile 
po njegovem politiki vseh od njegove starejših strank.
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Po sedemintridesetih letih sem v februarju romal po Sveti deželi. 
Tako jo imenujemo kristjani zaradi Jezusa. Ko pa si tam, kaj dosti svetosti 

ne vidiš in ne doživiš. Judje so v tem času pozidali ogromno površin in 
povečali svoj teritorij na več kot sedemdeset procentov celotne površine 

Zaključimo torej z zapisom nagovora, ki ga je imel pod naslovom “Gremo na volitve” dr. Ivan Štuhec na Radiu Ognjišče”.

Javne finance: Vlada brez reform,
nižji javnofinančni primanjkljaj zasluga gospodarske rasti
Po besedah ekonomista Anžeta Burgerja se na prvi pogled zdi, da je 

vlada Mira Cerarja na področju javnih financ dosegla napredek. »Zaradi 
višje gospodarske rasti, ki jo pretežno poganja zunanje povpraševanje, 
smo vsako leto imeli vedno nižje javnofinančne primanjkljaje, medtem 
ko avtonomnih fiskalnih naporov vlade ni bilo,« pojasnjuje predavatelj 
na ljubljanski fakulteti za družbene vede.

Zastoj Cerarjeve vlade pri sprejemanju reform  se po njegovih 
besedah odraža pri strukturnem primanjkljaju, ki se je v zadnjih letih 
poslabšal oziroma je začel rasti takoj po nastopu Cerarjeve vlade. 
»Ocene Evropske komisije, ki prikazujejo strukturni primanjkljaj javnih 
financ, kažejo, da ne samo, da Cerarjeva vlada ni vzdrževala napredka 
vlad Janeza Janše in Alenke Bratušek, ampak da se je celo zgodilo veliko 
nazadovanje,” pojasnjuje Burger.

Pri tako visoki gospodarski rasti, kot jo v zadnjem obdobju dosega 
Slovenija, bi morali po njegovih besedah dosegati precej višje javnofi
nančne presežke, a so nujne reforme ostale nedotaknjene: »V mandatu 
Cerarjeve vlade nismo reformirali zdravstvenega in pokojninskega 
sistema, trga dela, nismo reorganizirali javnega sektorja in optimizi
rali davčnega sistema.«

Cerarjeva vlada tako po njegovih besedah ni izpeljala potrebnih 
reform, niti se ji ob višji gospodarski rasti ni uspelo ubraniti apetitov po 
povečevanju izdatkov iz proračuna. »Vlada bi morala biti bolj pogumna, 
imela je idealne gospodarske razmere za izpeljavo strukturnih reform 
in privatizacije, vendar pa na tem področju žal ni kaj pokazala kaj 
veliko,” še dodaja Burger.

Zdravstvo: Čakalne dobe so se podaljšale,
sprejeti zakoni so slabi za bolnike
Večkratno podaljševanje čakalnih dob in vedno nižja dostopnost 

zdravstva v mandatu Cerarjeve vlade sta empirično preverljivi dejstvi, 
položaj slovenskega zdravstva po slabih štirih letih Cerarjeve vlade opi
suje zdravnik družinske medicine Igor Muževič. »Ministrica Milojka Kolar 
Celarc je povsem presekala komunikacijo s stroko in društvi bolnikov 
ter se odločila, da sama zna najbolje urediti zdravstveni sistem,« je do 
potez ministrice kritičen Muževič. 

Dodaja, da se je v obdobju Cerarjeve vlade v zdravstvu bistveno 
zmanjšala avtonomija izvajalcev, ki je ena od temeljnih prvin za kako
vostno zdravljenje, ministrica pa je prakso za izboljšanje zdravstvenega 
sistema namesto v razvitih državah z bolj solidarnim zdravstvenim 
sistemom od Slovenije poiskala v nekdanjih sovjetskih republikah.

»Nobena država se ni odločila za takšno vrsto regulacije zdravstve
nega sistema, v kateri ima politika v svojih rokah vse organizacijske in 
finančne niti,« poudarja specialist družinske medicine.

Muževič sicer meni, da bi sistem z zdravstveno reformo, katere usoda 
je zdaj negotova, bistveno izboljšali, če bi imeli bolj solidarno plačeva
nje prispevkov in bi ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje. »To na 
žalost očitno ne bo sprejeto, za tisto, kar je bilo sprejeto, pa bi bilo za 

bolnike bolje, če ne bi bilo,« poudarja Muževič.
Po njegovem mnenju gre za protiustavne zakone, ki v zdravstvu v 

resnici ustvarjajo nove težave in podaljšujejo čakalne vrste. »Posledice 
tega bomo čutili vsi. Poleg slabšanja kakovosti zdravstvenega sistema 
lahko pričakujemo tudi odškodnine, ki jih bo država na evropskih 
sodiščih morala plačevati zaradi protiustavnosti nekaterih zakonov,« 
še dodaja Muževič.

Pravosodje: Sodnih odločitev,
ki so pravno napačne in protiustavne, ni nič manj kot prej
Stanje v sodstvu je v mandatu Cerarjeve vlade slabše kot prej, meni 

ustavni pravnik Andraž Teršek. Sodstvo je po njegovih besedah danes 
še bolj netolerantno do kritik, bolj se cehovsko zapira, sprejemanja 
odgovornosti za slabo delo pa je še manj kot v preteklosti.

»Sodnih odločitev, ki so očitno pravno napačne ali protiustavne, ni 
nič manj, raven pravne zaščite navadnega državljana, delavcev, inva
lidov in navsezadnje tujcev ni nič višja kot v preteklosti,« je prepričan 
Teršek, ki sicer poudarja, da minister za pravosodje tovrstnih težav ne 
more reševati.

Po njegovih besedah so spremembe mogoče samo v okviru razvo
ja, v katerem imajo odločilno vlogo pravne fakultete, ki morajo poskrbeti 
za kakovosten študij,  ter tisti, ki s svojo odgovornostjo in resnostjo 
aktivno sodelujejo v postopkih imenovanja in napredovanja sodnikov.

»Politika tega ne more reševati, saj sodstva z zakoni ne more prisiliti, 
da dela etično, pravično, zakonito in učinkovito. Vsaka podrobnejša 
radikalna reforma je vedno paradoksalna, saj bodisi premočno posega v 
pravosodno vejo oblasti bodisi ureja tisto, kar morajo sodniki in sodnice 
pri sojenju uporabiti sami,” meni ustavni pravnik.

Gospodarstvo: Razmere so odlične,
vendar je vprašanje, koliko je za njih zaslužna vlada
Po mnenju ekonomista Saša Stanovnika so trenutne gospodarske 

razmere odlične.
»Glede na napovedi se nam dobri ekonomski podatki obetajo tudi 

letos in v prihodnjem letu, temu pa za zdaj pritrjuje tudi naraščajoči 
sentiment. Drugo vprašanje pa je, koliko je za to zaslužna vlada in 
koliko pač normalna cikličnost v gospodarstvu, pri čemer majhni odprti 
ekonomiji, kot je Slovenija, seveda močno koristijo dobri ekonomski 
podatki Evrope,« stanje gospodarstva po Cerarju ocenjuje Stanovnik, 
glavni ekonomist Skupine Alta.

Na drugi strani reform pravzaprav ni bilo, dodaja Stanovnik. »Pred
vsem je vprašanje, ali smo zamudili priložnost izvesti reformo v dobrih 
časih in se s tem pripraviti na naslednjo recesijo. Cikličnost gospodarstev 
je dejstvo,« pravi Stanovnik.

»Drugi tir, ki je najpomembnejši investicijski projekt te vlade, že 
dalj časa stoji na mrtvi točki, glede na včerajšnjo odločitev vrhovnega 
sodišča bo tako še nekaj časa,« o enem od najpomembnejših projektov 
Cerarjeve vlade, ki se še naprej ni začel, pravi Stanovnik. Ob tem mora 
nova vlada čim prej sprejeti ustrezno rešitev za nadaljnjo rast Luke Koper, 
ki po besedah Stanovnika potrebuje dolgoročno rešitev.
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Palestine. Muslimanski arabci ali Palestinci živijo na raztrganih obmo
čjih, kar na zemljevidu daje vtis jezer, ki trgajo kopno. Od vseh doživetij 
in protislovij te dežele naj izpostavim dve.

Stanovali smo v palestinskem delu Betlehema, ki je pod oblastjo 
Palestincev. V neposredni bližini hotela je sirotišnica sester Usmiljenk, 
ki jih imamo tudi v Sloveniji. Njihovo poslanstvo je reševanje otrok 
palestinskih deklet, ki zanosijo ali zaradi incesta, posilstva ali iz drugih 
razlogov, ki so za muslimansko družino nesprejemljivi. Ta dekleta 
prihajajo v sirotišnico rodit, oziroma bolje rečeno, pridejo na carski rez 
in pustijo otroka sestram, same pa se morajo v 24 urah vrniti v svojo 
primarno družino, da tako niso sumljive. Nekatere tudi otroke nastavijo 
pred vhodom v sirotišnico ali pa jih zavržejo in so morda od koga najdeni 
ter prineseni k sestram. Trenutno je teh otrok 48, od nekaj dni starih 
do šest let. Po palestinski zakonodaji so ti otroci brez imena in priimka 
in ostanejo brez vsakega osebnega dokumenta, tudi posvojiti jih ni 
mogoče. Sestre jih po šestem letu starosti morajo predati v zavetišča 
za mladostnike. Od tam pa jih po osemnajstem letu dobesedno vržejo 
na cesto. Sestre jih tudi ne smejo vzgajati v krščanski veri. Gre torej za 
ljudi, ki so nikogaršnji. V teh primerih res gre za izbrisane. Kaj takšnemu 
človeku v življenju preostane, si lahko mislimo brez veliko domišljije.

Na drugi, izraelski oziroma judovski strani pa je v nekaterih kibucih 
obstajala praksa, da so matere po treh mesecih otroke odstavile, jih 
predale varuškam v vrtcih in same nadaljevale z delom v kibucu. Šlo je za 
nekakšen komunistični sistem, ki je nadomestil družino. Ti otroci so bili 
s svojimi starši samo v petek popoldan in v soboto, sicer pa z njimi niso 
imeli stika. Za kakšen čustveni in osebnostni razvoj je bilo poskrbljeno 
si tudi lahko mislimo. In po tem, ko je v holokavstu izgubilo življenje 
več kot milijon judovskih otrok, so judje po drugi svetovni vojni uvajali 
prakso nekakšnega taboriščnega sistema vzgoje otrok. Ne samo to, 
človekovo dostojanstvo je tudi v tej državi teptano na različne načine. 
Najbolj očitno pa je videno vsak dan na ulicah Jeruzalema, takoj za 
mejo, oziroma bolje rečeno, visokim zidom, ki razmejuje palestinsko in 
izraelsko ozemlje, ko na pločnikih posedajo stotine moških, ki čakajo, 
da jih judovski delodajalci najamejo za dnevno delo.

Teptanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic je že samo 
na teh primerih dovolj, da se lahko vprašamo, kje ima pamet Erjavčeva 
zunanja politika, ki bi rada priznala palestinsko državo. Niti izraelska niti 
palestinska država ne izpolnjujeta kriterijev sodobne države, ki spoštuje 
človekove pravice. Tiščanje glave v pesek pred temi dejstvi govori v prid 
ugotovitvi, da bi Erjavčeva zunanja politika rada ugajala predvsem 
nekim drugim interesom, ki jih narekuje Moskva, kar je sicer bilo več 
kot očitno v mandatu vlade, ki jo je sesul en sam državljan, Vili Kovačič.

Da je premier Miro Cerar v sredo zvečer napovedal svoj odstop je 
logično za blamažo, ki jo je doživel. Po tem ko je Vrhovno sodišče razso
dilo, v skladu s stališčem Ustavnega sodišča, da je zakon o referendumu 
in ljudski iniciativi ter zakon o volilni in referendumski kampanji v ne
skladju z ustavo, kar ima za posledico, da je referendum o drugem tiru 
neveljaven in ga je potrebno ponoviti, je dejansko tista kaplja čez rob, 
ki je odnesla vlado nekaj tednov pred zakonitim rokom. Pri tem je imelo 
ključno vlogo dejstvo, da je Vlada peljala protizakonito, enostransko 
in iz proračunskih sredstev financirano kampanjo. Židan in Erjavec sta 
takoj pohitela z izjavami, kako se to ne tiče njunih strank. Po tem ko sta 

skoraj štiri leta jedla iz Cerarjevih jasli, sta naenkrat čista in nedolžna. 
No, če sta že pri tej zgodbi tako nedolžna pa sta pri kakšnih drugih bolj 
umazana. Židan pri nespoštovanju odločbe Ustavnega sodišča o 100% 
financiranju obveznega šolanja, Erjavec pa pri Arbitražnem sporazumu 
in diplomatski sramoti, ki jo v luči novih volitev zganja že nekaj mesecev 
vizavi Hrvatov.

Vsi skupaj pa seveda v štirih letih svoje vladavine niso naredili ene 
resne sistemske reforme v državi. Če se je Cerar v sredo zvečer pred od
stopom kitil z gospodarski dosežki in njihovimi finančnimi posledicami 
za državo pa je pozabil, da je to predvsem zasluga izvozno naravnanih ali 
celo podjetij, ki so v tuji lasti. Za ustvarjanje boljših pogojev domačega 
gospodarstva pa vlada ni naredila nič, saj jo je ves čas nosilo v smeri 
socializma, ki bi nam ga v najbolj trdi obliki uvedel Mesec in kompanija, 
če pride na oblast.

Slovenija je tako od 15. marca naprej pred usodno odločitvijo. Zmaga 
še bolj leve opcije, ki bi brez Cerarjeve SMC predstavlja najresnejšo grožnjo 
tej državi, da bomo pristali v Putinovem objemu in s poglobljeno krizo 
Evropske unije postali njen popolnoma nezanesljivi partner. Na mesto, 
da bi pomagali ustvarjati naravni tampon od Baltika do Jadrana med 
Rusijo in Zahodno Evropo, bi z nadaljevanjem ErjavecŽidanMesečeve 
politike, pomagali rušiti Evropsko unijo od znotraj. Koalicija teh starih sil 
z novim obrazom Šarca, bi predstavljala kontinuiteto v smeri socializem, 
saj je Šarec nedavno obujal staro preživeto tezo o tem, da je Jezus bil pravi 
socialist. Slednje seveda vse pove o poznavanju krščanstva pri nekom, ki 
bere v Cerkvi berilo pri tem pa presliši vsa tista sporočila Jezusa, ki pravijo, 
da njegovo kraljestvo ni od tega sveta, torej da ni politično. Da je nekakšna 
nova levosocilaistična koalicija realna možnost po volitvah, ki so pred 
nami, je dejstvo s katerim je potrebno resno računati. Za to je toliko bolj 
odločilno in tudi pred zgodovino odgovorno, kako se bodo obnašale 
stranke demokratičnega centra, ki trdno stojijo na točki preloma s starim 
totalitarnim režimom, ki zagovarjajo pravno državo in jo tudi spoštujejo 
ter imajo soroden program za prepotrebne spremembe v zakonodaji, ki 
bo uveljavila več svobodne pobude posameznika in poskrbela za bolj vitko 
in državljanu prijazno državno upravo.

Zanimivo, da je premier v odstopu govoril o starih silah. Le koga je 
imel v mislih? Že desetletja govorimo o globoki in ugrabljeni državi, 
o sivih stricih, o old boysih in podobno, ki nam to državo uničujejo iz 
enega v drugo volilno obdobje. Ustavni pravnik Miro Cerar pa na koncu 
svojega mandata govori o starih silah, kaj pa je poslušal in gledal vsa ta 
leta? Vse kaže da je tudi pozabil, da je prav on in njegova stranka bila 
ključno orodje starih sil na zadnjih volitvah, ko je ves medijski prostor 
vpil o novih obrazih. Novi obrazi so v politiki po pravilu ena sama ka
tastrofa, tako v Sloveniji kot drugod. Kajti pri tem gre za tisto Jezusovo 
prispodobo, da naj ne dajemo novega vina v stare mehove.

Ko bo slovensko volilno telo nehalo iskati v političnih liderjih odre
šenike, ko bo to telo spoznalo, da je tudi v politiki pomembna izkušnja, 
kilometrina, dejanja, vprašanje, kakšne zakone je kdo sprejemal in 
podpiral, kako je spoštoval Ustavo in pravni red ter podobno, od takrat 
naprej bomo lahko mirno spali tudi pred volitvami. Cerarjeva zapuščina pa 
je vse kaj drugega kot to, kar on sam iz svoje nerealne perspektive misli in 
govori. V zgodovino bo odšel kot ustavni pravnik, ki ga je k odstopu prisilil 
državljan Vili Kovačič, ker mu je dokazal, da je deloval proti¶¶ustavno.
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NA JUTROV EM

6. IZ LIBANONA V BEIRUT
PRI	MISIJONARJU	–	ZERARTA

nadaljevanje
Misijonar	nama	je	pokazal,	kako	poučuje.	Za	uk	

v	pisanju	in	branju	ni	časa;	zato	morajo	pomagati	
tembolj	 velike	 podobe,	 na	 katerih	 so	 naslikane	 v	
vidnih	potezah	svete	zgodbe.
Zaporedoma	je	razobesil	podobe	kar	na	drevo	in	

kazal	z	dolgo	palico	posameznosti	ter	razlagal.	Od	
vseh	200	otrok	ni	nobeden	črhnil	besede;	neprestano	
so	bile	njih	velike,	temne	oči	obrnjene	na	podobo	
in	misijonarja.	Na	obrazih	se	jim	je	bralo,	kaj	čuti	
njih	srce;	veselje,	strah,	gnus.	Ko	razobesi	misijonar	
podobo,	na	kateri	je	v	prav	živi	podobi	sam	“bognas-
varuj”,	začne	ves	zbor	krepko	pljuvati,	da	eden	pred	
drugim	ni	varen,	in	v	očeh	zablisne	ogenj	studa	in	
gnusa	nad	tem	morilcem	človeških	duš.	Nasprotno	
pa,	ko	pride	podoba	Zveličarjeva	in	njegove	blažene	
Matere,	se	vsi	spoštljivo	priklonijo	in	se	dotaknejo	z	
desnico	čela,	kakor	Jutrovec	pozdravlja	in	skazuje	
spoštovanje.
Predolgo	seve	ta	pouk	

ne	traja,	ker	je	pastirskih	
otrok	 veliko.	 Končno	 se	
na	kolikor	mogoče	sijajen	
način	 obhaja	 slovesnost	
prvega	svetega	obhajila.	
To	je	veselja	in	radovan
ja,	zakaj	vsak	dobi	nekaj	
za	 spomin,	 najrevnejši	
navadno	celo	obleko.	Ves	
narod	je	na	nogah,	vsak	
hoče	biti	deležen	veselja.	
Skoraj	sem	zavidal	misijonarja,	ki	deluje	med	tem	
dobrim	ljudstvom,	a	zopet	sem	se	spomnil	na	trud	in	
težave,	katere	mora	prestati,	kdor	živi	v	teh	gorah.
Polagoma	 prideva	 z	 Elijem	 v	 nižji	 svet.	 Sveži	

gorski	zrak	se	je	umaknil	vročini	 in	pot	nama	lije	
po	obrazu.	Svet	 je	 v	nižavah	 in	hribih	 seveda	 še	
bolje	 obdelan;	 povsod	 so	 nasadi,	 vinogradi,	 po-
lja.	Največ	se	pridela	vina.	Libanonska	kapljica	je	
znana	po	vsem	svetu.	Odkar	vinograde	obdelujejo	
po	modernem,	evropskem	načinu,	se	 je	kakovost	
izboljšala	 in	v	vsakem	mestu	na	Jutrovem	najdeš	
kleti	z	napisom:“vin	de	Liban”,	libanonsko	vino.	Po
leg	vina	redi	Maronite	tudi	reja	sviloprejk,	ker	je	tu	
za	murve	izredno	dobra	zemlja.	Celi	logi	murv,	fig,	
orehov,	topolov,	pinij	in	različnega	sadja	so	na	desni	
in	levi,	vse	zavarovano	z	dobrim	zidovjem;	krasen	
je	pogled	na	te	sadne	in	vinske	gorice.
Pri	 vasi	 Ijal	 se	 odpočijeva;	 nisva	 več	 daleč	 od	

Elijevega	doma.	Na	griču	nad	vasjo	je	precej	velik	

grad,	večinoma	v	razvalinah.	Moram	iti	gor.	Nov	svet	
se	odpre.	Tu	vidiš	šele,	kaj	je	Libanon	in	zakaj	ga	
Arabec	tako	slavi.	Ta	stran	Libanona	se	z	vzhodno	
stranjo	ob	Votli	Siriji	ne	more	primerjati,	tu	je	življe-
nje,	tam	puščava.
V	 velikem	 kolobarju	 obkrožajo	 snežni	 velikani	

morski	 zatok	 in	 ravnino	 okrog	 Beiruta.	Mogočno	
pogorje je slikovito razsekano in razdrapano z nešte
vilnimi	jarki	in	prepadi.	Iz	morja	se	dviga	polagoma	
zelena	 ravan;	 njena	 lepota	 se	meša	 s	 sijajem	 in	
bliščem	morskih	valov.
Prav	pravi	Arabec,	ko	zatrjuje,	da	obsega	Libanon	

vse	štiri	letne	čase.	Na	glavi	vlada	zima,	na	plečih	
cveti	pomlad,	ob	znožju	njegovih	dolin	in	hribov	zori	
jesen	in	ob	morski	obali	mu	pri	nogah	poletje	kuha	
ob	šumenju	morskih	valov	najfinejše	sadove.
Krasen	pogled!	Svetel	pas	morskega	peska	loči	

tam	doli	zeleno	obleko	vrtov	in	logov	od	morja.	Tu	
je	dom	vinske	trte,	murve,	sadja;	vmes	so	livade	s	
topoli	in	gostim	grmičjem.	Nekoliko	više	se	svetijo	
polja	z	rumenim	žitom,	svetlobledi	 logi	oljk,	vmes	

rdečkasto	skalovje.	Hribi	
so	posejani	s	samostani,	
vasmi,	cerkvami;	tu	ima	
bogatin	 svoja	 letovišča,	
tu je kraj z rajskim pod
nebjem.	Na	 razdrapanih	
višjih	 strminah	 je	 dom	
pastirjev,	 sredi	 temnih	
gozdičev	 vedno	 zelenih	
ceder,	 ob	 strmoglavih	
prepadih	in	navpičnih	ste
nah.	Libanon,	po	pravici	
slavijo	tvojo	lepoto!

Še	kake	pol	ure	greva	skozi	oljčne	gaje.	Sredi	
prijazne	 dolinice	 se	 prikaže	med	 belimi	 hišicami	
velika	 cerkev.	 To	 je	Zerarta,	 Elijev	 dom.	Kako	 se	
začudi	njegov	brat,	majhen	posestnik	 in	zidar,	ko	
naju	zagleda,	in	kako	so	mene	gledali	njegovi	otroci	
s	 svojimi	 velikimi,	 nedolžnimi	 očmi.	 Ko	 družina	
izve,	da	sem	tudi	 jaz	abuna	(naš	oče),	duhovnik,	
in	sicer	iz	krajev	daleč	tam	za	deveto	goro,	veselja	
in	začudenja	ni	bilo	ne	konca	ne	kraja.	Z	majhnimi	
darovi	se	hitro	prikupim	srcem	peterih	otrok	in	kmalu	
sem	tudi	jaz	njih	“stric”.
Zerarta	leži	v	majhnem	kotlu.	Proti	morski	strani	

je	precej	visok	hrib,	zato	je	zima	mila;	mrzli	morski	
veter	ne	pride	tja.	Ker	je	pa	vendar	na	višini,	tudi	
poleti	ni	one	hude	vročine,	kakor	na	morski	obali.	
Premožnejše	družine	se	pozimi	iz	mrzlih	višin	pre
selijo	sem.	Hišice	so	jako	čedne	in	skoraj	vsaka	ima	
proti	sončni	strani	zavarovan	hodnik,	nekatere	tudi	
lepe	steklene	verande.

POPOTOVANJA

V DAMASK IN ČEZ LIBANON

Okolica Beiruta
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Obiskala	sva	z	Elijem	več	družin,	ki	so	z	njim	v	
sorodstvu.
Drugi	dan	je	bil	pogreb	nekega	duhovnika.	Cerkev	

je	bila	natlačena	z	verniki.	Mrliča	prinesejo	v	maš
niški	obleki	na	stolu	sedečega	v	cerkev.	Med	opravi
lom,	ki	je	trajalo	precej	dolgo,	so	verniki	v	procesiji	
stopali	k	stolu	in	mrliču	poljubovali	križ,	katerega	je	
držal	v	roki	na	kolenih.	Župnike	in	škofe	pokopljejo	
iz	spoštovanja	sedé.	Grob	je	zelo	preprost	in	ga	ob	
določenih	prilikah	pobelijo	z	apnom.	Pretresljivo	je	
prepevanje	pri	mrtvaškem	obredu.	Vse,	tudi	jezik	je	
še kakor v prvih	časih	krščanstva.	Zapazil	sem	pri	tej	
priliki	še	drugo	posebnost	Maronitov.	Večkrat	sem	bil	
v	njih	cerkvah,	a	nikoli	se	mi	ni	zdelo	nič	izrednega,	
da ima	cerkev	le	en	sam	oltar.	Menil	sem,	da	ni	več	
duhovnikov.	Tu	v	Zerarti	sem	šele	zapazil,	da	je	to	
posebnost	njih	obreda,	prav	iz	prvotnih	krščanskih	
časov.	Pri	sveti	maši	namreč	je	bil	en	sam	mašnik	
pri	oltarju,	drugi	so	mu	stregli,	nekako	tako,	kakor	
pri	nas	pri	posvečevanju	novomašnikov.	Vsi	govo
rijo	glasno	posvečevalne	besede	in	postanejo	na	ta	
način	deležni	darovanja	(kakih šestdeset let po teh 
dogodkih je Trunk še doživel tudi v latinski Cerkvi  
somaševanje; op. ur.).	Maša	in	duhovne	molitve	so	v	
starosirskem	jeziku,	katerega	pa	ljudstvo	ne	razume	
več.	Vsakemu,	ki	se	namerava	posvetiti	duhovskemu	
stanu,	je	na	prosto	dano	pred	mašniškim	posvečen
jem	oženiti	se.	Mnogi	tega	ne	store.	Kdor	želi	kako	
višje	mesto,	mora	ostati	neoženjen.
Narod	spoštuje	vsakega	duhovnika,	a	otroci	ožen

jenih	duhovnikov	niso	na	dobrem	glasu.
V	TARABUL

Abuna	Elija	bi	 rad	obiskal	še	svojega	strica,	ki	
je	maronitski	škof	v	večjem	kraju	ob	cesti	v	Beirut.	
Parnik	pa	vozi	le	vsakih	štirinajst	dni	iz	bližnjega	Ta
rabula	v	Beirut	in	Haifo,	in	takrat	je	potekal	že	tretji	
dan	od	najinega	prihoda.	Ker	tako	dolgo	nisva	mogla	
izostati,	sva	morala	vzeti	slovo	od	prijazne	Elijeve	
hiše.	Vsa	družina	naju	je	spremljala	do	kraja,	kjer	
se	cesta	nagne	v	dolino	Kadiša.	Brat	je	šel	z	nama	
še	v	mesto,	žena	in	otroci	so	se	pa	vrnili.
»Hatrak,	 hatrak!«	 so	 klicali	 s	 svojimi	 nežnimi	

glasovi	 za	 nama.	 »Alah	 jeselimek!«	 –	 Bog	 vas	
ohrani,	 sva	 jim	 odgovarjala	 z	 Elijem.	 Ločili	 smo	
se,	a	mnogokrat	 romajo	moje	misli	 še	v	prijazno	
hišico	 tam	med	 bujnimi	 vrtovi	 na	 zelenih	 hribih	
libanonskega	pogorja.
Neznosna	vročina	trpinči	potnika	v	nižavi.	S	čela	

kar	lije	in	oči	ščeme	od	blestečih	sončnih	žarkov.	Na	
morju	je	zapaziti	rdečkasto	plast;	bliža	se	hamzin,	
vroči	jug	in	precej	močno	se	že	sliši	šumenje	mor
skih	valov.	Komaj	sopihamo,	ko	jahamo	med	lepimi	
nasadi	fig,	murv,	oljk	in	zelenimi	vinogradi,	iz	katerih	
se	svetijo	zreli	grozdi.
Končno	 smo	 v	mestu	 Tarabul,	 nekdanjem	 Tri

polisu,	ki	šteje	25.000	prebivalcev.	Nekdaj	je	bilo	
ob	morski	obali	in	je	v	zgodovini,	posebno	ob	času	
križarjev	igralo	važno	vlogo.	Mesto	nima	nič	poseb
nega;	hiše,	bazar,	 ceste,	 vse	 je	kakor	povsod	na	
Jutrovem.	Kristjanov	je	okoli	pet	tisoč;	misijonarji	
imajo	lepe	šole,	posebno	francoske	sestre.
Pri	 prijaznih	 frančiškanih	 smo	 obedovali.	 Sredi	

popoldneva	je	vzel	Elijev	brat	slovo,	midva	sva	se	pa	
odpeljala	po	cestni	železnici	v	pristanišče	el-Mina,	ki	
je	od	mesta	kake	pol	ure	oddaljeno.	Parnik	se	je	že	
zibal	daleč	zunaj	na	morju	v	nemirnih	valovih.	Na	
obali	se	vidi	nekaj	starih	stolpov	iz	križarskih	časov.	
Mestece	je	zelo	živahno.	Ker	sva	se	bala,	da	bi	veter	
ne	postal	še	silnejši,	sva	se	kar	prepeljala	na	zelo	
elegantni	 francoski	parnik,	dasi	 je	bil	 čas	odhoda	
določen	šele	okrog	polnoči.
Proti	večeru	je	hamzin	skoraj	ponehal	in	poživila	

nas	je	krepka	morska	sapica.	Dolgo	sem	sedel	tam	
na visokem krovu parnikovem in gledal na prelepi 
Libanon,	čigar	sneženi	vrhovi	so	se	lesketali	v	žarkih	
tonečega	sonca.
»BON	JOUR,	mon	ami	-	dobro	jutro,	prijatelj!«	

mi	je	zaklical	Elija,	ko	sem	po	sladkem	spanju	odprl	
oči.	Parnik	je	stal	in	svetel	dan	je	žarel	skozi	majhno	
okence	v	malo	kabino.
»A	 kaj	 je	 to?	Menda	me	 ne	 vara	moje	 dobro	

oko?	 Ali	 nismo	 pred	 evropskim	mestom?«	 tako	
se	 sprašujem,	 ko	 še	 napol	 v	 spanju	 gledam	 na	
morje	popolnoma	evropsko	zidanih	hiš.	Kmalu	mi	
je	jasno.	Dasi	smo	v	času	pare,	elektrike	in	raznih	
“glavopobilov”,	 se	 v	 eni	 noči	 ne	 pride	 v	 Evropo.	
Mesto,	 ki	 leži	 tako	 slikovito	 ob	 vznožju	 zelenih	
hribov,	 je	 veliko	kupčijsko	mesto	Beirut.	Ves	dan	
ostanemo	 tu,	 torej	 je	dosti	 časa,	da	si	 ogledamo	
tudi	ta	znameniti	kraj	ob	Libanonu.

Najprej	se	podava	k	jezuitom,	ki	imajo	velikanske	
zavode	v	najbolj	živahnem	delu	mesta.	Elija	je	bil	
pri	njih	vzgojen	in	tudi	jaz	sem	imel	tam	že	znanca,	
mladega	profesorja	s	Tirolskega,	s	katerim	sem	se	
seznanil	na	Karmelu.	Ker	ni	nevarnosti,	da	bi	kam	
zašel	in	je	Beirut	pretežno	krščansko	mesto	s	po
polnoma	evropskim	značajem,	sem	kar	sam	začel	
romati	iz	ulice	v	ulico,	od	trga	do	trga.
Dasi	je	že	ob	časih	Feničanov	stalo	tukaj	mesto	

in	je	stari	Berit	večkrat	igral	v	zgodovini	precejšno	
vlogo,	se	vendar	vidi	takoj	pri	prvem	sprehodu	po	
ulicah,	da	se	je	mesto	razcvetelo	šele	v	zadnih	de
setih	letih	in	je	njegov	živelj	trgovina.	V	velikanskih	
izložbah	se	vidijo	večinoma	evropski	 izdelki;	večji	
trgovci	imajo	svoje	izložbe	tudi	v	Evropi.	Jutrovski	
značaj	 se	vidi	 le	v	mohamedanskem	delu	mesta.	
Krščanski	del	ima	zelo	lične	zgradbe.	Mnogo	stavb	

Tarabul (Tripolis)



me	je	spominjalo	na	palače	v	Benetkah:	sredi	hiše	je	
dvorana	z	velikimi	okni,	pravo	benečansko	pročelje.	
Ulice	so	zelo	živahne;	pešci,	vozači,	jahači,	v	vednem	
toku	sem	in	tja,	a	vse	je	bolj	mirno,	z	neko	evropsko	
olikanostjo;	le	v	bazarju	je	hrupno.	Čudil	sem	se,	da	
se	tukaj	poleg	arabščine	skoraj	izključno	govori	le	
francoščina.	Večina	kristjanov	je	namreč	katoliška	
in	Francozi	imajo	s	svojimi	izvrstnimi	zavodi	največ	
vpliva	pri	domačinih.	Tudi	protestantje	si	prizadeva
jo	pridobiti	si	veljavo	in	posebno	Amerikanci	imajo	
velikanske	zavode,	a	Francozov	ne	bodo	izpodrinili.
Sredi	 ličnih	 hiš	 je	 zapaziti	mnogo	 cerkva;	 križ	

je	popolnoma	obvladal	polmesec.	Beirut	je	tudi	na	
zunaj	krščansko	mesto.
Kakor	povsod	so	si	muslimani,	gospodarji	dežele,	

tudi	tukaj	prisvojili,	po	domače	ukradli,	kar	so	na
redili	kristjani.	Nekdanja	katoliška	škofijska	cerkev,	
krasna	zgradba	 iz	prvih	 časov	križarjev,	 je	danes	
njihova	glavna	mošeja.	Jaz	bi	bil	kmalu	imel	ravno	
tukaj	velike	sitnosti.	Ko	zagledam	stavbo,	vidim	da	
je	cerkev,	a	menim,	da	krščanska	in	hočem	kar	meni	
nič,	tebi	nič	vstopiti.	V	pravem	času	me	zapazi	neki	
mož	in	mi	pove,	da	je	to	mošeja.	Pri	jezuitih	sem	
pripovedoval,	kaj	se	mi	je	pripetilo.	Rekli	so	mi,	da	
moram	biti	vesel,	ker	je	do	vstopa	celo	s	pomočjo	
konzulata	prav	težko	priti.	Lahko	bi	me	bili	muslimani	
zaradi	moje	neprevidnosti	občutno	naklestili.

Najlepši	del	mesta	 je	Ras	Beirut.	Tu	 imajo	bo
gatini,	 zlasti	 konzuli,	 sredi	 krasnih	nasadov	 svoje	
razkošne	palače.	Kako	prijetno	je	v	teh	logih	videti	
same	oranže,	murve,	fige,	mogočne	visoke	palme	in	
rodovitne	vinograde!	Povsod	vladata	red	in	snaga	in	
vse	se	stori,	da	je	bivanje	kolikor	mogoče	prijetno.	
Škoda	le,	da	je	tam	tudi	velik	prostor	samih	peščenih	
sipin;	veter	žene	ta	pesek	vedno	bolj	blizu	nasadov.	
Tudi	nasadi	lepih	pinij	tega	neznatnega,	a	trdovrat
nega	sovražnika	ne	morejo	premagati.
Cesta	gre	v	ovinkih	proti	morski	obali.	Nasproti	

mičnim	otokom	se	nahajajo	v	skalovju	znamenite	
jame,	“golobje	jame”	jim	pravijo.	Na	večer	se	menda	
v	njih	zrcali	morje	v	najbujnejših	barvah.	Zdaj	ni	
bilo	zapaziti	nič	posebnega,	večera	pa	nisem	mogel	

čakati.	Lepi	sta	dve	skali,	pravi	orjakinji,	ki	kljubujeta	
navalu	morskih	sil.	Skozi	eno	vodijo	naravna	vrata.
Popoldne	me	je	spremljal	tudi	Elija.	Šla	sva	najprej	

v	“erš”	–	to	je	krasen	gozd	samih	mogočnih	pinij	ob	
cesti	proti	Damasku.	Tukaj	je	zbirališče	fine	družbe,	
tukaj	se	šopiri	bogastvo	in	velikomestna	eleganca.	
Ognjeviti	arabci	vpreženi	v	z	zlatom	obložene	kočije,	
Evropejci	v	najfinejših	oblekah,	domačini	na	konjih,	
kakršne	moreš	videti	 le	na	 Jutrovem,	gospodje	v	
slikovitih	nošah,	ženske	v	težki	svili.	Omamil	me	je	

lišp,	osupnilo	bogastvo,	slišal	sem	njih	
smeh,	videl	lesketati	se	temne	oči	–	ali	
pa	je	res	srečno	tudi	njih	srce?	Zavidal	
jim	nisem	njihovega	bogastva.
Pri	krasnem	zavodu	francoskih	sester	

na	gori	Dimitri	sva	z	Elijem	počivala	dalj	
časa	in	uživala	razgled	na	mesto	in	oko
lico.	Beirut	je	mesto	svile,	svilena	je	pa	
zares	tudi	njegova	lega.
Kakor	ljubko	dete	se	oklepa	zatoka	sv.	

Jurija.	Nemirno	morje	mu	poje	s	svojim	
šumenjem	staro	in	vedno	novo	pesem,	
kakor	mati	ob	zibelki;	temni	logi	tvorijo	
njegove kodre in njegova obleka se ovija 
okoli	libanonskih	hribov.
Po	železnici	se	peljeva	z	Elijem	k	izlivu	

“Pasje	reke”.	Stari	so	jo	imenovali	Lykos.	
Skalovje	 sega	 čisto	 do	morske	 obale,	
tako	 da	 nastane	 tesna	 ožina.	 Na	 ste
nah	se	vidijo	čudni	napisi	iz	starodavne	

dobe.	Vsi	mogočneži,	ki	so	se	v	teku	tisočletij	borili	
za	dežele	pod	Libanonom,	so	se	tukaj	ovekovečili	
v	neizbrisnih	spominih:	asirski,	egiptovski,	latinski	
in	grški	napisi	poročajo	o	njih	zmagah.	Zdrobljena	
so	njih	kraljestva,	a	morje	 jim	prepeva	še	vedno	
hvalnice	s	svojim	bobnenjem.
Mogočen	kamnit	most	vodi	čez	reko.	Tam	na	sa

motni skali sredi valov je bojda stal iz kamna izklesan 
pes,	ki	je	z	lajanjem	naznanjal	prihod	sovražnikov.	
Po	njem	je	dobila	reka	svoje	ime.
Pripeljeva	se	nazaj.	Čas	je,	da	greva	na	parnik.
Ko	 smo	 odhajali	 se	 je	mesto	 lesketalo	 v	 žaru	

neštevilnih	luči.	Moje	oko	pa	se	je	obračalo	gor	na	
višave	libanonske.	Krasna	gora,	ali	te	bom	videl	še	
kdaj?

Ras Beirut

Libanon iz Beiruta


