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PRIHOVA je kraj, ki ga je nemogoče zgrešiti, če se pripelješ iz celjske strani po avtocesti v smeri proti Mariboru
skozi predor pod Konjiško goro. Na zadnjih južnih obronkih Pohorja, kake 3 km od avtoceste, stoji na hribu velika
cerkev Marije Pomočnice na Prihovi. O preteklosti cerkve je zelo malo zgodovinskih poročil. Več ve povedati ljudsko
izročilo, ki pravi, da je v davnini na sam božični dan, sredi mrzle zime vzcvetela češnja. To je bilo za okoliške prebivalce znamenje, naj na tem mestu zgrade svetišče, kar so tudi storili. Svetišče Marije Vnebovzete je kmalu postalo cilj
romarjev od blizu in daleč. Zaupanje v prihovsko Marijo je podpiral bližnji kartuzijanski samostann Žiče, saj so bili
kartuzijani veliki častilci Matere Božje. (Žička kartuzija, ustanovljena leta 1160 in dokončno ukinjena leta 1782, je bila
v prvi polovici svojega obstoja evropsko kulturno središče in nekaj časa celo glavni samostan kartuzijanskega reda.)
Ko je neko poletje suša grozila z lakoto, so kartuzijani oznanili spokorno romanje k prihovski Mariji s prošnjo za dež.
Molitev več kot dva tisoč romarjev je bila uslišana tako hitro, da so se že mokri vračali na svoje domove. Cerkev vrh
griča na Prihovi je vsa obdana z vinogradi, znotraj pa je razkošno poslikana in opremljena z zlatimi oltarji. Še posebej
bogat je glavni oltar, kjer je Marija vsa obdana s smejočimi se angelci in vinsko trto. Vse daje vtis, da se je rezbar poigral, ko je hotel nakazati nebeško veselje ob Mariji. Po vsej tej lepoti se je pred leti stegnila pohlepna roka tujca, ki
je ponoči pokradla številne kipe angelov z oltarjev. Le srečnemu naključju na meji gre hvala, da so danes spet vsi na
svojih mestih. Vse kaže, da je Marija to pot posredovala, da je včasih “sitni” carinik vtaknil nos v avto tatinskega tujca
in preprečil bogoskrunsko dejanje. Kdor potuje iz Celja proti Mariboru, se mu splača zaviti tistih par kilometrov do
Prihove, ki je z avtom dostopna do cerkve – če že ne iz pobožnosti, pa zaradi umetnosti.
Nekaj junijskih godov: mučenec Justin (1.), ki je pisec prvega spisa v obrambo Cerkve; ugandski mučenci Karel
Lwanga in tovariši in papež Janez XXIII. (vsi 3.); redovni ustanovitelj Frančišek Caracciolo (4.); škof in apostol Nemčije
Bonifacij (5.); diakon in verski pesnik Efrem Sirski ter mučenca Primož in Felicijan (vsi 9.); apostolski sodelavec Barnaba
(11.); frančiškan in cerkveni učitelj Anton Padovanski (13.); jezuitski bogoslovec in zavetnik mladine Alojzij Gonzaga
(21.); mučenca za vero v času angleškega protestantizma Janez Fisher in Tomaž More (22.); apostol jetnikov in njihov
zavetnik Jožef Cafasso (23.); rojstvo Janeza Krstnika – kres, »ko se dan obes‘« (24.); koroška kneginja Ema Krška ter škof
in cerkveni učitelj Ciril Aleksandrijski (oba 27.; škof in mučenec Irenej, ki zaradi svojega spisa “Proti krivim veram” šteje
med cerkvene očete (28.) ter prvaka apostolov Peter in Pavel (29.), ko slovenski škofje posvečujejo novomašnike.
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UREDNIK VAM

Letos smo zaradi dokaj zgodnje velike noči zaključili velikonočni čas z binkoštmi že 20. maja, maj
PRVI PETEK; Justin, muč.; Pamfilij, muč.;
PRVA SOBOTA; Peter in Marcelin in Erazem, sam pa s praznikom presevetega Rešnjega telesa in
Krvi. Za junij sta ostala praznika, ki se še ravnata po
muč.; Evgenij I., pap.;
datumu velike noči in velikonočni čas nekako izzvene3 N 9. NEDELJA MED LETOM (v Sloveniji);
vata. To je praznik Srca Jezusovega (8.) in Marijinega
SV. REŠNJE TELO KRI (v Ameriki); Karel brezmadežnega Srca (9.). Obema smo posvetili malo
Lwanga in tov. ugandski muč.; Oliva, dev.; več prostora z razlago njunega nastanka in vsebine
4 P Frančišek Caracciolo, red. ust.;
izpod peresa dolgoletnega zaslužnega stiškega opata
5 T Bonifacij, šk., muč.; Igor, veliki knez in red.; dr. p. Antona Nadraha (str. 176 in 177).
6 S Bertrand Oglejski, šk.; Filip, diakon;
Na binkošti je papež Frančišek napovedal konzi7 Č Robert Newminsterski, op.; Bogumil, op.;
storij, ki bo 29. junija. V njem bo imenoval 14 novih
8 P SRCE JEZUSOVO; Medard, šk.; Viljem, šk.; kardinalov. Štirje spadajo v vatikansko kurijo, to
9 S Marijino brezmadežno Srce; Efrem Sirski, so nadškofje Ladaria, prefekt Kongregacije za nauk
diakon., c. uč.; Primož in Felicijan, muč.;
vere, Becciu, substitut v Državnem tajništvu, De Do10 N 10. NEDELJA MED LETOM; Bogumil, šk.; natis, rimski generalni vikar in Krajewski, apostolski
11 P Barnaba, sodelavec apostolov; Feliks, muč.; miloščinar. Trije med njimi, en nadškof, en škof  in
en redovnik, ki so stari preko 80 let, dobe ta častni
Fortunat, muč., Janez Gonzales, red.;
naslov
zaradi svoje izjemne službe Cerkvi. Ostalih
12 T Janez Fakundski, red.; Adelhajda, dev.,
sedem
vodi
škofije v raznih deželah sveta. Kot je bilo
13 D Anton Padovanski, red., c. uč.; Trifil, šk.,
pričakovati,
je med njimi kaldejski patriarh Sako, ki
14 Č Elizej, prerok; Valerij in Rufin, muč.;
se
je
postavil
po robu izseljevanju katoličanov iz Iraka
15 P Vid, muč.; Benilda, muč.; Germana Cousin,
zaradi
nasilja
Islamske države. Prvič v zgodovini dobe
dev.; Ferdinand, kraljevič;
kardinala
tudi
nadškofije L’Aquila v Italiji, Karači v
16 S Gvido Kortonski, red.; Frančišek Regis, duh.;
Pakistanu,
Osaka
na Japonskem, Huancayo v Peruju,
Beno, šk., Kvirin Rimski, muč.;
Toamasina na Madagaskarju in škofija Leiria-Fatima
17 N 11. NEDELJA MED LETOM; Gregor
na Portugalskem, kjer se je Marija prikazovala fatimBarbarigo, šk.; Jan Jenštejn, šk.;
skim pastirčkom.
18 P Marko in Marcelijan, muč.; Amand, šk.;
Za Slovenijo pa so ta mesec najvažnejše parla19 T Julijana Falconieri, red.; Romuald, op.;
mentarne volitve, ki bodo 3. junija. Glede na to, da
Gervazij in Protazij, muč.; Nazarij, šk.;
so od osamsvojitve komunistične stranke dobesedno
20 S Mihelina Malatesta, spok.; Florentina, dev.; ukradle državo in jo izkoriščajo za svoj “fidejkomis”,
21 Č Alojzij Gonzaga, red.; Evzebij, šk., muč.;
da si z njo polnijo svoje žepe in se izživljajo na oblasti
22 P Janez Fisher in Tomaž More, muč.; Pavlin iz z zakoni, ki so spravili Slovenijo na gospodarsko dno,
Nole, šk.; Ahacij, muč.;
je zadnji čas, da jim z množično udeležbo na volitvah
23 S Jožef Cafasso, duh.; Agripina, dev., muč.;
in z glasom v prid politične desnice pokažemo pot
tja, kamor spadajo: na smetišče zgodovine. Kljub
24 N ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA; kres;
množici strank pa menim, da nimamo kaj dosti izbire.
25 P Eleonora, kraljica; Doroteja (Rotija), dev.;
Novim strankam, ki se sicer opredeljujejo kot desne,
26 T Janez in Pavel, muč.; Pelagij, muč.;
ne zaupam kaj dosti. Prevečkrat se je pokazalo, da
27 S Ema Krška, kneginja; Ciril Aleksandrijski,
je med borbo za vstop v parlament in potem, ko so
šk., c. uč.; Ladislav Ogrski, kralj;
v parlamentu že zasidrane, le prevelika razlika. V
28 Č Irenej, šk., muč.; Potamijena, muč.;
poštev torej zame pridejo samo Janševa SDS, Nova
29 P PETER IN PAVEL, ap.; Marcel, muč.;
Slovenija in Slovenska Ljudska Stranka. Glede na to
30 S Prvi rimski mučenci; Emilijana, muč.
da ni pametno preveč raztresati glasove in to, da je
Janševa SDS že dvakrat uspešno vodila državo, se
Če rožnika toplo dežuje,
mi zdi še najbolj primerna tako za dvig gospodarstva
kašče in uljnjake napoveduje.
in mednarodnega ugleda ter možnost dokončnega
Sever, ki ta mesec vleče, uničenja komunistične nadvlade v Sloveniji. Njej
obilo žita povleče. gre moj glas. Gotovo pa se je ogibati kot kuge vseh
strank leve usmeritve, vsemu, kar smrdi po Murglah
Če na Medarda (8.) dežuje,
in Jankoviću, ki se imajo pri vseh lumparijah za nedotakljive, saj so si prisvojile sodstvo in policijo, skratka
štirideset dni še naletuje.
vsemu levemu in novim obrazom s Šarcem vred, ki
Če je megla na dan Vida (15.), so samo komunistične lutke.
je pšenica malo prida.
p. Bernardin
1 P
2 S

Naj te ne bo strah, če napreduješ počasi; boj se le, da ne obstaneš.
kitajski pregovor
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P. Bernardin Sušnik

3. junij
9. nedelja med letom
SIN ČLOVEKOV JE GOSPODAR SOBOTE
Mr 2,23 – 3,6
Odlomek iz Markovega evangelija je Jezusova
polemika proti farizejskemu pojmovanju zakonov,
kot da so namenjeni sami sebi in ne nekemu višjemu
cilju. Gre predvsem za predpisarstvo glede sobotnega počitka, predpisarstvo, ki je postalo nečloveško
in smešno. Marko pripoveduje prigodo apostolov, ki
so gredoč med polji trgali klasje, luščili zrnje in ga
jedli, da bi si potolažili prvo lakoto. Pripoveduje tudi
o ozdravljenju človeka s suho roko, ki se je zgodilo
v shodnici. Podobne zgodbe o sobotnem počitku
pripovedujejo tudi drugi evangelisti: Matej in Luka,
ki predstavita isto zgodbo, dodatno pa še Luka zgodbo o ozdravljenju žene, ki se ni mogla vzravnati in
vodeničnega moža, Janez pa hromega iz Betsaide in
od rojstva slepega. Iz vseh teh tako presenetljivih
zgodb je videti, da je Jezus vzdrževal dokaj živo
polemiko proti farizejem: polemiko proti hinavščini in dvoličnosti tistih, ki so se skrivali za mrzlim,
materialnim, drobnjakarskim izpolnjevanjem tolikih
predpisov Postave, zraven so pa prezirali osnovni
zakon ljubezni do Boga in ljubezni do bližnjega. Bili
so tako zasvojeni in zadrti v zapovedi Postave, da
niso znali odgovoriti niti na Jezusovo vprašanje:
»Ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje
rešiti ali uničiti?« (Mr 3,4). Jezus se sklicuje celo na
avtoriteto Davida, ki je zaradi lakote jedel posvečeni kruh (3 Mz 24,5-9) in kot nekdo, ki ima oblast,
razsodi: »Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne
človek zaradi sobote. Zato je Sin človekov gospodar
tudi sobote.« Bog je od Hebrejcev hotel praznični
počitek kot versko, družbeno in civilnozakonsko
ustanovo, farizeji pa so ga preoblikovali v mučenje.
Toda Jezusove besede jih niso prepričale. Nasprot
no, iz kljubovanja takoj skupaj s herodovci odidejo
iz shodnice in se posvetujejo, kako bi ga umorili.
Kaj torej hoče povedati evangelij s tem sporom o
“soboti”? Kaj koristnega za naše življenje nam hoče
povedati “Božja beseda” s to Polemiko o sobotnem
počitku? Najprej je tu opozorilo proti zgolj zunanjosti: popolnost zaradi človeških in zunanjih vzrokov.
Jezus je nekaj takega povedal tudi, ko je svaril pred
javnim razkazovanjem molitve in miloščine. Drugo
je svarilo pred legalizmom, kar pomeni malikovati
zakon ali predpis, imeti ga za tabù, za nedotakljivega
v prepričanju da je človek pred Bogom opravičen z
dejanji Postave. Tretja farizejska zloraba pa je rigo
rizem, pripravljenost in rezkost pri presojanju tudi
najmanjših kršitev predpisov pri drugih, čeprav imajo
taki rigoristi glede sebe dostikrat kaj široke rokave.
Tak rigorist, ki ne upošteva slabosti človeške narave
pri drugih postane povrhu še ošaben, kot je bil farizej
v Jezusovi priliki o farizeju in cestninarju v templju.
Vidimo torej, da je tudi pri spolnjevanju zapovedi in
predpisov vere treba ubirati pot zlate sredine.
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S LUŽBA
10. junij
10. nedelja med letom
HUDOBNI DUH BO PREMAGAN
Mr 3,20-35
Evangeljski odlomek ponuja našemu razmišljanju tri predmete: 1. Jezusovo apostolsko življenje,
2. Obnašanje množice do Jezusa, 3. Jezusov nauk.
Jezusovo apostolsko življenje je praktično od takrat,
ko je nastopil svoje javno delovanje, zavzemalo
praktično ves njegov čas. Še za molitev se je moral
ponoči umikati na samotne kraje, sicer ga pa vedno
vidimo obkroženega z množico, kar je šlo tako daleč,
da dostikrat tudi njegova mati Marija ni mogla do
njega. Hromega, ki so ga prinesli k njemu, so morali
spustiti skozi streho, saj ga zaradi množice niso mogli
drugače spraviti pred Kristusa. Ves njegov čas je bil
zapolnjen z oznanjevanjem. Čudežem je posvečal
malo časa, saj jih je delal zgolj, ker so se mu ljudje
smilili. Kot pričujejo Apostolska dela, je bilo enako z
apostoli, saj so celo čas, ki so ga morali prebiti pred
sodiščem, izkoristili za to, da so v svojem zagovoru
navajali Kristusv nauk. Oznanjevanje je bilo tako
važno, da so celo za nadziranje delitve materialnih
dobrin raje postavili diakone, kakor da bi sami izgub
ljali čas s tem. Že tu se postavlja vprašanje, kakšno
je naše oznanjevanje danes. Kot posamezniki bi se
morali vprašati, ali tudi mi izkoristimo vsako priliko,
da oznanjamo Kristusa. Pa tudi oznanjevanje v misijonih je velikokrat postavljeno pod vprašaj. Dostikrat
je Cerkev v misijonih dobrodošla, dokler se ukvarja
s šolstvom in zdravstvom, skratka z vsem, kar je
naloga državnih oblasti, pa se za to ne zmenijo. Ko
pa pride do pravega oznanjevanja Kristusovega
nauka, je misijonsko delo hitro odveč, češ da vnaša
tuje kulturne elemente, tujo mentaliteto in kar je še
takih praznih krilatic. Kar zadeva obnašanje množic
do Jezusa, ni bistveno drugačno, kot vedno: nanje
se ni mogoče zanesti. Brž se navdušijo in se z vnemo
zaženejo v uresničevanje idej, enako brž pa tudi popustijo in jim zanimanje upade. Uspehi se pokažejo
šele po dolgotrajnem vzgojnem delu. Ravnanje množice dobro pokaže veliki teden, ko je zadoščal čas
od nedelje do petka, da se je razpoloženje množice
sprevrglo iz “hozana” v “križaj ga!” Glede Jezusovega nauka pa so v tem evangeljskem odlomku tri
temeljne resničnosti. Prva je obstoj hudega duha. Pri
tem je treba vedeti, da njihovega obstoja, kot tudi
obstoja angelov ni mogoče niti dokazati, niti zanikati
zgolj z razumom. To je stvar razodetja, in Kristus jih
je dokazal s tem, da jih je izganjal. Poleg tega v tem
odlomku Kristus pokaže na neodpustljivi greh: greh
proti Svetemu Duhu. Grešiti proti Svetemu Duhu
pomeni postaviti sebe namesto Boga. Tak človek se
ne kesa, brez kesanja pa ni odpuščanja. In slednjič:
temelj vsega duhovnega življenja je Božja volja.
Biti Kristusu blizu, biti njegov brat, so pa zaključne
besede našega odlomka: »Kdor namreč izpolnjuje
Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.«
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BESEDE
17. junij
11. nedelja med letom
GORČIČNO ZRNO ZRASTE V VELIKO DREVO
Mr 4,26-34
Nedeljski evangelij sestavljata dve priliki o Božjem
kraljestvu. V prvi primerja Božje kraljestvo z žitom,
v drugem z gorčičnim zrnom. Izraz “prilika” v evangeliju nima nič opraviti s pomenom, ki ga ima ta beseda v vsakdanjem življenju, ki pomeni “priložnost”,
ampak izhaja iz glagola “priličiti”, kar po Slovarju
Slovenskega Jezika pomeni “prilagoditi”, “narediti
primerno” Že najstarejša Cerkev je razumela pod
“priliko” zgodbo, ki jo je pripovedoval Jezus, da bi
izrazil svoj nauk. Izraz izhaja iz grščine, saj je originalni jezik vse Nove zaveze grški, in sicer iz glagolske
zloženke “pará-bállo”, kar pomeni “postavljam poleg
česa” ali “primerjam”. Evangeljska “prilika” torej v
večini primerov zgodba iz narave ali iz življenja, ki
jo je Jezus uporabil, da bi razložil svoj nauk. V vseh
štirih evangelijih najdemo štiriintrideset takih prilik,
ki ena za drugo razlagajo temeljne točke Kristusovega učenja: Božje kraljestvo in satanovo kraljestvo
(nesložno kraljestvo ne more obstati); skrivnost
Božjega kraljestva (gorčično zrno, kvas, seme, ki
pade na različno zemljo, pšenica in ljuljka, mreža);
sprejeti ali odkloniti odrešenje (poročna pojedina,
dva sinova, zlobni vinogradniki); Kristusovo odrešilno
poslanstvo (izgubljeni sin, izgubljena ovca, izgubljen
denar, upnik in dva dolžnika); položaj človeka pred
Bogom (služabnik in gospodar, delavci v vinogradu,
farizej in cestninar); pogum pri odločitvi za ljubezen
(skriti zaklad, dragoceni biser, dobri samarijan);
resnost odrešilnega prizadevanja (nezvesti pa zviti
upravitelj; Lazar in bogataš, nespametni bogataš);
srečanje s Kristusom (čuječi služabniki, zvesti služabnik, zanikrni služabnik, hišni gospodar, ki pričakuje
razbojnika, nočni vratar, deset devic, povabljenec
brez svatovskega oblačila, talenti, mine); življenje
in molitev v pričakovanju (prijatelj opolnoči, vztrajna
vdova in krivični sodnik). Priliki o žitu in gorčičnem
semenu razlagata, da je za rast Božjega kraljestva
potrebno imeti smisel za čakanje, saj kraljestvo ne
zraste čez noč, kot ne dozori žito in ne zraste gorčični grm v eni noči. Vse delovanje Cerkve prihaja
od Boga, on ga vodi. Ne more biti uresničeno brez
Božje milosti. Strukture je sicer mogoče spremeniti
in preoblikovati, toda brez duha ostanejo mrtve, ta
duh pa je Božji dar. Napetostim znotraj skupnosti se
ni mogoče izogniti, vendar so te koristne za razčiščevanje dvomov in medsebojnih odnosov. Zakoreninjenost v živo tradicijo in zvestoba učenju učiteljstva
sta vedno neobhodno potrebno jamstvo edinosti in
istočasno edina pot, na kateri človek ne le ostane,
ampak doseže nujno potrebno rast pri vključevanju
v Božje kraljestvo, ki ne zahteva samo pasivno članstvo, ampak tudi aktivno sodelovanje pri misijonske
delu Cekve. Brez tega ostane samo prazno klasje
brez zrnja oziroma košat grm brez sadov.
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24. junij
Rojstvo Janeza Krstnika
JANEZ JE NJEGOVO IME
Lk 1,57-66.80
Lukov evangelij komajda omeni rojstvo Janeza
Krstnika in se zadržuje predvsem na opisovanju
podelitve imena na dan obrezovanja. Nasprotno
pa za Jezusa podrobno opiše rojstvo, medtem ko
je obrezovanje in dajanje imena samo nekakšen
dodatek. Če je bilo Janezovo spočetje pravo presenečenje (nerodovitna mati, starši priletni), pa
njegovo rojstvo ne nudi nič posebnega: upošteva
normalen potek devetih mesecev, mati po porodu
občuti veselje, kakor je to normalno v takih primerih,
Veselje je toliko večje, saj je bilo splošno mnenje,
da je tak dogodek nemogoč in in je bil odložen
tako dolgo, da  je Elizabeti čestitalo vse sosedstvo.
Otroka so obrezali osmi dan po rojstvu. Ob tej priložnosti je dobil tudi ime, ki ga je imel potem do
smrti. Pogosto je bilo to dedovo ime, da so se tako
izognili zmešnjavam, ki bi jih lahko povzročalo isto
ime pri očetu in sinu, saj niso poznali priimkov. Zdi
se pa, da je Zaharijeva starost in nemost, ki daje
misliti tudi na gluhost, kazala malo možnosti kakih
zamenjav, tako da so se celo pozabili pozanimati za
njegovo mnenje in so ga hoteli poimenovati kar po
očetu. Šele Elizabetina upornost je dosegla, da so se
pozanimali za Zaharijevo mnenje, tako da je končno
dobil ime, ki je bilo razodeto njegovemu očetu. Ime
je samo po sebi značilno in pomeni Gospod je izkazal
milost. Konec je Zaharijeve nemosti, za kar je nemudoma izrekel zahvalo, ki jo je potem prva Cerkev
umetniško izoblikovala v slavospev Blagoslovljen. Ta
dogodek je odmeval po vsem judejskem gričevju
in je bil izraz strahu Božjega, saj pravi evangelist:
»In vsi, ki so zanje slišali, so si jih vtisnili  v svoje
srce in govorili: ›Kaj neki bo ta otrok?‹ Gospodova
roka je bila namreč z njim« (Lk 1,66). O Janezovi
mladosti ne vemo nič. Komaj je bil dovolj star, se je
umaknil v samoto, da bi se pripravil na svojo prihodnjo službo. Luka je kar vnaprej omenil Janezovo
prebivanje v puščavi, potem pa pripoved o njem
prekinil in jo je nadaljeval kot opisovalec osebnosti
predhodnika v začetku opisovanja javnega življenja našega Gospoda. Pomembnost Janeza Krstnika
kot zadnjega preroka Stare zaveze, je opisal Jezus
sam: »Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter
maje? Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, oblečenega
v mehka oblačila? Glejte, taki, ki se sijajno oblačijo
in razkošno živijo, bivajo v kraljevskih palačah. Kaj
ste torej šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več
kot preroka. Ta je, o katerem je pisano: Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo
pripravil tvojo pot pred teboj. Povem vam: Med
rojenimi od žená ni večjega od Janeza Krstnika.«
(Lk 7,28). Mnenje Cerkve o njem kaže, da je Janez
Krstnik edini, ki poleg Jezusa in Marije v bogoslužju
praznuje tudi spomin njegovega rojstva, ne le smrti.
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P. Anton Nadrah

POSV ETITEV CERKV E IN SV ETA
MARIJINEMU SRCU
Posvetitev brezmadežnemu Srcu Marijinemu je popolna in nepreklicna podaritev sebe naši duhovni
Materi. Njej se izročamo ne le v varstvo, ampak v last, da svobodno razpolaga z nami.
Posvetitev je toliko učinkovitejša, kolikor bolje je bila pripravljena. Ni dovolj posvetilno molitev samo
zmoliti. Treba je v soglasju z njo tudi živeti. Misliti, govoriti
in delati moramo kakor Marija. Posvetitev globoko posega
v naše življenje in nas vodi na pot spreobrnjenja in novega
življenja. To je življenje iz krsta in drugih zakramentov. To je
P. Vladimir Kos
življenje po evangeliju v zvesti hoji za Kristusom in Marijo.
Naša posvetitev se ne ustavi pri Mariji, ampak se po njej
usmerja k Bogu. Marija je Bogu najbližja, zato njej izročena
posvetitev najhitreje doseže Boga. Popolnoma se izročamo
Mariji zato, da bi bili popolnoma Jezusovi in Očetovi. Ker
Za vsemi učenci na hribu si stala
je Devica Marija polna Svetega Duha, on po posvetitvi v
obilnejši meri deluje tudi v nas in nas posvečuje.
in srečna za Jezusom zrla v nebo.
V letu 1936 so pričele prihajati v Rim prošnje za posveNe, tokrat se nisi sovražnikov bala,
titev sveta brezmadežnemu Srcu Marijinemu. Pobudo za te
prošnje sta dala portugalska mistikinja Aleksandrina Marija
ne biča za hrbet, za kolk, za glavó.
da Costa in njen spovednik jezuit p. Pinho. Kristus je 30.
In z Jezusom dviga se tvoja molitev:
julija 1935 Aleksandrini izrazil svojo voljo, naj bi bil svet

ŠE ENA OD DVANAJSTERIH ROŽ
MARIJI MISIJONARKI

naj vsak ga za Božjega Brata spozna;
saj dete je tvoje postal za daritev,
Marija! Le človek trpeti jo zna!
Z učenci se vračaš v to mesto zakleto,
kot Sin tvoj še prosiš za čudež kesá.
Kot misijonarka umakneš se v geto,
a – k Svetemu Duhu v središče sveta.
posvečen Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
P. Pinho je 11. septembra 1936 o tem obvestil
papeža Pija XI. Posvetitev sveta Marijinemu
brezmadežnemu Srcu je skupaj s Cerkvijo izvršil
leta 1942 njegov naslednik Pij XII. Za to posvetitev so leta 1938 prosili tudi portugalski škofje.
Sestra Lucija je 24. oktobra 1940 pisala papežu Piju XII. in ga prosila za posvetitev sveta
Marijinemu brezmadežnemu Srcu s posebno
omembo Rusije; ob istem času naj bi skupaj
s papežem opravili posvetitev tudi vsi škofje
sveta.
Papež je 31. oktobra 1942 posvetil Cerkev
in svet Marijinemu brezmadežnemu Srcu, a ne
skupaj s škofi sveta, ampak sam. Pri tem je
na zakrit način omenil Rusijo. To posvetitev je
na slovesnejši način, ob navzočnosti rimskih
kardinalov, obnovil v cerkvi svetega Petra 8.
decembra 1942.
Tako sta bila Cerkev in svet posvečena brezmadežnemu Srcu Marijinemu, kakor sta bila leta
1899 posvečena presvetemu Srcu Jezusovemu.
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IGNA CIJ KNOB LEHAR
KAKO JE LETO 1857 POTEKALO ZA MISIJON

Res je bila nova kapela s svojimi tremi oltarji izgotovljena do velikega šmarna. Knobleharja takrat
ni bilo v Kartumu, zato je novo kapelo blagoslovil
Kirchner in je imel pri tem daljšo arabsko pridigo.
Slovesnosti so se udeležili tudi številni zastopniki
drugih ver: razkolnih Koptov, Grkov, Armencev,
Sircev in tudi zastopniki mohamedancev. Vanjo so
mohamedanci prihajali tudi po tem in si jo ogledovali, zlasti slike. Misijonarji so jim govorili o Jezusu
in Mariji.
S svojega zadnjega potovanja po Belem Nilu se je
Knoblehar vrnil 21. septembra 1857. Iz Gondokora
se je bil odpeljal 28. avgusta. Ta vožnja je opisana
v njegovih rokopisih, ki so shranjeni v dunajski Narodni knjižnici.
Najbrž je proti koncu leta 1857 Gostner pisal iz
Kartuma, kar je naslednjo pomlad priobčil Tržaški list:
da v Kartumu zelo cenijo avstrijska vina. Ko so Ljubljanske novice 5. maja naslednjega leta to omenile,
so pripomnile, »da bi utegnil naš rezni dolenjec, kar
ga je dobre vrste, biti (za Kartum) posebno zdrav in
pripraven; tudi voznina do Trsta znaša manj kakor
z Dunaja. Prav bi bilo, da bi tudi mi Kranjci imeli od
srednje Afrike kakšen dobiček.« Torej so k vzvišeni
misijonski gorečnosti tudi kranjski cvičkarji hoteli
pristaviti svoj lonček.

Jeseni leta 1857 je Nikolaj Mazza v Veroni določil
pet svojih duhovnikov za osrednjo Afriko. To so bili:
– Janez Beltrame, ki je bil že nekaj časa v tem
misijonu;
– Danijel Comboni. Dobro si ga zapomnimo, ker
si je pozneje pridobil velikanske zasluge za osrednjeafriški misijon. Postal je njegov prvi apostolski
vikar in posvečen škof. Rodil se je leta 1831 v Limone
ob Gardskem jezeru. Že kot enajstleten deček je
vstopil v Mazzov zavod in je bil leta 1854 posvečen
v mašnika. Ko je odšel proti Afriki, je imel 26 let.
Na splošno je bil prav trdnega zdravja; pri Svetem
Križu je pa zelo opešal. Ne da se popisati, koliko je
kot misijonar prepotoval in prestal. Bil je nadarjen
in moder, delaven, pogumen in neodjenljiv. Bil je
pa tudi zelo ponižen, pobožen in apostolsko ubog.
O Knobleharju in njegovem delu je vse življenje
govoril zelo spoštljivo;
– Aleksander Dal Bosco;
– Angel Melotto;
– Franc Oliboni.
Vseh pet se je iz Verone peljalo na Dunaj, kjer
so se z Marijinim društvom dogovorili o vsem potrebnem. Na vožnji proti Trstu so se ustavili tudi v
Ljubljani. Goreči Luka Jeran je torej spet dobil nekaj
novih prijateljev. Zgodnja Danica je zapisala 17. septembra, da so se 10. septembra na parniku Bombay
odpeljali proti Egiptu. Pripomnila je: »Prideljeni bodo
dosedanjim misijonarjem in zato tudi potujejo na
stroške Marijinega društva. Zaradi podnebja in zaradi
arabščine, ki se je učijo že v zavodu, bi utegnili v
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tem misijonu Italijani bolje shajati kakor drugi. Bomo
videli, kaj bo Bog dal. Prvi so šli na to delo Slovenci,
za njimi Tirolci, zdaj pa Italijani – večinoma vsi pod
vodstvom Slovencev. So prav pobožni gospodje in so
nas prosili, naj molimo zanje. Tudi mi jih vsem Slovencem priporočamo v molitev.« Tudi nje je tržaški
Lloyd brezplačno prepeljal v Aleksandrijo.
V drugi polovici leta 1857 se je po Kartumu spet
razpasla mrzlica. Kirchner je 26. septembra pisal
v Ljubljano: »Tri dni je v naši hiši že spet mnogo
bolnikov. Po mestu razsaja mrzlica. Ko smrt potrka,
postanejo naši vzhodni (razkolni) kristjani takoj pobožni in skoraj nečejo duhovnika več pustiti iz hiše.
Truden lazim po okuženem mestu. Povsod so zelene
mlake in luže. Noči so strašne. V vlažni soparici in
dušečem mrzličnem zraku tudi zdravi nimajo pokoja;
nadleguje jih vročina in komarji. Kolikšni reveži so
šele bolniki!«
Sužnje je misijon ščitil, kolikor je pač mogel. Dva
zgleda:
Lege, sin uglednih barijskih staršev, bi bil rad
potoval v Kartum, o katerem je mnogo slišal. Neki
ladjar je njegovim staršem obljubil, da ga bo izročil
Abuni Solimanu (Knobleharju), naslednje leto ga bo
pa nazaj pripeljal. Ko se je v Kartumu z njim izkrcal, je pa ravnal z njim kakor s sužnjem: dal ga je
vkleniti in peljati na svoje posestvo ob Nilu. Ko se
je Knoblehar 21. septembra pripeljal iz Gondokora
v Kartum, je zvedel, kaj je s fantom. Takoj je poslal
za njim z ladjo dva mlada Barijca. Dobila sta ga pri
napravi za dviganje vode iz Nila; gonil jo je, še ved
no vkovan v železje. Še isti večer se je Knoblehar
peljal z Jutranjo zvezdo ponj. Fanta pa že ni bilo več
tam, peljali so ga na drug kraj. Zdaj se je Knoblehar
obrnil naravnost na kartumskega upravnika. Ta se
je sprva obotavljal, potem je pa odredil, da se mora
Barijec na državne stroške obleči in potem izpustiti.
Neka barijska črnka se je zmenila z lastnikom
ladje, da jim bo pekla kruh, plačo pa bo prejemala
v steklenih biserih. Že vnaprej se je veselila, kako
zadovoljen bo mož, ko mu jih bo ob povratku izročila.
Vkrcala se je s sinčkom in začela s peko. Ko so se
pripeljali v Kartum, je pa lastnik ladje njo in otroka
prodal kot sužnja. Posrečilo se ji je s sinom ubežati.
Zatekla se je na misijonski vrt in se na njem tri dni
skrivala. Našli so jo in peljali pred Knobleharja, Njej
in otroku je izposloval osvobojenje; tudi je obljubil,
da jo bo poslal domov, brž ko bo kakšna misijonska
ladja plula navzgor po Belem Nilu.
Tisto leto je bila med Kartumom in Ljubljano živahna pisemska zveza. Leta 1857 so pa prišli trije
kartumski misijonski sodelavci osebno v Ljubljano
in so pripovedovali o misijonu.
Prvi je bil Jakob Danninger, ki se je pripeljal v nedeljo, 1. marca. Bil je več kakor pet let učitelj v kartumski
misijonski šoli, nekaj časa tudi v gondokorski.
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DEIR-EZ ZOR — Sirski pravoslavni patriarh Ignatius Aphrem II. je pred kratkim prvič obhajal slovesno bogoslužje v Marijini stolnici v tem mestu ob
Evfratu, odkar so mesto oteli iz rok islamističnih
skrajnežev. V nagovoru se je zahvalil Bogu za vnovično možnost za obhajanje mašne daritve in da se
je Sirija rešila nasilja.
MOSKVA — Generalni tajnik Ruske katoliške škofovske konference Igor Kovalevski je za agencijo
Interfax izjavil, da ruska družba še ni pripravljena
na obisk papeža Frančiška. »Zanj ne vidim nobenih
možnosti,« meni Kovalevski. Tudi ni za to, da bi ta
obisk izsilili. Je pa na pogovor s predstavniki Ruske pravoslavne cerkve pripravljena Grškokatoliška
cerkev v Ukrajini.
NEW DELHI — Generalni tajnik Indijske škofovske
konference škof Theodore Mascarenhas je za agencijo KNA izjavil, da Katoliška cerkev v Indiji upa v
obisk papeža Frančiška. »Ljudje hrepenijo po njem,
čakajo nanj. Kot poslanec miru in kot mož jasnega
zavzemanja za uboge in zapuščene bi oznanil močno in jasno sporočilo ne le za katoličane.«
JERUZALEM — Izraelsko ministrstvo za turizem je
objavilo podatek, sklicujoč se na Osrednji statistični urad, da je od začetka letošnjega leta obiskalo
Izrael več kot pol milijona turistov in romarjev. To
je četrtina več kakor lani, v primerjavi z letom 2016
pa kar 56% več. Med obiskovalci je predvsem več
Nemcev in Italijanov ter Poljakov in Švedov.
SALVADOR DA BAHIA — V tem brazilskem mestu
so se na letošnjem svetovnem socialnem forumu
(WSF) z geslom Nasprotovati pomeni oblikovati,
nasprotovati pomeni spremeniti zbrali predstavniki
socialnih gibanj, globalne civilne družbe in cerkvenih dobrodelnih ustanov. Razpravljali so o podnebnih spremembah, perečih etičnih vprašanjih (teoriji
spola) in globalni pravičnosti.
VATIKAN — Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil, da je sodni postopek zoper nekdanjega predsednika vatikanske banke Angela Caloie in njegovega odvetnika Gabriela Liuzza preložen na 9. maj.
Vatikansko banko — Inštitut za verska dela — naj
bi z vprašljivimi nepremičninskimi posli v letih od
2001 do 2008 oškodovala za 50 milijonov evrov.
BONN — Predstavnike krščanskih cerkva in judovstva v Nemčiji skrbi povečujoče se protijudovsko
razpoloženje v Nemčiji. Erfurtski katoliški škof Ulrich Neymeyr je pri srečanju cerkvenih predstavnikov in rabinov v “tednu bratstva” v Recklinghausnu
potožil, da so se protijudovske žalitve in kazniva
dejanja v zadnjih letih grozljivo povečala. Napadalna govorica desničarskih skrajnežev močno škoduje kulturi javnih razprav in družbenega sožitja.
RIGA — Luteranski nadškof Janis Vanags je povedal,
da bo papež Frančišek med apostolskim obiskom
konca septembra v Latviji obhajal ekumensko bogoslužje v luteranski stolnici v Rigi; poleg tega mesta
bo obiskal tudi Marijino božjepotno središče Aglona.
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CARACAS — Noticia al Dia poroča, da je venezuelski duhovnik Jose Palmar, oster kritik vodenja venezuelske države, dobil politično zatočišče v ZDA.
Za časopis El Nacional je izjavil, da bo lahko iz ZDA
bolje pomagal; tudi zato, ker noče povečati »števila
tistih, ki jih je umorila venezuelska vlada.«
VATIKAN — Papež Frančišek je pri sprejemu članov gibanja Diakonija lepote poudaril: V svetu, kjer
je tehnika pogosto razumljena kot osnovni vir za
razlaganje življenja, ste vi poklicani, da s svojimi
talenti in z zajemanjem iz izvirov krščanske duhovnosti ponudite alternativni način razumevanja kakovosti življenja ter spodbujate preroški in kontemplativni življenjski slog, ki je sposoben globokega
veselja, ne da bi bil obseden s potrošnjo.
DODOMA — Mednarodne konference Svetovnega sveta cerkva v Aruši v Tanzaniji se je udeležilo
okrog tisoč predstavnikov Katoliške cerkve, pravoslavnih cerkva, evangeličanskih cerkvenih skupno
sti pa tudi domačih afriških verskih skupnosti. Tajnik
Papeškega sveta za edinost kristjanov škof Brian
Farrell je udeležencem posredoval sporočilo papeža Frančiška, v kateri je Afričane pohvalil, da sicer
na svoj način oznanjajo Jezusov nauk: v prijazni
solidarnosti z vsemi ljudmi, posebej s slabotnimi, z
bogastvom družinskih vrednot in zavzemanjem za
obvarovanje stvarstva.
PARIZ — TWICKENHAM — Samo v šestih državah EU se mladi med 16. in 19. letom identificirajo
kot kristjani. Na Poljskem jih je 83%, na Litvi 73%,
v Irski in Sloveniji 59%, na Portugalskem 57%, v
Avstriji 52%. Raziskavo sta opravili dve neodvisni
univerzitetni ustanovi.
AJDOVŠČINA — Pipistrel gradi v kitajskem mestu
Jurong podjetje, katerega vrednost je preko milijarde evrov. Pipistrel je 51% lastnik in bo vanj vložil
350 milijonov evrov. Delali bodo ultra lahka letala
in hibridna letala za Kitajsko in 11 bližnjih trgov.
JERUZALEM — Kustodija Svete dežele je objavila, da je Vatikan namenil milijon ameriških dolarjev
(813.000 evrov) za obnovo cerkve Božjega groba
v Jeruzalemu in Jezusovega rojstva v Betlehemu.
V tem mestu naj bi s tem denarjem – razdelili ga
bodo na enaki polovici – dokončali že začeta dela,
v Jeruzalemu pa ga porabili za obnovitvena dela
na rotundi nad kapelo Božjega groba, za katera se
morajo sporazumeti vsi, ki imajo posestniško pravico do tega svetega kraja (katoličani, grško-pravoslavni kristjani in Armenci)
SYDNEY — Avstralski škofje so se papežu Frančišku zahvalili, da je dovolil, da bodo imeli po 80
letih vnovič t. i. plenarni koncil Katoliške cerkve v
Avstraliji. Radi bi se v “času pomembnih izzivov odprto, poslušno, dialoško in smelo” posvetovali o prihodnosti Cerkve, ki je izgubila veliko ugleda zaradi
spolnih škandalov in zlorab.
CIUDAD DE MEXICO — Mehiška javna občila poročajo, da je bil 50-letni tiskovni predstavnik nadškofije Leone ter spovednik in psihološki svetovalec
na katoliški šoli v mestu Irapuato na 90 let zapora
obsojen zaradi spolne zlorabe mladostnikov, starih
14 let, sumijo pa ga tudi drugih kaznivih dejanj.
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WASHINGTON — Ameriški predsednik Donald
Trump je eno od obeh Biblij, na katerih je lani prisegel ob nastopu službe, podaril Svetopisemskemu
muzeju v tem mestu. Biblija je bila družinska last,
Donald jo je dobil od svoje matere Mary Ann Macleod Trump, ko je bil star devet let, uporabljal pa jo
je v nedeljski šoli v Prvi prezbiterijanski cerkvi v
newyorškem mestnem predelu Queens.
JERUZALEM — Izraelsko ministrstvo za obrambo je napovedalo, da bodo okrog kraja, kjer je bil
Jezus krščen v Jordanu, očistili velik del ozemlja
od min in ostankov eksplozivnih teles. Nato bodo
dosedanje zaprto vojaško območje izročili v last
osmim krščanskim cerkvam, ki so bile prvotne lastnice tega ozemlja.
VATIKAN — Direktor Tiskovnega urada Svetega
sedeža Greg Burke je povedal, da za sporazum
med Svetim sedežem in Ljudsko republiko Kitajsko ni nobenega »neposrednega« za podpis že zrelega osnutka. Kitajski državni list Global Times je
namreč objavil izjavo generalnega tajnika Kitajske
škofovske konference (Sveti sedež je ne priznava)
Gua Jincaija, da bo do sporazuma prišlo do konca
marca, vendar se to ni zgodilo.
MOSKVA/ATENE — Agencija Interfax-turizem in
grška centrala za turizem poročata, da je lani od
vseh romarjev obiskalo sveto goro Atos kar 60 odstotkov Rusov. Tako se število romarjev iz Ruske
federacije približuje številu ruskih romarjev iz časa
pred prvo svetovno vojno oz. oktobrsko revolucijo,
ko jih je bilo okrog 70 % od vseh obiskovalcev.
RIM/BEIJING — Rimska tiskovna agencija AsiaNews poroča, da se je vrnil domov papežu zvesti
kitajski škof Vincent Guo Xijin, ki je “izginil” 26.
marca. Z generalnim vikarjem škofije Mindong sta
prebila noč na policiji. Poznavalci menijo, da je bil
ukrep povezan z velikonočnimi prazniki, kajti oblasti namesto škofa Xijina podpirajo njim privrženega škofa Vincenta Zhana Siluja, člana kitajske
narodne cerkve.
PRAGA — Češki duhovnik in sociolog Tomaš Halik je
v velikonočnem pogovoru za dnevnik Lidove noviny
pozitivno ocenil delo papeža Frančiška. Namesto da
bi se osredinil na vprašanja spolne morale, izbira
drugačno pot: ne moralizira, marveč svetuje, ni
vzvišen, ampak blizu človeku, ne obsoja, temveč
spoštuje človekovo vest.
CAPETOWN — Predsednik južnoafriškega cerkvenega sveta (SACC) škof Malusi Mpumlwana je
pohvalil umrlo borko za svobodo Winnie Madikizela-Mandela; predvsem njeno veliko notranjo moč,
da je toliko let zdržala, ko je bil mož Nelson v zaporu. Čeprav je bila oropana družinskega življenja, je
veliko naredila za pravičnost in enakost vseh prebivalcev Južnoafriške republike.
VARANO — Župan občine Muccia v italijanskih
Markah Mario Baroni je za RaiNews povedal, da se je
ob zadnjem potresu v tej italijanski pokrajini porušil
le zvonik Marijine kapele iz 16. stoletja v Varanu,
človeških žrtev pa ni bilo. Italijanski seizmologi so v
minulih dneh zaznali več šibkejših potresnih sunkov
v trikotu Ancona, Perugia in L'Aquila.
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GOMA — Škof v tej škofiji v Demokratični republiki
Kongo Theophile Kaboy Ruboneka je potrdil, da so
v tej državi, kjer so v zadnjih letih ugrabili in ubili
več duhovnikov, na belo nedeljo po maši v kraju
Kyahemba v pokrajini Severni Kibu po maši umorili
38-letnega župnika Etienna Nsengiunva. Oboroženi
neznanec ga je v prostoru, kjer se je zadrževal po
bogoslužju, ustrelil v glavo.
SAN SALVADOR — Spletna stran Aciprensa poroča, da so v Salvadorju prav na veliki četrtek neznanci umorili vikarja župnije Mercedes Umana
Walterja Osmirja Vasqueza. Policija domneva, da je
bil umor naročen.
MOSKVA — Ruski pravoslavni patriarh Kiril I. je na
pravoslavno veliko noč pohvalil ruske vojake v Siriji, da tam opravljajo “zgodovinsko poslanstvo”, ko
rešujejo ljudi pred smrtno nevarnostjo terorizma
ter jim “omogočajo mirno življenje”. »Pomen vaših
junaških dejanj ni le politične ali človekoljubne narave, marveč je tudi duhovno dejanje, posebej za
naše mlade ljudi,« jim je dejal patriarh.
BUENOS AIRES — Argentinski predsednik Mauricio Marci je za dnevnik ABC izjavil, da je argentinska vlada pripravljena kadarkoli organizirati obisk
rojaka papeža Frančiška. Papež bo prišel, ko bo to
želel, za to ne potrebuje posebnega vabila, je prepričan predsednik Marci.
HONG KONG — Nekdanji nadškof te škofije kardinal Joseph Zen Ze-kiun ima pomisleke glede poskusov Svetega sedeža, kako navezati stik s kitajskimi katoličani in tamkajšnjo Cerkvijo. Prepričan
je, da je papež dobro seznanjen z razmerami na
Kitajskem in ga te skrbijo, napake pa naj bi delali
ljudje v njegovi bližini, ki na vsak način hočejo doseči sporazum med kitajskimi oblastmi in Cerkvijo.
BONN — Predstavniki Nemške škofovske konference so po obisku v Iraku izrazili upanje, da so
tam možnosti za vznik novega krščanskega živ
ljenja. Številni begunci se vračajo iz begunskih taborišč, obnavljajo svoje hiše pa tudi cerkve. To je
zelo pomembno. Kjer so vnovič postavili ali obnovili
cerkev, je čutiti nov življenjski zagon in upanje.
VATIKAN — Papež Frančišek je pred splošno avdienco v sredo, 11. aprila, na Trgu sv. Petra v Rimu
pozdravil in blagoslovil tudi rejce lam z juga Nemčije in s Tirolskega. V večno mesto so se s tovornimi
živalmi podali po stari romarski poti “Via Romea
Germanica”, ki se sicer začne v Stadu pri Hamburgu, oni pa so stopili nanjo v Alpah.
CIUDAD DE MEXICO — Mehiški škofje so obsodili napotitev vojakov na ameriško-mehiško mejo,
ki jo je odredil ameriški predsednik Donald Trump.
Prepričani so, da je »edina možnost za prihodnost
tega območja gradnja mostov zaupanja in skupnega razvoja in ne zidovi nasilja in nečlovečnosti.«
SANTIAGO — Čilenski predsednik Sebastian
Pinera je kardinala Ricarda Ezzatija pozval, naj
bolj previdno in odgovorno izbira besede, saj
so primerjave ljudi z živalmi v razpravi v zvezi z
odločitvijo in določitvijo spola neprimerne. Kardinal
Ezzati je dejal, da če mački damo ime psa, s tem še
ni to tudi postala.
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Niko Kuret

ZI LJSKO ŠTEHVA NJE

Binkoštnim igram smemo prištevati štehvanje
v Ziljski dolini na Koroškem. Štehvanje je
posebnost ziljskih Slovencev in že skoraj 200 let
zbuja zanimanje rojakov in tujcev.
V bistvu gre za konjeniško igro, pri kateri jezdeci
z železnim kolom zbijajo na lesen drog nasajen sodič
(bariglo). S štehvanjem v zvezi je “prvi” letni raj pod
lipo, ki je ohranil še nekaj starih obrednih potez.
Tarča na drogu je zavedla nekatere narodopisce,
da so v drogu videli “znamenjsko drevo” ali “mlaj”,
v igri sami pa ostanek “prastarega obredja”.  Te in
take obrednosti v štehvanju ni. Binkoštnim igram
se je pridružilo, ker pač ustreza prešernemu pomladanskemu rapoloženju mladine, kakršno prihaja
do izraza zlasti na binkoštni ponedeljek. Sicer pa je
štehvanje “pomladanska”, binkoštna igra le na Zgornji in na Spodnji Bistrici. V obeh ga prirejajo vsako
leto na binkoštni ponedeljek. Po drugih štehvovskih
vaseh – ugotovil sem jih 30 – štehvajo takrat, kadar
obhajajo svoj “žegen” (žegnanje). To je seveda zelo
različno: “žegni” se vrstijo od prve nedelje v juliju
do “šmišélce”, nedelje sv. Mihaela, konec septembra
ali celo že začetek oktobra.
Ziljska dolina z Dobrača

Štehvanje danes pojema. Redno štehvajo le še
na Spodnji in Zgornji Bistrici (binkoštni onedeljek), v
Blačah (prvo nedeljo v juliju), v Čačah in Čajni (nedeljo po 10. oz. 15. avgustu), v Drevljah, Gorjanah
in Zahomcu (nedeljo po 8. septembru). Na Brdu pri
Šmohorju so svojčas štehvali na nedeljo, ki je bila
najbližja godu sv. Mihaela, na “šmišélco”; zavoljo
turistov, ki bi jih radi privabili, štehvajo sredi polet
ja. V Dolah v Ziljski dolini pa so obnovilii štehvanje
“po starem” na žegen ob sv. Egidiju (1. kimavca).
France Cigan je okrog leta 1960 še pozvedel, da
so tedaj priložnostno štehvali tudi še v Melvičah,
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Dolah, Ločah, Borljah, Goričah Št. Pavlu, Št. Jurju,
Smerčah, Labenčah, Draščah in še kje.
Ne le propad konjereje in razkroj fantovskih
skupnosti, ampak tudi nezadržno ponemčevanje
spodnašajo tla stari igri in plesnemu obredju, ki sta
bila na teh tleh sto in sto let samo slovenska. Danes
sta štehvanje in rej pod lipo čisto slovenska le še v
Zahomcu, deloma še na Spodnji Bistrici in na Brdu,
komaj še v Gorjanah in v Blačah.
“Žegen” je največji praznik slovenskih Ziljanov
in slovenskih Korošcev sploh. Ne praznjujejo ga pa,
kakor drugod na Slovenskem, na dan cerkvenega
patrona. Po izročilu ima na Koroškem – kakor v
Zgornji Savski dolini – vsaka vas svoj “žegen”, pa
če je še tako majhen.
“Žegen” prinese predvsem vsaki gospodinji obilo
skrbi. Treba je vso hišo temeljito počediti in treba
je pripraviti meso, šarteljne, fancovte in druge dobrote. Vsaka hiša, naj bo še tako ubožna, poskrbi
za dostojen “žegen”.
Skoraj pri vsaki farni cerkvi se bereta na “žegen”
po dve maši. K prvi gredo gospodinje in starejši
ljudje, k drugi mladina.
Pravo praznovanje obsega v štehvov
skih krajih tri različne dele. Dopoldanskemu je v središču vélika “meša”, navadno
ob desetih, h kateri gredo fantje z godci
posebej, dekleta posebej. Oboji so oblečeni
v ziljske noše. Dečlam v domači ziljski noši
pravijo “svovenclje”, dečlam v navadni
pražnji obleki pa “niemclje”. Po maši je
v cerkvi blagoslov vina, pred cerkvijo pa
nato zbor mladine pod lipo, tu igra godba,
tu fantje pojo in sebi in dekletom obredno
napivajo z blagoslovljenim vinom. Brž po
kosilu – obvezna je kisla juha (“čisava
župa”) in nadevana pečenka (“bulana
prata”) z rdečo peso v solati – je na vasi
štehvanje. Po štehvanju je raj pod lipo in
splošna zabava, ki se do jutra nadaljuje
v vaški gostilni. Ponekod je v ponedeljek
štehvanje poročenih mož, ki pa nima
obrednega okvira.
Štehvanje prireja fantovščina, ki jo Ziljani imenujejo “kónta”. Konto “ustanovijo”
fantje teden ali dva pred “žegnom”. Konta je včasih
skupno kupila sodček vina, ki so ga fantje na žegen
tudi skupno izpili. Stari ljudje še pomnijo, da so
vzeli fantje vino tudi na “roš”: precepili so paličico
in dali en del gostilničarju, drugega pa hranili sami.
Na obeh je bilo zaznamovano, koliko “pint” ali litrov
jim je prinesel gostilničar.
Štehvati smejo samo tisti fantje, ki jim konta to
dovoli. Konta naroči sodič in najame godce, dekleta
pa poskribijo za zmagovalčev venec (“kranclč”),
vsaka za svojega fanta pa šopek (“pušeljc”), ki so
zanj potrebni; nagelj, roženkravt, rožmarin, “preja”
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Fantovska narodna noša

(tri pozlačene lanene glavice) in “migelca” (srebrna
struna). Šopek si “naroči” vsak fant pri svoji dečli
teden dni pred žegnom. Po šopek pride sam in prosi
tedaj dečlo za “prbe (prvi) rej” ali ples.
Sodič ali bariglica je koničasta lesena posoda,
visoka 50 cm; v premeru ima spodaj 40 cm, zgoraj
35 cm. Sodič je obit z devetimi leskovimi obroči v
treh pasovih. Dve nasprotni dogi sta iz trdega, vse
druge iz mehkega lesa. Dno in pokrov imata na sredi okroglo luknjo, da skoznji sodič narobe nasadijo
na pokončen drog (“štêbeh”). Le-ta je v rabi več
let in ga imajo čez leto spravljenega. Vsak pot mu
vžgo dan in letnico štehvanja. Štêbeh ima debelino
telegrafskega droga, nad zemljo ga je blizu 3 m, v
zemlji nekaj več kot pol metra. Kakih 60 cm od vrha
je štêbeh zožen, da rabi kot os, nanj nasajenemu
sodiču, ki se okoli nje lahko vrti. Navadno sodič
prejšnji dan polože v vodo, da se les napije in bolj
kljubuje udarcem.
Vsak štehvovec si pravočasno odbere in pripravi
svojega konja, navadno je to težka ziljska kobila
(“moára”). Konji so prej nekaj časa v planini, nato
pa v dolini ob boljši krmi in prosti paši po prostranih
močvirnatih pašnikih ob Zilji nekaj delavnikov počivajo. “Moáre” za štehvanje ne smejo biti osedlane,
ampak le pregrnjene z odejo (“žamvo”, “kocnom”).
Dovoljen je trebušni jermen (“opasóuenca”), brzda
sicer tudi, a ni v navadi. Kobile na štehvanjsko nedeljo zarana pripravijo: počešejo (“štriglajo”) jih,
očedijo in s črno pasto jim namažejo kopita ter jih
zloščijo, domače ženske jim pa ozaljšajo (“ocirajo”)
rep in grivo; spletejo ju ter vanju vpletejo pisane
trakove.
S svojo opravo fantje nimajo večjih skrbi. Bela
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srajca (“srejšče”) s širokimi rokavi je oprana, črne
irhovke, pisani telovnik (“lajbeč”) s svetlimi gumbi,
kratki “pruštah”, vodoravno progasta resasta čepica
z dolgim cofom, ki pada na ramo (“žlajfica”, svilena
resasta laška ruta – vse čaka v omari; samo visoke
mehke rjave škornje je treba zloščiti. Tudi “štéhvan”
ali “kúvleč”, kovana železna palica, colo debela, okoli
pol metra, je na mestu.
Ne tako dekleta. Tem dado priprave obilo posla.
Gubanje (plisiranje) rasa (kratkega krila) je mučno
delo; še težje je bilo včasih škrobljenje tenko nagubanega pokrivala, “pinteljna”. To so danes skoraj
povsem opustile. Pokrivajo se s pisanimi laškimi
rutami, ki si jih zavežejo na tilniku. Sicer pa je
pripravljena kratka bela srajca (“vajšpat”) z zgoraj
zelo širokimi in v zapestju ozkimi rokavi, z našito
zapestnico iz čipk; ovratnik (“kolar” ali “kragenč”) z
nagubanim našitkom (“kreželjnom”) pada v trikotni
obliki po hrbtu. Široko spodnje krilo (“untrfat”) mora
biti za prst daljše od zgornjega, da se sveti izpod
njega. Drugo ozko spodnje krilo (“rájovc”) oblečejo
samo za ples, kjer sicer kratki ras in spodnje krilo
pri obratih visoko zavihrata. Izpod krila se morajo
za prst videti bele spodnje hlače. Preko prsi si položi
Ziljanka pisano svileno ruto (”fcanételj) in sicer tako,
da trikotni del pokriva srajco na prsih, medtem ko
oba konca zaveže zadaj v pasu. Pod vratom pritrdi
ruto z brošo (“medanco”). Vrh rasa si priveže dva
predpasnika (“búrtaha”), spodnji je klotast s čipkami. Opaše se naposled s širokim usnjenim pasom,
ki je okrašen z vezenjem ali z drobnimi svetlimi
žebljički; na desni strani visi z njega na obroču šop
raznobarvnih svilenih trakov (“žoj”), ki segajo do
roba krila. Ziljanka si obuje debele bele volnene
nogavice, ki si jih preveže pod kolenom z barvastiDekliška narodna noša
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mi trakovi (“pánteljni”), da vise izpod krila. Visoki
črni čevlji so iz usnja in sukna (“manšestra”) ter jih
vežejo z dolgimi trakovi.

Štêbeh postavijo fantje navadno že prejšnji večer.
Sodič nasadijo nanj šele tik pred začetkom štehvanja. Nevarnost je namreč, da jim ga sosednji fantje
odneso, ko bi ga pustili kar tako na štêbnu  ... To bi
bila največja sramota za vso vas.
Na “žegen” zjutraj navsezgodaj se vsak fant oglasi
pri svojem dekletu. Ta ima že pripravljen šopek zanj.
Fantje se nato zbirajo na vasi.
Prišli so tudi že godci, ki so redoma od drugod.
Zadnja leta pogosto povabijo kakšno “kmečko” skupino iz Ljubljane. Godci morajo znati stare obredne
viže; ker jih vsi ne znajo, marsikaj počasi odpada.
Tako Zahomčani že nekaj let pri štehvanju ne zahtevajo več starega štehvovskega “kalopa”. Pred
stopetdesetimi, dvesto leti je bila sestava godbe še
takale: gosli, dude, cimbale in bas. Sredi 19. stoletja
nastopi prva sprememba: dvoje gosli, klarinet, cimbale in bas. Pred drugo svetovno vojsko je zabeležil
France Marolt takšnole sestavo: obligatni klarinet,
dve krilovki, es-trobenta, dve pozavni, bas v F. Ta
“meščanska” sestava se umika modernim zasedbam.
Štehvovcem se pridružijo mlajši kóntarji. Enemu
od njih izroče lepo z nageljnom in svilenim trakom
ozaljšano steklenico vina (“štefan”), da jo bo odnesel
v cerkev.
Počasi se zbirajo na vasi tudi brhke Ziljanke v
svojih edinstvenih nošah. Ko je čas za odhod k maši,
se odpravijo fantje z godci zase, dečle pa tudi zase
proti cerkvi.
Po maši blagoslovi duhovnik pred oltarjem okrašeni štefan vina, nato pa se mladina z godci in drugi
verniki vsujejo na prostor pred cerkvijo, kjer so
kramarji že zgodaj zjutraj postavili svoje stojnice.
Dečle brž poiščejo sorodnike in znance domače
hiše, da jih povabijo na obed ali “vahe”. Nato pa
odhite k vrstnikom, ki se zbirajo pod lipo. Godci, so
se spravili na zidani (ali betonirani) vzvišeni obod pri
lipi, pri njih pa se fantje in dečle razvrščajo v krog.
Fante zapojo za uvod obredno pesem po značilen
starinskem napevu:
Zakój be jes kristjan besiéu na biu,
ko sen enco per suete meše biu.
Tan sen bidu Ježeša
ino njegoua mater žáuastna.
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Ko izzveni ta častitljivi koral, se oglasi godba s
krepko in veselo vižo. Starešina konte je dobil kozarec in na svečan način začne napijati kóntarjem in
dečlam. Kómtar točaj nataka iz ovenčanega štefana.
Kozarec z blagoslovljenim vinom kroži od ust do ust.
Dečle le malo srknejo, fantje si privoščijo krepkejši
požirek. Ko godba neha, ji sledi domača fantovska
pesem. Godba in pesem si sledita nato izmenoma
brez odmora, čeprav vse skupaj ne more trajati
dolgo. Treba je k “južini” (kosilu), ker je štehvanje
navadno zelo zgodaj, včasih že ob enih popoldne.
Igrišče se razteza od lipe kakih 200 do 250 korakov v rahel breg do štebha. Pri lipi se zbirajo šteh
vovci, pod lipo so se postavili godci, tukaj se tudi
ustavijo možje, kmečki gospodarji, ki jih ne zanima
toliko štehvanje sámo, ampak kobile. Ocenjujejo jih,
kako se spuščajo. Kobile, ki se pri štehvanju dobro
obnesejo, imajo pri prodaji višjo ceno.
V bližini štebha se je medtem zbrala množica
žensk in mladine, zlasti pa tujcev. Ob štebhu se je
pojavil skušen mož s sodičem. Na stol stopi in sodič nasadi na štebeh. Ves čas štehvanja bo stal ob
štebhu, obračal bo sodič, pobiral obroče (“óbranče”)
in podal zmagovalcu štehvovski “kranclč”. V njegovi
bližini se je postavil tudi “sodniški zbor” deklet. Glavna med njimi je lanska “štehvovska dečla”, družica
lanskega zmagovalca, “štehvovskega mojstra”. Na
cinastem krožniku drži pokrit venec. Sestavljen je
iz oboda, prevlečenega na zunanji strani s pisanim

papirjem in umetnimi cvetlicami ki so nanj našite.
Vmes so pritrjeni pisani trakovi. V premeru meri
kakih 15 cm. Ni nujno, da ga bo dobil štehvovec, ki
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mu bo uspelo razbiti sodič. Dečle razsojajo po svoje.
Dobi ga lahko tisti, ki res dobro štehva, prisodijo ga
pa rade tudi tistemu, ki je dečlam najbolj všeč; naposled ga kdaj dobi tisti, ki ga dotlej še ni dobil, pa
bo k letu že oženjen – štehvati smejo namreč samo
neporočeni. Mož pri štebhu izve šele prav na koncu,
komu so dečle letos namenile “kranclč”.
Pri lipi so se štehvovci zbrali in postavili v vrsto. Po
starem so godci urezali “štehvovski kalop”, kar je bilo
znamenja za začetek štehvanja. Dandanes se oglasi
navadna koračnica, ki pomeni začetek. Tisti hip se  
prva kobila v drncu spusti proti štebhu. Štehvovec
prosto jaha, z rokami krili in v desnici vrti železni
“kúvleč” ali “štehvan”. Že je pridirjal vštric sodiča. Z
vso močjo zamahne po njem in že je prhnila kobila
mimo. Votli udarec je zapustil komaj kakšno sled
na napojenem lesu. A že drvi proti štebhu naslednji
štehvovec. Njemu bo sledl tretji, četrti, kolikor jih
pač je. Ulica bobni od kopit težkih kobil, votli udarci
po sodiču odmevajo po njej. Počasi so sledovi udarcev vedno vidnejši. Ta ali ona doga se vda, obroč
poči in pade na tla. Toda zmerom znova in znova
se spuščajo štehvovci v “nove rajže”, dokler je še
kaj sodiča. Navadno razsuje osem štehvovcev sod v
petih “rajžah”. Nazadnje štrlé le še razbite doge na
vse strani in šele dobro merjen udarec jih dokončno razsuje. Od sodiča je ostal pod štebhom le kup
trsk. Obroče je mož pri štebhu sproti pobiral. Zdaj
se začno zajezdi za obroče, “óbranče”. Spet topotajo
težke kobile druga za drugo mimo praznega štebha,
mož pri njem pa moli obroč za obročem štehvovcem

naproti. Že od daleč moli vsak svoj štehvan naprej in
skuša nasaditi obroč nanj. Vsakemu se ne posreči,
včasih mož pri štebhu tudi ponagaja. Toda obročev
je devet. Nazadnje so le vsi oddani.
Zdaj je napočil trenutek, ko štehvovska dečla
pristopi k možu pod štebhom in mu šepetaje zaupa
sklep lepih razsodnic: kateremu od štehvovcev so
prisodile “kranclč”. Mož prevzame venček, dečla se
vrne k družicam.
Napetost med gledalci in med štehvovci je dosegla vrh. Štehvovci pri lipi so se vnovič ođostavili v
čelno vrsto. Spet zadoni godba. Prvi štehvovec se
spusti v dir. Z žarečim obrazom iztegne svoj kuvleč,
ko dirja mimo štebha, kjer mu mož moli bleščeči
kranclč naproti. Toda bila je le prevara. V zadnjem
hipu mož kranclč umakne in štehvovec zdirja prazen
mimo. Vsi štehvovci jahajo trikrat mimo kranclča in
šele pri tretji “rajži” se pokaže, komu je bil namenjen. Ko pri tretji “rajži” pridirja mimo pravi – tisti,
ki so ga dečle določile za letošnjega štehvovskega
mojstra, mu mož pri štebu skoraj sam nasadi kranclč na štehvan. Množica zahrumi, zmagovalec pa se
presrečen vzpne na svoji kobili in z glasnim vriskom
odtopotá mimo. Ko se korakoma vrača proti lipi, nosi
kranclč na roki, ki jo je ponosno vzdignil, in gledalci
ga glasno pozdravljajo.
Štehvanje je s tem končano. Štehvovci spravijo
kobile brž domov, dekleta in gledalci pa se počasi
pomikajo proti lipi.
nadaljevanje in konec opisa tega zanimivega običaja
bo v prihodnji številki

POSAVSKO ŠTEHVANJE
Posavsko štehvanje je konjeniška igra in prireditev, ki eno od sobot v juniju poteka v Savljah v
Ljubljani. Priprave na tekmovanje, ki poteka po zapisanih pravilih, se začnejo približno štirinajst dni pred
prireditvijo, ko fantje iz Savelj in Kleč ob kozolcu na
travniku ob Selanovi ulici v Savljah pripravijo progo
in vadijo. Nekaj dni pred štehvanjem v Savljah in
Klečah postavijo še mlaje.
Pred začetkom prireditve gre sprevod okrašenih
vozov in štehvovcev na konjih skozi Savlje, Kleče
in Ježico ter zaključi obhod ob tekmovalni progi
v Savljah. Tam na drog (štebeh) nasadijo sodček
(bariglo). Izdelan je iz lesenih dog in povezan z
leskovimi obroči. Prireditev vodi povezovalec, ki
obiskovalce seznanja z zgodovino štehvanja in
pravili tekme ter komentira potek. Tekmuje okoli
osem fantov (štehvovcev) iz Savelj in Kleč, ki ne
smejo biti poročeni. Največkrat jezdijo na delovnih,
izjemoma tudi na športnih konjih, ki morajo biti
brez sedla – dovoljena je le uporaba dek, pripetih z
usnjenimi pasovi. Jezdeci so brez ostrog. Na konjih
v krogih dirjajo mimo sodčka in po njem udarjajo
s približno pol metra dolgim in en kilogram težkim
kovinskim kijem, dokler sodčka ne razbijejo. Od
leta 1998 imajo vsi tekmovalci enake kije. Tekmo
vodi štehvovski mojster, njegova spremljevalka pa
publiki zmagovalca razkrije tako, da mu na kij natak
ne cvetlični venček. Štehvovci, štehvovski mojster
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in njihove spremljevalke so oblečeni v gorenjske
narodne noše. Ob koncu tekmovanja po vrstnem
redu, ki sledi uvrstitvi na tekmi, štehvovci z dečvami
prevzamejo simbolično nagrado. Tekmovalci dobijo
spominska darila, zmagovalec pa od leta 2004 dobi
tudi prehodni zlati kij.
Štehvanje naj bi bilo kmečka oblika rimske viteške
igre kvintane. Na slovenskem etničnem ozemlju ima
tradicijo v Ziljski dolini, kjer so ga fantovske skup
nosti prvotno organizirale v povezavi z lokalnimi
žegnanji in binkoštnimi igrami. V vasi ljubljanskega
Posavja – Ježico, Savlje, Kleče, Stožice in Malo vas –
je igro z namenom, da bi jo predstavil na folklornem
festivalu v Ljubljani, leta 1935 prenesel etnomuzikolog France Marolt. Vaje so potekale pod vodstvom
Janka Zwittra iz Zahomca v Ziljski dolini, vendar
tega leta do izvedbe ni prišlo. Leta 1936 so ježiški
fantje na lastno pobudo štehvali v gorenjskih narod
nih nošah pred župniščem na Ježici, pri čemer so
se sicer zgledovali po ziljskem štehvanju, vendar so
konjeniško igro izvzeli iz cerkvenih praznovanj. Pred
drugo svetovno vojno so štehvali še leta 1937, na
pobudo Franceta Marolta in predvojnega štehvovca
Janka Snoja pa so v organizaciji Prosvetnega društva
Savlje – Kleče začeli zopet štehvati leta 1954.Po
drugi svetovni vojni so bili sicer poskusi organizacije
štehvanja še v nekaterih drugih slovenskih krajih,
kjer pa se niso obdržala.
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U

SEJALEC JE ŠEL SEJAT SEME

J E Z U S O Z D RAV L JA
Istočasno pa so tudi druga dejstva razodevala
moč novega preroka in so močno vznemirila svet.
Prepričljiv ni bil samo Jezusov glas, kadar je odmeval
po shodnicah, ampak se je zdelo, da je tudi sicer
razpolagal s skrivnostnimi silami. Verjetno se je glas
o čudežu, ki se je nekako dva meseca poprej zgodil
v Kani, raznesel po vsej okolici. Častnik četrtnega
oblastnika Antipe, čigar sin je umiral v njegovi hiši
v Kafarnaumu, je pomišljal, če ne bi poklical Jezusa.
V takih primerih ljudje pošljejo tudi po mazača ali
gredo celo v Lurd, ne da bi bili posebno prepričani,
samo da vse poskusijo.
Pojdi, tvoj sin živi!

Tedaj je bil Jezus v Kani, morda na poti proti
jezerskemu obrežju. Častnik mu je odšel naproti,
gotovo je odšel zgodaj, prenašal vročino in jezdil
na konju, ker je bil ob sedmih že v vasici na gričkih. Približal se je preroku in ga prosil, naj »stopi
k njemu, da mu ozdravi sina.« Naj stopi k njemu?
Ali je potrebno? Ali se Božja moč ne more uveljaviti
sedem milj daleč? Nekoč pozneje je drug častnik v
podobnih okoliščinah vzkliknil z večjo vero: »Reci le
besedo!« Sedaj pa Jezus graja pomanjkanje prosilčevega zaupanja: »Če ne vidite znamenj in čudežev,
ne verujete!« Kljub temu se mu smili in čas hiti.
»Gospod,« proseče ponovi oče, »pridi, preden moj
sin umrje.« »Pojdi,« odgovori Jezus, »tvoj sin živi!«
S kakšnim glasom je izgovoril te besede? Človek, ki
je prišel k čudodelniku kot k zadnjemu viru pomoči,
je nenadoma veroval. Skočil je na konja in se vrnil.
Noč je že padla in začel se je nov dan (dan se je pri
Judih začel zvečer prejšnjega dne), ko mu nekje na
poti, na jezerski obali ali v soteski, pridejo nasproti
služabniki. Otrok živi. Kdaj mu je odleglo? »Včeraj
ob sedmih ga je zapustila mrzlica.« Prav tedaj ko mu
je Jezus rekel: »Pojdi, tvoj sin živi!« (Jn 4,45-54).
Jezusova oblast, ki se je čutila v njegovem učenju,
se je razodevala torej tudi v njegovih dejanjih, ki so
presegala učinkovitost dejanj običajnih smrtnikov.
Telesno zlo, ki išče žrtve v ubogem človeškem telesu,
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mu je bilo pokorno in, kar je bilo še bolj skrivnostno,
pokorno mu je bilo tudi tisto zlo, ki se polasti duš in
jih zasužnji. Tisti dan, v soboto, sreča Jezus v Kafarnaumu v bleščečem prizoru, ki ga moremo s pomočjo
evangelija tako natančno obnoviti, Nasprotnika, ki
ga je odgnal že v puščavi Džebel Qarantal. Jezus je
prišel v shodnico, da bi razlagal besedilo Svetega
pisma. Poslušalci mu pozorno slede. Nenadoma se
je dvignil hrup: tišino so trgali kriki. Nekdo je tulil.
Moč teme se mnogokrat rada razodene na najbolj
svetih krajih, kakor da napetost v dušah koristi
njenim namenom. Rabini so trdili, da prihajajo ob
sobotah demoni v shodnico in posedajo vernikom
po kolenih. Ali niso prav po samostanih opazili največ primerov obsedenosti? Nihče tudi ni imel hujših
skušnjav kakor sveti Anton v puščavski votlini, kjer
je hotel preživeti svoj čas v molitvi.
Primer obsedenosti. Kaj je pravzaprav ta pojav,
ki ga Luka in Marko tako nenavadno opisujeta (Lk
4,33-37; Mr 1,23-28)? Ni še čas, da bi ga razčlenjali. Kratek prizor iz evangelija zbuja nenavaden
vtis resničnosti. Pred seboj imamo resničen boj
med strašno silo, ki meče obsedenca po tleh in tuli
z njegovim grlom, ter Mesija, ki se tej sili vzvišeno
miren upre in jo premaga. »Kaj imamo s teboj, Jezus
Nazarečan?« hrope satan z glasom svoje žrtve. »Si
nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, Božji!« Z
zadnjimi besedami hoče zbuditi pohujšanje. Izgovoriti neizrekljivo ime! Povrhu še v shodnici! Najpobož
nejši so gotovo od groze prebledeli in raztrgali svoje
tunike. Jezus pa je potreboval samo nekaj besed, da
je bilo vse zopet v redu. »Umolkni in pojdi iz njega!«
Obsedenec se je še tisti trenutek v poslednjem krču
z zadnjim krikom zrušil. Bilo je končano. Nečisti duh
se je moral podvreči. Presenečeni poslušalci pa so
se spraševali: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo
nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.«
Za kafarnaumski dan pa so bili značilni še drugi
dogodki (Mt 8,14-17; Mr 1,29-34; Lk 4,38-41).

Obsedenec
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Predvsem Marko poroča o njih tako natančno, kakor
da beremo v njegovem besedilu neposreden spomin
njegovega učitelja Simona Petra, ki je nedvomno
navdihovalec njegovega evangelija. Jezus je na obali
jezera znova srečal tri druge učence, katerih srca je
ganil na bethabarskem brodu. Pri enem od njih je
po opravilu v shodnici obedoval, pri Simonu, ki mu
je skrivnostno naprej napovedal, da bo postal Kefa,
Skala – vogelni kamen – kar je pojasnil pozneje.
Pred obrednimi blagoslovi, ki morajo posvetiti vsako hrano, je zašepetal gostitelj Jezusu nekaj v uho.
Tašča je bolna, ji ne bi mogel pomagati? Pravzaprav
Simon ni prosil, le bolj obzirno je namignil. Kaj je
bila huda mrzlica, ki je stresala bolnico? Močvirska
mrzlica je v Jordanski dolini pogosta in kafarnaumske
lagune še pospešujejo razmnoževanje komarjev. Ta
maltska mrzlica s silnimi temperaturnimi skoki je
zelo razširjena na Vzhodu. Jezus se je sklonil nad
rogoznico, na kateri je ležala žena; prijel jo je za
roko in “ukazal mrzlici”, ki je bila tako premagana,
da je bolnica takoj vstala in je mogla streči pri obedu
gostu svojega zeta, ki jo je ozdravil.
Glas o teh čudežih je vse popoldne krožil po
Kafarnaumu. Ure obveznega sobotnega počitka in

Simonova tašča

dolgega klepetanja so bila začuda v prid raznašanju
takih novic. Tako zvečer ni bilo nikogar ki ne bi želel
oditi proti hiši, kjer se je zadrževal Jezus. V soboto
je bilo strogo prepovedano kakršnokoli delo, celo
bolnika niso smeli prinesti k učenikovim nogam.
Rabini so določili, da je dovoljeno narediti ta dan
dva tisoč komolcev dolgo pot z majhnim svežnjem v
roki. Proti sedmi zvečer, ko je sonce zašlo za grebeni
Asamona, pa se je takoj začela zbirati velika množica. Od vseh stani so prihajali bolniki in obsedenci.
Jezus je s polaganjem rok pri prvih in z ukazom pri
drugih še pomnožil dokaze svojega usmiljenja in
zamenja svoje oblasti. Jasno ga vidimo pred seboj,
obdanega od hrupne in navdušene množice, kako
neumorno ustreza njenim željam. Silo, ki je v njem,
je tedaj in pozneje neprestano uporabljal v korist
ljudem. Njegov prvi stik z množico razodeva njegovo
neskončno usmiljenje.
Toda ko se je naslednji dan množica zopet začela
gnesti okoli njegovega bivališča, so ga zaman iskali.
Še pred zoro, ko je bilo še temno, je vstal in odšel
na samoten kraj. V Markovem pripovedovanju je
še čutiti presenečenje Simona Petra in drugih: učenik, zmagovalec je izginil! Pohiteli so za njim da bi
ga poiskali. Jezus je molil v skriti dolinici nasproti
jasnosivi jezerski gladini, ki je v jutranjih urah tako
mirna. Tako je storil še mnogokrat po najpresenetljivejših prizorih svojega javnega delovanja, na primer
po pomnožitvi kruha, da bi se izognil navdušenim
množicam in zopet črpal moči v Bogu. Ali ni rekel tudi
še zadnji dan svojega življenja učencem, ki so ga
zapuščali: »Nisem sam, Oče je z menoj« (Jn 16,32)?
»Vsi te iščejo!« je vzkliknil Peter. Hotel je reči:
»Zakaj si vendar šel?« Jezus pa je odklonil povabilo.
Za zdaj je Kafarnaum dobil dovolj. Treba je bilo iti
drugam širit okvir apostolata, ki se je začenjal, posredovat množici bistvo Jezusovega nauka. Začelo
se je drugo dejanje njegovega javnega življenja.

JEZUS K LIČE
Jezus je zdaj, ko se je začelo njegovo delo, potreboval pomočnike. Zato se prvo, kratko obdobje
njegovega javnega življenja, ki je trajalo le kaka dva,
tri tedne, konča tako, da si za stalno izbere svoje
pomočnike. Tisti, ki jih je bil srečal na bregovih Jordana, so postali njegovi prijatelji, ker je tako hotel in
so to sprejeli. Pozneje (Mt 10), ko bodo povzdignjeni
v apostole, bodo prejeli od Jezusa nadnaravno moč
in rojena bo Cerkev.
Luka pripoveduje na tem mestu, kako so bili učenci poklicani, kar se zdi logično. S svojim učenjem po
shodnicah in s svojimi čudežnimii dejanji je Jezus
pokazal tistim, ki bodo hodili za njim,  smisel dela,
h kateremu jih je usmerjal. Bog ne mara pridobivati ljudi s presenečenji in Cerkev nima zaupanja v
preveč nepričakovane poklice, ki jih narekuje samo
čustvo. Sveti Duh daje poslednji navdih šele, ko je
duša v premišljevalni pripravi spoznala svojo pot in
svoje moči.
2018 – AM – JUNIJ

Prav o tem odločilnem navdihu govori evangelij, ko
nam kaže, kako Jezus samozavestno in ukazovalno
pokliče Simona, Andreja, Jakoba in Janeza, ki takoj
ubogajo, zapuste vse in mu slede. Trije ga že dobro
poznajo od Bethabare in od povratka iz Jeruzalema,
četrti, Jakob, ga je pa lahko spoznal ob njegovi prvi
poti ob obali jezera, pa tudi njegov brat Janez mu
je gotovo govoril o njem. Vendar se še nihče od njih
ni sklenil odreči vsemu in hoditi za njim ter tvegati
nadnaravno pustolovščino, kjer mora svoje življenje
izgubiti, kdor ga hoče rešiti. Dokaz temu je, da so zapustili spremstvo gorečnežev, ki so oblegali učenika,
ter se v skrbeh za svoje skromne koristi spet lotili
svojega poklica. Nekateri so popravljali mreže, kakor
še danes vidimo ljudi, ki napenjajo zanke med koli,
drugi pa so hodili ponoči lovit ribe. Bili so še daleč
od tega, da bi vse darovali edino Bogu.
Tedaj jih pokliče Jezus. Marko (1,14-20) in Matej
(4,18-23), ki govorita o tem, sta nadvse kratka.
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Jezus gredoč ob jezerskem bregu pokliče Simona,
Andreja, Jakoba in Janeza, oni pa gredo za njim.
Čeprav je njuno besedilo kaj skopo, nam vendar
pretresljivo kaže bliskovito delovanje Božje moči
na duše izbranih. Toda Luka ve več. Poročilo o tem
klicu poveže s čudežnim ribjim lovom, ki ga je Jezus
naklonil svojim prijateljem. Nekateri so ugovarjali
vključevanju dogodka v ta del Jezusovega življenja.
Pa je vendar prizor prav posebno važen na tem
mestu, ker več kot simbolično napoveduje usodo
bodočih apostolov, “ribičev ljudi”.

Mreža šabakah
Samo simbolično? Prav nasprotno! Kakor so podrobnosti  natančno in določno opisane, daje vtis,
da ga opisuje očividec. Ribiške zadruge, kot so bili
Simon in Andrej ter Zebedej s svojima sinovoma
Jakobom in Janezom, poznamo še danes na Tiberijskem jezeru, kakor tudi v mnogih drugih obalnih
krajih, kot na primer na baskovski obali (severna
Španija) in na Siciliji, kjer so ljudje zaradi težkih in
dragih mrež, ladij in raznovrstnega orodja prisiljeni, da se združujejo tako pri delu kot pri dobičku.
Še danes je videti ribiče prav na mestu, kjer se je
zgodil čudež, kako mečejo šabakah, okroglo mrežo,
ki je podobna naši metalni mreži, in jo navito okoli
leve roke z desno roko hitro razvijejo in z varno
kretnjo spuste s svincem obloženi konec v globino.
Prav tako še danes vidimo zvečer ladje, ki se počasi
oddaljujejo od obale, kako nastavljajo mehatten,
navpične, spodaj obtežene mreže, ki so razpete med
plutovinastimi plavači, v katere so ponoči ujamejo
ribja krdela. Jezero je bilo tedaj, kakor je še dandanes, bogato rib. Jožef Flavij zatrjuje, da je bilo ob
njem polno ribiških krajev, kot Kafarnaum, Betsajda
in Emavs. Tarišé pomeni “nasoljeno”, Magdala pa (v
aramejščini) “za ribe”. Mnoge vrste rib so bile podobne našim, na primer okun,  krap in neke vrste
ščuke. Druge so bile od njih različne, kot corrocinus,
ki nosi mladiče v gobcu in mu še danes pravijo “riba
sv. Petra” ali riba, ki vpije in o kateri so rekli, da napoveduje nesrečo. Ali pa skrivnostna žival, za katero
so trdili, da je po podzemskih in podmorskih poteh
prišla iz morja. V zalivu med Ain-Tabgah in Magdalo
ustvarja srečanje mrzle vode, ki jo prinaša Jordan, v
katerega se topi sneg s hermonskih pobočij, z ono,
ki se izliva iz sedmerih toplih kafarnaumskih vrelcev,
podoben pojav, kakor ga opazujemo na Novi zemlji
– kopičenje planktona in zato obilico rib.
Človeku je, kakor da gleda prizor. Bilo je nedvomno
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zjutraj, ker je podnevi konec maja prevroče za delo.
Bela megla se še ni dvignila. Jezero se lesketa v biserni
barvi, videti je srebrne sledove ladij. Galaadske gore
so kobaltno modre in postajajo vedno bolj temne,
ker bo kmalu vzšlo sonce. Vse je mirno. Beli in modri
pelikani se v spanju pozibavajo na vodi, medtem ko
so črni kormorani že na preži in na obalnih kamnih
potrpežljivo čakajo na plen. Možje se utrujeni in nič
kaj zadovoljni vračajo z lova. Vso noč so lovili. Ker ni
bilo lune in niso mogli nadzorovati prehoda ribjih jat,
so razbijali po lesenih predmetih, da bi se prestrašene
ribe ujele v mreže. Uspeh jih je razočaral.
Simon, ki se je vračal s svojo skupino v ladjicah,
v katerih je bilo prostora za trinjast ljudi (prim. Lk
7,22-25; Mt 8,23-27; Mr 4,33-41), je opazil na bregu
Jezusa. Oblegala ga je množica, ki je uporno zahtevala, naj govori, in čudežev. Učenik se jih je hotel rešiti,
zato je skočil v čoln in se iz njega obrnil k množici na
obali. Ali je morda videl žalost na obrazu prijatelja, ki
je bil malodušen zaradi neuspešnega lova? Utrujena
duša je bližja Bogu in nežna beseda more okrepiti in
potolažiti izčrpano telo. »Odrini na globoko in vrzite
svoje mreže na lov!« pravi Jezus, toda ribiški mojster
ve, da bi bil poskus zaman: »Učenik, vso noč smo
se trudili, pa nismo nič ujeli.« Vendar ima tolikšno
zaupanje v njega, ki mu je ukazal, da pristavi: »Na
tvojo besedo bom vrgel mrežo.« Res jo je spustil v
vodo in ujela se je tolikšna množina rib, da so se
zanke skoraj potrgale. Morali so poklicati drugo ladjico, da so skupaj izvlekli mrežo, in še sta se ladjici
skoraj potopili od teže. Tako je bil napovedan čudež
o milijonih ljudi, ki jih bo ujela Božja beseda in jih
bo Petrova ladjica povedla v pristan.

Mreža mehatten
V prizoru jasno izstopa osebnost Simona Petra.
On je namreč lastnik ladjice, njemu je Jezus ukazal
in on je izvršil ukaz. V tem trenutku, ki vnaprej prikazuje Cerkev, je on že poglavar, ki ukazuje in vodi.
Vendar se spričo čudeža, ki zahteva, da se odloči za
ali proti, zmede in jeclja: »Pojdi od mene, Gospod,
ker sem grešen človek!« Prav tako zbegani so tudi
njegovi tovariši. Tudi v njih čutimo dramo dokončne
odločitve, ki bo za vedno usmerila njihovo usodo. V
glavnem kajpada vedo, kaj pričakuje od njih Učenik.
Dovolj so utegnili razmisliti, kar so videli in slišali.
Nikakor ni res, kar sta pozneje trdila pogana moJUNIJ – AM – 2018

drijana Porfirij in cesar Julijan Odpadnik, da so se
odločili v slepem navdušenju. Kljub temu so mnogo
tvegali, izid pa je bil negotov.
»Ne boj se; odslej boš ljudi lovil!« pravi Jezus Simonu. Tedaj so potegnili ladjice na breg, zapustili vse
in šli za njim. Zopet je moč, ki je izhajala iz Jezusa
napravila to, čemur se je zdelo, da senarava upira:

bolj ko ribe, ki se premetavajo na dnu ladjic, pa občudujemo nenadno spremembo v Jezusovih zvestih,
ki so dobili silno nalogo, ki pa ji bodo nekoč dorasli.
Porajajoča se Cerkev bo počivala na ponižnih jezerskih ribičih, na siromakih brez izobrazbe in omike.
Billi so samo ljudje, podobni mnogim drugim: toda en
pogled, ena beseda je naredila iz njih prve svetnike.

papežev verouk

Frančišek

CERKEV

VIDNA IN DUHOVNA STVARNOST
V preteklih katehezah smo našli način kako
ugotoviti, da ima Cerkev duhovno naravo: je Kristusovo telo, zgrajeno v Svetem Duhu. Kadar se
sklicujemo na Cerkev, gre pa misel neposredo na
naše skupnosti, na naše župnije, na naše škofije, na
strukture,v katerih se običajno zbiramo, in seveda
tudi na družbeno priznane sestavne dele in oblike,
ki jo vzdržujejo in vodijo. To je vidna resničnost
Cerkve. Moramo se vprašati: gre za dve različni
stvári ali za eno Cerkev? In če je to ena Cerkev, kako
naj razumemo odnos med njeno vidno in duhovno
resničnostjo?
Kadar govorimo o vidnih resničnostih Cerkev,
predvsem ne smemo misliti samo na papeža, škofe, duhovnike, redovnice in vse posvečene osebe.
Vidna resničnost Cerkve je sestavljena iz tolikih krščenih bratov in sester, ki na svetu verujejo, upajo
in ljubijo. Vendar tolikokrat slišimo: »Toda Cerkev
ne počne tega, Cerkev ne dela nečesa drugega …« –
»Povej mi vendar, kdo je Cerkev?« – »So duhovniki,
škofje, papež …« – Cerkev smo mi vsi! Vsi krščeni
smo Cerkev, Jezusova Cerkev. Sestavljena iz vseh,
ki sledijo Gospodu Jezusu, ki so v njegovem imenu
bližnji tistim najnižjim, trpečim, katerim skušajo
nuditi nekoliko olajšanja, tolažbe in miru. Vsi tisti,
ki delajo, kar nam je Gospod zapovedal, so Cerkev.
Tako razumemo, tudi vidne resničnosti Cerkve ne
moremo izmeriti in spoznati v vsej polnosti. Kako je
mogoče vedeti za vse dobro, ki se uresničuje? Toliko
dejanj ljubezni, toliko zvestobe v družinah, toliko
dela za vzgojo otrok, za posredovanje vere, toliko
trpljenja bolnih, ki darujejo svoje trpljenje Gospodu
… To je nemogoče izmeriti, pa je tako veliko. Kako
spoznati vse čudeže, ki jih po nas uspe Kristusu
uresničiti v srcu in življenju vsake osebe? Poglejte:
tudi vidna resničnost Cerkve uhaja našemu nadzoru,
gre preko naših moči in je skrivnostna resničnost,
ker prihaja od Boga.
Za razumevanje odnosa v Cerkvi, odnosa med
njeno vidno in duhovno resničnostjo ni druge poti
kot gledati Kristusa, katerega telo je Cerkev, iz
katerega se rojeva v dejanju neskončne ljubezni.
V moči skrivnosti učlovečenja namreč v Kristusu
zaznavamo človeško naravo in Božjo naravo, na
čudovit in neločljiv način združeni v isti osebi. To
velja na podoben način tudi za Cerkev. Kot pri Kristusu človeška narava podpira Božjo, se postavlja
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v njeno službo, tako se to dogaja v Cerkvi za njeno
vidno resničnost v odnosu do duhovne. Tudi Cerkev
je torej skrivnost, pri kateri je tisto, kar se ne vidi
važnejše od onega, kar se vidi in je dosegljivo samo
z očmi vere (prim. Dogm. konstitucijo o Cerkvi, 8).
Pri Cerkvi se moramo pa vprašati: kako se more
vidna resničnost postaviti v službo nevidni? To lahko  
razumemo, če pogledamo Kristusa. Kristus je vzor
Cerkve, ker je Cerkev njegovo telo. Je vzor vseh
kristjanov, nas vseh. Dokler gledamo Cerkev, se ne
motimo. V Lukovem evangeliju beremo o Jezusu,
kako se je vrnil v Nazaret, kjer je odraščal, vstopil
v shodnico in bral odlomek iz preroka Izaija, ki ga
je naobrnil nase: »Duh Gospodov je nad menoj, ker
me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal
me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid,
da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki
je ljubo Gospodu« (Lk 4,122). Takole je to: kakor se
je Kristus poslužil svoje človeškosti – ker je bil tudi
človek – za oznanjevanje in uresničevanje  Božjega
odrešenjskega načrta – ker je bil Bog – tako mora
biti tudi za Cerkev. Po svojih vidnih resničnostih je
poklicana, da je vsak dan bližja vsakemu človeku,
začenši z revnimi, tistimi, ki trpe in so odrinjeni na
rob družbe, da bi tako še naprej dajala čutiti Jezusov
sočutni in usmiljeni pogled.
Dragi bratje in sestre, pogosto kot Cerkev doživ
ljamo izkušnje svoje krhkosti in svojih omejitev. Vsi
jih imamo. Vsi smo grešniki. Nihče od nas ne more
reči: »Jaz nisem grešnik.« Če kdo izmed nas tukaj
čuti, da ni grešnik, naj dvigne roko. Nihče! Pravično
je, da ta krhkost, te omejitve, ti naši grehi zbujajo
v nas globoko obžalovanje, posebno, kadar dajemo slab zgled in se zavemo, da smo postali vzrok
pohujšanja. Kolikokrat smo slišali v svoji okolici:
»Ta in ta vedno hodi v cerkev, pa grdo govori o vseh
... « To ni krščansko, je slab zgled, je greh. In tako
dajemo slab zgled: »Če je ta kristjan, bom postal
brezverec.« Naše pričevanje je dati razumeti, kaj
pomeni biti kristjan. Prosimo, da ne bi postali vzrok
pohujšanja, Prosimo za dar vere, da bi mogli razumeti, da je Bog  kljub naši majhnosti in revščini iz
nas naredil orodje milosti in vidno znamenje svoje
ljubezni za vse človeštvo. Res je, lahko postanemo
vzrok pohujšanja. Lahko pa postanemo tudi vzrok
za pričevanje, ko s svojim življenjem izkazujemo,
kar Jezus hoče od nas.
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P. Anton Nadrah

PRAZNIK SRCA JEZUSOV EGA
8. JUNIJ
Srce Jezusovo nam po besedah papeža Pija XII.
v okrožnici o Srcu Jezusovem »predstavlja in nazorno postavlja pred oči vso ljubezen, s katero nas je
Kristus ljubil in nas še sedaj ljubi. Prav zato je treba
pripisovati češčenju presvetega Srca tolikšen pomen
in ga imeti za najbolj dovršeno praktično izpovedovanje krščanske vernosti... Češčenje Srca Jezusovega
je po svojem bistvu češčenje tiste ljubezni, s katero
nas Bog ljubi po Jezusu, in hkrati dejanski izraz
naše ljubezni, s katero mi ljubimo Boga in svojega
bližnjega... Za svoj namen ima, da nas privede do
najpopolnejše in najbolj dovršene ljubezni do Boga
in do bližnjega, do tiste ljubezni, ki vsak dan bolj
velikodušno izpolnjuje novo zapoved« (št. 60).

Dvanajst obljub Srca Jezusovega
V litanijah Srca Jezusovega izpovedujemo, da je
Srce Jezusovo: bogato za vse, ki ga kličejo, žareče
ognjišče ljubezni, dobrote in ljubezni polno. Papež
Janez Pavel II. je o velikodušnosti Srca Jezusovega
dejal: »odprto je za vse in vsakogar posebej. Popolnoma je odprto in njegova velikodušnost ne bo
nikdar prenehala. Velikodušnost Jezusovega Srca
pričuje o dejstvu, da ljubezen ni podvržena zakonitosti smrti, ampak zakonitosti vstajenja in življenja.

Pričuje o dejstvu, da ljubezen raste s tem, da ljubi,
daj je to njena pristna narava.«
Sv. Marjeta Marija Alacoque je v 17. stoletju
v posebnih, od Cerkve potrjenih videnjih prejela
od Gospoda več obljub, ki jih bodo deležni častilci
njegovega Srca. Te obljube nimajo takšne veljave,
kakršno ima Sveto pismo, saj spadajo k posebnemu
ali zasebnemu razodetju. Ohranjene so v pismih,
ki jih je svetnica pisala raznim osebam, in v spisih
njenih sodobnikov. Sv. Marjeta jih večinoma ni navajala dobesedno, ampak po smislu. Večkrat gre le
za trdno prepričanje svetnice, da bodo častilci Srca
Jezusovega prejeli posebne milosti, in ni nič rečeno,
da ji je te milosti Jezus sam obljubil.
Poznavalci Jezusovih posebnih razodetij sv. Marjeti so obljube po smislu strnili v dvanajst obljub.
Čeprav na podlagi Marjetinih pisem in spisov njenih
sodobnikov ne moremo za vsako od teh dvanajstih
“obljub” reči, da gotovo izvira od Jezusa (morda izvira, a iz pisnih virov je to le za nekatere razvidno),
se lahko naslonimo na trdno prepričanje svetnice,
da se bo tako zgodilo. To prepričanje je sad njenega
globokega osebnega izkustva, hkrati pa je skladno
z Jezusovo dobroto, ljubeznijo in usmiljenjem v
Novi zavezi. Namesto o “obljubah” bi lahko govorili o sadovih, ki jih bodo deležni tisti, ki se bodo
Srcu Jezusovemu popolnoma izročili in v skladu s
to izročitvijo tudi živeli. V ospredju mora biti rast
v ljubezni do Kristusa in izpolnjevanje njegove in
Očetove volje, sadovi pa so na drugem mestu in naj
k temu pomagajo.
Obljube (ali vsaj sadovi) častilcem Srca Jezusovega se – ponovno pregledane in usklajene po spisih
sv. Marjete in njenih sodobnikov – glasijo:
1. Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.
2. Naklonil bom mir njihovim družinam.
3. Tolažil jih bom v trpljenju.
4. Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob
smrtni uri. Tisti, ki mi bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo pogubili.
5. Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.
6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno
morje usmiljenja.
7. Mlačni (posebej redovne osebe in duhovniki) bodo
postali goreči.
8. Goreči (posebej redovne osebe in duhovniki) bodo
hitro dospeli do velike popolnosti, če se mi bodo
popolnoma posvetili, me častili in ljubili.
9. Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer
bodo imeli na častnem mestu podobo mojega
presvetega Srca in ga bodo ljubili in častili ter se
mu izročili v posebno varstvo. Na ta način bom
ponovno zedinil sprte družine in pomagal druži-
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nam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem
obračali name.
10. Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo
spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike, če
bodo prisrčno častili moje Srce in to češčenje
širili med ljudmi.
11. Imena tistih, ki bodo širili to češčenje, bodo
neizbrisno zapisana v mojem Srcu.
12. Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov
prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji nemilosti
in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce jim
bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.

Prvi petki
V litanijah Srca Jezusovega se obračamo nanj z
vzklikoma: zveličanje v tebe upajočih, upanje v tebi
umirajočih. Bog »hoče, da bi se vsi ljudje rešili in
prišli do spoznanja resnice« (1 Tim 2,4). Ta rešitev
je omogočena v Jezusu Kristusu, »ki je prišel iskat
in rešit, kar je izgubljeno« (Lk 19,10).
Iz te vsezveličavne Božje volje je razumljiva tudi
dobro izpričana Jezusova obljuba sv. Marjeti Alacoque,
tako imenovana dvanajsta ali vélika obljuba, ki jo je
prejela na neki petek med svetim obhajilom in jo je
v pismu svoji nekdanji prednici M. de Saumaise tudi
dobesedno zapisala: »Tistim, ki bodo zaporedoma

devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam
milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji
nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce
jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.«
Samo po sebi se razume, da moramo sv. obhajilo
prejeti dobro pripravljeni, v posvečujoči milosti in s
pravim namenom. Izraz »brez svojih zakramentov«
lahko pomeni, da gre še za kakšno drugačno končno
spravo z Bogom, ne samo za navadne zakramente
za umirajoče. Včasih se namreč zgodi, da tudi kdo
od tistih, ki so dobro pripravljeni opravili devet prvih
petkov, nima možnosti, da bi se pred smrtjo spovedal, prejel sv. maziljenje in sv. popotnico. Smrtna
ura je v našem življenju najbolj odločilna. Od nje je
odvisna naša večnost. Obljuba, ki zagotavlja srečno
zadnjo uro, srečno smrt in s tem srečno večnost,
zasluži naziv “vélika”.
Pristnost te obljube je leta 1827 potrdila kongregacija svetih obredov v Rimu in ji lahko verjamemo s
človeško vero, kakor verjamemo pristnim posebnim
razodetjem (torej ne s tako vero, s kakršno sprejemamo verske resnice). Kdor devet prvih petkov
zaporedoma pobožno prejme sv. obhajilo, bo umrl
v posvečujoči milosti, v prijateljstvu z Bogom. Cilj
obljube je, da bi pogosto in dobro pripravljeni prejemali zakramente vse življenje, ne samo na devetere
prve petke.

P. Adolf Mežan

MARIJINO BREZMA D EŽNO SRCE
9. JUNIJ
ZGODOVINA ČEŠČENJA MARIJINEGA SRCA

Češčenje Marijinega Srca je v nekem smislu tako
staro kakor krščanstvo, čeprav izrecnega češčenja
prav »srca« Marijinega od začetka ni bilo. To češčenje se da zgodovinsko dokazati vsaj že v 12.
stoletju pri izredno gorečem Marijinem častilcu sv.
Bernardu, glavnem cistercijanskem svetniku. Ko
so leta 1135 cistercijani začeli z rednim meniškim
življenjem v Stični, so to usmerjenost širili tudi med
našim ljudstvom.
Sprva je bila pobožnost do brezmadežnega Srca
Marijinega le zasebna. Šele sv. Janez Eudes ji je
sredi 17. stoletja s slovesnim opravljanjem molitvenega bogoslužja v čast Marijinemu Srcu dal javni in
liturgični značaj. Od začetka 18. pa tja do začetka
19. stoletja je češčenje Marijinega Srca naraščalo
in se širilo istočasno s češčenjem Srca Jezusovega.
Marijina prikazovanja sv. Katarini Labouré leta 1830
so v zvezi s širjenjem čudodelne svetinje močno prispevala k razširitvi češčenja Srca Marijinega. Temu
se je pridružila že tudi misel na posvetitev človeštva
njenemu Srcu.

Češčenje brezmadežnega Srca Marijinega so
posebno pospeševale bratovščine brezmadežnega
Marijinega Srca v 18., 19. in 20. stoletju, in to tudi
pri nas na Slovenskem.
Leta 1902 je v Ljubljani začel izhajati Glasnik
najsvetejših Src. Kasneje je bil preimenovan v Glasnik Srca Jezusovega, ki pa tudi češčenja Marijinega
Srca ni nehal širiti.
Češčenje Marijinega Srca je po katoliškem svetu
dobilo nov razmah z Marijinimi prikazovanji v Fatimi
leta 1917 in s posvetitvijo vsega sveta brezmadež
nemu Srcu Marijinemu, ki jo je ob 25. obletnici fatimskih prikazovanj sredi navečjih vojnih grozot druge
svetovne vojske, 31. oktobra 1942, izvršil papež Pij
XII. Isti papež je praznik Marijinega Srca raztegnil
na vso Cerkev in ga nastavil na osmino Marijinega
vnebovzetja, na 22. avgust. Po preurejenem cerkvenem koledarju je praznik brezmadežnega Srca
Marijinega na soboto po prazniku Srca Jezusovega.
Tako je bolj vidna tesna povezanost med češčenjem
Jezusovega in Marijinega Srca.

MO LITV ENI NAMEN ZA JU NIJ 2018
Da bi družbena omrežja podpirala solidarnost in spoštovanje drugačnosti bližnjih.
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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

6 – Meja
Tako izkušnje tibetanskih menihov kot moderna
pričevanja o vmesnem bivanju se skladajo v trditvi,
da se “rajni” v nekem določenem trenutku znajde
pred neko mejo, ali bregu neke reke, ali pred nekimi
vrati, kjer je tistim, ki so odšli, dana možnost, da
izberejo, ali se hočejo vrniti v svoje fizično telo, ali
vstopijo v Gospodovo slavo (prim. Mt 25, 21.33).

Razne knjige mrtvih kot tudi Sveto pismo se strinjajo, da pride po negativni presoji lastnega življenja
obsodba na dokončno smrt.
Pridržujemo si govoriti o vstopu v Gospodovo
slavo v naslednjem poglavju, zato je zdaj čas, da
raziščemo ostali dve možnosti pČLregleda življenja:
povratek in obsodbo na dokončno smrt.

7 – Povratek v zemeljsko življenje
Oživljeni govorijo o svoji močni želji, da bi se “vrnili nazaj”, dodajajo pa, da potem, ko so videli Luč
in izkusili njeno ljubeznivo in toplo navzočnost, niso
čutili nobene želje več, da bi se vrnili v svoje telo.
Ko so jih vprašali o vzroku tega povratka, mnogi
odgovarjajo, da ne vedo nič, ali pa, da so se odločili
sami. Tisti, ki so verni, pa pravijo, da so prepričani,
da je bil “Gospod” ali Bitje Luči, ki jim je omogočilo
vrniti se v prejšnje življenje, ko so izrazili to željo
zaradi drugim koristnih razlogov.
»Gospod me je poslal nazaj v življenje, pa ne
vem, zakaj. Vem, da je bil tam, da me je prepoznal
in je vedel, kdo sem. Vendar ni imel za primerno,
da mi pustil vstopiti v nebesa. Ne vem, zakaj. Od
takrat sem veliko razmišljala o tem in mislim, da je
bilo zato, ker moram skrbeti za dva otroka, ali pa,
ker nisem bila še pripravljena.«
»Po vrnitvi v telo sem jokala cel teden, ker moram
živeti na tem svetu potem, ko sem videla drugi svet.
Nisem se hotela vrniti v svoje telo.«
»Slišal sem ga, pa ne človeški glas, ampak kot
zvok, ki je šel preko fizičnega poslušanja. Govoril mi
je, kaj moram storiti – vrniti se nazaj – in ni me bilo
prav nič strah vrniti v svoje fizično telo.«
»Čutil sem, da prihaja od Luči misel: Ali me ljubiš?
Ni bila oblikovana kakor vprašanje. Mislim, da je bil
smisel tega, kar mi je govorila Luč: Če me ljubiš,
pojdi nazaj in nadaljuj tisto, kar si začel v svojem
življenju.«
»Potem me je Luč vprašala – bilo je, kakor bi
vprašala – če sem pripravljen umreti. Bilo je, kot
bi govoril z neko osebo, toda v Luči ni bilo nobene
osebe. Luč mi je govorila, ampak z glasom. Zdaj
sem prepričan, da je glas, ki mi je govoril, dobro
vedel, da še ne umiram, ampak je bilo, kot da me
preizkuša.«
»Visela sem nad operacijsko mizo in sem videla
vse, kar so počeli z menoj. Vedela sem, da umiram.
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Ampak bila sem zaskrbljena za svoje otroke: kdo
bo skrbel zanje? Zaradi tega nisem bila pripravljena
oditi. Gospod mi je dovolil živeti.«
»Bitje mi je reklo: Jakob, zakaj jokaš? Mislil sem,
da ti bo všeč priti z menoj. Mislil sem: Da, tako je,
hočem oditi. In Glas je vprašal: Zakaj pa potem
jokaš? Rekel sem: Skrbi me za našega nečaka in
bojim se, da moja žena ne ve kako ga vzgajati.
Poskušam izraziti tisto, kar čutim in kar hočem, da
ona stori za fanta. In sem zaskrbljen, ker mislim,
da bi morda moja navzočnost pomagala, da bi našel
ravnotežje. Takrat sem začutil misel tiste Navzočnosti: Ker prosiš za druge, ker misliš na druge in ne
ne Jakoba, ti dajem, kar želiš: Živel boš dokler tvoj
nečak ne odraste.«
V maloštevilnih primerih je povratek v življenje
pripisan molitvam drugih, proti volji odhajajočega:
»Bila sem s svojo teto med njeno zadnjo boleznijo. Pomagala sem skrbeti zanjo in vsi družinski člani
so vedno molili, da bi ozdravela. Več kot enkrat je
prenehala dihati, pa so jo vedno rešili. Končno me
je nekega dne pogledala in rekla: Joan, bila sem
na oni strani in tam je lepo. Rada bi ostala tam, pa
ne morem, ker vi kar naprej molite, da bi ostala na
zemlji. Vaše molitve me držijo tukaj. Prosim vas,
nehajte moliti. – Vsi smo prenehali moliti in kmalu
potem je umrla.«
Tudi Sveto pismo govori o teh povratkih v zemeljsko življenje, ki jih pa v Pismu Hebrejcem imenuje
“vstajenja” (Heb 11,36).
Znan je primer sina vdove iz Sarepte. Kaže, da
je Elija na njem izvajal umetno dihanje (1 Kr 17,1728):
»Zatem se je zgodilo, da je zbolel sin te žene,
hišne gospodinje. Njegova bolezen je tako napredovala, da že ni več dihal ... Elija ji je rekel: ›Daj mi
svojega sina!‹ In vzel ji ga je iz naročja, ga nesel
v gornjo izbo, kjer je stanoval, in ga položil v svojo
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posteljo. Nato je klical h Gospodu ... Zleknil se je
trikrat čez dečka in klical h Gospodu: ›Gospod, moj
Bog, prosim, naj se vrne dih življenja tega otroka
v njegovo notranjost!‹ In Gospod je uslišal Elijev
klic: dih otrokovega življenja se je vrnil v njegovo
notranjost in tako je oživel.«
Drug tak primer je sin Šunémke, ki se je vrnil
v življenje po umetnem dihanju, ki ga je izvedel
prerok Elizej:
»Ko je Elizej prišel v hišo, glej, je deček ležal
mrtev na njegovi postelji. Vstopil je, zaprl vrata za
obema in molil h Gospodu. Potem se je povzpel na
posteljo in legel na dečka, del usta na njegova usta,
oči na njegove oči in roke na njegove roke; in ko se
je tako zleknil nanj, se je dečkovo meso ogrelo. Nato
je vstal in šel po sobi gor in dol, se spet povzpel in
se zleknil nanj. Tedaj je deček sedemkrat kihnil, in
deček je odprl oči« (2 Kr 4,32-35).
Povratek v življenje nekega neznanega moža zgolj
v stiku z Elizejevim grobom, ni pripisan Gospodovi
milosti: morda je šlo za primer kataleptične otrplosti.
V Novi zavezi so trije primeri povratka v življenje
po zaslugi Jezusovega posredovanja: Jairova hčerka
(Mt 9,18-26 in vzporednice), sin vdove iz Naina (Lk
7,11-17) in Lazar, brat Marte in Marije (Jn 11,1-44).
V prvem primeru Jezus sam postavi diagnozo navidezne smrti: »Umaknite se, saj deklica ni umrla,
ampak spi.« Drugi je več ali manj ozdravljenje. Tretji,
Lazar, je znamenje, s katerim Jezus dá razumeti, da
ima moč nad smrtjo in hadom (šeolom – starozavez
nim bivališčem umrlih), nad vmesnim bivanjem, s
katero lahko usliši molitve sorodnikov in vrne ljudi
v življenje.
Četrti primer je Evtih (Apd 20,9-10), ki je sedel na
oknu in »je med Pavlovim dolgim govorom trdnó zaspal. V spanju je padel s tretjega nadstropja in pobrali
so ga mrtvega. Pavel je stopil dol, se sklonil nadenj,
ga objel in rekel: ›Ne delajte hrupa! Še je življenje
njem.‹« Zgleda, da je šlo tukaj za posledice šoka.
Iz kanonizacijskih procesov (za razglasitev svetni-

sv. Janez XXIII.

kov) poznamo mnoge primere podobnih povratkov
v življenje po zaslugi sv. Elizabete Turingijske, Petra
Regalata, Frančiška Ksaverija, Stanislava Kostke,
Andreja Avellino, Bernardina Realino, Frančiška
Saleškega, Don Bosca in drugih.
Kar zadeva tibetansko knjigo mrtvih je v njej
govora predvsem o močni želji zavestnega Jaza
vrniti se v lastno telo, vendar je namignjeno, naj
se to ne dovoli.
Na dolgo in široko pa je potem obdelan problem
preseljevanja (duš) in pokazan je njihov vzrok v
»sprejemljivosti, ki jo je nakopičil nasilni ponos.
Sledeč tej sprejemljivosti boš šel dol na svet ljudi in
boš ponovno izkusil bolečine rojstva, starosti, bolezni
in smrti. Ne ve se, kdaj boš mogel priti ven iz blata
preseljevanja.«
Ista knjiga govori tudi o ponovnem utelešenju,
to je o možnosti, ki jo imajo nekateri umrli svetniki,
da se lahko odpovedo preseljevanju in se vrnejo na
zemljo kot ljudje med ljudi, kot se je zgodilo z Budo.
To so razsvetljenci ali preroki, ki se pokažejo drugim
ljudem pod videzom neke določene osebnosti in so
kot ljudje podvrženi rojstvu in smrti, medtem ko
drugim kažejo pot odrešenje.
V Jezusovem času je bilo podobno verovanje v
ponovno učlovečenje prerokov dokaj razširjeno med
ljudmi, toliko bolj, ker so rabinska razglabljanja predvidevala prihod dveh ponovno učlovečenih prerokov
pred “dnevom sodbe” in “prihodom” Mesija. Ko je
Jezus vprašal svoje učence, kaj mislijo ljudje o njem,
so odgovorili: »Janez Krstnik, drugi: Ellija, spet drugi
pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov« (Lk
9,19). Da je bil Jezus ponovno učlovečeni Janez
Krstnik, je mislil tudi Herod (Mt 14,2): »To je Janez
Krstnik! On je bil obujen od mrtvih in zato delujejo
v njem moči (čudežne sile).« Ko so potem pismouki
mislili, da je bil Janez Krstnik ponovno rojeni Elija,
je Jezus popravil to prepričanje z zatrdilom, da je
Janez Krstnik več kot prerok in da deluje z Elijevi
podobno Božjo močjo (prim. Mt 17,10-13; 11,14).

D EKA LOG V EDRINE

1. Danes bom živel ta dan, ne da bi skušal razrešiti vse svoje življenjske probleme.
2. Danes bom napravil vse, da se bom obnašal vljudno; nikogar ne bom kritiziral
in ne bom skušal popravljati ali obvladovati nikogar razen sebe.
3. Danes se bom veselil gotovosti, da sem ustvarjen za srečo, ne samo na drugem, ampak tudi na tem svetu.
4. Danes se bom prilagodil okoliščinam, ne da bi si domišljal, da bodo v vsem ustrezale mojim željam.
5. Danes bom posvetil deset minut dobremu branju, pri čemer si bom priklical v spomin, da je
– podobno kot je hrana potrebna za življenje telesa – dobro branje potrebno za življenje duše.
6. Danes bom naredil dobro delo in o njem ne bom govoril nikomur.
7. Danes bom napravil vsaj eno stvar, ki mi ne bo prijetna; in če me bo kdo prizadel, tega ne bom pokazal.
8. Danes bom napravil natančen načrt za svoj dan. Morda ga ne bom izpolnil v celoti, a ga bom sproti prilagodil.
Varoval se bom dveh napak: naglice in neodločnosti.
9. Danes bom trdno veroval – tudi če bodo okoliščine govorile o nasprotnem –
da Božja previdnost skrbi zame, kot da ne bi na svetu obstajalo nič drugega.
10. Danes se ne bom ničesar bal. In še posebej me ne bo strah ceniti to, kar je lepo, in verjeti v dobroto.
2018 – AM – JUNIJ

179

naša kultura

Silvester Čuk

IVA N HRIBOVŠEK

19. JUNIJ 1923 – ? (VRNJEN 1945)
Maja 1945 se je končala druga svetovna vojska, nekaj tednov kasneje pa se je
pri nas začela bratomorna morija, zaradi katere slovenski narod krvavi še danes.
Med množico mladih mož in fantov, vrnjenih iz Vetrinja in pomorjenih na Teharjah,
v Kočevskem Rogu, Hudi jami in drugod, je bil tudi pesnik Ivan Hribovšek. Kakor
da bi slutil, kaj se bo zgodilo, je 10. aprila 1945 pisal svoji prijateljici: »Tvoje skrbi
so precej odveč. Jaz nimam nobene skrbi, kaj bo z nami, tudi če pride do najhuj
šega – kar pa najbrž ne bo, vsaj upanje imam do zadnjega – me ne bo strah (in
upam, da tudi mnogih drugih ne), saj se ne more zgoditi nič takega, kar bi nas
uničilo popolnoma ali nas umazalo za zmeraj. Če bo že tako treba, vsaj zavest bom
ohranil, da nisem bil umazan kramar in špekulant s krvjo nedolžnih, da nisem bil
izdajalec, ki je po mojem najprej tisti, ki laže, da se bori za svobodo, pa mu gre
le za oblast in revolucijo.«
Iz njegovega pisma sestri Pavli iz Vetrinja 27. maja 1945 lahko razberemo,
da je do zadnjega upal, da se bodo rešili, toda verolomni zavezniki so jih izročili
pratizanom in s tem poslali v smrt.

»Človeško življenjena svetu
je tako kratko«
Njegova nasilno presekana življenjska pot se je
pričela 19. junija 1923 v radovljiškem kmečkem
Predtrgu. Bil je prvorojenec Janeza Hribovška,
uradnika na radovljiški sodniji, ki se je kot 53-letni
vdovec poročil z 22 let mlajšim kmečkim dekletom
Marijo Erman. Za Ivanom so se jima rodili še trije
otroci: sin France (1924) ter hčeri Lojzka (1926) in
Pavla (1927). Otroci so bili močno navezani na dom
in oče je bil zelo pozoren do njih. Ivan je po očetu
podedoval njegovo razumnost in dobrohotnost.
Socialni položaj družine se je ob očetovem rednem
mesečnem dohodku zelo izboljšal in tako je bilo vsem
otrokom omogočeno šolanje. Ivan je po končani
osnovni šoli v Radovljici junija 1934 uspešno opravil
sprejemni izpit na kranjski gimnaziji, po očetovi volji
pa je jeseni nadaljeval šolanje na Škofijski klasični
gimnaziji v Šentvidu. To je bil tiste čase najboljši
vzgojno učni zavod na Slovenskem. Naslednje leto
je tja odšel tudi France, ki pa je bil po značaju pravo
nasprotje Ivana in je vzgojiteljem povzročal nemalo
težav, medtem kot je bil Ivan miren in discipliniran
gojenec.
Februarja 1936 je družino prizadela smrt očeta.
Ivana je zelo zresnila in ko je odraščal, se je čutil
vedno bolj odgovornega za družino. V počitnicah se
je lotil vsakega dela na kmetiji. Po šesti šoli je Ivan
skupaj z bratom Francetom zapustil Škofove zavode
in vpisala sta se na klasično gimnazijo v Ljubljani.
»Tudi v Ljubljani nisem našel tega, kar sem tako
željno iskal: namreč iskrenosti in človeške ljubezni.«
Potem ga je zajela vojska, ki jo je prebil na Gorenjskem pod nemško okupacijsko oblastjo. V Beljaku je
končal gimnazijo in februarja 1943 opravil maturo,
nato pa se je odpravil na Dunaj študirat klasično
filologijo, kjer je zaradi vojnih razmer ostal le do
decembra 1944.
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»Morda vam bodo
te pesmice ugajale«
V Škofovih zavodih je imel mladi dijak Ivan Hribovšek priložnost za odkrivanje umetnosti, literature. Jeseni 1937 je začel svojo literarno pot, ko je
v Jutranji zarji, rokopisnem glasilu nižješolcev, pod
psevdonimom Triglavski feniks izšlo devet njegovih
prispevkov, povečini pesmi. V glasilu šentviških višješolcev Domače vaje je objavil nad dvajset svojih
pesmi. Zasluge za njegove pesniške začetke in naglo
zorenje pisatelj Alojz Rebula pripisuje njegovemu
profesorju in mentorju Jakobu Šolarju, ki je bil po
njegovih besedah “izjemen pojav srca in duha v
tamkajšnjem zavodu”.
Proti koncu julija 1939 je bil gost družine Res
man v njihovi počitniški koči na Jelovici. Bivanje
v planinskem svetu mu je odprlo nova obzorja,
navdihnilo mu je vrsto pesmi ter v njem prebudilo
željo, da svoje dotedanje pesmi uredi v zbirko. Vanje
je uvrstil osemindvajset pesmi, ki jih je razvrstil v
štiri cikle. Rokopisni zbirki je dal naslov Pesmice in
jo (20. avgusta 1939) posvetil tedaj osemnajstletni
“čudoviti prijateljici Anici Resmanovi”. Pošiljki je priložil spremno pismo: »Morda Vam bodo te pesmice
ugajale, morda tudi ne; morda boste iz njih še bolj
spoznali mene in mojo naravo ...«
Med njegovim kratkotrajnim študijem na Dunaju,
ki mu je ponujal široke literarne razglede svetovne
literature, je nastala večina njegovih najpomembnejših pesmi. Njegov študijski ‘vodnik’ ter literarni
kritik in mentor je bil dve leti starejši rojak Janez
Remic. Maja 1944 je Hribovšek na Dunaju uredil
zbirko z naslovom Pesmi Marjana Gostiša. Rokopisni
izvod je izročil v varstvo Anici Resmanovi. V letih po
vojski je dragocene liste reševala pred preiskavami in
nevarnostmi uničenja. Leta 1964 ji je uspel ‘podvig’,
da je rokopis pesmi prišel v roke pesnikovi sestri
Pavli, poročeni Kremžar, ki je živela v Buenos Airesu.
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»Naučil sem se iskreno moliti:
Fiat voluntas tua!«
Jeseni 1944 se je Hribovšek še za silo rešil nemške
mobilizacije z menjavanjem bivališča med Radovljico
in Dunajem. Ko se je jeseni 1944 na Gorenjskem
zelo okrepilo domobranstvo, se je skušaj z bratom
Francetom pridružil slovenski osvobodilni vojski. Zanj
je billa vojaška suknja strašno breme, vendar je ostal
neomajen: »Zase sem odločen kot prej: rajši častno
umreti, častno pasti kot izdati samo za trenutek pošteno in pravično stvar,« je 28. aprila 1945 pisal Anici
Resmanovi. Deloval je v domobranski postojanki na
Brezjah, kjer je opravljal pretežno pisarniška dela.
15. aprila 1945 je bil v Tržiču iz partizanske zasede
ubit brat France. Pokopali so ga v Radovljici. »Odkar
mi je padel brat, me obhaja čudna misel, da bo z menoj naš rod umrl ... Pa kakor koli naj že bo, življenje

ni absolutna dobrina, ne življenje rodu, najmanj pa
življenje posameznika. Naučil sem se iskreno moliti:
Fiat voluntas Tua (Zgodi se Tvoja volja).«
Ivan Hribovšek je delil usodo tisočerih vrnjenih
domobrancev. Najbrž nikoli ne bomo zvedeli ne za
datum njegove smrti ne za njegov grob (France
Pibernik).
Leta 1965 je dr. Tine Debeljak v Argentini dal
natisniti vse dosegljive Hribovškove pesniške rokopise pod naslovom Pesem naj zapojem. Pri nas se
je nad njim “zgrnil popoln molk, ki je trajal dvajset
let”. Njegovo ime se je v naših povojnih literarnih
zgodovinah prvič pojavilo leta 1977. Širša predstavitev Hribovškovega življenja in dela se je začela leta
1989. Neprecenljive zasluge pri tem ima literarni
zgodovinar France Pibernik, ki mu po pravici gre
naslov ‘apostol zamolčanih’.

ZAMO LČA NI
Zamolčani (tudi prepovedani, prezrti) avtorji je
v slovenski literarni in kulturni zgodovini zbirno poimenovanje za književnike, ki so med 2. svetovnovojsko ali po njej padli ali bili ubiti in za katere je po
vojski veljalo izobčenje iz kulturnega življenja. Izraz
naj bi zajemal le tiste avtorje, ki za časa življenja
niso bili literarno uveljavljeni; za uveljavljene se
raje uporablja izraz prepovedana literatura oziroma
prepovedani avtorji.
Avtorji, ki jih zajema izraz, so pripadali tedanji
najmlajši generaciji slovenskih književnikov, rojenih okoli leta 1920. Nazorsko je večina zamolčanih
avtorjev pripadala katoliško-konservativni smeri

in je med vojsko sodelovala v protikomunističnih
enotah. Trije so padli v partizanskih enotah, vendar so bili zaradi politične usmerjenosti (vsi so bili
krščanski socialisti) prav tako zamolčani.Eden je bil
mobiliziranec v nemško vojsko, tri pa so med vojsko
likvidirale partizanske enote kot civilste pod obtožbo
kolaboracije. Dokument, ki je po vojski omejeval
razpoložljivost knjižnih del, je bil Seznam izločenih
knjig, ki ga je 27. julija 1945 izdalo Ministrstvo za
prosveto. Pri natisu novih del je uredniška politika
založb samodejno obšla dela, ki bi lahko povzročila
vznemirjenje v Komunistični Partiji Slovenije. Znane
so bile prepovedane teme, ni pa bilo seznama

SEZNAM ZAMOLČANIH AVTORJEV
Seznam zamolčanih avtorjev je povzet po seznamu pesnikov in pisateljev, uvrščenih v antologijo Jutro
pozabljenih. Izpuščamo pa Narteja Velikonjo in Stanka Vuka. Velikonja je bil po vojski obsojen in usmrčen, njegova dela pa prepovedana, vendar je pripadal starejši generaciji pisateljev. Stanko Vuk pa kot
simpatizer OF ni bil anatemiziran, leta 1959 je v Kopru izšla njegova knjiga Zemlja na zahodu. V generacijo zamolčanih avtorjev spada tudi Mitja Šarabon, ki pa je vojsko preživel in po njej, četudi z zamikom,
objavljal svoja literarna dela.
Lado Piščanc, r. 1914, ubit v partizanskih represaljah l. 1944 v Lajšah nad Cerknim
France Kunstelj, r. 1914, ubit l. 1945 na Teharjah
Tone Čokan, r. 1916, ubit v sumljivih okoliščinah v partizanih leta 1942
Tone Polda, r. 1916, ubit l. 1945 med begom iz teharskega taborišča
Viktor Zorman, r. 1918, ubit l. 1945 po vrnitvi domobrancev s Koroške
Jože Šerjak, r. 191, ubit verjetno na Teharjah
Franček Štabuc, r. 1919, likvidiran kot kolaborant l. 1944
Janez Borštnar, r. 1919, padel kot domobranec l. 1945
Janez Klarič, r. 1920, padel kot partizan med roško ofenzivo l. 1942
Karel Starc, r. 1920, mobiliziran v nemško vojsko, umrl neznano kje po letu 1944
France Balantič, r. 1921, zgorel kot domobranec l. 1943 v postojanki v Grahovem
Janez Remic, r. 1921, ubit po vrnitvi domobrancev l. 1945
Janez Tominc, r. 1921, ubit v nepojasnjenih okoliščinah kot partizan l. 1942
Franček Prelog, r. 1922, ubit kot ujetnik s Turjaka
Ivan Hribovšek, r. 1923, ubit kot vrnjen domobranec l. 1945 na Teharjah ali v Kočevju
Stane Bračko, r. 1923, ubit l.1945 domnevno v kočevskih jamah
Lojze Grozde, r. 1923, mučen in ubit l. 1943 domnevno kot italijanski ovaduh
Leopold Legat, r. 1925, ubit kot vrnjen domobranec na Teharjah l. 1945
Odon Peterka, r. 1925, ubit kot domobranec v kočevskih jamah l. 1945.
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preganjanje kristjanov

A LŽIRIJA

Porte Aperte

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

Mesto na World Watch List:
WWL 2017: 58 točk / mesto: 36
WWL 2016: 56 točk / mesto: 37

Viri preganjanja:
Viri preganjanja kristjanov v Alžiriji so muslimansko zatiranje (glavni vir) v manjši meri diktatorska
norost (mešana z muslimanskim zatiranjem) in
korupcija, združena z organiziranim kriminalom.

Dogajanje:
Predsednik Abdelaziz Bouteflika zaključuje svoj
četrti mandat kot predsednik, podpirata ga pa vojska
in varnostne sile. Ko raste vloga islamske bojevitosti
na tem področju, se skušajo uveljavljati v Alžiriji
islamska gibanja, kot je to Al-Kaida v Islamskem Magrebu. Ukaz 06-03 iz leta 2006, ki ureja neislamske
vere, je ustvaril bolj restriktivno okolje za kristjane
v Alžiriji. Poleg tega se je morala Alžirija soočiti s
hudimi gospodarskim problemi zaradi nizke cene
energije na mednarodnem tržišču.

Vrste preganjanih kristjanov:
V Alžiriji so navzoče vse vrste kristjanov in se morajo soočiti z različnimi stopnjami preganjanja, saj
je uradno prepovedano javno zbiranje z namenom
prakticirati kako od islama različno vero: skupnosti
tujcev ali krščanskih migrantov, zgodovinske krščanske skupnosti (kot katoličani), skupnosti spreobrnjencev v krščanstvo z muslimanskim ozadjem
in skupnosti netradicionalnih protestantov. Skoraj
vsi kristjani v Alžiriji so spreobrnjenci v krščanstvo z
muslimanskim ozadjem. Vendar pa katoliška Cerkev
s katedralo v Alžiru vred obhaja maše brez posegov
vlade. Isto počne vsaj ena protestantska cerkev.

Življenjska področja in nasilje:
Pritisk na kristjane je dosegel zelo visoko raven in
je v primerjavi z letom 2016 rahlo zrasel. Še posebno
močan je  znotraj družin in na zasebnem področju,
kar je značilno za muslimanski pritisk, ki se odraža
predvsem na spreobrnjencih iz islama. Prav tako je

visok pritisk na narodni ravni kot posledica ukaza
06-03 iz leta 2006. Točkovanje nasilja do kristjanov
je sicer nizko, je pa močno naraslo v primerjavi z
letom 2016.

Bodočnost:
Če bi predsednik Bouteflika nepričakovano umrl,
bi verjetno nastali hudi družbeni neredi zaradi
obupnega iskanja spremembe mlajše generacije.
Položaj Cerkve, ki jo sestavljajo predvsem verniki z
muslimanskim ozadjem, bi se lahko zelo poslabšal,
če bi muslimani unovčili družbeno nezadovoljstvo,
kot se je to zgodilo v Tunisu in Egiptu. Gotovo je, da
militantni islam pridobiva vpliv v Severni Afriki in išče
priložnost, kako spremeniti položaj v Alžiriji. Verjetno
bodo vojaške institucije in varnostne službe skušale
ohraniti “status quo” in zagotoviti kontinuiteto v
deželi, kar pa ne bo lahko, posebno če upoštevamo
gospodarski pritisk, s katerim se dežela sooča.

KITAJSKA
poostritev protiverskih predpisov
Predsednik Xi Jiping je krščanstvo že večkrat
označil kot nevaren uvoz iz tujine in posvaril pred
“vdiranjem zapadnih sovražnih sil”.
Dosedanji predpisi prepovedujejo kitajskim dr
žavljanom sodelovati v tujih verskih skupinah,
prepovedujejo tudi tujim verskim organizacijam
kakršnokoli druženje z verskim ciljem, če ni bilo prej
odobreno. Tujci z bivališčem na Kitajskem ne smejo
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poučevati kitajskih verskih voditeljev ali jim pridigati. Tujci ne smejo tiskati ali prodajati verskih knjig,
verskih audio in video sredstev, verskih elektronskih
publikacij, razdeljevati propagandnih dokumentov ali
opravljati druge oblike misijonske dejavnosti.
Novi predpisi bodo tujcem onemogočili vsako  
sodelovanje s kitajskimi verniki, pa tudi med seboj
se bodo lahko družili le pod državno kontrolo.
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islam

Franci Donko

IS LAM V EVRO PI

BODO EVROPEJCI ZAČELI JEMATI PRAVICO V SVOJE ROKE?
Italijo je pretresla novica o streljanju na temnopolte ljudi v enem izmed italijanskih mest. Po poročanju medijev je mladi Italijan streljal na temnopolte
ljudi in jih sedem ranil.
»Moškega, ki je v kraju Macerata v osrednji
Italiji danes streljal iz avtomobila in ranil več ljudi,
so aretirali. Po poročanju italijanskih medijev gre
za 28-letnega Italijana, ki je ranil sedem ljudi. Vsi
so tujci, prepeljali pa so jih v bolnišnice, je policija
sporočila na Twitterju,« na svoji spletni strani piše
tiskovna agencija STA.
Po prvih neuradnih podatkih naj bi bil motiv za
streljanje nedavni zverinski umor mladega italijanskega dekleta, ki so jo našli razkosano v dveh
kovčkih, za njen umor pa priprli dva muslimanska  
migranta iz Afrike.

Ali papež Frančišek
korigira svoje prenagljene izjave?
»Če moram govoriti o islamskem nasilju, moram
govoriti tudi o krščanskem nasilju. Vsak dan v časopisih vidim nasilje v Italiji, nekdo ubije svoje dekle,
drugi svojo taščo, in to so krščeni katoličani.« To
je del pogovora, ki ga je na letalu, s katerim se je
vračal z obiska na Poljskem, imel papež Frančišek,
ki praktično v vsakem novinarskem pogovoru na
letalu s čim šokira. Gornje misli je papež izrekel v
kontekstu pogovora o povezavah med islamom in
terorizmom. Sam namreč zavrača povezavo med
islamom in nedavnimi terorističnimi dejanji, je v
enem svojih člankov papeževo prenagljeno izjavo
pospremil novinar Demokracije Gašper Blažič.
Da je prostodušni papež vmes že stopil nazaj
in podprl pravico do obrambe evropske kulture ter
nekoliko korigiral svoje stališče do nasilja, ki ga v
Evropo prinašajo migranti, je razvidno iz njegovih
govorov ter izjave na zadnji splošni avdienci v letu
2017, kjer je dejal, da »v imenu lažnega spoštovanja
do nekristjanov, za katerim pogosto stoji želja po
marginalizaciji vere, se spomin na Jezusovo rojstvo
vse bolj briše iz praznika.« Izjava papeža Frančiška,
sicer usmerjena v praznovanje božičnih praznikov,
svari pred politično korektnostjo, s katero mediji
in nekateri vidni evropski politiki marginalizirajo,
skrivajo, pomanjšujejo in opravičujejo nasilje, ki ga
kot način življenja v Evropo prinašajo migranti, med
katerimi je tudi veliko borcev poražene “islamske
države” ISIS.

Ali bodo ljudje v obrambo Evrope
začeli jemati pravico v svoje roke?
V zadnjih treh letih je še najbolj lahkovernim
Evropejcem postalo jasno, da je cilj antife, skrajnih
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homoseksualnih in levičarskih organizacij ideološka
kolonizacija in rasno (pre)mešanje, ki vodi v neizogibno uničenje Evrope. Izgovarjanje na politični in
humanitarni vidik migracij je le krinka, s katero antifa in skrajni levičarji s pomočjo naivnih in moralno
pokvarjenih politikov izvajajo homoseksualizacijo,
arabizacijo in šeriatizacijo Evrope. Na evropski ravni
to počnejo Angela Merkel, Juncker in Tanja Fajon,
doma pa nam Cerar–Židan–Erjavčeva izdajalska
vlada razprodaja ozemlje, s teorijo spola poneumlja
otroke, za hrbtom pa naseljuje državna stanovanja,
počitniške kampe in središča z nezakonitimi migranti, ki jih za nameček mesečno oskrbuje s po 2.000
evri davkoplačevalskega denarja.

Evropo bo rešila prepoved
skrajnih levičarskih skupin
in izgon islamistov
Kar je za 20. stoletje pomenilo divjanje komunistov, nacistov in fašistov, to danes počne antifa. Če
si želimo normalnega življenja, jim bo treba stopiti
na prste. Temeljito in brez naivnega humanizma.
Zgodovina se ponavlja, dokler se ljudje ne spametujemo. Zato lahko kot naslednji logičen korak v rušenju evropske civilizacije pričakujemo povezovanje in
zavezništvo ISIS in antife, podobno kot iz zgodovine
poznamo teroristično zavezništvo med PLO in Rdečimi brigadami. Za demokratično Evropo odprtih meja,
miru in blaginje zato ni druge možnosti kot prepoved
antife in vseh skrajnih levičarskih skupin, nadzor
nad financiranjem NVO iz tujine in izgon islamistov v
dežele izvora. Cilj obojih je leta 2017 namreč znan:
razbitje zahodne civilizacije, kot jo poznamo.

Volitve – zadnja priložnost, da se
aktivistov skrajne levice znebimo
na miren način
Podobno rešitev se da preslikati tudi v Slovenijo.
Antifo, levičarske skrajne organizacije z vonjem po
terorizmu, je treba prepovedati z zakonom, podobno  
velja za totalitarne simbole. Na listo skrajnežev, ki
ogrožajo demokracijo, spadajo vladne SMC, SD,
DeSUS in (Z)L, ki so zaradi lastnih koristi sposobni
teptati celo človekove pravice najbolj nemočnih, kot
sta koroška fantka. Njihovemu nečastnemu zgledu sledijo tudi določene “nevladne” organizacije,
v katerih se radi zadržujejo in v njih “službujejo”
levičarski aktivisti, ki so pogosto izkoriščevalci človeške naivnosti, brezdelneži, iztirjenci, zakajenci in
požeruhi proračunskega denarja. “Ljudske vstaje”
in shod v podporo migrantom so dokaz, da gre za
skupino nikoli odraslih ideoloških revolucionarjev, ki
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živijo na plečih staršev in se zakamuflirani bojazljivo
skrivajo Kučanu za hrbtom. Simbolno in dobesedno. Zanje je značilno, da so neutrudni zagovorniki
moralno izprijenega ljubljanskega župana in zvesti
volivci svojih gospodarjev – Levice in SD, SMC in
DeSUS. Zato je zelo pomembno, da gremo na vo-

Bernard Brščič

IS LAM NE SODI V EVRO PO!

Angela Merkel je zaslovela z izjavo “Islam gehört
zu Deutschland!”, Islam sodi v Nemčijo. Islam naj
bi bil po njenem sestavni del nemške in evropske
kulture. Zmota. Islam ne sodi v Nemčijo, ne sodi v
Evropo in ne sodi v Slovenijo. Sintagma evropski
islam je protislovje v izrazih. Islam in Evropa sta
ločena in v vrednotnem smislu nezdružljiva pojma.
Naša, evropska identiteta je resda oblikovana v soočenju z islamom, a na apofatičen način. Evropskost
pomeni zanikanje islama.
Če bi naši predniki namesto z ognjem in mečem
tako kot danes afroarabske muslimane sprejemali
z razkošnimi stanovanji, opremljenimi s steklokeramičnimi kuhalnimi ploščami in LCD-televizorji, Evrope kot civilizacijskega pojma nikoli ne bi bilo. Težko
umljivo bi jim bilo naše mirno prenašanje tega, da
muslimani posiljujejo, koljejo in po ulicah evropskih
mest mesarijo s tovornjaki. Še bolj žalostna bi se jim
zdela nepripravljenost stvari poimenovati takšne, kot
so. Moj godovni zavetnik sv. Bernard iz Clairvauxa
pred tisoč leti ne bi modroval o multikulturnosti in
socialni izključenosti muslimanov, ampak bi nasilje
pripisal kar njim in njihovi “religiji miru”. Vprašamo
se lahko, kakšno vlogo igra Brdavs v Martinu Krpanu,
ali pa osem metrov visok zid, ki obkroža cerkev sv.
Trojice v Hrastovljah. Islam je bil in ostaja grožnja
evropski civilizaciji.
Zagovorniki multikulturnosti takšnemu videnju
evropske zgodovine oporekajo. Islam naj bi bil miroljubna in strpna religija, v drznejših razlagah z ne
prav majhnimi zaslugami za renesanso in evropsko
razsvetljenstvo. Ekscesi islamskega nasilja naj bi bili
posledica napačnih interpretacij in zlorab, lastnih
vahabizmu, salafizmu, islamizmu ali političnemu islamu. “Pravi” islam, islam brez pridevnikov, naj bi bila
ena sama strpnost in blagohotnost, Koran in Suna
pa starodobni zbirki receptov za kumbaja življenje.
I don’t think so. Islamski teror ni posledica interpretativnih zmot muslimanov, je posledica doslednega
udejanjanja etosa njihovih svetih spisov. Islam ni
religija, je izjemno nevarna totalitarna ideologija, preoblečena v religijo, ki ustvarja v celoti
disfunkcionalno, s sodobnostjo nezdružljivo kulturo.

Posameznik ni nič, Alah je vse
Če se krščanstvo na primer primarno ukvarja s
transcendenco, je islam osrediščen na imanenco,
stvaritev božjega kraljestva na zemlji, tukaj in zdaj,
ter popolno podreditev Alahu. Zato muslimani ne
priznavajo ločitve vere in politike oziroma vere in
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litve tudi demokratično usmerjeni zavedni Slovenci
in domoljubi.
Lahko se zgodi, da bodo volitve zadnja priložnost,
da se komunistov v (Z)L, SMC, SD, DeSUS, njihovih
aktivistov in zajedavcev proračuna znebimo na miren
način in jih pošljemo na smetišče zgodovine.

države, ali kot se je pomenljivo izrazil veliki ajatola
Homeini, islam je politika in politika je islam. In to
v vsej svoji totalitarnosti. Posameznik ni nič, Alah
je vse. Politika v takšni zastavitvi ne more delovati
po demokratičnih načelih, je lahko samo izvrševanje
božjega zakona, šarije. Lahko je samo tisto, kar pomeni dobesedni prevod termina islam, tj. podreditev.
Pri islamu kot podreditvi naletimo na problem.
Muslimani podreditve ne zahtevajo od sebe in svojih
sovernikov, ampak od vseh nas. Pluralizem, videnje
živi in pusti živeti, ki je osnova razsvetljenskega
projekta, jim je tuje. Prepričani so, da so cel svet
prejeli od Alaha in da jih obveznost džihada zavezuje
k vzpostavitvi islamske ume. Območje vojne, Dar
al-Harb, ki še ni pod islamsko vladavino, morajo
podrediti v Dar al-Islam. Mir je možen samo med
muslimani, nikoli med muslimani in nemuslimani.
Islam je posledično v vojni z vsemi velikimi verstvi,
krščanstvom, judaizmom, hinduizmom in budizmom.
Na veliko srečo človeštva je v vojni tudi sam s sabo.
Notranjim muslimanskim razkolom med suniti in
šiiti se lahko zahvalimo, da Alahovo sonce še ne
sije nad Evropo.

Evropa mora ohraniti uživanje
svinjine in žlahtne kapljice
Islam, kot ga poznamo, ni združljiv z našimi
vrednotami. V zahodno civilizacijo integriran musliman je protislovje v izrazih. Ali je musliman in ni
integriran, ali je integriran in ni musliman. Za sobivanje islama in evropske civilizacije ne bi zadoščala
reformacija islama, potreben bi bila korenit avtorski
poseg tako v Koran kot v Suno in zamenjava preroka Mohameda kot zgleda krepostnega življenja
muslimanov. A po takšnem posegu islam ne bi bil
več to kar je, islam.
Svobodo, ki jo uživamo in nam jo zagotavlja liberalno-demokratska ureditev, islam ogroža. Tu ne
gre samo za uresničevanje idealov razsvetljenstva,
kot so posvetnost, svoboda govora, demokratičen
način odločanja, enakopravnost moških in žensk,
poljubnost spolne usmerjenosti, ampak tudi tako
trivialnih, kot je pravica do použitja pečenic, pršuta
ali kranjskih klobas, njih zalitja z refoškom ali cvičkom, ali pravica do svobodnega sprehajanja psov v
spremstvu nepokritih žensk.
Obrambo našega načina življenja lahko zagotovi
samo opustitev politične korektnosti in zlasti uresničitev politike nestrpnosti do nestrpnih.
Stop islam!
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

VRČEK PO LN POM LA DNIH VIJO LIC
Menim, da vsi veste, kje je Nagasaki, pristanišče na jugu Japonske, dolgo čaa slavno po prvih
krščanskih mučencih – med njimi je bil desetletni
deček – leta 1597, 48 let po prihodu svetega Frančiška Ksaverija na Japonsko. Toda zdi se, da je zdaj
Nagasaki po celem svetu bolj znan po drugi atomski
bombi, ki je uničila dober del mesta 9. avgusta 1945.
Naša skupina – saj jo zdaj najbrž poznate: skupina dobrovoljcev, ki skušamo zgraditi neke vrste
sirotičnico za otroke brez pravih staršev, očiten
japonski fenomen po drugi svetovni vojski. Član te
skupine je obiskal Ameriko na povabilo sorodnika,
ki se je bil preselil v Ameriko po prvi svetovni vojski
(kot elektrotehnik je to lahko dosegel). Ta naš sodelavec Tómio Kínome je vzel s seboj ljubko, skoraj
štiriletno sorodnico Móriko, živahno, razumno, črnih
las in zmeraj dobre volje. Mi smo jo klicali po domače
Mō, nekateri tudi šaljivo Mómidži (žensko ime, pa
tudi ime enega najlepših japonskih javorjev).
Letališče Nagasaki je kar daleč od pristanišča,
tako da smo se dobili v po vojski obnovljenem Nagasakiju samem v restavraciji blizu obale. Z užitkom
smo jedli jed, za katero se zdi, da jo znajo pripraviti
najbolj okusno le kuharji v Nagasakiju. Imenuje
se (po naše pisano) čanpon; glavna sestavina so
rezanci – ampak kakšni! Sijajen, edinstven okus!
Tudi Tokio premore restavracijo, ki se ponaša z nalepkami “Nagasaki čanpon”, “Pravi, izvirni čanpon”
in podobno – ampak kakšna razlika v okusu (ne v
sestavinah) jedi!
Ljubka Mō je v Ameriki dobila krasno oblekico in
njeni črni lasje so se nekako svetlikali pod vplivom
živo rumene havajske rožice v laseh. Ker sta bila oba,
gospod Kínome in Mō po rodu iz majhne vasi med
strmimi griči nekje sredi Japonske, je ogromna velikost Amerike napravila nanju kar se da trajen vtis.
»Pomislite,« reče gospod Kínome malce bolj
glasno, »v enem dnevu sva bila z Mō med snežnimi
gorami in v pesku strahotne puščave ... In skoraj
vsak dan sem moral iti iskat Mō, ki se je zaljubila v
gozdove in drevesa, ki so se zdela, da se dotikajo
neba.«
Vsi se smehljaje ozremo v Mō in šele zdaj opazimo, da ima na pasu na krilu pritrjen vrček, poln
vijolic. Gospod Kínome vidi naše začudene, vprašujoče obraze in se rahlo nasmehne:
»Morda nam Mō ob slovesu pokaže vrček ...
dehteče vijolice so v njem; takšnih po celi Japonski
še nisem videl. Nekaj kapljic vode je dovolj, da ne
nehajo dišati.«
Veseli smo bili te novice.
Ne vem, kdo je predlagal, da si ogledamo muzej
2. atomskega napada na Nagasaki; največje števi2018 – AM – JUNIJ

lo žrtev predstavljajo japonski katoličani. Atomska
bomba je namreč – pod vplivom nenadnih vremenskih razmer, v zraku nad Nagasakijem – zadela
tisti del Nagasakija, kjer je živelo največje število
katoličanov. Kolikor mi je znano, med njimi ni bilo
bogatašev. Bomba bi morala zadeti eno največjih
japonskih ladjedelnic ...
Zanimivo je poslušati pripombe obiskovalcev
muzeja. Niso glasne; tisti, ki so jim namenjene, jih
slišijo, morda še kdo čisto blizu. Dosti teh pripomb
sem slišal, a niti ena ni bila na račun japonskih
vojaških voditeljev,   odgovornih za nadaljevanje
bojevanja tudi po prvi atomski bombi nad Hiróšimo.
Posebno meseca avgusta se množijo razne organizacije, ki oznanjajo svoj program kot svarilo ljudem,
kako strahotno je ubijati ljudi z atomsko bombo.
Toda nikjer ni slišati besede o vojaških politikih, ki
o vojski odločajo!
Na koncu muzejskega ogleda nas gospod Kínome
povabi v čajnico, da bi malce poživil turobno vzdušje.
Skoraj mimogrede nam začne pripovedovati o vtisu,
ki ga je napravila Mō na carinike.
»Povsod je Mō ponudila svoj vrček vijolic carinikom, ki pa so ji vrček sami pripeli nazaj na pas. Mō
seveda ne zna angleško, a se je vsakomur prijazno
nasmehnila in poklonila. Posebno poklon jim je
ugajal.«
Potem smo sedli na vlak – takrat še ni bilo tistih
bliskovitih brzcev, ki jim pravimo (po naše) Šínkansen – do velikega mesta Ósaka (z naglasom na
“o”-ju), središča japonskega trgovanja. Je mesto z
nekaj več kot dva milijona prebivalcev. Bolj kot po trgovanju je to mesto znano kot metropola restavracij,
ki imajo zmeraj goste. Bolj kot restavracije zanima
tujce dobro ohranjen grad iz 16. stoletja – z ječo.
Gospod Kínome in Mō se poslovita in nadaljujeta
potovanje na severno Japonsko. Našo ekipo pa čaka
delo – obisk stalnih in bodočih dobrotnikov.
Z gospodom Kínome in z Mō se nismo več srečali. Potem je prišla jesen in za njo zima, ki je naši
dobrodelno-gradbeni ekipi spet naložila odgovornost
za pripravo prijetnega – če mogoče, nepozabnega –
otroškega božiča. Če se prav spominjam, je število
otrok raslo vporedno z dobrim glasom o stanju v
še zasilnih stavbah. Jezuitski pater Frančišek Maier
je od vsega začetka poudarjal vodilno načelo iz tal
se dvigajočega zavetišča: »Osrednje vodilo našega
delovanja je – otrok.« To se nam kristjanom zdi
samoumevno, toda – če so govorice resnične – je
v središču podobnih ustanov na Japonskem osebje,
ki vodi ustanovo ...
Sredi priprave na božič me vratarica obvesti, da
me je prišel obiskat nekdo z meni neznanim imenom.
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Ko se srečava, mi izroči črno obrobljeno pismo.
»Gospod Kínome je odšel v večnost. To pismo je
napisal, preden je izdihnil. Prosi vas, da ga priporočite krščanskemu Bogu. Težijo ga stvari, ki jih je
moral početi kot oficir na malajskem polotoku med
vojsko. V pismu je – oprostite – skromen dar za
vaše zavetišče.«
In mi reče, potem ko se je prepričal, da ni nikogar,
ki bi nama prisluškoval:
»Se spominjate ljubke, brihtne Mō in njenih vijolic? Na dnu vrčka je bil skrit dragulj, ki ga je našel
na nekem zapuščenem posestvu. Dragulj Indijancev

– kdo ve? Vojska mu je razbila tisto malo zemlje in
hiše, ki ju je imel. Z najdenim draguljem in s pomočjo okrajne vlade si je opomogel, on in njegova
žena, oba precej v letih. Vesel bo, ko se ga boste
spomnili v molitvi!«
Povabil sem ga na naše skromno kosilo. Tako sem
bil vesel daru v pismu, da sem ga pozabil vprašati,
kako je s sorodnico Mō. Na molitev pa nisem pozabil.
A ko se – kot upam – srečava v nebesih, ga bom
vprašal o Mō. Če se je poročila upam, da je njen mož
tak, kot se za ljubko in brihtno Mō spodobi. Morebiti
celo – za krščansko Mō.

Pietro Mariano Benni

KAJ SE DOGAJA
Z JEZIKI SV ETOVNEGA JUGA?

Kakor narašča globalizacija, narašča tudi število
jezikov, ki umirajo, kar povzroča izginjanje celih
kultur in s človeškega vidika osiromašuje svet. Kaže,
da se to dogaja predvsem na “svetovnem jugu”,
kar pa ni razumeti samo v zemljepisnem pomenu,
saj so že izumrli ali pa so na poti izumiranja številni
indijanski jeziki v Severni Ameriki, jeziki domačinov
v Avstraliji, jeziki afriških rodov in jeziki praprebivalcev Latinske Amerike. National Science Foundation
v Washingtonu je sprožila preplah s trditvijo, da
globalizacija škoduje jezikom, obenem pa pozvala
specialiste, ki so pripravljeni uporabiti dva milijona
dolarjev za načrte kako rešiti vsaj nekate izumirajoče jezike (štirje milijoni in pol so bili že razdeljeni
za 39 projektov za 70 jezikov, ki so v nevarnosti).
»Ljudje za sklepanje poslov in za stike raje uporabljajo zelo razširjene jezike kot so angleščina,
kitajščina, hindi, španščina in ruščina,« je zapisala
Nicolle Rager Fuller iz imenovane organizacije, in
dodala, da tudi drugi dejavniki, kot sta internet in
televizija doprinašata k izumiranju jezikov predvsem
na manj razvitih področjih, ki gre v ritmu dva jezika
na mesec in pomeni v bližnji bodočnosti izumrtje
najmanj 3.000 jezikov od vsega okrog 6-7.000,
kar jih je na svetu (nekateri znanstveniki sodijo,
da jih je 10.000). Bolj številni ko so jeziki v rabi,
večje so po mnenju raziskovalcev možnosti oceniti
moč in meje človeškega razuma in več možnosti je
varovati enkratni zaklad “krajevnega poznanja” (ki
je nasprotje globalizacijskega poenotenja). Končni
cilj je bolje razumeti zgodovino človeštva. Antropolog in raziskovalec Wade Davis pravi: »Vsak jezik
je prastar gozd razuma, je slap misli, je življenjski
sistem duhovnih možnosti.« Izvedenci imenovane
organizacije pravijo: »Tistim, ki govore samo enega
od glavnih jezikov sveta, je verjetno težko razumeti,
kaj pomeni izguba enega jezika; morda celo mislijo,
da bi bil svet boljši, če bi vsi govorili isti jezik. V res
nici pa se siljenje z enim samim jezikom velikokrat
združi z nasiljem. Represivne vlade prepovedujejo
nekatere jezike in nekatere navade – za njih je to
oblika nadzorovanja. In zasužnjena ljudstva poka186

žejo svoj upor prav s tem, da govore svoj jezik in
ohranjajo svoje navade.« Naj bo mimogrede rečeno
in brez vsakega žalovanja za preteklostjo, da bi tudi
v deželah, kot je Italija, ki jo bombardira angleščina,
ki je pogosto “makaronarska” in negotova, se pa širi
kot plevel tudi tam, kjer je ni prav nič treba, nekoliko
upornosti prav dobro storilo (isto velja, in še kako,
tudi za Slovenijo! op. ur.).
Nadaljna pripomba lingvistov glede ohranjanja
večjega števila jezikov zadeva tudi medsebojno
bogatenje jezikov. V veliki meri se je to dogodilo
prav angleščini, ki je dobila na posodo ali ukradla,
preoblikovala in sprejela kar dosti važnih besed iz
drugih jezikov in je zato postala bogatejša in bolj
razčlenjena, kot je bila v začetku. Prej imenovana organizacija je že izpeljala nekaj projektov, ki
se ukvarjajo z ohranjanjem jezikov v nevarnosti.
Ustvarjajo neke vrste elektronsko jezikovno knjižnico, ki je posebno važna vsaj za en del »svetovnega
juga«. Arhiv domačinskih jezikov Latinske Amerike je
zbral že dragoceno dokumentacijo o stotinah jezikov,
od 550 do 700, ki jih še govore v Latinski Ameriki.
Pred prihodom Evropejcev je bilo v Latinski Ameriki
od mehiške meje z Združenimi državami pa do juga
Čila in še Karibi zraven okrog 1.750 jezikov. Ta del
sveta je še vedno zakladnica izrednega znanja, če
upoštevamo, da je tam vsaj 56 jezikovnih družin,
medtem ko je osamljenih jezikov (ki niso povezani
z nobenim drugim) 73. Za primerjavo: v Evropi
sta samo dve družini, indoevropska in ugrofinska,
osamljen jezik pa je en sam, baskovski. Leta 1993
je bilo v Latinski Ameriki okrog 40 milijonov domačinov, kar je okrog 10% vseh prebivalcev, ki so v
nekaterih deželah predstavljali zelo močno skupino,
kot v Boliviji, kjer je več kot polovica prebivalcev domačinskega izvora, pa sta vendar samo dve državi,
Peru in Paragvaj priznavali enega od domačinskih
jezikov kot uradni jezik, torej ob španščini še quechua ali guarani. Jeziki, ki so umirali pred 20 leti, ko
se jih otroci niso več učili, so danes večinoma mrtvi.
Mnogo je jezikov, ki jih govori komaj kakih 5.000
ljudi, nekatere pa samo nekaj deset.
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“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

KAR SI SI IZVO LI L, TO IMAŠ!
Ta številka AM izhaja tik pred volitvami. Po stari navadi nam je Kučanov krog spet začel vsiljevati cel kup “novih obrazov”, ki naj bi rešili slovensko
državo, katerim pa v bistvu ne gre za nič drugega, kakor da ohranijo stvari kot so in si pri tem še naprej nemoteno polnijo žepe na račun slovenskih
davkoplačevalcev. Je pa le nekaj razlike: strah, ki so ga ljudje imeli pred to druščino starih komunistov, je minil. Včasih so samo namigovali nanje, danes
si pa upamo na dan ne le z imeni, ampak tudi z oznakami, kot so zločinec, s čemer je Janša odkrito okrasil Kučana.
Sicer je pa duhoviti novinar Vinko Vasle pod skupnim naslovom “Pisma podpore in upora” najprej in spletu, potem pa v knjigi postregel s portreti
“novih obrazov”, ki jih zadenejo bolje, kot bi jih lahko kap. Naj bo za začetek véliko Kučanovo odkritje, kamniški Marijan Šarec, ki naj bi z branjem nedeljskih beril v cerkvi usmeril glasove in denar Kučanovi skupini starih komunistov, kamor tudi sam skuša prisesti in se ne zaveda, da ga bodo odpisali
prav tako, kot so Bratuškovo in Cerarja. Takle je njegov portret pod naslovom “Josip Broz Šarec”.
Kamnik, malo mestece pod Kamniško-Savinjskimi Alpami, je bilo
v zgodovini Slovencev že nekajkrat usodno. Tam so se rodili general
Rudolf Maister, pisatelj Fran Albreht, slikar Miha Maleš in Mitja Rotovnik,
dosmrtni partijski lastnik Cankarjevega doma. Tam na primer živijo
od partije prezrta bolečina Julijana Bizjak Mlakar, večna pravičnica in
kandidatka Nataša Pirc Musar, Denis Avdić, Bosan’c, ki igra Slovenca, in
še nekateri. Na primer javnomnenjski vremenoslovec Niko Toš, ki zadnje
čase v svoji hiši večkrat gosti Zdenka Roterja in Gregorja Golobiča po
pooblastilu Milana Kučana.
Od tam je tudi Marjan Šarec, ta čudežni fant, ki je iz mizarja postal
predsedniški kandidat, zdaj pa napada prestol predsednika vlade. Njegova kampanja je še najbolj podobna oni reklami: jajca izpod kamniških
planin. Šarčeva biografija bi bila čisti dolgčas, če ne bi imela nekaterih
skupnih značilnosti z biografijo častnega občana Kamnika Josipa Broza
Tita, ki je v tem mestu deloval kot ključavničar v Titanu, v tovarni, ki je
kmalu po njegovem prihodu propadla. Za Tita ne vemo, kdo je in od kod
resnično izhaja, in podobno velja za Marjana Šarca. Za Tita pravijo, da
je v resnici bil sovjetski Stalinov vohun in podtaknjenec, za Šarca pa, da
skriva identiteto in da je podtaknjenec komunista in šefa udbe Milana
Kučana. Nič ni podtaknjen, zmenila sta se. Kamnik je sicer v času Tita
zelo napredoval, ker je diktator hodil na lov v Kamniško Bistrico, za časa
Šarca pa je mesto nazadovalo oz. njegovi županski dosežki so nevidni.
Če bi namesto Tita Turnška in njegovih Šarec gostil lovce, bi bila občina
na konju, ne pa do vratu zadolžena.
Ima pa Šarec veliko osebnostnih potez Josipa Broza, ki je tudi sicer
njegov vzor. Šarec ne mara ugovarjanja ali drugačnih mnenj in čisto
ponori, če se kdo ne strinja z njim. Tito tudi tega ni maral (glej: zemljevid
povojnih pobojev). Tako kot Tito je tudi Šarec odvisnik od partizanskih
alegorij, torej od dogodkov, ki se sicer niso zgodili tako, kot se prikazujejo, a so simbol tistega, kar bi se lahko zgodilo. Zato Šarec ne umanjka
na nobeni borčevski proslavi, kjer navdihujoče govori o veličini NOB, in
torej sodi med prvoborce letnik 1977. Potem gre pa k maši. Če kariere ne

bo zavozil, bo nekega dne dobil biografijo izpod peresa komunističnega
zgodovinarja Boža Repeta “Od mizarja do fotelja – avtorizirana biografija”, na domači hiši spominsko ploščo: “Tu se je rodil Serpentinšek” in
spomenik v nadnaravni velikosti nasproti Prešernovega na Tromostovju
v čast svojemu uporu proti Balantiču.
Kučanu so se doslej sfižili vsi njegovi izbranci, najbolj pa Borut
Pahor in Miro Cerar. Zato je zdaj najel diplomiranega igralca, da popravi zavoženo. Pretresljivo pri Šarcu pa je prav to, da verjame, da je
prvokategornik, kar pa seveda ne sodi v politiko, ampak v psihiatrijo.
Hočem reči, ni problem v Šarcu, ampak v Kučanu. Ko star komunistični
nasilnež kadruje, je to znak, da je revolucija še vedno na našem pragu.
Marjan Šarec je v prvi vrsti zaslovel kot imitator, v čemer je zelo
talentiran. Najraje je imitiral Janeza Drnovška, Janeza Janšo, Karla
Erjavca in še nekatere, najslabše pa imitira samega sebe. Težko mu
je igrati nekoga, ki so si ga izmislili drugi in je njegov politični profil v
resnici škrbina, v kateri manjka vse, kar bi bilo nujno. Recimo politični
program, ki ga Šarec sicer ima, vsebuje pa šest na pamet naučenih
stavkov, nekaj prepisanih misli od drugih strank – malo od levih, malo
od desnih, vse drugo pa je ukradel. Marjan Šarec je v resnici kleptoman.
Šarec pravi “človek, skupnost, država”. Geslo je sunil Adolfu: “ein volk, ein reich, ein fuhrer.” Šarec je na kongresu Slovencem obljubil samo kri in solze, kar je ukradel Winstonu Churchillu.
Obljubil je prvo Slovenijo, kar je izgubljeno v prevodu ukradel Donaldu
Trumpu – America first. Tudi to, da je Jezus bil prvi socialist, ni njegovo.
Prvi je to izrekel Hugo Chavez. Šarec pravi, da je treba resetirati Slovenijo. To je ukradel nekemu neposrečenemu gibanju Gremo na volitve,
kjer sta bila glavna Gregor Virant in Žiga Turk. Šarec pravi, da s SDS
po volitvah ne bo sodeloval, dokler je predsednik Janša. Ta original je
ukradel Ljudmili Novak iz Nove Slovenije. Potem so Ljudmilo odstopili.
Naokrog rad razlaga, da je slovenski Macron. To je ukradel Macronu,
samo ženo ima dve leti mlajšo.
Drugače pa je z Marjanom Šarcem vse v redu.

To Kučanovo prizadevanje iskanja novega obraza bo težko razumel, kdor ni dovolj zasledoval politike v vsem času slovenske neodvisnosti. Dobro
pojasnilo daje Vasletovo “Pismo podpore in upora” pod naslovom “Kratek kurz Kučanovega sovraštva”, ki je prav tako izšlo v tisku kot na internetu.
Miro Cerar je res nekaj posebnega. Tako kot je odstopil on, odstopajo
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uvrščen, ker njegovega odstopa normalno ni mogoče uvrstiti nikamor.
Če odstopiš, pač greš, on pa ne – on ostaja še naprej in nikomur ne
pride na pamet niti to, da bi ga imenoval predsednik vlade v odstopu.
Ker to ni. On ni v odstopu, on je v resnici odstopil, dejansko pa ostaja.
Ne me zdaj spraševati po psihiatrični diagnozi tega odstopa, ker je še
veliko drugih zadev, ki bi jih bilo treba v zvezi z njim in s to medicinsko
vedo obrazložiti.
Recimo, kako je Miro Cerar sploh postal predsednik vlade. Politično
gledano tako, da se je Borut Pahor zameril Forumu 21, udbi in Milanu
Kučanu “jaz sem te nastavil”. Ne zato, ker je finančno in gospodarsko
državo spravil na kolena, Piranski zaliv pa v Savudrijsko valo, ampak
zato, ker je premalo naredil za zaščito mafijskih poslov, ker nanje se
res ne spozna. Kar pomeni, da Pahor države ni spravil na kant načrtno
in hote, ampak ker je bil to rezultat njegovega znanja. Enako kot v
primeru TEŠ-6, ko je zaupal, ne pa nadzoroval. Se pravi, Pahor ni imel
pojma in še danes ga nima. Glede na znanje slovenščine gre po njegovi
poti tudi njegov sin Luka.
Tako Pahor kot Cerar sta v resnici rezultat Kučanovega udbo-mafijskega krožka, ki na mesto vladajočih inštalira tiste, ki bodo najbolj
škodovali ljudstvu. Kučan je namreč zahrbtni nevoljeni suveren v državi,
ki ni bila njegova intimna opcija, in ima pravico, da se jezi na ljudstvo,
ki mu je to storilo. Še posebej, ker je vložil ves svoj trud, da do države
Slovenije ne bi prišlo in jo je dal razorožiti v najbolj kritičnih trenutkih.
Milan Kučan se je tako, zgodovinsko gledano, ljudstvu zelo dobro
maščeval in to počenja še danes. Najprej je njegova udbo-partijska
mafija inštalirala Janeza Drnovška, o čigar vlogi v skoraj dvanajstih
letih vladanja največ govori njegov psevdonim Dirty. Ki mu ga niso dali
nasprotniki, ampak njegovi LDS zavezniki. Viri pravijo, da ga je prvi tako
poimenoval Mile Šetinc. Takrat so se tudi umazani kadri LDS inštalirali
v vse pore žitja in bitja in ko je Drnovšek postal predsednik države, ker
Kučanu ni uspelo, da bi to bil še v četrto (in je Dirtyju to smrtno zameril),
je mafija prehodno inštalirala Toneta Ropa, enega največjih političnih

zgub v slovenski sodobni zgodovini. Če odmislimo upor ljudstva, ki je
kasneje na položaj predsednika vlade spravilo Janeza Janšo in desno
koalicijo, se je Kučan s to katastrofo, ki je pretila tudi v naslednjem
mandatu, odločil za Boruta Pahorja, ki ni dobro slišal, zato je bil preventivno zaradi vnetja ušesa opozorjen, da ne more solirati. Potem je
prišlo do znamenite božje poti k Jankoviću, ki je bil natur butast in mu
je Janša mimogrede speljal večino, račun za to pa so mu Murgle izstavile
v obliki Klemenčiča in Viranta. In je Kučan vse stavil na Alenko Bratušek,
o kateri ne bom rekel nič, ker bi to bilo nekavalirsko. Je pa smešno, da
postane predsednica vlade ženska, ki je magistrirala iz tekstila, ki dobro
vpija potenje, in ženska, ki je za vsako pot na tuje imela tri prevajalce.
Vsega tega v knjigi “V svojih čevljih” ni, ker je o njej pisal za denar.
V glavnem, na naslednjih volitvah je kazalo, da bo Janša spet
zmagal, zato so mu priredili sodno zabavo in ga spravili v zapor. In
tako pridemo do Mira Cerarja, ki je dejansko postal predsednik vlade po
afriško-diktatorskem zgledu: s konkurenco obračunajo na izmišljenem
sodnem procesu in jo zaprejo. V parlament je Cerar v glavnem pripeljal
del FDV-jevskih anarho-demokratov, ostalo pa je pobral s ceste in bo
zdaj na cesto tudi šlo. V vladi pa je po lastnih izjavah imel dva koalicijska
uda – Židana in Erjavca –, ki sta delala samo škodo, kar je smešno, ker
za škodo v koaliciji so potrebni trije. Psihične motnje odstopljenemu
Cerarju pa povzroča tudi sodstvo, ki mu je zminiralo drugi tir, saj je iz
njega naredilo dvojno osebnost, ki mora biti za in hkrati proti zakonu o
drugem tiru. Tako je Cerar postal živčna razvalina, ki niti pravne države
več ne razume in ki očitno ne ve več, kdo je. Resnici na ljubo se je to z
njim dogajalo ves čas mandata, pa tega ni opazil, drugi so pa kolegialno
ali pa privoščljivo o tem molčali.
Zdaj Kučan svoje kadrovsko maščevanje nad ljudstvom išče v Kamniku pri tipu, ki o ničemer nič ne ve. Za maščevanje je pa več kot idealen.
V rezervi je tudi Dejan Židan iz SD, kar bi bilo absolutno maščevanje, da
bi za predsednika vlade dobili agrarnega komunista, ki je kot kmetijski
minister uspel zatolči še tisto, kar je v kmetijstvu bilo dobro.

Koga se pravzaprav boje Kučan&Co, da s tako ihto iščejo nov obraz, ki bi jim pomagal zmagati na volitvah? To je v Demokraciji razložil Gašper
Blažič pod naslovom “Janković in njegov džihad”. Ljubljanski šerif srbskega porekla, ki se je še nedavno bahal, da njemu nihče ne more do živega, ima
na lepem polne hlače. Počasi prihajajo na dan ne le “mutna posla”, kot pravijo Srbi, ampak je postala pravnomočna tudi obtožnica v zadevi Gratel. Ni
čudno, da se boji vsake vlade, kjer bo sodišče delovalo neodvisno od političnih pritiskov.
Še nikoli doslej v aktualni volilni kampanji ni bila izrečena tako
neposredna vojna napoved glavnemu “razrednemu sovražniku” v državi
(tj. Janezu Janši) kot ravno na tiskovni konferenci Zorana Jankovića, na
kateri je Kučanov ljubljenec razglasil, da bo skupaj s svojo stranko nedvomno sodeloval na parlamentarnih volitvah. Le da tokrat brez “pasje
procesije” številnih znanih Slovencev, kot se je to zgodilo leta 2011.
Nad Jankovićem in njegovo napovedjo, da bo storil vse, da Janša s
svojo SDS ne zmaga na volitvah, se lahko sicer zgražamo, kolikor hočemo. A po drugi strani je omenjena Jankovićeva napoved celo koristna.
Izraža predvsem dvoje. Prvič, najprej strahovito Jankovićevo nervozo,
ki se je izkazala že v ostrem pismu, ki ga je pošiljal kritikom koncerta
v čast rdeči zvezdi – da seveda ne omenjamo vseh drugih aktivnosti,
s katerimi skuša moralno in finančno bankrotirani ljubljanski župan
najti še poslednjo rešilno bilko, da bi slovensko javnost prepričal, kako
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pomembno je zaupati v tradicijo NOB, da bi imeli srečno prihodnost.
Namreč, Janković je sedaj dobil ogromno odpustkov za svoje početje
– bankrote njega in njegovih sinov bomo plačevali davkoplačevalci,
seksualno afero s farmacevtko so ne samo mainstream mediji, ampak
tudi organi pregona pometli pod preprogo. V primeru, če v prihodnjem
mandatu tranzicijska levica ne bi več vladala, bi s tem padla tudi njegova
nedotakljivost in zelo verjetno bi moral poravnati svoje dolgove tudi za
nazaj. Kar ne izključuje niti njegove selitve na Dob, torej tja, kjer je pred
štirimi leti bival človek, ki ga sam najbolj sovraži. Spomnimo: Janković
je še ne tako dolgo nazaj medijem nonšalantno razlagal, da se mu ni
treba bati organov pregona, saj je nasprotnik Janše in njegove politike.
Prevedeno v lepši jezik: če varujem slovenski narod pred “princem teme”,
mi je pač dovoljeno vse. In zato se mu je na tiskovni konferenci morda
tudi zareklo, da bo uporabil vsa sredstva. Katera? Tudi nedemokratična.
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In prav o tem govori tudi druga koristna plat Jankovićevega bojnega
klica k džihadu. Namreč, če ne kdo drug, je prav “ata Zoran” brez dlake na
jeziku celotni slovenski javnosti povedal, da ne samo njemu, pač pa tudi
opciji, ki ji pripada, za demokratična pravila enostavno “dol visi”. Torej,
brigajo me volitve, če ne bodo po naših željah, bomo rezultate spremenili,
ali pa se zadeve lotili na bistveno bolj brutalen način. Janković je torej celo
koristen, ker je povedal resnico. Resnico o tem, na čem temelji politika ne
samo njega samega, ampak vseh njegovih botrov in strank, s katerimi
upravlja globoka država. Temelji na džihadu, sveti vojni. Ki ni niti samo
džihad za NOB, za denar, za privilegije. In ni niti džihad proti Janši. Ampak
je to džihad tudi proti vsem, ki so leta 1991 aktivno ustvarjali slovensko
državo in so (bili) zanjo pripravljeni tvegati glavo.
Spomnimo se: je sploh na kakšnih volitvah doslej tranzicijska levica igrala na pošteno karto in se šla pošteno volilno tekmo? Jaz se ne
spomnim. Vedno je globoka država delovala tako, da je v predvolilno
dogajanje vpletla institucije, ki po vseh pravilih igre nikoli ne bi smele

biti politični dejavnik (torej: policija, sodstvo itd.). In vse to z namenom,
da se nekoga izloči iz tekme. Spomnimo se afere Patria in nato vseh
bednih poskusov, da se Janezu Janši odvzame še poslanski mandat.
In zakaj bi sedanji vladajoči koaliciji ter vsem preostalim priveskom
globoke države verjeli, da so pošteni in demokratični, če so na tekaški
preizkušnji pripravljeni preprečiti zmago Usaina Bolta tako, da ga
spotaknejo in poškodujejo?
Prav iz Jankovićevih besed lahko utemeljeno sklepamo, da volilna
tekma ne bo poštena, ampak še kako umazana. To seveda povečuje
odgovornost volivcev. Bomo spet nasedli na lepe besede ali pa bomo
terjali pravico in resnico, tako kot so to storili v Srbiji leta 2000, ko so
po novi volilni goljufiji odnesli Miloševića z oblasti? Draga bralka, dragi
bralec, ali verjameš, da bo Slovenija v prihodnosti bolj prijazna in bolj
razvita zaradi čaščenja rdeče zvezde ter uničevanja Janeza Janše? Če
je odgovor “da”, potem si v šoli “šprical-a” številne pomembne lekcije.
Kučan akbar!

To je bilo in bo temeljno vprašanje. Česa se tranzicijska levica boji? Končno večino sestavljajo neki starci, ki bi se jim ob dobrih pokojninah spodobilo
sedeti na klopeh v parkih in se skušati spominjati, kaj so vse počeli pred desetletji. Denar vendar ne more biti vzrok, saj so ga pokradli toliko, da si lahko
privoščijo vse, pa ga imajo še na ostajanje. Edino, česar se boje izgubiti, je oblast. Kot je zapisal Stefan Zweig za “večnega” francoskega ministra Fouchéja:
niti za eno uro ne morejo stati ob strani in ostati zgolj gledalci v svetski igri. Neprestano morajo držati kvarte v rokah, dajati aduta, mešati, slepariti,
voditi za nos, napovedovati in metati močnejše kvarte. Nujno morajo vedno sedeti za vladno mizo – kot Erjavec – vseeno čigavo, da so le tam poleg,
vedno “avoir la main dans la pâte”, vtikati svoje prste v kašo. Nikdar nimajo toliko nravstvene in etične sile, nikdar tudi samo toliko živčne razumnosti
ali toliko ponosa, da bi odklonili kakršenkoli odpadek moči, ki ga vržejo prednje. In nikdar nimajo toliko sramu in poštenja, da bi priznali drugim, kar
jim gre. Celo uspehi drugih so jim v napoto, kot je to popisal Mitja Iršič v blogu pod naslovom “Orbanizacija Slovenije – Ja, prosim!”
Pod vplivom levičarskih hiperbol slovenskih medijev bi povprečen
smrtnik pomislil, da naši vzhodni sosedje Madžari živijo v policijski državi, ki jo kontrolira samodržec tipa Sadam Husein. V eni tistih izoliranih
pol-legitimnih entitet, kjer lahko kar čez noč postaneš statistika organov
državne varnosti. Le kaj se dogaja za železno zaveso te skrivnostne
ugro-finske lingvistične entitete, ki nekako ne spada v našo germansko-slovansko sredino? Imajo koncentracijska taborišča za politične
disidente? So z vladnimi odloki ukinili vse opozicijske časopise? Migrante
kot v času inkvizicije mučijo v mračnih kamnitih sobanah bivše tajne
policije AVH, dokler vendarle ne prestopijo v krščanstvo? Marsikdo bi
pomislil, da res, glede na to, kakšna histerija je zajela slovenske medije,
družbene komentatorje, politike in tiste, ki bi radi politiki šele postali,
ko je v Slovenijo prišel Viktor Orban. Če je kdo bral naslove medijev, ki
so poročali o kongresu SDS iz Celja, se je zbal, če nam morda Madžari
ne bodo zopet speljali Prekmurja ali še huje – da bomo slej kot prej po
vsej Sloveniji govorili kot v oddaji Mostovi – Hidak.
Folklora pisunstva delovnega ljudstva socialistične republike je,
da vsako desno-sredinsko vlado v Evropi obtoži flirta z nacifašizmom.
Kot da nas v tem bizarnem svetu slovenske resničnosti obkrožajo sami
neonacisti. Na Madžarskem, v Avstriji, v Italiji, na Hrvaškem, le mi smo
še zadnji branik liberalizma v Evropski uniji. Aha.
AGRFT Marjan, potencialni bodoči mesija kaviar levice, vidi Orbanov obisk kot vmešavanje v politiko tuje države. Titofilni Škoberne jo
razume kot projekt “velike Madžarske”. Siol je govoril o Orbanovem
“avtoritarnem in nedemokratičnem načinu vladanja” ter zadovoljno
spomnil na to, kako ga je vidno pijani Juncker pred leti fizično napadel in
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oklical za diktatorja. Jernej Pikalo je menil, da ima Slovenija izbiro med
orbanizacijo in normalnostjo. Uroš Jauševec iz iste stranke reformiranih
komunistov pa je s hashtagom Orban nič kaj subtilno pozval volivce na
nove “ljudske vstaje”, če zmaga Janša.
Orban nam lahko služi kot kalup, kako se odzvati na takšno histerijo.
Z dejstvi. Antifa “vsi-ki-jih-ne-maram-so-Hitler” retorika (v Sloveniji za
razliko od zahodnih držav v mainstreamu in propagirana s strani glavnih
medijev) se razblini kot milni mehurček, ko jo soočimo z resničnostjo.
Je Viktor Orban prišel na oblast s krvavim pokolom nasprotnikov in
političnimi ter medijskimi čistkami?
Ne. Na oblast je bil izvoljen po podobnem demokratičnem procesu,
kot so bili v državni zbor izvoljeni naši salonski levičarji – le da brez
skoraj absolutnega monopola nad mediji, kot je to pri nas. Takrat so
bili mediji na Madžarskem še pretežno levo usmerjeni – dejstvo, da so
zdaj bolj na desni strani, pa je povsem posledica delovanja ekonomskih
sil. Ljudje pač levo usmerjenih publikacij niso več brali v dovolj velikih
nakladah, da bi se jih še splačalo izdajati. Tudi slavni Népszabadság
je propadel zaradi finančnih težav. Če bi slovenski mediji delovali po
ekonomskih načelih, ne pa s podporo levičarskih tajkunov in sumljivega offshore denarja, bi se jutri popoldne zaprla vrata uredništev
Dela, Večera, Dnevnika in Mladine. Orbanova zmaga leta 2010 je bila
tako povsem medijsko čista. Še najbolj izdatno mu je pomagal bivši
socialistični premier Ferenc Gyurcsány z znamenitim govorom iz leta
2006, ki ga je gotovo kdaj zasebno povedal že vsak socialist, le da so
nesrečnega Ferenca na skrivaj snemali. Ko je priznal, da so vse “zajebali”,
da v 4 letih vladavine niso naredili ničesar in da je država preživela le
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po zaslugi svetovne konjunkture, je bilo Madžarom socializma končno
dovolj. Vse to se je zgodilo skoraj desetletje prej, preden je v Evropo
prišel prvi begunec pred arabsko pomladjo. Če so demonstracije leta
2006, največje po padcu komunizma 1989, še po kitajsko zatrli, je bilo na
naslednjih volitvah šale konec. MSZP, Madžarska različica reformiranih
komunistov SDP/ZLSD/LDS, se nikoli več ni zares pobrala. Tisti govor ni
bil iz trte zvit. Država je bila leta 2008, na začetku finančne krize, na
robu bankrota, na tisti kritični grški točki, ko naslednji mesec ne bi bilo
več dovolj denarja v proračunu za izplačilo plač javnih uslužbencev in
pokojnin, če ne bi sklenili dogovora z IMF in EU za 25 milijard evrov
kriznega posojila. Takrat je bila brezposelnost 11-odstotna, v revščini
pa je živelo 4 milijone (od 10) Madžarov.
10 let pozneje je Madžarska v veliko boljšem stanju kot takrat. Rast
je bila vse od leta 2011 (z izjemo kratke recesije leta 2012) robustna,
davki na dohodke nižji, delovna zakonodaja bolj fleksibilna, šolski sistem oblikovan tako, da je vzpodbujal tehnične študije, kjer je manjkalo
izobraženega kadra, gospodarstvo pa je bilo zaradi vseh teh ukrepov bolj
fleksibilno in mednarodno konkurenčno. Madžarska se je pred našimi
nosovi –medtem ko so se pri nas različni Kučanovi apostoli trepljali
po ramenih, zadovoljni, da smo dobili kakšno lakirnico ali delavnico
za proizvodnjo delov podvozja – spremenila v svetovno avtomobilsko
velesilo, ki na trg vsako leto pripelje več kot 500.000 novih vozil znamke
Mercedes, Suzuki in Audi. Brez fleksibilnega trga dela in izobraževalnega sistema, ki preferira tehnične poklice, bi bile to le mokre sanje.
Povprečen politolog, filozof ali študent abstraktne umetnosti se bo pač
slabo znašel na trgu dela, ki zahteva izurjene tehnike in inženirje. Tudi
zato je danes Madžarska brezposelnost 3,9-odstotna. Orbanizacija? V
tem okviru -ja, prosim!
Orban ni ekonomski guru in marsikateri strokovnjak je podvomil
v njegove nekonvencionalne metode (predvsem obdavčenje domače
porabe), vsekakor pa delujejo bolje kot so prej socialistične, ki so bile
na moč podobne tistim, ki jih že 10 let skoraj nepretrgoma vozijo naši
levičarji (visoka javna poraba, krpana s tujimi posojili in visokimi davki).
To je dejstvo, ki je tako nerodno za naše medije, da se skoraj nikoli ne
pogovarjajo o madžarski ekonomiji. Madžarska se skoraj po pravilu
povezuje z begunsko krizo.
Raje orbanizacija kot kučanizacija
Ja, podobno kot vse druge višegrajske države Madžarska ne želi
sprejeti migrantov iz migrantskih kvot. Potem ko je Nemčija v trenutku
očitne geopolitične nepremišljenosti odprla vrata bližnjevzhodnim in
afriškim ekonomskim migrantom, ki so trkali na vrata Evrope, je nato
hitro spoznala, da je milijon prišlekov – ki bi namesto poliranja novih
Volkswagnov v Wolfsburgu raje privzdigovali krila mladim dekletom in
živeli od socialne podpore – veliko preveč tudi za najmočnejšo evropsko
državo. S politično močjo so nato izsilili migrantske kvote, s katerimi bi
preselili 160.000 v Grčiji čakajočih migrantov iz Sirije in Eritreje po vseh
državah EU. Danes, ko ni bila preseljena in nastanjena niti tretjina tega
in ko iz vseh držav, ki so kvote sprejele, poročajo o nasilnih incidentih
in popolni nepripravljenosti migrantov za asimilacijo, je jasno, da so
kvote de jure še politično žive, de facto pa že dolgo ne obstajajo več.
Projekt prerazporejanja beguncev je propadel, tako kot nemško šolanje
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bodočih bližnjevzhodnih inženirjev. Evropa je obtičala z milijonom
nedokumentiranih in nepreverjenih ljudi, vsaj polovica teh ima bizarna
prepričanja o resničnostih tega sveta (spomnimo: več kot 80 odstotkov
ljudi v Siriji, Afganistanu, Pakistanu in Libiji je prepričanih, da si človek, ki
zapusti muslimansko vero, zasluži smrt). Višegrajski NE kvotam je edina
racionalna poteza, ki jo je EU v tem divjem učnem obdobju begunske
krize sploh povlekla. Tega se zavedajo varnostne službe vseh držav
EU kot tudi strokovnjaki s področja obramboslovja in varstvoslovja.
Robert Milton, bivši šef londonske metropolitanske policije, ki se danes
spopada z rastjo kriminala in vrstami nasilja, ki so bile prej povsem
neznane (napadi s kislino, kamenjanja, umori za družinsko čast …),
pravi, da obstaja velika verjetnost radikalizacije večjega števila tistih,
ki bodo pričakovali udobno življenje z visoko socialno podporo, nato pa
razočarani ugotovili, da Evropa le ni raj, kjer vsak dobi svojo hišo, avto in
mošejo nekje v bližini doma. Naselitev ljudi, ki so kulturno in družbeno
povsem nekompatibilni z okoljem, ni le neposredna nevarnost v tem
trenutku – latentni varnostni vidik nespametnih odločitev evropskih
voditeljev se bo pokazal komaj, ko bodo prvi begunci tukaj 10 let in
bodo neasimilirani in ekonomsko neintegrirani iskali naslednjo pot
v raj, potem ko se bo tista evropska razblinila. Večina teroristov, ki od
leta 2014 morijo civiliste po evropskih prestolnicah, prihaja iz krogov
razočarane mladine druge generacije ekonomskih migrantov, ki se
nikakor ne morejo integrirati v družbo, ne glede na to, kako zelo se
zahodna civilizacija trudi, da bi jim nekako pomagala na poti do kruha.
V državah, kot je naša, se o takšnih temah ne pogovarjamo radi.
Pometamo jih pod preprogo in se pretvarjamo, da ne obstajajo. Da ni
nobenih razlik med povprečnim Slovencem, ki hodi ob nedeljah v cerkev,
in Afganistancem, kateremu so od malih nog razlagali, da smo neverniki
njihovi sovražniki, ki si zaslužijo smrt. Še več, tiste, ki pereča vprašanja
migracij izpostavljajo, označujemo za ksenofobe. Pri nas v takšnih prišlekih
trenutna oblast (in njena potencialna AGRFT-kontinuiteta) ne vidi bodočih
džihadistov, ampak – naivno – nove volivce levice, ki bodo pomagali na
oblasti obdržati levo elito. Ta že 27 let samostojnosti išče vedno nove trike,
kako opravičiti svojo ekonomsko poraznost. Begunci so le naslednji korak,
potem ko so vsi domači reveži že nehali verjeti v njihove obljube. Podobno
kot Siriza v Grčiji. Na tistih čolnih plujejo novi volivci Ciprasa, Mesca, Židana
in Erjavca (političnega trupla Cerarja ni več higienično omenjati v tem
okviru). Zato slovenska levica tako zelo sovraži Viktorja Orbana. In zato
ga – tako kot vse nas, ki vztrajno opozarjamo na nevarnost nekontroliranih
islamskih migracij in ohlapnih, nekonsistentnih azilnih pravil – označuje
za neofašista. Nikoli se ne pogovarjajo o ekonomiji, saj tam nimajo kaj za
povedati. Polna usta pa so jih solidarnosti do beguncev. Begunci pa so tisti,
ki jim jih Orban “odganja” nazaj v države izvora (kjer po večini ni več vojn)
ali naprej na sever v bogatejšo germansko Evropo. Viktor Orban je krojač
njihovega bodočega potopa. Kot tudi drugi višegrajci. Orbanizacija? Tudi
v tem okviru, ja, prosim!
Zato naj spregovorijo argumenti, ne sovraštvo in prazna obtoževanja
o tem. Na podoben način, kot so argumentum ad hitlerum napadli vse
desno-sredinske vlade v naši okolici, bodo tudi bodočo desno-sredinsko
vlado v Sloveniji. Če nisi neosocialist, si fašist. Jauševec je že povedal,
da gredo na ulice. Ne bodo dopustili “orbanizacije” Slovenije. Ne bodo
dopustili, da se zmanjšajo brezposelnost in davki ter se poveča konkuJUNIJ – AM – 2018

renčnost gospodarstva. Ne bodo dopustili, da Slovenija ne bi gradila
svojih bližnjevzhodnih getov. Ne bodo dopustili, da kdorkoli v javnosti
pove, da kultura migrantov ni kompatibilna z domorodno. Ljudske
vstaje gotovo prihajajo. Lotimo se jih z argumenti, strpnostjo, a tudi z
odločnostjo, da se ne bo ponovilo leto 2013. Si danes kdo iz kaviar levice
upa v slovenskem javnem prostoru postaviti vprašanje, ali bi raje videli
na premierskem stolčku Alenko Bratušek ali Viktorja Orbana? Mislim, da si

ne upa. Ljudje so spregledali. Raje bi orbanizacijo kot kučanizacijo. Ena je
državo ekonomsko skoraj v južnokorejskem stilu izstrelila na pot napredka.
Druga je nekdanji vzhajajoči zvezdi Evropske unije prinesla stagnacijo, najvišje davke na svetu, orvelovski pogrom nad svobodo govora in kulturni
marksizem. Izbira je jasna. Edina razlika med Slovenijo in Madžarsko je
v tem, da pri nas ni nihče Pahorja, Bratuškove ali Cerarja posnel, ko so
partijskim kolegom razlagali, kako so vse zajebali.

Bi namesto tega raje imeli, da bi nas pred svetom zastopal tip, kot ga je opisal Vinko Vasle v sledečem prispevku?
Tit Turnšek je človek, ki ga v življenju spremljajo zanimive številke.
Revolucionar in politkomisar je svojo narodno-osvobodilno kariero
začel takoj po izbruhu vojne 1941, ko je bil star tri leta. Danes pri 80
letih je še vedno v prvih bojnih vrstah in po Sloveniji preganja fašiste
in domobrance. Ne moti ga, da ne enih in ne drugih ni več, a je njegov
fanatizem razumljiv, saj revolucija še traja in vedno se najde kdo, ki ga je
mogoče ozmerjati s fašistom, izdajalcem in domobrancem. Ali kot pravi
Turnšek, takšne je treba še vedno postreliti – ne bodo oni interpretirali
zgodovine, ker smo zmagali mi, in ne oni. Pri interpretaciji zgodovine
pa se zanaša na pisne vire Jožeta Pirjevca in Boža Repeta, ki sta se
zgodovine učila iz komunističnih virov.
Turnšek najbolj trpi zato, ker kot predsednik ZZB dejansko ni bil
udeležen v bojnih akcijah med NOB, ali pa se za triletnika še vsega ne
ve. Turnšek zato manjko na primer udeleženca Dražgoške bitke vešče
nadomešča z militantnimi nastopi in govori, da človek dobi občutek,
da je lastnoročno osvobodil pol Slovenije, pri drugi polovici pa je imel
tudi prste vmes. Njegov vokabular je pocestni, s čimer se je približal
gošarjem, kot komuniste iz gozdov imenujejo domobranci in izdajalci,
ker z intelektualci nikoli ne bi zmagali v revoluciji. Zato so jih po t.i.
osvoboditvi itak večino likvidirali. Najvišjo izobrazbo je imel Edvard
Kardelj kot gimnazijski maturant, zato je razumljivo, da je lepe misli in
dela kradel pametnejšim od sebe. Kardelja pa se je zaradi te in drugih
tatvin v emigraciji prijelo ime Edi Kradel.
Od prepričanega desničarja do petkratnega ločenca Tit Turnšek je
nemirni duh. V življenju je zamenjal 14 služb, v glavnem zato, ker se ni
ujel z drugimi oziroma drugi se niso ujemali z njim. Povsod je namreč rad
komandiral, bil je vedno prevzeten, prostaški in ošaben. In je takšen še
danes, kar je tudi edina kontinuiteta njegovega značaja, ker ideološko je
odtaval od skrajno desne na skrajno levo. Ta nemirni duh ga je tudi vodil
od ene stranke do druge, dokler ga v zavetje ni vzel Marjan Podobnik
in ga popeljal na oblast. V tistih časih je Turnšek veljal za prepričanega
desničarja, ki sovraži komuniste, laži in pravljice iz NOB, ki je zgrožen nad
povojnimi masakri in ki meni, da z vsemi temi nismo dovolj obračunali.
Psihološko patološko gledano se je s Turnškom kasneje moralo nekaj
hudega zgoditi, ker je začel sovražiti vse, ki so sovražili komuniste, in je
verjel v pravljice o NOB in osvoboditvi in še danes ob vsaki priložnosti
pove, da smo jih takrat še premalo pobili. In vedno je premalo, tudi

ko je dovolj. Možnosti za takšno Turnškovo spremembo sta samo dve:
ali ga je rahla kap ali pa je bil že od vsega začetka podtaknjenec, tako
imenovana peta kolona med desničarji.
O njegovem značaju govori tudi podatek, da je petkrat ločen in zdaj
šestič poročen. Zadnjo je našel na nekem spletnem portalu, ki je malo
tudi porno, saj tam najdeš, kar hočeš. Očitno je moral imeti težko življenje brez ljubezni, ker tudi o bivših ženah pravi, da je hodil od projekta
do projekta, ne od ljubezni do ljubezni. Njegovi slovesi od bivših so bili
burni, le peta mu je dala vetra. Zgodilo se je po tisti limonadi, ko so mu
Hrvati kot obrambnemu ministru zasegli vohunski kombi z vohunoma
vred in jim je skupaj z Janezom Drnovškom in Borisom Frlecom ponujal
umik vojske s Trdinovega vrha, če mu kombi dajo nazaj, pa mu ga niso
dali. Nesrečnika so poslali za veleposlanika v Peking, kjer je najprej
spolno nadlegoval uslužbenko ministrstva za zunanje zadeve, potem
pa ga je žena zalotila z neko drugo na veleposlanikovi mizi in je tako
rekoč veleposlaništvo razdejala.
Mein kampf z rdečimi platnicami
A če se bo po čem zapisal v zgodovino, se bo po besedah, ki jih je
namenil nekaterim poslancem v državnem zboru, ko je rekel, da so
lažnivi psi in lažnivi ... . (Če je on vulgaren, pa mi ne bomo!) To o psih
je za levičarje že kar bolestno simptomatično – Baričevičeva garaža,
Marka Crnkoviča desničarji kot stekli psi in desničarji, ki so desetkrat
manj inteligentni od psov Marka Bandellija. Potem naj nas ne čudi, če
je Prešernovo nagrado dobila ženska, ki javno kot umetnost doji pse.
Turnškove nove bleščeče izjave so na primer, da sta Madžarska in
Poljska fašistični, da izvensodnih pobojev ni bilo, ker so vsem regularno
sodili, kar je res, če se kot sojenje pojmuje s krampom po glavi, s sekiro
za vrat ali žive zazidane. Fanatično brani fejk njus 2. svetovne vojne, da
komunisti niso paktirali s Hitlerjem, da v komunizmu ni bila prepovedana svoboda besede, da je sedanja partitokracija hujša od komunizma.
In zelo umetniška se mu zdi izjava Svetlane Makarovič, ki je sorodnikom
tistih pobitih po vojni, ki nimajo grobov, rekla: »Če ne vedo, kam bi s
svečo, naj si jo nekam vtaknejo.«
Tit Turnšek in njegovi so še kar v gozdovih, razen v cerkvenih, kamor
si ne upajo. Javni nastopi Turnška pa so kot Mein kampf, samo da imajo
rdeče platnice.

Ko to pišem v drugi polovici maja, je po napovedih za volitve na prvem mestu Janševa SDS. Šarec je s svojo drugouvrščeno stranko dosegel komaj
polovico glasov prve. Bomo torej dali svoj glas tistemu, ki je do zdaj izpolnil vse obljube in Slovenijo spravil v Evropsko unijo ter v evrsko in šengensko
območje, ali pa Kučanovemu kandidatu, ki razen polastiti se oblasti za svojega političnega strica, nima nobenega načrta in nobene izkušnje v politiki?
Ni že čas, da rdečo zvezdo spravimo na tisto smetišče, kjer je že kljukasti križ?
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
POPOTOVANJA
V JERUZALEM

2. IZ JAFE V JERUZALEM
nadaljevanje

Griči so obrasli le z nizkim grmičevjem. Kraji so
lepi, romantični; ko bi imeli kaj gozdov, bi bili našim
podobni. Mestoma se dolina močno zožuje.
Frančiškan pokaže na levi višini obsežno skalo z
jamo. Menda se je tu Samson večkrat skril. V višavi
krožita dva orla. Čudil sem se množini kotorov ali
skalnih jerebov. Tudi cele trume navadnih jerebov so
frfotale pred vlakom. Lovska strast se mi je vzbujala.
Prijeten hlad odganja vročino. Višine so neznansko mične in nad njimi se razprostira krasno temnomodro nebo. Čudovit gorski svet.
V nižini in na pobočju raste žito. Siromašni felahi
roparskih obrazov so pri delu; menda bo “gorskim
orlom” rop postranski zaslužek.
Preden dospemo v Bitir, zapazimo tik proge porjavelega pastirja, ki ima na glavi pravcati evropski
– cilinder. Na glas se mu začnemo smejati. Gotovo
je moral veter kakemu popotniku ukrasti to pokrivalo, katero je potem Arabec pobral. Arabski pastir
v cilindru – ali ni to za smeh?
Lepi nasadi pričajo, da mora biti v bližini živa
voda. Res je. Ko se ustavimo v Bitirju, drvi vse k
studencu pit; tudi našemu parnemu stroju se je grlo
posušilo in ga pošteno napojijo.
Zemlja je skrbno obdelana; gredica je pri gredici.
Takih vrtov je malo. Zelenjava se proda večinoma v
Jeruzalemu. Zeleno sadno drevje nare
di pokrajino prijazno. Na višavi se vidijo
ostanki starega zidovja. Tu je bila močna
judovska trdnjava. Rimljani so jo oblegali nad tri leta. Bojda so pomorili toliko
ljudi, da je kri segala konjem do nosnic
in tekla do morja. V tem sporočilu bo
precej židovske baharije.
Nekoliko više od postaje se vidi med
drevjem voda, ki curlja čez skalo. To
je ajn Hanjeh. Poročilo pravi, da je pri
tem vrelcu Filip krstil črnega komornika
kraljice Kandake.
Proga vodi močno navkreber. Dolina
se imenuje el Verd, – “rožni dol”. Na višini
je videti več vasi. Svet je zelo divji; samo
skalovje je povsod, od rož ni ničesar.
Dolina se začne širiti. Sprejme nas vadi
el-Bukeia, stari Refaim ali dolina orjakov.
S kakšnim zanimanjem sem v šoli poslušal zgodbo
o pastirju Davidu in orjaku Golijatu! In tukaj je bil ta
dvoboj. S kamenčkom podere David “meseni stolp”,
da se omamljen zgrudi. Slavospevi Jeruzalemčank
odmevajo po gorah in dolinah. Ta kamnita tla pa so
pila kri padlih vojakov tudi še pri drugih priložnostih.
Ni več časa za zgodovinska premišljevanja. Popot
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niki postajajo nemirni. Sonce se je precej nagnilo. Na
levi in desni so poslopja. Srečavajo nas cele trume
ljudi. Pogledam skozi okno in vidim skozi drevje velik
zid... ni dvoma: to je, to mora biti – Jeruzalem.
Oko se mi orosi, srce mi močno utriplje. Zares!
Ponosna leži na višavi, obdana z močnim obzidjem
in ogromnimi stolpi trdnjava naše vere, kraljica vseh
mest, ponos krščanskih narodov. Jeruzalem, moj
sveti Jeruzalem, bodi pozdravljen tisočkrat!
Dolgo stojim in zrem kakor na prikazen iz drugega sveta. Sem in tja drvi tok ljudi. Moje oko išče
med množico svojega slovenskega rojaka. Sporočil
sem mu o prihodu. Kako, da ga ne ugledam nikjer?
Morda se je zakasnil? Postojim malo. Skozi množico
se prerije mož, ki me pokliče po imenu. Hitro se razumeva. Poda mi listek. Preberem: rojak dr. Martin
Ehrlich, vodja avstrijskega gostišča, mi sporoča,
da je zadržan zaradi pogreba dragega slovenskega
rojaka tem v Tan-Turju. Pošilja mi torej izvoščka, ki
naj me pelje v gostišče.
Kakor blisk zdirjata iskra arabca navzdol v hinomsko dolino in onkraj po krasni cesti navzgor. krasen
pogled na mesto. Orjaško obzidje in ponosni stolpi
se blešče v žarkih večernega sonca. Preko Jafskih
vrat jo zavijeva na severno stran. Zopet zidovje
in ogromna vrata. Skozi temno zidovje prideva na
živahno ulico, le malo še in arabca se ustavita; to
je avstrijsko gostišče v Jeruzalemu, torej naš dom.
Jeruzalem – zapadno obzidje

Ne traja dolgo in drugi voz pridrdra pred gostišče.
Od pogreba prideta dosedanji vodja dr. Fellinger in
novi vodja, rojak dr. Ehrlich.
Prisrčnemu pozdravu sledi prisrčen pogovor v
pozni večer.
Dolgo že nisem spal tako sladko kot to prvo noč
na domačih tleh v svetem Jeruzalemu.
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1. BOŽJI GROB –
– CESTA SITTI MIRIAM – GOBAVCI –
– OB MESTEM OBZIDJU – MORIJA –
– IZ PRETEKLOSTI –

nenje zvonov. Sedaj sva na potu tja.
Stopiva na cesto in na mestu sva, kjer je hodil
Zveličar s težkim križem, na poti “Via dolorosa”, na
pravem križevem potu. Njemu slediva. Na postaje
se ozreva le mimogrede. Ozke, nesnažne ulice;
zdaj se gre navzdol, zdaj navzgor. Povsod je polno
BOŽJI GROB
temnih obokov, po tleh neredne, izhojene stopnice.
Prvo jutro v svetem mestu. V Jeruzalemu sem,
Na levi in desni žgejo, cvrejo, pečejo; oster duh žali
svetih krajev pa še nisem videl. Kako je drhtelo po
nos. Tok ljudi gre sem in tja, da se komaj varuješ
njih srce! Rojak me skoraj pokara, da sem tako
sunkov. Sredi jeruzalemskega življenja sva in sicer
zgodaj na nogah.
sredi prav zemskega Jeruzalema. Ulic, kotov, raznih
Odmašujem v lični domači kapelici. Dasi spominja
duhov in dišav, gneče ljudi in živali je konec, poleg
v gostišču vse na dom in Avstrijo, je ta prostor pravi
lepe stavbe na levi zavijeva v prostorni preddvor – in
jeruzalemski biser. Ni treba omenjati, da sem bil ginBožji grob je pred nama.
jen, ko sem prvikrat opravljal sveto daritev v mestu,
Na obeh straneh so zidovja, ob katerih slone grški
kjer se je krvavo daroval večni veliki duhovnik.
in armenski menihi. Samostani so njih lastnina. Na
Dr. Ehrlich ima še nekaj opravkov. Medtem si
levi je tik pročelja mogočen stolp, kateremu se pa
ogledam naš dom.
pozna ponižanje, ker so mu odvzeli glavo, vrhnji del.
Postavim se k ograji nad vhodom. Na ulici je žiIz dveh mogočnih lin se vidi nekaj zvonov; tu pa tam
vahno. Ljudje in živali se gnetejo sem in tja. Obrnem
udari na uho njih otožni zvok. Nekdaj je kraljeval nad
se. Krasno poslopje. Najlepše v Jeruzalemu sicer ni,
Jeruzalemom ta orjak z znamenjem sv. Trojice na
ali skozi in skozi dostojno naše domovine. Lepoto
vrhu, zdaj se mora skriti pred stolpi s polmesecem.
povišuje umetno napravljeni vrt, ki ga zmore le
Križarji so ga postavili. Kaj je videl, kaj doživel!
Jutrovo.
Kolikim krasnim slovesFini, elegantni so tudi
nostim je bil priča, koliko
Bazilika Božjega groba
vsi notranji prostori, po
zemskih mogočnežev in s
sebno oni v prvem nadkronami ovenačnih kra
stropju za plemenite roljev kakor tudi preprostemarje. Snažnost je naravga ljudstva vseh narodov
nost vzorna. Vse kaže, da
in jezikov je videl iti kot
je vodstvo hiše v skrbnih
ponižne romarje čez ta
rokah.
preddvor. Zrl je pa tudi
Poseben kinč notranjih
dneve žalosti in propada.
prostorov so grbi znameProstori, katere čuva, so
nitih oseb, ki so bile tu
bili prazni, opustošeni in
kot romarji.
tožil je s prerokom: »Poti
Ko je bil Jeruzalem še
na Sion žalujejo, ker nihv oblasti križarjev, je bila
če ne pride na praznik.
navada, da so vitezi v
Vsa njena vrata (vrata
cerkvi Božjega groba na
Judeje) so razbita, nje
steni razobesili svoje ščite
ni duhovniki vzdihujejo.
z grbi. Vitez je s tem daNjene mladenke so žaroval Zveličarju najdražlostne; in ona, bridko ji
je, svoje neoskrunjeno
je.« (Žal 1,4).
ime. Doma je potem lahLjudi na tem dvoru ni
ko svojega sina opominkoli ne zmanjka. Nekaj
jal: glej, grb tvoje krvi visi v Jeruzalemu v največjem
prodajalcev ima na tleh razprostrto svoje blago. Zdaj
svetišču; ohrani neomadeževano svoje ime!
sva pred vhodom, pred zidovjem, ki oklepa največja
Božji grob je v tujih rokah. Polkovnik pl. Himmel,
svetišča.
ki si je v novejši dobi pridobil za romanje v Sveto
Od dveh velikanskih vrat so desna zazidana, kakor
deželo nevenljive zasluge, je obnovil staro navado
tudi okna pred vhodom. Že ta pogled žali oko in srce.
in jo prenesel v avstrijsko gostišče.
Kdor pride sem, mora imeti srce polno žive vere.
Grbi romarjev iz cesarske hiše so v kapeli, drugi
Izključen je vsak dvom. Kraji so isti, na katerih so
na hodniku prvega nadstropja. Spominske plošče
se vršile skrivnosti. Da ni vse tako, kakor bi želelo
imajo tudi skupna romanja.
verno srce, za to se ne smeš zmeniti.
Dr. Ehrlich me pride klicat za prvi pohod po sveVstopiva. Na levi slone čuvaji, muslimani, s cigatem mestu. Vsakdo si lahko misli, kam se najprej
retami v ustih in črno kavo pred seboj. Ne zmenim
obrnejo najini koraki. Jeruzalem in Božji grob je
se zanje. Pogledam na vse strani. Čuti me hočejo
romarju eno in isto. Že sinoči sem gledal gor na
zapustiti. Odpre se mi nov svet.
ogromno kupolo, od koder je donelo slovesno bobVidim ljudi, ki prihajajo in odhajajo, poklekuje-
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jo, poljubujejo tla. Gledam svetilnike, z zlatom in
srebrom okrašene stene, nizke kapelice, velikanske
stebre, ogromne kupole. Čujem molitve, govor,
smeh. Zrem tisočere reči, a svojih misli nimam več
v oblasti. Osupnjen, ginjen, iznenaden stojim. Rojak
me opomni, naj stopim korak dalje.
Stojiva pred rdečkastim kamnom. Ob straneh je

Kapela Božjega groba iz kupole

mnogo visokih svetilnikov, deset svetilnic obseva
kamen z milo svetlobo. Tu je bilo telo Zveličarjevo
maziljeno za pogreb. Tu sprejmejo katoliškega patriarha, kadar pride k Božjemu grobu. Pokleknem in
poljubim sveti prostor.
Pred nama je grda stena. Postavili so jo Grki,
da si zagotovijo svojo posest; neznansko so s tem
oskrunili vso stavbo.
Obrneva se na levo, kjer so stale žene. Le nekaj
korakov je. Romar stopa molče z največjim spoštovanjem, zakaj tu se je premikal nekdaj najsvetejši
mrtvaški sprevod. Mrlič, katerega so nosili, je bil
Božji Sin!
Jožef Arimatejec in Nikodem nosita s služabniki dragega mrtveca, Janez, Jakob, Peter,
vsi škofje, zastopajo duhovščino. Za mrtvim pa
žaluje Mati bolečin, Marija, za njo Magdalena in
druge pobožne žene. Sprevod pride do groba
pod senco košatih cipres. Možje položijo mrliča
v kamniti grob. Sonce zahaja. Krvavo rdeči žarki obsevajo žalujočo skupino, ki objokuje svoj
najdražji zaklad.
Na vrtu je bil Zveličar pokopan. Iz rajskega
vrta je prišel greh in z njim smrt; iz tega vrta ob
Golgoti rešenje in vstajenje. V vrtu na Oljski gori
se je pričelo trpljenje, v vrtu končalo Zveličarjevo
življenje. Tu so položili njegovo telo kot seme v
zemeljsko gredo, da vzraste za vstajenje. Na vrtu
domačega pokopališča bodo vsejali tudi tvoje telo
»v propadljivosti, (da se) obuja v nepropadljivosti«
(1 Kor 15,42).
A kje je vrt? Kje je kamen, kje so ciprese, kje
rožičevci? O vrtu ni več sledu.
Namesto cipres se dviga kvišku osemnajst ogrom
nih stebrov, na katerih sloni mogočna kupola. Vse
je precej umazano, začrnelo od dima; kljub temu je
okrogla stavba veličastna.
Iz srednjega okroglega okna pada svetloba na

manjšo stavbo. Ruska cerkvica v majhni podobi.
Nizek vhod vodi v notranjščino. Tu poklekneva, to
je Božji grob.
Ne vidim nebroja svetilnikov, podob, raznovrstnega okrasja, ki je tu nakopičeno. V srcu je nastal
vihar. Ne vem, kako sem prišel v notranjščino.
V nizkem prostoru sva. Vse je gol marmor. Od
stropa visi petnajst dragocenih svetil. To je
angelska kapela, kjer je sedel angel, ko so
prišle žene.
Dr. Ehrlich mi ukaže kleče iti dalje. Ozek,
nizek je vhod v majhen prostor. Tu je pravi
Zveličarjev grob. Luč petinštiridesetih svetilk se
lesketa na belem marmorju, s katerim je vse
obloženo. Na kolenih poljubim prostor. Oko se
ne ubrani solza. V biserih in dragocenih kamnih
se lomi žarek luči. Srce kipi od radosti in veselja.
»Njegov grob bo veličasten.« Čudovito so se
izpolnile preroške besede.
Grob je bil veličasten sam na sebi. Bil je na
tihem zelenem vrtu, sredi pestrih rožic, v lepo
izsekanem kamnu. Truplo je počivalo mirno
kakor marmornata podoba, polno ran, pa brez
krvi in brez gnilobe. Vonj dragocenih mazil in
dišav je napolnjeval ves prostor. Božanstvo ga je
ozaljšalo z bleščečim vencem svetle zarje in angeli
so čuvali ta nebeški zaklad.
Veličasten je bil grob zaradi nežne ljubezni Marijine, pobožnih žen in apostolov. Kakor metulji in
čebelice okoli rož, tako so krožile tudi njih misli in
čuti okoli tega groba. To so bila prva srca, katera
je vleklo na ta kraj. Njim so sledila tisočera vseh
narodov in krajev, kjer se slavi Zveličarjevo ime.
Veličasten je grob tudi zaradi strahu sovražnikov.
Oni zapečatijo kamen in obdajo grob s stražo, da je
resnica vstajenja nedvomljiva.
Kapela Božjega groba

Kakšno veselje, da moreš klečati na takem pro
storu! Srce vriska od radosti. »Jaz sem vstajenje in
življenje; kdor v mene veruje, bo živel vekomaj!«
(Jn 11,26).
Blažilno veselje je prikipelo do vrhunca drugi dan,
ko sem imel milost, da sem na tem prostoru opravil
daritev svete maše.
Dolgo ne smeva ostati tu, ker pobožnih obiskovalcev ne manjka nikoli.

