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KOSTANJEVICA je grič na državni meji med italijansko (Staro) Gorico in slovensko Novo Gorico, ki je dobil ime po 
mnogih kostanjevih drevesih, ki so rasla tam. Komaj dobrih 11 metrov visok grič z Marijino cerkvijo in frančiškanskim 
samostanom povezuje obe mesti. Prvo cerkvico je na tem mestu dal postaviti leta 1623 grof Matija Thurn, v varstvo 
pa so jo sprejeli karmeličani, ki so, kot kaže, prvotno cerkvico porušili in zgradili novo v velikosti sedanje glavne ladje, 
kateri so nekaj let pozneje dodali prezbiterij, pozneje pa še stranske oltarje in hodnike, kakor so danes. Vse to so v 
letih 1666 do 1706 bogato okrasili s freskami in štukaturami. Cesar Jožef II. je leta 1781 karmeličane pregnal, cerkev 
in samostan pa sta bila zaprta do leta 1811, ko sta bila izročena svetogorskim frančiškanom, ki jih je isti cesar pregnal 
v Gorico. Leseni oltar so nadomestili s sedanjim marmornatim iz cerkve sv. Antona v Gorici in ga skupaj s cerkvijo 
posvetili Gospodovemu oznanjenju. Oltar je ostal ohranjen, čeprav je bila cerkev skoraj v celoti porušena med prvo 
svetovno vojsko 1914-1918 in hudo poškodovana v potresu leta 1976. Pri tem oltarju je 42 let maševal slavist p. 
Stanislav Škrabec, ki je v letih 1873 do 1915 živel in deloval v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici. Občasno je 
za cerkev, samostan in grič še vedno v rabi ime Kapela iz časov, ko je na njej stala prva cerkvica.

JULIJ letos nima kakih posebnih praznikov, saj so se zaradi zgodnje velike noči že vsi zvrstili v maju in juniju. Na 
prvo nedeljo v juliju (1.) je že tradicionalna izseljenska nedelja, ki zbere na pikniku izseljence, ki so takrat na obisku v 
domovini. Nedelja pred sv. Krištofom je Krištofova nedelja (22.), ki je praznovanje zavetnika šoferjev. Sv. Krištofu se je 
treba priporočati za varno vožnjo, še posebno še, da bi nas varoval norcev na cesti. Nekaj julijskih svetnikov: apostol 
Tomaž (3.); v Sloveniji slovanska apostola Ciril in Metod (5.); mladinska svetnica in mučenka za čistost Marija Goretti 
(6.); oče zapadnega meništva Benedikt (11.), katerega redovno vodilo so poleg benediktincev prevzeli tudi cistercijani 
in trapisti in še nekateri manj razširjeni meniški redovi; mučenca Mohor in Fortunat (12.), ki sta drugotna zavetnika 
ljubljanske nadškofije, po sv. Mohorju se pa tudi imenuje najstarejša slovenska založniška hiša Mohorjeva družba; 
frančiškan, redovni generalni predstojnik, škof in kardinal Bonaventura (14.); kapucin in cerkveni učitelj Lovrenc Brindiški 
(21.); spokornik Aleš (17.); evangeljska spokornica Marija Magdalena (22.); mučenec Krištof (24.); apostol Jakob Starejši 
(25.); Marijina starša Joahim in Ana (26.); učenci sv. Metoda Kliment Ohridski, Naum, Gorazd in tovariši (27.); škof in cer-
kveni učitelj Peter Krizolog (30.) in ustanovitelj jezuitov Ignacij Loyolski (31.). Marijina spomina pa sta: ptujskogorska 
Mati Božja (2.); in karmelska Mati Božja (16.).

AV E MARIA
VSEBINA – JU LIJ 2008

 193 KOLEDAR
  UREDNIK VAM.... 
	 194	 SLUŽBA	BESEDE	–	p. Bernardin Sušnik
	 196	 DOTIK	Z	VERO	–	sv. Efrem Sirski
	 	 ŠE	ENA	OD	DVANAJSTERIH	ROŽ	MARIJI	MISIJONARKI	–
            p. Vladimir Kos
	 197	 IGNACIJ	KNOBLEHAR	–	Franc Jaklič  
 198	 BRALI	SMO	...	razni viri
	 200	 ZILJSKO	ŠTEHVANJE	–	Niko Kuret
	 201	 VESELA	PESEM	IZ	VESELEGA	SRCA	–	bl. Anton Martin Slomšek
 202 sveta zgodovina: GALILEJSKI DNEVI
	 	 	 	 	 				EVANGELJSKA	DEJAVNOST	–	Henri Daniel-Rops
 207 MOLITVENI NAMEN ZA JULIJ 2018
	 208	 SVETA	MATI,	HIERARHIČNA	CERKEV	–	Frančišek
	 209	 PLAT	ZVONA	ZA	KRŠČANSTVO	MED	NILOM	IN	INDOM	–
              Drago Ocvirk
	 210	 VERUJEM	V	V	VEČNO	ŽIVLJENJE		p. Bruno Korošak
	 212	 RAST	GORČIČNEGA	DREVESA	–	p. Metod Benedik
	 213	 JE	KDO	TU?	–	Helmut Krätzl
	 214	 naša	kutura:	JOSIPINA	TURNOGRAJSKA	–	Silvester Čuk
 215 SLOVENSKI NOVOMAŠNIKI 2018
	 	 DOBRODOŠLI	V	21.	STOLETJE
	 216	 misijoni:	MESTO	LEPOTIC	POD	CVETOČIMI	ČEŠNJAMI.	A	LE	Z	ENO
	 	 	 	 	 	 	 	 								PRAVO	–	p. Vladimir Kos
	 217	 	 	 		BANGLADEŠ,	KITAJSKA,	MEDNARODNO	–	Agencija Fides
	 	 “za	narodov	blagor”:	(PO)VOLILNO	PABERKOVANJE	–
              p. Bernardin Sušnik
	 224	 NA	JUTROVEM–	 Jurij Trunk



2018 – AM – JULIJ 193

Boljša je ena iskra božjega spoznanja,
kakor grmada posvetnega modrovanja.

slovenski pregovor

Če je tega meseca presuho,
ostane grozdje prav drobno.

Mrzel in moker mali srpán
trtnemu sadu močno je v bran.

Če je Aleš (17.) suhoparen in suh,
si napravi za zimo topel kožuh.

Pred Jakobom (25.) tri dni lepo,
rž v redu dozorela bo.

JULIJ – MALI SRPAN
  1 N 13. NEDELJA MED LETOM;
		2	 P	 Ptujskogorska	Mati	Božja;	Oton	Bamberški,	

šk.;	Bernardin	Realino,	red.;
		3	 T	 Tomaž,	ap.;	Leon	II.,	pap.;	Anatol,	šk.;
		4	 S	 Elizabeta	Portugalska,	kraljica;
		5	 Č Ciril	in	Metod,	slovanska	apostola	(v Slove-

niji); Anton	Marija	Zaccaria,	duh.;
		6	 P	 PRVI	PETEK;	Marija	Goretti,	dev.,	muč.;
		7	 S	 PRVA	SOBOTA:	Izaija,	prerok;	Vilibald,	šk.;

  8 N 14. NEDELJA MED LETOM; Gregor Gras-
si,	šk.	in	tov.	muč.;	Akvila	in	Priska,	uč.	ap.

  9 P Nikolaj Pick, Wilhad in tov., gorkumski 
muč.;	Brikcij,	šk.;

	10	 T	 Veronika	Giuliani,	red.;	Pacifik	Asiški,	red.;
 11 S Benedikt,	op.,	oče	zahodnega	meništva;
	12	Č	 Mohor	in	Fortunat,	muč.;
	13	 P	 Henrik	II.,	cesar;	Joel	in	Ezdra,	preroka;
	14	S	 Kamil	de	Lellis,	red.	ust.;	Frančišek	Solan,	

red.;	Kateri	Tekakwitha,	dev.;

 15 N 15. NEDELJA MED LETOM; Bonaventura,	
šk.,	c.	uč.;	Vladimir	Kijevski,	knez.;

	16	 P	 Karmelska	Mati	božja;	Evstahij,	muč.;
	17	 T	 Aleš,	spok.;	Leon	IV.,	pap.;
 18 S Simon	iz	Lipnice,	red.;	Friderik,	šk.,	muč.;
	19	Č	 Ambrozij	Aupért,	op.;	Arsenij	Vel.,	pušč.;
	20	 P	 Marjeta	Antiohijska,	dev.,	muč.;
	21	S	 Lovrenc	Brindiški,	red.,	c.	uč.;

 22 N 16. NEDELJA MED LETOM; Marija Magda-
lena	(Majda),	svetopisemska	žena;	

23	 P	 Brigita	Švedska,	red.;	Apolinarij,	šk.,	muč.;
	24	 T	 Krištof,	muč;	Kristina	iz	Bolsene,	muč.;
 25 S Jakob	st.,	ap.;	Valentina	in	tov.,	muč.;
	26	Č	 Joahim	in	Ana,	starša	Device	Marije;
27		P	 Kliment	Ohridski,	Naum,	Gorazd	in	tov.;
	28	S	 Inocenc	I,	pap.;	Viktor	I.,	pap.;

 29 N 17. NEDELJA MED LETOM;	Marta	iz	Beta-
nije,	sestra	Marije	in	Lazarja;

	30	 P	 Peter	Krizolog,	šk.,	c.	uč.;	Julita,	muč.;
	31	 T	 Ignacij	Loyolski,	red.	ust.;	Fabij,	muč.

UREDNIK VAM
Kot se je s “kresom” 24. junija leto prevesilo v drugo 

polovico, tako se tudi Ave Maria s to številko preveša v 
drugo polovico leta 2018, svojega 110. letnika življenja in 
2. letnika izhajanja samo na svetovnem spletu. Zanimivo 
je, da je publikacija v začetku obstoja zgolj na internetu 
imela okrog 180 obiskov na mesec, sredi drugega leta 
pa jih ima 450 do 500 mesečno in to brez vsake reklame. 
Očit no je, da revija dobiva svoje mesto v slovenski ponudbi 
verskega tiska, kar opravičuje njen obstoj. Torej bomo z 
njo nadaljevali “dokler bo še vetra kej”, kot poje narodna 
pesem. Pri tem ne mislim na denar, ampak na človeške 
moči in voljo za urejanje.

Slovenska politika je še vedno popolnoma nepredvid-
ljiva. Ko to pišem, ne morem niti malo ugibati, kaj se bo 
skuhalo do časa, ko boste to brali – to je pač usoda meseč-
nika, ki ne more biti nikdar tako na tekočem (Amerikanci 
pravijo “updated”) z vestmi in novicami, kot so to lahko (in 
tudi morajo biti) dnevniki. Pri nas je pa še dodaten problem: 
glavni mediji (tisk, radio, TV) niso v službi resnice, ampak 
v službi propagande tiste politične opcije, ki ima za svojo 
neodtujljivo pravico to, da vlada v Sloveniji, čeprav je s 
svojo pogoltnostjo in nesposobnostjo spravila Slovenijo 
na rob propada. In bolj ko ga lomijo v politiki in gospo-
darstvu, bolj morajo mediji lagati in izkrivljati dejstva ali 
jih zamolčevati, da ljudje ne bi pomislili na to, da bo vse te 
dolgove treba nekoč vrniti. Takrat se bo dosedanja politična 
elita lepo umaknila in prepustila plačevanje žepom pridnih 
davkoplačevalcev, sama pa uživala. Toda koliko časa? Saj je 
vsa ta banda že bliže osemdesetim kot sedemdesetim in 
večini že kar krepko “drsa pripeva”. Je pa tudi to, da zloba, 
s katero so se dogajali medvojni in povojni pomori in ves 
povojni kriminal do današnjega dne, ne more biti le člo-
veškega izvora. Prepričan sem, da je Bog hudiču dovolil 
botrovati vsem tem zločinom, da bi se končno zavedeli, kdo 
je “glavni”, kdo ima vajeti zgodovine v rokah. Spomnim se, 
kako smo molili in kako polne so bile cerkve med vojsko, ko 
nikoli nisi vedel, kdaj ti bo padla bomba za vrat ali pa te bo 
izza kakga vogala pokosil vosovski morilec, da o odgonu v 
taborišča in izgnanstvo niti ne govorimo. Gospodarski kri-
minal, droge, migranti in njihovo nasilje, vse to so znaki, da 
smo že sredi tretje svetovne vojske, ki ne mori z bajonetom 
na puški, ampak zadaja skrite zahrbtne udarce, medtem 
ko se v obraz prijazno smehlja. Iz razodetja, posebno iz 
zadnje svetopisemske knjige, ki nosi prav naslov Razodetje, 
vemo, da bo končna zmaga Božja. Se bo pa vsakemu posa-
mezniku zastavilo vprašanje, na kateri strani je bil. Molitev 
za domovino je obenem molitev za uničenje komunizma 
in vseh njegovih zlih posledic. Je dokaz, da smo na pravi 
strani, na strani zmagovalca. p. Bernardin
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S LUŽBA
P. Bernardin Sušnik

1. julij
13. nedelja med letom
JEZUS OBUDI DEKLICO
Mr 5,21-43
Prilikam	iz	“Govora	ob	jezerski	obali”	–	delno	smo	

jih	obravnavali	prejšnje	nedelje	–	sledi	v	Markovem	
evangeliju	pripoved	o	treh	čudežih:	pomirjeni	vihar	
(4,35-41),	ozdravljenje	obsedenca	v	géraški	deželi	
(5,1-20) in odlomek 13. nedelje med letom, v ka-
terem	sta	obdelana	dva	čudeža.	Ob	branju	besedila	
nam	je	jasno,	da	je	poudarek	na	obujenju	Jaírove	
hčere,	medtem	ko	ima	vrinjena	zgodba	o	krvotočni	
ženi	dvojen	vidik:	postavi	vero	kot	pogoj	in	zadnji	
vzrok	obeh	čudežev	in	zamakne	nekoliko	pripoved	
o	obujenju	od	mrtvih	ter	s	tem	zveča	napetost,	saj	
bolna	deklica	medtem	umrje.	Kot	vse	kaže,	je	se-
danja uvrstitev obeh ozdravljenj, od katerih je eno 
zdaj	kot	okvir	drugemu,	stvar	poznejšega	urejanja	
evangelija	in	da	sta	v	začetku	obe	ozdravljenji	krožili	
ločeno.	To	potrjujejo	tudi	jezikovne	posebnosti	enega	
in	drugega	opisa:	v	ozdravljenju	Jaírove	hčerke	od-
seva	hebrejsko	izrazoslovje,	medtem	ko	daje	čudež	o	
krvotočni	ženi	z	množico	deležnikov	misliti	na	grško	
jezikovno	ozadje.	Vera	krvotočne	žene	je	jasna,	saj	
je	sama	pri	sebi	rekla:	»Če	se	le	dotaknem	njegove	
obleke,	bom	ozdravljena.«	O	načelniku	shodnice	pa	
ne	vemo,	ali	je	bil	eden	redkih,	ki	so	Jezusa	spošto-
vali,	ali	pa	je	našel	pot	do	njega	samo,	ker	mu	je	
voda	tekla	v	grlo.	Nekaj	vere	je	načelnik	shodnice	
vsekakor	moral	imeti,	saj	pri	njem	ni	nobenih	“če	
moreš”,	ampak	le	prošnja:	»Pridi,	položi	roko	nanjo.«	
Ključni	izraz	pri	obeh	čudežih	je	torej:	“verovati	–	biti	
rešen”.	Ta	zahteva	po	veri	se	bolj	ali	manj	odkrito	
pojavlja	pri	vseh	Jezusovih	čudežih,	včasih	jo	je	pa	
izrecno	zahteval	z	javno	izjavo.	Pri	obujenju	Jaírove	
hčerke	pa	se	pojavlja	še	ena	misel,	ki	je	popolnoma	
odsotna	 bodisi	 pri	 judovskem,	 bodisi	 pri	 grškem	
pojmovanju	smrti:	za	tistega,	ki	deluje	v	moči	Boga,	
biti	mrtev	ne	pomeni	nič	drugega	kot	“spati”,	zato	
more	“mrtvi”	biti	obujen.	Je	pa	seveda	vprašanje,	
kdo	more	to	storiti.	V	Svetem	pismu	imamo	poleg	
Jezusa	tudi	primere	prerokov	Elija	in	Elizeja,	a	tudi	v	
zgodovini	Cerkve	se	najde	kaj	podobnega.	Vsekakor	
pa	je	to	potrdilo	več,	da	s	smrtjo	ni	vsega	konec.

8. julij
14. nedelja med letom
ROJAKI KRISTUSA NISO SPREJELI
Mr 6,1-6
V	preteklih	odlomkih	je	Markov	evangelij	opisal	

tako	velike	Jezusove	čudeže,	kot	vero	neke	preproste	
žene	 	 in	načelnika	shodnice.	Nato	v	nadaljevanju	
postavi	nasprotje:	nevero	njegove	širše	družine	in	
vsega	 njegovega	 kraja.	 Nalašč	 poudarjam:	 širše	
družine.	 Pri	 Izraelcih	 je	 bil	 pojem	 sorodstva	 zelo	
razvit,	zato	je	razumljivo,	da	so		uporabljali	izraza	
“bratje”	in	“sestre”	ne	le	za	bratrance	in	sestrične,	

pač	pa	še	za	kako	bolj	oddaljeno	sorodstveno	koleno.	
Vsekakor so v gnezdu, kot je bil Nazaret, “gledali 
drug drugemu v lonec”, torej vedeli za Jezusove 
čudeže	v	Galileji.	V	okolju,	kot	je	bila	Galileja,	pač	
ni bilo treba modernih medijev, da so se novice 
hitro	širile.	Vsekakor	ima	človek	občutek,	da	je	bila	
njihova	 reakcija	nekako	 taka:	»Nazarečan	 je,	kot	
smo mi, torej to, kar se dogaja, ne sme biti res.« 
Poudarjam:	ne	sme	biti	res!		Seveda	je	potem	ra-
zumljivo,	da	v	Nazaretu	samem	niso	bili	možni	ču-
deži,	saj	je	bila	za	vsak	čudež	potrebna	vera.	Če	se	
ozremo	okrog	sebe,	bomo	opazili,	da	je	to	pogosta	
človeška	reakcija:	tistega,	kar	nam	ne	gre	v	račun,	
ne	bomo	priznali,	tudi	če	je	res,	ker	ne	sme		biti	res.	
Dobremu	človeku	ne	bomo	priznali	njegove	dobrote,	
ne	zato,	ker	ni	 res,	ampak,	ker	ne	sme		biti	 res,	
sicer	se	bo	naše	stališče	podrlo.	Točno	to	se	dogaja	
s	slovensko	medvojno	in	povojno	zgodovino.	Kljub	
vsem	pričevanjem,	kljub	grobiščem,	ki	jih	odkrivajo	
vsepovsod,	ni	med	odgovornimi	nobenega	znaka	za	
priznanje	in	obžalovanje,	ker	preprosto	za	njih	ne	
sme		biti	res,	da	se	tako	ne	bi	podrli	njihovi	ideali	(teh	
sploh	nikoli	niso	imeli),	pač	pa	vsi	privilegiji,	ki	jih	še	
vedno	uživajo.	Ni	važno,	ali	dejstva	zanikajo	ali	samo	
pometajo	pod	preprogo.	Važno	je,	da	odtod	izhaja	
mržnja	in	sovraštvo,	vzrok	vsega	pa	je	ošabnost,	ki	
zmote	noče	priznati.	In	prav	zaradi	tega	vse	kaže,	
da	je	do	sprave	v	Sloveniji	še	dolga	pot.	Najbrž	bo	
morala izumreti cela generacija krivcev, tistim, ki 
bodo	ostali,	pa	bo	treba	ukiniti	vse	privilegije,	saj	je	
znano,	da	gredo	njihova	načela	zgolj	skozi	želodec	
oziroma	žep.	Kaj	je	čast	pa	tako	niso	nikoli	vedeli,	
zato	je	ne	spoštujejo	ne	pri	sebi	ne	pri	drugih.

15. julij
15. nedelja med letom
JEZUS POŠILJA APOSTOLE
Mr 6,7-13
Evangelistovo	 poročilo	 o	 razposlanju	 apostolov	

je	 treba	 povezati	 s	 poročilom	o	 odnosu	 Jezusove	
širše	 družine	 in	 vseh	Nazarečanov	do	 Jezusa.	Že	
nekateri	 družinski	 člani	 so	 ga	 hodili	 prepričevat,	
naj	opusti	svoje	oznanjevalno	delo,	še	hujši	so	bili	
pa	Nazarečani,	 ki	 so	 ga	 enostvno	 odklanjali.	 Kot	
nekakšen odgovor na to si Jezus organizira svojo 
skupno	apostolov	in	učencev	in	jih	razpošlje	tja,	kjer	
so	ljudje	bolj	sprejemljivi,	saj	njegov	nauk	ni	zgolj	
teorija,	ampak	zahteva	tudi	osebno	sodelovanje,	ki	
se	začenja	s	spreobrnjenjem.	Ko	Jezus	razpošlje	apo-
stole	in	jim	naroči,	naj	ne	jemljejo	ničesar	s	seboj,	
torej	naj	se	zanašajo	izključno	na	gostoljubnost,	to	
odseva	tedanje	prilike.	Takrat	je	namreč	vsepovsod	
mrgolelo	potujočih	“misijonarjev”,	ki	so	gledali	pred-
vsem	na	svoj	žep	in	svoje	koristi,	oznanjevanja	pa	
jim	je	bilo	prav	malo	mar	–	v	kolikor	so	sploh	imeli	
kaj	oznanjati.	Že	apostol	Pavel	se	je	moral	kar	precej	
otepati	z	njimi.	Sicer	pa	danes	ni	bistveno	drugače,	



2018 – AM – JULIJ 195

BESEDE
le	da	se	oznanjevalci	skrivajo	pod	drugačnimi	preo-
blekami.	Zanašati	se	na	gostoljubnost	torej	pomeni	
oznanjati	nauk	nesebično,	dati	zastonj,	kar	si	prejel	
zastonj. V svojem misijonskem delovanju se je Cer-
kev	tega	vedno	držala.	Nisem	še	zasledil	v	zgodovini	
kakega misijonarja, ki bi obogatel z misijonskim de-
lom,	čeprav	so	mnogi	od	njih	v	življenju	razpolagali	z	
velikimi	vsotami.	To	je	tudi	edini	način,	ki	zagotavlja	
uspešno	oznanjevanje:	za	tiste,	ki	jim	je	evangeljski	
nauk	 nekaj	 novega,	 je	 nesebičnost	 oznanjevalca	
prva	stopnja	na	proti	približevanja.	Za	oznanjevalca	
samega	pa	nesebičnost	pomeni	tudi	nenavezanost,	
kar	mu	daje	svobodo	besede	in	gibanja.	Pri	tem	pa	
je	seveda	treba	paziti,	da	se	oznanjevanje	ne	umak-
ne zgolj socialnemu udejstvovanju. Ta skušnjava je 
namreč	vedno	velika,	saj	bi	marsikje	najraje	videli,	
če	bi	se	Cerkev	pridno	ukvarjala	s	šolami	in	bolnišni-
cami,	oznanjevanje	pa	omejila	kar	se	le	da.	Vendar	
mora	socialno	udejstvovanje	biti	samo	pot	k	širjenju	
veselega	 oznanila,	 saj	 širjenje	 Božjega	 kraljestva	
sicer	ne	izključuje	socialne	dejavnosti,	ne	sme	se	pa	
ob	njej	ustaviti	na	račun	krsta	in	pouka.

22. julij
16. nedelja med letom – Krištofova nedelja
JEZUS SKRBI ZA SVOJE OVCE 
Mr 6,30-34
Evangeljski	odlomek	 je	pravzaprav	uvod	v	po-

množitev	kruha.	Vztrajnost	množic,	ki	so	ostajale	v	
Jezusovi	bližini	kaže	po	eni	strane	odnos,	ki	so	ga	
imele	do	Jezusa	samega,	po	drugi	strani	pa	privlač-
nost,	s	katero	je	Jezus	Božji	nauk	podajal.	Če	tvega-
mo	primerjavo:	ista	jed	je	lahko	ponujena	privlačno	
pripravljena	in	lepo	aranžirana	na	pogrnjeni	mizi,	ali	
pa	vržena	pred	človeka	češ	jej,	če	hočeš,	če	nočeš,	
pa	pusti.	V	prvem	primeru	bo	tudi	majhna	količina	
nasitila,	v	drugem	pa	tudi	velik	kup	ne	bo	nudil	za-
doščenja.	Tudi	pri	Božjem	oznanilu	je	isto.	Tudi	Božje	
oznanilo	lahko	zanikrn	oznanjevalec	poda	v	zoprni	
obliki,	ki	ne	bi	nikogar	navdušila.	Žal	poznamo	tudi	
take	oznanjevalce	(če	jim	sploh	lahko	tako	rečemo),	
ki	niti	niso	tako	redki.V	vsakem	primeru	pa	vestnemu	
oznanjevalcu	to	povzroča	trud	in	utrujenost,	kar	se	
je	dogajalo	tudi	apostolom.	Vendar	pa	dejstvo,	da	
Jezus	pošlje	apostole	na	samoten	kraj,	kjer	naj	se	
odpočijejo,	kaže	njegovo	razumevanje	za	vsakovrst-
no	človeško	nujnost,	tudi	za	nujnost	počitka.	Tudi	če	
je	dela	čez	glavo,	apostolom	nujni	počitek	privošči	
in	jim	ga	celo	zapove,	saj	pozna	njihovo	gorečnost,	
čeprav	je	bila	morda	samo	trenutna.	Ta	jih	sili	k	delu,	
toda	Jezus	dobro	ve,	da	bo	počitek	pozneje	povečal	
njihovo	dejavnost.	To	je	nauk	za	današnji	čas,	ki	si	v	
gonji	za	materialnimi	dobrinami	velikokrat	noče	pri-
voščiti	niti	najnujnejšega	oddiha,	obenem	pa	ljudje	
nočejo	razumeti,	da	s	tem	škodujejo	samim	sebi.	Je	
pa	v	odlomku	še	drugi	del.	Jasno	je	namreč,	da	je	
bil utrujen tudi Jezus sam, vendar so se mu ljudje 

zasmilili,	saj	so	bili	kot	ovce	brez	pastirja.	Začel	jih	
je	marsikaj	učiti.	So	prilike	v	življenju,	ko	usmiljenje	
zahteva,	da	gre	človek	tudi	preko	svojih	osnovnih	
zahtev	 in	pravic,	zakaj	potrebe	drugih,	na	katere	
je	naletel,	so	večje	in	pomoč	je	nujnejša,	kot	pove	
judovska	zgodba	o	rabinu,	ki	je	na	poti	v	shodnico	iz	
neke	hiše	slišal	jok	osamljenega	otroke	in	je	opustil	
obisk	shodnice,	da	je	delal	družbo	otroku.	V	obeh	
primerih	pa	je	merilo	isto:	končna	odločitev	pripade	
ljubezni.	To	je	uvod	v	zakramentalno	življenje,	kot	
je	v	evangeliju	uvod	v	pomnožitev	kruha.

29. julij
17. nedelja med letom
KRISTUS DAJE VSEM OBILJE KRUHA
Jn 6,1-15
Naslednjih	 pet	 nedelj,	 od	 17.	 do	 21.	 so	med	

nedeljami med letom nekakšna izjema: vse druge 
imajo evangeljske odlomke iz Markovega evangeli-
ja,	le	teh	pet	nedelj	in	dodatno	še		nedelja	Kristusa	
Kralja, imajo odlomke in Janezovega evangelija. 
Zdi se, da je vzrok temu obravnavanje Jezusove 
dejavnosti	na	začetku	njegovega	javnega	življenja	
v	Galileji,	kjer	je	s	potrjevanjem	svoje	Božje	oblasti	
in	ustvarjanjem	skupine	svojih	naslednikov	(aposto-
lov	 in	 učencev)	 polagal	 temelje	 Cerkve.	 Treba	 je	
upoštevati,	da		je	bila	rodovitna	Galileja	s	pretežno	
dobro	stoječim	kmečkim	prebivalstvom	veliko	boljši	
teren	za	polaganje	temeljev	Božjega	kraljestva,	kot	
pa	 Judeja,	katere	prebivalci	 so	bili	 kot	pokrajina:	
trdosrčni	in	zagledani	v	svojo	pravičnost,	neusmiljeni	
do	človeških	slabosti	in	legalisti,	katerim	je	beseda	
zakona	pomenila	več	od	njegovega	duha.	Težko	si	je	
v	Judeji	predstavljati	množico,	ki	bi	za	ceno	lakote	
poslušala	 Juezusove	besede.	V	pomnožitvi	kruha,	
o kateri govori nedeljski evangelij, navadno vidimo 
napoved	evharističnega	kruha.	To	tudi	drži,	vendar	
to	ni	vse.	Kristus	je	pomnožil	kruh,	ker	so	bile	mno-
žice	okoli	njega	lačne;	lačne	so	bile	zato,	ker	so	ob	
njem	vztrajale;	vztrajale	pa	so	zato,	ker	so	poslušale	
nauk, ki ga je oznanjal. Njihova telesna lakota je bila 
torej	posledica	duhovne	lakote;	in	preden	je	Kristus	
pomnožil	 kruh	 in	 ribe,	 jim	 je	 razdelil	 kruh	 Božje	
be	se	de.	Zgradba	naše	evharistične	daritve	nam	to	
potrjuje:	služba	Božje	besede	in	evharistična	daritev	
sta	eno.	Obe	sta	med	seboj	 tako	povezani,	da	 je	
obhajilo	izven	maše,	torej	brez	službe	Božje	besede,	
dovoljeno	le,	če	to	okoliščine	zahtevajo.	Tudi	služba	
Božje	besede	je	nedeljiva,	kar	bi	si	morali	zapomniti	
vsi	tisti,	ki	jim	je	vsaka	pridiga	odveč	in	ki	bi	najraje	
videli,	da	bi	se	maša	končala	še	preden	bi	se	začela,	
ali	pa	tisti,	ki	odhajajo	še	pred	koncem	maše.	Vsa	
ta	enotnost	evharistične	daritve	je	nujna:	noben	za-
krament,	tudi	evharistija,	ni	magično	sredstvo,	ki	bi	
vplivalo	samo	po	sebi,	ampak	zahteva	sodelovanje.	
Sodelovanje	pa	prihaja	iz	poznanja,	in	poznanje	iz	
poslušanja	Božje	besede.
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Čeprav	se	je	naš	Gospod	včasih	pokazal,	kot	da	ne	pozna	najbolj	očitnih	reči,	pa	je	prav	s	tem	svojim	
odnosom	dokazal	svoje	vnaprejšnje	védenje,	po	katerem	je	poznal	celo	najbolj	skrite	stvari.	Kako?	Po	
Petrovih besedah vendar: »Učenik, cela množica se gnete ob tebi in te pritiska, ti pa praviš: 'Kdo se me 
je dotaknil?'«	Simon	je	našemu	Gospodu	hotel	reči,	da	se	ga	je	dotikala	vsa	množica,	naš	Gospod	pa	je	
povedal	Simonu,	da	se	ga	je	med	vsemi	dotaknila	le	ena	žena.	Vsi	so	se	ga	dotikali	zaradi	pritiskanja	mno-
žice,	vendar	pa	se	ga	je	le	ena,	stiskana	od	bolečine,	zares	dotaknila.	Simon	je	hotel	dopovedati	našemu	
Gospodu,	da	so	se	ga	vsi	ljudje	dotikali,	naš	Gospod	pa	je	pokazal	Simonu	vero,	ki	se	ga	je	dotaknila.
Tisti	torej,	ki	se	mu	je	bližal	telesno,	je	občutil	telesni	dotik,	tisti	pa,	ki	se	je	bližal	duhovno,	se	je	prek	

otipljive	človeškosti	dotaknil	nedotakljivega	božanstva.	Tisti,	ki	se	mu	je	bližal	kot	človeku,	je	vstopil	v	stik	z	
njegovo	človeškostjo,	tisti	pa,	ki	se	mu	je	približal	kot	Bogu,	je	našel	zaklade	ozdravljenja	za	svoje	bolečine.
Njegovi	prijatelji	so	bili	torej	okrepljeni	po	njegovi	človeški	naravi,	njegovi	sovražniki	pa	so	od	njegovega	

božanstva	prejemali	stroge	očitke.	Njegovi	prijatelji	so	zvedeli,	da	se	ni	samo	njegova	človeška	moč	dotaknila	
od	bolečine	trpinčenega	naročja,	da	bi	mu	pomagala,	ampak	si	je	tudi	njegova	božanskost	privzela	dom	v	
človeškosti,	da	bi	ji	pomagala.	Toda	njegovi	sovražniki	so	si	že	izbrali	kamen spotike.	Rekli	so:	»Ne	pozna	
postave,	kajti	ženska,	nečista	po	postavi,	se	ga	je	dotaknila	in	
se	ni	zgrozil.«	Tistim,	ki	so	si	z	lastnimi	rokami	zakrili	oči,	se	
ni	pokazalo,	kako	ta	moč,	s	katero	se	očiščujejo	nečiste	reči,	
ni	omadeževana	z	njihovimi	madeži.	Dejansko	tudi	moč	ognja	
očiščuje	omadeževane	stvari,	ne	da	bi	se	sama	omadeževala;	
koliko	bolj	bo	očiščevala	moč	Gospodovega	božanstva,	ne	da	
bi	sama	postala	nečista!	Kajti	ogenj	ne	potrebuje	prečiščeva-
nja;	še	več,	nič	ga	ne	more	omadeževati.	In	če	je	med	čistimi	
in	nečistimi	 rečmi	razdalja,	 jih	poveže	med	seboj	piš	vetra	
ali	sončni	žarek,	ki	se	dotakne	obojega.	Tako	je	jasno,	da	je	
nečisto	samo	tisto,	kar	zamaže	življenje	svobode.
Njena	vera	je	v	hipu,	kot	bi	trenil	z	očmi,	ustavila	tok	krvi,	

ki je tekla dvanajst let. Številni zdravniki so jo mnogokrat 
pregledovali,	ponižni	zdravnik,	edini	Sin,	pa	jo	je	pogledal	le	
za	trenutek.	Pogosto	je	ta	ženska	raztrosila	velike	vsote	de-
narja	za	zdravnike;	naenkrat	pa	je	pri	našem	zdravniku	zbrala	
vse misli v eno samo vero. Medtem ko so zemeljski zdravniki 
skrbeli	zanjo,	jim	je	ona	plačevala	zemeljsko	ceno;	ko	pa	je	
prednjo	stopil	nebeški	zdravnik,	mu	je	prinesla	nebeško	vero.	
Zemeljski	darovi	so	ostali	pri	prebivalcih	zemlje,	duhovni	darovi	
pa	so	bili	dvignjeni	k	duhovnemu	Bogu	v	nebesih.
Ti	zdravniki	so	s	svojimi	zdravili	izzivali	bolečine,	ki	jih	je	

povzročala	bolezen,	kakor	zver,	ki	se	prepušča	svoji	divjosti.	Zato	so	tudi	bolečine,	ki	so	se	odzivale,	kot	
divja	zver	razkropile	njih	in	njihova	zdravila	na	vse	strani.	Ker	so	si	vsi	prizadevali,	da	bi	se	rešili	te	skrbi	

za	bolečino,	je	izšla	neka	hitra	moč	z	roba	plašča	našega	Gospoda.	
Silovito	je	udarila	bolezen,	jo	uklenila	in	si	pridobila	hvalo	zaradi	
ukročene	bolezni.	En	sam	je	izigral	tiste,	ki	so	izigravali	mnoge.	En	
sam	zdravnik	je	postal	slaven	zaradi	bolezni,	ki	jo	je	mnogo	zdravni-
kov	naredilo	za	slavno.	Medtem	ko	je	roka	te	ženske	razdelila	velike	
vsote,	njena	rana	ni	prejela	nobene	ozdravitve;	ko	pa	se	je	njena	
roka	iztegnila	čisto	prazna,	se	je	njeno	naročje	napolnilo	z	zdrav-
jem.	Dokler	je	bila	njena	roka	polna	otipljivih	plačil,	je	bila	prazna	
za	skrito	vero;	ko	pa	se	je	znebila	otipljivih	plačil,	se	je	napolnila	z	
nevidno	vero.	Dala	je	očitna	plačila	in	ni	prejela	očitnega	zdravja;	
dala	je	očitno	vero	in	prejela	skrito	ozdravljenje.	Čeprav	je	z	zaupa-
njem	dajala	zdravnikom	plačilo,	ni	za	svoje	plačilo	našla	povračila,	
ki	bi	bilo	ustrezno	njenemu	zaupanju.	Ko	pa	je	dala	plačilo,	ki	ga	
je	odneslo	v	višave,	je	zanj	dobila	poplačano	skrito	ozdravljenje.

Preplašena se je trepetaje od zadaj približala robu njegovega 
plašča.	Če	se	je	ta	žena	približala	preplašena	in	trepetaje	robu	nje-
govega	plašča,	koliko	bolj	moramo	biti	mi	polni	strahu	in	trepeta,	
ko	se	bližamo	njegovemu	telesu	in	krvi,	poroštvu	našega	večnega	
življenja!

P. Vladimir Kos

ŠE ENA OD DVANAJSTERIH ROŽ
MISIJONARKI MARIJI

Še preden v nebesa te Sin je odnesel,
učencem si Sinovim lajšala pot.
Ob tvojem smehljaju se križ lažje nese,
v ljubezni je tvoji prisoten Gospod.

Marija, ljubezni Gospodove Mati!
Za Jezusa radi trpeli so vsi:
zares pričevalci nebes blagodati,
ob spremljanju tvojih skrivnostnih oči.

Še zmeraj prehajajo v žetev celine,
a žanjcev z žanjicami – dosti jih ni!
Oj, Misijonarka, v več src violine
nadahni ljubezni svoj klic melodij!

sv. Efrem Sirski, diakon (306-373)

DOTIK Z V ERO
Razlaga evangeljske harmonije 7,3.5.6.19-20.26
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
KAKO JE LETO 1857 POTEKALO ZA MISIJON

Tisto	leto	je	bila	med	Kartumom	in	Ljubljano	ži-
vahna	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	gondo-
korski.	V	dunajski	 okolici	 je	 imel	 očeta;	pri	 njem	
si	je	hotel	utrditi	zrahljano	zdravje,	čez	leto	dni	se	
pa	 spet	 vrniti	 v	misijon.	 Prinesel	 je	Knobleharjev	
pozdrav	vsem	njegovim	rojakom.	Zgodnja	Danica	
je	zapisala:	»Rekel	je,	da	so	gospoda	provikarja	pri	
naročanju	pozdravov	neprenehoma	polivale	solze,	
lepo	znamenje	ljubezni	do	rojakov.«	Malo	besed,	pa	
lepo	izražajo	Knobleharjevo	ljubezen	do	slovenske	
domovine, ki mu jo je tujina še bolj raznetila. Knob-
lehar	 je	po	Danningerju	 tudi	 sporočil,	da	se	misli	
kmalu	vrniti	 v	Evropo,	 če	mu	bo	delo	dopuščalo.	
Lahko	si	mislimo,	kako	so	Jeran	 in	drugi	prijatelji	
misijona	izpraševali	Danningerja	o	Knobleharju	in	o	
drugih	misijonarjih,	ki	so	jih	osebno	poznali.
Danninger	se	je	že	naslednji	dan	odpeljal	iz	Ljub-

ljane.	V	Afriko	se	pa	ni	več	vrnil;	ostal	je	pri	očetu,	
ki	je	bil	že	star	in	bolan.	Zgodnja	Danica	je	poldrugo	
leto	nato	z	obžalovanjem	zapisala:	»Tak	bi	bil	pač	
dober za misijon, ker je vajen jezikov, šeg in navad, 
zlasti	pa	podnebja	onih	krajev.«
Drugi,	ki	je	prišel	v	Ljubljano,	je	bil	stavbar	Le-

nart	Koch.	Jerana	je	dobro	poznal,	saj	sta	leta	1854	
skupaj	potovala	do	Kaira.	Vrnil	se	je	v	Evropo,	da	
dobi	 zidarje,	 ki	 bi	 čimprej	 dovršili	 kartumsko	mi-
sijonsko	hišo.	V	Ljubljano	je	prišel	štiri	mesece	za	
Danningerjem,	na	praznik	sv.	Petra	in	Pavla.	Povedal	
je,	da	je	Knoblehar	drugače	zdrav,	nogo	ima	pa	še	
zmeraj oteklo.
O	mohamedanskem	prebivalstvu	Kartuma	je	Le-

nart	Koch	pravil,	kako	je	versko	nevedno.	Od	sto	
zna	morda	komaj	eden	po	mohamedansko	moliti.	
»Preprosto	ljudstvo	živi	brez	skrbi,	ker	mislijo;	če	
se	(po	Mohamedovih	predpisih)	do	komolca	umijem,	
mi	je	vse	odpuščeno.«	Kar	je	črncev	v	Kartumu,	so	
skoraj	vsi	sužnji.	Če	sem	ter	tja	koga	osvobode	od	
suženjstva,	 se	ne	 zna	obnašati.	Kar	dobi,	 zapije;	
obleke	in	drugih	potrebnih	reči	si	pa	ne	kupi.	»Niti	
en	črnec	nima	v	Kartumu	posestva	ali	trgovine.	To-
rej	je	pač	res,	kar	misijonarji	pravijo:	da	se	morajo	
črnci	najprej	zavedeti,	da	so	ljudje,	šele	potlej	se	
more	za	krščanstvo	kaj	začeti	pri	njih.	Kako	rado	
jim	manjka	 tudi	 čuta	 hvaležnosti,	 se	 vidi	 iz	 tega	
dogodka:	gospod	provikar	je	bil	rešil	iz	sužnosti	dva	
zamorca,	moža	in	ženo,	ki	sta	bila	za	roko	in	vrat	
vklenjena	in	tako	pripeljana	iz	Kordofana	v	Kartum.	
Vzel ju je v misijonsko hišo in jima dajal vso oskrbo 
in	plačo,	da	bi	delala	in	se	polagoma	pripravila	za	
krst.	Pa	kmalu	nista	bila	več	zadovoljna;	zapustila	
sta	misijon	in	šla	drugam	delat.	Verniki	v	Evropi	bi	

morali	 še	z	večjo	gorečnostjo	moliti	 za	 to	ubogo,	
otopelo	črno	ljudstvo.
»Razen	mohamedancev	in	črncev	so	v	Kartumu	

tudi	razkolni	Kopti.	Vse	njihovo	dejanje	in	nehanje	
razodeva,	kako	taki,	ki	se	ločijo	od	katoliške	Cerkve,	
izgubijo	vsako	duhovno	življenje.	V	svojih	cerkvah	
se silno slabo vedejo. Kar naglas govorijo in se 
drznejo	ugovarjati	celo	svojemu	duhovniku,	če	pri	
branju	 evangelija	 (v	 starem	 egiptovskem	 jeziku)	
kakšne	besede	prav	ne	izreče	ali	se	mu	kje	spotakne.	
Priganjajo	ga,	če	jim	prepočasi	opravlja	bogoslužje	
in	 glasno	 zabavljajo,	 če	 jim	 kaj	 ni	 prav.	 Koptsko	
ljudstvo	je	versko	nevedno	in	brezbrižno.	Pravijo:	
če	naš	škof	prestopi	h	katoliški	veri,	bomo	tudi	mi.	
Njihov	škof	se	 je	že	bil	dal	k	 temu	pregovoriti,	a	
je	bil	kmalu	drugih	misli.	Radi	se	 izgovarjajo	češ,	
saj	 smo	mi	 isto	kakor	vi,	 častimo	Mater	Božjo	 in	
tako	 dalje.	Gospod	 provikar	 je	 ob	 neki	 priliki	 pri	
takem besedovanju na misijonskem vrtu odlomil 
palmovo	vejo	od	drevesa	in	jo	vrgel	na	tla	rekoč:	to	
ste	vi,	Kopti,	odlomljena	veja;	niste	več	zraščeni	z	
drevesom	svete	Cerkve,	kakor	smo	mi.	Neki	koptski	
nižji	duhovnik	je	že	ves	misijonski,	pa	on	sam	ne	
more	kaj.	Ni	dvoma,	da	bo	z	Božjo	pomočjo	tudi	tem	
Koptom	nekoč	zasvetila	luč;	s	tem	bi	krščanstvo	v	
Kartumu	veliko	pridobilo.«
Ob	Kochovem	odhodu	je	v	Kartumu	pri	Halim	paši,	

upravniku	Sudana,	začasno	bival	egiptovski	podkralj	
Said	 paša,	 ki	 sta	 si	 bila	 rodna	 brata,	 »Zanimivo	
je,	kako	je	delal	podkralj	z	osebjem,	ki	je	krivično	
ravnalo.	Kadi	 ali	 prvi	 sodnik,	 kadijev	brat	 in	 trije	
generali so morali tri dni gologlavi stati na soncu, 
postavljeni	vsem	na	ogled,	in	so	bili	po	trikrat	na	dan	
šibani,	potem	so	jih	vklenjene	gnali	v	Aleksandrijo.	
Misijon,	ki	 je	bil	prej	obrekovan,	je	pri	njem	spet	
prišel	v	veljavo.	Dokler	je	podkralj	bival	v	Kartumu,	
je	dobival	zelenjavo	z	misijonskega	vrta	in	gospod	
provikar	je	šel	vsak	dan	k	njemu.	Said	paša	je	bil	
vzgojen	v	Evropi,	na	Francoskem,	in	zna	ceniti	omiko	
in	izobrazbo;	gotovo	mu	mohamedansko	praznoverje	
ni	neznano.	Kakor	zatrjuje,	se	po	sodiščih	ne	ravnajo	
več	po	koranu	–	zato	imajo	pred	sodnijo	drugi	prav	
tako	pravico	kakor	muslimani.«	Koch	je	rekel,	da	je	
v	Kartumu	trgovina	s	sužnji	popolnoma	prenehala,	
odkar	je	bil	podkralj	Said	paša	tam.
Misijonska	dahabija	Jutranja	zvezda	se	je	bila	že	

zelo	obrabila	in	poškodovala.	Ker	misijon	ni	zmogel	
denarja	 za	 njeno	 popravilo,	 je	 Said	 paša	 prevzel	
stroške,	misijon	je	prispeval	samo	četrtino.
Pa	tudi	sudanski	upravnik	Halim	paša	je	bil	misi-

jonu	zelo	naklonjen.	»Skrbel	je	zanj,	kakor	bi	tudi	
najbolj	vnet	katoličan	ne	mogel	bolj«	(Letno	poročilo	
Marijinega društva 1857/58, str. 24). Misijonarjem 
je	s	svojim	vedenjem	izkazoval	veliko	spoštovanje.	
Duro	 jim	 je	 preskrbel	 po	 najnižji	 ceni.	 Šest	 tisoč	
piastrov	jim	je	posodil	brez	obresti.
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BRA LI SMO . . .
RIM — 19.	aprila	se	je	prvič	sestala	papeška	ko-
misija	v	novi	zasedbi	za	zaščito	otrok	in	mladostni-
kov	pred	zlorabami.	Vodi	jo	ameriški	kardinal	Sean	
O‘Malley,	član	sveta	kardinalov	za	reformo	rimske	
kurije,	v	njej	pa	je	16	članov,	9	novih.
MOSKVA — Ruski	pravoslavni	patriarh	Kiril	I.	je	na	
pravoslavno	veliko	noč	pohvalil	ruske	vojake	v	Siri-
ji,	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	na-
rave,	marveč	je	tudi	duhovno	dejanje,	posebej	za	
naše	mlade	ljudi,«	jim	je	dejal	patriarh.
HONG KONG — Nekdanji	nadškof	te	škofije	kar-
dinal	Joseph	Zen	Ze-kiun	ima	pomisleke	glede	po-
skusov	Svetega	sedeža,	kako	navezati	stik	s	kitaj-
skimi	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	do-
seči	sporazum	med	kitajskimi	oblastmi	in	Cerkvijo.
BONN — Predstavniki Nemške škofovske konference 
so	po	obisku	v	Iraku	izrazili	upanje,	da	so	tam	mož-
nosti	za	vznik	novega	krščanskega	življenja.	Številni	
begunci	se	vračajo	iz	begunskih	taborišč,	obnavljajo	
svoje	hiše	pa	 tudi	 cerkve.	To	 je	 	pomembno,	kajti	
tam,	kjer	so	vnovič	postavili	ali	obnovili	 cerkev,	 je	
čutiti	nov	življenjski	zagon	in	upanje.
CIUDAD DE MEXICO — Mehičani	so	6.	maja	slo-
vesno	praznovali	500.	obletnico	prve	znane	maše,	
ki	jo	je	v	Kozumelu	daroval	Juan	Diaz,	kaplan	od-
prave	pod	vodstvom	španskega	odkritelja	Juana	de	
Grijalve	(1498–1527).	Na	polotoku	Yucatan	so	ob	
tem	pripravili	večdnevni	praznični	program	in	evha-
ristični	kongres	s	temo:	Evharistija, vir in vrhunec.
KIGALI — Ruandski	predsednik	Paul	Kagame	je	ob	
obletnici	genocida	(7.	aprila	1994),	v	katerem	so	
v	 stotih	 dneh	 pobili	milijon	 ljudi,	 prosil	 Boga	 po-
moči,	da	se	kaj	takega	ne	bi	več	zgodilo.	Kagameju	
se	je	posrečilo	s	pomočjo	upornikov	Ruandske	do-
moljubne	 fronte	(RPF)	ustaviti	 strahovito	divjanje	
hutujskih	skrajnežev	in	povračilne	ukrepe	Tutsijev	
ter	vzeti	oblast	v	svoje	roke;	kritiki	mu	očitajo	av-
toritaren	način	vodenja	države.
RIM — Nova	 predsednica	 italijanske	 konference	
redovnih	 predstojnic	 s.	 Yvonne	 Reungoat	 vidi	 v	
sodobnih	 sredstvih	 družbenega	obveščanja	 veliko	
možnost	za	to,	da	ljudje	zvedo	za	krščanska	dela	
po	svetu.	To	jim	omogoča	tudi	internet.	Prepričana	
je,	da	je	tudi	to	sodobno	občilo	treba	znati	izkoris-
titi za ta namen.
DUNAJ — Redovi	v	Avstriji	 so	že	četrtič	 razpisali	
“nagrado redov”. “Vredna” bo 12.000 evrov, dobili 
pa	jo	bodo	trije	posamezniki	ali	skupine	ali	ustano-
ve,	ki	na	poseben	način	živijo	(redovno)	krščansko	
poslanstvo	v	družbi,	se	zavzemajo	za	“prevod”	ka-
rizme	reda	v	konkretno	življenje	in	so	se	posebej	
izkazali	pri	delu	za	enega	izmed	redov	ali	več	redov.

ADELAIDA — Nadškof	Philip	Wilson	je	pod	prisego	
zanikal,	da	je	leta	1976	kot	mlad	duhovnik	v	New-
castlu	zamolčal	pripoved	dveh	ministrantov,	da	ju	
je	 spolno	 zlorabil	 duhovnik;	 enemu	 izmed	minis-
trantov	naj	bi	celo	ukazal,	da	mora	za	svojo	“laž”	
zmoliti	deset	zdravamarij.	Vprašljiva	 izjava	enega	
izmed	ministrantov	 je	v	podrobnostih	 tako	“groz-
na”,	da	bi	je	gotovo	ne	pozabil,	meni	danes	67-letni	
nadškof Wilson.
BUENOS AIRES — Argentinski	predsednik	Mauri-
cio	Macri	je	za	dnevnik	ABC	izjavil,	da	je	argentin-
ska	vlada	pripravljena	kadarkoli	organizirati	obisk	
rojaka	papeža	Frančiška.	Papež	bo	prišel,	ko	bo	to	
želel,	za	to	ne	potrebuje	posebnega	vabila,	je	pre-
pričan	predsednik	Macri.
KIJEV — Apostolski	nuncij	nadškof	Claudio	Guge-
rotti	je	obsodil	dejstvo,	da	so	evropski	politiki	pus-
tili	na	cedilu	tiste	ljudi,	ki	jih	je	prizadela	vojna	v	
Ukrajini.	 »Pred	 vrati	 Evrope	 se	 odigrava	 konflikt,	
vendar	je	Evropa	preveč	zaposlena	sama	s	seboj	in	
narodnimi	težavami,«	meni	nuncij.
SOMBOTELJ — Ordinariat	 te	 madžarske	 škofije	
je zaradi velikega odziva vernikov razglasitev za 
blaženega	 duhovnika	 mučenca	 Janosa	 Brennerja	
(1931–1957)	1.	maja	s	trga	pred	stolnico	preložil	
na	poldrugi	kilometer	zahodno	od	središča	mesta	
oddaljeni	kraj,	kamor	je	lahko	prišel	vsakdo,	ki	se	
je	želel	udeležiti	slovesne	maše.	Maševal	je	prefekt	
Kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Angelo 
Amato;	 veliko	 romarjev	 je	prišlo	 tudi	 iz	 sosednje	
Avstrije,	posebej	z	Gradiščanskega.
BRUSELJ — Posebni	pooblaščenec	Evropske	zveze	
za	versko	svobodo	zunaj	nje	Jan	Figel	je	opozoril,	
da	 je	v	številnih	državah	zunaj	EZ	verska	svobo-
da	omejena,	ponekod	vlade	celo	grozijo	skupinam	
vernikov.	Njihove	trde	roke	ne	čutijo	le	verni	ljudje,	
marveč	tudi	neverujoči.
FREETOWN — Direktor	doma	za	otroke	Don	Bos-
co	Fambul	v	Freetownu	v	Sierri	Leone	salezijanec	
Jorge	Crisafulli	je	opozoril	na	dramatično	povečan-
je	 trgovine	 z	 ljudmi	 zlasti	 pri	 otrocih	 in	 dekletih.	
Vzrok	 sta	 predvsem	 huda	 revščina	 in	 oboroženi	
spori.	 Starši	 prodajajo	 otroke	 ali	 jih	 prisiljujejo	 v	
njim	neljube	zakone.	Nekatere	otroke	pa	kar	ugra-
bijo,	je	povedal	salezijanec.
LUZERN — Švicarsko	vejo	viteškega	reda	Božjega	
groba	v	Jeruzalemu	bo	prvič	vodila	ženska	—	dose-
danja	 kanclerka	Donata	Maria	 Krethlow-Benziger.	
Red	šteje	v	Švici	380	članov,	po	vsem	svetu	jih	je	
25.500	v	30	državah,	med	njimi	 tudi	 v	Sloveniji.	
Pogoj	za	vstop	v	red	je	življenje	po	cerkvenem	nau-
ku	in	pomoč	Sveti	deželi.
PRAGA —	Z	visokimi	državnimi	častmi	so	20.	apri-
la	 sprejeli	 posmrtne	 ostanke	 Božjega	 služabnika	
kardinala	 Josefa	 Berana	 (1888-1969),	 ki	 so	 mu	
češke	 komunistične	 oblasti	 po	 nemškem	 koncen-
tracijskem	taborišču	 in	komunističnih	zaporih	 leta	
1963	dovolile	odhod	v	Vatikan,	kjer	je	umrl.	Češki	
predsednik	Zeman	se	je	praških	slovesnosti	izognil	
in	se	je	istočasno	udeležil	strankarskega	dneva	Ko-
munistične	partije	Čehoslovaške	in	na	njem	poveli-
čeval	komunizem.
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KASSEL — Bamberški	nadškof	Ludwig	Schick,	ki	je	
pri	Nemški	škofovski	konferenci	zadolžen	za	dušno-
pastirsko	oskrbo	mož,	je	na	ekumenskem	kongresu	
o	možnostih	cerkvenega	dela	z	možmi	opozoril	na	
to,	da	Cerkev	ne	sme	pri	pastorali	mož	pozabljati	
na	poročene	može	pri	njihovem	poklicnem	delu.
MANILA — Manila	Bulletin	poroča,	da	bodo	morali	
podreti	v	bojih	med	filipinsko	armado	in	islamskimi	
teroristi	 močno	 poškodovano	 katoliško	 stolnico	 v	
mestu	Marawi.	Škof	Edwin	de	la	Pena	je	napovedal,	
da	bodo	Božjo	hišo	zgradili	na	novo,	ko	bo	končana	
obnova	mesta	in	mošej	v	njem.	Mesto	Marawi	je	na	
otoku	Mindanao,	 kjer	 se	muslimani	 že	 desetletja	
borijo za samostojnost.
MÜNCHEN — Ustanova	Karla	Rahnerja	je	pri	založbi	
Herder	po	25	letih	izdala	vsa	dela	velikega	nemške-
ga	teologa	in	filozofa	Karla	Rahnerja	(1904–1984),	
enega	največjih	katoliških	učenjakov	20.	stoletja,	
ki	je	močno	vplival	tudi	na	drugi	vatikanski	koncil.
CIUDAD DE MEXICO — Mehiška	javna	občila	po-
ročajo,	da	sta	v	zakristijo	cerkve	v	zvezni	državi	Ja-
lisco vdrla dva neznanca in ubila 33-letnega duhov-
nika	Juana	Miguela	Contrerasa	Garcio,	ki	so	mu	že	
večkrat	grozili	s	smrtjo.	To	 je	že	tretja	žrtev	med	
duhovniki	od	začetka	letošnjega	leta	v	Mehiki,	pre-
dzadnji	umor	se	je	zgodil	le	dva	dni	pred	Garcievim.
ŽENEVA —	Stalni	opazovalec	Svetega	sedeža	pri	
ZN	v	Ženevi	nadškof	dr.	Ivan	Jurkovič	je	v	pripravi	
na	leta	2020	načrtovano	konferenco,	na	kateri	naj	
bi	prišlo	do	pogodbe	o	koncu	proizvajanja	jedrske-
ga	orožja,	opozoril,	da	bi	za	to	namenjena	sredstva	
veliko	bolje	uporabili	v	boju	zoper	siromaštvo,	ne-
enakost	in	krivičnost	ter	za	podporo	izobraževanja,	
zdravja in varovanje okolja.
BERLIN — Filmska	 produkcijska	 družba	 “Boxfish	
films”	je	napovedala,	da	bodo	na	filmskem	festivalu	
od	8.	do	19.	maja	v	Cannesu	predvajali	tudi	novi	
film	režiserja	Wima	Wendersa	o	papežu	Frančišku.	
Režiser	je	v	mladih	letih	hotel	postati	duhovnik	in	
ima dva doktorata iz teologije.
GVATEMALA — Cerkev	v	tej	državi	se	je	spomnila	
pred	20	 leti	 umorjenega	pomožnega	 škofa	 Juana	
Gerardija.	Umor	še	do	danes	ni	bil	čisto	pojasnjen,	
v	zaporu	so	le	tisti,	ki	so	ga	zagrešili,	ne	ve	pa	se,	
kdo	ga	 je	načrtoval	 in	naročil.	Škof	Gerardi	 je	bil	
predsednik	 “resničnostne	 komisije”,	 do	 umora	 pa	
je	prišlo	le	dva	dni	zatem,	ko	je	ta	komisija	objavila	
poročilo	Gvatemala	—	nikoli	več!,	ki	govori	o	deset	
tisočih	kršitvah	človekovih	pravic	v	 času	36-letne	
državljanske	vojne.
DAMASK -	Krščanske	župnije	in	skupnosti	v	Siriji	
in	 po	 svetu	 so	 se	 spomnile	 pred	 petimi	 leti	 (22.	
aprila	 2013)	 ugrabljenih	 metropolitov	 Mora	 Gre-
goriosa	Youhanne	Ibrahima	in	Boulosa	Yazigija	(za	
obema ni sledu) in turškega genocida nad Armenci 
ter	pokolov	krščanskih	Sircev	in	Grkov.
RIM — Ko	 je	 bil	 nekdanji	 italijanski	 predsednik	
vlade	Romano	Prodi	z	ženo	Flavio	in	zastopstvom	
škofije	Bologna	na	obisku	pri	papežu	Frančišku,	so	
tatovi	vdrli	v	njegovo	hišo	v	zgodovinskem	središču	
Bologne	 in	 odnesli	 nakit	 in	 druge	 dragocenosti	 v	
vrednosti	30.000	evrov.	Hiša	ni	bila	pod	alarmom.

MANAGVA — Protesti	zoper	vlado	nikaragovskega	
predsednika	Daniela	Ortege	so	po	podatkih	neod-
visnega	Nikaragovskega	središča	za	človekove	pra-
vice	 doslej	 zahtevali	 25	 življenj,	 več	 kot	 60	 ljudi	
je	bilo	ranjenih.	K	umiritvi	razmer	v	državi	je	22.	
aprila	povabil	tudi	papež	Frančišek.
MJANMAR — V	cerkve	se	 je	pred	mjanmarskimi	
vojaki,	ki	se	od	leta	2011	na	obmejnem	območju	
s	Kitajsko	borijo	zoper	“kačinsko	neodvisno	arma-
do”,	zateklo	stotine	članov	te	ogrožene	manjšine.	
Verniki	jim	pomagajo,	saj	so	se	znašli	v	veliki	stis-
ki.	Veliko	Kačinov	se	je	ob	napadih	vojakov	zateklo	
tudi v gozdove. 
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	v	nedeljo,	6.	maja,	
v	nagovoru	pri	opoldanski	molitvi	pozdravil	32	no-
vih	švicarskih	gardistov,	ki	so	mu	prisegli	zvestobo,	
varovanje	 in	 predanost,	 ter	 druge	 člane	 papeške	
švicarske	garde.	Slovesna	prisega	 je	bila	prav	na	
dan, imenovan “Sacco di Roma”, ko je leta 1527 
147	švicarskih	gardistov	obranilo	papeža	Klemena	
VII.	(1523–1534)	pred	nasilneži	cesarja	Karla	V.,	ki	
so	divjali	in	plenili	po	Rimu.
BEJRUT — Libanonski	maronitski	 škofje	 so	 pred	
parlamentarnimi	 volitvami	 6.	maja	 posvarili	 pred	
podkupovanjem	volivcev	in	zastraševanjem	kandi-
datov,	saj	to	dvoje	in	drugo	spodkopava	demokra-
cijo	in	pravico	ljudi	do	svobodnih	volitev.	Izvoljene	
politike	so	pozvali,	naj	po	volitvah	čimprej	sestavijo	
vlado,	ker	je	pred	številnimi	izzivi	in	obveznostmi,	
ki	se	jih	bo	treba	držati,	če	bo	hotela	dobiti	medna-
rodno	pomoč.
MANILA — Filipinski	kardinal	Luis	Antonio	Tagle	je	
napovedal,	da	bodo	vsak	večer	ob	20.	uri	zazvonili	
cerkveni	zvonovi	in	s	tem	spomnili,	hkrati	pa	tudi	
protestirali	zoper	številne	umore.	Zvonjenje	naj	bi	
“preganjalo	morilce	in	spominjalo	na	njihove	žrtve,	
da	na	te	ne	bi	nikdar	pozabili”.
BONN — Nemška katoliška dobrodelna ustanova 
Misereor	je	nemško	vlado	pozvala,	naj	naredi	več	
na	diplomatski	ravni,	da	bo	v	Srednjeafriški	repub-
liki	zavladal	mir.	V	njej	te	dobrine	ni	več	po	strmo-
glavljenju	 nekdanjega	 predsednika	 Francoisa	 Bo-
ziza	(leta	2013),	na	začetku	maja	je	bilo	pri	napadu	
na	katoliško	cerkev	v	Banguiju	več	kot	20	mrtvih.	
SKOPJE — Grčija	 in	Makedonija	 sta	 rešili	 27	 let	
star	spor	glede	 imena	države.	Samostojna	Make-
donija	 se	bo	poslej	 imenovala	Republika	Severna	
Makedonija.
SINGAPUR — Severnokorejski	voditelj	Kim	Džong	
Un	 si	 je	 na	 srečanje	 s	 predsednikom	ZDA	v	Sin-
gapur	prinesel	svoje	stranišče,	saj	njegovi	iztrebki	
veljajo	za	eno	najstrožje	varovanih	severnokorej-
skih	državnih	skrivnosti.	K	njegovi	potovalni	opre-
mi	spada	še	neprebojna	limuzina	in	izbrana	hrana.
DUNAJ — Papež	Frančišek	je	postal	dosmrtni	čast-
ni	član	nogometnega	moštva	SK	Rapid	Dunaj.	Li-
stino	o	članstvu	mu	je	pri	splošni	avdienci	16.	maja	
na	Trgu	sv.	Petra	 izročil	predsednik	kluba	Michael	
Krammer,	sprejema	pa	se	je	udeležilo	30	igralcev	in	
funkcionarjev kluba, njihov duhovni oskrbnik Chris-
toph	Pelczar	in	dunajski	nadškof	kardinal	Christoph	
Schönborn.
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Ko	 se	 fantje	 štehvovci	 vrnejo,	 se	 začne	 slavni	
“prvi	rej	pod	lipo”	–	prvi	zato,	ker	je	bil	njega	dni	to	
zares	prvi	ples	v	letu.
Tega	“reja”	se	smejo	po	starem	pravilu	udeležiti	

samo	“poštena”	 (“nespečana”)	dekleta.	Svoje	dni	
je	bila	vera,	da	usahne	lipa	če	bi	“spečana”	dečla	
stopila	v	rej.	Fant,	ki	ima	odraslo	sestro,	mora	pod	
lipo	plesati	z	njo.	Nobena	dečla	včasih	ni	plesala	pred	
“prvim”	rejem	v	letu.
Pod	 lipo	 zapojo	 fantje	 najprej	 zopet	 obredno	

pesem,	prvo	kitico	starinskega	“reja”:
Bueh nan dej te duober čes,
te prbe rej začiéle smo.
Tuer je z Buegen, Buej je ž nin,
san Ježeš je Marijin sin ...
Pavle	 Zablatnik	 objavlja	 ziljsko	 povedko	 o	 na-

stanku	 te	pesmi.	Pred	davnim	časom,	piše,	se	 je	
na	 žegen	 rajevcem	 pod	 lipo	 pridružil	 tujec	 prav	
čedne	postave	in	lepega	vedenja.	Rajavjke	so	kar	
norele	za	njim.	Tako	urno	se	je	vrtel	po	plesišču,	da	
je	njegovim	rajavkam	zastajala	sapa	in	se	je	ena	
izmed	njih	končno	mrtva	zgrudila	rajavcu	v	naro-
čje.Naslednje	leto	se	je	na	žegen	pri	raju	pod	lipo	
zgodila	spet	enaka	nesreča	kakor	leto	poprej.	Spet	
se	je	pojavi	rajavec	in	spet	je	eno	rajavko	upehal	
do	smrti.	Tedaj	je	župnik	svetoval,	naj	raj	pod	lipo	
v	bodoče	začenjajo	s	kako	nabožno	pesmijo.	Tedaj,	
pravijo,	je	nastala	pesem	“Bueh nan dej te duober 
čes.”	In	od	tedaj	ni	bilo	več	nesreče	pri	prvem	reju.	
Novi	 štehvovski	mojster	 stopi	 do	 zbranih	 dečel,	
napije	vsaki	posebej	in	jo	pelje	v	“rej”.	Ko	ima	vsak	
“réjouec”	svojo	“rejko”,	se	pari	postavijo	pod	lipo	v	
krog,	novi	štehvovski	mojster	s	štehvovsko	dečvo	
pa	začne	rej.	Pari	korakajo	svečano	v	krogu	in	re-
jevci	pojo	pri	tem	nadaljnje	vrstice	rejevske	pesmi,	
nekoliko	čudno	zmes	različnih	premešanih	ostalin:

Se kaj bidle jazbeca
na uoni strani grabenča?
Tan je kuópu jameca,
de buo pa zime notr šow ...
Rejevke	pri	tem	molče.	Ko	zadnja	vrstica	izzveni,	

se	 oglasi	medigra	 godcev.	Ob	 njej	 zaplešejo	 pari	
obredni	ples.	Nato	se	razpuste	spet	v	krog	in	spet	
samo	korakajo	ob	naslednji	kitici,	ki	jo	pojo	rejevci:

Seden paru zwódieju,
k sa stara baba máwale,
sa jeden drujga bárale
keke jo boka umáwale ...
Petje	in	ples	se	ponavljata	izmenoma,	dokler	znajo	

rejevci kaj besedila. Slediti utegneta še dve kitici:
Sen jo bidu per patóc
kje méwa zwáta upúča u roc.
Sen pa buru čriez Predieu
le za dečua, kar za diew.

Jes pa puojdam u Kanáu,
k je bino bóle ko bokáw (vrisk!)
Gr ino dow po Bisterce,
doklier je kaša u piskerče ...
France	Cigan	je	zapisal	v	Zahomcu	še	nekaj	kitic	

obredne	pesmi:
Bo kej šlenica gratawa
pa boš pagačce papawa.
Bese me daza pušelča neč
pa besen te pielu u prbe rej.
Niese me dawa pušelča neč,
pe niesen te pielu v prbe neč.
Dolgujemo	mu	še	zapis	nekaterih	“žiegnarščeh”	

pesmi,	 ki	 jih	 pojo	 pred	 prvim	 rejem	 in	 po	 njem.	
Večidel	so	šaljive,	na	primer:

Pa čej je tiste Bistrčen
k je na Čajne dile kradu?
Pa čej je tiste Zahnčen (Zahomčen)
ke je ga to navadu?

Ali	pa:
Si	liepa	dečwa	ruóža,
daklier ti nemaš móža.
Al boš ti móža mewa,
tedej bo druga pewa.
“Prvi,	obredni	“rej”	je	s	tem	končan.
Zadnji	ples	pod	lipo	je	dandanes	navadno	valček.	

Nato	se	godba	vzdigne,	 zaigra	koračnico	 in	krene	
proti	gostilni.	Tam	bo	sledil	“óbične	rej”,	navaden	ples.
Fantje	spremijo	godbo,	dečle	pa	odhite	domov,	

da	se	preoblečejo	v	navadno	pražnjo	obleko	za	ples	
v gostilni.
V	Dolah	 pri	Melvičah	 so,	 kakor	 poroča	 Zmaga	

Kumer,	ko	so	odhajali	od	lipe,	peli	najprej	“črevelče”,	
nato “trátecino” in še kitico v gostilni:

Dečwa mi nosi črevelče,
črevelče, črevelče,
s srebrom so kovane.
Tukaj mi leži na tráteca
tráteca, tráteca,
joj, lepa zelena tráteca.
Tukaj mi stoji na hišca,
na hišca, na hišca,
hišca birtovška.
Na	 “žegni”	 ponedeljek	–	na	Bistrici	 v	 torek	po	

binkoštih	–	se	bere	v	vsaki	cerkvi	maša	za	rajne.	To	mašo	
“plačajo”	fantje.	Po	maši	blagoslovi	župnik	grobove,	
nato	pa	sledi	pod	lipo	slovesnost	kakor	prejšnji	dan.
Ta	dan	štehvajo	povečini	možje,	ki	pa	ne	oblečejo	

noš.	 Štehvanje	 poročenih	 ima	 burkast	 značaj	 in	
zmagovalec	dobi	“kranclč”	iz	kopriv	ali	kvečjemu	iz	
travniških	rož.	Pri	reju	pod	lipo	plešejo	danes	vsi,	
tudi	dečle,	ki	včeraj	niso	smele	zraven.

Niko Kuret

ZI LJSKO ŠTEHVA NJE
nadaljevanje in konec
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Do sedemdesetih let 19. stoletja je bilo štehvanje 
nekoliko	drugačno	od	današnjega.
Predvsem	je	bil	štehvan	mnogo	daljši	in	težji.	Ni	

bil	namreč	nalašč	za	 igro	kovan	kakor	dandanes,	
marveč	so	za	štehvanje	uporabljali	železni	drog,	ki	
z	njim	kmetje	pripravijo	 luknje,	da	vanje	zabijejo	
kol	v	plotu.	Akvarel	iz	tridesetih	let	19.	stojetja	nam	
kaže	štehvovca	s	takšnim	drogom	v	roki.
Za	tarčo	je	tedaj	rabil	star,	doslužen	sod,	barigla,	

zadeti	pa	je	bilo	treba	veho.
To	dvoje	je	seveda	zahtevalo	drugačen	način	igre.	

Ohranjena risba Urbana Jarnika iz leta 1811-1812 
kaže,	da	je	štehvovec	težki	drog	vzdignil	kakor	kopje	
in	ga	zalučal	proti	vehi.	To	potrjuje	tudi	njegov	opis	
tedanjega	 štehvanja.	Marsikdaj	 je	 drog	 obtičal	 v	
sodu,	še	pogosteje	pa	je	zdrsnil	ob	dogah	v	stran	in	
padel	na	tla.	Naloga	moža	ob	štebhu	je	bila	tedaj,	da	
je	padle	drogove	pobiral		in	jih	izročal	vračajočim	se	
štehvovcem.	Šele	tedaj,	ki	je	bil	sod	že	precej	zdelan,	
se	je	začelo	zbijanje	–	štehvovec	je	prijel	v	diru	drog	
z	obema	rokama	in	udaril	po	sodu.	Štehvanje	v	tej	
obliki	je	bilo	težje	in	precej	nevarno.
Zmagovalca	tedaj	niso	določale	dečle.	Pač	pa	je	

najlepša	vaška	dečla,	ko	je	bil	sod	razbit,	stopila	iz	
najbližje	veže	in	obesila	kranclč	na	prazen	štêbeh.	
Toda	kranclč	je	bilo	treba	zdaj	ujeti	in	nasaditi	na	
drog.	Komur	je	to	uspelo,	tisti	je	bil	zmagovalec.
Sod	je	kmalu	nadomestila	bariglica,	čebriček	v	

sedanji	obliki.	Težki	drog	so	opustili	v	sedemdesetih	
letih	19.	stoletja.	S	tem	se	je	spemenil	tudi	način	
podeljevanja	nagrad,	kranclča.
Naziv	 naše	 igre	 je	 očitno	 nemškega	 izvora	 in	

priča	o	njenem	prvotnem	načinu,	ko	je	bilo	treba	
sod	 zabosti	 (stechen).	 Po	 slovensko	 pa	 se	 je	 od	
vsega	začetka	imenovala	drugače.	Urban	Jarnik	nam	
je	sporočil,	da	so	ji	še	okoli	leta	1810	pravili	“sod	
pobijati”.	 Če	 se	 je	 uveljavilo	 iz	 nemškega	 naziva	
narejeno	ime,	priča	to	pač	o	pritisku	ponemčevanja.

Po leta 1978 odkriti listini iz leta 1617 bi smeli 
sklepati,	da	je	bila	igra	“zabadanje	sodca”	(“Kufen-
stechen”)	znana	tudi	na	tedaj	že	nemškem	koroškem	
ozemlju	(Št.	Rupert	nad	Beljakom),	torej	ne	samo	v	
Ziljski	dolini.	Podrobnosti	tega	štehvanja	niso	opisa-
ne,	pač	pa	po	datumu	(11.	junij)	vidimo,	da	je	to	bila	
navadna	nedelja,	nikakor	pa	ne	“žegen”	(sv.	Rupert	
goduje		24.	septembra).	Urban	Jarnik	je	leta	1811	
ali	1812	zapisal,	da	nemški	Korošci	“pobijanja	soda”	
ne	poznajo.	Nimamo	povoda,	da	bi	mu	ne	verjeli.	
Sklepamo	samo,	da	je	šega	na	nemškem	ozemlju,	
koder	je	bila	znana,	v	200	letih	pač	zamrla.	Ohranila	
se	je	le	v	Ziljski	dolini,	morda	predvsem	zato,	ker	so	

jo	sprejeli	v	spored	“žégnaršče”	nedelje.
To	seveda	ne	pomeni,	da	je	šega	izvirno	sloven-

ska.	Vsekakor	pa	na	njej	ni	nič	bajeslovnega,	kakor	
so	 svojčas	 razlagali	 narodopisci	 na	 Koroškem	 in	
tudi	 pri	 nas.	 V	 bistvu	 gre	 za	 športno	 ali	 vojaško	
vajo dveh zvrsti. Pri eni mora jezdec v diru zadeti s 
sulico	majhno	odprtino	(obroček	ali	veho	na	sodu),	
pri	drugi	mora	prav	tako	na	konju	v	diru	razbiti	ob	
poti	postavljeno	tarčo.	Prva	zvrst	je	še	danes	znana	
v	širšem	evropskem	prostoru	(od	sinjske	“alke”	do	
severnonemškega “Ringelreiten”. Druga ima svoj 
vzor	v	igri,	pri	kateri	so	skušali	jezdeci	v	diru	raz-
biti	npr.	leseno	poprsje	Saracena,	Turka,	črnca;	na	
nemškem	ozmlju	je	njegovo	mesto	zavzel	ponekod	
“Roland” (Rolandreiten).
Med	vsemi	športnimi	(in	vojaškimi)	vajami	je	za-

devanje	v	tarčo	brez	dvoma	najstarejša,	saj	je	bila	
življenjsko	važna	že	za	človeka	lovca.	Prav	tako	je	
pomembna	za	vojaka.	Sledimo	ji	do	rimskih	časov.	
Vojško	vajo	ob	kolu	(palus),	ki	je	predstavljal	“so-
vražnika”,	so	imenovali	“quintana”.	Ob	zlomu	antike	
so	jo	sprejeli	srednjeveški	vitezi	in	se	je	ohranila	še	
tja v 19. stoletje.
Od	 fevdalcev	so	 igro	prevzeli	njihovi	podložniki.	

Ziljani	so,	na	primer,	kot	tovorniki	in	vozarji	obredli	
dosti	sveta.	Leta	1702	so,	na	primer,	lahko	gledali	v	
Vidmu (Udine) zadnjo kvintano furlanskih fevdalcev. 
Kdaj in kje jih  je kvintana tako navdušila, da so jo za-
čeli	posnemati	doma,	ne	vemo.	Igro	so	pač	prilagodili	
svojim	razmeram.	Predvsem	so	si	za	tarčo	izbrali	sod,	
ali je bila to stara barigla,v kakršni so tovorili vino, 
ali	pa	sodec	za	tovorjenje	soli,	kot	so	jih	izdelovali	na	
Brdu	in	v	Blačah,	ni	važno.	Tudi	sulico	je	nadomestilo	
kmečko	orodje,	železni	drog.	Vsekakor	pa	se	jim	je	
zdela	igra	tako	imenitna,	da	so	jo	uvrstili	v	praznič-
ni	 spored	 svojega	 starega	 “žegna”	 s	 starosvetnim	
“visokim	 (prvim)	 rejem	pod	 lipo”.	V	 tem	okviru	 je	
postalo	štehvanje	posebnost	slovenskega	dela	Ziljske	
doline.	»Z	 igro	 so	 slovesnost	praznika	 še	posebno	
proslavili,«	piše	Pavle	Zablatnik,	»obenem	pa	so	pred	
zbranimi	 gosti	 s	 kmečkim	ponosom	 lahko	 tudi	 še	
pokazali	zavidljive	uspehe	sloveče	ziljske	konjereje.«

Germanizacija skuša dati tudi ziljskemju štehvanju 
nemško	lice.	Obredne	pesmi	skušajo	ponemčiti	ali	
pa	 jih	nadomeščajo	 z	nemškimi.	Samo	pesem	“v	
prbe	 rej”	 še	 zapojo	 v	 slovenskem	 jeziku.	 Izjema	
sta	Pošišče	 in	Čajna;	 le-tu	 je	po	 leto	1945	učitelj	
Adreas	Fischer	slovensko	besedilo	“prevedel”	in	ga	
nadomestil	z	nemškim.	Tu	je	zdaj	štehvanje	povsem	
nemško. Svoje slovensko lice ohranja štehvanje 
samo	v	Zahomcu	in	na	Spodnji	Bistrici.	Doklej	še?

Ptico	boš	po	petju	spoznal,	pa	človeka	tudi;	ako	
lepo	petje	–	tudi	lepo	srce	ima.	In	kar	se	o	človeku	
posamezno	–	se	lahko	o	vsem	ljudstvu	reče.	Kakor	
ljudje	pojejo,	tudi	po	navadi	na	znanje	dajajo,	kaj	
veljajo.	Iz	obilnosti	srca	se	usta	glasijo,	in	kjer	čednih	
pesmi	ni,	tam	tudi	prebivati	ni	veselo.	Res	je	pa	tudi,	

Anton Martin Slomšek

V ESELA PESEM IZ V ESELEGA SRCA
da	starši	in	redniki,	vojvodi	in	učitelji	premalo	petje	
obrajtajo.	Petje	ima	čudno	moč	za	dobro,	pa	tudi	v	
hudo, kakor ga obrneš.
Čedne	pesmi	so	za	dobro	voljo	zlata	vredne,	 in	

kdor	 jih	 prav	 zapeti	 zna,	 za	dobro	 voljo	 več	 velja	
kakor	mejaš	ali	hišni	oče,	ki	rad	piti	daja...
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Galilejsko zemljo sestavlja v njenih najboljših 
predelih	naplavina	rdeče	barve.	Kadar	zareže	vanjo	
plug	svoje	brazde,	spominja	na	rane;	nato	postane	
bročasta.	Ko	pa	je	ob	visokem	žitu,	često	višjem	od	
človeka,	vsa	posejana	s	klasjem,	bi	jo	mogli	zame-
njati	s	temnim	škrlatom,	ki	je	ves	pretkan	z	zlatom.	
Podoben	vtis	bohotne	plodnosti	vzbujata	tudi	ruska	
črnica	in	kitajska	puhlica.	V	Ezdrelonu	ali	v	Gene-
zaretu	pa	se	z	bogastvom	žita	še	tajinstveno	veže	
simbol,	ki	spominja	na	meso	in	kri.

Na	 tej	blagoslovljeni	grudi	se	 je	odločil	 sejalec	
posejati	 seme	 svojega	 nauka.	 Dolge	mesece	 je	
ostal	zvest	deželi,	kjer	je	preživel	svoje	detinstvo	
in	si	zamislil	načrt	dela,	ki	se	ga	je	lotil.	Več	kot	dve	
tretjini	 njegovega	 javnega	 življenja	 je	 potekalo	 v	
okviru	teh	planjav,	gričev	in	jezera,	kjer	je	pravkar	
ujel	prve	ljudi.	Od	drugih	treh	palestinskih	pokrajin	
sta	ga	dve	–	Samarija	in	Pereja	–	videli	samo,	ka-
dar	je	potoval	skozi.	Zadnja,	Judeja,	ki	ji	je	pozneje	
posvetil	največ	naporov,	pa	mu	je		prihranila	grenko	
zelišče,	žejo	umiranja	in	les	križa.	Galilejski	prizori	so	
obliti	v	evangeliju	z	milejšo	lučjo.	Na	njenih	pobočjih,	
na	njenih	mirnih	obalah	je	bil	Jezus	gotovo	srečen.

Galileja, ki je od vzhoda do zahoda široka kakih 
štirideset	kilometrov	in	se	vleče	od	severa	na	jug	
kakih	osemdeset	kilometrov,	je	torej	čisto	majhno	
okrožje,	manjše	od	slovenskih	okrajev.	Gotovo	tudi	
ni	 imela	 več	 kakor	 kakih	 tristo	 tisoč	 prebivalcev.	
Jezusovo delovanje si moramo torej zamišljati v 
skrajno majhnem okviru, kar nam v nekem smislu 
pojasnjuje,	zakaj	se	je	zanj	tako	naglo	zvedelo.	Kljub	
temu,	da	je	dežela	majhna,	pa	je	zelo	raznolična:	
med	Gornjo	Galilejo	z	resničnimi	gorami	in	Galilejo	
gričev	 in	 nižine	 ob	 Tiberijskem	 jezeru	 so	 znatne	
razlike.	Dolga	ravnina,	ki	se	vleče	ob	zgodovinskem	
potoku	Kišonu,	ob	vznožju	gorske	verige,	ki	se	kon-
čuje	ob	morju	s	Karmelsko	višino	in	preseko,	ki	jo	

je	naredil	v	notranjosti	dežele	Jordan	–	je	dvoje	osi	
v	precej	zmedenem	pokrajinskem	reliefu.
Dežela	je	bogata.	»Povsod	plodna	in	bujna,«	piše	

Jožef	Flavij,	»porasla	z	najrazličnejšim	drevjem,	vabi	
k obdelovanju tudi najzanikrnejše in je zato vsa 
izkoriščena;	nikjer	ni	neobelane	zemlje.	V	njej	so	
številne	mesta	in	vasi,	ker	je	v	deželi	obilo	hrane.«	
Rodovitnost	zemlje,	razmeroma	vlažno	podnebje	in	
prisotnost	živih	voda,	ki	pritekajo	s	Hermona,	vse	
to	prispeva	k	bogastvu,	ki	 je	nenavadno	v	deželi	
vzhodnega	Sredozemlja.	»Laže	je,«	pravi	rabinski	
rek,	»prehraniti	v	Galileji	legijo	samo	s	sadeži	oljk,	
kakor	otroka	v	vsem	ostalem	Izraelu.«	V	deželi	pa	ne	
raste	samo	oljka,	ampak	uspevajo	v	njej	v	čudoviti	
obilici	tudi	pšenica	in	ječmen,	vino	in	palme	in	še	
nešteto	drugih	koristnih	rastlin.	Jožef	Flavij	trdi	še,	
da zore tam smokve deset mesecev.
Tu	torej,	v	tej	pokrajini,	ki	je	še	danes	taka,	kakor	

je	bila	v	njegovem	času,	 si	moramo	predstavljati	
Mesija,	kako	uči	zbrane	množice.	Ali	je	to	galilejsko	
višavje s svojim makom in s svojimi marjeticami, z 
zapletenim	črtežem	svojih	njivic	in	s	svojimi	belimi	
vasicami,	posejanimi	med	skupinami	dreves,	res	tako	
različno	od	francoskega	gričevja	ali	od	lombardskih,	
umbrijskih	ali	toskanskih	pobočij?	Odkar	so	sionistič-
ni	naseljenci	v	njej	znova	poživili	stare	kulture,	nas	
spominja	Ezdrelonska	planjava	na	grofijo	Venaissin.	
Naravni	okvir	jezera	se	sicer	ni	spremenil,	njegova	

deset kilometrov široka in dvajset kilometrov dolga 
površina	je	ohranila	isti	blišč	in	isto	sinjino,	kot	ju	
jo	poznal	 Jezus.	 Pesek	 in	 črni	 prod	njegovih	 rek,	
pomešan	z	majhnimi	belimi	školjkami,	 je	mehak,	
kot je bil tisti, ki so se ga dotikale njegove noge. Pa 
vendar je treba omeniti veliko razliko: na njegovih 
bregovih,	nekoč	neskončno		bolj	obljudenih	kakor	so	
danes,	je	bila	obilica	cvetočih	vasi.	Danes	živi	samo	

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
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še Tiberiada, na drugih evangeljskih krajih so samo 
še	razvaline,	šotori	nomadov	ali	koče	iz	trsja.	Ko	je	
hodil	po	njej	Jezus	s	svojimi	zvestimi,	je	bila	pokra-
jina	nekakšna	Azurna	obala,	ali	pa	slika	italijanskih	
jezer, comskega ali gardskega, ki se v njihovih sinjih 
vodah	zrcalijo	bela	pročelja	mest,	vasi	in	vil.

Jezus je ostal v Galileji od konca maja leta 28 do 
jeseni leta 29. V judovskem koledarju je bila ta doba 
še daljša kot v našem. Imeli so lunine mesece, ki so 
šteli	po	28	dni.	Če	so	hoteli	ujeti	čas,	s	katerim	so	
se odmaknili od sonca, je bilo vsaka tri leta treba 
dodati	en	mesec	ob	koncu	zime	med	marec	in	april	
–	“veadar”	med	adar	in	nisan.	Enega	takih	“vrinje-
nih” mesecev je imelo 
tudi leto 29, ki je bilo zato 
daljše od drugih. Tako je 
Jezus	več	kot	petsto	dni	
hodil	 po	 deželi,	 večino-
ma	 seveda	 peš,	 včasih	
pa	 je	 tudi	 jezdil,	 ker	 so	
nekateri	njegovi	premiki	
prenagli	za	pešca,	med-
tem ko je v jezerskem 
pasu	 veliko	 uporabljal	
ladjice, ki so mu jih nje-
govi	učenci,	ribiči,	dajali	
na	razpolago.	Ves	ta	čas,	
če	izvzamemo	zelo	naglo	
romanje v Jeruzalem, ga bomo videli samo dvakrat 
zapustiti	deželo.	Enkrat	je	šel	v	feničanski	mesti	Tir	
in	Sidon,	drugič	pa	v	više	ležeče	kraje,	kjer	je	imel	
četrtni	 oblastnik	 Filip	 svojo	 prestolnico	 Cezarejo.	
Dvoje	kratkih	potovanj	(od	Kafarnauma	do	Tira	ni	
niti	petinsedemdeset	kilometrov),	katerih	razlogi	so	
precej	 tajinstveni,	morda	 iz	 najobičajnejše	 previ-
dnosti,	ali	pa	samo	iz	želje,	da	bi	se	umaknil	vročini	
na	obali	jezera,	ki	pa	v	ničemer	ne	pretrga	razvoja	
evangeljskega misijona.
Galilejci,	na	katere	se	Jezus	obrača,	so	trdni	kme-

tje,	ribiči,	ki	dobro	žive	od	svojege	lova,	in	delavni	
ljudje,	o	katerih	pripoveduje	Jožef	Flavij	–	in	kar	do-
kazuje	že	zgodovina	Makabejcev	–	da	so	bili	pogumni	
od	otroških	nog	in	strašni	sovražnikom	vere.	Judejci	
so	lahko	prezirali	te	podeželane,	se	norčevali	iz	nji-
hovega	kmečkega	naglasa	in	iz	njihove	pomanjkljive	
izgovarjave	ter	jih	zaničevali	zaradi	njihove	neved-
nosti	glede	kazuističnega	dlakocepstva	–	»če	hočeš	
obogateti,	 pojdi	 na	 sever,	 če	 hočeš	 posteti	 učen,	

pridi	na	jug,«	so	govorili	v	Jeruzalemu	–	resnica	je,	
da so lastnosti, ki so cvetele v Galileji, bile lastnosti 
močnih	plemen,	ki	so	zmožna	velikih	dejanj.	Jezus	se	
gotovo	ni	brez	določenega	namena	obrnil	najprej	na	
svoje	rojake.	V	dobri	zemlji	njegove	dežele	seme	ne	
bo	propadlo.	Vendar	pa	je	treba	omeniti,	da	morda	
ni	bilo	brez	nevarnosti,	ko	je	govoril	tem	preprosim	
duhovom,	 hrabrim	 dušam,	 ki	 so	 se	 v	 preteklem	
stoletju	tako	dobro	upirale	obalnim	poganom,	ki	so	
jih	hoteli	preplaviti.	Bilo	je	nevarno,	da	bodo	Božje	
kraljestvo	razumeli	kot	nekaj	časnega	in	Mesijo	kot	
zmagovitega kralja. Videli bomo, da je Jezus budno 
pazil	na	táko	izmaličenje	misli.	Vendar	je	mogel	tudi	

za	tako	ceno	tem	prepro-
stim	 srcem	dajati	 pred-
nost	 pred	 razumarsko	
duhovščino	v	 Judeji.	 »V	
Galileji,«	 pravi	 rabinski	
rek,	»manj	cenijo	denar	
kakor	 čast.«	 Zato	 tudi	
ni bil Galilejec tisti, ki je 
prodal	 svojega	 Učenika	
za	prgišče	srebrnikov!

Tako je bila torej iz-
brana zemlja, v katero 
bo	padlo	seme.	Zdi	se,	da	
je bilo galilejsko obdobje 
za	Jezusa	čas,	ko	je	hotel	

vreči	v	zemljo	seme	za	svojo	Cerkev.	Istočasno,	ko	
razlaga	 tistim,	ki	hočejo	poslušati,	bistvo	svojega	
nauka,	ga	vidimo	pritegovati	k	sebi	goreče	skupine,	
ki	bodo	nekoč	množica	vernikov	in	jim	z	lahko	razu-
mljivim	čudežem	predočevati	prvo	podobo	presvete	
evharistije. Nato je Jezus svojo dejavnost vedno bolj 
omejeval	ter	se	posvečal	izbiranju	in	izobraževanju	
svojih	apostolov	ter	končno	z	nedvoumno	besedo	in	
odločilno	karizmo	določil	tistega,	ki	naj	bo	za	njim	
odgovoren za njegovo delo. V drugem delu Jezuso-
vega	življenja,	v	Judeji,	se	je	bolj	pripravljal	žrtveni	
vidik	njegovega	pričevanja	in	nobenega	dvoma	ni,	
da	je	bila	Cerkev	dokkončno	ustanovljena	z	daritvi-
jo	na	Kalvariji,	čeprav	je	bilo	to,	kar	je	bistvenega	
v	ustroju	in	nauku	Cerkeve,	 izrečeno	v	galilejskih	
dnevih.	Tisti	čas	je	namreč	Jezus	v	eni	svojih	prilik	
rekel:	»Z	Božjim	kraljestvom	je	kakor	s	človekom,	
ki	vrže	seme	v	zemljo.	Spi	in	vstaja,	ponoči	in	pod-
nevi,	seme	pa	klije	 in	raste,	da	sam	ne	ve	kako«	
(Mr 4,26-27).

Ko	 je	 Jezusovo	 delovanje	 doseglo	 svoj	 polni	
razvoj,	se	njegova	metoda	ni	prav	nič	 razlikovala	
od	one,	ki	se	 je	 je	držal	v	časih	pripravljanja.	Po	
eni	plati	govori	in	uči,	po	drugi	pa	razodeva	svojo	
oblast	s	čudeži.	Vendar	se	zdi,	da	je	zdaj	njegova	
osebnost	neizmerno	pridobila.	Živi	Bog	se	je	razodel	
v	neznanem	preroku,	ki	je	z	enim	samim	pogledom	
prodrl	v	dno	duše	Natanaelu	ali	Samarijanki,	ali	v	
čudodelnika,	ki	je	odposlal	pomirjenega	Antipovega	
častnika.	Vendar	pa	je	živi	Bog	še	bolj	viden	v	njem,	
ko	ga	obdajajo	navdušene	množice	in	v	čigar	rokah	

se	množi	vsakdanji	kruh,	in	v	govorniku,	ki	stoječ	v	
sprednjem	delu	čolna	ali	v	amfiteatru	gričev	govori	
besede,	ki	postavljajo	na	glavo	navade.	Jezusova	
skrivnost	se	razodeva	le	polagoma:	popolnoma	bo	
dostopna	šele,	ko	bo	kamen	odvaljen	od	groba	in	
se	bo	vstali	Kristus	prikazal	svetim	ženam.	Vendar	
se	 njeno	 odkritje	 približuje	 že,	 ko	 tečejo	meseci	
galilejskih	let	in	skozi	poteze	preroka	vedno	bolj	sije	
Gospodovo	obličje.
Lahko	domnevamo,	da	je	Jezus	govorill	po	shod-

nicah.	Gre	za	spoznanje	bistva	njegovega	nauka.	

EVA NGELJSKA D EJAVNOST

Genezareško jezero
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Kaže,	 da	 je	 imela	 njegova	 beseda	 izjemno	moč	
pritegniti	k	njemu	množice.	Vzhod	je	zelo	občutljiv	
na	moč	besede.	V	vsej	semitski,	judovski,	arabski	
ali babilonski tradiciji mora biti utemeljitelj nekega 
novega	 nauka	 navdihnjenec,	 čigar	 zgovornost	 bo	
znala	 ganiti	 srce.	 Ko	 je	 Jahve	 ob	 gorečem	grmu	
naložil	Mojzesu	osvoboditi	njegovo	 ljudstvo,	se	 je	
ta	skušal	izmuzniti	težki	nalogi	rekoč:	»O	Gospod,	
nikoli	nisem	bil	spreten	v	besedah,	...	moja	usta	so	
okorna	in	moj	jezik	okoren.«	Bog	mu	je	pa	odgovo-
ril:	»Ali	ni	tvoj	brat	levit	Aron?	Vem,	da	je	spreten	
v govorjenju ...  Govoril bo ljudstvu namesto tebe« 
(2	MZ	4,10.16).	Vsi	veliki	preroki	so	bili	zgovorni	
ljudje. Ta dar, dotakniti se duše z besedo, je gotovo 
imel Jezus. To nam dokazuje evangelist Marko, ki 
nam	kaže	Galilejce,	 ki	 se	 drenjajo	 okrog	njega	 s	
tako	gorečnostjo,	da	se	mora	rešiti	njihovega	navala	
s	skokom	v	čoln	in	prepluti	jezero,	medtem	ko	oni,	
bolj in bolj navdušeni, v naglici hitijo okoli jezera, 
da bi ga našli na drugem bregu. Tam beremo tudi o 
množici,	ki	je	ob		poslušanju	pozabila	na	čas,	ki	je	
tekel,	na	večer,	ki	je	padel,	celo	na	kruljenje	lastnih	
trebuhov.
Kaj	jih	je	učil?	Mnogo	tega,	čemur	se	srca	navdu-

šeno	odpro.	Ko	je	Jezus	rekel	svojim	poslušalcem:	
»Vi	ste	 luč	sveta.	...	Takó	naj	vaša	 luč	sveti	pred	
ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili va-
šega	Očeta,	ki	je	v	nebesih«	(Mt	5.14.16),	ali	ko	jim	
je	spet	ponavljal:	»Vi	ste	sol	zemlje«	(Mt	5,13),	so	
potomci	 izvoljenega	 ljudstva	čisto	naravno	morali	
razumeti,	kaj	je	hotel	reči,	saj	so	bili	že	dva	tisoč	let	
ponosni	na	to,	da	so	pričevalci	samega	Boga.	Ozna-
njati	 jim	Božje	kraljestvo,	kjer	bodo	našli	 tolažbo	
za	človeško	bedo,	odrešenje	grehov,	večno	srečo	in	
zveličanje;	klicati	jim:	»Sin	človekov	je	blizu	–	pred	
vrati.	...	Ta	rod	nikakor	ne	bo	prešel,	dokler	se	vse	to	
ne	zgodi«	(Mr	13,29.30)	–	vse	to	je	takoj	naletelo	na	
njihovo	soglasje,	saj	je	pomenilo	z	nekaj	besedami	
izpolniti	stoletno	pričakovanje.

Pa	vendar,	kako	daleč	 je	 Jezusovo	oznanilo	od	
pozivov	tolikih	prenapetežev,	napol	prerokov,	napol	
razbojniških	poglavarjev,	ki	so	jih	širili	po	palestin-
skih	 gričih,	 da	 bi	 se	 laskali	 judovskemu	 ponosu.	
Jezusov	nauk	 je	pravzaprav	v	nasprotju	z	 zdravo	
pametjo,	saj	žali	spodobnost,	zdrave	običaje	življenja	
in imetja, osnovno skrb za udobje in ugled. Kaj so si 
morali	misliti	preprosti	Galilejci,	ko	so	slišali	Jezusa	
zatrjevati:	»Slišali	ste,	da	je	bilo	rečeno:	›Oko	za	oko	
in	zob	za	zob.‹	...	Jaz	pa	vam	pravim:	›Ljubíte	svoje	
sovražnike	in	molíte	za	tiste,	ki	vas	preganjajo‹«	(Mt	

5,38.44).	Kakšno	sprevračanje	nravnosti!	Pa	tudi	če	
ne	bi	šel	tako	daleč,	ali	se	jim	ni	zdelo	nenavadno	
pretirano,	ko	je	trdil,	da	morajo	obsojati	ne	le	uboj,	
ampak	celo	jezo	(Mt	5,21),	ne	le	prešuštvo,	ampak	
poželjiv	pogled,	s	katerim	objema	moški	žensko,	ki	
jo	poželi?	(Mt	5,27-28).	Sicer	jim	pa	ni	prikrival,	da	
je	njegov	nauk	silno	težak:	tisti,	ki	bodo	hodili	za	
njim,	bodo	“zasramovani	in	preganjani,	po	krivem	jih	
bodo	dolžili	mnogih	zločinov”	(prim	Mt	5,11),	oni	pa	
morajo	z	veseljem	“nositi	svoj	križ”	(prim.	Lk	14,27).

Zdi	se,	da	so	ti	presenetljivi	stavki	danes	izgubili	
svojo	ost,	da	so	samo	še	zveneče	besede	in	pridiga.	
Trpka	načela	smo	posladkali,	kakor	da	bi	jih	človeška	
usta	ne	mogla	več	prenašati.	Vzhodnjaška	govorica	
rada	pretirava	in	besede,	ki	bi	jih	Jezusov	sodobnik	
razumel	v	njihovem	strogem	pomenu,	bi,	po	črki	vze-
te,	kaj	lahko	prekoračile	namen,	ki	ga	je	z	njimi	imel	
Kristus	sam.	Pravi	krščanski	paradoks	je	v	tem,	da	
zavrača,	kar	je	udobno	in	lahko,	da	odklanja	lagodno	
nravnost.	Prav	nič	ni	potrebno,	da	ga	pretiramo	do	
nesmisla.	Nikoli	ni	bilo	Kristusovega	apostola,	ki	bi	
si izdrl oko ali si odsekal roko, da bi se izognil sku-
šnjavi.	Tudi	sam	Jezus	ni	v	svojem	trpljenju	nastavil	
levega	lica	tistemu,	ki	ga	je	bil	po	desnem	in	Cerkev	
ni	bila	prav	nič	hvaležna	Origenu,	ki	je	plačal	s	svojo	
moškostjo	 željo,	 da	 bi	 kot	 ukaz	 razložil	 nekatere	
evangeljske stavke (Mt 5,29-20). Kristusov nauk 
moramo	kolikor	le	mogoče	vzeti	dobesedno,	seveda	
pa	ne,	da	bi	s	tem	zapadali	pohujšanju	ali	neredu.
Razen	redkih	izjem	pa	seveda	ni	nič	manj	res,	da	

današnji	kulturni	človek	prav	nič	ne	misli	na	to,	da	
bi	nastavil	levo	lice	tistemu,	ki	ga	bije	po	desnem	in	
nima	nobene	želje,	da	bi	dal	plašč	tistemu,	ki	mu	je	
vzel	tuniko.	Po	pravici	namreč	povedano:	te	besede	
nas,	 ki	 imamo	 za	 seboj	 dva	 tisoč	 let	 krščanstva,	
dražijo.	Kako	je	bilo	šele	z	galilejskimi	množicami,	
nad	 katere	 so	 nepričakovano	 prišle	 v	 vsej	 svojo	

Jezus govori na gori

Jezus uči iz čolna
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veličini	 –	prav	 tako	presenetljive	 za	 Jude,	vajene	
točnega	računa	Mojzesove	nravnosti,	kakor	morejo	
biti	za	kristjane	20.	stoletja,	ki	smo	popolnoma	ujeti	
v	meščansko	prilagodljivost!	Da	so	mogle	te	besede	
sprožiti	tokove	navdušenosti,	o	kateri	priča	evangelij,	
je morala iz njih izhajati sila, v kateri so galilejski 
poslušalci	kljub	svoji	popolni	preprostosti	spoznali	
nekaj	drugega	kakor	misel	človeka,	ki	je	popolnoma	
enak vsem drugim.

Ta	sila	se	je	uveljavila	tudi	v	Jezusovih	čudežih:	
vse	galilejsko	obdobje	jo	izžareva.	Rekli	bi,	da	hoče	
Jezus	s	temi	razodetji	podpreti	svoje	besede	in	po-
množiti	vero	svojih	zvestih,	saj	je	tudi	najbolj	neverni	
moral	priznati	v	njih	nadnaravno	stvarnost.	Razliku-
jemo	dve	vrsti	čudežev:	nekateri	imajo	samo	ta	cilj,	
da	olajšajo	človeške	nadloge	in	pričajo	o	neskonč-
nem	sočutju,	ki	ga	je	Jezus	poln	do	narave,	ki	je	na	
milost	in	nemilost	izročena	vsakršnemu	trpljenju	in	
je	Božja	Beseda	oblekla	njeno	meso.	Drugi	od	njih	
pa	le	še	bolj	poudarjajo	mesijanski	namen,	ko	skozi	
umrljivo	meso	dajejo	videti	živega	Boga.
Jezusa	si	moramo	pri	njegovem	delovanju	pred-

stavljati	 sredi	 trume	 bolnikov,	 pohabljencev,	 be-
zgavčnih	in	hromih.	Komaj	neha	govoriti	in	pride	iz	
shodnice	ali	stopi	iz	čolna,	že	ga	željno	obda	“dvor	
čudežev”	v	pravem	pomenu	besede.

“Dvor	čudežev”,	znana	pariška	četrt	beračev	 in	
vsakovrstne	sodrge	v	srednjem	veku,	ki	je	zvečer	tu	
odložila	svoje	nadloge,	s	katerimi	si	je	čez	dan	služila	
kruh	po	mestu.	Jezusa	so,	nasprotno,	oblegali	resnič-
ni	bolniki,	ki		so	samo	še	pri	njem	upali	najti	pomoč.

Slepci	ga	iščejo	s	svojimi	mrtvimi	očmi,	gluhi	topo	
strme vanj in nobena rana ni tako odvratna, da bi si 
mu	je	ne	upali	pokazati,	on	pa	neumorno	odgovarja	
njihovim	prošnjam.	Dovolj	je,	da	začuti	samo	malo	
zaupanja,	da	odkrije	samo	klico	vere,	pa	že	položi	
svojo	moč	v	službo	njihovih	ponižnih	prošenj.
Nekoč	se	kljub	Mojzesovi	prepovedi	(3	Mz	13,45)	

pritihotapi	v	množico	grozo	zbujajoč	gobavec.	Kri-
stusu	pokaže	strahotno	rdečo	liso,	podobno	žrelu,	
posejano	z	belimi	dlakami.	»Gospod,	če	hočeš,	me	
moreš	očistiti.«	Bolnik	veruje	v	njegovo	nadnaravno	
moč	in	pričakuje	od	nje	rešitve.	Kaj	je	pravzaprav	
bila	“gobavost”?	S	tem	izrazom	so	označili	različne	
kožne	bolezni,	od	luskavice,	ki	je	lahko	ozdravljiva,	
do	kostne	tuberkuloza	v	gnojni	obliki,	pri	kateri	še	
danes	 na	Vzhodu	 odpadajo	 prsti	 ter	 je	 težko	 oz-
dravljiva,	pa	do	prave	gobavosti,	za	katero	takrat	
ni	bilo	človeškega	zdravila.	Kakršnokoli	bolezen	je	
imel bolnik, beseda, kretnja sta zadostovali, da je 
bil	ozdravljen.	Jezus	je	stegnil	roko:	»Hočem,	bodi	

očiščen!«	Rana	je	v	trenutku	izginila.	Čudežno	oz-
dravljeni je, nor od veselja, krenil v Kadeš, levitsko 
mesto v Galileji, kjer so bili duhovniki, da ugotovijo 
ozdravitev, kakor je ukazano v 3. Mojzesovi knjigi 
(15)	in	se	zahvalijo	Bogu	(Lk	5,12.16;	Mr	1,40-45;	
Mt 8,1.4).

Prav tako vidimo Jezusa, kako ozdravi hromega, 
ki	so	mu	ga	prinesli,	vrne	prožnost	suhi	roki,	ki	mu	jo	
proži	bolnik	in	ozdravi	na	stotnikovo	prošnjo	na	smrt	
bolnega	sužnja.	Kdo	so	bili	ljudje,	ki	so	bili	deležni	
njegovega usmiljenja? Jezus ni delal razlike med 
njimi.	Ni	šlo	samo	za	njegove	brate	po	narodnosti	
in	veri.	Celo	na	svojem	potu	po	Feniciji,	 to	 je	po	
deželi,	katere	prebivalci	so,	kot	poroča	Jožef	Flavij,	
mrzili	Jude,	vidimo,	da	ga	prosijo	“tujci”,	pogani,	on	
pa	usliši	njihovo	zaupanje.	Tako	je	z	gluhonemim,	
katerega	ušes	se	Jezus	dotakne	s	svojimi	prsti	 in	
mu	položi	na	jezik	svojo	slino,	on	pa	takoj,	ki	zasliši	
besedo	“Efatá!”	(“Odpri	se!”)	čuti,	kako	se	mu	raz-
veže	jezik	in	pravilno	govori	(Mr	7,31.35).	Tako	je	
s	Sirofeničanko,	ki	ga	pride	prosit	za	bolno	hčer,	pa	
se	najprej	zdi,	da	jo	Jezus	odbije,	ona	pa	ga	prosi	
s	 tako	ganljivo	ponižnostjo.	»Pústi,	da	se	najprej	
nasitijo	otroci.	Ni	 lepo	 jemati	kruh	otrokom	in	ga	
metati	psom,«	je	rekel	Učenik.	Ona	pa	je	odgovorila:	
»Gospod,	tudi	psi	pod	mizo	jedo	drobtinice,	ki	padajo	
od	otrok«	Mr	7,27.30;	Mt	15,21.28).

Sirofeničanka	je	pripisovala	hčerino	bolezen	hu-
diču;	tiste	čase	so	videli	hudiča	vsepovsod.	Talmud	
pripoveduje,	da	strašijo	hudobni	duhovi	ponoči	po	
sobah,	kjer	spe	moški	sami,	ne	ogibajo	se	pa	tudi	
zakonskih	spalnic.	Če	potresejo	 tla	s	pepelom,	 je	
mogoče	zjutraj	odkriti	odtise	krempljev	njihovih	pe-
telinjih	nog.	Njihovo	delo	naj	bi	bile	številne	živčne	
bolezni	in	Judje	so	se	borili	proti	njim	z	izganjanjem	
kot	tisti	Eleazar,	o	katerem	pripoveduje	Jožef	Fla-
vij,	da	je	vpričo	cesarja	Vespazijana	skušal	zdraviti	
obsedenca	tako,	da	mu	je	pod	nos	molíl	prstan	s	
“Salomonovo korenino” in zraven izgovarjal zaroto-
valne	obrazce.	Jezus	ni	počel	nič	takega.	Za	rešitev	
Sirofeničankne	hčere	je	zadoščala	beseda.
Vendar	moči,	ki	jih	napada,	niso	zato	nič	manj	

resne	in	boj	z	njimi	je	trd.	Ko,	na	primer,	naleti	v	
“Géraški	deželi”,	ki	 jo	 istovetijo	s	pokrajino	Kursi,	
južno	od	Betsajde-Julias	na	vzhodni	obali		jezera,	na	
obsedenca,	ki	je	živel	v	grobovih	(še	danes	je	videti	
votline	v	skali)	in	je	bil	tako	strašen,	da	ga	nihče	ni	

Jezus ozdravi slepega

Jezus ozdravi gobavca



JULIJ – AM – 2018206

mogel	zvezati,	 ima	človek	resnično	vtis	boja,	kjer	
more	 samo	Božji	 poseg	 zdrobiti	 nečistega	 duha.	
Blaznež	tuli	 in	bije	okrog	sebe.	Tedaj	pride	Jezus.	
Blaznež	plane	proti	njemu	kakor	začaran.	Zdi	se,	
kakor	da	hoče	on	izgnati	sovražno	silo:	»Kaj	imam	
s	teboj,	Jezus,	Sin	Boga	Najvišjega?	Prosim	te,	ne	
muči	me!«	Kristus	pa:	»Kako	ti	je	ime?«	–	»Legija	
mi	je	ime,	ker	nas	je	mnogo«	–	»Pojdi	iz	človeka,	
nečisti	 duh!«	 Tedaj	 je	 satanska	 tolpa	 ubogala	 in	
planila	na	prve	žrtve,	ki	jih	je	srečala,	na	čredo	pra-
šičev,	ki	jo	je	pahnila	raz	skale	v	vodo.	Človek		pa	je	
bil	ozdravljen	in	pomirjen;	zdrav	na	duhu	je	sedel	k	
Mesijevim nogam. Toda vse je bilo tako strašno, tako 
dramatično	v	svoji	preprostosti,	da	so	se		podeželani	
zbali	preroka,	ki	je	imel	tako	moč:	prosili	so	Jezusa,	
naj	odide.	Rekli	so,	da	se	boje	gledati	Boga	(prim.	
Lk	8,26-39;	Mr	5,1-20;	Mt	8,28-34).

Res	 je	 strašna	moč,	 s	 katero	 razpolaga	 Jezus,	
vendar	pa	jo	v	nasprotju	s	čarovniki	in	celo	v	na-
sprotju	z	Mojzesom	vedno	uporablja	samo	v	dobro	
ljudi.	Celo	smrt	mu	je	pokorna.	Zgodilo	se	je	nekoč	
v	mali	vasi	Nain	čisto	blizu	Nazareta.	Učenik	in	nje-
govi	učenci	so	se	vzpenjali	po	stezi,	ki	vodi	v	vas	in	
je	še	danes	mogoče	hoditi	po	njej.	Po	stezi	navzdol	
se	je	spuščal	sprevod	proti	grobovom,	vsekanim	v	
pobočje	griča.	Na	nosilih	je	ležal	mlad	človek,	čigar	
togo	telo	je	bilo	zavito	v	mrtvaški	prt.	Za	nosili	je	
jokala	ženska.	Nič	ni	rekla,	nič	prosila,	bila	je	preveč	
potrta,	da	bi	mogla	misliti.	Božje	usmiljenje	pa	je	
prodrlo	do	dna	njene	obupane	duše.	Edini	sin,	edina	
opora	–	treba	ga	je	vrniti	vdovi.	»Mladenič,	rečem	ti:	
Vstani!«	(Lk	7,11.16).	Drugič	je	bilo	v	Kafarnaumu	ali	
prav	blizu	tam.	Jezus	se	je	bil	izkrcal.	Med	množico	
ga	je	pričakoval	Jaír,	znana	osebnost,	“predstojnik	
shodnice”.	Hčerka	umira.	Človek	prosi.	Morda	se	je	
pobožni	Jud	tisto	uro	spomnil,	da	sta	Elija	in	Elizej	
obudila	mrliča	tako,	da	sta	legla	na	njegovo	truplo,	
Elizej	tako,	da	je	»del	usta	na	njegova	usta,	oči	na	
njegove	oči	in	roke	na	njegove	roke.«	Ko	mu	pridejo	
povedat,	da	je	otrok	umrl,	Jaír	še	vedno	prosi.	Veruje	
v	Božjo	moč.	Jezus	odide	z	njim.	V	hiši	so	v	zname-
nje	žalosti	že	obrnili	pohištvo	k	steni	in	slišati	je	bilo	
žalostinke,	ki	so	jih	igrali	na	flavto.	»Talita	kumi!«	
Dve	besedi,	ki	ju	v	aramejščini	navaja	Marko,	ima	
takojšen	učinek:	»Deklica,	vstani!«	Otrok	je	takoj	
ubogal.	Starši	so	bili	tako	presenečeni,	da	jih	je	moral	
Jezus,	pozoren	kot	oče,	opomniti,	naj	ji	dajo	jesti	
(Lk	8,40.42;	49.56;	Mr	5,22.24;	Mt	9,18-19.23.26).
Strašna	je	ta	moč,	pa	vendar	čudovito	preprosta.	

Videli	smo,	da	Jezus	ne	uporablja	čarovniških	in	ra-

binskih	zvijač	pri	izganjanju	hudiča,	niti	navad	velikih	
prerokov,	ko	obuja	mrtve.	Njegova	volja	zadostuje,	
da	se	ji	narava	podvrže.	Demonske	sile	so	bolj	za-
motane	v	svojih	metodah,	kakor	pravi	sam	Goethe.	
Jezusa	pa	vidimo,	da	popolnoma	naravno	opravlja	
svoja nadnaravna dela. Z jasnim mirom odgovarja 
tistim,	ki	ga	obtožujejo,	da	dela	vse	to	s	pomočjo	
peklenske	sile:		»Če	satan	izganja	satana,	je	proti	
sebi razdeljen« (Mt 12,22.28). Vse, kar vidimo na 
njem	pri	 teh	 prizorih,	 diha	 najgloblje	 zaupanje	 v	
svoje	poslanstvo,	vse	razodeva	Boga.
Še	bolj	pa	se	zdi,	da	 je	cilj	 teh	silnih	prizorov,	

ki	odsevajo	iz	tega	dela	evangelija,	razodeti	očem	
izvoljencev, ki jih je Jezus izbral za svoje sodelavce, 
njegovo	brezprimerno	veličastvo.	Ozdravljenja,	iz-
ganjanja hudobnega duha, celo obujanje od mrtvih 
sicer zmede duha in zamaje logiko, vendar se more 
razum	še	vedno	naslanjati	na	dejstva		problema	in	
poskuša	najti	primerno	razlago.	Toda	videti	človeka,	
ki	ukazuje	pokorščino	naravnim	elementom,	ki	se	
igra z najbolj osnovnimi zakoni narave! Nekega ve-
čera,	ko	je	Jezus,	izčrpan	po	dolgem	govoru	zaspal	
v Petrovi ladjici z glavo, naslonjeno na blazinah, 
ki	 jih	 je	od	Homerjevih	do	današnjih	časov	videti	
na	zadnji	klopi,	se	je	dvignil	veter.	Ko	iz	sotesk,	ki	
režejo	transjordansko	planoto,	potegne	zrak	proti	
jezeru,	»nastane	strašen	vrtinec,«	pravi	neko	rabin-
sko	besedilo.	Voda	se	dvigne	in	pobesni	v	tuljenju	
razbesnelih sil in teh udarcev vetra se še danes boje 
ribiči	na	Tiberijskem	jezeru.	Učenci	so	zbudili	Jezusa:	
»Gospod,	reši	nas!	Izgubljeni	smo!«	On	odpre	oči.	
V	nekih	podobnih	okoliščinah	je	rekel	ponosni	Cezar	
mornarju,	ki	ga	je	vozil	preko	Jadranskega	morja:	
»Česa	se	bojiš?	Saj	voziš	Cezarja	in	njegovo	srečo!«	
Jezus	pa	je	rekel	samo:	»Kaj	se	bojite,	maloverni?«	
Nato je vstal, stegnil roko in s kretnjo, ki jo je ove-
kovečil	Rembrandt,	ukazal	vetru	in	morju:	»Utihni!	
Molči!«	Tedaj	je	stisnil	srca	apostolov	drug,	še	večji	
strah:	kdo	bi	si	pri	vsem	zaupanju,	ki	so	ga	imeli	
vanj, mogel misliti, da njihov voditelj ukazuje vetru 
in	morju?	(Lk	8,2.25;	Mr	4,35.41;	Mt	8,23.27).

Še	drug	vihar	je	bil	povod	za	nič	manj	presenetljiv	
čudež.	Tisto	noč	so	bili	učenci	sami	v	ladjici.	Jezus	je	
po	svojem	običaju	molil	na	samotnem	kraju.	Hoteli	
so se z vzhodne obale vrniti v Kafarnaum, toda veter 
je	bil	tako	silen,	da	jih	je	zaneslo	na	odprto	jezero.
Proti	trem	zjutraj,	ko	so	jim	roke	od	napora	že	na	pol	
otrpnile,	so	bili	še	kakih	pet	ali	šest	kilometrov	od	
pristanišča.	Tedaj	so	opazili	obrise	človeka,	ki	je	šel	
proti	njim;	hodil	je	po	valovih.	Vse	je	obšla	tesnoba	

Jezus obudi mladeniča
iz Naina

Jaírova hčerka
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pred	prikaznijo,	da	so	od	groze	zakričali.	Tedaj	pa	so	
zaslišali	glas,	ki	jim	je	govoril:	»Bodite	pogumni!	Jaz	
sem.	Ne	bojte	se!«	V	poltemi	so	le	slabo	razlikovali	
poteze	prikazni,	vendar	je	živahni	Peter	takoj	zavpil:	
»Gospod,	če	si	ti,	mi	ukaži,	da	pridem	po	vodi	k	tebi!«	
On	mu	je	dejal:	»Pridi!«	In	Peter	je	stopil	iz	čolna,	
hodil	po	vodi	in	šel	k	Jezusu,	toda	ko	je	začutil	pod	
nogami	njeno	gibanje,	ga	je	v	negotovem	položaju	
obšel	dvom;	tedaj	se	je	nenadoma	začel	potapljati.	
Jezus	pa	ga	je	prijel	za	roko,	ga	popeljal	proti	ladjici	
in	mu	pomagal	vanjo.	Nauk	je	bil	jasen:	od	tistih,	
ki	so	mu	hoteli	slediti,	je	zahteval	Mesija	predvsem	
neomajno	vero	v	vsakih	okoliščinah.
V	samostanih	na	gori	Atos	pripovedujejo	nasle-

dnjo	hudobno	zgodbico:	Bog	je	tako	ljubil	nekega	
svetega	moža,	 da	mu	 je	 bilo	 treba	 zmoliti	 samo	
“očenaš”	in	angeli	so	ga	prenesli	preko	razbesnelih	
hudournikov.	Ko	je	pozneje	postal	iguman,	prestojnik	
samostanske	družine,	je	hotel	na	potovanju	uporabiti	
nekdanje	 sredstvo,	 da	bi	 prišel	 preko	vode;	 toda	
ker	je	postala	njegova	vera	bolj	mlačna	in	udobna,	
ga	 je	 voda	 pogoltnila.	 Ko	 je	 Peter	 začutil,	 da	 se	
utaplja,	 je	gotovo	 razumel	 ta	nauk.	»Bog,«	pravi	
Jobova	knjiga,	»stopa	po	morskih	valovih«	(Job	9,8).	
Nihče,	najmanj	pa	njegovi	neposredni	učenci,	niso	
smeli	pozabiti,	da	je	njegova	oblast	neomejena	(Mr	
6,45.56;	Mt	14,22.36;	Jn	
6,16.21).

Taka je tedaj druga 
stran Jezusove osem-
najstmesečne	 dejavno-
sti	 po	 galilejskih	 gričih.	
Obenem	z	učenjem	Jezus	
dokazuje	svojo	moč	s	ču-
deži.	Nobeden	od	njih	pa	
ni	bil		pomembnejši,	kot	
dvakratna	 “pomožitev	
kru ha”, ko je samo zato, 
da	da	 jesti	 nekaj	 tisočem	 lačnih,	 nekako	na	 svoj	
račun	povzel	Stvarnikovo	delo	in	ustvaril	hrano,	ki	
se	zdi,	da	vnaprej	napoveduje	nadnaravne	gostije	
duše.	Obe	 strani	 njegovega	 delovanja	 pa	 kažeta	
isto	značilnost:	v	svojem	poslanstvu	hoče	ohraniti	
razvoj	in	nikakor	ne	misli	naenkrat	povedati	vse,	kar	
hoče	razodeti.	Tako	kakor	tedaj,	ko	govori	v	prilikah,	
često	ponavlja	tudi	tistim,	ki	so	bili	deležni	čudežev,	
in	tistim,	ki	so	jih	videli,	svoje	priporočilo,	naj	ne	
govore	o	tem	množicam.	Gobavcem	in	gluhoneme-
mu,	Jaíru	in	mnogim	drugim	zabranjuje	isto.	Seveda	
nismo	preveč	presenečeni,	če	se	tega	niso	posebno	
natančno	držali.	Veliko	navdušenje,	ki	so	ga	povzro-
čile	Jezusove	besede,	ni	bilo	nič	v	primeri	z	onim,	
ki	so	ga	zbudili	njegovi	čudeži.	»Bolj	ko	ji	je	branil	
govoriti, bolj so raznašalii te stvari,« ker njihovo 
občudovanje	ni	poznalo	meja.	Ta	in	podobni	stavki	
se	neprestano	ponavljajo	v	evangeljskim	besedilu.

Vprašati	pa	bi	se	še	morali,	kaj	pomeni	Jezusovo	
delovanje	njemu	samemu	kot	človeku.	Psihologijo	
govornika,	 ki	 z	močjo	 svoje	 besede	 drži	 v	 rokah	
množice	še	nekako	razumemo.	Tudi	druge	besede,	
ki niso nadnaravne, nam vseeno silno razburkajo 
srce,	zato	nam	pomagajo,	da	bomo	nekoliko	razu-
meli	Kristusovo	nadnaravno	duševnost.	Kako	pa	je	
z Jezusom, ki ozdravlja bolnike, ukazuje hudobnim 
duhovom	 in	 oživlja	mrtve?	 Tu	 se	moramo	 odreči	
vsakemu	psihološkemu	raziskovanju.	Božja	skrivnost	
ostane	zapečatena.	Vendar	se	zdi,	da	kratka	zgod-
bica,	ki	 jo	pripovedujejo	 sinoptiki,	malce	 razkriva	
skrivnost.	Sicer	 se	pa	 zopet	 takoj	 zapre	 in	 nekaj	
vrstic	 iz	 evangelija	 zbudi	 več	 vprašanj,	 kot	 jih	 je	
mogoče	razrešiti.
Bilo	je	tisti	dan,	ko	je	Jezus	obudil	Jaírovo	hčer.	

Med	množico	je	bila	žena,	ki	po	Postavi	ne	bi	smela	
biti	tam,	ker	je	bila	nečista	zaradi	svoje	bolezni,	krva-
vitve	hemoroidnega	izvora.	Zaman	je	poskusila	vse,	
da	bi	ozdravela.	Marko	pravi	brez	ovinkov,	da	so	jo	
zdravniki	uničili.	Morda	je	uporabljala	tudi	nenavadna	
zdravila,	ki	so	jih	v	takem	primeru	svetovali	izraelski	
modreci in so njihovi sledovi ohranjeni v Talmudu, 
na	primer,	nositi	na	prsih	v	mošnjičku	pepel	noje-
vega	jajca,	ali	nositi	pri	sebi	ječmenovo	zrno,	ki	so	
ga	našli	v	iztrebkih	bele	mule.	Ker	pa	žena	ni	imela	

nobenega	 upanja	 več,	
je uredila tako, da se je 
približala	Mesiju,	da	bi	se	
dotaknila modrega roba 
njegovega	 plašča.	 Tisti	
trenutek,	 pravi	 Lukovo	
besedilo,	ki	je	prav	tako	
natančno	kakor	skrivno-
stno,	 je	 kri	 nehala	 teči.	
Jezus	pa	je	takoj	vprašal:	
»Kdo	se	me	je	dotaknil?«	
Sredi	 goste	množice,	 ki	

ga	 je	stiskala	od	vseh	strani,	 je	 torej	 čutil,	da	 je	
nekdo	tiho	klical	njegovo	moč.	Vedel	je,	da	je	Oče	po	
njem	poplačal	dejanje	vere.	Ženi,	ki	je	vsa	tresoča	
pokleknila	pred	njim,	je	odpustil:	»Tvoja	vera	te	je	
ozdravila:	pojdi	v	miru!«	Ženino	dejanje	 in	njeno	
zaupno	ponižnost	je	lahko	razumeti.	Pa	Jezusa?	Kaj	
razumemo	o	nenavadnem	psihološkem	dogajanju,	
ko	čuti,	kako	so	izvabili	iz	njega	neko	silo?	Zdi	se,	
da moremo tu nekoliko slutiti nedoumljivo skrivnost, 
kakor	 Kristusova	 Božja	 narava	 deluje	 po	 njegovi	
človeški	naravi.

Nekatera	apokrifna	izročila	gledajo	v		ozdravljeni	
krvotočni	ženi	Veroniko,	ki	je	bolj	plod	čustev	kakor	
pa	zgodovine.	Ta	Veronika	obriše	pozneje	Jezusov	
obraz	 na	 križevem	 potu.	 Evzebij	 iz	 Cezareje	 pri-
poveduje,	da	je	dala	po	svojem	ozdravljenju	poleg	
svoje	hiše	vliti	iz	brona	samo	sebe,	kako	kleči	pred	
človekom,	ki	steguje	roko	proti	njej.

Da	bi	duhovniki,	ki	opravljajo	z	naporom	in	osamljeni	svoje	pastoralno	delo,
čutili	pomoč	in	podporo	Gospoda	in	bratov.

MO LITV ENI NAMEN ZA JU LIJ 2018
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papežev verouk

Frančišek  

                                                                                                                                CERKEV

SV ETA MATI HIERARHIČNA CERKEV
Apostol	Pavel	piše	škofu	Titu,	kakšen	mora	biti	

škof.	Kakšne	kreposti	moramo	torej	imeti	mi,	škofje?	
Menda	smo	vsi	slišali,	ne?	Ni	lahko,	sploh	ni	lahko,	
ker	smo	grešniki.	Ampak	zaupamo	se	vaši	molitvi,	
da	se	vsaj	približamo	stvarem,	ki	jih	apostol	Pavel	
svetuje	vsem	škofom.	Se	strinjate?	Boste	molili	za	
nas?
Že	pri	prejšnjih	srečanjih	smo	imeli	priliko	pou-

dariti,	naj	bi	Sveti	Duh	obilno	napolnjeval	Cerkev	
s	 svojimi	 darovi.	 V	moči	 in	milosti	 svojega	Duha	
Kristus	nikoli	ne	zanemari	zbujati	služabnike	z	na-
menom	graditi	krščanske	skupnosti	kot	svoje	telo.	
Med	temI	službami	se	odlikuje	škofovska.	V	škofu,	
ki	mu	pomagajo	duhovniki	in	diakoni	ni	Kristus	samo	
navzoč,	ampak	še	naprej	skrbi	za	svojo	Cerkev,	ko	
ji zagotavlja svoje varstvo in vodstvo.
V	navzočnosti	in	služenju	škofov,	duhovnikov	in	

diakonov	 lahko	 spoznamo	 previ	
obraz Cerkve: je sveta Mati hierar-
hična	Cerkev.	V	resnici	preko	teh	
bratov,	ki	jih	je	izbral	Gospod	in	so	
posvečeni	s	svetim	redom,	Cerkev	
izvaja svoje materinstvo: v krstu 
nas rojeva kot kristjane, ko nas 
ponovno	rodi	za	Kristusa,	bdi	nad	
našo	rastjo	v	veri,	nas	spremlja	v	
objem	Očeta,	da	sprejmemo	nje-
govo	odpuščanje,	pripravlja	za	nas	
evharistično	mizo,	kjer	nas	hrani	z	
Božjo	Besedo	ter	z	Jezusovim	Te-
lesom	in	Krvjo.	Na	nas	kliče	Božji	
blagoslov	in	moč	njegovega	Duha,	
ko	 nas	 podpira	 ves	 tek	 našega	
življenja	 obdajajoč	 nas	 s	 svojo	
ljubeznivostjo	in	toplino	še	pose-
bej	v	najbolj	občutljivih	trenutkih	
preizkušnje,	trpljenja	in	smrti.

Ta materinskost Cerkve se še 
posebno	 izraža	 v	 osebi	 škofa	 in	 njegove	 službe.	
Kot	je	Jezus	izbral	apostole	in	jih	poslal	oznanjevat	
evangelij	in	past	svojo	čredo,	tako	so	škofje,	njihovi	
nasledniki,	postavljeni	na	čelo	krščanskih	skupnosti	
kot	poroki	njihove	vere	in	kot	živo	znamenje	Gospo-
dove	navzočnosti	sredi	med	njimi.	Razumemo	torej,	
da	ne	gre	za	nekakšen	prednostni	položaj,	za	neko	
častno	mesto.	Škofovstvo	ni	odlikovanje,	je	služba.	
Kristus	ga	je	hotel	takega.	V	Cerkvi	ne	sme	biti	pro-
stora za tuzemsko miselnost. Tuzemska miselnost 
pravi:	»Ta	človek	je	napravil	cerkveno	kariero,	po-
stal	je	škof.«	Ne,	ne,	v	Cerkvi	ne	sme	biti	prostora	
za	takšno	mišljenje.	Škofovstvo	je	služenje,	ne	pa	
odlikovanje,	s	katerim	bi	se	bahali.	Biti	škof	pomeni	
imeti	 vedno	pred	očmi	 zgled	 Jezusa,	 ki	 kot	dobri	
pastir	ni	prišel,	da	bi	mu	stregli,	ampak	da	bi	stregel	

(prim.	Mt	20,28;	Mr	10,45)	in	dal	svoje	življenje	za	
svoje	ovce	(prim.	Jn	10,11).	In	sveti	škofje	–	ki	jih	
je	toliko	v	zgodovini	Cerkve	–	nam	dokazujejo,	da	
se	ta	služba	v	Cerkvi	ne	išče,	ne	zahteva,	ne	kupuje,	
ampak	se	sprejema	v	pokorščini,	ne	zato	da	bi	bili	
povišani,ampak	da	bi	se	ponižali	kot	Jezus,	ki	»je	
sam	sebe	ponižal	tako,	da	je	postal	pokoren	vse	do	
smrti,	in	sicer	smrti	na	križu«	(Flp	2,8).	Žalostno	je	
videti	človeka,	ki	si	prizadeva	za	to	službo	in	naredi	
vse	sorte,	da	bi	se	pririnil	tja,	ko	pa	pride,	ne	služi,	
ampak	se	petelini	in	živi	samo	za	svojo	nečimrnost.
Je	še	ena	dragocena	prvina,	ki	je	vredna,	da	jo	

poudarimo.	Ko	je	Jezus	izbral	in	poklical	apostole,	ni	
mislil	nanje	kot	na	posameznike,	drugega	ločenega	
od	 drugega,	 vsakega	 zase,	 ampak	 kot	 skupnost,	
da	bi	stali	z	njim	združeni	kot	ena	sama	družina.	
Tudi škofje sestavljajo edinstven zbor, zbran okoli 

papeža,	 ki	 je	 varuh	 in	 porok	 te	
globinske	 skupnosti,	 ki	 je	 bila	
tako	pri	srcu	Jezusu	in	apostolom	
samim.	Kako	je	lepo,	kadar	škofje	
s	papežem	izražajo	to	kolegialnost	
in skušajo biti vedno bolj in bolje 
služabniki	 vernikov	 v	 Cerkvi!	 To	
smo	 doživeli	 na	 nedavni	 sinodi.	
Pomislimo	na	vse	škofe	po	svetu,	
ki	sicer	žive	na	različnih	krajih,	v	
različnih	kulturah,	različnih	tradi-
cijah	in	občutkih,	ki	so	daleč	ena	
od	 druge	 –	 nekdo	 od	 škofov	mi	
je	 pred	 dnevi	 povedal,	 da	 je	 od	
njegovega kraja do Rima 30 ur 
poleta	 –	 pa	 se	 čutijo	 blizu	 drug	
drugemu	in	postanejo	izraz	notra-
nje	 povezave	 svojih	 skupnosti	 v	
Kristusu.	V	skupni	cerkveni	molitvi	
se	škofje	skupno	postavijo	v	držo	
poslušanja	Gospoda	 in	Duha,	da	

morejo	tako	usmeriti	pozornost	v	globino	človeka	
in	znamenj	časov	(prim.	Dogmatična konstitucija o 
Cerkvi v sedanjem svetu II. vatikanskega koncila, 4).
Dragi	prijatelji,	vse	to	nam	daje	razumeti,	zakaj	

krščanske	skupnosti	prepoznavajo	v	škofovstvu	ve-
lik	dar	in	so	poklicane	ohranjati	iskreno	in	globoko	
povezavo	z	njim,	začenši	pri	duhovnikih	in	diakonih.	
Cerkev, kjer diakoni in duhovniki niso zedinjeni s 
škofom,	ni	zdrava.	Cerkev,	ki	ni	edina	s	papežem,	
je bolna Cerkev. Jezus je hotel to edinost vernikov, 
tudi diakonov in duhovnikov, s škofom. To se dogaja 
v	zavesti,	da	prav	v	škofu	postane	vidna	vez	vsake	
Cerkve	z	apostoli	in	vsemi	drugimi	skupnostmi,	ki	so	
s	svojim	škofom	in	papežem	zedinjene	v	eno	Cerkev	
Gospoda	Jezusa,	ki	je	naša	sveta	Mati	hierarhična	
Cerkev.
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Večji	del	Svetega	pisma	Stare	zaveze	se	dogaja	
na	področju	Mezopotamije,	Egipta	in	seveda	košč-
ka	zemlje	med	njima,	ki	je	za	Jude	Sveta	dežela.	
Jezusovo	delovanje	je	omejeno	prav	nanjo,	Pavel,	
apostol	narodov,	pa	razpotegne	svojo	dejavnost	čez	
današnjo	Turčijo	vse	do	Rima.	Čeprav	smo	navajeni,	
da	je	prav	to	mesto	srce	krščanstva,	pa	se	je	to	v	
prvem	tisočletju	neprimerno	bolj	prijelo	na	vzhodu.	
Zgodovinar	Philip	Jenkins	govori	o	tem	v	delu	Iz-
gubljena zgodovina krščanstva: tisoč let zlate dobe 
Cerkve na Srednjem vzhodu, v Afriki in Aziji in kako 
je izumrla.	Skozi	tisoč	let	so	bila	ta	ogromna	pro-
stranstva	bolj	krščanska	kakor	Evropa.	Spomnimo	
se,	da	se	je	s	sv.	Antonom	Puščavnikom	v	Egiptu	
začelo	krščansko	meništvo,	v	Siriji	so	se	proslavili	
svetniški	asketi	 stiliti,	ki	 so	vse	življenje	prebili	v	
molitvi	na	kakem	visokem	stebru	in	tako	pričevali,	
da ta svet ni najvišja vrednota. Ti kristjani Vzhoda 
so	gojili	teologijo	in	znanost,	misijonska	gorečnost	
pa	jih	je	popeljala	vse	do	Pekinga	na	Kitajskem,	kjer	
je	že	v	7.	stol.	obstajala	bogata	krščanska	literatura	
v	kitajščini.	Mongolska	invazija	v	13.	stol.,	pa	širje-
nje	islama	in	budizma	so	poleg	
razprtij	med	Cerkvami	Vzhoda	
spodkopali	njihove	življenjske	
moči	in	to	mogočno	duhovno	
in civilizacijsko silo malodane 
povsem	ugonobile.
Kljub	vsemu	pa	se	je	nekaj	

“brodolomcev” vendarle rešilo 
in	preživelo	vse	do	danes.	Na	
Bližnjem	in	Srednjem	vzhodu	imamo	tako	dve	Cerkvi	
kaldejskega	obreda:	asirsko	in	kaldejsko;	tri	anti-
ohijske:	jakobitsko,	maronitsko	in	sirsko-katoliško;	
dve	armenski:	apostolsko	in	katoliško;	v	Egiptu	pa	
Cerkev	koptskega	obreda.	Na	tem	področju	sta	še	
Cerkvi	bizantinskega	in	latinskega	obreda.	Težko	je	
reči,	koliko	je	vseh	teh	kristjanov,	gotovo	je	največja	
koptska	Cerkev	v	Egiptu	s	kakimi	desetimi	milijoni	
članov.	Splošne	ocene	glede	 števila	 kristjanov	od	
Nila	na	zahodu	pa	vse	tja	do	Inda	na	vzhodu	naj	bi	
bile okrog 20 milijonov.
Po	propadu	otomanskega	cesarstva	njihovo	števi-

lo	nezadržno	pada.	Na	področju	Turčije	je	za	to	kriva	
nacionalistična	politika,	ki	ima	vse	nemuslimane	za	
tujce	in	jih	zato	z	vedno	novimi	upravnimi	sredstvi	
zatira.	Pred	letom	ali	dvema	se	je	EU	končno	pre-
budila	in	začela	zahtevati	od	Turčije,	ki	se	ji	hoče	
pridružiti,	 naj	 vendarle	 spoštuje	 versko	 svobodo	
nemuslimanov.	Angleži	in	Francozi	so	dobili	po	prvi	
svetovni	vojni	mandat,	da	pomagajo	nekdanjim	tur-
škim	provincam	do	državne	ureditve.	Mandatarji	so	
trenja	in	spopade	med	sicer	arabskim	prebivalstvom,	

a	versko	zelo	raznolikimi	skupnostmi,	rešili	tako,	da	
so	manjšinskim	skupnostim	izročili	oblast,	večina	pa	
je	bila	od	nje	odrinjena.	Ta	sistem	se	je	pred	30	leti	
porušil	najprej	v	Libanonu	v	krvavi	15-letni	drža-
vljanski	vojni,	pred	leti	v	Iraku	s	strmoglavljenjem	
Sadama	Huseina	in	zdaj	se	že	dve	leti	ruši	v	Siriji,	
prav	tako	v	neizprosni	državljanski	vojni.	V	Siriji	so	
na	oblasti	manjšinski	alevijci	ob	podpori	drugih	šiit-
skih	skupnosti	in	vrste	krščanskih	Cerkva	(kristjani	
predstavljajo	 okrog	 10	%	prebivalstva).	 Večinski	
suniti	hočejo	zdaj	na	oblast,	in	to	ob	močni	podpori	
islamistov	z	vsega	sveta.	Naši	mediji	so	poročali,	da	
se	na	strani	upornikov	bojuje	kakih	300	vahabov	in	
salafov	iz	Bosne	in	Hercegovine,	Makedonije	in	Srbi-
je,	po	vrnitvi	domov	pa	bodo	dobili	status	»vetera-
nov,	izurjenih	za	teroristične	akcije«.	Tudi	na	našem	
jugu	nastajajo	torej	nekakšni	»španski	borci«,	ki	se	
urijo	za	nek	nov	totalitarizem.	Tem	sunitskim	džiha-
distom	niso	trn	v	peti	le	razne	vrste	vladajočih	šiitov,	
marveč	tudi	kristjani.	Tako	smo	iz	medijev	izvedeli	
še,	da	so	obglavili	frančiškana	Françoisa	Murada,	ki	
je	delal	za	Rdeči	križ,	in	svoj	zločin	prikazovali	na	

svetovnem	 spletu.	 (Kasneje	
se je izkazalo, da je to bila 
propaganda,	 v	 resnici	 so	 ga	
ustrelili.) V vojni za oblast med 
šiiti in suniti v Siriji so kristjani 
drobiž	oz.	tujek,	ki	nima	tam	
kaj	iskati.	In	če	pomislimo,	da	
je	šel	Savel	v	Damask	prega-
njat	kristjane	…	in	se	na	poti	

tja	spreobrnil,	kako	naj	bodo	potemtakem	kristjani	
tujek v Siriji?
Žal	velja	enako	za	kristjane	v	Egiptu.	Muslimanski	

bratje	so	po	padcu	svojega	predsednika	Mohameda	
Morsija	močno	 pomnožili	 svoje	 napade	 na	 kopte.	
Organizacija Pobuda za človekove pravice	 je	 spo-
ročila,	da	so	v	kraju	Delga	v	Spodnjem	Egiptu,	kjer	
je	20	odstotkov	prebivalcev	kristjanov,	islamisti	tisti	
trenutek,	ko	je	bil	Morsi	odstavljen,	napadli	socialni	
center	katoliške	Cerkve,	ga	 izropali	 in	zažgali;	pri	
tem	je	umrlo	več	kristjanov.	Podobne	reči	se	dogajajo	
po	vsem	Egiptu,	zatrjuje	isti	vir.	Islamisti	so	namreč	
prepričani,	da	so	za	odstavitev	Morsija	krivi	kristjani,	
ki	so	kot	manjšina	zelo	priročni	grešni	kozel.
Bodo	oaze	nekoč	cvetočega	krščanstva	med	Nilom	

in	Indom	zdaj,	v	21.	stoletju	–	stoletju	človekovih	
pravic	 in	svoboščin	–	dokončno	uničene?	Ali	nam	
Evropejcem	in	Slovencem	usoda	teh	Cerkva	nič	ne	
sporoča	glede	nas	samih	in	naše	prihodnosti	in	nas	
nič	ne	sili	k	spraševanju,	kaj	bo	z	nami,	če	bomo	
med nami zatrli še tisto malo, kar je ostalo glasnikov 
veselega	upanja	in	miru,	ki	ga	svet	ne	more	dati?

Drago Ocvirk

P LAT ZVONA
ZA KRŠČA NSTVO MED NI LOM IN IN DOM
bodo oaze nekoč cvetočega krščanstva dokončno uničene?
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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

8 – “Vice”

V	okviru	starega	hebrejskega	prepričanja,	kjer	
je	po	smrti	obstojal	samo	šeol,	kraljestvo	mrtvih,	
enako	za	vse,	se	ni	mogel	razviti	drugačen	nauk	kot	
o	Božjem	povračilu	na	tem	svetu:	krepostno	življenje	
Bog	nagrajuje	z	zmago	nad	sovražniki,	z	materialnim	
blagostanjem, z rodovitnostjo in številimi otroci, z 
zdravjem;	grešno	življenje	pa	prinaša	poraze,	revšči-
no,	nerodovitnost,	pomanjkanje	potomcev,	bolezen,	
prezgodnjo	smrt.
Toda	 spričo	 dejanske	 vsakdanje	 resničnosti,	 ki	

je	dokazovala	uspešnost	hudobnih	in	revščino	pra-
vičnih,	je	starozavezna	teologija,	temelječ	na	Božji	
pravičnosti	 in	 zvestobi	 lastnim	 obljubam,	 razvila	
upanje	o	neki	temeljni	spremembi	sedanjega	sveta	
s	slutnjo	nekega	“vstajenja”	in	preoblikovanja	pra-
vičnih	ljudi	in	svarilne	kazni	za	hudobne	(prim.	Ez	
37,1-14;	Iz	26,19;	Dan	12,1-2	2	Mkb	7,9.14.22-23;	
12,44	sl.;	14,46).
Taka	možna	prihodnost	se	je	razširila	predvsem	

med	tlačenim	ljudstvom.	Zagovarjali	so	jo	farizeji,	ki	
so	počasi	preoblikovali	tradicionalni	šeol	v	nekakšno	
čakalnico	pripravljanja	na	véliki	dogodek	vstajenja	
na	tej	obnovljeni	zemlji.	Ta	sprememba	tradicional-
nega	šeola	v	predsobo	je,	naravno,	začela	zbujati	
razne	 probleme,	 ki	 so	 jih	 farizeji	 in	 apokaliptični	
pisatelji	skušali	razreševati,	kakor	so	pač	vedeli	in	
znali.	Najprej	so	uvedli	posebno	sodbo,	neke	vrste	
preiskavo,	dokazni	postopek	takoj	po	smrti,	potem	
so	 šeol	 razdelili	 na	 razne	 oddelke	 pričakovanja:	
enega	ali	dva	za	mučence	in	svetnike,	oba	vsa	sve-
tla;	enega	ali	dva	za	grešnike,	oba	temačna.	Višji	
oddelki	so	bili	menovani	raj,	Abrahamovo	naročje,	
nižji	oddelki	pa	prepad,	tartar,	gehena	in	podobno.	
Ta	poimenovanja	so	postala	del	splošnega	jezika	in	
so	jih	sprejeli	tudi	pisci	Nove	zaveze.
Potem	se	je	pojavil	problem	odrešenja	povprečnih	

vernikov,	katerih	življenjska	bilanca	je	bila	razdeljena	
med	kreposti	in	pregrehe,	med	zasluge	in	zadolžitve.	
Po	nauku	strogih	apokaliptikov	v	odnosu	z	Bogom	ni	
mogoče	biti	povprečen,	torej	na	območju	odrešenja	
ne	more	biti	neke	srednje	poti.	Zato	Dan	12,2	predvi-
deva	za	dan	sodbe	samo	dve	skupini	ljudi:	»nekateri	
za	 večno	 življenje,	 drugi	 pa	 za	 sramoto	 in	 večno	
gnusobo.«	Farizeji	v	skrbi	za	povprečne,	za	katere	
so	iz	izkušnje	vedeli,	da	tvorijo	večino	ljudstva,	niso	
oklevali	dodati	obema	Danielovima	skupinama,	to	
je	svetim	in	grešnim,	še	tretje	skupine:	povprečnih.

»Šamajeva	 šola	 pravi:	 Tri	 skupine	 so:	 ena	 za	
večno	življenje,	druga	za	sramoto	in	večno	gnusobo:	
to	so	tisti	trdovratni	grešniki.	Povprečni	med	njimi	
pa	se	pogreznejo	med	vpitjem	(molitvijo)	v	geheno,	
se	dvignejo	od	tam	in	so	ozdravljeni,	kot	je	rečeno:	
»Ta	 tretji	 del	 popeljem	 skoz	 ogenj,	 prečistim	 jih,	
kakor	 se	 prečiščuje	 srebro,	 preizkusim	 jih,	 kakor	
se	preizkuša	zlato.	Klical	me	bo	po	imenu	in	jaz	mu	
bom odgovoril« (Zah 13,9). O njih je rekla Ana: 
»Gospod	jemlje	in	daje	življenje,	vodi	v	podzemlje	
in	vzdiguje	iz	njega«	(1	Sam	2,6).	Hilelova	šola	pa	
pravi:	Gospod,	usmiljeni	in	milostljivi	Bog	(prim.	2	
Mz 34,6) nagne (tehtnico) k usmiljenju. O njih je 
David	rekel:	»Ljubim	Gospoda,	ker	posluša	moj	glas«	
(Ps	116,1).	In	o	njih	govori	ves	psalm.

S tema dvema slavnima rabinskima šolama se 
popolnoma	strinja	pisec	Druge	knjige	Makabejcev,	
ki	 ni	 dvomil,	 da	 bodo	 praznoverni,	 za	 razliko	 od	
malikovalcev,	nekega	dne	vstali	skupaj	z	izvoljenimi	
(prim.	2	Mkb	12,39-45).
Možnost	zveličanja	povprečnežev	v	Novi	zavezi	

zanika	pisec	Razodetja:	»Vem	za	tvoja	dela,	da	nisi	
ne	mrzel	ne	vroč.	O,	ko	bi	le	bil	mrzel	ali	vroč!	Ker	
pa	nisi	ne	vroč	ne	mrzel,	ampak	mlačen,	sem	pred	
tem,	da	te	izpljunem	iz	svojih	ust«	(Raz	3,15-16).	Zdi	
se,	da	sveti	Pavel	dopušča	možnost	zveličanja	ne	za	
povprečneže,	ampak	za	tiste,	ki	greše	iz	slabosti	v	1	
Kor	3,12-17,	kjer	razlikuje	med	pridigarji	tiste,	ki	se	
poslužujejo	čiste	Gospodove	besede,	tiste,	ki	zaradi	
domišljavosti	vanjo	mešajo	posvetno	retoriko	in	iste,	
ki	z	lažnivo	zgovornostjo	poskušajo	izkoreniniti	vero	
v	Jezusa	Kristusa	iz	src	vernikov.	Prvi	bodo	prejeli	
plačilo	od	Gospoda,	tretji	bodo	uničeni,	drugi	bodo	
pa	kaznovani,	ker	skupnost	njim	zaupanih	vernih	
ni	mogla	 po	 veri	 vztrajati	 »v	 ognju	 preganjanja«	
(prim	1	Pt	4,12),	osebno	se	bodo	pa	lahko	zveličali	
»kakor	po	ognju.«
Jezus	 sam,	 vsaj	 po	 Luku	 23,39-43,	 ne	 zanika	

odrešenja	skesanemu	zločincu.	Po	Mateju	pa	zapre	
vrata	nebeškega	kraljestva	pêtim	devicam,	ki	so	mu	
šle	naproti	s	svetilkami,	pa	brez	olja	(prim.	Mt	25,1-
12),	povabljencu,	ki	se	je	pojavil	na	njegovi	pojedini	
v	vsakdanji	obleki	(prim.	Mt	22,	1-14),	upravitelju,	
ki	mu	vrača	kapital	brez	obresti	(prim.	Mt	25,24-
30).	Zdi	se	torej,	da	Jezus	ne	dopušča	odrešenja	
povprečnežem,	torej	ravnodušnim,	medtem	ko	nam	
zatrjuje,	da	rad	odpušča	tistim,	ki	sicer	greše,	pa	
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se	spreobrnejo:	»Prav	táko	veselje	bo	vpričo	Božjih	
angelov	nad	enim	grešnikom,	ki	se	spreobrne«	(Lk	
15,7.10).
V	prvih	stoletjih	krščanstva	so	se	teologi	delili	v	

dve	struji,	kakor	prej	rabini.	Vzhodni	so	vmesno	bi-
vanje	najraje	gledali	v	okviru	poveličanega	Kristusa,	
kakor je naslikano v Razodetju 20,3-11 in ga zato 
razumejo	kot	nujno	pripravo	na	končno	poveličanje.	
Sveti	Irenej	(umrl	okrog	202	po	Kr.)	na	primer	trdi:
»Takrat	bodo	pravični	‘kraljevali	na	zemlji’,	dozore-

vajoč	po	Gospodovem	prikazanju.	Po	njegovi	zaslugi	
se	bodo	navadili	sprejemati	Očetovo	slavo	in	v	tem	
kraljestvu	se	bodo	navadili	pogovarjati	z	angeli,	kakor	
tudi	stopiti	v	stik	in	se	zediniti	s		poduhovljenimi.«
Ena	 izmed	značilnosti	 poveličanega	Kristusa	 so	

“oči	kot	ognjeni	plamen”	(Raz	1,14;	19,12;	2,18),	
simbol	Božje	prodorne	zavesti	ali	njegove	uničujoče	
jeze,	odvisno	pač	od	položaja	osebe,	ki	vstopa	v	vme-
sno	bivanje.	Seveda	gre	v	primeru	skesanih	grešni-
kov	za	ogenj,	»ki	posvečuje	grešne	duše,	ki	prodira	
v duše,« kot bi rekel sveti Klemen Aleksandrijski.
Zapadni	 teologi	 pa	 izhajajo	 iz	 “raja”,	 ki	 je	 bil	

obljubljen	skesanemu	razbojniku,	ki	ga	povezujejo	s	
pojmom	“ječa”	(prim.	Mt	18,30)	in	tako	preoblikujejo	
vmesno	bivanje	v	zapor.	Po	miselni	sorodnosti	po-
stane	vmesno	bivanje	kraj	zadoščevanja,	mučenja,	
kjer	je	ječar	satan	(prim.	Raz	20,7),	ki	živi	
»v	jezeru	z	ognjem	in	žveplom«	(prim.	Raz	
20,10)	in	z	istim	pravim	ognjem	muči	tako	
“pogubljene”	kot	zapornike	za	določen	čas.	
Poleg	tega	ob	upoštevanju	tisti,	ki	so	grešili	
iz	šibkosti	in	se	spovedo	v	zadnjem	trenutku	
kot	Lukov	razbojnik	(prim.	Lk	23,39-43),	to	
uporabijo	pri	vsem	poteku	zakramenta	poko-
re.	V	skladu	s	prastaro	prakso	mora	spovedi	
slediti	najprej	zadoščevanje	ali	tako	duhovna	
kot	telesna	pokora	in	šele	potem	sprava	ali	
odveza.	Zato	mora	biti	v	primeru	grešnikov,	
spokorjenih	zadnji	trenutek,	določena	tudi	
fizična	pokora	v	onostranstvu,	da	bi	dobili	
za storjene grehe odvezo ne le na zemlji, 
ampak	 tudi	 v	 onostranstvu.	 V	 visokem	
srednjem	 veku	 je	 spokorno	 zadoščevanje	
temeljilo	izključno	na	načelu	enakovrednosti,	
to je na strogem sorazmerju med storjenim 
grehom in kaznijo, ki so jo morali duhovniki 
naložiti	spokorjencem	v	skladu	z	dokaj	natančnimi	
tarifnimi tabelami. Dovoljeno je bilo tudi nadomestno 
zadoščevanje,	ki	ga	je	ponudila	tretja	oseba,	ki	pa	
ni	ugasnilo	dolga	spokorjenca.	Odtod	zamotano	pre-
računavanje	časa,	določenega	z	očiščevalno	pokoro	
in	praksa	odpustkov	ali	skrajšanje	“ječe”,	ki	ga	je	
mogoče	doseči	po	molitvah	sorodnikov	ali	prijateljev.
V	podporo	teh	teorij	so	latinski	teologi	zasledili	

različne	“dokaze”	tako	v	bogoslužju	kot	v	Svetem	
pismu.
V	darovanjskem	spevu	Maše	za	mrtve	(Requiem)	

so	bili	dolga	stoletja	izrazi,	ki	so	označevali	kraj	trplje-
nja,	od	koder	naj	Bog	reši	dušo	rajnega:	infernum	–	
podzemlje	(prim.	Lk	16,23);	abissus	–	brezno	(prim.	
Rim	10,7);	os leonis	–	levje	žrelo	(prim.	2	Tim	4,17;	
Heb	1,33);	 tartarus	–	podzemlje	 (prim.	2	Pt	2,4);	

obscurum	–	tema	(prim.	Mt	22,13;	25,30);	lux	–	luč,	
kamor	naj	jih	pripelje	zastavonoša	sveti	Mihael,	kar	
si	nekoč	obljubil	Abrahamu	in	njegovemu	potomstvu.
Prosper	Lambertini,	papež	Benedikt	XIV.	(1740-

1758) je v svoji razlagi svete maše jasno zatrdil, 
da	 »Cerkev	 v	 tem	 darovanjskem	 spevu	misli	 na	
trpljenje	v	vicah,	ki	se	imenujejo	Podzemlje,	ker je 
tam isti ogenj in moli, da bi bile duše osvobojene iz 
globokega	brezna	in	iz	levjega	žrela,	ker	se	nahajajo	
v	tisti	podzemeljski	ječi,	določeni	za	zadoščevanje	
pravičnih.	 Kadar	 Cerkev	 prosi	 Boga,	 naj	 duše	 ne	
padejo	v	podzemlje	in	temo,	hoče	moliti,	naj	te	duše	
ne	ostanejo	več	v	temni	ječi	v	tolikih	mukah	...	Ti	
izrazi	pa	v	resnici	ne	morejo	biti	razumljeni	kot	kazen	
v	pravem	peklu,	če	hočemo	ostati	v	katoliški	veri.«

Ta molitev je bila odstranjena iz novega misala, 
izdanega	leta	1969,	torej	pridigarji	niso	več	vezani	
predstavljati	vice	kot	ječo,	kot	kraj	hudičevih	mu-
čenj	z	“ognjem”.	Namesto	tega	bi	lahko	govorili	o	
Gospodovem	ognjenem	pogledu,	 ki	 ima	moč	nad	
peklom	 in	 prodre	 v	 srca	 rajnih	 ter	 vzbudi	 v	 njih	
“občutek	sramote	zaradi	storjenih	krivd”	in	“žalost,	
da	niso	dosegli”	popolnosti	drugih	pravičnih,	“kar	je	
za vernika najhujša kazen”, kot zatrjuje sv. Klemen 
Aleksandrijski na temelju Lk 9,26 in 1 Jn 2,28. Lah-
ko	bi	se	z	velikim	uspehom	navdihovali	v	izrekih	sv.	

Katarine	Genovske	o	vicah,	ki	predstavljajo	
izredno	podobnost	s	pričevanji	reanimiranih.
Sv.	 Katarina	 namreč	 večkrat	 izjavi,	 da	

njene videnjske izkjušnje ne morejo biti 
opisane	z	jezikom	tega	sveta:
»Rekla	je:	Vse	te	reči	vidim,	se	jih	dota-

knem	in	izkušam	v	sami	sebi,	ne	znam	pa	
najti		primernih	besed,	da	bi	izrazila,	kar	bi	
rada;	kar	sem	povedala,	čutim,	da	duhovno	
deluje v meni.«
Potem	opisuje	vse	obdajajočo	luč,	ki	izha-

ja	iz	Božje	ljubezni,	da	bi	naredila	zavestni	
Jaz	popolnoma	čist:
»Vidim	 še,	 da	 iz	 tiste	Božje	 ljubezni	 iz-

hajajo	proti	duši	neki	ognjeni	žarki	in	bliski,	
ki	 so	 tako	prodorni	 in	močni,	 da	bi	morali	
uničiti	ne	le	telo,	ampak	tudi	dušo,	če	bi	to	
bilo	mogoče.	Ti	žarki	opravijo	v	duši	dvojno	
nalogo:	prva	očiščuje,	druga	uničuje.	Kakor	
zlato,	ki	postaja	vednno	boljše	kolikor	bolj	ga	

topiš	in	bi	ga	mogel	topiti	tako,	da	bi	uničil	v	njem	
vsako	nepopolnost.	Ogenj	ima	tak	učinek	na	materi-
alne	stvari.	Duše	pa	ni	mogoče	uničiti	v	Bogu,	ampak	
se	uniči	sama.	Bolj	ko	jo	očiščuješ,	bolj	se	uničuje	v	
sebi,	toda	v	Bogu	ostane	duša	očiščena	...	in	ko	je	
očiščena,	ostaja	vsa	v	Bogu	brez	vsake	stvari,	ki	je	
njej svojska.«
Trpljenje	v	vicah	torej	ni	mučenje	z	ognjem	ali	

mučenje,	ki	ga	povzročajo	demoni,	kar	je	trdila	tudi	
sv. Katarina Sienska:
»Zdi	se	mi,	da	vidim,	da	je	muka	tistih,	ki	so	v	

vicah,	da	vidijo	v	sebi	nekaj,	kar	ni	všeč	Bogu	 in	
smo	 to	 storili	 proti	 tolikšni	Božji	 dobroti,	 tako	da	
v vicah ne bi mogli najti nobene druge kazni. To 
pa	zato,	pravi,	ker	če	so	v	milosti,	vidijo	resnico	in	
pomembnost	ovire,	ki	ne	pusti	približanja	k	Bogu.«
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P. Metod Benedik

RAST GORČIČNEGA DREV ES A
SV. BONAV ENTURA – V ELIKI FRA NČIŠKOV SIN

Privlačna	in	mnogostranska	je	osebnost	sv.	Bona-
ventura,	težko	jo	je	zajeti	v	vseh	njenih	razsežnostih.	
Mož	molitve	in	dela,	študija	in	žrtve,	je	vsako	nalogo	
opravljal	z	izredno	skrbnostjo,	pomirljivostjo,	z	jasno	
besedo, vse je skušal uskladiti z zahtevami svojega 
časa,	obenem	pa	–	kot	 je	značilno	za	genije	–	 je	
njegov	pogled	segel	tudi	daleč	v	prihodnost.	V	času,	
ki so ga burile tolike zablode, je s svojim jasnim in 
treznim	duhom	iz	preskušenih	vrednot	krščanstva	in	
cerkvenega	učiteljstva	zarisal	smernice,	ki	so	posta-
le	njemu	in	tistim,	ki	so	mu	znali	prisluhniti,	varno	
vodilo	 skozi	 zaplete	 življenja.	Ko	ga	 je	 papež	
Gregor	X.	leta	1273	imenoval	za	kardinala,	mu	
je	pisal:	»...po	stanovitni	molitvi	in	posvetu	smo	
obrnili	svoj	pogled	nate,	ki	te	je	Bog	obdaril	s	
toliko	vidnimi	in	skritimi	krepostmi.	Obenem	ti	
zapovedujemo	in	naročamo	s	tem	pismom,	da	
ponižno	in	brez	ugovorov	ubogaš	in	brez	odla-
šanja	in	obotavljanja	prideš	k	Nam,	da	z	nami	
vred	služiš	Cerkvi.«
Bonaventura,	 s	 krstnim	 imenom	 Janez,	 se	

je rodil okoli leta 1218 v mestecu Civita, ki je 
del Bagnoregia. Štirileten je hudo zbolel in na 
priprošnjo	svetega	Frančiška	ozdravel.	Kasneje,	
ko	je	pisal	Frančiškov	življenjepis,	se	je	z	veliko	
hvaležnostjo	spominjal	tega	dogodka.
Starši	so	ga	dali	v	šolo	v	domačem	kraju,	ki	

Civita di Bagnoregio

so	jo	vodili	frančiškani.	Tako	dobro	je	napredoval,	da	
je	oče	že	razmišljal,	kje	naj	bi	fant	nadaljeval	študij.	
Odločil	se	je	za	Pariz,	takrat	eno	najbolj	znanih	uni-
verzitetnih	središč.	Janez	se	je	tam	lotil	filozofije	in	
leta	1243	postal	učitelj	naravnih	znanosti.
V	francoskem	glavnem	mestu	so	že	od	leta	1217,	

ko	 jih	 je	 tja	 poslal	 redovni	 ustanovitelj,	 uspešno	
delovali	frančiškani.	Ljudje	so	jih	poznali	kot	dobre	
pridigarje,	med	 študenti	 so	 še	 posebej	 zasloveli	
zaradi	 nekaterih	 odličnih	 profesorjev	 iz	 vrst	 reda,	
predvsem	zaradi	velikega	učenjaka	Aleksandra	Hale-
škega.	Janez	se	je	spominjal	njihovega	preprostega	
in	ubožnega	življenja	v	domačem	kraju,	v	Parizu	se	
je	tem	prvinam	frančiškanskega	življenja	pridružila	še	
vnema	za	znanost.	Hitro	je	opazil,	da	so	srečni	v	svoji	
revščini,	da	so	ubogi,	pa	kljub	temu	bogati	v	znanju.	
Petindvajsetleten	je	po	zrelem	razmišljanju	sklenil,	
da	se	jim	pridruži.	Sam	je	napisal,	kaj	ga	je	nagnilo	k	
temu	koraku:	»Pred	Bogom	priznavam,	da	je	vzrok,	
da	sem	tako	vzljubil	življenje	blaženega	Frančiška,	
v	tem,	ker	je	tako	podobno	prvim	začetkom	Cerkve	
in	njeni	rasti.	Prvi	njeni	člani	so	bili	preprosti	ribiči,	
kasneje se je Cerkev obogatila z mnogimi modrimi 
in	slovitimi	učenjuaki.	Tako razumem, da Franči-
škovega reda ni ustanovila človeška modrost, 
ampak Kristus sam, kot to spričuje Bog. Tisto, 
kar	je	utemeljil	Kristus,	ne	upada,	ampak	neprestano	
raste,	in	Bog	je	to	delo	dovršil	tako,	da	so	se	pre-
prostim	Frančiškovim	sinovom	kaj	kmalu	pridružili	
modri	 ljudje,	ki	so	doumeli	apostolove	besede:	če	
misli kdo med vami, da je moder na tem svetu, naj 
postane	nespameten,	da	bo	moder.«

V noviciat	je	vstopil	v	samostanu	Saint-Germain.	
Ni	pustil,	da	bi	karkoli	motilo	njegovo	duhovno	rast,	
ampak	je	začel	takoj	preučevati	Vodilo	in	razmišljati	
o	Frančiškovih	besedah,	da	bi	kot	Manjši	brat	čim	
dosledneje	šel	za	Kristusom,	študij	Svetega	pisma	pa	
mu	je	vedno	bolj	odkrival	Boga.	Polagoma	je	začel	
spoznavati	samega	sebe:	kdo	si	ti,	Gospod,	in	kdo	
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sem	jaz?	V	moči	Svetega	Duha	si	je	nabiral	zaklade,	
ki	so	tako	bogatili	vse	njegovo	kasnejše	življenje:	
učil	se	je	ponižne,	pa	vendar	mogočne	ljubezni	do	
Boga,	rastel	je	v	želji,	da	bi	vedno	bolj	napredoval	
v tej ljubezni in jo razdajal tudi drugim. Ob njem je 
bil	Frančišek	in	ga	vodil	v	njegovih	naporih.	Vodilo	in	
Oporoka	sta	ga	navajala	na	preprostost	in	uboštvo,	
Frančiškov	zgled	mu	je	kazal,	kako	naj	sam	uresniči	
ideal	prvih	bratov	pri	sv.	Damijanu	in	v	Porciunkuli.	
Ista	ljubezen,	ki	je	Frančiška	pripeljala	tako	daleč,	da	
je	prejel	zunanja	znamenja	Kristusovega	trpljenja,	
je	Bonaventuru	dajala	moči,	da	ni	popuščal	v	trdih	
zahtevah	pravega	evangeljskega	življenja.
Kmalu,	verjetno	že	leta	1244,	je	prejel	mašniško 

posvečenje,	obenem	se	je	pa	še	naprej	poglabljal	v	
bogoslovni	študij,	pri	katerem	so	ga	vodili	Aleksander	
Haleški,	njegov	„oče	in	učitelj“,	in	drugi	profesorji	
frančiškani.	Izredno	bistri	študent	je	z	lahkoto	doje-
mal	vse	razlage	in	kaj	hitro	dosegel	več	akademskih	
stopenj,	dokler	ni	nazadnje	sam	postal	učitelj	in	v	
letih 1253-1257 celo voditelj te šole.
V	Frančiškovem	redu	sta	se	takrat	že	izoblikovali	

dve	močni	 skupini:	 ena	 je	 hotela	 ustanoviteljevo	
vodilo	 prilagoditi	 ustaljenim	 oblikam	meniškega	
življenja	z	velikimi	samostani	in	trdno	organizacijo,	

kot so jo imeli benediktinci in avguštinci, druga je 
zahtevala	radikalno	in	dobesedno	izpolnjevanje	Fran-
čiškovega	Vodila.	Napetosti	med	obema	so	nemalo	
burile	duhove	ne	le	v	redu	samem,	ampak	sploh	v	
Cerkvi.	Potreben	je	bil	mož,	ki	bi	bil	sposoben	zediniti	
obe	strani	in	jima	pokazati	pravo	pot.

Leta 1257 so se bratje zbrali v Rimu na general-
nem	kapitlju,	ki	mu	je	predsedoval	sam	papež.	Po	
nasvetu Janeza iz Parme, ki je do takrat bil vrhovni 
predstojnik reda, so za njegovega naslednika iz-
brali	Bonaventura.	Papež	mu	je	pisal:	»Vemo,	da	ti	je	
od	zgoraj	bila	dana	milost,	da	srečno	vladaš	božjemu	
narodu in s trdno roko vodiš krmila svojega reda. 
Prepričani	smo,	da	bo	red	frančiškanov	pod	tvojim	
vodstvom	rastel	in	brez	prestanka	napredoval	v	kre-
postih.«	Bonaventura	se	je	lotil	novega	dela	z	njemu	
značilno	 gorečnostjo.	 Prehodil	 je	mnoge	 dežele,	
predvsem	po	Italiji	in	Franciji	se	je	veliko	zadrževal,	
da	bi	brate	spodbujal	k	pristnemu	frančiškanskemu	
življenju	 in	 jih	utrjeval	v	edinosti.	Celoten	njegov	
program	bi	lahko	povzeli	s	sklepi	kapitlja	v	Parizu	
1266,	ki	mu	je	sam	predsedoval:	uboštvo,	študij,	
molitev;	 frančiškan	mora	 oznanjati	 evangelij,	 ga	
mora	študirati.	Oznanjati	sme	le	to,	kar	sam	živi.	Da	
bi	res	živel	evangelij,	mora	biti	mož	molitve.

Dvakrat	na	leto	obiščem	v	domu	za	ostarele	svo-
jo	staro	ljudskošolsko	učiteljico.	Enkrat	sem	moral	
zaradi	negovalskih	opravkov	čakati	pred	vrati	nje-
ne	sobe.	Sprehajal	sem	se	po	hodniku	in	zagledal	
skupni	prostor.	V	njem	je	okrog	mize	sedelo	sedem	
starih	žensk.	Pred	seboj	na	mizi	so	imele	skodelice	
–	verjetno	s	čajem	–	in	strmele	predse.	Nobena	ni	
spregovorila	besede.
Verjetno	sedijo	tako	cel	dan,	čakajo	na	hrano,	na	

počitek,	na	smrt?	Sploh	še	čakajo	človeka?
Brezupna	slika	mi	ne	gre	več	iz	spomina.	Vem,	da	

prihajajo	v	to	hišo	“rumeni	angeli”	–	prostovoljci,	ki	si	
vzamejo	čas	za	pogovor	s	stanovalci	doma.	Žene	so	
postale	zame	prispodoba	za	stotine	mož	in	žena,	ki	se	
v	starosti	počutijo	zapuščene	in	so	strašno	osamljeni.
V	domu,	še	veliko	bolj	pa	v	majhnih	stanovanjih	

živahnih	stanovanjskih	blokov.	So	tako	sami,	da	oko-
lica	njihove	smrti	niti	ne	opazi	in	jih	šele	po	dnevih	
in	tednih	začne	pogrešati.	Vedno	znova	slišim,	da	je	
v	mnogih	mestnih	farah	osamljenost	starih	največja	
duševna stiska.
Niso	bili	nekdaj	sredi	družbe?	Izhajali	so	iz	družin,	

sami	ustanovili	družino,	imeli	so	prijatelje	iz	mladih	
let,	kolege,	poslovne	partnerje	in	sostanovalce.	Ni	
nikogar	več?
Kako	je	prišlo	do	te	zapuščenosti?	Morda	so	zato	

delno	krivi	tudi	sami?	Morda	so	imeli	premalo	stikov,	
pričakovali,	da	bodo	drugi	skrbeli	zanje,	sami	pa	so	
za	to	storili	premalo.	Mnogo	njihovih	znancev	je	že	
pomrlo.	Starejši	ko	postajamo,	tem	bolj	“osamljeni”	

postajamo	v	našem	letniku.
Ko	 je	moja	 teta	umrla	pri	 101	 letu,	 ni	 bilo	 na	

pogrebu	nobenega	njenih	prijateljev,	saj	je	vse	pre-
živela.	Vzroki	za	osamljenost	pa	so	tudi	starostne	
slabosti,	postopna	nezmožnost	izražanja,	telesne	in	
duševne ovire.

Sokriva za osamljenost mnogih starih je tudi 
ureditev	naše	družbe.	Z	dosego	daljše	življenjske	
dobe in majhnega števila otrok se zdi, da je starih 
“v	izobilju”	in	so	pogosto	nespoštovani.	Iz	demograf-
skega	razvoja	nastaja	staranje	kot	problem,	izziv,	ki	
je skoraj nerešljiv.
Mnogo	se	skuša	storiti,	predvsem	bolje	ustrezati	

potrebam	starih	ljudi.	Domove	ostarelih	preurejajo,	
da	so	bolj	prijazni	in	udobnejši,	sedaj	se	imenujejo	
domovi	 upokojencev	 in	 upokojeniške	 rezidence.	
Široka	je	ponudba:	kulturne	prireditve,	upokojen-
ce	 iz	 okolice	 povabijo	 v	 hišo,	 stare	 ljudi	 vabijo	 h	
kreativnemu ustvarjanju, vedno znova so otroci in 
mladinci na obisku v hišah. A vseeno ostaja slika 
sedmih	nemih	žensk	kot	očitek.
Avstrijska	televizija	je	pred	leti	z	veliko	dobrodel-

no	akcijo	“Luč	v	temo”	naredila	reklamo	s	prispev-
kom	kako	otrok	kliče	v	prazen	prostor:	»Je	kdo	tu?«	
Klic	večkrat	odmeva.	Ta	otroški	klic	mnogi	slišijo	in,	
hvala	Bogu,	tudi	pomagajo.	»Je	kdo	tu?«	je	pa	tudi	
obupni	klic	osamljenih,	starih	ljudi.	In	v	tem	primeru	
ga	na	žalost	preradi	preslišimo.	Družbo	izobilja,	ki	
hoče	biti	socialna,	bodo	merili	tudi	po	tem,	ali	število	
osamljenih	starih	ljudi	raste	ali	pada.

Helmut Krätzl
dunajski pom. škof

JE KDO TU?
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Grajska hči
in domači učitelji duhovniki
Nad	Preddvorom	stoji	grad	Turn,	ki	je	skupaj	z	

gospostvom	(posestvom)	prešel	v	slovenske	roke	
leta	1793.	Takrat	ga	je	namreč	kupil	Martin	Urbančič,	
ded	Josipine	Turnograjske,	prve	slovenske	pisateljice	
in skladateljice.
Rodila	se	je	9.	julija	1833	kot	prvi	od	štirih	otrok	

zakoncev	Janeza	Nepomuka	Urbančiča	 in	 Jožefine	
Terpinc	iz	Kranja;	sledila	sta	brata	Janko	in	Fidelis,	
ki	sta	dočakala	kar	visoko	starost,	in	sestra	Fidelis,	
ki	je	umrla	kmalu	po	porodu.	Prvorojenka	je	dobila	
pri	krstu	ime	Josipina	Konstanca,	domači	in	sorodniki	
so	jo	klicali	Pepinka.	Oče	je		umrl,	ko	je	bilo	Josipini	
komaj	osem	let	in	mati	je	morala	prevzeti	nadzor	nad	
gospodarstvom	in	skrb	za	vzgojo	ter	šolanje	otrok.	
V	Preddvoru	takrat	še	ni	bilo	šole,	zato	je	Josipino	
na	domu	poučeval	najprej	tamkajšnji	kaplan	Janez	
Kastelic,	 ki	 jo	 je	 učil	 verouk	 pa	 tudi	 latinščino	 in	
italijanščino,	francoščino	se	je	učila	sama.	Za	njim	
je	skrb	za	njeno	šolanje	prevzel	župnik	Lovro	Pintar,	
zelo	izobražen	duhovnik,	ki	jo	je	učil	zemljepis,	zgo-
dovino, matematiko in verouk. Poleg znanja ji je v 
srce	položil	tudi	ljubezen	do	materinega	jezika.	Kot	
navdušen Ilirec, vendar ne v jeziku, je netil v njenem 
srcu	ljubezen	do	Hrvatov	in	Slovanov	sploh.	Josipini	
in kasneje tudi njenima bratoma je dajal slovenske 
naloge	in	jim	kazal,	kako	naj	se	lepo	slovensko	piše.	
Bistra	učenka	je	bila	vsa	navdušena	za	slovenski	jezik	
in	za	svoj	narod	in	že	takrat	je	sklenila	postati	sloven-
ska	pisateljica.	Veliko	je	brala	in	poznala	je	tudi	tujo	
literaturo,	zlasti	nemško.	Bila	je	tudi	glasbeno	nadar-
jena,	zato	ji	je	mati	priskrbela	učitelja	klavirja	Antona	
Globočnika.	V	glasbenem	pouku	je	lepo	napredovala	
in	ob	obiskih	sorodnikov	in	prijateljev	na	gradu	je	rada	
ustregla	njihovim	željam	in	sedla	za	klavir.

Najzanimivejši par: vzor rodoljuba
in navdušena Slovenka
Župnik	Lovro	Pintar	je	svojo	grajsko	učenko	poleti	

1850	seznanil	z	Lovrom	Tomanom,	študentom	prava	

na	Dunaju,	ki	je	leta	1849	izdal	svojo	prvo	pesniško	
zbirko Glasi domorodni,	s	katero	si	je	ob	prebujajoči	
se	narodni	zavesti	pridobil	velik	ugled,	ker	je	opeval	
svobodo	in	domoljubje.	Slovstveni	zgodovinarji	pa	
njegovega	 pesništva	 ne	 cenijo,	 ker	 je	 bil	 njegov	
pesniški	vzornik	Jovan	Vesel	Koseski.	Oba	Lovra	sta	
Josipino	spodbudila,	naj	piše	predvsem	pesmi,	ona	
pa	se	je	zavedala,	da	je	bolj	nadarjena	za	pisanje	
proze.	Med	Josipino	in	Lovrom	se	je	razvilo	bogato	
triletno	dopisovanje:	Josipininih	pisem	Lovru	je	551,	
Lovrovih	pisem	Josipini	pa	518.	To	niso	bila	navadna	
pisma,	dolga	eno,	dve	strani,	kvečjemu	štiri,	to	so	
bile	 prave	 ‘knjižice’,	 ki	 so	 obsegale	 tudi	 po	 deset	
strani	in	več.V	njih	sta	pisala	o	svojih	pogledih	na	
življenjska	vprašanja	in	seveda	o	ljubezni,	ki	ju	je	
po	treh	letih	poznanstva	pripeljala	do	poroke.	»Lovro	
Toman	in	Josipina	Turnograjska	sta	za	svojo	dobo	
gotovo	 najzanimivejši	 par,«	 poroča	 pisatelj	 Ivan	
Lah v svojem delu Josipina Turnograjska (1921), 
»kajti	on	je	bil	vzor	rodoljuba	in	ona	vzor	navdušene	
Slovenke.	Poročila	pravijo,	da	je	bila	njuna	ljubezen	
zelo	lepa	in	zakon	zelo	srečen.«	Poročila	sta	se	22.	
septembra	1853	v	grajski	kapeli	na	Turnu.	Poročil	
ju	je	župnik	Lovro	Pintar.
Mlada	zakonca	sta	kmalu	po	poroki	odšla	v	Gra-

dec,	kjer	je	hotel	Toman	dokončati	svoje	pravne	štu-
dije.	Za	njima	se	je	v	Gradec	preselila	vsa	Josipinina	
družina.	Družinska	sreča	ni	trajala	dolgo.	Josipina	
je	 proti	 koncu	maja	 1854	 rodila	mrtvega	 otroka,	
potem	se	je	prehladila	 in	dobila	ošpice,	ki	so	bile	
zanjo usodne: 1. junija 1854 se je nitka njenega 
življenja	pretrgala.	Na	njenem	grobu	v	Gradcu	 je	
napis:	»Kdor	dušno	živi,	ne	umrje!«

Pomladni cvet
naše narodne romantike
Josipina	Turnograjska	je	začela	pisati	kot	sedem-

najstletna	deklica,	kjer	je	hotela	služiti	“majki	Slavi”.	
K	temu	jo	je	spodbudilo	živahno	slovensko	gibanje	
po	 letu	1848.	Od	 romantičnih	pisateljic	 v	 slovan-
skem	svetu	se	je	najvišje	povzpela	češka	pisateljica	

naša kultura
Silvester Čuk

JOSIPINA TURNOGRAJSKA
9. JULIJ 1833 – 1. JUNIJ 1854

»Slave	dan	je	veselo	zabliščal.	Njeni	sinovi	hite	ji	vsak	svoj	davek	prinesti,	vsaki	
ji	hoče	po	svoji	moči	pokazati,	da	je	nje	vreden	sin.	In	zakaj	bi	njene	hčere	ravno	
tiste	želje	ne	imele?	Ta	misel	je	vzrok,	da	sem	tudi	jaz	poskusila	kaj	v	milem	svojem	
jeziku	pisati,	–	da	se	predrznem	eno	povestico	iz	svoje	nabirke	na	beli	dan	poslati	in	
Vas	prositi,	da	bi	jo	v	svojo	pridno	Bčelo	vzeli.	Lubo	bi	mi	bilo,	da	bi	že	v	februarskem	
zvezku	natisnjena	bila,	in	sicer,	ako	je	le	mogoče,	brez	da	bi	se	oblike	popravile.	Josipina	
Turnograjska naj bo moje ime, ker je Turnski grad moj dom. Ako bode ta perva po-
skušnjica mladiga nevajinega peresa dopadla, hočem še nektere njenih sestric vaši 
marljivi Bčeli poslati. Sprejmite priporočenje iskrene Slovenke.«
Tako	je	v	svojem	pismu	11.	januarja	1851	nagovorila	še	ne	osemnajstletna	Josipina	

Urbančič	urednika	celovškega	lista	Slovenska bčela Antona	Janežiča,	ko	mu	je	poslala	
svojo	prvo	povestico	Nedolžnost in sila.	Njena	želja	je	bila	izpolnjena	in	jo	poznamo	
kot	Josipino	Turnograjsko.
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Božena	Němcova	(1820-1862,	njeno	glavno	delo	je	
roman Babica).	Za	Josipino	ne	moremo	reči,	kam	
bi	se	bila	povzpela,	če	je	ne	bi	ustavila	prezgodnja	
smrt.	Bila	je	prvi	pomladni	cvet	naše	narodne	ro-
mantike.	Pisala	je	le	krajšo	prozo.	Njene	zgodbe,	ki	
jih je sama imenovala povestice, obsegajo le nekaj 
strani in so nekakšne miniature. V svojem kratkem 
življenju	 je	 napisala	 sedemintrideset	 povestic,	 v	
času	njenega	življenja	je	bilo	objavljenih	le	devet.	
Prva je bila v celovški Slovenski bčeli, ki jo je urejal 
Anton	Janežič,	leta	1851	natisnjena	njena	povestica	
Nedolžnost in sila,	 posvečena	Veroniki	Deseniški.	
Nekaj je bilo objavljenega tudi v Zori, ki jo je urejal 
Radoslav	Razlag.	Medtem	ko	je	Janežič	ohranjal	čisto	
slovenščino	njenega	pisanja,	se	je	Razlag	ogreval	za	

ilirščino.	Njene	povestice	so	bile	poučne	zgodbice	z	
moralno	vsebino,	kakršne	je	pisal	nemški	pisatelj	Kri-
štof Schmid (1768-1854), v katerih je dobrota vedno 
nagrajena,	hudobija	pa	kaznovana.	V	njenem	času	je	
bilo	zelo	živo	ilirsko	gibanje,	ki	je	težilo	k	povezova-
nju	južnih	Slovanov.	Josipina	je	v	svojih	povesticah	
rada	prikazovala	dogodke	ne	le	iz	slovenske,	ampak	
tudi hrvaške in srbske zgodovine. Priznani literarni 
zgodovinar	Anton	Slodnjak	je	zapisal:	»Urbančičeva	
je	le	glede	na	vsebino	svojih	spisov	Ilirka,	medtem	
ko je v jeziku ostala Slovenka.«
Josipina	Turnograjska	se	je	v	zgodovino	slovenske	

književnosti	zapisala	zato,	ker	se	je	oglasila	v	dobi,	
ko	se	je	pripovedništvo	pri	nas	začelo	šele	razvijati	
in so bili do takrat ustvarjalci samo moški.

Škofija Celje
Matic	Lesjak	iz	župnije	Sv.	Jurij	ob	Taboru,	Peter	

Kočevar	iz	župnije	Brestanica	za	škofijo	Brixen-Bres-
sanone	na	južnem	Tirolskem	v	severni	Italiji.

Škofija Koper
Blaž	Kernel	iz	župnije	Slavina,	Gašper	Naglost	iz	

župnije	Vipava	ter	Andrej	Penko	iz	župnije	Hrenovice

Nadškofija Ljubljana
Primož	Meglič	iz	župnije	Ivančna	Gorica,	Marko	

Mrlak	iz	župnije	Žiri,	Peter	Stele	iz	župnije	Komenda,	
Tomaž	Kunaver	iz	župnije	Ljubljana	–	Sv.	Križ

Škofija Murska Sobota
Aljaž	Baša	iz	župnije	Beltinci.
Škofija Novo mesto
Branko	Jurejevčič	iz	župnije	Podzemelj	in	Janez	

Barbovič	iz	župnije	Šmarjeta.

S LOV ENSKI NOVOMAŠNIKI 2018

IZ REDOVNIH SKUPNOSTI
Minorit
Br.	Vladimir	Rufin	Predikaka	OFMConv,	iz	župnije	

Ptuj - Sv. Jurij.
Kartuzijan
Br.	Joachim	(Roman)	Schmidt	iz	župnije	Gospo-

dovega	Vstajenja,	Bydgoszcz	(Poljska).
Kapucin
Br.	Miroslav	Pavšek	iz	župnije	Zagorje	ob	Savi
Jezuiti
Rok	Bečan	iz	župnije	Lovrenc	na	Pohorju,	Benja-

min	Bevc	iz	župnije	Cerklje	ob	Krki,	Egon	Hriberšek	
iz	župnije	Križevci	pri	Ljutomeru	ter	Marko	Pavlič	iz	
župnije	Kranj.

Cistercijan
P.	Jona	Vene	iz	župnije	Ljubljana	–	Sv.	Peter.

Slovenski	(nad)škofje	so	v	mesecu	juniju	posvečevali	nove	duhovnike.	Letos	je	bilo	v	Cerkvi	na	Slo-
venskem	posvečenih	20	novomašnikov:	12	škofijskih	ter	8	redovnih	duhovnikov.	Trije	diakoni	so	prejeli	
mašniško	posvečenje	v	tujini.

Naši telefoni
Kuhanje

Avtomobili
Hrana

Avto gume
Obleke

Mladina
Voditelji

Razmerja
Stališča
Žene

Otroci
Občutki
Šolanje

Otroci

brez	žic	in	kablov
brez ognja
brez	ključev
brez	maščob
brez	zračnic
brez rokavov
brez	služb
brez sramu
brez	pomena
brez smotra
brez strahu
brez	očetov
brez srca
brez vrednosti
brez olike

DOBRODOŠLI V 21.  STO LETJE

Vse	postaja	BREZ,	a	vendar	so	kot	naša	upanja:	brez	konca.	Dejansko	sem	ob	tem		–	brez	besed.
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Tako	Japonci	radi	imenujejo	mesto	Ákita,	središče	
severne	upravne	enote	 istega	 imena.	Mesto	samo	
ima	skoraj	pol	milijona	prebivalcev,	leži	sredi	planja-
ve,	ki	je	zgodaj	spomladi	zelenožametno	travnata.	
Planjava	sega	s	polotokom	Oga	kakih	28	km	v	tako	
imenovano	Japonsko	morje.	Že	dolgo	preden	sem	
našel	pot	v	to	pokrajino,	sem	dostikrat	slišal	neke	
vrste	dodatno	pripombo:	»Ampak	Ákita,	tam	ni	gr-
dih	žensk!«	Potem	sem	v	samem	Tokiu	naletel	na	
zdravnika,	čigar	žena	je	bila	lepotica	iz	samega	mesta	
Ákita,	a	tako	vroče	krvi,	da	je	zakon	kmalu	razpadel.
In	zdaj	sedim	na	klopci	v	ličnem	mestnem	parku	

in	opazujem	 ljudi.	 Prijetno	pomladno	 sonce	 rahlo	
ožarja	veje	drevesa	v	bližni.	Obrazi	deklet	in	žena	
me	zanimajo,	čeprav	sedim	kakor	zatopljen	v	stari	
spomenik	nedaleč	proč.	Po	celi	Japonski	je	največ	
spomenikov	moških	osebnosti;	prednjačijo	budistični	
in	šintoistični	menihi;	v	raznih	poganskih	svetiščih	
prednjačijo	kipi	 tozadevnih	poganskih	boginj.	Ker	
noben	Japonec	ne	bo	nikdar	srečal	katero	teh	tako	
imenovanih	 nebeških	 bitij	 kje	 na	 Japonsekm,	 so	
obrazi	teh	boginj	večinoma	obrazi	indijskih	in	kitaj-
skih	lepotic.	Vem,	da	se	drzno	izražam;	pripravljen	
sem	to	sliko	retuširati,	ko	se	dokopljem	do	zanesljivih	
podatkov.
Naenkrat	me	skoraj	“zbudi”	mehek	ženski	glas:
»Dober	dan,	gospod	pater!«
Pred	menoj	 stoji,	 odeta	 v	 prijetno	 rjavo	 haljo	

japonskih	katoliških	redovnic,	sestra	Cecilija.	Spošt-
ljivo	veselo	vstanem	in	se	ji	priklonim.	Seveda	go-
voriva	japonsko.
»Kakšna	sreča,	sestra,«	rečem,	»ali	živite	tukaj?«
Njen	rahel	priklon	to	potrdi.	»Ali	ste,	pater,	prvič	

v tem našem slavnem mestu?«
»Prvič.«
»Ali	ste	kdaj	slišali	o	našem	samostanu,	da	ga	

je obiskala naša nebeška Mati Marija? Imate nekaj 
časa	na	razpolago?	Pridite,	razkazala	vam	bom	naš	
samostan.«
Žametnozeleni	travniki	in	grede	naju	spremljajo.	

Opravičim	se	ji:
»Oprostite	mi	–	nimam	nobenih	darov.	Vem,	da	

vaš	samostan	–	kot	večina	katoliških	na	Japonskem	
–	ni	vila	bogatih	ljudi.	Upam,	da	bom	po	vrnitvi	v	
Tokio	našel	kaj	primernega.«
»Kar	pozabite,	gospod	pater!	Vsakdanji	očenaš	

nas	vse	drži	v	ravnotežju.«
Preprosto,	 a	 lepo	 zgrajen	 samostan	 s	 cerkvico	

v	 ozadju	 naju	 je	 sprejel.	 Še	 tako	močno	 zgrajen	
šintoistični,	 ali	 še	 v	 bolj	 gracioznem	 stilu	 zgrajen	
budistični	samostan	odnosno	svetišče,	ki	je	zmeraj	
središče	 z	 njim	povezanimi	 stavbami,	me	 zmeraj	

pusti	 hladnega.	 Je	 pač	 svetišče,	morda	 eno	 naj-
slavnejših,	 posvečeno	 –	maliku	 ali	malikom.	 Bolj	
kot	revni	ljudje	se	mi	smilijo	služabniki	teh	malikov!
V	cerkvici,	v	katero	vstopiva	z	redovnico,	je	na	

levi	strani	pred	oltarjem	komaj	en	meter	visok	kipec	
naše nebeške Matere Marije: lahno sklonjene gla-
vice,	sicer	pa	ves	iz	lesa.	In	sestra	mi	pripoveduje:
»Ena	od	naših	sester	je	med	molitvijo	naenkrat	

zagledala	solze,	ki	so	tekle	po	lesenem	kipcu	iz	Ma-
rijinih	oči.	Solze	niso	padle	na	tla,	ampak	se	se	vpile	
les.	Zdravniki	na	naši	bližnji	univerzi	so	enodušno	
izjavili	 –	 po	mnogih	medicinskih	 preizkusih	 –	 da	
gre	za	solze	človeškega	izvora.	Pri	tem	je	ostalo	še	
danes. Ena naših vsakdanjih molitev je k naši sveti 
Mariji	za	rešitev	tega	problema.«
Lepo	se	zahvalim	redovnici	za	obisk.	Ona	se	od-

pravi	v	samostan,	jaz	pa	ostanem	v	cerkvici	pred	
kipcem.	Zazrem	se	v	preprosti	Marijin	obrazek	 in	
zdi	se	mi	lepši	kot	toliko	obrazov	poganskih	boginj!	
Mislim,	da	igra	pri	tem	glavno	vlogo	dejstvo,	da	v	
še	tako	krasnih	boginjah	ni	–	ljubezni.
Dan	je	lep	–	zakaj	bi	ga	ne	izrabil	za	ogled	tega	

mesteca	 lepih	 žena?	Hodim	počasi,	 ogledujem	 si	
tudi	 izložbe.	Mesto	je	precej	na	severu	Japonske.	
Ponosno	na	svojo	tradicijo	nadaljuje	z	ročnimi	deli,	
ki	jih	drugod	po	Japonskem	ni	mogoče	dobiti,	vsaj	
izvirnih ne. V oknu majhne trgovinice zagledam od-
sev	moža,	ki	se	premika	bolj	počasi	in	vodi	za	roko	
majhno	deklico.	Mož	drži	deklico	trdno	ob	sebi,	se	
od	časa	do	časa	skloni	k	njej,	kot	da	je	drugače	ne	
more	slišati.	Obrnem	se	od	izložbe	in	se	približam	
možu	z	deklico:
»Ali	vam	lahko	pomagam?	Mislim,	da	imate	bolno	

hčerkico.«
Mož	začuden	obstane:
»Máiko	je	pet	let	stara.«	Skloni	se	k	punčki:	»Ali	

ne, Máiko?«
Deklica	ga	pogleda	–	s	slepim	obrazom,	se	na-

smehne	in	pokima.	
In	spet	 rečem	možu:	»Krasno	hčer	 imate.	Pri-

jatelj	mi	 je	dal	nekaj	denarja	–	ali	vam	ga	 lahko	
ponudim,	da	kupite	Máiko	kaj	lepega?	Nekaj,	kar	jo	
bo veselilo ...«
Mož	se	mi	globoko	prikloni	in	sprejme	dar.	In	mi	

reče:
»Iz	mesta	 vodi	 kratka	 pot	 do	 svetišča	 boginje	

Kánnon.	Máiko	jo	bo	prosila	za	vid.«
»Gospod,«	mu	rečem,	»dober	oče	ste,	da	tako	

skrbite	za	slepo	Máiko!	Če	vam	smem	predlagati	še	
eno	pomoč	...«
Mož	me	radovedno	gleda	in	rokica	slepe	Máiko	se	

še	tesneje	oprime	očetove	roke.

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega prastarega misijonskega cekarja

MESTO LEPOTIC POD CV ETOČIMI ČEŠNJAMI. 
A LE Z ENO PRAVO
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Zaradi razlike med časom, ko to pišem in ko boste vi to brali, bi bilo vsako napovedovanje neposredne bodočnosti po tem čudnem izidu volitev preveč 
tvegana zadeva. Mi je pa dalo misliti, da se prav sedaj kar usipajo okostnjaki iz omar, za katere so nekateri upali, da bodo ostale za večno zaprte. No, 
pa niso samo okostnjaki. Nekatere analize so prav zabavne, kot na primer tista, ki si jo je na Nova24TV privoščil Vinko Vasle pod naslovom “Pisma – od 
zmage do zmage: Kako je propadel imperij žensk”.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

(PO)VO LI LNO PABERKOVA NJE

»Pet	minut	od	 tukaj	 je	svetišče	Marije,	Matere	
resničnega	Sina	živega	Boga.	Iz	svoje	izkušnje	vam	
povem,	kako	rada	pomaga	vsem,	ki	 trpijo.	Samo	
prositi	jo	moramo.	Pojdite	z	menoj,	jaz	bom	prosil	
z	Máiko,	vidva	pa	kar	ostanita	za	mano.«

In vsi trije gremo k cerkvici. Onadva stojita, jaz 
pa	zdrknem	na	kolena	pred	kipcem	s	solzami,	a	v	
smeri	tabernaklja.	Morda	že	dolgo	nisem	prosil	za	
čudež	kot	 tako	vneto	kot	 takrat	 za	 ljubko	Máiko.	

Možu	so	se	roke	kar	nekam	združile	z	Máikino	ročico	
v	sredi.	Vstanem	in	obljubim	možu	–	še	danes	ne	
vem,	kako	se	imenuje	–	da	bom	vsak	dan	prosil	našo	
ljubo Marijo za Máiko. Podali smo si roke in Máikin 
oče	me	je	vabil	na	kosilo.
»Vlak	me	čaka,«	se	opravičim	in	smehljaje	od-

hitim.
Na	pragu	cerkvice	gleda	za	menoj	oče.	Še	enkrat	

zamahne	v	pozdrav.

BANGLADEŠ
prekupčevanje z organi

Revni	 kmetje	 prodajajo	 ledvice,	 da	 bi	 plačali	
dolgove	in	ta	praksa	se	je	razrasla	v	pravi	škandal.	
Presaditve izvajajo v temu naklonjenih klinikah v 
Bangladešu,	 Indiji	 in	Singapuru.	Ena	 ledvica	vrže	
med	1.700,	pa	tudi	preko	5.000	dolarjev,	seveda	
pa	je	vprašanje,	koliko	od	tega	dobi	darovalec,	saj	
se	s	tem	ukvarjajo	organizirane	tolpe	kriminalcev	
posebno	v	bolj	težko	dostopnih	območjih.	Kmetje	
večinoma	sploh	ne	vedo,	da	je	tako	prekupčevanje	z	
organi	protizakonito	ne	le	po	krajevnih,	ampak	tudi	
po	mednarodnih	normah.	Samo	na	severu	Bangla-
deša	 je	dokazanih	200	primerov	prekupčevanja	z	
ledvicami,	število	žrtev	tega	 izsiljevanja	pa	vsako	
leto	raste.	Prekupčevanje	z	organi	vrže	v	svetovnem	
merilu vsako leto okrog 50 milijonov dolarjev, najbolj 
pa	cvete	na	jug	Azije,	posebno	v	Indiji	in	Pakistanu.	
Agencija Fides.

KITAJSKA
politika enega otroka – splavi
Zaradi	 državne	 politike	 enega	 otroka,	 ki	 jo	 je	

Kitajska	uvedla	leta	1971,	je	bilo	v	državi	v	zadnjih	
40	letih	izvedenih	približno	336	milijonov	splavov	in	
196 milijonov sterilizacij.

Številke, ki jih je objavilo kitajsko ministrstvo 
za	 zdravje,	 prikazujejo	 velik	 vpliv,	 ki	 ga	 ima	
stroga	politika	omejevanja	rojstev	v	državi.	Kljub	
tem	 podatkom	 tri	 četrtine	 prebivalstva	 še	 vedno	
podpira	tovrstno	politiko,	saj	so	prepričani,	da	bi	v	
nasprotnem	primeru	v	državi	močno	primanjkovalo	
hrane	in	preostalih	pomembnih	surovin,	vsaj	tako	
pravi	raziskava,	ki	jo	je	leta	2008	opravil	center	za	
javnomnenjske	 raziskave	 Pew.		V	 državi	 se	 tako	
po	uradnih	podatkih	opravi	približno	13	milijonov	
splavov	na	leto	ali	1500	na	uro.	Oblast	meni,	da	je	

vzrok	v	takšnem	številu	končanih	nosečnosti	tudi	v	
pomanjkljivi	 spolni	vzgoji.	Po	podatkih	državnega	
inštituta	za	znanost	in	tehnologijo	samo	približno	10	
odstotkov	kitajskih	parov	redno	uporablja	kondome.	
Za	primerjavo	–	v	Indiji,	ki	je	po	prebivalstvu	edina	
podobna	država,	letno	opravijo	11	milijonov	splavov.	
Politika	enega	otroka	ima	močan	vpliv	na	kitajsko	
demografijo.	 Lani	 se	 je	 odstotek	 zaposlenega	
prebivalstva	skrčil	prvič	v	50	letih,	kar	predstavlja	
veliko	 grožnjo	gospodarstvu,	 ki	 je	 utemeljeno	na	
veliki	 količini	 poceni	 delovne	 sile.	 		Nova	 kitajska	
oblast	 naj	 bi	 že	 pripravljala	 novo	 zakonodajo	 na	
področju.	«Potrebujemo	novo	politiko	načrtovanja	
družine,	 ki	 bo	 bolje	 odražala	 sodobni	 čas,»	 je	
povedal	Huang	 Jiefu,	 nekdanji	 pomočnik	ministra	
za	 zdravstvo.	 Na	 kakšen	 način	 bo	 oblast	 težavo	
reševala,	 za	 zdaj	 še	 ni	 popolnoma	 jasno.		Rast	
prebivalstva	Kitajske	se	upočasnjuje	od	leta	1987,	
ameriški	urad	za	prebivalstvo	v	Severni	Karolini	pa	
napoveduje,	da	bo	vrh	doseglo	leta	2026	pri	nekaj	
manj kot 1,4 milijarde. Indija naj bi Kitajsko kot 
državo	z	največ	prebivalci	na	svetu	prehitela	 leta	
2025. Agencija Fides

MEDNARODNO
otroci, ki jih uradno ni

Leta	2012	je	bilo	registriranih	le	60%	vseh	rojstev	
na svetu. Vsako leto 51 milijonov novorojenih otrok 
ostane	brez	dokumentov.	Te	številke	pa	ne	vklju-
čujejo	Kitajske,	kjer	je	število	neregistriranih	otrok	
neznano.	Na	vrhu	seznama	teh	držav	je	Somalija,	
kjer	prijavijo	zgolj	3%	rojstev,	sledita	Liberija	s	4%	in	
Etiopija	s	7%,	v	Zambiji	prijavijo	14%	otrok,	v	Čadu	
in	Tanzaniji	16%,	v	Jemnu	1%	več,	Gvineja	Bisao	
jih	ima	registriranih	24%,	Pakistan	pa	27%.		Otroci	
brez	osebnega	dokumenta	pogosto	nimajo	dostopa	
do	izobraževanja,	zdravstvene	oskrbe	in	socialnega	
varstva. Agencija Fides
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Te dni smo tisti, ki imamo nizek krvni tlak, lahko normalno preživeli 
dan. Od jutra, ko smo v sobotni prilogi časopisa “proletarci vseh dežel, 
združimo se” prebrali, da nam Spomenka Hribar Diklić ponovno soli 
pamet, pa do večera, ko so nam misli še vedno bežale k njenim besedam. 
Tokrat se je privilegirana upokojenka spravila na Boruta Pahorja. Slep 
je, kdor ne vidi, da iz njenih ust, verjetno pa tudi povsem prazne glave, 
prihajajo tihe grožnje bivšega, bivšega predsednika države. Države, 

katere si ni želel in ji miselno ne pripada. Kot tudi ne omenjena gospa. 
Gospa, ki je od svojega 52. leta privilegirana upokojenka. Če preko palca 
seštejemo, da je na mesec neupravičeno v svoje žepe pobasala najmanj 
po 1.200 evrov, znese to 360 tisoč evrov v 25 letih. Priznati moramo, 
da je poleg številnih honorarjev, v denarni obliki ali v obliki različnih 
zastonjkarskih obrokov hrane, to kar lep znesek denarja in da gospa, 
kakorkoli gledamo, ni poceni. Gospa, ki se je rodila srbskemu očetu v 

Ko smo že pri ženskah, mi je med raznimi objavljenimi članki zasmrdelo po naftalinu. Ta čudni smrad me je spremljal, dokler ni med seznamom 
več ali manj neumnih komentarjev zablisnilo ime Spomenke Hribar. Ker že lep čas o njej ni bilo nič slišati, sem pač mislil, da spada med tiste pametne, 
ki vedo, kdaj je treba reči zapik! in začeti brati politične klopotce drugih, namesto ustvarjati svoje. No, pa sem se zmotil. Imenovana dama je stopila na 
plan in pisala predsedniku republike Pahorju odprto pismo, v katerem ga poučuje, kako zgrešen je njegov namen podeliti mandatarstvo za sestavo 
vlade Janezu Janši, čeprav je ta dobil veliko več glasov kot kdorkoli od drugih. Zraven seveda privleče na dan še kup drugih očitkov, kaj je kot predsednik 
vse prezrl, na primer celo to, da “nekateri” narodnoosvobodilni boj enačijo z revolucijo. Pri tem je seveda prezrla, da sta o tem isto povedala že Kidrič 
in Kardelj, kar dela mojo pripombo o naftalinu popolnoma upravičeno. Precej na dolgo ji je odgovoril bivši zunanji minister dr. Dimitrij Rupel, ki je 
zaključil z ugotovitvijo, da je »mnogo let sodeloval z Janšo in čeprav se je z njim tudi razhajal, ugotavlja, da trenutno v Sloveniji ni boljšega kandidata 
za predsednika vlade, ki ima za povrh še to prednost, da je zmagal na volitvah.« Prav lapidarno pa ji je s twitom odgovoril ddr. Klemen Jaklič, ki ga je 
v svoji ihti postavila v napačen časovni kontekst: razširjati neresnična dejstva je kaznivo dejanje.

Najbolj jasno pa ji je pot nazaj v naftalin pokazala ugledna pravica Lucija Šikovec Ušaj pod naslovom: “Diklićeva dama z nageljčki”.

Slovenski feminizem je skupaj z enakimi možnostmi na robu propada. 
Volitve 2018 so namreč izničile še tisto minimalno žensko kvoto, ki je 
nekako napovedovala, da bodo – če se bo trend nadaljeval – ženske pri 
nas zavladale čez 467 let, dva meseca in tri dni. Ta natančen podatek sem 
pridobil s posebno formulo, ki je upoštevala tudi najnovejša dogajanja v 
zvezi z naravnimi spoli – namreč, ko se moške razglasi za ženske. Prav všeč 
mi je na primer, da imamo zdaj na FDV Ignacijo Lukšič, Jernejo Pikalo in 
Milanko Brglez, na filozofski fakulteti pa Dušanko Plut, tovarišico Pribac in 
Barbaro Rajgelj. Punce bodo zdaj lahko ustanovile društvo žensk brez meja.

Volilna tragedija 2018 pa je v parlamentu ženske zdesetkala   – 
zdaj jih je deset manj kot leta 2014. Takrat jih je bilo 31, zdaj le še 21. 
Podrobnejša analiza pa govori o še hujših tragedijah. Socialdemokrati 
imajo samo dve ženski, zato se postavlja vprašanje, kakšen smisel ima 
njihov ženski forum, še posebej, ker je zadnjič v enem od javnih nasto-
pov Dejan Židan začel takole: “Spoštovane gospe, spoštovani ljudje,” pa 
ga punce niso nagnale z govorniškega odra. Stranka Alenke Bratušek v 
parlament ni pripeljala niti ene ženske, če odštejemo Marka Bandellija. 
Levica, ki tako prisega na levičarsko agendo “ženskam oblast”, ima eno 
samo poslanko Violeto Tomić, pa še o tej bi se dalo razpravljati, a zaradi 
histerije okrog sovražnega govora in zaradi sodno precenjenega luftanja 
mednožja se bom zadržal. Vem, da je  skrajno neprimerno in pristransko, 
ampak vseeno – največ poslank, celo eno več, je v parlament pripeljala 
SDS, zaradi česar bi se spodobilo Janeza Janšo še dodatno sovražiti.

Celo stranka  Zmaga Jelinčiča  je dobila eno poslanko, ki pa ji z 
levice očitajo, da je erotična maserka, punca pa je korektna in ne izda, 
kako so levičarji stali v vrsti pred salonom, da jim ga je masirala. Poleg 
tega pa ta očitek na njen račun ni demokratičen in tudi korekten ne. 
Poslanka-maserka je lahko bolj častna ženska kot pa nekatere druge, ki 
so ženskam lahko v sramoto. Na primer Anja Kopač Mrak, ki je ugrabl-
jala otroke, Milojka Kolar Celarc, ki je uničila slovensko zdravstvo, ali 
pa Andreja Katič, ki je sesula Slovensko vojsko. Torej: naj živijo maserke!

Generalno vprašanje ob vsem tem pa je, koliko je k poraznim žen-

skim kvotam prispevala državna volilna komisija. Dušan Vučko bo moral 
to še kar lepo pojasnjevati, najbolje pred dildo eksekucijskim vodom 
v sestavi Barbara Rajgelj, Brankica Petković in oni Filip Dobranić Muki, 
intelektualne storitve. Aleš Primc sicer računanja ne obvlada najbolje, 
ampak v korist žensk bi moral imeti pravico do popravnega izpita in listo 
dopolniti, saj navsezadnje ni šlo za volitve hišnega sveta. A Vučko mu 
tega ni dovolil, kar me naganja k pomisli, da Vučko ženske sovraži, kar je 
njegova ustavna pravica, samo ne med delovnim časom. Še Marjan Ša-
rec je imel pravico do šestih popravnih izpitov na šoli za mizarja in se 
zna primeriti – Bog naj nam odpusti grehe –, da bo predsednik vlade.

Politične analize tudi kažejo, da so ženske volivke navadne izdajalke: v 
devetdesetih odstotkih volijo moške, kar je dokazljivo s primerjavo ženskih 
udeleženk na gasilskih veselicah in Serpentinškom. V resnici to pomeni, da 
je bil izvoljen Serpentinšek in ne Šarec. Zloba ženskih volivk se je pokazala 
tudi na primeru koroške lepotičke iz ljubljanskih Fužin Dominike Švarc 
Pipan. Punce ji niso mogle odpustiti, da se je pojavljala v vseh rumenih 
medijih v različnih pozah, da se je tako rekoč zasebno slekla pred jav-
nostjo, edino nad pisoarji ni hotela viseti. In se ji je to maščevalo – ni bila 
izvoljena. Velik udarec za Jasno Murgelin malo manjši za Slovenijo je tudi 
njena neizvolitev, da o tragični usodi istoimenske stranke Alenke Bratušek 
sploh ne govorim, ker mi gre na solze. Kamal Izidor Šaker – Hamas, Dragan 
Matić – JLA, Saša Tabaković – Izganjalec zasebnega šolstva, Jani Mödern-
dorfer – Primarij doktor in Mitja Horvat – Mali Bavcon sicer ne sodijo v 
klasične ženske kvote, se mi zdi pa fino omeniti, da tudi niso bili izvoljeni.

Teden, ki je za nami, je prinesel tudi nekaj zabave. Tako je Delo Sve-
tlano Slapšak razglasilo za vodilno slovensko intelektualko in eno redkih, 
ki ni fašist; po njenem je namreč skorajda večina v državi fašistov in 
nacistov. Zmago Jelinčič se je prijavil za kulturnega ministra, kar je 
dobro, ker obvlada cerkvena okna, komunistične spomenike in zbira 
znamke. Marjan Šarec pa se je pred dnevi spet zlagal – rekel je, da ga 
desnica sovraži, kar ni res, reži se mu. Kar ne čudi, ker Šarec strankam 
preteklosti predlaga koalicijo prihodnosti.
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Državnozborske volitve v zadnjih desetih letih, tj. 2008, 2011, 2014 
in 2018, so imele en skupni imenovalec: kako preprečiti Janezu Janši 
vrnitev na oblast. Za uresničitev tega cilja je bila tranzicijska levica pri-
pravljena narediti vse. Tudi tisto, kar presega gabarite moralno in pravno 
sprejemljivega. Leta 2013 se niso ustavili pred izvedbo mehkega držav-
nega udara, izpeljanega na podlagi ponarejenega poročila Komisije za 
preprečevanje korupcije. Dno so dosegli naslednje leto z zlorabo tožilstva 
in sodstva z nezakonito in protiustavno obsodbo Janeza Janše v zadevi 
Patria in nezakonitim odvzemom njegovega poslanskega mandata. Ta 
prizadevanja so v maniri najnizkotnejše politične prostitucije podpirali 
dominantni mediji. Po načrtih strategov tranzicijske levice bi moralo 
vse to zadostovati za likvidacijo Janeza Janše. Ta bi moral leta 2018 biti 
politični mrtvec. Večne mokre sanje tranzicijske levice.

Tranzicijska levica bi predvolilno kampanjo lahko posvetila pred-
stavitvi rezultatov vladanja, ki jih je vladna koalicija SMC, SD in DeSUS 
dosegla v zadnjem mandatu. Lahko bi pozornost namenila predstavitvi 
programa, ki ga namerava uresničiti v naslednjem mandatu. Nič od tega 
se ni zgodilo. Zopet se je namesto o stvareh govorilo o ljudeh, o Janezu 

Janši. Edino sporočilo, ki ga je bila sposobna artikulirati tranzicijska 
levica, je zaklinjanje na nepripravljenost sklepanja koalicije z Janezom 
Janšo, ideologija antijanšizma. Ta je simptom zagatnega položaja, v ka-
terem se je znašla. Resnici na ljubo rezultati štirih let koalicije SMC, SD in 
DeSUS niso navdušujoči. Razmeroma dobri makroekonomski kazalniki, 
kot je npr. 3,4-odstotna povprečna letna stopnja gospodarske rasti v 
obdobju 2014−2018, se niso odrazili v dvigu blaginje prebivalstva. 
Še manj so bile koalicijske stranke sposobne verodostojno posvojiti te 
rezultate. Kaos in korupcija v zdravstvu in pravosodju, pranje denarja 
in bančni kriminal, v celoti neuspešna zunanja politika, razpad sistema 
nacionalne varnosti so samo nekateri od simptomov poraznega vlada-
nja Mira Cerarja in njegovih koalicijskih sotrudnikov. Tudi programska 
perspektiva za prihodnji mandat je nadaljevanje istega, nič od nič. Kako 
pripravno, da imajo Janeza Janšo.

V svoji nesposobnosti oblikovanja pozitivnega programa se tranzi-
cijska levica zateka v zanikanje, ideologijo antijanšizma. Podobno kot 
apofatična teologija ni sposobna opredeliti Boga s tem, kar je, ampak 
s tem, kar ni, tudi tranzicijska levica sebe opredeljuje z zanikanjem. 

Bolj ko človek prebira komentarje zadnjih volitev, bolj se jasni dejstvo, da volitve niso več iskanje najboljše rešitve za vodstvo slovenske države, 
ampak so se izrodile v napor, kako preprečiti Jnezu Janši priti na oblast. O tem je na Nova24TV objavil Bernard Brščič članek z naslovom “Kdo se boji JJ?”

Beogradu, je za svoje “svinjarije” plačala najvišjo ceno, ki jo lahko plača 
mati. Vendar njena v ideologijo ali materializem ujeta miselnost ne 
najde nikakršne povezave z mislimi o lastni krivdi in grehu oziroma ni 
zmožna miselnega preskoka o grehu, krivdi in kazni. Pa bi dobro storila, 
da bi se za trenutek pogledala v ogledalo. Mogoče bi uspela predelati 
svojo krivdo in doseči spravo sama s seboj.

V zadnjem umotvoru, ki ji ga je uspelo plasirati v Delu, posredno 
grozi Borutu Pahorju, posredno zanika ne samo neodvisnost sodstva, 
v tem delu bi se dalo celo z njo do neke mere strinjati, vendar pripiše 
sodišču odvisnost in pristranost. Tako da, dragi državljani, ni sodišče 
tisto, ki dopušča, da Ivan Zidar ne služi zaporne kazni, da prijatelj ome-
njene “drugarice” Zoran Janković svojo spolno slo zadovoljuje s pozicije 
moči, ius primae noctis si vzame kot absoluten vladar mesta Ljubljane 
in vseh njenih javnih podjetij, baje, po govoricah, tudi v Mercatorju ni 
bilo nič drugače. Prav tako po njenem ni sodišče tisto, ki je dopustilo, da 
zastarajo tudi vsi grehi, velike svinjarije in kazniva dejanja ostalih pripa-
dnikov leve provenience. Zadnji tak primer je ustavitev postopka izdaje 
državne skrivnosti, ki jo je vsem ušesom v Sloveniji slišno storil Tone Rop. 
Ne, v resnici za vsem tem stoji omnipotente Janez Janša, ki odloča 
o delu sodišča, to pa mu slepo sledi in mu priznava popolno nadvlado. 
Janez Janša, ki je, saj ne boste verjeli, preprodajal orožje leta 1991, pa 
četudi se vsi spominjamo dogovora Kučan – Izetbegović in orožja na 
mariborskem letališču. Tudi pisni dokument o tem smo lahko prebrali. 
Vendar za gospo Diklić to ni bila preprodaja, orožje je mimo vlade, mimo 
vrhovnega poveljnika slovenske vojske, njej ljubega  Milana Kučana, 
uspel prodajati Janez Janša.

Gospa Diklić grozi predsedniku države s kazensko odgovornostjo v 
zvezi s TEŠ 6, mu očita, da se zavzema za pietetni pogreb po vojni pobitih, 
hkrati pa premalo za grobove partizanov ali kakorkoli se že imenujejo 
revolucionarni borci, pa čeprav za urejanje njihovih grobov preko ZZB 

NOV vsako leto vsi namenimo ogromna denarna sredstva. Pozablja, 
da je Zdenko Roter v svoji knjigi dodobra opisal njeno privrženost t. i. 
močnemu voditelju, ki je, očitno po njenem stališču, samo in sme biti 
le Milan Kučan.

Lahko bi zamahnili z roko in rekli, da je babn’ca zmešana, vendar vsi 
vemo, da ni problem v njeni zmešanosti, temveč v njeni ubogljivosti in 
upogljivosti. V strahu pred izgubo privilegijev in občutka pomembnosti. 
Zato jo pokliče veliki mag ali pa ni niti toliko vredna in jo pokliče nekdo 
nižje. In že sledi sestavek v Delu, ki ga na srečo bere vse manj ljudi.

Spomenka se je upokojila s 25 leti delovne dobe
Lahko bi se mi smilila, včasih bi se mi tudi res smilila, danes, ko se s 

svojo privilegirano pokojnino norčuje iz revežev, ki so kot zadnje upanje 
po vsej državi izvolili SDS in njenega predsednika JJ, pa je jasno, da se boji, 
da bo vse to izgubila. In da bodo na dan prišle še večje svinjarije, kot sta jih 
odkrili obe komisiji, Logarjeva in Godčeva. Takrat bo na vrsti tudi ona, pa 
naj še tako žuga Borutu Pahorju. Ker toliko ga pa že poznamo, da vemo, 
da s tem žuganjem pri njegovem egu ne dosežeš veliko. Tudi če se ve, da 
je bila po kostanj poslana namesto drugega “močnega”, ki pa izgublja 
vpliv in moč. Narava gre vendarle svojo pot. Tudi pri gospe Diklić ni vrnitve 
v zgodnja petdeseta, ko se je z visoko pokojnino s 25 leti službene dobe 
upokojila. In pozor, takih je še veliko in zaradi njih moramo mi delati 40 let, 
da bomo dobili samo 50 odstotkov povprečne plače 30 letnega obdobja.

Vendar gospe privilegirane to ne moti. A, kot rečeno, Bog ji je naložil 
križ. Z njim na hrbtu še vedno bruha ogenj in žveplo, zato je teža tega 
križa vsak dan večja. Zato se mi morda malce še vendarle smili, navkljub 
ali pa prav zaradi zlobe, ki jo bruha.

Kje so časi, ko so rojakinje, ki so z avtobusom prišle po svoje sinove, ki 
so napadli našo domovino, gospo Diklićevo, ki jih je z nageljčki pričakala 
pred dvorano Tivoli, vrgle z avtobusa. Njene rojakinje so imele pogum, 
imele so tudi strah, imele pa so tudi ponos, ki ga Diklićka ni imela nikoli!!!
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Slovenski ekonomist mag. Rado Pezdir, znan po svojem preiskovanju 
arhivov nekdanje Službe državne varnosti (SDV), je bil v četrtek na 
Nova24TV gost v Temi dneva. Z voditeljem Aleksandrom Pozvekom sta 
se pogovarjala o vzporednem bančništvu, iranskem pranju denarja v 
NLB in tudi o moči SDV-ja, o njegovih vplivih in pa kakšna je povezava 
SDV-ja z italijansko mafijo. In vloga Udbe oz. partijskega omrežja, ki je 
vzpostavilo tako ekonomski kot tudi bančni paralelni sistem. Ko se je 
v Sloveniji in drugih jugoslovanskih republikah gradil socializem, so 
njegovi snovalci v tujini ustanavljali črne fonde in off-shore podjetja, 
prek katerih so služili s tihotapljenjem cigaret, preprodajo drog in 
pranjem denarja. Razkril je še, da se je SDV financirala iz zaslužkov 
italijanske mafije v slovenskih igralnicah, za kar je moral vedeti tudi 
tedanji politični vrh.

Pezdir je dejal, da je imela Služba državne varnosti pri teh poslih 
odločilno vlogo, saj je do 54. leta te neposredno tudi vodila po ukazu 
zvezne službe državne varnosti. V 80. letih je nova generacija podjetij 
Službe državne varnosti v strahu, da bi prišlo do zunanjega posega v 
SFRJ, ukazala, da SDV ustanavlja podjetja v tujini. Od sredine sedemde-
setih dalje je SDV prisotna v kazinojih in tam teče celoten pretok denarja 
preko njih. Ogromen vpliv pa so imeli tudi bivši SDV-jevci na visokih 
položajih v banki ali podjetjih, takšna sta bila Silvo Gorenc in Egon 
Conradi, kasneje svojo podjetniško kariero naredi tudi Janez Zemljarič.

Jugoslovanska Služba državne varnosti
posredno financirala terorizem v Italiji
Povezava SDV-ja z italijansko mafijo, pravi Pezdir, je prisotna že od 

samega začetka, ker je prvobitna akumulacija kapitala vendar prihajala 

iz naslova ilegalnih poslov, ki jih je vodila Služba državne varnosti, to 
je državnega tihotapljenja cigaret. Že v začetku 40. let je izpričano 
nekaj imen iz italijanskega podzemlja, na primer milanski mafijaš … 
in Charles “Lucky” Luciano, ki je v Trstu prevzemal pošiljke droge. “Opo-
zoriti moram, da tukaj konstrukcija še poteka, a je obstajala zanimiva 
povezava. Leta 1943 so bile že prve povezave švercanja iz Sicilije preko 
tedanjega območja Kraljevine Jugoslavije do Nemčije. Kasneje, v 6o. le-
tih, pa je bil kriminalec Ciccarello, znan kot šef evropskega kontrabanta, 
se pravi je bil zares veliki švercer, povezan s financiranjem radikalnih 
terorističnih skupin, ki so izvedle različne atentate v Italiji.” Ta denar, 
ki ga je namenjal teroristom, je prišel iz tihotapljenja cigaret, ki ga je 
upravljala Jugoslovanska služba državne varnosti. “Nenavadno je, da 
komunistična služba državne varnosti posredno financira terorizem v 
Italiji,” je dodal Pezdir.

Udba se je financirala skozi kazinoje
v poslih z italijansko mafijo
“V 80. letih je bila ključna beneška mafija, ki je nastala potem, ko so 

sicilijanske mafijaše zaprli v severnoitalijanske zapore in so od tam začeli 
delati zgodbo,” pripoveduje Pezdir in pravi, da je najpomembnejši Felice 
Maniero, ki je odsedel v Italiji. To je kriminalna združba, ki je bila v kazi-
noju v Portorožu, ukvarjala se je z ugrabitvami, pranjem denarja, prosti-
tucijo, drogo in ilegalnimi kockami. “Leta 1993 pride Salvatore Contorno, 
eden najvišje rangiranih italijanskih mafijcev.” Ogromno dokumentov 
pa priča zgodbo o ključni osebi, Ginnu Chiessi, italijanskem kriminalcu, 
ki je sodeloval v operaciji tihotapljenja cigaret in financiranju Udbe tudi 
preko kazinojev. “Na začetku  devetdesetih let je sodeloval z različnimi 

Marsikaj je jasno. Ob možnem prihodu JJ na oblast, se tresejo hlače vsem, ki vise prisesani na državni proračun, pa naj bo to množica v državni upravi 
ali pa razne skupine kot so borci, neki zakotni “estradniki” in podobno. Zdaj udobno žive ob denarju, ki ga pokradejo iz tujih žepov, pri spremembi bi pa 
svoje udobje morali prislužiti z delom. Da jih podpira komunistična nomenklatura, je jasno, sasj si ta ne more predstavljati, da ne bi bila več na oblasti. 
Poleg tega bi bila ne le razjasnitev, ampak tudi obtožba za pretekle zločine, za mnoge od njih smrtnonevarna. Poglejmo samo, kaj so ugotovili o Silvu 
Gorencu in je bilo objavljeno na Nova24TV pod naslovom “Arhivski dokumenti razkrivajo, da je bil prvi mož udbe Silvo Gorenc vodja organiziranega 
kriminala, povezanega z italijansko mafijo – prali so denar, preprodajali droge in tihotapili cigarete!”. Enaka črna preteklost visi nad vsemi temi strici 
iz ozadja, pa naj so zločine sami počenjali, ali pa jh ukazali ali odobravali.

Zanikanjem tega, kar predstavlja oziroma za kar se zavzema Janez 
Janša. To pa so spremembe, preseganje statusa quo in zlasti politi-
ka “Najprej, Slovenija!”. Poslanstvo slovenske države ne more 
biti blaginja Albancev, Somalcev ali Afganistancev, ampak varnost in 
blaginja slovenskih državljanov. Dolgoletno finančno prikrajševanje 
policije in Slovenske vojske je povzročilo, da v luči invazije afro-arab-
skih migrantov država ni sposobna zagotavljati varnosti slovenskim 
državljanom in z nadzorom meje izvajati efektivne suverenosti. Politiko 
tranzicijske levice, ki za alocirane stroške na migranta nameni 1.963 
evrov mesečno, tj. trikratnik povprečne mesečne starostne pokojnine, 
težko poimenuješ drugače kot etnomazohizem ali patološki altruizem.
Takšni, protislovenski politiki koalicije SMC, SD in DeSUS so volivci izrekli 
nezaupnico. Povedno je, da so vse tri vladajoče stranke skupaj dosegle 
slabši rezultat kot zmagovalka volitev SDS.  Kljub jasno izraženi volji 
volivcev po spremembah pa se nam obeta nadaljevanje istega, obli-
kovanje “koalicije poražencev”. Skupni imenovalec te bo zopet strah 
pred Janšo. Če znaš šteti do 46 in ob dejstvu, da bo zastopstvo SDS v 

državnem zboru štelo 25 poslancev, je jasno, da je mogoče sestaviti 
vlado tudi brez te. Relativna zmaga gor ali dol. A način oblikovanja 
te “koalicije poražencev” ne obeta, da bi Slovenija dobila stabilno, še 
manj učinkovito vlado. Pobudnik te koalicije Marjan Šarec se obnaša 
podobno kot Zoran Janković leta 2011, samopašno. S to razliko, da je 
slednji svojo avtoriteto izkazoval z 28 poslanci Pozitivne Slovenije, Lista 
Marjana Šarca pa jih premore samo 13. Poslanskega primanjkljaja pa 
ne nadomešča s kompetencami, karizmo ali z akademskimi odlikami, 
ampak samo z zaklinjanjem na antijanšizem.

Slovenijo v bližnji prihodnosti čakajo veliki izzivi. Najprej soočenje z 
migrantsko invazijo, sodelovanje v procesu reforme EU in prilagoditev 
fiskalne politike zaostrenim ekonomskim razmeram ter morebitni glo-
balni recesiji. Ne potrebujemo mesečniške vlade, ki izhaja iz podmene, 
da je zemlja ploščata in da denar raste na drevesih. Zgledujmo se po 
Švici, ne po Venezueli. Za takšno vlado pa je potrebno več kot samo 
poenotenje ob vprašanju:

Kdo se boji JJ?
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➧Ko gledamo letošnje volilne rezultate, si pač ne moremo kaj, da ne bi pritrdili “tipologiji” slovenskh levičarjev ki jo je na Nova24TV objavil Jože 
Biščak, ki jih je razdelil na sedem tipov.

Ideološki bog levice, Slavoj Žižek, je pred volitvami in po njih v levih 
dominantnih medijih na vsa usta hvalil Meščevo Levico in jo označil za 
edini politični žarek upanja v Sloveniji. Žižkova hvala je jasen znak, da 
je ta stranka največje politično zlo na Slovenskem. Čeprav Žižek redno 
hvali najbolj zverinske režime po svetu in ga pri njegovi ideologiji vodi 
odkrita zlonamernost do človeštva po svetu in doma, nastopa kot 
ideološki “bog i batina” Meščeve Levice. Takšnega ga je Meščeva Levica 
predstavila na predvolilnih zloženkah, ki smo jih dobili v nabiralnike.

Žižek in stekli psi Levice se ideološko redno navdušujejo nad naj-
hujšimi zločinci nad lastnim prebivalstvom. Žižku ljubi Hugo Chávez je 
Venezuelo povsem uničil, njegovo delo pa nadaljuje njegov naslednik 
Nicolás Maduro, ki je državo pripeljal v bankrot in najhujšo možno 
bedo. Zaradi zavoženosti socializma, ki ga Žižek skupaj z Levico Sloveniji 
prodaja kot rešitev, ima Venezuela astronomsko 31.376,42-odstotno 
inflacijo (7. 6. 2018) – prav ste prebrali, več 30.000-odstotno inflacijo!!!

V Žižkovi idealni deželi Venezueli ljudje dobesedno umirajo od 
lakote in bede, saj pod pragom revščine živi osupljivih 87 odstotkov 
prebivalstva, torej večina! (Encovi 2017). Meščeva Levica se je pred 
volitvami oklicala za velikega borca proti revščini v Sloveniji, ki ima 
eno najnižjih stopenj revščine v EU, hkrati poslanca Levice, Miha Kordiš 
in Violeta Tomić, hodita na izobraževanje v Venezuelo. Vpliv njihovega 
ideologa Žižka jim zares škodi, sicer si za zgled za boj proti revščini ne 
bi vzeli ene najbolj obubožanih držav na svetu. Razen če Levica v novem 
mandatu Slovenije ne želi spremeniti v novo Venezuelo!

Meščev idol Žižek je kot alternativo slovenskemu kapitalizmu pre-
dlagal kitajski kapitalizem, ki velja za enega najbolj brutalnih sistemov 
na svetu. Meščeva Levica se je pred volitvami prodajala kot velika borka 
proti neenakosti, čeprav ima naša država eno najnižjih stopenj neena-
kosti v EU (Ginijev količnik 25), medtem ko je njihov ideolog Žižek kot 
alternativno slovenski ureditvi postavljal Kitajsko, ki ima eno najvišjih 
stopenj neenakosti na svetu (Ginijev količnik 42!). Po Žižkovih nasvetih 
bi Mesec Slovenijo spremenil v drugo Kitajsko in nas brutalno razslojil, 
stekli psi Levice pa bi prek medijev kakopak še naprej navdušeno lajali!

Žižek in z njim celotna falanga levih dominantnih medijev so se 
navduševali nad severnokorejskim diktatorjem Kim Džong Unom, ko 
so člani skupine Laibach lizali tla pred tem severnokorejskim klavcem. 
Očitno jih Kim Džong Un tako navdušuje, ker je po poročilih Human 
Rights Watch svojo državo spremenil v veliko taborišče, ker ubija celo 
lastne sorodnike in jih meče za malico psom. In kjer ljudje umirajo od 

lakote, ker jih Kim Džong Un hrani zgolj z butasto in krvoločno ideologijo. 
Ideološka poslastica za stekle pse Levice!

Žižkovi ideološki krvoločnosti ni ne konca ne kraja, saj je v ideološki 
zaslepljenosti celo javno pozval k uboju svetovnih voditeljev, tudi ta-
kratnega premierja Mira Cerarja. To je bil Žižkov odgovor na teroristični 
napad na Charlie Hebdo v Parizu. Njegovi stekli medijski psi ga za to 
seveda vse do danes niso obsodili. Hkrati so taisti stekli psi celo kritiko 
neumne Meščeve izjave, da je izvoz Ahilova peta Slovenije, označili za 
fašizem! Namesto da nenehno lovijo Zlovenijo, bi se morali pogledati 
v zrcalo in spoznati, da so sami največje ideološko zlo v tej državi. Niz 
Žižkovih škodljivih predlogov je neskončen, vendar ga stekli psi Levice 
kljub temu prodajajo kot nezmotljivega ideološkega boga te stranke.

Tudi drugi vplivni ideologi Meščeve Levice so grobarji Slovenije, 
zlasti Jože Mencinger, glavni ideolog bankrotiranega nacionalnega 
interesa. Meščev idol Mencinger se je spustil tako nizko, da je večkrat 
javno branil velekriminalca Bineta Kordeža. Še več, Mencinger v reviji 
Gospodarska gibanja, ki velja za Meščevo biblijo, redno objavlja članke 
o kriminalcu in propadlemu tajkunu Kordežu, ki je z menedžerskim 
odkupom uničil Merkur in najbolj simbolizira bankrot slovenskih pod-
jetij in bank. Kordežev Merkur je pri vrhu seznama slabe banke z 260 
milijoni bruto dolgov, sam Kordež pa je priznal kar 11 kaznivih dejanj!

Kriminalec Kordež je heroj za Mencingerja, ki je heroj za Mesca. Zato 
bi z Meščevo Levico v novi vladi v Sloveniji znova dobili krila kordeži in 
njihovi angeli varuhi mencingerji, ki so glavni krivci za zadnjo hudo 
gospodarsko krizo, visoko brezposelnost in večmilijardno bančno luknjo. 
Poden novinarji kot Slavko Bobovnik pa bodo spet s Kordežem kolesarili 
po Sloveniji in mu delali ogabno medijsko propagando.

Žižek je Meščevo Levico označil za edini žarek upanja v parlamentu. 
Dejansko je ta stranka največje zlo na političnem prizorišču Slovenije. 
Edini resnični namen Levice je, da si državo in z njo vse nas vzamejo za 
talce svoje zavožene ideologije, ki jo kot evangelij širijo Žižek in stekli 
psi Levice. Sodelovanje Meščeve Levice v katerikoli vladi bi prineslo 
Sloveniji zaton demokracije in našo državo spet spremenilo v ekonomsko 
pogorišče, polno bankrotiranih podjetij in prezadolženih bank. Levica 
v vladi bi pomenila vojsko novih brezposelnih, lačnih in obubožanih 
državljanov, ki bi jih Mesec s svojimi dominantnimi mediji in ideologi 
po vzoru Kim Džong Una hranil s propagando, ne s hrano. Država pa 
bi bila spet posejana z nepokopanimi trupli, s katerimi se bodo hranili 
psi in ujede.

Vsekakor so pravilne ugotovitve, ki jih je v kolumni ”Zaustavite stekle pse levice. Ne vabite Luke Mesca v koalicijo” objavila dr. Maja Sunčič v Repor-
terju. Kot nekakšen povzetek je podnaslov: “Slavoj Žižek je Meščevo Levico označil za edini žarek upanja v parlamentu. Dejansko je ta stranka največje 
zlo na političnem prizorišču Slovenije.”

oblikami tajnih služb, KOS-om in tudi Službo državne varnosti. Delal 
je tako na področju klasične vojaške kontra-obveščevalne špijonaže in 
pri posebnih akcijah – ugrabitev Bate Todorovića, švercanje cigaret. To 
akcijo je vodil ravno on, saj je imel hitri čoln, ki se je imenoval Kondor 
in je pripeljal cigarete v Italijo. Imel je tudi ključno vlogo v nadzoru 

italijanske mafije v posojilnih službah slovenskih kazinojev in celotnega 
tega toka denarja in kadrovanja po igralnicah.”

Pezdir osebno pravi, da karkoli že najdejo kot izgovor, zakaj je bilo 
delovanje Službe državne varnosti opravičljivo, meni, da ni v nobenem 
smislu opravičljivo, da so sodelovali s kriminalnim podzemljem.
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Volitve so pokazale, da je Slovenija še vedno država z neverjetno vi-
sokim deležem levičarjev. Njihov osnovni svetovni nazor se sicer v osnovi 
ne spreminja, se pa prilagajajo “trendom”, zato so se v volilnem času pojavili 
nekateri novi tipi (antijanšist, matematik), drugi so ostali isti (jugonostalgik).

Tip št. 1: Antijanšisti
Antijanšisti so ljudje, ki se zaradi sindroma “reptilian brain” vsaj 

petkrat na dan pogledajo v ogledalo in podobi na drugi strani povedo, 
da ne marajo  Janeza Janše. Najhujši primerki se odpovejo svojemu 
rojstnemu imenu in se preimenujejo v Janeze Janše, ker menijo, da 
tako postanejo antipod predsedniku SDS, poleg tega pa imajo na 
osebnih izkaznicah napisano, koga morajo sovražiti. Tako ne podležejo 
skušnjavi treznega intelektualnega premisleka, kaj je v resnici “narobe” 
s predsednikom SDS. Med seboj se ne pozdravljajo z “dober dan”, ampak 
z “anti-janša dan”. Kajti zanje je dan, ko ne izrečejo nasprotovanja do 
Janeza Janše, izgubljen dan.

Čeprav se zdi, da gre morda za najbolj razširjen tip levičarja, ni tako. 
Prevladujejo predvsem v vrhovih in med članstvom levičarskih strank.

Antijanšisti so stalno v stresu, povsod se jim prikazuje Janez Janša, 
za slabo vreme krivijo, kakopak, Janšo. Največje dobičke z njimi kujejo 
farmacevtske družbe. Antijanšisti so namreč največji uporabniki pomi-
rjeval in drugih antidepresivov. Kajti vsakič, ko vidijo ali slišijo Janšo, 
imajo potrebo po tableti.

Tip št. 2: Koristni idioti
Gre za človeka, ki uživa ugodje kapitalizma, je precej dobro situiran, 

a goji simpatije do komunizma. Dokaz za to so letošnje volitve, saj je 
imela Levica najvišjo podporo na tistih območjih, kjer je blaginja v 
državi najvišja.

Koristni idioti so precej visoko izobraženi ljudje, ki pa so za družbo 
popolnoma nekoristni. Pozna jih vsa država, vendar polovica ne razume 
desetine tistega, kar govorijo, druga polovica jih ne mara. Po naravi so 
elitisti, ki sami pri sebi verjamejo, da rešitve, ki jih imajo v svojih glavah 
in delujejo v teoriji, lahko prenesejo v prakso. Toda ko pride dan, da se iz-
kažejo v realnem svetu, dokažejo, da so mojstri reševanja le svojih težav.

Kdor ima za prijatelja koristnega idiota, je približno tako, kot če ima 
hrčka. Na začetku je zanimivo in kratkočasno, na koncu pa se človek 
vpraša, kaj je bilo treba meni tega?

Tip št. 3: Socialci
Socialci so poklicni levičarski aktivisti (običajno v nevladnih organi-

zacijah), ki prezirajo vse, kar je povezano z desnico. Njihove sanje so, da 
z denarjem drugih ustvarijo socialno državo, zato se držijo osmih načel 
(po Saulu Davidu Alinskymu): 1. Nadzorujte zdravstveno varstvo in nad-
zorovali boste množice. 2. Povečajte stopnjo revščine na najvišjo možno 
raven. Revni ljudje so lažje vodljivi in ne bodo se upirali. 3. Povečajte dolg, 
kolikor le morete. Na ta način boste lahko povečali davke, kar bo povečalo 
revščino. 4. Prepovejte posest orožja posameznikom, s tem boste odstranili 
nevarnost, da bi se ljudje lahko branili pred vlado, hkrati pa boste ustvarili 
policijsko državo. 5. Prevzemite nadzor na vseh področjih življenja drža-
vljanov (hrana, stanovanja, plače itd.). 6. Prevzemite nadzor nad tistim, 
kar ljudje berejo in poslušajo. Prevzemite nadzor nad tistim, kar se otroci, 
dijaki in študentje učijo v izobraževalnih ustanovah. 7. Ločite verovanje 
v Boga od vlade in šol. Povedano drugače: ločitev Cerkve od države. 8. 

Razdelite ljudi na bogate in revne. To bo povzročilo nezadovoljstvo in lažje 
boste dodatno obdavčili bogate in delili med revne.

Socialci ne marajo domoljubov, poseben trn v peti so jim ameriški 
kapitalisti. O njihovem pogubnem ravnanju za svet pišejo na računalnik 
ali iPhone, ki so ga naredili – ameriški kapitalisti. Levičarski svetovni 
nazor socialcev ni toliko posledica njihovega lastnega prepričanja, 
ampak dejstva, da se jim to (finančno) izplača.

Tip št. 4: Jugonostalgiki
Gre za enega najbolj razširjenih tipov levičarjev, ki nikakor nočejo 

izginiti in ki imajo celo življenje le eno željo: da na volitvah zmaga po-
litična opcija, ki jih bo s časovnim strojem popeljala nazaj v Jugoslavijo. 
Za jugonostalgika vulgarisa se je namreč vse končalo leta 1991. Do 
takrat se je desetletja živelo v miru in blagostanju, čudežna dežela je 
izginila z obličja zaradi procesa, ki mu drugače pravimo tudi privatizacija. 
Životarjenje traja še danes, da bi se čimprej vrnili nazaj, nosijo zastave 
z rdečo zvezdo in druge komunistične simbole.

Čeprav je tip značilen za del prebivalstva, ki se spominja prijate-
ljev Kardelja in Broza, je presenetljivo številen tudi med mlajšimi. Kot 
kažejo raziskave, je med starejšimi glavni razlog njihove jugonostalgije, 
da je bilo njihovo življenje v Jugoslaviji vezano na čas,  ko so imeli moda 
(moški) in prsi (ženske) še nad koleni, med mlajšimi pa dejstvo, da nikoli 
niso živeli v Jugoslaviji.

Vsaka razprava z jugonostalgikom in poskus, da bi ga prepričali s 
številkami, je izguba časa. Zato je za vaše živce in zdravje najbolje, da mu 
le prijazno kimate. Z mlajšimi je malo težje. Običajno zahajajo na FDV 
in Filozofsko fakulteto, širijo socialistične ideje po obskurnih forumih in 
Facebooku, so Antifa. Ker so jim starejši pripovedovali, da je v Jugoslaviji 
delovala humanitarna in dobrodelna organizacija, ki je sicer imela malo 
čudno ime (Udba), želijo mladi spojiti udbovsko jugonostalgijo (pregon 
drugače mislečih) s sodobno tehnologijo (internet), zato si prizadevajo 
za spletno policijo.

Tip št. 5: Matematiki
Gre za enega najbolj čudnih tipov levičarjev, ki s svojimi izračuni 

prepričajo tudi preiskovalne novinarje MSM. Ne delujejo po načelu, da 
za manj denarja lahko dobiš več, ampak so prepričani, da je prav, ko 
za več denarja dobiš manj. Tako so denimo z zapletenimi formulami in 
miselnimi procesi izračunali: prvič, da je bolj problematičen kredit SDS 
za nekaj deset tisoč evrov kot pa oprana milijarda evrov v NLB, in drugič, 
da je za državo bolj koristno, da se preganja tatove burekov za tri evre, 
kot pa bančnike, ki so skopali petmilijardno luknjo davkoplačevalcem. To 
kot papagaji ponavljajo iz dneva v dan in najdejo svoj prostor v medijih.

Že pred volitvami, po volitvah pa še bolj, so največjo nevarnost videli 
v medijih okoli Nova24TV in Demokracije. Rekli so jim, da so medijski 
imperij. Izračunali so, da je madžarsko lastništvo z vložkom nekaj sto tisoč 
evrov veliko nevarnejše od vloženih tajkunskih milijonov v druge medije.

Tip št. 6: Nedonošenčki
Je tip levičarjev, ki je popolnoma odvisen od države. Menijo, da 

država lahko bolje poskrbi za posameznika, kot on sam. Tako na primer 
verjamejo, da brbončice v obliki majhnih vozličkov epitela na jeziku niso 
samo delo evolucije (evolucije sicer ne marajo, ampak z njo nekako 
živijo), ampak tudi zlobne neoliberalne ideologije. Zato ne verjamejo 
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Komaj je predsednik Vlade RS dahnil v mikrofon, da odstopa, po 
njegovo tudi zaradi starih sil, sta njegova štiriletna sopotnika Židan s 
SD in Erjavec z Desusom hitela dopovedovati slovenski javnosti, kako nič 
ne vesta in kako nista nič kriva. Zadeva je dokaj prozorna. Ker Cerarjevi 
SMC slabo kaže na naslednjih volitvah, se je potrebno od okuženega 
premierja čim bolj oddaljiti in kužnost celotne koalicije naložiti na tako 
ali tako šibka ramena. Razumljivo, da je predsednik največje in najmoč-
nejše stranke tisti, ki prevzema največ odgovornosti. Vendar Židan in 
Erjavec nista bila samo njegova ministranta, bila sta vsaj diakona, ki sta 
tako dolgo služila, dokler sta imela od tega koristi. Ko pa je potrebno 
prevzeti odgovornost, se delata nedolžna in nevedna. Javna skrivnost je, 
da se oba že vidita v naslednji vladi in da že kadrujeta bodoče ministre 
in druge pomembne funkcije, čeprav se delata pri vprašanju kadrovanja 
tako nedolžna kot kmečka nevesta iz Cvetja v jeseni.

Če sodimo po prvem soočenju parlamentarnih strank na nacionalni 
TV, dan po premierjevem odstopu, bo iz obstoječih strank nemogoče 
sestaviti novo koalicijo. Razumljivo, saj stare sile računajo na novi obraz, 
ki s Šarcem prihaja na vrancu krščanskega socializma. Da ne bo dvomov 
in nejasnosti, cilj je: SD + DESUS + Šarec + če bo še kdo potreben iz 
levega nabora. Ali z drugačno formulo povedano: stare sile plus novi 
obrazi s staro socialistično miselnostjo.

Posledice takšne koalicije so znane že danes: več države, manj drža-
vljana; več birokracije, manj svobode; več lažne sociale, manj spodbud 
za delo; več javnega sektorja, manj privatnega; več državnih podjetij 
za potrebe vladajočih, manj privatnih in tista čezmerno obdavčena; 
več javne retorike v zdravstvu in manj ozdravljenih bolnikov; več sindi-
kalističnih učiteljev in manj učinkovit pouk, da o vzgoji ne govorimo; 
več protestniške kulture na proračunu in manj kulture za dušo; več 
pro-ruske diplomacije in manj evropskega duha; več proslav ob lažnih 
in izmišljenih ter prirejenih zgodovinskih obeležjih in manj odkrivanja 
resnice polpretekle zgodovine, in to pod parolo: pozabimo preteklost.

Vse to gledamo že od druge svetovne vojne naprej, z manjšimi 
prekinitvami, ki pa niso pustile za seboj sledi, ki bi jih morale, če bi 
imele več časovne priložnosti. Vsi, brez izjeme, Drnovšek, Rop, Pahor, 

Bratuškova, Cerar, so držali ščit pred falango starih sil, ki to državo vodijo 
propagandno, finančno, gospodarsko, pravosodno in politično. Če je 
Cerar za to odkritje potreboval skoraj en mandat po tem, s tem ni razkril 
svoje politične naivnosti, ampak politično zaslepljenost in popolno 
nesposobnost za ta posel. Od politika se pričakuje, da je njegova ocena 
stanja vsaj približno realna. Če ni, in tako je bilo s to vlado in njenim 
premierjem, je rezultat temu primeren. Nobenih resnih reform, nobene 
vizije in strategije, samo prazno govorjenje, ki nima v delih kaj pokazati.

Če bodo volivci še enkrat podarili mandat vladanja podobni spregi, 
bomo število brezposelnih še naprej nižali z odhodom mladih najbolj 
perspektivnih ljudi v tujino, z delom onstran meje v kapitalistični Avstriji 
in Nemčiji in z uvažanjem delovne sile iz arabskega sveta.

V imenu politične korektnosti še naprej ne bomo smeli kritično 
presojati migrantske problematike, nasilnega kultiviranja otrok z 
LGTB-ideologijo po vrtcih in osnovnih šolah, islamizacije Evrope in 
uvajanje šeriatskega prava kot vzporednega sistema. Da ne govorimo 
o kritiki civilizacijske pridobitve, ki je očitno svoj vrh dosegla v pravici do 
splava kot najvišji točki ženske emancipacije. Kar zadeva dvorazrednost 
državljanov, bo ta mejna linija tekla med tistim, kar diši po krščanstvu, 
in vsem ostalim, kar krščanstvu nasprotuje ali ga izriva na družbeni 
rob. S Hitlerjem lahko zakličemo: »naredite nam to deželo zopet« (ne) 
»germansko«, ampak pogansko.

Evropa je vrednostno zmedena, Rusija je dobila še za en mandat 
Putina, ki pooseblja rusko tradicijo, v kateri sta svetna in duhovna 
oblast tesno povezani. Kaj bo nastalo iz Trumpovega čudaštva, težko 
predvidimo. Islamizacija se nadaljuje z Erdoganovo politiko in zlatom 
arabskih šejkov. Kitajska ostaja speči tiger, ki kombinira gospodarski 
kapitalizem z ideološkim in političnim komunizmom. Afriška ljudstva 
bežijo pred lakoto in notranjimi oboroženimi konflikti.

Dvomiljonska Slovenija realno zmore dve povprečno dobri garnituri 
politikov, ki približno vedo, kako se vodi državo. Mi pa že desetletja 
eksperimentiramo, kako bi rešili socializem in živeli kot kapitalisti. 
Slovenski volivec bi tokrat moral presneto dobro premisliti, kateri 
garnituri bo dal svoj glas.

Pa ni premislil. Očitno se mu še predobro godi. Se bo že zavedel, ko ga bo na to opozoril prazen želodec in prazen žep, če le ne bo takrat prepozno, 
saj je islamizacija postala resna grožnja.

Za sklep naj nam služi ocena dr. Ivana Štuheca, ki je na Radiu Ognjišče pod naslovom “Reševati socializem in živeti kapitalizem” ter podnaslovom 
“bilanca in nove formule starih političnih sil” povedal in je tudi zapisano kaj levica pravzaprav hoče in kaj se bo godilo, če ji uspe ukrasti vlado. Oznanjati 
eno in živeti drugo je stara komunistična ukana. Upajmo, da je dovolj znana in razjasnjena, da jo bo odneslo na smetišče. In če njeni pospeševatelji 
ostanejo kar tam z njo, ne bomo potočili za njimi niti ene solze.

lastnemu okusu, ampak tistemu, za kar država pravi, da je okusno.
Menijo, da starši ne znajo pravilno vzgojiti svojih otrok v smeri 

socializma, zato odklone (Bog ne daj, da bi otroke vzgajala stara star-
ša) kaznujejo z odvzemom otrok, ki jih dajo v posvojitev pravovernim 
krušnim staršem ali homoseksualnim parom.

Nedonošenčki so tipični socialisti, ki so sposobni ure in ure debatirati 
o katerikoli temi, toda v celotni človeški zgodovini ni bilo zabeleženo 
niti enega samega primera, da bi socialist ponudil konkretno rešitev za 
težave, ki si jih običajno sam izmisli.

Za nedonošenčke je edino pravo tržišče boljšji trg in nakup na 

Bolhi, saj samo tam prihaja do svobodne menjave. Vse drugo mora 
nadzorovati država.

Tip št. 7: Zahodnjaki
Zahodnjak je tip levičarja, ki prisega na tradicijo zahodnoevrop-

ske socialne demokracije. To pomeni, da spoštuje zasebno lastnino, 
privatizira nepotrebno državno premoženje, je dokaj varčen, namenja 
dovolj sredstev za varnost države (vojska, policija), temeljne človekove 
pravice ima za absolutne, če je to v dobro države,  gre v vladno koalicijo 
tudi z desnico.

No, v Sloveniji tega tipa levičarja ni.
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NA JUTROV EM

1. BOŽJI GROB –
CESTA SITTI MIRIAM – GOBAVCI – 
OB MESTNEM OBZIDJU – MORIJA –

IZ PRETEKLOSTI
BOŽJI GROB
nadaljevanje

Na	prostoru	pred	Božjim	grobom	opravljajo	fran-
čiškani	službo	božjo.

Vstopiva	v	glavno	ladjo	cerkve.	Krasna	oprava.	V	
okusno in jako umetno izrezljanih stolih sloni nekaj 
grških	duhovnikov	z	dolgimi	lasmi.	Žalost	me	obide,	
da	je	ta	prostor	v	izključni	oblasti	razkolnikov,	ko	je	
vendar	 ta	oprava	večinoma	še	 iz	časov	katoliških	
križarjev.	 Tu	 je	 kor	 nekdanjih	 kanonikov	Božjega	
groba. Na sredi je marmornato stojalo. Grki trdijo, 
da	je	tu	“središče	sveta”.
Ne	gledajo	naju	posebno	prijazno.	Stopiva	nazaj	

in	se	obrneva	proti	izključno	katoliškemu	delu.	Niso	
veličastni	ti	prostori,	a	čedni,	ljubki.
V	prvem	prostoru	so	postavljene	orgle,	ki	pove-

ličujejo	službo	božjo.	Tu	je	oltar	Marije	Magdalene.	
Menda	 se	 ji	 je	Gospod	 tukaj	 prikazal	 kot	 vrtnar.	
Oltarna	podoba	predočuje	ta	dogodek.	Veselje	seva	
iz	Magdaleninih	oči,	ko	kleči	pred	njegovimi	nogami.
Nekaj	stopnic	vodi	v	kapelo,	kjer	se	je	Zveličar	

prikazal	svoji	Materi.	Poklekneva	na	lepa	tla	iz	mo-
zaika,	ker	 tu	se	hrani	presveto	Rešnje	 telo.	To	 je	
naša	katoliška	cerkev	v	Božjem	grobu.
Kako	 se	 je	 razveselilo	 prej	 tako	 žalostno	 srce	

Marijino,	ko	je	videla	svojega	Sina	spet	živega!	Ma-
rija,	pomagaj	nam,	da	bi	tudi	naše	oko	enkrat	zrlo	
Zveličarjev	sveti	obraz!

Na desni strani je oltar, kjer se hrani dragocen 
spomin	na	bridko	Zveličarjevo	trpljenje,	namreč	velik	
kos	onega	stebra,	na	katerega	je	bil	Zveličar	prive-
zan	med	bičanjem.	Pozneje	sem	tudi	jaz	počastil	ta	
spominek	z	laškimi	romarji.

Poleg	je	precej	tesna	zakristija.	Tu	se	hrani	meč	in	
ostroge	prvega	krščanskega	kralja	jeruzalemskega.	
Primem	za	meč	nekdanjega	junaka.	Ko	bi	pač	vedno	
imel	tudi	njegov	pogum!
Patriarh	se	poslužuje	tega	meča,	kadar	podeljuje	

čast	viteštva	vitezom	Božjega	groba.
Korakava	na	južno	stran.	Tu	je	ječa	Zveličarjeva;	

sem	so	ga	privezali,	ko	so	za	križe	vrtali	jame	v	skalo.	
Poleg	te	je	kapelica	sv.	Longina	in	prostor	razdelitve	
oblačil;	vse	je	last	Grkov.
Po	osemindvajsetih	stopnicah	prideva	navzdol	v	

cerkev	sv.	Helene.	Prostorna	stavba,	žal,	prav	malo	
vredna	imena	velike	cesarice,	ki	je	za	Sveto	deželo	
toliko	storila.	Ti	prostori	so	lastnina	Abesincev,	sedaj	
pa	 jih	 imajo	v	zakupu	Armenci	 in	sicer	za	skledo	
juhe na dan.
Poleg	glavnega	oltarja	je	kraj,	kjer	je	klečala	sveta	

cesarica,	ko	so	kopali	in	iskali	Zveličarjev	križ.
Varno	korakava	po	precej	slabih	trinajstih	stopni-

cah	še	globlje.	Kakšne	prostore	obsega	ta	velikanska	
stavba!	Čisto	pod	zemljo	sva.	Očitno	je	moral	biti	tu	
nekdaj	studenec.	Tu	sem	so	vrgli	križe	in	jih	pokrili	
z	gramozom,	tu	so	jih	zopet	našli.
Prostor	je	last	frančiškanov.	Na	edinem	oltarju	je	

lepa	podoba	sv.	Helene	iz	brona.	Ta	podoba	in	ves	
oltarni	okras	je	dar	brata	našega	cesarja,	nesrečnega	
mehikanskega cesarja Maksimilijana.
Spoštljivo	poljubim	kraj,	kjer	je	ležalo	znamenje	

našega	odrešenja	–	sveti	križ.
Po	okornih	stopnicah	se	vrneva.	Prideva	k	vhodu.	

Stopnice	na	levi	vodijo	na	goro	Kalvarijo.
–     –     –

Pa	kako	je	mogoče	govoriti	o	gori,	ko	je	vendar	
vse	pod	enim	poslopjem?	Ne	morem	ti	tega	natanko	
razlagati,	toda	te	dvojne	stopnice	tukaj	naju	vodijo	
kvišku	in	ti	nizki,	obokani	prostori	so	resnično	cerkev	
nad goro, kjer je tekla za ves svet odrešilna kri.

POPOTOVANJA
PO JERUZALEMU

Pribijanje na križ

Glavna ladja



➧

Skozi	ozke	ulica	iz	Pilatove	hiše	so	ga	prignali	sem	
med	vpitjem	in	hrupom:	trnjeva	in	krvava	je	bil	ta	
pot	zanj,	ki	 je	 ječal	ves	oslabljen	pod	bremenom	
težkega	 križa.	 Skozi	 nizka	 sodnijska	 vrata	 so	 ga	
njegovi	lastni	bratje	končno	pahnili	ven	iz	mesta;	le	
še	nekaj	korakov	in	Zveličar	je	bil	s	svojim	križem	
tukaj, kjer stojiva sedaj, na vrhu gore mrtvaških 
glav.	 Čuden	 kraj,	 brez	 posebnega	 blišča,	 skoraj	
brez	svetlobe.	Mučna	tišina	vlada	na	tej	višavi.	Od	
spodaj	se	čuje	molitev	in	petje	kakor	bobnenje	reke	
iz	daljave.	Čuden	zbor,	pretresljiv	slavospev	raznih	
narodov	in	jezikov	Njemu,	»ki	je	slavljen	na	veko-
maj«.	Tu	je	mir,	vse	tiho.	Nemo	prihajajo	romarji	in	
odhajajo.	Celo	blebetavi	Grki	in	Armenci	si	ne	upajo	
glasno	govoriti.	Tesno	mi	hoče	postati	pri	srcu	pod	
tem nizkim obokom.

Skrivna	moč	me	
sili na kolena. Na 
desni	 in	 levi	klečijo	
romarji.	 Ta	 prostor	
ni	nikoli	prazen.	Ih-
tenje, milo zdiho-
vanje. Eni molijo z 
razprostrtimi	 roka-
mi,	 drugi	 ležijo	 na	
svojih obrazih.
Skoraj	si	ne	upa-

va vstati, da si ogle-
dava	 posamezne	
svete kraje.

Glej, tam v desni 
ladji	nizke	kapelice,	
tam je oltar, kjer je 
na	 tleh	 ležal	 sveti	
križ.	 Sem	 so	 polo-
žili	Jagnje	božje;	na	
strašne	žeblje	udar-

ja	težko	kladivo	in	od	neznosnih	bolečin	slišiš	srčno	
ječanje	tvojega	Zveličarja.	Skozi	temno	okno	vidiš	
kapelico	frančiškanov.	Oltarna	slika	ti	pove,	da	so	
tam	stale	pobožne	žene,	med	njimi	sama	Mati	Božja	
v	neznosnih	srčnih	bolečinah;	saj	so	težki	udarci	kla-
diva,	ki	so	zabijali	Sinu	Božjemu	žeblje	skozi	roke	in	
noge obenem udarjali tudi na srce Marijino in drugih 
ljubljenih duš.	Frančiškanski	brat	pride	popravljat	
mnogoštevilne	svetilke	in	snaži	oltar,	znamenje,	da	
je	to	mesto	pribijanja	na	križ	lastnina	naših	verskih	
bratov	in	blažen	čut	ti	šine	na	tem	mestu	muke	v	
verno srce.
In	poleg	 tega	oltarja	vidiš	ob	 zidu,	ki	 deli	 obe	

kapelici,	zopet	oltar	s	podobo	žalostne	Matere	Božje.	
To	je	kraj,	kjer	so	Mariji	položili	v	naročje	mrtvega	
Sina.	Kakšna	bolečina	za	materino	srce!
Zlata	in	srebrna	srca,	verižice,	križci	so	okoli	po-

dobe.	K	tej	žalostni	Materi	z	mrtvim	Sinom	se	zateka	
neštevilno	od	muk	in	bolečin	stiskanih	src.
Tudi	ta	oltar	je	last	katoličanov.
Stopiva	še	korak	dalje	in	skoraj	naju	omami	blišč,	

s	katerim	je	obdan	kraj,	kjer	je	stal	križ	in	kjer	je	
tekla	kri	našega	odrešenja.	Grški	menih	čuva	ne-
prestano	to	mesto;	zlahka	sicer	opraviš	tukaj	svojo	
pobožnost,	a	ravno	na	tem	najsvetejšem	kraju	se	

ne sme vršiti nikoli kak katoliški obred. Oblastni Grk 
je	okrasil	ta	kraj,	da	gledaš	in	strmiš.	Lahko	položiš	
svojo	roko	v	odprtino,	kjer	je	stal	Zveličarjev	križ,	
na	desni	strani	vidiš	v	živi	skali	razpoko,	ki	je	nastala	
ob	potresu	 in	 vidiš	
tudi kraj, kjer sta 
stala	 križa	 razboj-
nikov.	 Ravno	 pod	
nama	je	večja	dupli-
na, menda Adamov 
grob, tako da je te-
kla Odrešenikova 
kri,	 kakor	 poroča	
pobožno	izročilo,	na	
Adamovo glavo.

Smrtna groza, ki 
je vladala tukaj ob 
smrti	 Zveličarjevi,	
zgrabi obiskovalca 
še dandanes. Ro-
marjeva duša vidno 
čuti,	 da	 je	 bila	 na	
tem kraju odrešena 
in	zato	pretaka	tudi	
ona	 iz	 hvaležnosti	
svojo	kri	–	solzo.
Obiščeva	še	nekaj	drugih,	manj	važnih	prostorov.	

Stopiva	zopet	na	dvor.	Sončni	blišč	mi	žali	telesno	
oko,	 duševno	 pa	 se	 raduje	 nad	 blagimi	 vtisi.	 Po	
drugih	ulicah	stopava	nazaj.	Dr.	Ehrlich	me	opozori	
na	to	in	ono,	a	moj	duh	je	še	vedno	bo	svitu	brlečih	
svetilk na najsvetejših mestih.
Po	obedu	kratek	počitek,	da	mine	najhujša	vro-

čina.	Potem	zopet	na	noge,	ker	je	treba	dobro	go-
spodariti	s	časom.

NA CESTI SITTI MARIAM

Na	cesti	pred	gostiščem	se	obrneva	na	levo.	Cesta	
je	ozka,	živahna	in	vodi	navzgor.	Tu	dol	je	prišel	s	kri-
žem.	Ulica	se	imenuje	Sitti	Mariam	–	Marijina	ulica.
Pred	nama	je	čez	cesto	star	obok	s	stanovanjem.	

Na	levi	je	lepa	stavba	z	mogočno	kupolo.	Znamenit	
kraj.	Latinski	napis	pod	lokom	pove,	da	se	je	tukaj	
vršilo,	kar	poroča	evangelij:	»Jezus	je	torej	prišel	
ven.	Imel	je	trnovo	krono	in	škrlaten	plašč.	Pilat	jim	
je	rekel:	‚Glejte,	človek!‘«	(Jn	19,5).
Stopiva	v	svetišče.	Pred	glavno	ladjo	je	preddvor	

z	železno	ograjo.	Tu	je	krasen	kip	žalostne	Matere	
Božje	na	ogromnem	kamnu,	katerega	so	izkopali	iz	
gramoza. Pravijo, da je to kamen “smrtne obsod-
be”,	na	katerega	so	postavili	Zveličarja,	da	bi	ga	vsi	
videli.	Na	skalnati	steni	je	velik	križ.	Kos	stene	je	
tudi v ladji.

Greva skozi ograjo. Le ena ladja z malimi galeri-
jami	iz	belega	kamna	na	obeh	straneh.	Vse	je	pre-
prosto,	a	krasno.	Kakšen	razloček	med	tem	krajem	
in	cerkvijo	Božjega	groba.	Stebrički	so	bronasti	in	
bogato	 pozlačeni.	 Po	 petih	 stopnicah	 se	 pride	 do	
glavnega	 oltarja.	 Štirje	 pozlačeni	 stebrički	 delijo	
spodnji	 prostor	 v	 tri	 dele,	 kjer	 so	 po	 štiri	 imena	
Izraelovih	rodov.	Nad	njimi	je	napis:	»Corona	tri-
bulationis	-	effloruit	in	coronam	gloriae«	–	»Krona	

Prazen grob

Golgota – kraj križanja



bolesti	se	je	razcvetela	v	krono	veličastva«.
Svetilniki	so	iz	čistega	zlata.

Za oltarjem 
se vidi star lok in 
star	zid;	pustili	so	
vse tako, kakor 
so	 izkopali.	Pravi	
del oboka je raz-
pet	čez	cesto.	Na	
zidovju stoji velik 
kip	iz	belega	mar-
morja.	Predočuje	
nam	 Zveličarja,	
kakor ga je Pilat 
pokazal	 ljudstvu.	
Umetno delo je 
izvršil	nek	poljski	
grof.	 Sam	 papež	
Pij	IX.	je	kip	bla-
goslovil.
Pod	 kipom	 se	

nahaja na mar-
mornati	plošči	ve-
lika trnjeva krona 
in sredi te jako 

dragocena, z biseri in dragocenimi kamni okrašena 
zlata	krona.	Na	obeh	straneh	klečita	angela.	Zadaj	
je	mozaik	z	napisom:	»Blagoslovljen,	ki	prihaja	v	
imenu	Gospodovem«.

Kje se najde kaj enakega?
Oltar	je	sezidan	iz	samih	plošč,	ki	so	nekdaj	tvo-

rile	tla	sodne	hiše.	Po	teh	ploščah	je	stopal	Zveličar	
sam.	Zaradi	tega	so	gotovo	dragocenejše,	kakor	če	
bi bile iz zlata in srebra.

Nekdaj se je razlegal na tem mestu 
strašni krik nahujskanega ljudstva: 
»Križaj	ga,	križaj	ga!«	Zdaj	je	tu	vse	
tako	mirno,	blagodejno.	Le	med	pov-
zdigovanjem,	kadar	služabnik	Najviš-
jega	pokaže	sveto	hostijo	kot	bi	rekel:	
»Glej,	 vaš	 kralj!«	 –	 tedaj	 zadoni	 po	
teh	prostorih	milo	proseči,	pretresljivi	
zbor:	»Oče,	odpusti	jim,	saj	ne	vedo,	
kaj delajo!«
Tu	 je	 kraj	 zadoščevanja	 Sionskih	

sestra za trdovratnost judovskega 
ljudstva.
Svetišče	je	sezidal	spreobrnjeni	Jud	

Alfonz Ratisbonne. Sionske sestre si 
prizadevajo	posebno	med	Judi	in	Arab-
ci.	V	njih	vzgojnem	zavodu	so	hčere	
najimenitnejših	družin.
Dne	 20.	 prosinca	 1904,	 ob	 pet-

desetletnici	 spreobrnjenja	 o.	 Alfonza	
Ratisbonna	 je	 bila	 v	 teh	 prostorih	
izredna slovesnost. Škof Piccardo je 
namreč	 položil	 pred	marmornati	 kip	
ono dragoceno zlato krono, za katero 
je	daroval	vesoljni	katoliški	svet,	posebno	avstrijski	
cesar	in	vsa	cesarska	rodbina.	Krona	je	vredna	več	
milijonov (seveda gre za takratne avstrijske krone: 
za dve kroni si se lahko peljal z vlakom iz Višnje 

gore v Ljubljano in nazaj, imel odlično kosilo v naj-
boljši in najdražji ljubljanski restavraciji, pa še nekaj 
je ostalo; cel grunt s hišo in vsemi gospodarskimi 
poslopji je takrat stal okrog 12.000 kron; op. ur.).
Lepa	misel!	 Zaslepljeni	 Judje	 so	 dali	 svojemu	

Mesiju trnjevo krono ter ga slovesno odklonili kot 
svojega	kralja.	Katoliški	svet	mu	podeli	zlato	krono	
in	ga	pripozna	za	svojega	večnega	kralja.
To	svetišče	je	eno	izmed	najlepših.	Vse	je	okusno,	

fino,	čedno;	niti	ena	reč	ni	odveč.
Ave	rex	noster	–	bodi	pozdravljen,	naš	Kralj!

–     –     –
Po cesti greva malo dalje. Pot se nagne. Na višini 

sva.	Na	desni	je	temno	zidovje.	Široke	stopnice	vo-
dijo	na	prostoren	dvor.	Turški	vojaki	pohajkujejo	po	
njem. To je vojašnica, nekdaj trdnjava Antonia. Na 
teh	prostorih	so	se	vršili	krvavi	dogodki,	ki	pretresajo	
svet.	Tukaj	je	izrekel	krivični	sodnik	smrtno	obsodbo,	
tu	je	klical	nezvesti	Izrael.	»Njegova	kri	nad	nas!«
Stopiva	skozi	visok	zid	na	levo.	Na	malem	dvo-

rišču	je	polno	starih	kamnov;	tu	pa	tam	se	vidi	še	
izbrušen	tlak.	Napis	pove,	da	je	tukaj	Litostrotos	ali	
Gabata, sodnijska dvorana.
Antonia	ni	bila	samo	trdnjava,	ampak	cela	skupina	

raznih	poslopij	z	lepimi	dvoranami.	Tukaj	so	stanovali	
rimski	deželni	namestniki,	kadar	so	bili	v	Jeruzalemu.

Dva bolestna dogodka sta se vršila na teh dvo-
riščih:	bičanje	in	kronanje	s	trnjem.
Na	desni	je	lična	kapelica.	Krasi	jo	pet	marmornih	

oltarjev.	Pod	glavnim	oltarjem	se	sveti	v	svitu	več	
svetilk	bela	plošča.	Sporočilo	pravi,	da	se	je	tukaj	
vršilo	krvavo	bičanje.

Pokleknem	in	polju-
bim kraj.
»Tedaj	 je	 Pilat	 vzel	

Jezusa	in	ga	dal	bičati«	
(Jn 19,1).
Kako	poniževalna	ka-

zen!	Dvor	 je	 poln	 div	-	
jega ljudstva. Vsa jeru-
zalemska sodrga se je 
zbrala.	 Strašen	 prizor.	
On, ki krasi nebesni ob-
lok z zvezdnimi biseri, 
On,	ki	oblači	lilije	s	salo-
monskim krasom, stoji 
zdaj	 pred	 to	 drhaljo	 –	
nag! In na to deviško 
telo	 pada	 udarec	 za	
udarcem. Tla se orose z 
njegovo krvjo, curkoma 
pada	od	stebra,	ob	ka-
terega	je	privezan.	Dr-
hal	spremlja	vsak	uda-
rec	s	krohotom.	»Bil	je	
zaničevan	 in	 zapuščen	
od	ljudi,	mož	bolečin	in	

znanec	bolezni,	kakor	tisti,	pred	katerim	si	zakrivajo	
obraz...« (Iz 53,3).
Tukaj,	ali	 vsaj	v	bližini	 se	 je	moralo	vršiti	 tudi	

bolestno	kronanje	in	zaničevanje.

Ecce homo

Sitti Mariam


