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NOVA ŠTIFTA pri Ribnici stoji na griču, naslonjenem kot balkon na severno pobočje Travne gore, ki se je nekoč ime-
noval Brinov grič. Kapelica je stala na tem kraju že leta 1431, zaradi nenavadnih plamenov in luči dvesto let pozneje pa 
je oglejski patiarh Marco Gradonico, kamor je Ribnica spadala, dovolil zidati novo cerkev, ki jo je leta 1671 blagoslovil 
ribniški župnik dr. Janez Ludvik Schönleben. Glavni oltar, ki (kot oba stranska) izvira iz istega časa, je izrezljan iz lesa, 
pobarvan oziroma pozlačen in posrebren. Po mnenju zgodovinarjev ga  je izdelala delavnica italijanskega rezbarja 
Jurija Scarnosa v Ljubljani. Posvečen je Marijiemu vnebovzetju. Njeno osrednjo figuro množica angelov na srebrnih 
oblakih odnaša v nebo. Na levi strani je večji kip sv. Petra, nad njim je manjši kip sv. Janeza Evangelista, na desni 
strani je večji kip sv. Pavla, nad njim pa kip sv. Andreja. Manjša kipa v vdolbinah atike predstavljata sv. Katarino in sv. 
Notburgo. Na levi strani slike sv. Trojice je kip sv. Frančiška Ksaverija, na desni pa sv. Janeza Evangelista. Novo Štifto 
pri Ribnici (ne gre je zamenjevati z Novo Štifto pri Gornjem gradu) obiskujejo številni romarji in izletniki, oskrbujejo 
jo pa slovenski frančiškani. V samostanu je tudi dom duhovnih vaj za mladinske skupine.

AVGUST ima kar nekaj Marijinih praznikov in spominov. Začenjamo ga s porciunkulo (2.), ki je spomin posvetitve 
bazilike sv. Marije Angelske v Assisiju. Za staro kapelico, ki je pod kupolo bazilike, je sv. Frančišek pri papežu izprosil 
popolni odpustek, ki ga je zdaj mogoče pod običajnimi pogoji prejeti v vseh frančiškanskih in župnijskih cerkvah. 
Naslednji Marijin spomin je obletnica posvetitve bazilike Marije Snežne (S. Maria Maggiore) v Rimu (5.). Glavni Marijin 
praznik je VELIKI ŠMAREN ali  MARIJINO VNEBOVZETJE (15.).  Ta dan se začenjajo tradicionalne šmarne maše, ki 
trajajo do malega šmarna, praznika Marijinega rojstva (8. septembra). Teden dni po velikem šmarnu je še spomin Marije 
Kraljice (22.). Drugi godovi: škof in cerkveni učitelj Alfonz Ligvorij (1.); arški župnik Janez Marija Vianney (4.); Jezusova 
spremenitev na gori (6.); kapucinska mučenca Agatangel in Kasijan (7.); Frančiškov prijatelj in ustanovitelj reda pridi-
garjev Dominik (8.); Judinja, univerzitetna profesorica in pozneje karmeličanka, nacistična žrtev v Auschwitzu Edith 
Stein –s. Terezija Benedikta od Križa (9.); diakon in mučenec Lovrenc (10.); Frančiškova učenka in ustanoviteljica reda 
klaris Klara Asiška (11.); poljski minorit in nacistična žrtev v Auschwitzu Maksimilijan Kolbe (14.); francoski spokornik in 
zavetnik zoper nalezljive bolezni Rok in kralj Štefan Ogrski (oba 16.); cistercijan in cerkveni učitelj Bernard (20.); papež 
Pij X. (21.); prva svetnica Južne Amerike Roza iz Lime (23.); apostol Jernej (24.); francoski kralj in tretjerednik Ludvik IX. 
(25.); škof in cerkveni učitelj Avguštin (28,) in njegova mati Monika (27.) ter mučeništvo Janeza Krstnika (29.).
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Če si osamljen, obišči nekoga, ki je še bolj osamljen kot ti.
nemški pregovor

Sonce srpana grozdje meči,
z medom navdana ajda diši.

Če je na Lovrenca (10.) lepo,
tudi jeseni ne bo grdo.

Veliki šmaren (15.) brez dežja,
sladko vince bo doma.

Po vremenu sv. Jerneja (24.)
rada vsa jesen se nareja.

AVGUST – VELIKI SRPAN
		1	 S Alfonz	Ligvorij,	šk.,	c.	uč.;	Makabejski	brat

je;	Nada,	muč.;	Fides,	muč.;
		2	 Č	 Devica Marija Angelska v Porciunkuli;
		3	 P	 PRVI	PETEK;	Avguštin	Kažotić,	šk.;
	4	 S	 PRVA	SOBOTA;	Janez	M.	Vianney,	arški	žup

nik;	Perpetua,	žena;

  5 N 18. NEDELJA MED LETOM;	Posvetitev	
bazilike	Marija	Snežne	(Nives);

		6	 P	 JEZUSOVA	SPREMENITEV	NA	GORI;
		7	 T	 Agatangel	in	Kasijan,	red.,	muč.;
  8 S Dominik,	red.	ust.;	Altmann	Passauski,	šk.;
		9	 Č	 Edith	Stein,	red.;	Peter	Faber,	red.;
	10	 P	 Lovrenc,	diakon,	muč.;	Pavla,	muč.;
	11	S	 Klara	(Jasna),	red.	ust.;	Tiburcij,	muč.;

	12	N	 19. NEDELJA MED LETOM;	Ivana	Franči
ška	Chantal,	red.	ust.;	Hilarija,	muč.;

	13	 P	 Janez	Berhmans,	red.;	Radegunda,	red.;
14	 T	 Maksimiljan	Kolbe,	red.,	muč.;	Evzebij,	

muč.;	Marcel,	duh.,	Demetrij,	muč.;
	15	S VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE
   (VELIKI ŠMAREN);	Tarzicij,	muč.;
	16	Č	 Rok,	spok.;	Štefan	Ogrski,	kralj;
	17	 P	 Klara	iz	Montefalca,	red.;	Liberat,	op.,	muč.;	
	18	S	 Helena,	cesarica;	Beatrika	iz	Silve,	red.;

	19	N	 20. NEDELJA MED LETOM;	Ludvik	Toulou
ški,	šk.;	Janez	Eudes,	red.	ust.;

	20	 P	 Bernard,	op.,	c.	uč.;	Samuel,	prerok;
	21	 T	 Pij	X.,	pap.;	Fidel,	muč.;	Baldvin,	kralj.;
 22 S Devica	Marija	Kraljica;	Timotej	in	tov.,	muč.;
	23	Č	 Roza	iz	Lime,	dev.;	Filip	Benicij,	red.;
	24	 P	 Jernej	(Bartolomej),	ap.;	Marija	Mihaela	od	

Najsv.	zakramenta,	red.;
	25	S	 Ludvik	IX.,	francoski	kralj;	Jožef	Kalasancij,	

red.	ust.;	Gregor	iz	Utrechta,	duh.;

 26 N 21. NEDELJA MED LETOM;	Rufin,	šk.;
	27	 P	 Monika,	mati	sv.	Avguština;
	28	 T	 Avguštin,	šk.,	c.	uč.;	Hermes,	muč.;
	29	S Mučeništvo	Janeza	Krstnika;	Sabina,	muč.;
	30	Č	 Feliks	in	Adavkt,	muč.;	Pamahij,	spok.;
	31	 P	 Rajmund	(Rajko)	Nonat,	red.;	Pavlin,	šk.;

UREDNIK VAM
Večina	dni	meseca	AVGUSTA	je	v	tako	imenova

nem	času	pasjih	dni,	ki	trajajo	od	23.	julija	do	23.	
avgusta.	 Že	 stare	 pratike	 so	 pasje	 dni	 označevale	
s	sličico	psa,	ki	je	na	začetni	dan	gledal	naprej,	na	
končni	dan	pa	nazaj.	Ti	dnevi	pa	nimajo	svojega	pri
devka	zato,	ker	bi	bilo	takrat	“pasje”	vroče.	Razlaga	je	
astronomska.	Zadnje	dni	julija	namreč	začne	vzhajati	
hkrati	s	soncem	tudi	zvezda	Sirius	v	ozvezdju	Velikega	
psa.	Starim	Egipčanom	je	bil	Sirius	(imenovali	so	ga	
Sotis	ali	tudi	kar	Pes)	darovalec	življenja,	saj	je	njegov	
vzhod	napovedoval	Nilovo	poplavo,	od	katere	je	bila	
odvisna	 letina.	Egipčani	 in	mnogi	drugi	 so	poletno	
vročino	pripisovali	 prav	 tej	 zvezdi,	 čeprav	 je	 za	 to	
veliko	predaleč	(8.600	svetlobnih	 let),	toda	njegov	
vremenski	vpliv	so	zmot	no	prevzeli	Rimljani	in	so	dne
ve,	ko	“vlada”	na	nebu	Sirius,	imenovali	Pasje	dneve,	
saj	je	takrat	v	Rimu	vročina,	da	so	po	starem	reklu	
na	cestah	samo	turisti	in	psi.	Pri	nas	se	po	velikem	
šmarnu	(15.	avgusta)	že	začne	občutno	ohlajati	 in	
pravimo,	da	“gre	jesen	noter	…”	In	ko	smo	že	pri	tem:	
astronomi	so	izračunali,	da	je	bil	letos	najdaljši	dan	
21.	junij:	15	ur,	45	minut	in	36	sekund	(sonce	je	vzšlo	
ob	5:10	in	zašlo	ob	20:56).	1.	avgusta,	ko	prihaja	ta	
številka	v	javnost	na	internet,	pa	je	dan	dolg	15	ur,	30	
minut	in	32	sekund	(sonce	vzide	ob	5:14	in	zaide	ob	
20:45).	Tako	se	je	v	5	tednih	dan	skrajšal	za	15	minut	
in	nekaj	sekund.	(Najkrajši	dan	bo	pa	21.	decembra:	
8	ur,	38	minut,	4	sekunde,	ko	bo	sonce	vzšlo	ob	7:40,	
zašlo	pa	ob	16:19).	V	skladu	z	astronomskimi	podatki	
smo	večerno	Angelovo	češčenje	21.	junija	zvonili	ob	
21:30,	1.	avgusta	pa	ob	21:00.
Ves	ta	čas	se	slovenska politika	ni	premaknila	

nikamor	naprej.	Morebiti	bo	predsedniku	Pahorju	v	teh	
kratkih	dneh,	kolikor	jih	je	med	redakcijo	in	izidom	te	
števike	AM,	uspelo	imenovati	mandatarja	za	sestavo	
nove	vlade,	koliko	časa	bo	do	nastopa	vlade	trajalo,	
bi	pa	lahko	povedala	samo	grška	Pitija	ali	kak	pijanec	
–	obe	napovedi	bi	imeli	enako	vrednost.	Levičarji	so	
čedalje	bolj	panični	in	bi	se	pogajali	s	komerkoli,	tudi	
s	hudičem,	da	bi	le	zlezli	v	parlament,	pa	kaj,	ko	hudič	
ni	neumen,	da	bi	paktiral	z	norci.	Za	bosansko	mejo,	
ki	je	samo	70	km	oddaljena	od	slovenske,	pa	preži	
množica	migrantov	na	možnost,	da	bi	vdrli	k	nam.	
Kaj	bo,	ko	jim	to	uspe,	je	nemogoče	napovedati	–	ra
čunamo	lahko	tudi	z	najslabšim.	Tako,	na	primer,	kot	
v	Birminghamu,	kjer	so	cerkvam	omejili	zvonjenje,	
minaret	pa	dobi	ozvočenje,	ki	bo	povzročalo	hrup	kot	
avion,	ki	vzleta,	in	se	bo	slišal	27	km	daleč.	Veliko
krat	smo	že	mislili,	da	bolj	na	psu,	kot	je	Slovenija,	
pač	ne	more	biti,	pa	se	je	vedno	izkazalo,	da	gre	še	
globlje.	Trenutno	je	popolnoma	razpadlo	zdravstvo.	
Kaj	bo	na	na	vrsti	v	prihodnje,	če	ne	pride	vlada,	ki	
bo	sposobna	vse	dosedanje	pokvarjence	spraviti	na	
politično	pokopališče,	pa	lahko	samo	ugibamo.

p. Bernardin
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S LUŽBA
P. Bernardin Sušnik

5. avgust
18. nedelja med letom
JEZUS HRANI NAŠO VERO
Jn 6,24-35
O	pomnožitvi	kruha,	ki	je	bila	predmet	prejšnje	

nedelje	imamo	kar	šest	poročil:	vsak	od	štirih	evan
gelistov	poroča	o	nasičenju	pet	tisoč	mož;	poleg	tega	
pa	Matej	in	Marko	poročata	o	drugi	pomnožit	vi	kruha,	
ko	je	bilo	nasičenih	štiri	tisoč	mož.	V	tem	poročilu	
in	 njegovem	nadaljevanju	 ima	 Janezov	 evangelij	
posebno	mesto.	Povezava	pomnožitve	kruha	z	Je
zusovo	hojo	po	vodi	kaže	jasne	sledove	Janezove	
obdelave,	saj	gre	pri	odlomku,	ki	ga	beremo	na	18.	
nedeljo	med	letom,	za	svobodno	oblikovano	evan
gelistovo	 	besedilo	 v	obliki	 pridige	o	Kristusu	kot	
Odrešeniku.	Jezus	ne	živi	samo	za	svoj	čas.	V	njem	
in	z	njim	so	pred	nami	že	znamenja	konca	časa.	
Noče	biti	novi	Mojzes,	ker	je	večji	od	njega.	Mojzes	
je	samo	posredoval	Božje	darove.	Njegovo	posred
ništvo	 je	bilo	najbolj	vidno,	ko	 je	z	gore	 ljudstvu	
prinesel	Božje	zapovedi.	Kristus	pa	Božjih	darov	ne	
posreduje,	ker	je	sam	Božji	dar.	Samega	sebe	ime
nuje	kruh,	ki	je	prišel	iz	nebes.	Kruh	je	osnovna	člo
vekova	hrana,	zato	Jezus,	ko	samega	sebe	poenoti	
z	nebeškim	kruhom	pokaže,	da	je	on	tista	osnovna	
dobrina,	ki	je	potrebna	za	življenje	v	Bogu.	V	teh	
njegovih	besedah	odseva	tudi	evharistična	pobož
nost	prvih	kristjanov,	saj	so	evangeliji	zvest	odsev	
njihove	vere.	Kristus	je	navzoč	v	svojih	skupnostih,	
daruje	se	kot	daritev	in	se	daje	kot	kruh	življenja	v	
skupnosti	pri	mizi.	Samo	kdor	veruje	more	videti	in	
sprejeti	Kristusa	v	evharističnem	kruhu.	V	ta	namen	
evangelist	vključi	tri	vprašanja	ljudi	in	tri	Mesijeve	
odgovore:	1. vprašanje:	 »Rabi,	 kdaj	 si	 se	 znašel	
tukaj?«	Odgovor:	»Ne	iščete	me	zato,	ker	ste	videli	
znamenja,	ampak	ker	ste	 jedli	kruh	 in	se	nasitili.	
Ne	delajte	za	jed,	ki	mine,	temveč	za	jed,	ki	ostane	
za	večno	življenje.«	2. vprašanje:	»Kaj	naj	storimo,	
da	bomo	delali	Božja	dela?«	Odgovor:	»Božje	delo	
je	to,	da	verujete	v	tistega,	ki	ga	je	on	poslal.«	3. 
vprašanje:	»Kakšno	znamenje	torej	delaš,	da	bomo	
videli	in	ti	verjeli?	Kaj	počneš?	Naši	očetje	so	jedli	
mano	v	puščavi,	kakor	je	pisano:	Kruh	iz	nebes	jim	
je	dal	jesti.«	Odgovor:	»Ni	vam	Mojzes	dal	kruha	
iz	nebes,	ampak	moj	Oče	vam	daje	resnični	kruh	iz	
nebes.«	Tako	odkrivamo	temeljne	odnose:	človeka	
in	njegovo	življenje,	Jezusa	in	življenje	ljudi.	Jezus	
razjasnjuje,	da	gre	človek	v	svoji	raziskavi	v	napačno	
smer.	Iščete	tisto,	kar	se	kaže	kot	trdno,	merljivo,	in	
ste	siti.	Iz	Kristusovih	besed	ni	videti,	da	bi	zaničeval,	
kar	je	vezano	na	telo;	treba	je	le	postaviti	stvari	na	
pravo	mesto,	kot	je	to	storil	on,	ki	ni	pomišljal	na
hraniti	lačne.	Evangelij	se	dotika	življenja	v	globini.	
To,	kar	daje	človeku	eksistenco,	možnost	bivanja,	
prihaja	iz	neke	druge	razsežnosti,	kot	je	tista,	ki	jo	
daje	hrana,	ki	si	jo	človek	priskrbi	sam.	Je	hrana,	ki	
izhaja	iz	odrešenja	in	je	njena	predpodoba	kruh,	s	
katerim	je	Kristus	nasitil	tisoče.

12. avgust
19. nedelja med letom
ŽIVLJENJE LE V MOČI JEZUSOVEGA KRUHA
Jn 6,41-51
V	odlomku	prejšnje	nedelje	je	že	nakazan	potek	

Kristusovega	govora	o	kruhu	s	tremi	vprašanji	Judov	
in	tremi	Mesijevimi	odgovori.	Odlomek	19.	nedelje	pa	
pripravlja	in	uvaja	zaključni	in	tudi	najbolj	težaven	
del	tega	govora	o	kruhu,	ki	pride	na	vrsto	na	20.	
nedeljo.	Tudi	ta	priprava	poteka	v	obliki	dialoga	med	
Judi	 in	Mesijem	in	sledi	Jezusovi	 izjavi:	»Jaz	sem	
kruh,	ki	je	prišel	iz	nebes.«	Judje	najprej	godrnja
jo,	ker	dobro	razumejo,	da	je	Jezusova	izjava	takó	
poimenovanje	kot	tudi	vsebina	neke	nove	vere,	ki	
določa	vse	človekovo	bivanje.	Evangelist	tukaj	prvič	
uporabi	izraz	Judje	–	do	sedaj	je	bilo	vedno	govora	
o	množici.	V	Janezovem	evangeliju	“Judje”	pomeni	
tiste,	ki	odklanjajo	Jezusovo	sporočilo	in	osebo.	Pred
stavljajo	ljudi	vseh	časov,	ki	ne	sprejemajo	tistega,	
ki	prinaša	razodetje.	So	predstavniki	neverujočega	
sveta.	“Godrnjanje”	vsebuje	tudi	upornost,	grešen	
odnos	ali	odnos	daleč	od	Boga.	Vzrok	tega	godrnja
nja,	 te	 upornosti,	 je	 Jezusovo	 preprosto	 poreklo,	
znano	vsem,	kar	pomeni	srečati	Boga	v	preprostem	
človeku,	 to	 pa	 je	 bilo	 za	 Jude	 pohujšanje.	 Jezus	
nastopi	proti	godrnjanju,	ki	ima	za	temelj	zmotno	
prepričanje,	da	 je	človek	sposoben	po	zemeljskih	
kriterijih	presojati	kar	je	božje	in	kar	je	človeško,	ne	
da	bi	ju	medseboj	ločil.	In	tukaj	se	Judje	znajdejo	v	
začaranem	krogu:	odklanjajo	njega,	ki	bi	jim	edini	
mogel	pokazati	pot	k	Bogu.	Mana	Izraelcem	ni	bila	
v	odrešenje;	v	odrešenje	jim	bo	šele	kruh,	ki	ga	on	
daje.	Skratka:	Judje	ne	uvidijo,	da	je	njihov	staroza
vezni	pogled	na	odnos	do	Boga	in	do	odrešenja	prišel	
do	kritične	točke,	da	je	njihovo	obzorje	omejeno	in	
da	je	treba	preko	njega.	Prelomnica	pa	je	Jezusova	
izjava.	»Nihče	ne	more	priti	k	meni,	če	ga	ne	priteg
ne	Oče,	ki	me	je	poslal.«	Tudi	Bog	mora	premagati	
odpor,	ki	se	izraža	v	godrnjanju.	Toda	tega	ne	počne	
s	fizično	močjo.	Človeku	ponudi	pomočnika	na	poti,	
po	kateri	hodi,	da	se	lahko	od	njega	kaj	nauči.	Bog	
deluje	vsak	čas,	vendar	vedno	z	drugačnimi	sredstvi,	
da	človeka,	ki	je	daleč	od	Boga,	vodi	v	skupnost	z	
Bogom.	Zato	 daje	 vsakomur	možnost	 pristopiti	 k	
veri.	Vendar	pristop	lahko	naleti	na	ovire.	Prva	so	
razne	 ideologije,	 ki	 ovirajo	 svobodo:	 socializem,	
kapitalizem,	liberalizem,	da,	celo	krščanstvo,	če	je	
veličina	civilzacije	pogojena	s	Kristusom	in	njegovim	
naukom.	Druga	ovira	je	humanizem,	če	ga	gleda
mo	in	uresničujemo	zasebniško,	saj	hitro	postane	
egoizem:	da	se	le	jaz	zveličam,	briga	me	za	druge!	
Kot	tretje	je	za	mnoge	težava	ideja,	ki	jo	imajo	o	
Bogu.	Zanje	je	Bog	izven	sveta	in	nima	z	nami	nič	
opraviti.	Njegovi	zakoni	so	jim	odveč,	nadomestila	
zanje	pa	ne	najdejo.	Rešitev	zanje	(pravzaprav	za	
vse)	je	iz	zgodovine	spoznati,	da	Kristus	tu	za	vse	
in	prav	taknjegovi	zakramenti,	prevsem	kruh.	Kruh	
besede	in	kruh	evharistije.
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BESEDE
19. avgust
20. nedelja med letom
JEZUS DAJE SAM SEBE V HRANO
Jn 6,51-58
Že	prejšnjo	nedeljo	smo	ugotovili,	da	je	6.	poglav

je	Janezovega	evangelija	kompozicijska	enota,	ki	jo	
v	tem	bogoslužnem	letu	obravnavamo	od	17.	do	21.	
nedelje	med	letom	(29.	julija	do	26.	avgusta).	Za	
razumevanje	odlomkov	Svetega	pisma	je	običajno	
treba	poiskati	tisti	kos	besedila,	ki	je	ključ	k	temu	
pristopu.	 Ko	 vstopamo	 v	 hišo,	 je	 ključ	 na	 prvem	
mestu,	ključ	za	svetopisemska	besedila	pa	je	lahko	
kjerkoli	v	odlomku,	nikakor	pa	nujno	v	začetku.	Tako	
je	ključ	za	razmevanje	Janezovega	6.	poglavja	že	
proti	koncu	poglavja,	ki	ga	obravnavamo	na	zgoraj	
omenjene	nedelje.	Ključ	je	v	delu,	ki	je	predpisan	
za	20.	nedeljo	med	 letom.	V	Janezovem	besedilu	
o	 čudežu	 kruha	 (6,115;	17.	 nedelja	med	 letom)	
je	Jezus	predstavljen	kot	delilec	kruha	in	s	tem	kot	
»prerok,	ki	mora	priti	na	svet;«	sledi	mu	govor	o	
kruhu,	ki	je	razdeljen	na	dve	nedelji:	“Jezus	hrani	
našo	vero”	(6,2435;	18.	nedelja	med	letom);	in	“Ži
veti	moremo	le	v	moči	Jezusovega	kruha”	(6,4151;	
19.	nedelja	med	letom).	Temu	sledi	“ključ”	–	“Jezus	
nam	daje	sam	sebe	v	hrano”	(6,5158;	20.	nedelja	
med	letom).	Sledi	opis	reakcije,	ki	sledi	Jezusovemu	
govoru:	godrnjanje	učencev	in	njihov	odhod	(6,60
66)	in	Petrova	izjava	“mi	pa	verujemo”	ki	velja	za	
dvanajstere	(6,6769;	oboje	21.	nedelja	med	letom).	
Poleg	tega	“ključa”,	s	pomočjo	katerega	smo	razčlenili	
besedilo	6.	Janezovega	poglavja	in	odkrili	njegovo	
logično	zgradbo.	Poleg	tega	je	važna	razlaga,	zakaj	
so	se	Judje	med	seboj	prepirali,	kako	jesti	človeško	
meso.	Obesili	so	se	zgolj	na	izraz	“sarks”,	meso,	kar	
bi	Jezusove	besede	spremenilo	v	ljudožrstvo.	Očitno	
jim	tudi	ni	prišlo	na	misel,	da	je	namembnost	tega	
“mesa”	hrana	vsem	ljudem,	torej	mora	imeti	izraz	
“sarks”	še	nek	drug	pomen.	Že	izraz	“sarkofag”	(po
žiralec	mesa)	je	pomenil	in	pomeni	krsto,	običajno	
kamnito,	 kamor	 so	 spravljali	 blazamirana	 trupla,	
nima	 nobene	 zveze	 z	 ljudožrstvom.	 V	 resnici	 pa	
ta	izraz	“sarks”,	ki	ga	Kristus	uporablja	za	oznako	
samega	sebe,	pomeni	fizično	naravo	tistega,	ki	razo
deva.	Življenje	vernika	ni	vezano	na	razodetje	sámo,	
izolirano	od	vsega	zunanjega,	ampak	tudi	na	osebo	
tistega,	ki	razodeva.	Dar	in	darovalec	ne	moreta	drug	
brez	drugega.	Kdor	odklanja	darovalca,	tudi	daru	ne	
more	prejeti.	Kristusove	slovesne	besede:	»Resnično,	
resnično	povem	vam,«	s	katerimi	uvede	par	“sarks”,	
meso	 in	”haima”,	kri,	kot	sestavine	evharističnega	
kruha,	dajejo	misliti,	da	je	to	del	stare	pesmi,	ki	so	
jo	peli	pri	evharistični	daritvi.	Evharistično	prazno
vanje	 torej	 pomeni	 izjavo	 tistega,	 ki	 razodeva	 in	
sprejemanje	 te	 izjave,	 razodetja,	s	strani	 tistega,	
ki	se	daritve	udeležuje.	To	je	tudi	eden	od	razlogov,	
da	sta	pri	evharistični	daritvi	služba	Božje	besede	in	
daritev	sama	ozko	povezani,	tako	da	je	opuščanje	
prvega	dela	maše	lahko	tudi	težka	odgovornost.

26. avgust
21. nedelja med letom
KRISTUS IMA BESEDE VEČNEGA ŽIVLJENJA
Jn 6,60-69
Z	odlomkom	prejšnje	nedelje	se	končuje	Jezusov	

govor	o	kruhu.	Kar	mu	sledi	na	21.	nedeljo	med	
letom,	je	opis	posledic	tega	govora.	Položaj	se	bi
stveno	spremeni.	Poprej	je	govoril	Jezus	sam.	Zdaj	
nastopi	 neke	 vrste	 diskusija.	 v	 kateri	 sodelujeta	
dve	skupini:	učenci	 in	apostoli.	Učenci	 so	 izjavili:	
»Trda	je	ta	beseda.	Kdo	jo	more	poslušati?«	Očitno	
v	svojem	razumevanju	Jezusove	besede	»Kruh	pa,	
ki	ga	bom	jaz	dal,	je	moje	meso	za	življenje	sveta,«	
niso	šli	preko	najpreprostejšega	in	najbolj	grobega	
pomena,	ki	bi	ga	 lahko	označili	 kot	 ljudožrskega.	
Njihova	reakcija	nam	razodeva,	kdo	so	ti	učenci	bili:	
sledili	so	sicer	Jezusu,	bili	so	do	neke	mere	pripadniki	
njegove	skupine,	 toda	če	 jih	primerjamo	z	drugo	
skupino,	zvestimi	in	vdanimi	apostoli,	za	katere	je	
Peter	brez	obotavljanja	izpovedal	pripravljenost	in	
zvestobo	–	»Gospod,	h	komu	naj	gremo?	Besede	
večnega	življenja	imaš	…«	–	potem	vidimo,	da	so	ti	
učenci	neka	vmesna	skupina	šibke	vere	med	tako	
imenovano	neverno	 “množico”,	 ki	 je	 hotela	 samo	
čudeže	in	v	veri	zvesto	skupino	apostolov.	Tako	se	
“množica”	umakne	nekako	v	ozadje,	 saj	ni	 prišla	
do	vere,	vsaj	v	začetku	ne.	Nekaj	nam	pa	ta	mno
žica	le	sporoča.	Ko	sami	pri	sebi	godejo	ali	pa	drug	
drugemu	govore,	da	je	ta	beseda	trda,	kdo	jo	pač	
more	poslušati,	s	tem	sporočajo,	da	je	med	“slišati”	
besedo	in	“jo	sprejeti”	dolga	pot.	Sporočilo	označijo	
kot	“trdo”,	torej	neznosno	zahtevo.	Na	to	godrnjanje,	
ki	ga	Jezusu	ni	bilo	treba	slišati,	saj	je	»v	sebi	vedel,	
da	njegovi	učenci	godrnjajo,«	je	postavil	primerjavo:	
»In	če	boste	videli	Sina	človekovega	iti	gor,	kjer	je	
bil	 prej?«	Sklicevanje	na	 “iti	 gor”	 seveda	pomeni	
vnebohod,	ki	pa	zahteva	poprejšnji	“priti	dol”,	toda	
brez	vere	nobeden	od	teh	nič	ne	pomeni.	Iste	so	
zahteve	za	sprejetje	nujno	potrebnega	kruha	življe
nja,	kot	tudi	dejstva,	da	je	ta	kruh	Jezusovo	meso.	
Tako	se	reakcija	obeh	skupin,	učencev	in	apostolov	
konča	 in	 z	 njo	 nedeljski	 odlomek.	 Iz	 neznanega	
razloga	je	v	liturgiji	opuščen	pravi	zaključek,	ki	ima	
usodno	ugotovitev:	»Jezus	jim	je	odgovoril:	Kaj	vas	
nisem	izbral	dvanajst	pa	je	eden	izmed	vas	hudič?«	
Govoril	pa	je	o	Judu,	sinu	Simona	Iškarijota;	ta	je	
bil	namreč	tisti,	ki	ga	je	pozneje	izdal	–	eden	zmed	
Dvanajsterih.	Morda	moramo	v	izdajstvu	videti	tisto	
obnašanje,	navzoče	med	Dvanajsterimi	(ki	pa	niso	
odšli),	 ki	 daje	 odgovor	 pravovernosti,	 ne	 da	 bi	 v	
dejanju	uresničilo	tisto,	kar	je	storil	Jezus.	Tako	je	
izdajstvo	Jezusa,	pred	katerim	ni	mogla	obvarovati	
nobena	izbranost	(v.	70),	vse	kaj	več	kot	nekorist	
mesa,	saj	je	duh	tisti,	ki	oživlja	(v.	63).	Kjer	Jezuso
vi	učenci	do		pike	soglašajo	z	naukom,	ne	da	bi	po	
njem	živeli,	je	Božjega	duha	izpodrinil		“diábolos”,	na	
mesto	življenje	vere	in	ljubezni	pa	se	umesti	črka,	
ki	ubija	in	mumificira.
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Marijina	podoba	ne	bi	bila	popolna,	če	bi	jo	gledali	samo	v	njenem	zemeljskem	življenju.	Krščansko	izročilo,	
potrjeno	s	slovesno	izjavo	nezmotljivega	učiteljstva,	nam	govori	tudi	o	Mariji	v	nebeški	slavi.
Marija	ni	samo	judovska	žena,	ki	je	ponižno	in	preprosto	sprejela	Božjo	ponudbo	in	postala	Odrešenikova	

mati;	Marija	ni	samo	skrbna	in	včasih	zaskrbljena	mati,	ki	težko	žrtvuje	vsa	zemeljska	pričakovanja	(Mk	
3,3235);	Marija	ni	samo	mati	na	smrt	obsojenega,	stoječa	poleg	križa,	ki	prav	tako	kot	njen	Sin	ne	razu
me,	zakaj	jo	je	Bog	zapustil	(Mt	28,46);	Marija	ni	samo	toplo	središče	mlade	krščanske	skupnosti	in	zvesti	
spomin	na	Jezusove	besede	in	dejanja	po	njegovem	odhodu	k	Očetu.	Marija	je	tudi	žena,	ovita	v	sonce,	z	
mesecem	pod	nogami,	z	vencem	dvanajstih	zvezd,	kot	jo	je	
videl	sveti	Janez	v	Razodetju.	Je	dovršena	podoba	novega	
človeka,	poveličana	v	svoji	duši	in	svojem	telesu.
Če	nam	je	lahko	v	oporo	Marijino	zemeljsko	življenje,	ko	

vidimo,	kako	je	morala	v	veri	sprejemati	dogodke,	ki	jih	ni	
razumela,	nam	mora	biti	njena	sedanja	slava	v	veselje	 in	
upanje.
V	našem	času	se	človek	močno	zanima	zase,	in	sicer	ne	

samo,	kolikor	je	misleči	duh,	sposoben	spoznavanja	in	na
predovanja,	temveč	tudi	kolikor	je	telo,	kolikor	je	zemeljska	
usoda,	vezana	na	borno	in	ogroženo	telesnost.	Koliko	nege	
in	skrbi,	koliko	časa	in	denarja	porabi	danes	človek,	da	bi	
telesu	ohranil	zdravje,	lepoto	in	mladost!
Ali	današnji	človek	zares	ljubi	svoje	telo?	Brez	večjih	po

mislekov	streže	njegovim	muham	in	poželenju,	toda	v	resnici	
svojega	telesa	ne	ljubi,	nad	njim	obupuje	in	ga	prezira.	Mar	
verjame,	da	 je	namenjeno	 za	kaj	drugega,	 kot	 za	 to,	da	
gnije	v	zemlji?
In	kaj	pravi	krščanstvo?	Zatrjuje	nam,	da	se	je	ene	izmed	

nas,	ki	je	človek	kot	mi,	že	polastila	Božja	slava	
in	jo	spremenila;	spremenila	 in	napolnila	njeno	
dušo	z	neizmerno	božjo	svetlobo	ter	dala	njenemu	
telesu	trdnost	in	sijaj,	prosojnost	in	globino,	kot	
jih	vidimo	pri	nekaterih	telesih,	ki	sta	jih	naslikala	
Botticelli	in	El	Greco.	Da,	krščanstvo	nam	pravi,	da	
je	bila	Marija,	potem	ko	je	dokončala	tek	zemelj
skega	življenja,	s	telesom	in	dušo	vzeta	v	nebeško	
slavo,	in	da	je	k	isti	slavi	poklican	sleherni	človek.	
O,	velika,	čudovita	vera,	ki	nam	zagotavlja,	da	bo	
tudi	naše	telo	deležno	večnega	življenja?	Se	nam	
zdi	to	nemogoče?	Seveda,	ko	nam	od	vsepovsod	
dopovedujejo,	da	je	smisel	življenja	pač	smrt	in	
uničenje;	ko	smo	vzgojeni	v	duhovni	plahosti,	brez	
vsakega	miselnega	poguma.	Zato	se	nam	zdi	vse	
to	prelepo	in	preveliko.	Ker	nam	manjka	junaštva	
duha,	raje	verjamemo,	da	smo	narejeni	za	to,	da	
plesnimo	in	gnijemo	v	blatu,	iz	katerega	smo	vzeti.	
Morda	bo	kmalu	prišel	čas,	ko	bo	človek	zavrgel	
to	filozofijo	plazilcev	in	pustil	govoriti	svoje	srce,	
ki	terja	nesmrtnost,	ki	ve,	da	nismo	ustvarjeni	za	
smrt,	marveč	za	življenje.
Marijina	 nebeška	 slava	 nam	 zagotavlja,	 da	

zadnji	cilj	našega	duha	ni	uničenje,	da	zadnji	cilj	
našega	telesa	ni	strohnitev,	temveč	polnost	vese
lja	pri	Bogu,	večna	radost	pred	njegovim	obličjem.

P. Vladimir Kos

ŠE ENA OD DVANAJSTERIH ROŽ
MISIJONARKI MARIJI

Nekdó ti, Marija, je dejstvo zaupal,
da jezero s čolnom vihar je zaklal,
da sredi viharjev peklenskega hrupa
naš Jezus spokojno je truden zaspal.

Učenci njegovi so vsi trepetali,
a Jezus je v čolnu smehljaje le spal.
Učenci gugaje, grgraje so stali,
zbudijo ga. S klicem vihar je pregnal.

Marija, s solzami to vest si sprejela,
njegovi učenci – odkrili so ga?
Morda le njegovo pramoč so odkrili ...
Marija, kdaj najdejo v Sinu – Boga?

Franc Rode

MARIJA V NEBEŠKI S LAVI
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
KAKO JE LETO 1857 POTEKALO ZA MISIJON

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.	V	svojem	člove
koljubju	je	nastopal	zoper	kruto	postopanje	arabskih	
poglavarjev	do	podložnikov.	Žal	pa,	da	so	se	potem	
Arabci	vdali	lenobi;	kartumski	živilski	trg	je	bil	do	
malega	prazen.	Upravnik	 je	potoval	 tudi	v	bližino	
abesinske	meje,	da	bi	tam	spoznal	razmere.
O	 vsem	 tem	 je	 Lenart	 Koch	 pripovedoval	 29.	

junija	1857	ljubljanskim	prijateljem	misijona.	Še	isti	
dan	se	je	odpeljal	proti	Dunaju.
V	Ljubljani	je	dejal	tudi	to,	da	je	zelo	škoda,	ker	

kartumska	postaja	nima	nobenega	zvona.	Zvonjenje	
bi	tam	veliko	pomenilo.	Zgodnja	Danica	je	že	16.	
julija,	dobra	dva	tedna	nato,	sporočila,	da	je	neki	
duhovnik	naročil	 za	Kartum	zvon,	ki	bo	 tehtal	en	
(stari)	cent	in	bo	posvečen	10.	avgusta.	Naslednja	
številka	Danice	je	prinesla	vest,	da	ima	ta	zvon	že	
svojega	večjega	tovariša.	Nek	drug	duhovnik	je	na
mreč	naročil	dva	(stara)	centa	težkega.	Na	malem	
zvonu	bo	podoba	Marije	brez	madeža	spočete,	svetih	
Treh	kraljev	in	svetega	Janeza	Krstnika;	spodaj	pa	
bo	okoli	 in	 okoli	 latinski	 napis:	 “Glas	 vpijočega	v	
puščavi.	 Kartumčani,	 pripravite	 pot	 Gospodovo!”	
Na	večjem	zvonu	bo	podoba	presvete	Trojice,	križ	z	
napisom	“V	križu	je	zveličanje”	in	podoba	svetega	
Frančiška	Ksaverija.	Spodaj	bo	latinski	napis:	“Kdor	
bo	veroval	in	bo	krščen,	bo	zveličan”.
3.	septembra	je	Danica	pisala,	da	sta	oba	zvonova	

že	na	poti	proti	Afriki.	Manjši	tehta	en	cent	in	štiri	funte	
(58	kg);	z	vsem	potrebnim	stane	118	goldinarjev	in	
ga	je	njegov	naročnik	že	plačal.	Večji	tehta	dva	centa	
in	šestnajst	funtov	(120	kg)	in	stane	z	vso	pripravo	
236	goldinarjev.	Dolga	je	na	njem	še	74	goldinarjev.
Tretji	 popotnik	 iz	 Kartuma,	 ki	 se	 je	 ustavil	 v	

Ljubljani	pri	prijateljih	misijona,	je	bil	učitelj	Hansal.	
Prišel	je	štiri	mesece	za	Kochom.	Danica	je	prinesla	
5.	novembra	1857	novico:
»Preteklo	soboto,	to	je	31.	okrobra,	smo	spet	imeli	

gosta	iz	osrednje	Afrike,	gospoda	učitelja	Hansala,	
ki	je	več	kakor	štiri	leta	deloval	v	afriškem	misijonu,	
kolikor	mu	je	dopuščalo	zdravje,	ker	je	bil	večkrat	
bolan.	Zdaj	gre	domov	na	Dunaj,	da	se	pozdravi,	
okrepi	in	spet	vrne.	Veliko	dobrega	je	storil	zlasti	v	

šoli,	posebno	s	petjem	in	glasbo,	kajti	ta	mladenič	
zna	igrati	skoraj	na	vsa	glasbila.	Zadnje	leto	je	bil	v	
Gondokoru,	od	koder	se	je	odpeljal	proti	koncu	aprila	
in	se	po	50dnevni	vožnji	vrnil	v	Kartum.	Z	gospodom	
provikarjem	sta	se	srečala	na	potu	od	Gondokora.	
Ko	mu	je	Hansal	povedal,	da	namerava	iti	v	Evropo,	
mu	 je	 gospod	 provikar	 rekel,	 naj	 ga	 v	 Kartumu	
počaka,	da	bosta	skupaj	potovala.	Ker	je	pa	zdravje	
gospoda	Hansala	v	Kartumu	hitro	pešalo,	je	odrinil	
že	20.	avgusta.«	Potem	Danica	piše:	»Odpravil	je	
bo	gospod	provikar	najprej	v	Rim,	potem	v	Pariz	in	
London.	K	nam	v	svojo	domovino	pride	šele	gredoč	
z	Dunaja.	Sedanja	denarna	sredstva	namreč	niso	
dovolj	 velika	 za	 vse	 potrebe	misijona,	 zato	misli	
gospod	provikar	ob	tej	priliki	še	drugje	iskati	pomoč.	
Torej	nam	tega	svojega	slavnega	rojaka	ni	še	prav	
kmalu	pričakovati.	Takrat,	ko	 je	bil	Hansal	z	njim	
skupaj,	je	bil	gospod	provikar	nekaj	bolehen;	pozne
je	so	pa	zvedeli	v	Kartumu,	da	je	popolnoma	zdrav.	
Tudi	 Kirchner	 in	Gostner	 sta	 pri	 dobrem	 zdravju.	
Misijonsko	osebje	prosi	za	suho	sadje.
V	Kartumu	imajo	zdaj	18	gojencev,	odkar	je	onih	

osem	odšlo	v	Evropo	in	se	novi	zelo	težko	dobijo.	
Gospod	Kirchner,	ki	uči	 te	otroke,	 je	rekel,	da	bo	
nagovoril	gospoda	provikarja,	brž	ko	pride	v	Gon
dokoro,	naj	te	gojence	iz	njega	pošlje	v	Rim.	Tam	
njega	ne	bo	trlo	škodljivo	podnebje	in	bo	zato	mogel	
kaj	več	delati,	otroci	pa	bodo	rešeni	mnogih	dušnih	
nevarnosti	in	bodo	začeli	bolj	krščansko	misliti.«

Na	seji	Zemljepisnega	društva	na	Dunaju	 je	1.	
decembra	Hansal	predložil	celo	zbirko	predmetov,	ki	
jih	je	prinesel	iz	Vzhodnega	Sudana.	Tako	na	primer	
kožo	približno	5	metrov	dolge	kače,	ustreljene	pri	
Svetem	Križu.	S	seboj	 je	pripeljal	 tudi	pet	mladih	
opic.	Takrat	so	sklenili	ustanoviti	na	Dunaju	poseben	
Nubijski muzej.

Zgodnja	Danica	je	10.	novembra	sporočila,	da	se	
je	Koch	na	povratku	proti	Afriki	ustavil	v	Ljubljani.	
S	seboj	je	peljal	dva	zidarja:	Jožefa	Spannringa	s	
severnega	Tirolskega	in	Lovrenca	Wolfessederja	iz	
Gorenje	Avstrije.	Iz	Ljubljane	so	odpotovali	6.	no
vembra.	V	Trstu	se	jim	je	pridružil	Italijan	Dominik	
Piva	iz	Tridentinskega,	zelo	pobožen	mož,	ki	za	svoje	
pridno	delo	ni	hotel	v	Kartumu	sprejemati	nobene	
plače.	Koch	in	njegovi	tovariši	so	se	v	Egiptu	dobili	
s	peterico	veronskih	duhovnikov.
Hansal	se	je	pozneje	vrnil	v	Kartum	kot	avstrijski	

konzul.

ZADNJE VESTI Z BELEGA NILA

Kakšne	vesti	je	nazadnje	prejemal	Knoblehar	z	
dveh	misijonskih	postaj	na	Belem	Nilu,	preden	je	za	
vselej	zapustil	vzhodnosudanski	misijon?

GONDOKORO
26.	novembra	1856	 je	poslal	Überbacher	Kno

bleharju	obširno	poročilo	o	stanju	gondokorskega	
misijona,	da	ga	pošlje	naprej	na	Dunaj	Marijinemu	
društvu.	V	njem	spet	potoži,	kako	leni	so	Bariji.	V	
mrzlih	nočeh	silno	prezebajo	v	svojih	kočah,	ker	si	
ne	naredijo	toplih	odej.
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BRA LI SMO . . .
VATIKAN — V	 sredo,	 9.	 maja,	 se	 je	 pred	 vati
kanskim	sodiščem	začel	sodni	postopek	zoper	ne
kdanjega	predsednika	vatikanske	banke	IOR	Ange
la	Caloia	 in	njegovega	odvetnika	Gabriela	 Liuzza.	
Osumljena	sta,	da	sta	sokriva,	da	je	v	letih	od	2001	
do	2008	IOR	utrpela	škodo	50	milijonov	evrov	za
radi	nepremišljenega	poslovanja	z	nepremičninami.
AUGSBURG — Nemška	sudetska	deželna	skupnost	
je	 pri	 binkoštnem	 srečanju	 19.	maja	 dunajskega	
nadškofa	kardinala	Christopha	Schönborna	odliko
vala	 z	 Evropsko	 Karlovo	 nagrado.	 Podelila	mu	 jo	
je	 za	 njegovo	 zavzemanje	 za	 evropsko	 zedinjen
je,	razumevanje	med	narodi	in	krščansko	prenovo	
evrop	ske	 kulture.	 Omenjeno	 nagrado	 vsako	 leto	
podeljujejo	na	sudetskem	nemškem	dnevu	za	“za
sluge	za	pravični	red	med	narodi	v	Srednji	Evropi”.
HOMS/DUNAJ — Krščanske	 Cerkve	 v	 Siriji	 so	
praznovale	 začetek	 zidave	 97	 hiš	 za	 kristjane,	 ki	
so	se	v	mesto	vrnili	iz	izgnanstva.	Dobrodelna	or
ganizacija	Cerkev	v	stiski	je	gradnjo	hiš	podprla	s	
300.000	evri.
ABUJA — Nigerijski	 škofje	 pozivajo	 ljudi,	 naj	 se	
množično	uprejo	napadom	milic	Fulani	na	krščan
ske	kmete.	Od	začetka	letošnjega	leta	je	bilo	med	
njimi	 več	 kot	 sto	 žrtev,	 nazadnje	 pri	 napadu	 na	
katoliško	cerkev	v	vasi	AyaMbalom	19,	med	njimi	
dva	duhovnika.
ŽENEVA — Generalni	 tajnik	 Ekumenskega	 sveta	
cerkva	Olav	Fykse	Tveit	 je	na	 tiskovni	 konferenci	
15.	maja	izjavil,	da	bo	obisk	papeža	Frančiška	na	
sedežu	omenjenega	sveta	“zgodovinska	prelomni
ca”	za	ekumensko	gibanje	in	sodelovanje	cerkva	pri	
takšni	graditvi	sveta,	v	katerem	bosta	vladala	mir	
in	pravičnost.	Obisk	bo	v	času,	ko	skušajo	močne	
sile	“razdeliti	in	polarizirati	človeško	družino”.	Svetu	
bo	ponudil	sporočilo,	da	“je	mogoče	graditi	odnose,	
ki	temeljijo	na	zaupanju	in	sodelovanju	nad	delit
vami,	ki	so	jih	povzročili	zgodovinski	spori”.
HAMBURG — Prefekt	papeške	hiše	nadškof	Georg	
Gänswein	 je	 v	 pogovoru	 za	 revijo	 Stern	 zanikal	
govorice	o	domnevni	 navezi	 nasprotnikov	papeža	
Frančiška	 v	Vatikanu	kot	 “medijsko	 spleten	 kliše,	
ki	 ima	kaj	malo	opraviti	z	resničnostjo”.	Vprašan
je,	zakaj	je	sedanji	papež	tako	priljubljen,	za	samo	
Cerkev	pa	domnevno	sporen,	je	po	njegovem	skon
struirano	nasprotje.
VARŠAVA — Namestnik	 postulatorja	 v	 postopku	
za	razglasitev	poljskega	primasa	kardinala	Augusta	
Hlonda	(1881–1948)	za	blaženega	Boguslaw	Koziol	
je	za	poljsko	agencijo	KAI	povedal,	da	 je	 ta	pos
topek	prešel	v	odločilno	obdobje,	kajti	le	še	papež	
Frančišek	mora	podpisati	ustrezni	odlok.	Potem	bo	
uradno	 potrjeno,	 da	 je	 kardinal	 Hlond	 živel	 krš
čanske	kreposti	vere,	upanja	in	ljubezni	na	odličen	
način,	zato	je	vreden	časti	oltarja.	Če	bo	tako,	se	
bomo	veselili	tudi	Slovenci,	kajti	kardinal	Hlond	je	
bil	papežev	 legat	na	Evharističnem	kongresu	 leta	
1935	in	Kongresu	Kristusa	Kralja	1939	v	Ljubljani.

BEOGRAD — Srbski	pravoslavni	škofje	so	15.	maja	
zelo	ostro	napadli	vodstvo	srbske	države	v	zvezi	z	
morebitno	večjo	odprtostjo	za	reševanje	vprašanja	
Kosovega,	pogojenega	s	približevanjem	Srbije	Evro
pski	zvezi.	Srbskemu	predsedniku	Aleksandru	Vučiću	
so	 celo	očitali	 “veleizdajo”,	ker	 je	ponudil	 kompro
misno	 rešitev	za	Kosovo.	Upokojeni	 škof	Zahumlja	
Atanasije	Jevtić	mu	je	oponesel,	da	je	“mali	Tito”,	ter	
izjavil,	da	ne	pride	v	poštev	noben	kompromis.
BAGDAD — Iraški	patriarh	Louis	Raphaël	Sako	se	
je	papežu	Frančišku	zahvalil	za	velik	dar,	ki	so	ga	
iraški	katoličani	dobili	od	prodaje	papežu	podarje
nega	 avtomobila	 znamke	 Lamborghini	 (12.	 maja	
je	 bil	 prodan	 za	 715.000	 evrov).	 Papež	 je	 denar	
od	prodaje	vozila	namenil	za	dobrodelne	namene,	
večji	del	za	obnovo	krščanskih	vasi	v	Ninivah	in	na	
območju	Mosula.
BUENOS AIRES — Več	kot	tri	milijone	Argentincev	
se	je	pretekli	konec	tedna	udeležilo	“pohoda	za	živ
ljenje”.	Ta	pohod	so	pripravili	v	270	mestih,	samo	
v	Buenos	Airesu	se	je	zbralo	350.000	demonstran
tov.	Že	v	marcu	se	je	tovrstnega	pohoda	udeležilo	
več	kot	dva	milijona	Argentincev.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	21.	maja	v	nago
voru	 italijanskim	škofom,	ki	so	se	zbrali	na	zase
danju	svoje	škofovske	konference,	izrazil	zaskrblje
nost	nad	vedno	večjim	pomanjkanjem	duhovnikov	
in	 redovnikov	 v	 Italiji.	 Dejal	 je,	 da	 je	 za	 to	 tudi	
kriva	»kultura	provizoričnega,	relativizem	in	dikta
tura	denarja«.	Škofom	je	kot	prvi	korak	predlagal	
izmenjavo	duhovnikov.	Kjer	 jih	 imajo	več,	naj	 jih	
pošljejo	v	škofije	z	manj	duhovniki.
NEWCASTLE — Sodišče	v	tem	avstralskem	mes
tu	je	22.	maja	naznanilo,	da	je	adelajdski	katoliški	
nadškof	Philip	Wilson	kriv	zamolčanja	spolnih	zlo
rab.	Sodba	bo	izrečena	19.	junija,	nadškofu	pa	gro
zi	 kazen	 do	 dveh	 let	 zapora.	 Očitajo	mu,	 da	 kot	
duhovnik	v	Newcastlu	ni	prijavil	policiji	spolne	zlo
rabe	duhovnika	Jima	Fletcherja	nad	mladeničem.
NEW YORK —	Preiskovalci	Združenih	narodov	so	
26.	junija	v	svojih	izsledkih	preiskave	obtožili	var
nostne	sile	in	milico	v	Demokratični	republiki	Kongo	
vojnih	 zločinov	 in	 zločinov	 proti	 človečnosti.	 Svet	
ZN	za	človekove	pravice	je	lani	odredil	preiskavo	v	
osrednji	 pokrajini	 Kasai	 zaradi	 usmrtitev,	 umorov	
otrok	in	njihovega	rekrutiranja	ter	spolnega	nasilja.
WASHINGTON —	Vrhovno	sodišče	ZDA	je	potrdilo	
prepoved	potovanj	v	ZDA,	ki	jo	je	uvedel	predsed
nik	Donald	Trump	za	državljane	večinskomusliman
skih	držav:	Irana,	Libije,	Somalije,	Sirije	in	Jemna	
ter	dodatno	za	državljane	Severne	Koreje	in	visoke	
uradnike	Venezuele.
LJUBLJANA —	Višje	sodišče	je	junija	razsodilo,	da	
Roman	Leljak	ni	kriv	za	“lažne”	obtožbe,	kakor	ga	
je	 tožil	 udbovec	 Janez	Zemljarič,	 kar	 pomeni,	 da	
je	Zemljarič	odgovoren	za	zločin	 likvidacije	Nikice	
Martinovića.
ANTARKTIKA —	Raziskovalci	z	univerze	v	Boulderju	
v	Koloradu	so	na	Antarktiki	izmerili	najnižjo	tempe
raturo	na	zemeljski	obli:	–98,6°	Celzija.	Skupno	so	
med	letoma	2004	in	2016	izmerili	več	kot	150	pri
merov	temperature,	nižje	od	–90°	Celzija.
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SEUL —	Za	mir	s	Severom	Seul	ponuja	najmanj	3	
milijone	dolarjev	za	medkorejske	projekte.	Večina	
denarja	 bo	 šla	 za	 združenje	 do	 sedaj	 nasilno	 lo
čenih	družin,	ostalo	pa	za	dejavnosti	v	obmejnem	
mestu	Kaesong.	To	naj	utrdi	sklepe		dogovora	obeh	
Korej	aprila	letos.
PERTH —	V	Severni	Koreji	je	2,6	milijonov	suž	njev	
–	 vsak	 deseti	 državljan,	 sporoča	 Global	 Slavery	
Index.	V	podobnem	položaju	so	naslednje	države,	
čeprav	število	sužnjev	še	ni	dognano:	Eritreja,	Bu
rundi,	Srednjeafriška	republika,	Afganistan,	Mavre
tanija,	Južni	Sudan,	Pakistan,	Kambodža	in	Iran.
DUNAJ —	V	Avstriji	bo	letos	predvidoma	posveče
nih	v	mašnike	22	bogoslovcev.	To	je	dva	več	kakor	
lani	oz.	bliže	povprečju	mašniških	posvečenj	v	zad
njih	desetih	letih,	ko	jih	je	bilo	med	25	in	35.	V	vsej	
Avstriji	živi	in	deluje	4.000	katoliških	duhovnikov.
VATIKAN — Papež	 Frančišek	 je	 priznal	 “junaške	
kreposti”	 nemški	 redovnici	 Angeli	 Marii	 Autsch	
(1900–1944),	 ki	 je	 decembra	 1944	 umrla	 zara
di	odpovedi	srca	med	ameriškim	bombardiranjem	
nemškega	 nacističnega	 taborišča	 Auschwitz.	 Pred	
smrtjo	je	tolažila	in	opogumljala	veliko	taboriščni
kov.	Zato	so	ji	pravili	“angel	Auschwitza”.
TAIPEH — Nadškof	John	Hung	je	papeža	Frančiš
ka	prosil,	naj	se	zavzame	za	to,	da	Kitajska	ne	bi	
uresničila	svojih	zahtev	po	Tajvanu	kot	delu	kitaj
skega	ozemlja.	»Vsakič,	ko	pride	do	govoric	o	na
vezavi	diplomatskih	odnosov	med	Svetim	sedežem	
in	 Kitajsko,	 so	 prebivalci	 otoka	 vznemirjeni	 in	 se	
počutijo	neugodno,«	je	nadškof	izjavil	za	tiskovno	
agencijo	Ucanews.
CANNES — Film	 libanonske	 režiserke	Nadine	La
baki	“Kafarnaum”	je	na	71.	filmskem	festivalu	do
bil	 nagrado	 ekumenske	 žirije.	 Pripoveduje	 zgod
bo	12letnega	fanta	z	ulice,	ki	je	zatožil	starše	na	
sodišču,	ker	se	je	rodil	v	velikem	siromaštvu	v	Bej
rutu	in	mu	je	bilo	zato	onemogočeno,	kar	bi	lahko	
dosegel,	 če	bi	 se	 rodil	drugje	 in	drugim	staršem.	
Žirija	 je	predvsem	pohvalila	pogum	 in	 človečnost	
režiserke,	ki	si	je	upala	pogledati	v	bedo	sluma.
TRST — V	organizaciji	 Slovenskega	pastoralnega	
središča	v	Trstu	so	se	v	nedeljo,	10.	junija,	z	ob
hajanjem	maše	 in	molitvijo	poklonili	 žrtvam	kon
centracijskega	taborišča	v	Rižarni.	Bogoslužje	je	ob	
asistenci	Klemena	Zalarja	vodil	hrpeljskokozinski	
župnik	 Niko	 Čuk.	 S	 petjem	 je	 sodeloval	 združeni	
zbor	ZCPZ	 iz	Trsta,	 ki	 ga	 je	ob	 spremljavi	Marije	
Šturman	vodil	Edi	Race.	
VATIKAN — Že	napovedani	sprejem	argentinskih	
nogometašev	 pri	 papežu	 Frančišku	 v	 sredo,	 6.	
junija,	 je	bil	dan	pred	 tem	odpovedan.	Neuradno	
naj	bi	bila	avdienca	odpovedana,	ker	so	bili	igralci	
argentinske	enajsterice	v	sklepnem	delu	priprav	na	
svetovno	nogometno	prvenstvo.
TOURNAY —	 Belgijski	 Le	 Soir	 poroča,	 da	 so	 po	
desetih	letih	končali	obnovo	znamenitih	petih	zvo
nikov	romanske	stolnice	Naše	Gospe	v	omenjenem	
mestu	 blizu	 belgijskofrancoske	meje.	 Obnova	 je	
stala	več	kot	40	milijonov	evrov,	kličejo	pa	nadalj
nja	 obnovitvena	 dela.	 Cerkev	 spada	 v	 svetovno	
kulturno	dediščino	Unesca.

DUNAJ/CARIGRAD — Ustanova	Pro	Oriente	poro
ča,	da	se	je	reševanja	zelo	zapletenega	vprašanja	o	
avtokefalnosti	Makedonske	pravoslavne	cerkve	lotil	
sam	Sveti	sinod	carigrajskega	patriarhata.	Svetovno	
pravoslavje	ne	priznava	samostojnosti	Makedonske	
pravoslavne	cerkve,	ki	 se	 je	 leta	1967	s	pomočjo	
Tita	 ločila	od	pravoslavnega	patriarhata	v	Beogra
du.	Sveti	sinod	je	pripravljen	priznati	v	18.	stoletju	
zatrto	nadškofijo	Ohrid,	Makedonci	pa	vztrajajo	pri	
priznanju	 avtokefalnosti	 Makedonske	 pravoslavne	
cerkve.	Makedonija	še	ni	članica	Evropske	zveze.
KUALA LUMPUR — Malezijska	 javna	 občila	 po
ročajo,	da	je	bil	za	generalnega	državnega	tožilca	
kljub	protestom	konservativnih	islamskih	politikov	
in	aktivistov	(v	Maleziji	so	v	večini	muslimani)	prvič	
imenovan	kristjan	indijskega	rodu	Tommy	Thomas.	
Imenovanje	 sta	 podprla	 predsednik	 vlade	 Moha
med	Mahathir	in	kralj.	Thomas	je	odličen	pravnik.
WASHINGTON — Vrhovno	 ameriško	 sodišče	 je	
dalo	 prav	 lastniku	 velike	 slaščičarne	 Masterpiece	
Cakeshop	v	Lakewoodu	v	Koloradu,	ker	je	 iz	ver
skih	razlogov	odpovedal	poročno	torto	istospolne
mu	paru.	Ameriška	katoliška	škofovska	konferenca	
ter	 tudi	več	organizacij,	ki	se	borijo	za	človekove	
pravice,	je	pozdravilo	odločitev	najvišjih	ameriških	
sodnih	oblasti.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	imenoval	upokoje
nega	poljskega	nadškofa	Henryja	Hoserja	za	poseb
nega	odposlanca	za	Medžugorje.	Dobil	je	»izključno	
pastoralno	nalogo	pri	nadaljevanju	poslanstva	kot	
posebni	odposlanec	Svetega	sedeža,«	so	zapisali	v	
Vatikanu.	To	nalogo	je	nadškof	Hoser	opravljal	že	
leta	2017.	Tedaj	je	izjavil,	da	bo	Cerkev	mogoče	za	
pristne	priznala	prva	Marijina	“prikazanja”	in	sporo
čila	“vidcem”	v	letu	1981.
MÜNCHEN — Predsednik	Nemške	škofovske	kon
ference	 kardinal	 Reinhard	 Marx	 je	 “presenečen”	
nad	 odločitvijo	 papeža	 Frančiška	 (sporočil	 mu	 jo	
je	prefekt	Kongregacije	za	nauk	vere	kardinal	Luis	
Ladaria	Ferrer),	da	dokument,	ki	bi	dajal	možnost	
prejemanja	 obhajila	 tudi	 nekatoliškemu	 zakoncu,	
“še	 ni	 dozorel	 za	 objavo”.	 Spomnil	 je,	 da	 so	 pri	
pogovorih	3.	maja	 v	Rimu	udeležencem	 rekli,	 da	
naj	bi	“v	duhu	cerkvene	skupnosti	našli	kar	najbolj	
soglasno	rešitev”.
RIM —	 Madžarska	 državna	 tajnica	 za	 družino	 in	
mlade	Katalin	Novak	je	na	konferenci	ob	50.	oblet
nici	objave	okrožnice	papeža	Pavla	VI.	O človeškem 
življenju	poudarila,	kako	Madžarska	podpira	druži
ne.	S	tem	ustvarja	okolje,	v	katerem	lahko	cvetijo	
zakoni	in	družine	ter	se	zmanjšuje	število	splavov.
ŽENEVA —	Ustanovni	član	organizacije	Konec zlo-
rab klerikov (ECA)	 Peter	 Saunders	 je	 na	 tiskovni	
konferenci	povedal,	da	bo	ta	organizacija	poveča
la	pritisk	na	Cerkev,	naj	še	močneje	ukrepa	zoper	
spolne	 in	 druge	 zlorabe	 klerikov.	 Poudaril	 je,	 da	
mora	Cerkev	»odpraviti	strukturne	mehanizme,	ki	
omogočajo	zlorabe«.	Saundersa	sta	v	mladosti	zlo
rabila	 dva	 katoliška	 duhovnika,	 kot	 član	 papeške	
komisije	za	zaščito	otrok	pa	je	leta	2016	po	javni	
kritiki	najprej	zaprosil,	da	njegov	mandat	“miruje”,	
pozneje	pa	izstopil	iz	komisije.
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O	véliki	maši	se	delo	unese,	tedaj	se	odpravijo	
kmečki	 ljudje	 še	 dandanes	 radi	 zdoma,	 na	 božjo	
pot.	Človek,	tedne	in	mesece	priklenjen	na	zemljo,	
zakopan	 v	 trdo	 delo,	 si	 zaželi	 sprostitve.	 Iztrgati	
se	hoče	garanju	v	ozkem	krogu	domačije.	Pogled,	
sklonjen	toliko	časa	k	tlom,	se	vzdigne	kvišku.	Skrb	
za	telo	se	umakne	skŕbi	za	dušo.	Tu	nam	je	iskati	
jedro	božjepotništva.
Božjepotništvo	nikakor	ni	iznajdba	krščan

stva.	Božje	poti	so	poznali	že	Grki	in	Rimljani	
in	drugi	stari	narodi.	Na	“božja	pota”	so	hodili	
skoraj	 gotovo,	 postavim,	 prebivalci	 naših	
krajev	 še	 pred	 priodom	naših	 prednikov;	
po	 pravici	 namreč	 domnevamo,	 da	 so	 ob	
posebnih	časih	obiskovali	griče	in	hribe,	kjer	
stoje	še	danes	naše	cerkve	in	cerkvice.	V	sivo	
davnino	človeštva	sega	vera,	da	se	na	nekih	
posebnih	“svetih”	krajih	sproščajo	neznane	
moči,	ki	si	jih	človek	lahko	obrne	sebi	v	prid.
Povsem	naravno	je,	da	so	kristjani	hoteli	

videti	kraje,	kjer	je	živel,	umrl	in	od	mrtvih	
vstal	 Jezus	 Kristus.	 Zato	 se	 je	 krščansko	
božjepotništvo	že	v	4.	 stoletju	usmerilo	v	
Sveto	deželo.	Takšna	božja	pot	je	bila	dolga	
in	nevarna.	Čeprav	so	potovali	v	skupinah,	
se	jih	je	dostikrat	vrnila	le	tretjina,	drugi	so	
pomrli	po	poti	ali	v	Palestini.	Posebno	nevar
na	so	bila	ta	potovanja,	odkar	so	bili	Arabci	zavzeli	
svete	kraje	(l.	683).	Za	malo	očasa	vzpostavljeno	
samostojno	krščansko	kraljestvo	(10991187)	je	bilo	
samo	predah.	Valvasor	nam	poroča	o	božjepotnikih	s	
Kranjskega,	ki	so	se	bili	l.	1057	napotili	v	Jeruzalem	
na	Kristusov	grob.	Bilo	jih	je	nekaj	sto,	med	njimi	
posebno	dosti	Ljubljančanov.	Spotoma	so	jih	Arabci	

nad	150	posabljali,	še	več	pa	jih	odvlekli	v	sužnost.	
Ko	so	pa	l.	1517	zavzeli	Sveto	deželo	Turki,	so	bož
jepotniki	k	božjemu	grobu	sploh	odnehali.
Rim	jim	je	bil	dosti	bližji.	Hodili	so	na	grob	apostola	

Petra,	vleklo	jih	je	pa	tudi	k	njegovemu	nasledniku,	
papežu.	 Številne	 legende	 pripovedujejo,	 kako	 je	
moral	velik	grešnik	po	odvezo	prav	v	Rim	k	papežu.

Zato	je	bilo	božjepot
nikov	v	Rim	čedalje	več.	
Nemara	je	od	latinskega	
ali	laškega	imena	Roma	
nastal	 naziv	 romar	 in	
iz	 njega	glagol	 romati.	
Janez	Trdina	je	bil	sicer	
mnenja,	da	je	izvor	be
sede	 ciganski	 (rom	=	
cigan),	tako	da	bi	romati	
pomenilo	 “klatiti	 se	 po	
svetu”,	 romar	 pa	 “kla
tež”.	 Pravde	 o	 tem	 še	
niso	dognali	do	kraja.
»Nekateri	izmed	ro

marjev	so	se	stalno	na
selili	v	Rimu,«	beremo,	
»in	 sicer	 so	 se	 zbirali	
tujci	 istega	naroda	ve
činoma	v	istem	delu	me

sta.	Na	ta	način	so	nastale	v	Rimu	polagoma	cele	
naselbine	različnih	narodov.	Vsaka	naselbina	je	imela	
svojo	cerkev,	kjer	se	je	oznanjala	beseda	Božja	v	
domačem	jeziku,	svoj	hospic	ali	gostišče,	kjer	so	se	
romarji	ustavljali,	svojo	bolnišnico,	kjer	so	skrbeli	
za	bolne	rojake,	pa	tudi	svoje	pokopališče.	Vsaka	
narodnost	je	imela	tudi	svoj	prapor,	imenovan	gon
falone.	Verjetno	je,	da	so	imeli	Sloveni	[=	Slovenci	
in	Hrvatje]	že	zgodaj	tu	svojo	naslebino	...«
Slovenci,	ki	so	romali	v	Rim,	so	hodili	navadno	

skozi	Trst.	Od	tu,	pripoveduje	Josip	Gruden,	so	jih	
prepeljali	 tržaški	brodarji	prek	morja	v	Jakin	(An
cono).	Obiskali	 so	 najprej	 Loreto,	 potem	Rim.	 Ta	
romanja	niso	rabila	le	verskim	namenom,	ampak	tudi	
trgovskim	koristim.	Na	laških	tržiščih,	zlasti	v	Sini
galliji,	so	razpečavali	svoje	pridelke,	platno	ali	sukno,	
nakupovali	surovino	in	razne	italijanske	dragocenosti.
Med	romarji	tistih	časov	so	bili	zmerom	tudi	pu

stolovci.	V	dobi	križarskih	vojskà	(10961291)	so	se	
priglašali	zlasti	med	križarje.	Večino	križarjev	je	brez	
dvoma	gnalo	resnično	versko	navdušenje	in	želja,	
da	bi	Sveto	deželo	osvobodili	izpod	mohamedanske
ga	jarma.	Vmes	pa	so	bili	tudi	taki,	ki	so	se	s	čisto	
posvetnimi	nameni	pridružili	krščanskim	pohodom.	
V	poznejših	stoletjih	so	strašne	preskušnje	(kuga,	
potresi,	 kobilice,	 od	 1400	 dalje	 Turki)	 naravnost	
gnale	najširše	množice	v	božjepotništvo.	Ljudje	so	
iskali	 pomoči,	 kjer	 so	 si	 je	 obetali,	 skušali	 so	 pa	
hkrati	vsaj	za	nekaj	časa	uiti	tegobam	v	domačih	
krajih.	Pri	tem	jim	je	pomagal	posebni	položaj,	ki	ga	
je	družba	tedaj	priznavala	romarjem.	Romarji	so	se	
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lahko	zanašali	na	pomoč	in	podporo,	kamorkoli	so	
prišli.	Zato	se	je	vrinilo	mednje	toliko	delomrznežev.	
Sčasoma	je	uvedla	Cerkev	nekakšen	romarski	“potni	
list”	(epistola	formata);	dobil	ga	je	le	tisti,	ki	je	bil	
kot	dober	kristjan	cerkvene	pomoči	vreden.
Prva	 poročila	 o	 slovenskih	 romarjih	 dolgujemo	

pravzaprav	našim	protestantom.	Primož	Trubar	je	po
ročal	cesarju	Maksimilijanu	(imenoval	ga	je	kralja)	v	
nemškem	posvetilu	glagolskega	Novega	testamenta,	
»da	hoče	slovensko	dobrosrčno	ljudstvo	vse	svoje	
zadeve	pri	Bogu,	pri	Devici	Mariji	in	pri	svetnikih	ure
diti	sámo	...	z	daljnim	romanjem	in	z	zidanjem	novih	
cerkvà	...	Zato	romajo	prečesto	v	Rim,	Loreto	in	v	
Ötting	na	Bavarsko	preko	Sankt	Wolfganga,	a	redno	
vsakih	sedem	let	v	Aachen	ob	Spodnjem	Renu.«	Že	
prej	pa	 je	v	Katekizmu	 iz	 leta	1575	zarad	očitnih	
nerodnosti	pri	romanjih	grmel	proti	božjepotništvu,	
češ	»od	take	hudobe	...	kir	so	se	per	tacih	cerkvah	
s	tem	rúmanem,	skrižihojenem	zgodile	inu	še	zdaj	
gode,	 bi	mi	mogli	 ene	velike	bukve,	 katere	bi	 ne	
mogel	oben	rimski	osel	nesti,	napisati	...«
Spomin	na	nerednosti	po	božjih	poteh	se	je	ohra

nil	tudi	v	naši	ljudski	pesmi.	Gorenjska	pesem	poje	
o	»potopu	pri	Mariji	Devici	na	jezeru,	s	čimer	je	pač	
mišljeno	Blejsko	jezero:

Stoji, stoji kranjska gora,
še ni gora, še je hrib:
Bog nam daj ondukaj prit,
ker je Marija z Jezusam
in ljubim svetim Jožefom.
Tam je blo enkrat tako,

da je blo sedem terov, sedem zvonov,
še zvonil tako lepo,
da se je tožil romarjem domu,
de so začel ples, gódenje,
de se Mariji za zlo zdi.
Marija pravi, govori:
»O Jezus, moj ljubi sin,
ozri se doli iz nebes,
pošlji romarjem en velik tres!«
Jezus se je ozerl z nebes,

poslal jim je en velik tres,
de so se vsi potoneli.

Vsi so bli zveličani,
dva sta bla pogubljena,
ktera sta začela ples in gódenje.
Primož	Trubar	nam	pove,	da	cilj	naših	romarjev	

ni	bil	samo	Rim,	ampak	tudi	božja	pot	na	zahodu.	
Niso	se	ustrašili	daljave,	iz	bavarskega	AltÖttinga	so	
krenili	naprej	v	Kelmorajn	(Köln	am	Rhein),	v	Cahe	
(Aachen)	in	v	druge	porenske	božjepotne	kraje,	pa	
še	mnogo	dalje,	v	daljno	Španijo,	na	grob	sv.	Jakoba	
v	Kompostelo	(Santiago	de	Compostela).
V	Kompostelo	so	hodili	Slovenci	od	10.	do	15.	

stoletja.	To	je	bila	prastara	slovenska	božja	pot.	Če	
so	otroci	njega	dni	vpraševali,	kje	je	Kompostela,	
so	 jim	pokazali	 rimsko	 cesto	 na	nočnem	nebu	 in	
so	jim	dejali:	»Glejte,	ta	cesta	pelje	k	sv.	Jakobu	v	
Kompostelo!«	Otroci	so	se	zelo	čudili	in	premišljevali,	
kje	bi	bil	ta	kraj.	Kdor	je	romal	v	nekdanjih	časih	v	
Kompostelo,	pripoveduje	J.	Lavtižar,	se	je	pripravljal	
za	 to	 potovanje	 kakor	 za	 na	 pot	 v	 večnost.	 Pred	
odhodom	je	povabil	prijatelje	na	svoj	dom.	Najprej	
so	šli	v	procesiji	do	cerkve,	kjer	se	 je	opravila	za	
romarja	črna	maša	z	biljami.	Iz	cerkve	so	se	vrnili	v	
romarjevo	hišo	k	zajtrku	in	tu	je	bilo	slovo.	Bilo	je	tem	
bolj	ganljivo,	ker	se	je	oglašal	ta	čas	mrliški	zvonček	
od	cerkve.	Romar	je	vzel	s	seboj	najpotrebneje	reči	
ter	oprtil	čez	ramo	votlo	tikvico	za	pijačo.	Potem	je	
segel	po	krepki	palici.	Vsi	so	imeli	solzne	oči,	ker	je	
bilo	negotovo,	ali	se	bodo	v	življenju	še	kdaj	videli.
Koliko	nevarnosti	je	čakalo	romarja	na	potovanju!	

Treba	je	bilo	prekoračiti	visoke	prelaze	v	Pirenejih,	
prehoditi	divje	baskiške	pokrajine	in	se	vzpeti	čez	

Velesovo
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zasneženo	kantabriško	gorovje.	Kaj	vse	 je	moglo	
doleteti	romarja	na	tej	poti,	pove	naša	ljudska	pesem	
o	kompostelskem	romarju.
Še	 slavnejša	 je	 bila	 v	 srednjem	 veku	 pri	 nas	

božja	pot	v	Porenje:	h	grobu	svetih	treh	kraljev	v	
Kölnu,	k	štirim	svetinjam	v	Aachen,	pa	še	v	Trier	in	
v	Kornelimünster	blizu	Aachna.
Slovenci,	ki	so	jih	v	Porenju	v	starih	časih	metali	

v	isti	koš	z	Ogri,	ter	jih	zato	imenovali	“Ungern”	(ali	
Wener,	Weiner,	Wiener	=	Dunajčani),	so	začeli	zaha
jati	na	božjo	pot	v	Porenje	v	13.	stoletju.	Po	zgledu	
Čehov	in	Ogrov	so	si	postavili	že	konec	14.	ali	v	prvi	
polovici	15.	stoletja	v	Aachnu	svoj	lastni	oltar,	h	ka
teremu	sta	mesti	Ljubljana	in	Kranj	ustanovili	leta	
1495	posebno	nadarbino	(beneficij).	Oltar	se	omenja	
leta	1613	kot	oltar	sv.	Cirila	in	Metoda.	Ker	je	v	18.	
stoletju	 zanimanje	 za	 porensko	 božjo	 pot	močno	
upadalo,	so	leta	1734	oltar	in	nadarbino	odpravili.

“V Kelmorajn”	 so	 romali	 Slovenci	 navadno	 na	
pomlad.	 Tja	 in	 nazaj	 so	 hodili	 okoli	 dva	meseca.	
Napravljeni	so	bili	kakor	vsi	romarji	tistih	časov.	Na	
klobuku	ali	na	obleki	so	si	pritrdili		morsko	školjko,	
čez	ramo	jim	je	visela	čutarica	(tikvica	–	“svetega	
Jakoba	flašca”),	opirali	so	se	na	dolgo,	na	vrhu	za
krivljeno	palico.	Okoli	vratu	so	nosili	 rožni	venec.	
Spokorniki	 so	 romali	 v	 raševinastih	 oblekah.	 V	
Andernachu	so	imeli	spravljene	križe	in	bandera,	s	
katerimi	so	potem	slovesno	priromali	v	Köln.	Pri	tem	
so	peli	slovenske	pesmi.

Pri	množicah	romarjev	in	med	večtedenskim	biva
njem	se	je	dogodilo	marsikaj:	nastopale	so	bolezni,	
mnogo	romarjev	je	pomrlo	in	so	jih	pokopali	v	tuji	
zemlji,	 a	 tudi	poroke	niso	bile	 redke.	Obhajali	 so	
jih	“po	slovenski	kmečki	šegi,	kar	je	bil	vsakokrat	
dogodek	za	kölnske	domačine.	Romarji	niso	samo	
molili,	amak	so	se	tudi	poveselili.	Poročila	govore	o	
“spoštljivem	raju	po	prastarem	hvalevrednem	običa
ju	in	čednostni	navadi	enako	zgledu	kralja	Davida”,	
ki	so	ga	slovenski	romarji	zaplesali	ob	večerih	pred	
spanjem.
Za	romarje	je	bila	izšla	posebna	“Starih	Sloven

cev	ali	Ogrov	rédovna	knjižica”	(AltWenthen,	oder	
Ungern	OrdnungsBüchlein),	ki	 jo	 je	sestavil	neki	
Janez	Feystritzer	(Feystritz	=	Bistrica;	Bistričan?)	in	
vsebuje	navodila,	kako	naj	poteka	bivanje	romarjev	

v	tujem	kraju.	Iz	nje	izvemo,	da	so	romarji,	prišedši	
v	Köln,	 izvolili	 iz	svoje	srede	dva	reditelja,	enega	
tolmača	in	dvanajst	prisednikov.	Splošno	znano	je,	
da	do	najnovejših	časov	skupine	slovenskih	romar
jev	niso	potovale	kakor	čreda,	ampak	imele	svojega	
vodnika,	starejšega,	izkušenega	moža,	ki	je	po	po
trebi	tudi	pridigal	ter	skrbel	za	red	v	svoji	skupini;	
imenovali	so	ga	vojvod	ali	vajvoda.	»Vojvoda	je	bil	
dobro	poučen	o	tej	ali	oni	božji	poti,	skrbel	 je	za	
red	ter	bil	posrednik	med	duhovniki	in	ljudstvom,	v	
raznih	sporih	pa	seveda	tudi	moder	razsodnik«	(Bo
ris	Orel,	Slovenska	božja	pot	in	izvori	njene	ljudske	
umetnosti).	Služba	romarskega	vojvode	sega	torej	
že	v	srednji	vek.

Poleg	daljnih	božjih	poti	 so	od	srednjega	veka	
dalje	 slovele	 tudi	 božje	 poti	 na	 domačih	 tleh.	 Še	
zdaj	nimamo	popolnega	pregleda,	koliko	je	na	Slo
venskem	božjepotnih	 cerkvà	 in	 cerkvic,	 ki	 so	kot	
božje	poti	dandanes	po	večini	pozabljene	in	oživé	
kvečjemu	kot	podružnice	enkrat	na	leto	ob	žegna
nju	ali	semnju.	In	vendar	je	teh	cerkvà	in	cerkvic	
zatrdno	okoli	1.000,	število,	ki	je	prevzelo	znanega	
opisovalca	avstrijskih	božjih	poti	Alfreda	Hoppeja;	
(urednik	Družine	Franci	Petrič	je	v	svoji	zbirki	Duša	
le	pojdi	z	mano	razkril	in	opisal	210	še	živih	ali	že	
opuščenih	božjepotnih	cerkvà	na	območju	sloven
skega	naroda,	koliko	 je	pa	 še	drugih,	ki	 to	nikoli	
niso	bile;	op.	ur.).	Velik	del	teh	božjih	hramov	je	na	
višinah.	Od	Sv.	Petra	nad	Begunjami	je	s	prostim	
očesom	moč	našteti	120	hribovskh	cerkvic.	In	to	je	
samo	košček	Gorenjske	–	kje	so	vse	druge	sloven
ske	pokrajine!	Te	nekdanje	božjepotne	cerkvice	so	
danes	 pravzaprav	 zgolj	 spomeniki.	 Spomeniki	 ne	
samo	nekdanje	vernosti	Slovencev,	ampak	morda	
tudi	vernosti	prebivalcev,	ki	so	živeli	tod	pred	pri
hodom	Slovencev.	Rekli	smo	že,	da	so	pokristjaneni	
Slovenci	najbrž	samo	nadaljevali	neko	izročilo,	ki	so	
ga	bili	našli	v	krajih	svoje	naselitve.
Pretežna	večina	teh	božjih	poti	je	posvečena	Mari

ji.	Najstarejša	Marijina	božja	pot,	ki	so	k	njej	romali	
tudi	Slovenci,	je	na	otoku	Barbani	pri	Gradežu	(od	
l.	582).	Takoj	za	njo	sta	Gospa Sveta 	na	Koroškem	
in	božja	pot	na	Svetih gorah	na	Šajerskem;	prva	je	
nastala	okoli	l.	760,	druga	pred	l.	1000.
Nadaljnje	bolj	znane	Marijine	božje	poti	so	nastale	

šele	v	10.	stoletju.	V	to	dobo	segata	Log pri Vipavi 
in	prvotna	cerkev	v	Rušah	pri	Mariboru	(904).

Tri fare
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Danes	skoraj	pozabljene	so	tri	slovenske	božje	
poti	iz	12.	stoletja:	Lesce	na	Gorenjskem	ter	Žihpolje 
in	Otok	 ob	Vrbskem	 jezeru	na	Koroškem.V	 istem	
stoletju	pa	je	nastala	na	nemškem	Zgornjem	Štajer
skem	najbolj	sloveča	nekdanja	avstrijska	božja	pot	
Mariazell	1157	(ki	ji	napak	slovenijo	ime	v	“Marijino	
Celje”,	 saj	 krajevno	 ime	 “Zell”	 nima	s	Celjem	nič	
opraviti).	Stotine	slovenskih	romarjev	so	v	procesi
jah	z	banderi	hodile	na	to	daljno	pot,	da	bi	dosegle	
čudežno	uslišanje	svojih	prošnjà.	Dragocene	votivne	
podobe	in	neizmerno	bogastvo	zakladnice	so	priče	
o	hvaležnosti	nekaterih	romarjev.	S	prvo	svetovno	
vojsko	so	slovenska	romanja	v	Mariazell	prenehala.
13.	stoletje	je	dalo	še	danes	znane	Marijine	božje	

poti:	na	mestu	nekdanje	starejše	kapele	so	sezidali	
(pred	l.	1238)	cerkev	na	Blejskem otoku,	začela	se	
je	božja	pot	v	Velesovem	pri	Kranju	z	Marijo,	“ki	je	
rasla	 z	 drevesom”;	
l.	 1231	 so	 postavili	
cerkev	na	Dobrovi	pri	
Ljubljani;	sezidani	sta	
bili	dve	sedanji	cerkvi	
na	Sveti gori	pri	Litiji	
in	 na	 Svetih gorah 
nad	Sotlo;	komaj	še	
vemo	naposled	za	ču
dodelno	Mater	Božjo	
v	nekdanji	ljubljanski 
Komendi,	ki	se	ome
nja	l.	1275.
Ena	izmed	najzna

menitejših	slovenskih	
božjih	poti,	Višarje,	je	
nastala	v	14.	stoletju	
(l.	1360).	Že	pred	l.	1300	je	bil	menda	znan	Crngrob. 
Okoli	l.	1300	so	začeli	romati	k	Malim Vodenicam	pri	
Kostanjevici	ob	Krki.	Zelo	je	tedaj	zaslovela	božja	
pot	v	Polju pri Ljubljani.	(l.	1325),	prav	tako	Železna	
Kapla	na	Koroškem	(l.	1368).
Nastanek	vrste	znanih	Marijinih	božjih	poti	zazna

mujemo	v	15.	stoletju.	L.	1435	se	omenja	Šmarna 
gora	pri	Ljubljani	(prvotna	cerkev	je	bila	še	roman
ska),	l.	1424	pa	že Ptujska ali	Črna gora. Pred	l.	1476	
je	moral	nastati	Tabor	pri	Podbrezjah	na	Gorenjskm.	
Cerkev	na	Sveti planini	nad	Trbovljami	so	postavili	
l.1445,	v	Kokarjah	l.	1426,	na	Homcu	pri	Kamniku	l.	
1419.	Bela	Krajina	je	dobila	v	tem	stoletju	svoji	dve	
znameniti	božji	poti:	Tri fare	in	Žeželj.	Tudi	Tinska 
gora	ns	Štajerskem	sega	v	15.	stoletje.
Celó	v	16.	stoletju,	ki	so	ga	pretresali	verski	boji	

reformacije,	smo	dobili	nekaj	božjih	poti.	Okoli	leta	
1500	 je	 nastala	 na	 Kozjanskem	 sloveča	Marijina	
božja	pot	v	Zágorju	pri	Pilštanju.	Iz	prve	polovice	16.	
stoletja	so	božja	pot	v	Strunjanu	v	Istri	(l.	1512),	še	
danes	sloveča	božja	pot	na	Sveti gori	(Skalnici)	pri	
Gorici	(1539,	prva	cerkev	je	stala	že	v	14.	stol.)	in	
na	Méngorah	pri	Tolminu.	Za	protireformacijskega	
duha	je	bila	značilna	“štiftarska”	miselnost,	ki	si	je	
prizadevala	za	zidavo	novih	cerkvà;	iz	nje	je	izšla	
pobuda	za	nastanek	božje	poti	v	Novi Štifti	pri	Gor
njem	gradu	(1558).	Nekaj	za	tem	je	nastala	še	božja	
pot	na	Kálobju	na	Štajerskem	(l.	1579).
Naslednji	dve	stoletji,	17.	in	18.,	sta	stoletji	pro

tireformacije,	 po	 kulturni	 usmerjenosti	 pa	 stoletji	
baroka.	Na	začetku	17.	stoletja	se	blesti	za	razvoj	
Marijinega	božjepotništva	pomemben	dogodek.	L.	
1622	je	zaslovela	tako	imenovana	Passauska	Ma

rijina	podoba,	kopija	
enake	 podobe	 nem
škega	 slikarja	 Luke	
Cranacha	 (1472–
1553),	 ki	 je	 postala	
vzor	vsen	naslednjim	
podobam	“Marije	po
magaj”,	 tudi	 podobi	
Leopolda	 Layerja	 na	
Brezjah.	 “Pasauska”	
podoba	se	je	pojavi
la	 simbolično	 v	 dobi	
hudih	stisk,	ki	 jih	 je	
prinašala	 tridesetle
tna	vojska	in	ki	je	v	
njih	 ljudstvo	 iskalo	
pomoči	predvsem	pri	

Mariji;	Marija,	pomagaj!
Lepa	vrsta	še	danes	znanih	Marijinih	božjih	poti	

je	nastala	v	tej	dobi	na	Slovenskem.	Kar	vrsté	se:	v	
17.	stoletju	Kostanjevica	pri	Gorici	(1623),	Nazarje 
v	Savinjski	dolini	(1625),	Marija	Devica	v	Puščavi 
pri	Mariboru	(1627),	Podgorje	v	Rožu,	Petrovče	pri	
Žalcu	 (novo	 svetišče	1655),	 kjer	 je	Marija	na	ol
tarju	po	legendi	skrčila	prst,	da	prstana	z	njega	ni	
več	mogoče	spraviti,	Žalostna gora	pri	Mokronogu	
(1670),	Ljubno	na	Gorenjskem	1692;	v	Novi Štifti 
pri	 Ribnici	 je	 bila	 sredi	 stoletja	 dozidana	 sedanja	
cerkev;	v	18.	stoletju	so	sezidali	na	mestu	starej
šega	svetišča	novo	cerkev	na	Dobrovi	pri	Ljubljani	
(1713),	od	novih	navedimo“Kapelico”	v	Kropi	(1712),	
Brinjevo goro	nad	Zrečami	(1724)	in	Žalostno goro 
pri	Preserju	(1740). nadaljevanje prihodnjič

Da bi gospodarske in politične odločitve podpirale družine kot zaklad človeštva.
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Poganstvo ne pozna izvolitvene Božje ljubezni in ne varnosti v Bogu; tam je samo temna usoda. Tudi 
Izraelov Bog, Bog, ki ga Jezus imenuje svojega Očeta, je vedno znova skriti, nedoumljivi – sicer ne bi bil 

Bog. Toda on hoče, da ga iščemo, po njem vprašujemo. On se da najti.
Tudi romanje je eden od načinov iskanja Boga.

BOG HOČE, DA GA IŠČEMO
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
SEME CERKVE

ZRNO V ZEM LJI:  B LAGRI
Sledimo	zdaj	Jezusu	pri	njegovem	potujočem	pri

diganju,	katerega	okvir	je	bila	Galileja.	Poslušajmo	
ga,	 kako	govori	množicam,	ki	 hodijo	 za	njim.	Če	
beremo	sinoptike,	ni	težko	obnoviti	prizora	zbiranja	
pod	milim	nebom,	kjer	učlovečeni	Bog	z	veličastno	
preprostostjo	seje	v	zemljo	zrnje	svojega	nauka.	Ja
hve,	Bog	moči,	strašni	Bog,	je	izbral	veličastni	in	divji	
sinajski	okvir,	da	je	razodel	v	njem	Mojzesu	svojo	
misel	v	oblakih	nevihte.	Učeniku	veselega	oznanila	
zadoščajo	skromnejši	okvirji:	tih,	z	oleandri	obrasel	
zaliv	na	obali	lahno	pljuskajočega	jezera,	majhna	z	
grički	obdana	planota,	to	so	prizorišča,	kjer	odmeva	
njegov	glas.
»Spet	je	začel	učiti	ob	jezeru,«	piše	Markov	evan

gelij.	»Pri	njem	se	je	zbrala	zelo	velika	množica,	tako	
da	je	stopil	v	čoln	in	sedel	v	njem	na	jezeru,	medtem	
ko	je	bila	vsa	množica	na	kopnem	pri	jezeru«	(Mr	

4,1).	Luka	pa	poroča:	»Potem	je	šel	z	njimi	dol	in	
se	ustavil	na	ravnem	kraju.	Ob	njem	je	bila	velika	
množica	njegovih	učencev	in	silno	veliko	ljudstva	iz	
vse	Judeje	in	Jeruzalema	ter	iz	tirskega	in	sidónske
ga	primorja	...		Jezus	se	je	ozrl	po	svojih	učencih	in	
govoril	...«	(Lk	6,17.20).	Pridige	iz	čolna	in	govor	“na	
gori”,	v	njih	je	bistvo	vsega	evangeljskega	nauka.	
Krščanski	svet	skuša	že	dva	tisoč	let	kakor	ve	in	zna,	
izpolnjevati	te	besede,	ki	so	odmevale	po	galilejskih	
krajih,	in	človeštvu	bi	manjkali	najčudovitejši	nauki,	
kar	jih	je	prišlo	iz	človeških	ust,	če	bi	po	nesreči	ne	
imelo	govora	o	blagrih	in	velikih	evangeljskih	prilik.

O	 kraju,	 kjer	 naj	 bi	 bil	 govor	 na	 gori,	 so	 zelo	
razpravljali.	Nekateri	so	za	Tabgo,	13	km	oddaljen	
kraj	severno	od	Tiberiade	in	3	km	od	Kafarnauma.	
Gre	za	položen	grič,	ki	bi	bil	dejansko	primeren	za	
veliko	množico.	Stara	 izročila	 trdijo,	da	 je	 tu	kraj	
evangeljskega	prizora	in	še	nedavno	so	kazali	stara	
drevesa,	ki	so	jim	rekli	“drevesa	blagrov”	 in	trdili	
da	so	jim	bila	priče.	Toda	ali	prijazni	kraj,	ki	je	tako	
blizu	jezera,	ustreza	vtisu,	ki	ga	dejansko	daje	Sveto	
pismo,	ko	govori	o	samotnem,	precej	divjem	kra
ju?	Zato	predlagajo	druga	izročila	nekakšno	visoko	
planoto,	 obdano	 z	 dvema	 okroglima,	 ne	 posebo	
strmima	gričema	Qorum	Hattin	in	Karn	Hattin	(Ha
tinova	rogova).	Pokrajina	je	divja	s	svojimi	travniki,	
pokritimi	z	bledimi,	lilijam	podobnimi	cvetlicami,	z	
rumenimi	kobuli	svojih	koromačnic	in	s	črnimi	ba
zaltnimi	skalami,	ki	se	zaradi	škrlatnih	vetrnic	zde	

pomazane	s	krvjo.	Skozi	
odprtino	 med	 gričema	
je	videti	jezero.	Tu	je	4.	
julija	 l.	1187	Saladin,	ki	
je	uporabil	vojno	zvijačo	
in	zažgal	pred	svojimi	so
vražniki	grmovje,	porazil	
zadnjo	 vojsko	 križarjev,	
ki	jo	je	vodil	kralj	Gvido,	
v	obupni	bitki,	v	kateri	je	
padel	obenem	s	hrabrim	
in	drznim	Renaudom	de	
Chatillon	cvet	krščanske
ga	plemstva	 in	 up	pale
stinskega	 kraljestva.	Na	
takem	kraju,	ki	se	koplje	
v	morju	luči	in	mu	je	edini	
okras	 grmovje	 in	 trava,	
skale	 in	 lepota	 obzor
ja,	 si	 je	 vsekakor	 treba	
predstavljati	 ta	 prizor,	
ne	 pa	med	 stebrišči	 in	
razvalinami,	kakor	ga	je	
pod	 prevelikim	 vplivom	

modrijanov	prikazal	Rembrandt.
Dvoje	evangelistov,	Matej	in	Luka,	je	precej	raz

lično	podalo	besedilo	“govora	na	gori”.	(Mt	5,211;	
Lk	 6,17.49).	 Pri	 prvem	naštejemo	 osem	blagrov,	
pri	 drugem	samo	štiri,	 vendar	 jim	pri	 Luku	slede	
prekletstva,	ki	 jih	je	Matej	opustil.	Med	obema	je	
razlika	celo	v	poudarku,	saj	se	zdi,	da	jih	Matej	raz
laga	mnogo	bolj	duhovno	kot		Luka.	Napisal	je	na	
primer:	“Blagor	ubogim	v	duhu”,	ne	samo	“ubogim”,	
ter	prav	tako	ne	govori	o	“lačnih”	ampak	o	“vas,	ki	
ste	zdaj	lačni”.	Razliko,	ki	nikoli	ni	nasprotujoča,	si	
lahko	razložimo.	Luka,	ki	je	pisal	za	spreobrnjene	

Gora blagrov
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pogane,	se	je	držal	poglavitnega	zakona,	nauka	o	
ljubezni,	Matej	pa	hoče	bolj	poudariti	vse	naravno	
presegajoči	značaj	oznanila.	Včasih	so	se	spraševali,	
če	ni	“govor	na	gori”dejansko	povzetek	več	Jezusovih	
govorov,	ki	so	jih	zbrali	evangelisti	v	enega	samega.	
Vsekakor	so	razvoj,	splošni	smisel	in	glavni	deli	v	
obeh	inčicah	podobni	in	obe	čisto	jasno	sijeta	v	nad
naravni	izvirnosti,	v	kateri	moremo	vedno	prepoznati	
pristnost	Kristusovega	nauka.	
Govor	 se	 začenja	 z	 nenavadno	 presenetljivimi	

stavki,	 zaradi	katerih	mu	često	pravimo	“govor	o	
blagrih”.	 Jezus,	ki	 je	hotel	pokazati	v	predgovoru	
nravna	svojstva,	ki	jih	mora	imeti	tisti,	ki	hoče		po	
poti,	ki	jo	Jezus	predlaga,	vstopiti	v	Božje	kraljestvo	
in	zato	vzklika:	»Blagor	ubogim	v	duhu	–	tistim,	ki	se	
znajo	odrekati	–	zakaj	njihovo	je	nebeško	kraljestvo!	
Blagor	krotkim,	kajti	deželo	bodo	podedovali!	Blagor	
čistim	...	Blagor	usmiljenim	
...	Blagor	 tistim,	 ki	 delajo	
za	mir	...!«
Vemo,	da	tudi	Jahve	na

grajuje	krepost.	Pa	vendar:	
tisti,	ki	so	na	zemlji	zapo
stavljeni,	 so	 v	 resnici	 pri
vilegirani.	 Luka	pravi	 izrec
no:	»Blagor	ubogim!	Blagor	
vam,	ki	ste	zdaj	lačni!	Blagor	
vam,	ki	zdaj	jokate!	Blagor	
vam,	kadar	vas	bodo	ljudje	
sovražili,	izobčili	in	sramo
tili!«	Da	bi	še	bolj	opredelil	
svojo	misel,	 dostavlja,	 da	
so	 bogatini	 prekleti,	 ker	
imajo	svojo	 tolažbo	že	na	
tem	svetu,	in	da	so	prekleti	
tisti,	ki	so	siti,	ki	se	smejejo	
in	tisti,	ki	jim	ljudje	plaču
jejo	 z	 nečimrno	 slavo.	 Ni	
se	motil	 izraelski	modrec,	
ki	 je	v	nekako	 istem	času	
zapisal:	 »Božje	 kraljestvo	
je	obrnjeni	svet.«	Plačila	ni	
treba	pričakovati	na	svetu,	ker	bo	vse	stehtano	zgo
raj.	Edino	plačilo,	ki	ga	bodo	prejeli	dobri	na	svetu,	
bosta	grenkoba	in	preganjanje,	kakor	se	je	vedno	
godilo	prerokom.
Omemba	prerokov	 je	 vzrok,	 da	 Jezus	 opredeli	

svoje	mesto,	 ki	 je	 več	 kot	mesto	preroka	v	 stari	
zavezi:	»Ne	mislite,	da	sem	prišel	razvezat	postavo	
ali	preroke;	ne	razvezat,	temveč	dopolnit	sem	jih	
prišel.«	Postava,	ki	jo	je	dal	Bog,	je	nespremenljiva	
in	večna,	vendar	je	treba	iti	v	njenem	duhu	do	kon
ca,	iti	dlje	kot	pismouki	in	farizeji.	Postava	je	učila:	
»Ne	ubijaj!«	Jezus	pa	obsoja	celo	jezo	in	nasilnost.	
Prepovedovala	je	zakonolomstvo,	Jezus	pa	hoče,	da	
sta	čista	celo	oko	in	namen.	Dopuščala	je	razporoko,	
Jezus	pa	hoče,	da	je	zakon	neločljiv.	Prepovedovala	
je	krivo	prisego,	Jeusovemu	verniku	pa	mora	zado
ščati,	da	vedno	preprosto	govori	resnico,	ne	da	bi	
klical	za	pričo	nebo	in	zemljo.	Stara	pravičnost	je	bila	
stroga	in	maščevanje	je	bilo	vsaj	načelno	pravilo,	
pravi	duh	postave	pa	mora	biti	vzor	višje	popolnosti,	

kjer	človek	prenaša	krivico,	se	odreče	svoji	pravici,	
sprejme	krivico	raje	ko	da	bi	iskal	maščevanje,	in	
razoroži	nasprotnika	z	dobroto.
Kakšni	morajo	biti	tedaj	Jezusovi	verniki?	To	jim	

pojasnjuje	drugi	del	govora.	Njihovo	prizadevanje	
za	krepost	bodi	predvsem	odkrito	in	nesebično:	svo
jih	dobrih	del	naj	ne	razkazujejo	in	se	ne	bahajo	s	
svojo	miloščino	in	s	svojimi	posti.	Dobrega	ni	treba	
razglašati	s	trobentami,	da	ga	bo	prepoznal	Bog,	ki	
bere	v	srcih.	Pravo	vrednotenje	naj	 jih	nauči	bolj	
ceniti	kreposti,	ki	so	resnični	zakladi,	kakor	pa	tiste	
zaklade,	ki	jih	zbirajo	ljudje	na	zemlji.	Zaupanje	v	
Previdnost	 je	prvenstveno	razpoloženje,	ki	vodi	v	
zveličanje.	»Iščite	najprej	Božje	kraljestvo	in	njegovo	
pravičnost	in	vse	to	vam	bo	navrženo«	(Mt	6,33).	
Gospod	 je	namreč	usmiljen:	 tistemu,	ki	ga	prosi,	
dá.	Kaj	nam	ne	daje	kruh	kakor	oče?

Govor,	ki	se	končuje	z	nujnim	pozivom,	naj	ne	ča
kajo	–	»Kdor	pa	jih	sliši	[te	besede]	in	ne	uresničuje,	
je	podoben	človeku,	ki	je	zidal	hišo	na	zemljo	brez	
temelja«	–	je	ves	pod	vplivom	okoliščin,	v	katerih	
ga	 je	Jezus	 izrekel.	 Imel	ga	 je	v	začetku	svojega	
evangeljskega	delovanja,	najbrž	junija	l.	28;	z	njim	
se	je	obračal	na	tiste,	ki	so	odslej	hodili	za	njim:	
govor	je	temeljni	zakonik	bodoče	Cerkve.	Ker		pa	
ga	je	Jezus	imel	pred	mešano	množico,	v	kateri	so	
prevladovali	preprosti	ljudje,	je	tako	neposreden	in	
razumljiv,	kakor	ga	je	mogel	želeti	najpreprostejši	
“am	ha‘arec”.	V	tem	je	pa	tudi	njegova	moč,	ki	gane,	
so	besede,	ki	še	po	dveh	tisoč	letih	in	v	najrazličnej
ših	deželah	razgibajo	duše.	Človeka	nehote	spreleta
va	srh,	ko	sliši	stavek:	»Jaz	pa	vam	pravim:	Ljubite	
svoje	sovražnike!«	Ali	pa:	»Kadar	pa	se	ti	postiš,	si	
pomazili	glavo!«	...	In	še:	»Ne	morete	služti	Bogu	
in	mamonu!«	Čudovito	preproste	besede	v	resnici	
segajo	do	dna	človeškga	srca	z	njegovimi	žgočimi	
strastmi	sovraštva,	napuha	in	poželenja.

»Blagor ubogim v duhu«
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Toda	 zakaj	 ni	 te	 preprostosti,	 te	 ne
posredne	 in	popolnoma	jasne	metode	v	
vsem	evangeljskem	učenju?	V	obdobju,	ki	
precej	kmalu	sledi	govoru	na	gori,	nekako	
novembra	 l.	28,	Jezus	popolnoma	spre
meni	 slog	 in	 začne	govoriti	 v	 “prilikah”.	
Zakaj?	Vprašanje	je	znano	in	nanj	ni	po
polnoma	zadovoljujočega	odgovora	kljub	
številnim	bogoslovnim	delom.	Nekateri	so	
trdili,	da	v	Jezusovem	govorniškem	slogu	
pravzaprav	 ni	 bilo	 spreminjanj	 in	 da	 je	
bila	v	širšem	pomenu	prilika	že	v	govo
ru	na	gori,	na	primer	v	znanem	stavku:	
»Vi	ste	sol	zemlje.	Če	pa	se	sol	pokvari,	s	čim	naj	
se	osoli?«	(Mt	5,13),	kjer	Jezus	primerja	vernike,	
katerih	gorečnost	popušča,	s	prestaro	soljo,	ki	 je	
bila	predolgo	na	zraku	in	soncu	in	o	kateri	trdi	Plinij	
Starejši,	da	 izgubi	 svojo	moč.	Drugi	 razlagalci	pa	
nasprotno	mislijo,	da	je	bilo	v	metodi	Kristusovega	
učenja	veliko	zavestnega	spreminjanja.	Morda	ga	je	
vznemirjalo	nasprotovanje,	ki	ga	je	takoj	v	začetku	
svojega	nastopa	srečal	v	spletkah	farizejev,	pa	je	
raje	uporabil	bolj	zakrite	izaze	in	čakal	svojo	uro,	ko	
se	bo	izražal	jasneje.
Zdi	se,	da	pojasnjuje	skrivnost	Matej	(13,1017);	

pa	vendar,	kako	je	celó	razlaga	še	vedno	skrivnostna	
in	primerna	za	razpravljanje!	Ko	so	apostoli	slišali,	
da	govori	učenik	v	prilikah,	 so	ga	vprašali,	 čemu	
uporablja	ta	način	učenja:
»Vam	 je	 dano	 spoznati	 skrivnosti	 nebeškega	

kraljestva,	njim	pa	to	ni	dano.	Kdor	namreč	ima,	se	
mu	bo	dalo	in	bo	imel	obilo;	kdor	pa	nima,	se	mu	

bo	vzelo	tudi	to,	kar	ima	...	Otopelo	je	namreč	srce	
temu	ljudstvu;	z	ušesi	so	težko	slišali	in	zatisnili	so	
si	oči	...	Blagor	pa	vašim	očem,	ker	vidijo,	in	vašim	
ušesom,	ker	slišijo!«	Nenavadni,	skoraj	pohujšljivi	
stavki,	ki	še	bolj	dražijo,	če	jih	primerjmo	z	Izaijevimi	
besedami,	na	katere	je	mislil	Jezus:	»Pojdi	in	reci	
temu	ljudstvu:	Poslušajte,	poslušajte,	a	ne	razume

vajte,	glejte,	glejte,	a	ne	spoznavajte!		Otôpi	srce	
temu	ljudstvu,	otéži	mu	ušesa,	zatisni	mu	oči:	da	
ne	 bo	 videlo	 s	 svojimi	 očmi,	 ne	 slišalo	 s	 svojimi	
ušesi,	da	njegovo	srce	ne	bo	razumelo,	da	se	ne	bo	
spreobrnilo	in	ne	bo	ozdravelo!«	(Iz	6,910).	Ta	“da	
ne”	je	strašen	in	zdi	se,	da	ga	Jezus	z	navajanjem	
preroka	sprejema.	Ali	je	ljudstvo,	ki	mu	je	govoril,	
že	prepustil	 njegovi	 pogubi,	 ker	 je	 bil	 utrujen	od	
njegove	nevere?	Ves	nadaljnji	 evangelij	 dokazuje	
prav	nasprotno;	dokazuje,	da	se	božje	usmiljenje	
ne	utrudi	tako	hitro	kakor	strasti	našega	srca.
V	trpkih	besedah,	v	katerih	je	čutiti	razočarano	

ljubezen,	moramo	predvsem	razumeti	obsodbo	člo
veškega	stanja,	neozdravljivo	slabost	naše	volje	in	
naše	gorečnosti.	Jezus,	ki	bere	v	dušah,	dobro	ve:	
prav	ti,	ki	mu	ploskajo,	ker	dela	čudeže,	ga	bodo	
zapustili	ob	začetku	njegove	žaloigre.	Skrivnost	Izra
elove	zaslepljenosti,	o	kateri	govori	Janez,	ki	navaja	
iste	Izaijeve	besede	(Jn	12,1740),	ni	prav	nič	globlja	
od	zaslepljenosti	kristjanov,	ki	jih	v	prihodnjih	sto
letjih	ne	bodo	spreobrnile	ne	besede	ne	čudeži.	Kaj	
torej	preostane.	Sveto	svetim!	»Svetega	ne	dajajte	
psom,	 in	 svojih	 biserov	 ne	mečite	 svinjam,«	 (Jn	
6,7).	Besedo	naj	prejmejo	tisti,	ki	imajo	ušesa,	da	
sliišijo!	Ko	se	zdi,	da	s	svojimi	skrivnostnimi	bese
dami	odlaga	na	svoje	pozneje	dovršeno	razodetje,	
Kristus	dejansko	vnaprej	izreka	sodbo	nad	človeško	
družbo,	ki	 ji	pravimo	Cerkev	 in	ki	 je	v	tako	veliki	
meri	zapletena		v	slučajnosti	in	žalostne	zemeljske	
stvarnosti,	pa	ima	vendar	v	svojem	bistvu	nevidne	
tiste	darove,	ki	ustvarjajo	svetnike,	ki	se	vidijo	le	v	
nekaterih	njenih	udih.
Malo	odveč	bi	bilo,	če	bi	hoteli	še	utesniti	oprede

litev	prilike	(parabole)	in	se	držati	šolske	razdelitve,	
kakršno	so	imeli	tako	radi	Grki.	Če	beseda	(ki	izvira	
iz	grške	parabalein,	čez	vreči),	v	helenskem	jeziku	
pomeni	primerjavo	in	se	jasno	razlikuje	od	vzgojne	
pripovedi	(apóloge),	uganke	(alegorije)	in	slike,	je	
v	hebrejščini	beseda	mâschâl	bolj	nedoločna	in	za
pletena.	Dokaz	temu	je,	ker	Janez	uporablja	drugo	
grško	besedo,	paroimía,	pregovor.	Preprosta	misel,	
rek,	 kot	 na	 primer:	 »Zdravnik,	 ozdravi	 sebe!«,	
zgodba	o	ubogem	Lazarju	s	tezo	ob	koncu,	vse	to	je	
mâschâl,	prav	tako	kakor	znani	priliki	o	sejalcu	ali	o	
izgubljenem	sinu.	Ta	zvrst,	ki	je	bila	zelo	v	rabi	pri	

ZRNO V ZEM LJI:  PRI LIKE

Sejalec

Usmiljeni Samarijan
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Judih,	ni	bila	govorni	okras,	ampak	prej	najprepri
čljivejša	oblika,	ki	je	bila	še	možna.	Dodati	moramo	
še,	da	semitsko	umovanje,	ki	je	zelo	daleč	od	naših	
miselnih	metod,	 izhajajočih	 iz	 grške	misli,	 pri	 tej	
pripovedni	zvrsti	ni	zahtevalo	logične	natančnosti	in	
didaktičnih	strogosti,	ki	bi	jih	želeli	mi.
Toda	tudi	takšne	kakršne	so,	so	prilike	čudovita	

slovstvena	dela.	Renan	ima	prav,	ko	meni,	da	je	v	
njih	»nekaj	podobnega		grškemu	kiparstvu,	kjer	je	
vzor	otipljiv	in	ga	je	mogoče	ljubiti.«	Našli	jih	bomo	
v	vsem	evangeliju	do	zadnjih	dni	Jezusovega	življe
nja.	Nekatere	od	njih,	na	primer	tista	o	sejalcu,	o	

pšenici	in	ljulki,	o	pametnih	in	nespametnih	devicah,	
o	 izgubljenem	 sinu	 in	 usmiljEnem	Samarijanu	 so	
se	nam	tako	vtisnile	v	spomin,	da	so	nerazdružno	
povezane	 z	 bistvom	 zahodnega	 duha.	 V	 vseh	 so	
ista	znamenja	preprostosti	v	izražanju	in	zdravega	
realizma,	 obenem	pa	 najpristnejše	 poezije,	 tiste,	
katere	izviri	so	samo	v	srcu.
Nekaj	 od	 njih	 so	 jih	 zbrali	 sinoptiki	 (Janez	 ne	

navaja	nobene	prilike)	z	očitnim	namenom,	da	bi	
ustvarili	iz	njih	celoto	(Lk	8;	Mr	4;	Mt	13).	Vse	prilike	
se	ukvarjajo	z	Božjim	kraljestvom.	Jezus	ga	po	vrsti	
primerja	s	semenom,	ki	ga	seje	sejalec	in	ki	požene	
samo	v	dobri	zemlji	–	z	dobro	posejano	njivo,	kamor	
poseje	ponoči	sovražnik	s	polnimi	rokami	ljulko	–	z	
gorčičnim	zrnom,	s	ponižno	gorčico,	z	“najmanjšim	
med	vsemi	semeni”,	iz	katere	pa	vendar	zraste	dre
vo,	“na	katerem	posedajo	ptiči”	–	s	
kvasom,	ki	 da	 vzhajati	 testu	–	 z	
mrežo,	ki	jo	vržejo	v	morje	in	se	
napolni	z	ribami,	med	katerimi	ri
bič	izbira,	tako	da	nekatere	zadrži,	
druge	pa	zavrže	–	z	biserom,	ki	je	
tako	 lep,	 da	 žrtvuje	 zanj	 človek	
vse	imetje,	samo	da	ga	lahko	kupi	
–	z	zakladom	ki	leži	skrit	v	zemlji,	
njegova	posest	pa	napolni	srce	z	
veseljem.	Brez	dvoma	je	v	zapo
redju	prilik	določen	namen.	Jezus	
je	hotel	najprej	opisati	ustanovitev	
Božjega	kraljestva,	seme,	ki	pože
ne	samo	od	sebe.	Gorčično	seme	
in	 kvas	 pomenita	 njegovo	 rast.	
Zaklad	 in	biser	govorita	o	prven

stveni	važnosti,	ljulka	in	mreža	pa	nam	dasta	slutiti	
potrebo	 in	 težavnost	 izbora.	Morda	 kartezijanska	
logika	v	teh	obrazcih	ne	bi	vedno	našla	zadoščenja,	
toda	kdo	bi	tajil,	da	te	primere	ne	najdejo	odmeva	
v	najbolj	skritem	kotu	našega	srca.
	 Podal	 jim	 je	 drugo	priliko;	 rekel	 je:	 »Nebeško	

kraljestvo	 je	podobno	 človeku,	 ki	 je	 posejal	 dobro	
seme	na	 svoji	 njivi.	Medtem	ko	 so	 ljudje	 spali,	 je	
prišel	njegov	sovražnik,	zasejal	ljuljko	med	pšenico	
in	odšel.	Ko	je	setev	zrastla	in	šla	v	klasje,	se	je	po
kazala	tudi	ljuljka.	Prišli	so	gospodarjevi	služabniki	in	
mu	rekli:	›Gospod,	ali	nisi	posejal	dobrega	semena	

na	svoji	njivi?	Od	kod	torej	ljuljka?‹	Dejal	jim	je:	
›Sovražen	človek	je	to	storil.‹	Služabniki	pa	so	mu	
rekli:	›Hočeš	torej,	da	gremo	in	jo	poberemo?‹	
›Nikakor,‹	je	dejal,	›da	morda	med	pobiranjem	
ljuljke	ne	izpulite	z	njo	vred	tudi	pšenice.		Pustite,	
naj	oboje	skupaj	raste	do	žetve.	Ob	času	žetve	
pa	porečem	žanjcem:	Zberite	najprej	ljuljko	in	
jo	povežite	v	snope,	da	jo	sežgemo,	pšenico	pa	
spravite	v	mojo	žitnico.‹«
Kako	je	lepa	in	kako	čiste	linije	ima	pripoved,	

ki	jo	Matej	tako	dovršeno	poda.	Kako	dobro	so	
jo	 razumeli	 galilejski	 	 kmetje,	 saj	 je	 bila	 kot	
nalašč	zanje	in	je	vsa	govorila	o	njihovi	izku
šnji!	Dobro	obdelana	zemlja,	posejano	dobro	
žito,	ljulka,	ki	je	v	začetku	tako	podobna	pše
nici	in	jo	je	mogoče	prepoznati	samo	po	njenih	
grenkih,	 črnih	 zrnih,	 ter	 so	 o	 njej	menili,	 da	

zamegli	možgane	in	zbuja	zle	občutke;	in	žetev,	ki	
jo	gospodar	presodi	z	očmi,	ves	žalosten,	če	je	žito	
“umazano”,	kakor	pravijo	francoski	kmetje,	kadar	je	
med	njim	polno	plevela.	Kako	nam	ta	prilika	zveni,	
ko	v	njej	za	preprostimi	besedami	zagledamo	sliko	
poslednje	žetve,	ko	bo	prišel	vsemogočni	Bog	sodit	
ljudi	 in	bo	sežgal	 ljulko!	Kako	nas	gane	razodetje	
o	skrivnostnem	izvoru	zla,	nas,	ki	iz	vsakdanje	iz
kušnje	vemo,	da	ni	dobro	zrno	nikoli	samo	v	zemlji	
in	je	sovražnik	vedno	pripravljen	pomešati	medenj	
seme	greha!	Tako	daleč	kakor	le	mogoče	od	vsake	
slovstvstvene	izumetničenosti	dosega	ta	zvrst	prilik	
vrhunec	 dovršenosti.	 Noben	 rabi,	 avtor	 podobnih	
pripovedi,	pa	tudi	noben	apostol	–	nihče	si	namreč	ni	
drznil	na	tem	področju	posnemati	Učenika	–	nikoli	ni	
dosegel	te	čudovite	lepote,	te	spontane	dovršenosti.

Ribolov

Izgubljeni sin
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Ali	 ste	 opazili?	 Vsaj	 štiri	 prilike	 omenjajo	 žito	
in	kruh.	Med	blagri,	ki	jih	je	Jezus	našteval,	pa	je	
tale:	»Blagor	vam,	ki	ste	zdaj	lačni,	kajti	nasičeni	
boste!«	 Ena	 najganljivejših	 potez	 žive	Mesijeve	
osebnosti	ja	namreč	ta,	da	se	vedno	postavlja	na	
raven	vsakdanjih	zanimanj,	da	ostane,	čeprav	Bog,	
na	višini	človeka.	Pozna	in	razume	naše	skrbi,	naše	
želje	in	naše	bojazni.	Ve,	da	ima	“brat	telo”,	kakor	
bo	govoril	asiški	ubožec,	svoje	zahteve,	Jezus	pa	s	
svojim	uslišanjem	te	skromne	potrebe	poveliča	in	
jih	poduhovlja.
Jezus	si	od	kruha	in		vina,	od	preprostih	stvarnosti	

naših	živil	ne	izposoja	samo	besed	za	svoje	primere,	
ampak	tudi	zakramentalne	nosilce	svoje	skrivnosti,	
od	katerih	živi	Cerkev	še	po	dva	tisoč	letih.
Nekega	dne,	ko	je	velika	množica	obdajala	nje

ga	 in	njegove	učence,	 je	 Jezus	sklenil,	da	se	 jim	
bo	nekoliko	umaknil	 in	si	poiskal	samoten	kraj	za	
počitek	in	zbranost.	Bilo	je	spomladi,	nekoliko	pred		
veliko	nočjo	l.	29,	v	začetku	aprila:	srečen	in	bežen	
trenutek,	ko	je	trava	sveža	po	gričih	in	gore,	pisano	
pobarvane	z	zelenimi	travniki	in	rdečimi	vetrnicami,	
nejasno	izstopajo	pod	bledomodrim	nebom.	Jezus	in	
njegovi	so	se	vkrcali	v	Kafarnaumu,	odpluli	na	odprto	
jezero	in	se	usmerili	proti	skoro	praznemu	ozemlju,	
ki	se	je	razprostiralo	južno	od	Betsaide	Julias.	Nje
govi	zagrizeni	poslušalci	pa	niso	mislili	tako:	množica	
je	do	odličnikov,	do	slavnih	ljudi	kakršnekoli	vrste	
vedno	predrzna	in	ne	pozna	zadržanosti.	Kmalu	so	
uganili	smer,	v	katero	je	odšel	prerok.	V	naglici	so	
pohiteli	 proti	 vzhodu.	 Iz	Kafarnauma	do	Betsajde	
Julias	 ni	 več	 kot	 deset	 kilometrov,	 če	 računamo	
ovinek	prek	mostu	čez	Jordan	nad	njegovim	izlivom	
v	jezero.	Ko	se	je	Kristus	izkrcal,	je	množica	že	bila	
tam,	vpila	in	od	veselja	krilila	z	rokami	–	počival	in	
zbran	bo	drugič.

Ko	je	Jezus	videl,	kako	so	mu	prekrižali	načrte,	
ni	prav	nič	pokazal	slbe	volje.	Povzpel	se	je	na	grič,	
pustil,	 da	 so	 ga	 obkolili	 brezobzirni	 gorečniki	 ter	
učil	in	zdravil	bolnike.	Ure	so	minevale	in	bilo	je	že	
kasno.	Ali	so	učenci,	kakor	poročajo	sinoptiki,	opo
zorili	Učenika,	da	bo	treba	lačne	ljudi	poslati	domov?	
Ali	je	po	Janezu	sam	vprašal	Filipa	(morda	zato,	da	
preizkusi	 njegovo	 vero):	 »Kje	 naj	 kupimo	 kruha,	

da	bodo	tile	jedli?	Filip	mu	je	odgovoril:	Za	dvesto	
denarijev	kruha	jim	ne	bi	bilo	dosti,	da	bi	vsak	dobil	
vsaj	majhen	kos.«	Dvesto	denarijev,	približno	175	
zlatih	frankov,	velika	vsota	za	trumo	ribičev,	toda	
majhna,	če	je	treba	nasititi	tolikšno	množico!

Nemgoče	je	natanko	preračunati	200	denarijev	v	
današnjo	vrednost.	Če	upoštevamo,	da	je	bil	denarij	
srebrn	kovanec,	bi	glede	na	njegovo	težo	in	današnjo	
ceno	srebra	200	denarijev	bilo	približno	400	evrov.	Če	
vzamemo	število	nasičenih	5.000	bi	torej	na	enega	
prišlo	0,08	evra	(=	8	evrocentov),	kar	pri	trenutnih	
cenah	pomeni,	da	bi	si	dva	delila	eno	30	gramsko	
kajzerico;	op. ur.).

Zdi	se,	da	so	bili	Mesijevi	učenci	v	največji	zadre
gi.	Vsi	so	čutili	zaskrbljenost.	Andrej,	brat	Simona	
Petra,	je	sporočil:	»Tukaj	imamo	samo	pet	hlebov	in	
dve	ribi.«	Toda,	ker	se	mu	je	zdelo	to	tako	smešno	
malo,	je	takoj	dodal:	»Pa	kaj	je	to	za	toliko	ljudi.«	
Jezus	je	miren,	kakor	vedno.	Velel	 je	 ljudem,	naj	
sedejo	po	travi.	Učenci	že	znajo		ravnati	z	množicami,	
njihova	rediteljska	služba	je	učinkovita.	Navzoči	so	
se	po	skupinah	po	petdeset	in	po	sto	razporedili	po	
griču.	Tedaj	je	Jezus	dvignil	oči	k	nebu,	vzel	kruh	in	
ga	blagoslovil.	Isto	je	naredil	tudi	z	ribami.	Nato	je	
dal	razdeliti	jed	med	navzoče,	da	je	vsak	dobil	svoj	
del,	medtem	ko	se	je	zdelo,	da	je	jed	neizčrpna	in	
se	neprestano	množi.	Ko	se	je	že	vsakdo	najdel,	so	
še	ostale	ribe	in	kruh.	Judje	so	vedno	nosili	s	seboj	
pletene	torbe	za	kruh	in	drugo,	tako	da	jim	je	Marcial	
vzdel	priimek	“prenašalci	košar”;	dvanajst	so	jih	ob	
strmenju,	občudovanju	 in	kmalu	 tudi	ob	blaznem	
navdušenju	množice	napolnili	z	ostanki	čudežnega	
obeda.
Dogodek,	ki	je	eden	najslavnejših	v	evangeliju,	je	

tudi	eden	najbolj	trdno	ugotovljenih	Jezusovih	čude
žev.	Vsa	štiri	besedila	na	skoraj	dobesedno	soglasen	
način	poročajo	o	njem	(Mt	14,1321;	Mr	6,3041;	Lk	
9,1017;	Jn	6,115).

Marko	(8,110)	in	Matej	(15,3239)	poročata	še	o	
drugi	pomnožitvi	kruha	po	Jezusovem	potu	v	Fenicijo	
in	Deseteromestje,	na	kraju,	ki	je	precej	blizu,	kjer	se	
je	zgodila	prva	pomnožitev	kruha.	Razlike	med	prvim	
in	drugim	čudežem	so	malenkostne:	drugič	je	bilo	
sedem	hlebov,	štiritisoč	udeležencev	in	so	odnesli	s	
seboj	sedem	košev	ostankov.

Nič	 tudi	ni	verjetnejšega	od	usmiljenja	 in	oče
tovske	pozornosti,	ki	jo	znova	srečamo	pri	Jezusu.	

KRUH ŽIV LJENJA

Dovolj za vse
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Zato	 je	 precej	 abotno,	 če	 gledamo	 v	 tem	 samo	
nauk	o	zaupanju	v	Božjo	Previdnost,	kakor	nekate
ri	modernisti,	ki	so	zatrjevali,	da	je	Mesija	ukazal,	
naj	začno	deliti	hrano,	ker	je	pač	vedel,		da	je	bilo	
še	skrite	hrane	med	množico	in	bo	prišla	na	dan.	
Nesmiselno	je	tudi	govoriti	o	“pomnožitvi	hranilne	
moči	 peterih	 kruhov	 ali	 o	 hipnotičnem	 vplivu	 na	
želodce	pet	tisoč	zbranih	ljudi.	Stojimo	pred	enim	
od	dejstev,	ki	jih	ne	moremo	iztrgati	iz	evangelija,	
če	nočemo	zanikati	evangelija	samega.	Hlebi	in	ribi	
možakarja	iz	Betsajde	Julias	izzivajo	razum	in	nas	
opominjajo	k	ponižnosti.
Čudež	pa	ni	imel	samo	človeškega	pomena.	»Kdo	

hrani	svet,«	vprašuje	sv.	Avguštin,	»če	ne	tisti	ki	iz	
nekaj	zrn	prikliče	žetev?	Jezus	je	storil,	kar	je	kot	Bog	
mogel	storiti.	Ista	sila,	ki	dá,	da	iz	nekaj	zrn	priklije	

žito,	množi	v	njegovih	rokah	hlebe.	Kristus	je	namreč	
imel	moč	in	petero	hlebov	je	kakor	seme,	ki	ni	bilo	
vrženo	v	zemljo,	ampak	jih	je	pomnožil	tisti,	ki	je	
ustvaril	tudi	zemljo.«	Ne	moremo	dvomiti,	da	so	se	
Judje,	ki	so	bili	deležni	čudeža,	gotovo	spomnili	tistih	
vrstic	iz	Prve	Mojzesove	knjige,	kjer	iz	Elohimovih	
rok	(=	iz	rok	Boga)	prihajajo	za	življenje	potrebne	
stvari,	tudi	vse,	kar	raste	v	vodi,	na	zemlji	in	v	zraku,	
»trava,	ki	nosi	seme,«	in	drevesa,	bogata	sadežev.	
Ob	tej	priliki	je	Jezusovo	božanstvo	čudovito	zasijalo.
V	tem	pa	je	bila	skrita	še	druga	resničnost.	Nihče	

ne	more	brati	pripovedi	o	čudežu,	kjer	Jezus	blago
slovi	kruh	in	ga	ponudi	ljudem,	ne	da	bi	se	takoj	ne	
spomnil	na	drug	trenutek,	kjer	je	Jezus	pozneje,	na	
predvečer	svojega	trpljenja,	blagoslovil	drug	kruh	in	
ga	razdelil	kot	svoje	meso	sámo.	Podobnost	je	tako	
velika,	da	so	nekateri	racionalisti	gledali	v	pomnožitvi	
kruha	samo	alegorijo	evharistične	gostije.	Cerkev,	
ki	vztraja	pri	dejanski	resničnosti	čudeža,	gleda	v	
njem	predpodobo	zakramenta	in	njegovo	napoved.
Ta	razlaga	ne	more	vzbujati	dvoma:	v	četrtem	

evangeliju	je	jasno	pokazana	(Jn	6,2259).	Potem	
ko	je	Jezus	pomnožil	kruh,	se	je	umaknil	navdušeni	
množici.	Znova	se	je	prepeljal	čez	jezero.	Ljudstvo	
mu	 znova	 sledi	 in	 ga	najde.	 Tudi	 on	mora	 znova	
govoriti.	Zato	zbere	v	kafarnaumski	shodnici	tiste,	
ki	ga	hočejo	poslušati.	Ni	bila	sobota,	saj	so	smeli	
veslati,	da	so	prišli	po	vodni	poti.	Dvorana	je	bila	
prazna	in	na	voljo	ljudstvu.	Kaj	bo	Jezus	tokrat	po
vedal	množici?	Jezus	je	vedel,	da	nihče	ni	razumel	
pravega	pomena	čudeža.	Kakor	pravi	neki	razlagalec,	
»so,	namesto	da	bi	gledali	v	kruhu	znamenje,	gledali	
v	znamenju	samo	kruh.«	Kako	človeško	je,	da	samo	
v	zemeljskem	pomenu	razlagamo	najredkejše	Božje	
darove!	Zato	je	Mesija	povzel:	»Ne	iščete	me	zato,	
ker	ste	videli	znamenja,	ampak	ker	ste	jedli	kruh	in	

se	nasitili.	Ne	delajte	za	jed,	ki	mine,	temveč	za	jed,	
ki	ostane	za	večno	življenje	...	Ni	vam	Mojzes	dal	
kruha	iz	nebes,	ampak	moj	Oče	vam	daje	resnični	
kruh	iz	nebes.	Božji	kruh	je	namreč	tisti,	ki	prihaja	
iz	nebes	in	daje	svetu	življenje.«	Pri	podobnem	go
vorjenju,	kjer	je	bilo	znamenje	živa	voda,	ne	kruh,	
je	Samaritanka	odvrnila	tako,	da	je	prosila	Jezua,	
naj	ji	vedno	daje	vodo,	ki	bo	potolažila	njeno	žejo.	
Enako	 so	 odgovorili	 kafarnaumski	 Judje,	misleč	
samo	na	telesno	lakoto:	»Gospod,	vselej	nam	daj	
tega	kruha.«	Jezus	pa	je	dvignil	razgovor	na	višjo	
raven	 in	odgovoril:	»Jaz	sem	kruh	življenja.	Kdor	
pride	k	meni,	gotovo	ne	bo	lačen,	in	kdor	vame	ve
ruje,	gotovo	nikoli	ne	bo	žejen.	Volja	mojega	Očeta	
je	namreč,	da	ima	vsak,	kdor	gleda	Sina	in	veruje	
vanj,	večno	življenje,	 in	jaz	ga	bom	obudil	posle
dnji	 dan.«	Poslušalci	 so	 se	od	 začudenja	 zgrozili:	
v	njih	se	je	začelo	buditi	ogorčenje.	Ali	ima	prerok	
sam	sebe	za	Boga?	To	bi	bilo	bogokletje.	Nekateri	
so	začeli	mrmrati.	Ali	ni	to	Jezus,	Jožefov	sin,	čigar	
očeta	in	mater	poznamo?	Pa	pravi,	da	je	prišel	 iz	
nebes!	Jezus,	ki	jih	je	slišal,	je	povzel	še	odločne
je:	»Resnično,	resnično,	povem	vam:	Kdor	veruje,	
ima	 večno	 življenje.	 Jaz	 sem	kruh	 življenja.	 Vaši	
očetje	so	jedli	v	puščavi	mano	in	so	pomrli	...	Jaz	
sem	živi	kruh,	ki	sem	prišel	iz	nebes.	Če	kdo	jé	od	
tega	kruha,	bo	živel	vekomaj	...«	Nato	je	še	dodal	
in	napovedal	skrivnost	nadčloveške	tragike	svojega	
poslanstva:	»Kruh	pa,	ki	ga	bom	dal	jaz,	je	moje	
meso	za	življenje	sveta.«
Tu	 prestopa	metafizični	 evangelist	 Janez	 okvir	

znamenja	ter	jasno	izpoveduje	nauk,	ki	bo	ob	za
dnji	večerji	dobil	vso	svojo	daljnosežnost.	Tu	ne	gre	
več	za	alegorijo	(podobo),	niti	za	tajnost.	Daritveni	
smisel	Mesijeve	usode	je	jasno	izražen.	Ali	so	mo
gli	Judje,	ki	so	vzklikali	čudežu	pomnožitve	kruha,	
razumeti	njegov	pravi	pomen?	Nikakor	ne.	Gotovo	
so	po	svojem	starem	pojmovanju	o	slavnem	Mesiju	
mislili	na	ponovno	vzpostavitev	kraljestva,	kjer	bi	
bilo	nadvse	udobno	imeti	za	kralja	človeka,	ki	raz
polaga	 s	 tolikšno	 oblastjo.	 Ljudje	 omahujejo,	 ker	
ne	morejo	razumeti.	»Moje	meso	je	resnična	jed	in	
moja	kri	resnična	pojača.«	Kaj	pomenjo	te	nenava
dne	besede?	Ali	bodo	res	jedli	tega	človeka?	Celo	
učenci	se	za	trenutek	odmaknejo	skrivnostni	trdoti	
besede.	Kaj	zato?	Beseda	je	bila	izrečena.Pozneje	
bodo	njegovi	zvesti	razumeli,	da	ni	bil	velikodušni	
čudež	pomnožitve	kruha	nič	v	primeri	z	darom,	ki	
je	bil	dovršen	na	Kalvariji,	in	da	je	vsa	veličina,	ves	
sijaj	in	vse	življenje	odkupljeno	samo	s	krvjo.

Ostanki

Starokrščanski simbol
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V	 prejšnjem	 razmišljanju	 smo	
ugotovili,	 kako	Gospod	 nadaljuje	
s	skrbjo	za	svojo	Cerkev	preko	
službe	 škofov	 ob	 pomoči	
duhovnikov	 in	 diakonov.	
V	njih	je	Jezus	navzoč	v	
moči	 svojega	Duha	 in	
še	 naprej	 služi	 Cerkvi	
tako,	da	v	njej	ohranja	
vero,	upanje	in	pričeva
nje	ljubezni.	Te	službe	
so	 torej	 véliki	 Gospo
dov	dar	vsaki	krščanski	

skup	nosti	 in	 vsej	 Cerkvi,	
ker	 so	 živo	 znamenje	 njego
ve	 navzočnosti	 in	 njegove	
ljubezni.
Danes	se	hočemo	vpra

šati,	kaj	se	zahteva	od	teh	
cerkvenih	služabnikov,	da	bi	mogli	

na	verodostojen	in	ploden	način	živeti	svojo	službo.
V	“Pastoralnih	pis

mih”,	 poslanih	 svoji
ma	 učencema	 Timo
teju	in	Titu,	se	apostol	
Pavel	skrbno	zadržuje	
na	 podobah	 škofov,	
duhovnikov	 in	diako
nov,	pa	tudi	na	podo
bi	 vernikov,	 starih	 in	
mladih.	Ustavlja	se	na	
opisu	vsakega	kristja
na	v	Cerkvi	in	opiše	za	
škofe	in	duhovnike	in	
diakone	 to,	 k	 čemur	
so	poklicani	in	značil
nosti,	 ki	morajo	 biti	
razpoznavne	 v	 njih,	
ki	 so	 izbrani	 in	 po
stavljeni	v	te	službe.	
Značilno	je,	da	poleg	
nujnih	 darov	 vere	 in	
duhovnega	 življenja,	
ki	jih	ni	mogoče	zane
mariti,	ker	so	življenje	
sámo,	apostol	našte
va	nekaj	 kreposti,	 ki	
so	 tipično	 človeške:	
gostoljubnost,	 trez
nost,	 potrpežljivost,	
krotkost,	zaupljivost,	srčna	dobrota.	To	je	abeceda,	
temeljna	slovnica	vsake	službe.	To	mora	biti	temelj
na	slovnica	vsakega	škofa,	vsakega	duhovnika,	vsa
kega	diakona.	Brez	te	lepe	in	izvirne	dovzetnosti	za	
spoznanje,	srečanje,	pogovor,	za	spoznavanje	bratov	

in	povezovanje	z	njimi	na	spoštljiv	in	iskren	način,	
ni	mogoče	nuditi	zares	veselega	in	verodostojnega	
služenja	in	pričevanja.
Potem	je	tukaj	temeljna	drža,	ki	jo	Pavel	pripo

roča	svojim	učencem	in		posledično	vsem,	ki	so	bili	
določeni	 za	 pastoralno	 službo,	 najsi	 bodo	 škofje,	
duhovniki,	starešine	ali	diakoni.	Apostol	spodbuja,	da	
bi	neprestano	razvijali	dar,	ki	so	ga	prejeli	(prim.	1	
Tim	4,14;	2	Tim	1,6).	To	pomeni,	da	mora	biti	vedno	
živa	zavest,	da	nihče	ni	škof,	duhovnik	ali	diakon	zato,	
ker	je	bolj	brihten	ali	bolj	sposoben	od	drugih,	ampak	
samo	v	moči	daru,	daru	ljubezni,	ki	ga	je	podelil	Bog	
v	moči	svojega	Duha	v	dobro	svojega	ljudstva.	Ta	
zavest	je	zares	važna	in	pomeni	milost,	za	katero	je	
treba	prositi	vsak	dan!	Pastir,	ki	se	zaveda,	da	njego
va	služba	izhaja	zgolj	iz	usmiljenja	in	iz	Božjega	srca,	
ne	bo	mogel	nikoli	zavzeti	avtoritarne	drže,	kakor	da	
bi	vsi	spadali	pod	njegovo	komando	in	bi	skupnost	
bila	njegova	last,	njegovo	osebno	kraljestvo.
Zavest,	da	je	vse	dar,	milost,	pomaga	pastirju,	

da	ne	pade	v	skušnjavo,	da	bi	se	postavil	v	središče	
pozornosti	in	da	bi	se	zanašal	samo	nase.	To	so	
skušnjave	 nečimrnosti,	 ošabnosti,	 samozado
voljnosti	 in	 domišljavosti.	 Gorje,	 če	 kak	 škof,	
kak	duhovnik	ali	kak	diakon	misli,	da	vse	ve,	da	
ima	vedno	odgovor	na	vsako	vprašanje,	da	ne	
potrebuje	nikogar.	Nasprotno	pa	mora	zavest,	
da	je	on	sam	prvi	predmet	Božjega	usmiljenja	
in	sočutja,	pripraviti	služabnika	Cerkve	do	tega,	
da	je	vedno	ponižen	in	razumevajoč	do	drugih.	
Čeprav	se	zaveda,	da	je	poklican	k	pogumnemu	
čuvanju	 zaklada	 vere	 (prim.	 1	 Tim	 6,20),	 bo	
prisluhnil	ljudem.	Zaveda	se	namreč,	da	se	ima	
še	vedno	kaj	naučiti	celo	od	tistih,	ki	so	morda	
daleč	od	vere	in	Cerkve.	Vse	to	pa	mora	voditi	
k	 temu,	da	bo	do	sobratov	zavzel	nov	odnos,	
ki	ga	označuje	sprejemanje,	soodgovornost	 in	
skupnost.
Dragi	prijatelji,	vedno	moramo	biti	hvaležni	

Gospodu,	ker	v	osebi	in	službi	škofov,	duhovnikov	
in	diakonov	ne
prenehoma	vo
di	 in	 oblikuje	
svojo	 Cerkev,	
da	 raste	 na	
po	ti	 svetosti.	
Isto	časno	 ne	
smemo	 neha
ti	moliti,	da	bi	
pastirji	 naših	

skupnosti	 mogli	
biti	 živa	 podoba	
skupnosti	 z	 Bo
gom	 in	 njegove	
ljubezni.

papežev verouk

Frančišek                                                                                                                                    CERKEV

ŠKOFJE – DUHOVNIKI – DIAKONI
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Vnebovzeto	 krščanska	 umetnost	 predstavlja	 z	
nogo	na	glavi	kače	–	v	tem	vidi	izpolnitev	starodavne	
prerokbe,	da	bo	strla	moč	zla,	ki	jo	kača	oziroma	
zmaj	 predstavljata	 (1	Mz	 3,15).	Na	 praznik	 vne
bovzetja	premišljujemo	v	bogoslužju	svetopisemski	
odlomek,	ki	govori	o	zmagi	žene	–	obdane	z	dvanaj
stimi	zvezdami	–	nad	zmajem,	ki	kakor	kača	uteleša	
zapeljive	sile	zla.	S	tem,	da	sta	Adam	in	Eva	popu
stila	zapeljivi	kači	in	utrgala	sad	s	prepovedanega	
drevesa	v	želji,	da	bi	postali	kakor	Bog,	se	je	njuno	
življenje	spremenilo	v	zgodbo	nasilja,	sovraštva	in	
smrti.	To	nasilje,	ki	so	ga	kakor	popotnico	prejeli	
njuni	potomci,	je	svoj	vrh	doseglo	v	morijah	20.	sto
letja.	Človek	tedaj	ni	več	ubijal	iz	obrambe,	ampak	
je	umor	spremenil	v	svoj	“posel”:	ubijal	je	načrtno,	
sistematično,	z	vrhunsko	izpopolnjeno	tehniko	in	si	
pri	tem	pomagal	s	prefinjenimi	ideološkimi	prijemi.	
20.	 stoletje	 s	 svojo	 “mašinerijo”	 za	 sistematično	
iztrebljanje	ras,	narodov	in	drugače	mislečih	
bo	 za	 vedno	 ostalo	 nedojemljiva	 črna	
luknja	v	zgodovini	človeštva,	ki	se	z	
njo	ne	bo	mogoče	nikoli	sprijazniti;	
za	vekomaj	bo	človeku	ogledalo	
njegove	najbolj	 temne	plati,	ki	
jo	vsak	nosi	v	sebi,	ne	da	bi	jo	
mogel	 doumeti;	 za	 vekomaj	
se	bo	moral	vsakdo	zavedati:	
možnost,	da	se	iz	civilizirane
ga	človeka	lahko	v	hipu	spre
menim	 v	 zver,	 je	 najgloblja	
resnica	o	meni.
Pogled	 v	 zgodovino	 člove

štva	kaže,	da	umor	človeku	ni	
bil	nikoli	tuj.	Največje	kulture	vi
dijo	v	svojih	izvorih	umor	–	še	več:	
bratomor.	Romul	je	ubil	brata	Rema,	
Kajn	brata	Abela.	V	prvem	dogodku	so	
Rimljani	videli	utemeljitev	mesta	Rim,	v	
drugem	Hebrejci	začetek	človeške	zgodovine.	
Sveto	pismo	pa	pravi,	da	je	Bog	takoj	po	Kajnovem	
bratomoru	dal	vedeti:	vsak	novi	umor	bo	mašče
van.	Dal	je	torej	zapoved:	Ne	ubijaj!	Ta	zapoved	je	
postala	institucija,	kulturna	oblika,	ki	je	človeštvo	
varovala	pred	izbruhom	samouničenja	in	je	zato	ni	
smel	nihče	prestopiti.	Nasilje	je	spremljalo	človeka	
od	njegovih	začetkov,	ni	pa	smelo	prestopiti	mej,	ki	
so	mu	bile	zakoličene.	Enako	je	bilo	z	vojnami;	te	
so	bile	odvod	za	zlo,	ki	se	kopiči	v	vsaki	družbi	in	bi	
se	ta	–	če	ga	vojne	ne	bi	izločile	–	v	njem	utopila.	
Zlo,	ki	je	eksplodiralo	v	20.	stoletju,	pa	meja	ni	več	
poznalo;	postalo	je	totalitarno	in	brezmejno.
Že	 pol	 stoletja	 prej	 ga	 je	 zaznal	 véliki	 prerok	

Dostojevski.	Ob	opazovanju	anarhističnih,	nihilistič
nih,	socialističnih	in	liberalističnih	idej,	ki	so	začele	v	
drugi	polovici	19.	stoletja	preplavljati	rusko	družbo,	
je	uvidel,	da	 to	vodi	v	 smer	apokaliptične	morije	
brez	meja.	Novega	duha	je	popisal	v	liku	Kirila	iz	

romana	Besi.	Po	Kirilu	Bog	človeka	omejuje,	zato	
Boga	ne	sme	biti	–	 in	če	Boga	ni,	 je	človeku	vse	
dovoljeno.	Svojo	vsemogočnost,	božanskost	in	vr
hunsko	gospostvo	pa	lahko	človek	najbolje	dokaže	
s	 samomorom,	 ki	 ga	 je	 Kiril	 tudi	 storil.	 V	 pismu	
prijatelju	Ozmidovu	Dostojevski	nadaljuje:	»Pomisli	
sedaj,	da	ni	Boga	ali	nesmrtnosti	duše.	Povej	mi:	
Čemu	naj	bi	živel	pravično	in	delal	dobra	dela,	če	
bom	s	smrtjo	dokončno	izginil	z	zemlje?!	Če	pa	je	
tako,	zakaj	ne	bi	smel	drugim	rezati	grl,	ropati	in	
krasti?«	Tudi	Hugo	je	novega	duha	povzel	v	stavku:	
»Tega	človeka	lahko	mirne	vesti	ubiješ,«	stoletje	prej	
pa	Chateaubriand:	»Na	dnu	teh	različnih	sistemov	
najdemo	enako	junaško	zdravilo,	priznano	ali	skrito:	
to	zdravilo	je	ubijanje.«
19.	stoletje	 je	bilo	prelomnica	v	zgodovini	člo

veške	 kulture.	 Institucija	 zapovedi:	 »Ne	 ubijaj!«	
je	popustila.	To	je	opazil	tudi	Karl	von	Clausewitz	

(1780–1831),	največji	teoretik	vojne;	opazil	
je,	da	je	začela	razpadati	starodavna	in
stitucija	vojne.	Vojno	je	človek	iznašel	
kot	 igrišče,	 kot	 prostor,	 da	 bi	 na	
njem	“igral”	nasilje	po	določenih	
pravilih,	med	prijatelji,	za	dolo
čen	čas,	na	omejenem	prostoru.	
S	propadom	vojne	kot	instituci
je	je	nasilje	ušlo	izpod	nadzora	
in	v	vsej	polnosti	izbruhnilo	v	
20.	stoletju,	danes	pa	nad	člo
vekom	visi	 kot	 apokaliptična	
grožnja,	ki	lahko	hipoma	uniči	
planet	in	človeštvo.
Propadanje	institucij,	ki	člo

veka	 od	 zunaj	 omejujejo,	 je	
dej		stvo	 in	 kolesa	 zgodovine	 ni	

mogoče	zavrteti	nazaj.	Sredi	bazena	
nasilja	 danes	 nasilje	 nenadzorovano	

rojeva	vedno	novo	nasilje	in	grozi,	da	se	
bo	zaostrilo	do	skrajnosti,	do	apokalipse,	ki	so	

jo	preroki	v	davnini	napovedovali.	Strah	pred	uniče
njem	sveta	je	danes	najgloblje	zasidran	v	človeštvu.
Praznik	vnebovzetja	pa	nakazuje	smer	nove	ze

mlje.	Marija	je	lik	novega	človeka,	novega	načina	
mišljenja,	nove	etike.	Meje	je	odkrivala	sama	v	sebi	
in	jih	spoštovala.	Dobrega	ni	delala	pod	pritiskom	zu
nanjih	institucij,	zunanjih	navad	in	običajev,	ampak	
sama	iz	sebe	–	zato	je	brezmadežna.	Vnebovzeta	pa	
je,	ker	se	je	vse	njeno	življenje	zlivalo	v	novo	življe
nje,	v	en	sam	“da”	božji	volji.	V	hvalospevu	–	v	eni	
najlepših	duhovnih	stvaritev,	ki	jih	človeštvo	pozna	
–	je	Marija	svoje	življenje	povzela	v	izraz	“ponižnost”	
(Lk	1,46–55).	Ponižnost	ni	razosebljenost,	ampak	
temeljna	krepost,	ki	človeka	dviguje	nad	“goljfivo	
kačo”	zla	in	odpira	pot	novemu	Jeruzalemu	napro
ti.	Danes	je	to	edina	pot,	ki	človeka	vodi	iz	bazena	
medčloveškega	nasilja	–	je	obliž	na	rano	od	vekomaj	
ranjenemu	človeku.

Robert Petkovšek

MARIJA – LIK NOV EGA ČLOV EKA
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P. Bruno Korošak

V ERUJEM V V EČNO ŽIV LJENJE
prvi del

ESCHATA ALI KONČNA USODA ČLOVEKA
II. VMESNO BIVANJE

8 – “Vice”
nadaljevanje

Sveta	Katarina	iz	Genove	uči,	da	se	sodba	zgodi	
“ob	uri	smrti”	in	da	tisti	trenutek	duše	“vidijo	enkrat	
samkrat	v	sebi	vzrok	vic,	ki	jih	imajov	sebi,	...		potem	
pa	nikoli	več”,	ker	od	tega	trenutka	dalje	“ne	morejo	
ne	hoteti	ne	želeti	drugega	kot	čisto	hotenje	Ljubezni”.	
Posledično	“se	ne	morejo	več	obrniti	k	samim	sebi	niti	
reči:	‘Storil	sem	take	grehe,	zato	zaslužim	biti	tu’,	niti	
reči:	‘Rad	bi,	da	jih	ne	bi	storil,	da	bi	takoj	šel	v	raj	‘”.
Iz	tega	sledi,	da	duše,	ki	so	zdaj	popolnoma	pre

vzete	 z	 Božjo	 ljubeznijo,	 ne	morejo	 drugače,	 kot	
ostati	 popolnoma	 brezbrižne	 glede	 daritev,	 ki	 jih	
opravljajo	njihovi	sorodniki	na	zemlji:
»In	če	jim	ti	na	svetu	store	kak	dar	...	se	oni	ne	

morejo	več	ljubeznivo	obrniti,	da	bi	videli	rečeni	dar	
...	Če	bi	se	namreč	lahko	obrnil,	da	bi	videl	rečeni	
dar,	bi	prav	to	bilo	dejanje,	ki	bi	odvzelo	vidik	Bož
je	ljubezi	...	nikoli	več	se	ne	more	obrniti	po	svoji	
všečnosti,	tako	je	ponotranjena	in	preoblikovana	v	
Božji	volji.«
Ta	trditev	sv.	Katarine	o	nesposobnosti	tistih,	ki	

so	odšli,	da	bi	mogli	občutiti	priprošnjo	živih,	nam	
nalaga,	da	globlje	raziščemo	stališče	teologov,	ki	so	
priznavali	celo	nadomestno	zadoščenje	za	grešnike,	
ki	so	se	kesali	v	onostranstvu.
Zares	v	preteklih	stoletjih	ni	manjkalo	teolgov,	ki	

so	se	v	podporo	takemu	nadomestnemu	zadoščeva
nju	sklicevali	na	Drugo	knjigo	Makabejcev,	12,3945:
»Naslednji	dan	so	se	Judovi	ljudje	odpravili	–	bil	

je	že	skrajni	čas	–,	da	bi	pobrali	trupla	svojih	padlih	
in	jih	skupaj	s	sorodniki	položili	v	grobnico	njihovih	
očetov.	Tedaj	so	našli	pri	vsakem	izmed	njih,	na
mreč	 pod	 tuniko,	 svetinje,	 posvečene	 jámnijskim	
malikom,	ti	pa	so	Judom	po	postavi	prepovedani.	
Vsem	je	postalo	jasno,	zakaj	so	tisti	vojaki	padli.	Vsi	
so	torej	slavili	pota	pravičnega	sodnika,	Gospoda,	ki	
razkriva,	kar	je	skrito.	Potem	so	obhajali	bogoslužje	
in	prosili,	da	bi	bila	storjena	pregreha	popolnoma	
izbrisana.	Plemeniti	Juda	pa	je	posvaril	moštvo,	naj	
se	varujejo	greha,	saj	vendar	vidi,	kaj	se	je	zara
di	prestopka	zgodilo	tistim,	ki	so	malo	prej	padli.	
Napravil	 je	nabirko	od	moža	do	moža	 in	poslal	 v	
Jeruzalem	približno	dva	tisoč	srebrnih	drahem,	da	
bi	se	opravila	daritev	za	greh.	V	tem	je	ravnal	zelo	
lepo	in	plemenito,	saj	je	mislil	na	vstajenje.	Zakaj	ko	
ne	bi	pričakoval,	da	bodo	padli	vstali,	bi	bilo	odveč	
in	nespametno	moliti	za	mrtve.	Pred	očmi	je	imel	
tudi	sijajno	nagrado,	pridržano	za	tiste,	ki	zaspijo	
(umrejo)	pobožno:	sveta	in	pobožna	misel!	Zato	je	

namreč	naročil	to	spravno	daritev	za	umrle,	da	bi	bili	
oproščeni	greha.«
Besedilo	je	bilo	napisano	v	prvih	desetletjih	1.	stole

tja	pred	Kristusom	in	odseva	eshatološki	nauk	pozne
ga	judaizma	in	nekanoničnih	knjig,	ki	je	predvidevalo	
povratek	v	življenje	na	tej	zemlji,	čeprav	v	globoko	
spremenjenih	okoliščinah.	V	tem	predvidevanju	naj	bi	
duh	rajnega	čakal	v	enem	od	oddelkov	šeola,	ki	ga	je	
določil	Abraham	po	kratki	sodbi	(prim.	njene	sledove	
v	Lk	16,2531).	Šele	na	“strašni	Gospodov	dan”	je	
bila	predvidena	dokončna	Božja	sodba	na	natančno	
določenem	kraju	tukaj	na	zemlji,	v	dolini	Jozafat,	in	
dodelitev	vsakemu	duhu	isto	telo,	toda	molekularno	
prestrukturirano,	 da	bo	 lahko	na	obnovljeni	 zemlji	
živelo	neuničljivo	življenje	pod	dobrovoljnim	Božjim	
pogledom.	Med	Abrahamovo	površno	preiskavo	 in	
nezmotljivo	Božjo	sodbo		si	je	bilo	mogoče	predstav
ljati	 kako	 spremembo	na	boljše	duhovnega	 stanja	
pokojnega	ob	upoštevanju	prošenj	in	zadostilnih	da
ritev	v	verskem	središču	v	Jeruzalemu	in	pripadnosti	
pokojnega	privilegiranemu	izraelskemu	ljudstvu,	jedru	
novega,	prerojenega	človeštva.
Nova	 zaveza	 pa	 oznanja	 veselo	 in	 nezaslišano	

novico	 o	možnosti	 vstopiti	 po	 smrti	 v	 skupnost	 z	
Bogom	samim	(1	Kor	13,2;	1	Tes	4,17;	1	Jn	3,2);	
pozna	tudi	dvojno	sodbo,	vesoljno	in	posebno,	ki	je	
takoj	po	smrti.	Prva	je	dobrotljiva	pripustitev	ljudi	
v	 to	 življenje	 skupnosti,	 opravljena	 kot	 sodba	 po	
izbiri	Boga	Očeta	pred	stvarjenjem	sveta,	druga	pa	
je	pregled	posameznega	življenja	v	vmesnem	biva
nju,	ki	se	odvija	pod	osvetljevalnim	žarkom	Jezusa	
Kristusa,	 kateremu	 je	Oče	 prepustil	 vsako	 sodbo	
(prim.	 Jn	 5,22).	Odtod	 podoba	 dveh	 knjig	 sodbe	
v	 skladu	 z	Razodetjem	 (20,1114).	Obojna	 sodba	
je	neizpodbitna:	kar	 je	pisano,	 je	pisano.	Samo	v	
redkih	primerih	reanimacije,	povratka	v	življenje	z	
dovoljenjem	poveličanega	Jezusa,	se	posebna	sodba	
podvoji;	je	pa	v	vsakem	primeru	ta	sodba	na	podlagi	
del,	opravjenih	v	času	zemeljskega	bivanja	in	se	tako	
sklada	s	“knjigo	življenja”,	z	vesoljno	sodbo,	z	Božjim	
odrešilnim	načrtom.
Tudi	ne	moremo	najti	v	Novi	zavezi	kake	spodbu

de	za	molitev	za	mrtve	“da	bi	bili	odvezani	od	svojih	
grehov”	v	onostranstvu.	Besedilo,	ki	so	ga	pogosto	
navajali	latinski	teologi	v	korist	odveze	v	onostrantvu,	
Mt	12,32:	»Če	pa	kdo	reče	kaj	zoper	Svetega	Duha,	
mu	ne	bo	odpuščeno	ne	v	tem	veku	ne	v	prihodnjem«	
ne	gre	razumeti	kot	možnost	odpuščanja	grehov	v	
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prihodnjem	svetu,	ampak	kot	nebeško	sankcijo,	ker	
je	ta	greh	nemogoče	odpustiti	v	skladu	z	Jezusovim	
pooblastilom	Petru	in	drugim	apostolom:	»Katerim	
grehe	odpustite,	so	jim	odpuščeni;	katerim	jih	zadr
žite,	so	jim	zadržani«	(Mt	18,18;	16,19;	Jn	20,22
23).	Sicer	pa	tudi	Marko	3,29	in	Luka	12,10	poroča	
o	 Jezusovih	 besedah	 takole:	 	 »Kdor	 pa	 preklinja	
Svetega	Duha,	vekomaj	ne	bo	dosegel	odpuščanja,	
ampak	ga	bo	greh	večno	bremenil.«
Pripomnimo	tudi,	da	Jezus	ni	bil	naklonjen	po

grebnim	slovesnostim.	(Mt	23,29)	in	spodbuja	enega	
svojih	učencev:	»Pusti,	naj	mrtvi	pokopljejo	svoje	
mrtve«	(Lk	9,60;	prim.	Mt	8,22).	Živi	morajo	biti	
polni	vere	v	njega,	ki	je	“vstajenje	in	življenje”	in	
trdno	upati	vanj,	ki	je	rekel	»kdor	vame	veruje,	bo	
živel,	tudi	če	umre«	(Jn	11,25).
Ko	pretehtavamo	razna	pričevanja	reanimiranih	in	

tibetanske	Knjige	mrtvih,	lahko	ugotovimo,	da	je	po	
nauku	lam	vse,	kar	se	zgodi	zavestnemu	Jazu	med	
vmesnim	bivanjem,	samo	neka	izkušnja	za	končno	
spoznavanje	svojega	lastnega	bitja.
Razen	tega	poglobljenega	samospoznanja	se	zdi,	

da	so	reanimirani	soglasni	v	opažanju	spremembe na 
boljše	v	njihovem	načinu	ocenjevanja	stvari.	Eden	
izmed	njih	se,	na	primer,	izraža	takole:
»Od	tedaj	sem	razmišljal	o	tem,	kar	sem	naredill	

iz	svojega	življenja	in	kaj	bom	naredil.	Na	lepem	sem	
se	začel	vpraševati,	ali	sem	naredil,	kar	sem	naredil,	
ker	je	bilo	nekaj	dobrega,	ali	ker	je	bilo	dobro	zame.	
Prej	sem	ravnal,	kot	se	mi	je	zazdelo,	medtem	ko	
zdaj	dobro	ramišljam	o	stvareh	...	Hočem,	da	bi	bile	
stvari	dobre	same	v	sebi,	ne	samo	zame.«
Skoraj	vsi	poudarjajo	tudi	svojo	željo,	da	bi	gojili	

ljubezen	do	drugih.
Problem	pa	je,	ali	lahko	trdimo,	da	je	ta	spremem

ba	nastala	med	revizijo	življenja,	to	je	med	“sodbo”,	
ali	pa	samo	kot	njena	posledica	v	povratku	v	življenje.
Tudi	če	dopustimo,	da	se	je	temeljna	sprememba	

uresničila	že	med	pregledom	svojega	življenja,	ostane	
še	vedno	odprto	vprašanje	ali	morejo	in	koliko	morejo	
na	to	spremembo	v	času	vmesnega	bivanja	vplivati	
molitve	sorodnikov	ter	krajevne	in	vesoljne	Cerkve.
Ob	listanju	tibetanske	Knjige	mrtvih	smo	presene

čeni	nad	velikim	številom	molitev	božjemu	usmilje
nju,	ki	bi	po	nauku	lam	morale	pomagati	zavestnemu	
Jazu	uspešno	premagati	vsako	stopnjo	postopnega	
samospoznanja	in	svojega	približevanja	Bitju	Luči.	
Treba	pa	je	opozoriti,	da	je	bila	knjiga	napisana	z	
namenom,	da	jo	bodo	pogosto	brali	za	časa	življenja;	
a	lame	svetujejo	pogoste	duhovne	obnove	v	samoti,	
da	bi	mogli	že	vnaprej	izkusiti	nekatere	faze	tega	
vmesnega	bivanja	v	mističnih	zamaknjenjih.	Tibe
tanski	menihi	so	namreč	prepričani,	da	se	zavestni	
Jaz	v	času	vmesnega	bivana	ne	more	spremeniti,	
da	so	vse	osebne	izbire	v	dobrem	ali	v	slabem	zdaj	
neizbrisno	vtisnjene	v	njegovi	notranjosti;	istočasno	
pa	so	mnenja,	in	to	po	pravici,	da	v	spominu	osta
nejo	vtisnjene	tudi	vse	molitve,	ki	so	bile	izrečene	
za	 časa	 zemeljskega	 živlenja	 in	 bodo	 točno	 spet	
zacvetele	 v	 fazah	 napredujočega	 razsvetljenja.	 V	
primerih	tistih,	ki	se	niso	mogli	pripraviti	na	smrt	
še	za	življenja	s	pomočjo	recitiranja	teh	molitev	in	

pogostimi	duhovnimi	obredi,	lame	svetujejo,	da	bi	
špetali	na	ušesa	umirajočega	ali	umrlega	vso	vse
bino	knjižice	priprave	na	dobro	smrt.	Toda	v	takih	
okoliščinah	molitve	za	rajne,	kot	jih	razumemo	mi,	
ne	bi	imele	smisla.
Tudi	v	pričevanjih	“vrnjenih	v	življenje”	najdemo	

kak	namig	na	uspešnost	molitve,	katerim	se		pa	pri
pisuje	samo	milost	(ali	nemilost)	vrnitve	v	življenje,	
ne	pa	pomoč	za	 izid	splošnega	 izpraševanja	vesti	
med	pregledom	lastnega	življenja.
Po	drugi	strani	pa	oživljeni	pričajo,	da	so	občutili	

sram	za	storjene	krivde:	»Mislil	sem	...	na	stvari,	
kjer	sem	se	motil	...	želel	sem	si,	da	bi	jih	ne	storil	
in	da	bi	se	lahko	vrnil	nazaj	in	jih	spremenil.«	Po
dobno	zatrjuje	oživljeni	samomorilec:	»Takoj	sem	
videl,	kakšno	napako	sem	zagrešil.	Mislil	sem:	rad	
bi,	da	bi	je	ne	storil.«
Ob	zaključku	lahko	rečemo,	da	tako	po	Svetem	

pismu	kot	tudi	po	teologiji	obstoja	možnost	odreše
nja	ne	samo	za	brezbožne	in	hudobne,	ampak	tudi	za	
skesane	grešnike,	ki	jih	v	času	njihovega	vmesnega	
stanja	navdaja	zdravilen	občutek	sramu	 in	očitek	
vesti	za	slabo,	kar	je	storil	in	dobro,	kar	je	opustil.	
Cerkveno	učiteljstvo	je	to	vedno	zagovarjalo	tudi	na	
ekumenskih	koncilih	v	Lyonu	(l.	1274)	in	v	Trentu	
(l.	1563),	kjer	je	priporočilo	škofom,	naj	nevsiljivo	
nadzorujejo	svoje	pridigarje	 in	teologe,	ker	se	»v	
pridigah	za	neomikano	ljudstvo	ne	sme	pustiti	nobe
nega	prostora	težkim	in	dlakocepskim	vprašanjem,	
ki	ne	doprinašajo	k	vzgoji	in	običajno	ne	spodbujajo	
pobožnosti.	Enako	ne	gre	razpravljati	ali	širiti	mne
nja,	ki	so	negotova	ali	dlakocepska	ali	so	sumljiva,	
da	so	zmotna.	Pa	tudi	vse,	kar	služi	radovednosti	in	
zgleda	praznoverno	ali	graje	vreden	dogodek	mora	
biti	prepovedano	kot	motiv	za	pohujšanje	vernikov.«
Poleg	tega	so	na	II.	lyonskem	koncilu	ugotovili,	

da	prej	omenjeni	grešniki	občutijo	v	onostranstvu	
duhovne	muke,	ki	jih	latinski	teologi	imenujejo	“kaz
ni	vic”,	orientalni	teologi	pa	“očiščevalne	kazni”,	ki	
obstojajo	v	dozorevanju	in	izpopolnjevanju	svojega	
bitja,	povzroča	jih	pa	ljubezni	poln	Božji	“ogenj”,	kot	
bi	rekla	sv.	Katarine	iz	Genove.
V	vseh	dokumentih	Svetega	sedeža,	tudi	v	zadnjih,	

je	končno	poudarjena	korist	zasebne	in	javne	molitve	
za	rajne.	V	resnici	so	te	molitve	koristne	za	tiste,	ki	
molijo:	to	dobro	delo	ostane	vrezano	v	njihovo	člove
ško	zavest	in	se	bo	razodelo	v	Kristusovi	Luči	v	vmes
nem	bivanju.	Koristne	so	tudi	za	tiste,	za	katere	se	
moli:	ker	Bogu	ni	potrebno	čakati	izreka	naših	molitev,	
ki	so	vezane	na	čas	(prim.	Mt	6,8),	jih	lahko	mirno	
upošteva	vnaprej	in	daje	vnaprej	svojo		pomoč,	tako	
da	se	globoke	krize,	bivanjske	drame	njihovih	dragih	
lahko	preoblikujejo	pred	njihovo	smrtjo	v	priložnosti	
za	ponotranjenje	 in	očiščenje.	Koristne	so	 tudi	 	 za	
cerkveno	skupnost,	ki	moli,	v	kolikor	ganejo	Boga,	
da	olajša	ali	odpusti	posledice	že	odvezanih	grehov,	
to	je	učinke	slabega	zgleda,	zlih	dejanj	umrlih,	ki	so	
preniknile	v	okoljske	strukture,	kjer	so	živeli.	Zdi	se,	
da	na	tak	rezultat	molitve	namiguje	Juda	Makabejec,	
ki	 »je	 posvaril	moštvo,	 naj	 se	 varujejo	 greha,	 saj	
vendar	vidi,	kaj	se	je	zaradi	prestopka	zgodilo	tistim,	
ki	so	malo	prej	padli«	(2	Mkb	12,42).
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Rasel je sredi miline in divjine
bohinjskih gora
Največ	 avtobiografskih	 podatkov	 je	 v	 njegovi	

knjigi	 Pisma	mrtvemu	 bratu	 (1987),	 v	 kateri	 se	
pogovarja	s	svojim	umrlim	bratom	Janezom	(1923
1982),	 jezuitom.	Rodil	 se	 je	 31.	 avgusta	 1914	 v	
Bohinjski	Bistrici	v	kmečki	družini,	ki	je	imela	že	več	
rodov	usnjarsko	obrt.	V	družini	je	bilo	devet	otrok.	
Mati	 je	 bila	 “žena	 rojena	 za	 trpljenje”,	 oče,	 ki	 je	
umrl	mlad,	pa	je	bil	“tih,	čvrst	garač,	moško	veren,	
skoraj	vase	zaprt”.
Po	ljudski	šoli	v	Bistrici	je	odšel	v	meščansko	šolo	

na	Jesenice,	potem	pa	v	Škofove	zavode	v	Šentvidu	
nad	Ljubljano.	Kot	otrok	in	kasneje	kot	študent	je	
med	počitniami	na	Voglu	pasel	krave	in	izdeloval	sir:	
»Na	Voglu	sva	preživljala	skoraj	vsa	poletja	svoje	
mladosti,«	 piše	 umrlemu	 bratu.	 »Rasla	 sva	 sredi	
miline	in	divjine	bohinjskih	gora.«
Po	maturi	leta	1935	je	jeseni	vstopil	v	ljubljansko	

bogoslovje;	v	želji,	da	bi	šel	v	misijone	na	Kitajsko,	
je	čez	pol	leta	šel	k	lazaristom	(misijonsko	družbo	
sv.	 Vincencija	 Pavelskega).	 Junija	 1941	 je	 prejel	
mašniško	posvečenje	in	kot	duhovnik	je	deloval	v	
Ljubljani,	Beogradu,	Makedoniji	in	na	Kososvu.
Jeseni	1947	so	ga	aretirali,	ker	je	v	poletnih	me

secih	1948	v	lazaristovski	hiši	na	Taboru	v	Ljubljani	
skrival	bogoslovca,	ki	je	ušel	iz	kočevske	ječe,	in	mu	
pomagal	čez	mejo.	Ko	je	po	petih	letih	izpred	‘vrat	
pekla’	prišel	na	prostost,	mu	je	uspelo	pobegniti	v	
Italijo.	Od	tam	je	prišel	v	Kanado,	kjer	je	ostal	osem	
let;	leta	1966	se	je	preselil	v	Argentino	in	tam	deloval	
kot	vzgojitelj	in	pisatelj	do	leta	1982,	ko	se	je	vrnil	
v	Kanado	in	tam	ostal	do	konca.
Leta	1974	je	zbolel	za	rakom	in	zdravniki	so	mu	

obetali	kvečjemu	leto	dni	življenja,	toda	Bog	mu	ga	je	
‘podaljšal’	za	triintrideset	let:	umrl	je	15.	julija	2007.

Vzgojni zavod naj bi bil družina
V	Torontu	 in	Buenos	Airesu	je	Franc	Sodja	de

loval	med	 Slovenci	 kot	 voditelj	 duhovnih	 vaj	 in	

raznih	krožkov,	sodeloval	je	pri	raznih	časopisih.	V	
Argentini	je	vse	svoje	moči	in	sposobnosti	posvetil	
Misijonskemu	zavodu,	katerega	namen	je	bil	prido
bivati	duhovniške	kandidate	za	Misijonsko	družbo	
(lazariste)	in	misijonarje.	Sodja	je	bil	šestnajst	let	
(19661982)	njegov	prefekt,	zavzemal	pa	se	je	tudi	
za	oblikovanje	slovenskih	izobražencev.	»Včasih	bi	
človek	mislil,	da	postaneš	vzgojitelj,	če	preštudiraš	
kopo	 vzgojnih	 knjig.	 Res	 sem	 jih	 precej	 prebral,	
marsikaj	pridobil.	A	zaradi	njih	nisem	postal	pravi	
vzgojitelj.«	Najbolj	si	je	očital	pomanjkanje	humorja.	
Andrej	Rot,	eden	njegovih	učencev	v	tem	zavodu,	
ima	lepe	spomine	nanj:	»V	času,	ko	je	pouk	med	
Slovenci	v	izseljenstvu	temeljil	predvsem	na	avtori
tarnih	prijemih,	je	Sodja	pri	vsakem	učencu	odkrival	
osebne	sposobnosti	...	Vestno	se	je	pripravljal,	da	bi	
res	lahko	posredoval,	kar	je	potrebno	za	izobrazbo	
duhovnika	in	laika	...	V	Misijonskem	zavodu	je	skušal	
nadomestiti	nekdanjo	strogo	disciplino	s	samodisci
plino.	Zavod	naj	bi	bil	družina,	kjer	sleherni	brani	
družinske	interese	in	ima	tudi	svojo	vlogo	in	nalogo.	
Od	takrat	so	minila	desetletja,	a	marsikdo	hrani	še	
danes	ne	le	lep	spomin,	ampak	čuti	do	Sodja	tudi	
občudovanje	in	hvaležnost,	da	ga	je	pozitivno	zazna
moval.	Omenil	sem	samodisciplino	in	odgovornost.	
Velja	dodati	še	pobudo	in	ustvarjalnost.	Sam	se	je	
zavedal:	»Do	tod	jaz,	naprej	pa	vi.«
Sodja	je	bil	v	zavodu	24	ur	na	dan,	brez	oddiha	

in	to	ga	je	pripeljalo	do	živčnega	zloma.	»In	mi	ni	
kazalo	drugega	kot	iti	nazaj	v	Kanado.«

»Moje knjige
so nastajale iz mojega dela«
Franc	Sodja	je	avtor	skoraj	dvajsetih	knjig,	nje

gove	članke	in	eseje	pa	najdemo	v	raznih	izseljen
skih	revijah,	kot	so	Katoliški	misijoni,	Božja	beseda,	
Nedelja,	Družina	in	dom,	Duhovno	življenje,	Glasnik	
SKA.	»Kar	sem	napisal	knjig,	so	nastale	iz	mojega	
dela.	Nobena	nima	znanstvene	vrednosti,	še	manj	
literarne.«	Lahko	rečemo,	da	Sodja	svoje	pisateljsko	

naša kultura
Silvester Čuk

FRA NC SODJA
31. AVGUST 1914 – 15. JULIJ 2007

»Naj bodo ta doživetja popisana v imenu vseh in tudi posvečena vsem, ki 
so prestali še hujše dni, a morajo molčati in morda nikdar ne bodo spre-
govorili. Ni namen mojega pripovedovanja razpihovati sovraštvo, pač pa 
želja, da bi vsi prišli do spoznanja, da more samo ljubezen rešiti svet.«
Tako je na začetku svoje knjige Pred vrati pekla (1961), v kateri pripo-
veduje grozljivo zgodbo svojega trpljenja v komunistični ječi, zapisal 
duhovnik lazarist Franc Sodja. Sedem mesecev so ga držali v samici, ga 
poniževali in zasliševali, nato pa ga obsodili na pet let prisilnega dela, 
kjer so bili njegovi sotrpini številni slovenski duhovniki, ki so jih po dru-
gi svetovni vojski novi ‘ljudski’ oblastniki množično zapirali. Iz Sodjeve-
ga pripovedovanja se dviga osupljiva podoba duhovnika-kaznjenca. Ti po 
nedolžnem zaprti duhovniki so bili bratska skupnost, katere bratstvo se 
je pod jetniškim pritiskom še stopnjevalo. Ta pričevalec vere je apostol-
sko poslanstvo vršil tudi kot odličen vzgojitelj mladih in mojster peresa.
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delo	podcenjuje,	vendar	pa	dela	to	iskreno,	ker	vse	
presoja	z	vidika	večnosti.	O	njegovi	knjigi	Pred vrati 
pekla,	ki	je	dvakrat	izšla	v	Argentini	(1961,	1986),	
tretjič	pa	v	založbi	lazaristov	v	Ljubljani	leta	1992,	je	
njegov	redovni	sobrat	kardinal	Franc	Rode	zapisal:	
»Sodjeva	knjiga,	kjer	ima	vsaka	beseda	svojo	ceno,	
je	strahotna	obsodba	komunističnega	režima	v	Slo
veniji.	Ne	obsoja	on,	saj	je	nesposoben	sovraštva.	
Obsojajo	dejstva,	ki	jih	navaja.«
V	samici	so	se	rodile	njegove	duhovne	pesmi,	ki	

so	izšle	v	knjigi	z	naslovom	Meditacije	(1966	in	2002	
pri	Mohorjevi	družbi	v	Celju).
Njegovo	najobsežnejše	delo	je	knjiga	Pisma mrtve-

mu bratu	 (1987,	 ponatis	 založba	 Lumi	 v	 Ljubljani	

1991).	»Po	mojem	je	to	ena	najboljših	duhovnih	av
tobiografij,	kar	jih	je	napisal	Slovenec,	pa	še	marsikdo	
drug,«	sodi	Franc	Rode.	»Sodja	osupljivo	globoko	za
reže	v	življenje.	Vidi	se,	da	je	iz	rase	pristnih	mistikov.«
Številna	so	njegova	verska	in	vzgojna	dela,	ki	so	

nastajala	ob	delu	z	mladimi	in	drugimi	ljudmi.	Na
štejmo	nekatera:	Lepo je biti mlad	(1971),	Trenutki 
molka	(1978),	Glejte, že sonce zahaja	(1975).	Zelo	
bogate	so	njegove	Duhovne vaje	(1961).	V	knjigi	
Našli so pot	(1964)	je	upodobil	portrete	sodobnih	
konvertitov	(spreobrnjenjcev).	Njegova	zadnja	knji
ga	 s	 pomenljivim	naslovom	Vincencijeva oporoka 
(1995)	 vsebuje	 njegova	 premišljevanja	 ob	mislih	
sv.	Vincencija	Pavelskega,	ustanovitelja	lazaristov.

Priznam	–	 ko	 sem	prebiral	 najnovejši	 zapis	 na	
blogu	medijsko	najbolj	prepoznavnega	slovenskega	
katoliškega	klerika,	patra	Branka	Cestnika	“Rasizem	
je	gnus”,		sem	bil	kar	slabe	volje.	Pa	ne	toliko	zato,	
ker	 bi	 se	 prepoznal	 v	 ciljni	 skupini,	 na	 katero	 je	
pisec	pikiral,	ampak	bolj	zato,	ker	smo	spet	padli	v	
razpravo	o	nečem,	česar	v	resnici	v	razvpiti	zgodbi	o	

“rjuharicah”	sploh	ni	bilo.	Kdor	je	pozorno	spremljal	
poročanje	Demokracije	o	ogorčenosti	ene	od	naših	
bralk,	ki	je	v	bazenu	zalotila	ženske	v	“potapljaški	
obleki”,	je	lahko	opazil,	da	je	šele	direktor	Term	Vivat	
zadevo	skušal	zasukati	v	smer	rasizma,	češ	a	zdaj	
bomo	pa	že	temnopoltim	preprečevali,	da	se	bodo	
kopali	pri	nas.	Oprostite,	je	kdo	govoril	o	barvi	kože?	

Gašper Blažič

RASISTI, 
DOBRODOŠLI V HA LA L DRŽAVI

Nekdanji	veleposlanik	dr.	Gerhard	Weinberger	je	
izdal	knjigo,	v	kateri	sicer	priznava	islam,	a	je	ostro	
proti	t.	i.	“političnemu	islamu”.	Knjigo	je	pred	krat
kim	predstavil	v	znameniti	dunajski	kavarni	Korb,	
kjer	 je	povedal,	da	so	mu	prijatelji	 svetovali,	naj	
strne	svoje	 izkušnje	v	knjigi,	 saj	 je,	ko	 je	bil	kot	
veleposlanik	Avstrije	v	tunizijski	prestolnici,	doživel	
celo	 vrsto	 islamističnih	 terorističnih	 napadov.	 Na	
primeru	 Tunizije,	 predvsem	 arabske	 pomladi,	 se	
lepo	vidi,	da	radikalci	niso	bili	tisti,	ki	so	pripomogli	
k	temu,	da	je	v	državo	prišla	demokracija,	temveč	
modernisti,	 zaradi	katerih	 ima	 ta	država	poseben	
status	v	arabskem	svetu.	Moški	in	ženska	naj	bi	bila	
po	njegovih	besedah	tam	enakopravna,	prav	tako	
naj	bi	obstajala	verska	svoboda.	Islam	je	tam	res	dr
žavna	vera,	vendar	brez	vpletanja	šeriata	in	pravne	
podlage.	“Tunizijci	lahko	danes	uveljavljajo	versko	
svobodo,”	razkriva	avstrijski	diplomat	ter	dodaja,	da	
je	ta	razvoj	viden	tudi	v	nekaterih	drugih	državah	
severne	Afrike,	predvsem	pa	bi	si	sam	želel	še	več	

tovrstnega	napredka.	A	ob	tem	resno	doda:	“Če	se	
svetovna	religija	 islam	ne	reformira,	potem	lahko	
Evropo	ogrozijo	resni	poskusi	islamizacije.”

Burka kot resno politično vprašanje
Nekdanji	veleposlanik	Avstrije	na	burke	gleda	s	

kritičnim	očesom.	Bolj	kot	oblačilo	je	to	po	njegovih	
izkušnjah	vprašanje	politične	moči,	ko	je	vlada	po
stavila	znak,	simbol,	in	določila	socialno	območje	–	
na	hrbtu	žensk.	Weinberger	je	prepričan,	da	je	treba	
tudi	to	prevetriti.	“Fundamentalisti	so	brez	protestov	
vsekakor	 v	 prednosti,”njegove	 besede	 povzema	
avstrijski	Krone.	Zato	ni	presenetljivo,	da	Weinber
ger	v	celoti	podpira	prepoved	burke	v	Avstriji.	Še	
več!	Prepričan	je,	da	bi	morali	to	ključno	vprašanje	
zastaviti	Združenim	narodom,	saj	ga	enači	s	poha
bljanjem	spolnih	organov.	“Ko	si	mora	neka	ženska	
zakriti	obraz,	se	ji	s	tem	dejanjem	odvzame	najbolj	
notranjo	stvar	njenega	bitja.”	Njegova	knjiga	sicer	
še	ni	naletela	na	kritiko,	vsekakor	pa	si	Weinberger	
ne	zatiska	oči	in	pričakuje	tudi	to.

ISLAM – MIGRACIJE

GROZI NAM IS LAMIZA CIJA EVROPE,
»S Koranom v roki se ne da voditi države,« je zapisal avstrijski diplomat dr. Gerhard Wein-

berger, nekdanji veleposlanik v Tuniziji med leti 2012 in 2017. Njegova trditev je, da če se ne 
bo zgodila reforma islama, potem resno grozi islamizacija Evrope.
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Govorimo	najprej	o	higienskih	standardih	in	o	tem	
mi	je	po	telefonu	razlagala	tudi	gospa,	ki	je	imela	
rezerviran	aranžma	v	istih	termah,	a	ga	je	odpove
dala.	Islama	še	omenila	ni.	Torej	ni	šlo	niti	za	versko	
nestrpnost,	ki	jo	je	v	naši	državi	sicer	veliko	(še	zlasti	
proti	katoličanom),	še	toliko	manj	pa	za	rasizem.
Pa	nič	hudega,	če	mi	ne	verjamete.	Kar	se	mene	

tiče,	imam	v	tej	zgodbi	povsem	čisto	vest,	ker	ne	
sovražim	nikogar.	Nikoli	pa	tudi	ne	bom	trdil,	da	sem	
dober	katoličan	(da,	spet	pikiram	na	Cestnikov	zapis	
na	blogu),	še	manj	da	sem	dober	kristjan.	No,	za
gotovo	sem	v	zadnjih	letih	bolj	slab	“papežnik”	oz.	
“papist”	(izraz,	ki	ga	nekateri	protestanti	slabšalno	
uporabljajo	za	katoličane),	ker	nisem	tip	človeka,	
ki	bi	gojil	kult	osebnosti	sedanjega	papeža	Franči
ška,	tako	kot	nisem	gojil	kulta	osebnosti	prejšnjih	
papežev	(ne	glede	na	to,	da	sem	načeloma	vzljubil	
prejšnja	dva	papeža).	 In	priznam,	 tudi	 slovensko	
identitarno	gibanje	mi	je	blizu,	vsaj	tisti	zmernejši	
del,	ki	ne	zavrača	krščanstva	in	tudi	ne	judovstva,	
prav	tako	tudi	ne	zavrača	Evropske	unije	kot	take.	
Hvala	Bogu	pa	 je	 tudi	v	vrstah	slovenske	Karitas	
zmagal	razum,	vsaj	glede	na	včerajšnje	izjave,	da	
je	pri	migracijah	najbolj	učinkovita	pomoč	tam,	od	
koder	so	migranti	doma	–	no,	na	to,	da	so	migranti	
dejansko	le	sredstvo	v	rokah	organizatorjev	migracij,	
skoraj	nihče	od	katoliških	medijev	ne	upa	opozoriti.	
Govori	se	zgolj	o	ladjah	v	lasti	nevladnih	organizacij,	
ki	rešujejo	migrante	na	morju	–	in	jih	seveda	pripe
ljejo	v	Evropo.	Kar	ni	nič	drugega	kot	nov	način	uvoza	
nosilcev	invazije,	potem	ko	so	v	marsikateri	evropski	
državi	na	oblast	prišle	desne	vlade	 in	napovedale	
ostrejše	ukrepe	na	področju	migracij.	Zagotovo	je	
pomoč	ljudem	nekaj,	kar	je	bistveno	krščanskega,	
to	pa	ne	pomeni,	da	biti	kristjan	pomeni	imeti	kratko	
pamet	in	da	se	mora	za	vsako	ceno	udinjati	tujcem.	
Mene	pač	niso	tako	učili	–	mi	je	prav	žal.
V	zgodbi	o	“rjuharicah”	pač	ne	gre	za	islam,	še	

manj	pa	za	 rasizem.	Če	zgodbo	umestimo	v	širši	
kontekst,	lahko	najdemo	kakšno	vzporednico.	Deni
mo	ponovitev	škandala	iz	Lidla,	tokrat	v	Ljubljanskih	
mlekarnah,	kjer	prav	tako	brišejo	križe	s	kupol,	ki	
se	pojavljajo	v	reklamah	za	grške	jogurte.	Morda	
bo	kdo	rekel,	zakaj	toliko	hrupa	zaradi	cenzuriranih	
križev.	A	to	je	zgodba,	ki	se	ni	začela	včeraj	–	začela	
se	je	že	zdavnaj.	Najkasneje	takrat,	ko	se	je	Evrop
ska	unija	odpovedala	omembi	krščanskih	korenin	v	
preambuli	ustavne	pogodbe.	Ker	je	hotela	biti	všečna	
nekristjanom.	Tudi	zato	so	celo	nekatere	katoliške	
šole	začele	snemati	križe	s	sten,	ponekod	so	z	je
dilnika	celo	črtali	vse	jedi,	ki	vsebujejo	svinjino.	Za	
vse,	tudi	kristjane.	Kajti	ko	je	vojska,	je	vojska	za	
vse,	pravi	neki	pregovor.
Tovrstno	 nesmiselno	 prilagajanje	 in	mentalni	

hipermultikulturizem	 je	samo	vrh	 ledene	gore	 in	
zunanji	izraz	strahotne	duhovne	revščine,	ki	je	zajela	
staro	celino.	Ko	je	kazalo,	da	je	krščanska	sredina	
edina,	ki	se	lahko	upre	takšnim	zloveščim	trendom,	
so	 si	 podredili	 tudi	 to.	 Zadnjih	 pet	 let,	 odkar	 je	
Katoliška	cerkev	pod	vodstvom	papeža	Frančiška,	
se	je	katoliški	mainstream	zasukal	za	180	stopinj,	
vse	je	šlo	v	smer	poudarjanja	usmiljenja	brez	ke

sanja.	A	bolj	boli	to,	da	je	dogajanje	na	nek	način	
potrdilo	 obtožbe	 nasprotnikov	 krščanstva	 (in	 še	
zlasti	katolištva),	češ	katoličani	ste	“ovce”,	ki	zgolj	
sledite	pastirju.	Pokazalo	se	je	namreč,	da	ta	očitek	
večinoma	celo	drži	–	večina	katoličanov	ni	zmožna	
aktivnega	 razumskega	 in	 duhovnega	 pristopa	 pri	
opredeljevanju	glede	verskih	in	družbenih	vprašanj.	
Dovolj	je,	da	sledijo	papežu,	češ	on	je	že	na	pravi	
poti.	In	če	se	v	katoliškem	občestvu	pojavi	kakšna	
štrleča	“špica”,	ki	povzroča	motnjo	znotraj	prevla
dujoče	mentalitete,	jo	je	treba	pač	odrezati	(beri:	
nadležnega	disidenta	postaviti	na	zatožno	klop,	ker	
pohujšuje	občestvo).	Na	podoben	način	so	včeraj	
mediji	sekljali	nekdanjega	hrvaškega	smučarja	Ivico	
Kostelića,	ker	je	po	koncu	finalne	tekme	med	Francijo	
in	Hrvaško	objavil	zastavo	ene	od	afriških	držav.	In	
stopil	na	rep	varuhom	politične	korektnosti,	ki	so	
smučarja	takoj	privezali	na	sramotilni	steber.
Za	 konec	 pa	morda	 ena	malce	 provokativna	

zgodbica	–	 je	še	kako	 resnična!	Pred	kakimi	pet
najstimi	 leti	 sem	 v	 svoj	 elektronski	 predal	 prvič	
prejel	urgentni	poziv	k	pomoči	ukrajinski	dojenčici	
z	opeklinami.	Podpisan	je	bil,	če	se	prav	spomnim,	
celo	nek	slovenski	zdravnik.	Poziv	se	je	nanašal	na	
to,	da	se	zbira	denar	za	operacijo,	zbere	pa	se	lahko	
tako,	da	se	ta	poziv	pošlje	na	čim	več	email	naslovov,	
ker	menda	strežnik	na	podlagi	čim	večjega	dosega	
tega	 sporočila	 za	 vsako	 poslano	 sporočilo	 beleži	
določeno	vsoto	dobička.	Seveda	se	je	zganila	tudi	
računalniška	stroka	in	preko	medijev	sporočila,	da	
to	seveda	ni	res,	a	Slovencev,	ki	imajo	sicer	veliko	
srce,	a	bolj	kratko	pamet,	to	ni	izučilo.	Tudi	kakih	
sedem	let	kasneje	sem	spet	dobil	isto	sporočilo,	za	
katerega	 je	 bil(a)	 pošiljatelj(ica)	 prepričan(a),	 da	
je	sveže.	In	ker	mi	je	bilo	tovrstnega	mrcvarjenja	
dovolj,	sem	napisal	nazaj,	naj	teh	“starih	jajc”	ne	
pošilja	naokoli.	In	sem	v	odgovor	dobil,	da	sem	člo
vek	brez	srca	(!),	ker	ne	želim	pomagati	otrokom,	
ki	potrebujejo	takojšnjo	pomoč.
Razumete	poanto?	Srce	je	potrebno,	a	potreben	

je	tudi	razum.	Če	bomo	Slovenci	in	nasploh	Evro
pejci	hoteli	preživeti,	bomo	morali	dokončno	opraviti	
z	iluzijo,	da	smo	iz	humanitarnih	razlogov	DOLŽNI	
sprejeti	pol	Afrike.	Zaman	je	govoriti	o	domoljubju,	
izročilu	in	še	čem,	če	po	drugi	strani	brez	zadržka	
nasedamo	na	propagandne	trike	Sorosovih	nevladni
kov.	Da	jim	nasedajo	tisti	Slovenci,	ki	imajo	svoje	
spletne	portale	le	v	angleščini	(češ,	saj	vsi	Slovenci	
razumejo	angleško)	in	ti	na	slovenski	stavek	na	Face
booku	odgovorijo	v	angleščini,	še	nekako	razumem.	
Smo	v	času,	ko	se	skuša	vzpostaviti	novo	svetovno	
ureditev	preko	mešanja	narodov	in	kultur.	Sorosov	
imperij	 nacionalnim	 državam	 napoveduje	 konec,	
odslej	naj	bi	bila	Evropa	ena	sama	globalna	vas,	v	
kateri	bodo	namešani	vse	mogoče	rase,	narodi	 in	
kulture.	Ker	to	nekomu	prinaša	korist	ter	zadovo
ljitev	finančnega	interesa,	tudi	preko	mednarodne	
trgovine	z	drogami.	Tudi	 zato	na	naših	 tleh	 raste	
“halal	država”.	Jaz	sem	proti	njej.	Če	se	bo	vodstvu	
Cerkve	zazdelo,	da	je	moje	nasprotovanje	rasistično,	
jo	javno	pozivam,	da	me	lahko	izobči,	če	želi.	Bog	
je	dal,	Bog	je	vzel,	naj	bo	hvaljeno	Gospodovo	ime.
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Če	se	prav	spominjam,	sem	že	tretjič	na	poti	h	
Kongresu	zgubljenh	duš.	Cilj	je	polotok	Šimokíta	(po	
naše	pisano)	na	skrajnem	severu	glavnega	japon
skega	otoka	Hónšu	(po	naše	pisano).	Pred	poloto
kom	se	iskri,	skrivaje	svoj	hlad,	morje,	ki	mu	tukaj	
pravijo	Ožina	Cugáru	(po	naše	pisano).	Pred	leti	sem	
sredi	najbolj	vročega	poletja	plaval	v	tem	čarobno	
se	svetlikajočem	morju	in	bilo	mi	je	presneto	mrzlo	
...	Nekako	sredi	polotoka	se	razteza	kotanja,	ki	jo	
obdajajo	okrog	800	m	visoki	griči;	toda	čim	bolj	
se	bližamo	sami	kotanji,	 tem	manj	 je	videti	
zelenega.	Čisto	rahlo	diši	(ali	smrdi,	odvisno	
ob	obiskovalca)	in	nad	celo	kotanjo	se	vlačijo	
svetlo	in	temno	sivkasti	oblaki,	ki	se	najprej	
umaknejo	meglam,	potem	pa	pekočemu	
soncu.	Toda	zdi	se,	da	se	to		sonce	
boji	kotanje	in	se	je	na	videz	ne	
upa	ogreti;	iz	kotanje	uhajajo	
žvepleno	“dehteče”	sopare,	ki	
se	 skoraj	 premočrtno	 	 dvi
gajo	 iz	 kotanje	 v	megle	 in	
oblake	nad	kotanjo.	Kotanja	
se	 polagoma	 dvigne	 v	 grič	
brez	zelenja,	poln	velikih	in	
malih	kamnov;	nekaterim	bi	lahko	rekel	skala).	Nad	
kotanjo	samo	sonca	ni;	na	tem	griču	pa	kar	žge	in	
zaradi	 izžarevanja	na	kamnih	spreminja	naravo	v	
odtis	ali	odmev	tega,	kar	predstavlja	kotanja.
Na	 severni	 strani	 kotanje	 	 je	 budistični	menih	

Énnin	v	9.	stoletju	zgradil	budistični	tempelj,	ki	mu	
še	danes	pravijo	OsórezanBodáidži	(po	naše	pisa
no;	zadnji	zlog	“dži”	je	kitajskojaponska	beseda	za	
tempelj).	Vsak	julij	(od	20.	do	24.)	prihajajo	v	ta	
tempelj	(poleg	turistov	in	radovednežev)	budistični	
verniki,	da	se	poklonijo	“izgubljenim	dušam”.	Pre
pričani	so	namreč,	da	je	vsa	ta	narava	z	žveplom	
prepojenih	sopar	viden	izraz	podzemeljske	dežele,	
v	kateri	bivajo	tako	imenovane	“izgubljene	duše”:	
to	so	duše,	ki	so	jim	nebesa	vekomaj	nedostopna.	
Zakaj?	Zaradi	neodpustljivih	prekrškov	budističnega	
moralnega	življenja.	Že	od	nekdaj	Japonci	in	Japonke	
niso	prav	poznali	razlike	med	japonsko	vero	šínto	(po	
naše	pisano)	in	indijskokitajskim	budizmom	in	pri	
mnogih	ljudeh	je	tako	in	še	manj	razločeno	danes.	
Na	vprašanje	“Ali	vas	smem	vprašati,	če	se	bolj	čutite	
šintoista	kot	budista?”	sledi	ali	tiha	zadrega	ali	po	
navadi	zadržan	odgovor.	“Sledim	staršem,	oprosti
te!”	Ne	vem,	če	se	je	na	splošno	kaj	dosti	spremenilo	
od	takrat.	V	tistem	prazničnem	času	od	20.	do	24.	
julija	so	na	od	sonca	ožarjenem	griču	postavljeni	
šotori;	morda	je	pravilnejša	beseda	“paviljoni”.	Na	
koncu	paviljona	je	preprost	oltar	in	pred	njim	kleči	
–	po	navadi	–	starejša	gospa,	ki	se	jo	lahko	najame	
za	pogovor	z	določeno	“izgubljeno	dušo”.

Tiho	vstopim	v	tak	“šotor”	do	starke	pred	“oltar
jem”	je	kakih	petnajst	metrov.	Starka	se	pogovarja	
z	otrokom,	ki	ga	je	mama	zdravega	rodila,	a	ki	ga	
je	zdravnik	za	3.000	jenov	ubil	na	prošnjo	ženinega	
moža,	ženi	pa	je	lagal,	da	je	bila	rodila	mrtvega	otro
ka	...	Ženin	mož	je	na	smrtni	postelji	ženi	povedal	
resnico.	Te	ženske,	ki	govorijo	z	umrlimi,	ponekod	
imenujejo	“vedeževalke”.
Stojim	 pri	 vhodu	 in	 poslušam.	 “Vedeževalka”	

govori	z	otrokom:
»Táčan	(priljubljeno	 ljubkovalno	 ime	za	

fante),	kako	se	imaš?	Veš		mama	me	prosi,	
da	danes	govorim	s	teboj.	Ali	si	kaj	želiš?	
Ali	te	kaj	boli?	Tvoja	dobra	mama	me	prosi,	
da	ti	sporočim	nekaj	veselega.	Srečala	je	

človeka	v	črni	obleki,	ki	skoraj	vsak	
dan	govori	s	tistimi,	ki	so	umrli	
kot	dobri	ljudje;	tvoji	mami	
je	 obljubil,	 da	 bo	 te	 ljudi	
prosil	za	tebe;	morda	so	tako	
mogočni,	da	 te	 lahko	spra
vijo	iz	tvojega	pekla.	Táčan,	
ne	bodi	žalosten;	mama	bo	
poskusila	vse,	da	boš	lahko	

odšel	iz	tega	grdega	kraja.«
Priklonim	se,	umaknem	se	skupini	in	stopim	ven	

v	žareči	dan.
Žeja	me.	Ob	vznožju	enega	teh	smrdjivih	gričev	

sem	bil	opazil	neke	vrste	gostilno.	Do	odhoda	svo
jega	avtobusa	imam	še	dovolj	časa	za	velik	kozarec	
piva,	vseeno	katere	pivovarne.	Samo	da	je	hladno!	
Ubogi	 ljudje	 brez	 Kristusa,	 rečem	 svojemu	 srcu.	
Koliko	trpljenja,	koliko	nečloveškega	ravnanja	brez	
Kristusa!	Kako	velika	 je	 neumnost	 ljudi	 brez	Kri
stusove	 luči,	ki	 lahko	vodi	človeka	skozi	navadno	
življenje	k	Bogu	v	nebesa.
Če	se	prav	spominjam,	sem	bil	naročil	 še	eno	

(ozko)	 steklenico	 osvežujočega	 piva.	 K	moji	mizi	
pristopi	možakar	srednjih	let,	se	mi	rahlo	prikloni	
in	me	vpraša	v	razumljivi	angleščini:
»Dovolite	mi,	da	prisedem!«
Smehljaje	mu	 primaknem	 stol.	 Tudi	 on	 naroči	

pivo.	Šele	ko	se	najini	steklenici	dotakneta	z	rahlim	
zvenkom,	je	vse	pripravljeno	za	razgovor,	tudi	če	
traja	le	nekaj	sekund.
»Vas	je	zlahka	razumeti,«	mu	odkrito	priznam.
»Hvala	za	priznanje,«	se	mi	nasmehne	in	nada

ljuje:	»Izgubilli	smo	vojsko	in,	verjemite	mi,	izgubili	
smo	bogove,	na	katere	so	se	naši	vojščaki	tako	zelo	
zanašali.	 Podmornice	 in	 avioni	 so	 nas	 premagali,	
torej	 človek	 izum;	 in	bogovi	niso	mogli	nič	proti.	
Po	obvezni	šoli	sem	se	vpisal	v	mednarodni	odelek	
državne	policije.«
»Gospod,«	rečem	in	se	ozrem	vanj,	ker	ga	po	ime

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

KONGRES IZGUB LJENIH DUŠ
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Petega maja je minilo 200 let od rojstva Karla Marxa. Obletnica je 
minila v slavnostnem ozračju, ob priseganju levičarjev na ohranjanje 
in uresničevanje njegove dediščine. Evropski imprimatur je z udeležbo 
na proslavi v Marxovem rojstnem mestu Trier podelil Jean-Claude 
Juncker. Temu ljubitelju tolstih moških zadnjic je očitno malo mar 
za spoštovanje spomina na 100 milijonov žrtev, ki jih je Marx s svojo 
ideologijo komunizma povzročil. Je pa njegova gesta povedna o tem, 
da je marksizem živ. A ne v Moskvi, Varšavi ali Pragi, ampak v Bruslju, 
Berlinu in Parizu. Kulturni marksizem frankfurtske šole je danes ideo-
loška podstat globalističnih elit.

Leta 1989 se je zdelo, da je Marx mrtev in da marksizem sodi na 
smetišče zgodovinsko ovrženih ideologij. Zlom socialističnih gospodarstev 
in milijoni žrtev totalitarnih režimov bi morali biti zadosten dokaz, da je 
marksizem produkt bolnega uma, ki ne deluje in ne more delovati. Sebe in 
svojega sotrudnika Friedricha Engelsa je Marx označil za prva znanstvena 
socialista, Charles Fourier, Henri de Saint-Simon ali Robert Owen pa so bili 
posmehljivo označeni za socialiste utopiste. A z distance dveh stoletij mar-
ksizem težko označim drugače kot ideološki hokus pokus, ki ne izpolnjuje 
temeljnih kriterijev znanstvenosti. Marksizem slabo pojasnjuje naravo 
kapitalističnega načina produkcije, njegova napovedna moč je nična. 
Marxa posledično ne gre obravnavati kot znanstvenika, ampak utopista, 
nevarnega fantasta, čigar ideje imajo za družbo pogubne posledice.

Podjetnik ni izkoriščevalec, temveč družbeni dobrotnik
Marxovi prispevki k sodobni ekonomski teoriji so pičli, politično 

ekonomijo je s svojo obskurno delovno teorijo vrednosti in njemu lastno 

rešitvijo t.i. transformacijskega problema zapeljal v slepo ulico. Zakoni 
kapitalistične produkcije, kot so zakon padajoče profitne stopnje in zako-
na koncentracije in centralizacije kapitala, ne držijo. Njihova veljavnost 
bi povzročila monopolizacijo proizvodnje v enem samem podjetju. Tudi 
znameniti osnovni Marxov teorem o pozitivni stopnji eksploatacije kot 
potrebnem pogoju za pozitivno profitno stopnjo je trivialen, njegova 
pojasnjevalna moč pa nična. Eno večjih zablod Marxove politične 
ekonomije kapitalizma gre iskati v zgrešeni socialni ontologiji. Marx 
temeljni problem kapitalizma vidi v monopolizaciji kapitala s strani 
kapitalistov, ki jim omogoča odvzemanje presežne vrednosti in s tem 
izkoriščanje delavskega razreda. Ne vidi, da so delavci zaradi prihrankov 
hkrati tudi kapitalisti. Hkrati Marx prezre bistveno lastnost kapitalista, 
ta pa ni v monopolizaciji kapitala, ampak v podjetništvu. Če bi bil Marx 
pronicljiv analitik kapitalizma, bi moral oblikovati teorijo podjetnika. 
Ta je tisti, ki zadovoljuje potrebe potrošnikov, plačuje plače zaposlenim 
in z davki vzdržuje državo. Prej kot vlogo izkoriščevalca bi mu morali 
priznati vlogo družbenega dobrotnika.

Komunizem je protinaraven sistem, zato ne more obstati
Če Marxu v pregledih zgodovine ekonomske misli pripada mesto te-

oretskega kuriozuma, ki ne seže prek opombe pod črto, tudi vrednotenje 
njega kot filozofa ne more biti boljše. Z Marxovo filozofijo zgodovine si 
ne moremo veliko pomagati ne pri razlagi razvoja družbenih formacij, 
še manj pri oblikovanju napovedi. Razvoj produkcijski sil, produkcijskih 
odnosov in družbene superstrukture ni pripeljal do konca zgodovine z 
vzpostavitvijo komunizma. Komunizem ni bil zadnja faza družbenega 

Nikoli si nisem mislil, da bo od ene do druge številke AM minilo toliko časa, da bom pri teh komentarjih lahko dal nekaj prostora tudi preteklosti, ki 
zaradi sprotnega dogajanja ni prišla na vrsto. Ampak ko to pišem, smo približno tam, kjer smo bili na dan volitev, 3. junija zvečer. Morebiti še nekoliko 
na slabšem, saj smo do zdaj ugotovili, da izid volitev preprečuje celo imenovanje mandatarja za postavitev nove vlade. Morebiti se motim, pa bo v 
teh nekaj dnevih do 1. avgusta ne samo imenovan mandatar, ampak sestavljena tudi vlada, ki ji bo na čelu politični genij, ki bo Slovenijo ob podpori 
briljantnih ministrov z raketno hitrostjo popeljal v gospodarski vrh Evropske unije. Prav v trenutku, ko se bosta v Bruslju ob vesoljnem aplavzu s pred-
sednikom komisije Junckerjem “kuševala”, se bomo pa zbudili v sivo vsakdanjost. Vzroki in povodi, da je do tega prišlo, so seveda mnogi, osnovnega pa 
je popisal  Bernard Brščič v Novi24TV pod naslovom “Krvava dediščina Karla Marxa”.

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

RAZVOJ NAZAJ

nu	ne	poznam,	on	pa	doda	“Sáito”,	»Gospod	Sáito,	
veste,	da	sem	začutil	ob	ponovnem	prihodu	v	to	ko
tanjo,	kako	osvobajajoče	je	lahko	človekovo	znanje!	
Ko	bi	kdo	ljudem,	ki	tu	živijo,	lahko	obrazložil,	odkod	
žvepleni	hlapi	in	vrelci	in	podobno,	kako	drugačno	in	
bolj	človeka	vredno	življenje	bi	lahko	živeli!«
»Kako	to	mislite?«
»V	enem	od	paviljonov	sem	slišal,	da	mora	zdravo	

rojen	deček,	ki	so	ga	po	porodu	ubili,	na	veke	pre
bivati	v	neke	vrste	peklu	–	nedolžen.«
»Zato	zame	ni	bogov.«	In	srkne	globlje	 iz	ste

klenice.
Po	globokem	požirku	se	zagledam	v	njegov	obraz:

»Mislim,	da	še	vedno	intenzivno	študirate.	Prav	
imate!	Čestitam	iz	srca!	Toda	ne	pozabite	fenomena,	
ki	mu	pravimo	“krščanstvo”.	Da	reši	propadajočega	
človeka,	se	je	Božji	človek	Kristus	dal	ubiti	–	najbrž	
ste	slišali,	na	križu	–	a	je	po	treh	dnevih	vstal	iz	groba	
in	živi!	In	to	je	tako	resnično,	da	so	milijoni	žena,	
mož	in	otrok	raje	šli	v	smrt,	kot	da	bi	mu	odrekli	
zvestobo.	Pomislite,	gospod	Sáito:	milijarde	 ljudi,	
ki	so	zanj	umrli.	Obljubil	je,	da	jih	čaka	v	trenutku	
smrti!	To	pa,	upam,	veste,	da	je	človekov	duh	ne
smrten,	ker	ni	iz	snovi.
Veste,	kaj	nama	zdaj	še	manjka?	Dva	kozarčka	

japonskega	likerja!«
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»Kar človek seje, to bo tudi žel,« je zapisal sv. Pavel v pismu Gala-
čanom. Vsako naše dejanje, dobro ali slabo, odmeva v našem življenju 
in v življenjih ljudi okoli nas. Nekatera dejanja, kot na primer Brutov 
atentat, Pilatova razsodba, odkritje novega sveta, izum tiska, ali pa 
teorije relativnosti in stopinje na Luni, se neizbrisno vtisnejo v zgodo-
vino. Najbolj usodno pa zaznamujejo človeško zgodovino ideje. Ideje, 
ki jih zasejejo posamezniki ali pa filozofske šole. Od misli starih Grkov, 
Jezusove nove zapovedi,  srednjeveške sholastike, humanizma, pa tja 
v novoveški racionalizem.

V 18. stoletju pa je Evropo preplavil nov idejni tok, ki ga prepoznamo 
pod imenom razsvetljenstvo. Njegovi nosilci so prinesli v družbo veliko 
svežih idej, ki pa so imele to čudno lastnost, da so se hitro sprevrgle v 
svoje nasprotje. Privrženci novega nauka so razglašali svobodo, pa so 
v francoski revoluciji ustvarili diktaturo. Govorili so o privatni lastnini, 
ob tem pa plenili premoženje. Govorili so o verski svobodi, ob tem 
pa rušili cerkve, pobijali duhovnike in izvedli genocid nad katoliško 
pokrajino Vendee.

To jakobinsko nasilje in teror je preučeval francoski zgodovinar 
Tocqueville.   Leto dni pred svojo smrtjo je v pismu prijatelju potožil, 
da je izčrpan, ker ne najde pravih besed, s katerimi bi opisal grozljive 
razsežnosti revolucionarnega terorja. »V tej bolezni francoske revolucije 
je nekaj posebnega, kar čutim, ne morem pa niti opisati niti analizirati 
vzrokov za to. To je virus nove in neznane vrste … Od kod prihaja ta 
nova pobesnelost? Kdo jo je izzval? … Kdo jo nadaljuje? …«

Jakobinski prevzem oblasti sta natančno preštudirala Karl Marx in 
Friedrich Engels. V svojih besedilih sta nadgradila ta nevarni virus, ki 
ga je nato Lenin izpustil. Najprej v ubogo Rusijo. Od tam pa so ga širili 
agenti kominterne na Zahod. Na univerze, med kulturnike, pisatelje, 
krščanske socialiste … K na m so ga prinesli Kidrič, Kardelj, Maček, 
Bebler, Marinko in drugi komunisti, ki so se tik pred vojno spajdašili s 
Hitlerjevimi nacisti.

Vojna je bila trenutek, ko je bil naš narodni organizem najšibkejši. 
Razbit, okupiran in ponižan. In prav tisti trenutek so komunisti izkoristili 
za začetek revolucije. Moriti so pričeli ugledne vaščane, voditelje mladi-
ne, meščanske politike, pokončne katoličane … Slovenska zgodovina 
je pričela beležiti prve politične umore, ki so že v prvem letu vojne šli 
v stotine. Po prvem šoku se je del najpogumnejših odločil, da se bo 

komunističnim teroristom uprl. Ti uporniki zoper komunistično Zlo so 
prepoznali pravo naravo neznane, slovenstvu tuje ideologije. Ideologije, 
ki je mnoge Slovence pobesnela. Mnoge pa tako prestrašila, da so tiho in 
oprezno opazovali dogajanje. In s svojo pasivnostjo tudi oni omogočili 
razmah komunizma.

Zgodovinski potek je pogosto globoko krivičen. Temačna komu-
nistična mistika je zmagala v preštevilnih slovenskih dušah. Partizani 
so morili tukaj in na drugih 700 množičnih moriščih po Sloveniji. Niso 
morili okupatorjevih vojakov. V vrstah pred jamami so stali sestradani in 
pretepeni ujetniki različnih narodnosti, razoroženih protikomunističnih 
vojska, civilisti, dekleta in otroci. Gole in zvezane s telefonsko žico so 
krvniki suvali, jim zaradi zlatega zoba razbili glavo, jih pokončali s 
strelom v tilnik, rafalom iz mitraljeza ali pa jih žive pahnili v jamo, kjer 
so umirali z molitvijo na ustih. Med njimi je bil tudi pesnik Hribovšek, 
ki je leto pred tem preroško zapisal: »Obrazi so vsi črni, razkopani, v 
globokih brazdah upanje zasuto.« In podobno kot umirajoči Jezus kliče 
pesnik nebeškemu Očetu: »Kako si daleč, daleč od mene. Joj, zasij v 
temo, pokliči, obudi me, roko mi daj …«

Partizanski rablji so s krvavimi rokami zapustili to prizorišče. Svojo 
vest so mirili z alkoholom in diaboliziranjem pobitih, ki so jih razglasili 
za izdajalce, njihova imena zasvinjali z goro laži, na njihova trupla pa 
potresli smeti.

Tukaj je končal najodličnejši del narodnega telesa, njegova hrbte-
nica. Inteligentni, pridni kmetje, delavci, pesniki, dijaki in študenti … 
Naš razum se izčrpava, ko razmišljamo, zakaj so morali umreti … Na 
tako grozovit način. Ali pa je to del skrivnostne božje kombinatorike, 
del velikega načrta, v katerem Bog celo lastnemu Sinu ni prizanesel?

Dragocena je v Gospodovih očeh smrt njegovih zvestih …
V desetletjih po vojni se je po mikrofonih ob spremljavi harmonik 

opevalo partizane, rdečo zvezdo, Tita in partijo. Laž potrebuje glasno 
odobravanje in aplavz. Le v tišini domačih izb se je tiho govorila resnica. 
In kdor je v tistih svinčenih letih pošteno in bistroumno motril družbeno 
dogajanje, je lahko že takrat jasno videl legitimnost domobranskega 
boja. Videl pa je lahko tudi rezultate partizanskega boja: uničenje 
demokracije, nasilne zaplembe imetja, montirane sodne procese, 
cenzuro, teror tajne službe, nesramno bogatenje šefa države in buržujski 
življenjski slog partijske elite, uničevanje starih tradicij, družinske trav-

Marxova dediščina je rasla. Očitno je Bog dal hudiču proste roke, da je skrbel zanjo. Stoletje obstoja in razvoja, pa tudi njene sadove sredi 20. stoletja 
je 2. junija letos ob spominski slovesnosti pod Krenom popisal mag. Jurij Pavel Emeršič.

razvoja, ampak prehoden, partikularen odklon. Če bi Marx doživel 
rdeči oktober 1917, bi bil začuden. Revolucijo je napovedoval za Veliko 
Britanijo, Francijo ali nemško cesarstvo, države z najvišjo stopnjo razvoja 
produkcijskih sil. A revolucija se je zgodila v carski Rusiji, državi, ki je bila 
komaj na poti iz fevdalne v buržoazno fazo razvoja. Čeravno je sredi 20. 
stoletja kazalo, da bo komunizem postal globalna sila, se to ni zgodilo. 
Sesul se je sam vase. Zlom komunizma se ni zgodil zato, ker Sovjetska 
zveza in njeni posnemovalci ne bi bili dovolj ortodoksni. Nasprotno, 
komunistični režimi so se zlomili prav zaradi svoje marksistične nravi. 
Enako se bo prej ali slej zgodilo še Severni Koreji, Kubi in Venezueli. 
Komunizem je pač protinaraven sistem, ki ob neangelski naravi človeka 

ne deluje in ne more delovati. Domislek Winstona Churchilla je bil kar 
pravšnji, ko je ugotavljal, da bi komunizem deloval na dveh krajih, v 
nebesih, kjer ga ne potrebujejo, in v peklu, kjer ga že imajo.

Sprašujem se, kako kljub zgodovinski zavrnitvi misli Karla Marxa 
pojasniti njeno trdoživost. Čemu komunisti ponavljajo eno in isto stvar in 
vedno znova pričakujejo drugačne rezultate? Sam odgovora ne najdem 
ne v znanosti in ne v filozofiji. Najdem ga v religiji. Marx nagovarja ver-
ska čustva levičarjev, vzpostavlja všečno pripoved o izkoriščanju in vizijo 
o vzpostavitvi božjega kraljestva brez Boga na zemlji. Ob usmrčenem 
Bogu pa je za to imanentizacijo eshatona dovoljeno vse, od gulagov in 
Katynskega gozda do Hude jame ali kamboških polj smrti.
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»Odšli so po dva fanta v Šentvid, ju naložili v avto in peljali skozi 
Sv. Duh in pred Crngrobom pobili, kot se pobije gada. Samo po glavah 
so ju tolkli in jima lobanje tako raztolkli, da sta imela, kot se pravi po 
škofjeloško, glavi speštani kot flancat,« se glasi le eno izmed pretreslji-
vih pričevanj komunističnih zločinov, ki so zapisani v knjigi Dediščina 
molka. Knjiga je namreč raziskovalno delo Milanke Dragar o izvedenih 
množičnih pobojih Slovencev in Hrvatov v Crngrobu ter hrvaških otrok 
v Matjaževi jami pri Pevnem v maju 1945. O njih so avtorici govorili 
številni pričevalci iz teh krajev, knjiga pa sloni tudi na drugih virih in do-
kumentih. Posebna vrednost knjige je, da v njej spregovorijo svojci žrtev, 
ljudje, ki se spomnijo pobojev, in tudi nekateri, ki so pri tem sodelovali 
in so želeli odložiti svoje breme. Gre torej za zapise njihovih pričevanj, 
zapisanih z imenom in priimkom ter datumom pričevanja. Svojci žrtev 
ne iščejo maščevanja, iščejo le resnico, za krvnike svojih bližnjih pa 
molijo in jim želijo odpustiti. Nekaj teh grozljivih spominov in izjav si 
lahko preberete v članku, ob njih zagotovo ne boste ostali ravnodušni.

Milanka Dragar poudarja, da ti dogodki še vedno niso povsem 
odkriti, zato je treba o tem govoriti, iskati resnico, predvsem tudi 
zaradi prihodnjih generacij. »Pomembno je razodevati resnico, saj nas 
bo resnica osvobodila. Resnica mora biti vodilo pri vzpostavitvi zdrave 
družbe. Ni prav graditi prihodnosti na skonstruirani resnici oziroma na 
lažeh. Ni mogoče graditi zdrave družbe na nezdravih temeljih. Naj to 
delo vsaj delno osvetli preteklost, da bo mogoče graditi svetlejšo priho-
dnost,« je zapisal in se strinjal z avtorico kardinal Vinko Puljić. V uvodni 
besedi je dr. Tamara Griesser Pečar dejala: »Mnogi še vedno poskušajo 
politično, zgodovinsko in etično opravičiti storjene zločine, najpogosteje 
s sklicevanjem na antifašizem, a zamolčijo, da je bilo največje število 
zločinov storjeno prav na osvobojenih področjih tudi v povojnem času.«

Komunisti se niso borili proti okupatorju, ampak so svojo morilsko 
moč znašali nad svojimi politični nasprotniki Ker resničen namen 
komunističnega vodstva ni bila nacionalna osvoboditev, so se boja 
proti okupatorju lotili tako, da je to ustrezalo njihovim pravim ciljem: 
“Izzivati okupatorja k zločinskim represalijam zoper slovensko prebi-
valstvo. Sami so se pred okupatorjem umikali v varne gozdove, svojo 

morilsko moč pa znašali nad svojimi idejnimi in političnimi nasprotniki,” 
je zapisano v knjigi. Da je temu tako, priča Titovo povelje na drugem 
zasedanju Avnoja: »Naša naloga je likvidirati notranje nasprotnike. Oni 
so nevarnejši od okupatorja. Nemce tolčejo Rusi in jih bodo dotolkli. Mi 
moremo v zadevi NOB napraviti sorazmerno malo.« Da partizani niso 
bili to, za kar so se izdajali, potrjuje tudi strogo zaupno pismo dr. Mihe 
Kreka, ki je pisal siru Georgu W. Rendelu, z dne 1. junija 1943: »Komu-
nisti se ne borijo proti okupatorju. Nadaljujejo s svojo revolucijo in nas 
ovajajo okupatorju.« In iz pisma 10. junija 1943: »Moj dragi Sir George! 
Partizani in komunisti so uvedli peklensko metodo pobijanja svojih 
slovenskih političnih nasprotnikov ali vzpodbudo nekaterih naših ljudi 
na nerazumne in prezgodnje akcije, tako da naše prebivalstvo uničujejo 
oboji, partizani in Italijani.«

Partizan izkoristil 6-letnega dečka
kot živi ščit pred strelom Nemcev
Da so bili partizani neusmiljeni do slovenskega prebivalstva, 

potrjuje tudi pričevalec Jernej, ki opisuje svojo izkušnjo, ko so nemške 
vojaške hajke spomladi 1944 prodirale v njegovo vas. Imel je komaj 6 
let. »Poskušal sem zbežati ob vogalu hiše proti vratom, da bi se skril. 
Nenadoma me je prijel neki partizan. Stavil mi je puško na ramo. Skrit za 
mano je streljal na prihajajoče Nemce. Torej, ta partizan me je izkoristil 
za živi ščit pred nemškimi streli, ki niso streljali name. Nemci so zasedli 
vas in jo požgali, partizani pa so se umaknili.« Pričevalci v knjigi so tudi 
opisovali, kako so se med sabo pobijali, nato pa postavili spomenik, 
na katerem piše, da je bil žrtev okupatorjev, a dejansko je bil žrtev 
slovenskih soborcev-partizanov.

Komunisti niso prizanesli niti otrokom Naslednji očividec krutega 
umora otrok priča, kako je videl vlak, ki je iz Hrušice odpeljal proti Je-
senicam. »V Hrušici se je na vlak vkrcala mladinska četa I. vojvodjanske 
brigade, sestavljena iz otrok od 10 do 16 let. Te fantiče so razmestili 
po vagonih in sem ves čas potovanja slišal streljanje, celo avtomatski 
ogenj, kakor da se bije bitka. Nato so dospeli do mosta čez Savo in sem 
jih videl, kako so metali trupla iz premikajočega se vlaka.«

Zaporniki in pazniki iz taborišč in zaporov: duhovnika so obesili za 

Lani je pri založbi Dragar izšla knjiga “Dediščina molka” izpod peresa Milenke Dragar. Predgovore so napisali kardinal Vinko Puljić,  prof. dr. Tamara 
Griesser-Pečar in prof. dr. sc. Miljenko Dorić, kar je zadostna garancija, da ne gre za kako pogrošno literaturo. Odlomek, ki je bil objavljen na Nova24TV 
lepo potrjuje izvajanja mag. Emeršiča Pod Krenom letos.

me, ki trajajo do danes … Zgodovina je počasi, a vztrajno razgaljala 
pravo naravo komunizma. Ob koncu 80-ih so pričele pospešeno padati 
še zadnje maske; na dan so prišla pričevanja o komunističnih zločinih, 
tudi o tem v Kočevskem rogu.

Okosteneli komunistični sistem se je zrušil brez napada sosednjih ka-
pitalističnih držav, brez zarote “domačih izdajalcev”, brez enega samega 
strela. Sistem, ki je najprej pričel razpadati na Poljskem, je v nekaj letih 
padel sam od sebe. Brezverci vidijo v tem splet naključij, posledico slabe 
ekonomije …, duhovno poglobljeni opazovalci pa prepoznavajo v tem 
delovanje božje roke. Roke, ki lahko tudi po krivih črtah ravno piše …

Po svetu stoji zelo veliko cerkva. Romanskih, gotskih, baročnih, 
renesančnih, neoklasicističnih, modernističnih … Mi pa danes častimo 
Boga pod mogočnimi drevesi Kočevskega roga, ki je med svetimi kraji 

edinstven. S krvjo mučencev prepojena arena,  med brezni in nebom, 
stičišče pekla, zemlje in nebes. To je kraj slovenskega velikega petka. To 
je kraj premišljevanja skrivnosti trpljenja in hvalnic Bogu, ki je premagal 
smrt. In nam odprl vrata v nebesa, kjer se bomo srečali z našimi mučenci.

12.000 slovenskih mučencev v zboru nebeščanov zagotovo ne 
stoji križem rok; med drugim jih lahko tukaj na zemlji prosimo, naj 
posredujejo pri Bogu, da se vrne k nam zdrava pamet. Da odstranimo 
vso totalitarno navlako. Da vzravnamo hrbtenice in okrepimo klecava 
kolena. Da ugotovimo, da zgodovina ni slepa usoda. Da smo mi tisti, ki 
lahko preusmerimo tok zgodovine. Kaj prinaša jutrišnji dan, ne vemo. 
Vemo pa, da je Bog na naši strani. In da je pred nami milostni čas. Sveti 
Pavel nam kliče: »Glejte, zdaj je dan rešitve!« Tomaž Akvinski pa dodaja: 
»Novo pride, staro mine … Noč premaga dan svetal.«
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Redkokatere volitve v tej državi minejo, ne da bi se začele oglašati te ali 
one skupine posameznikov, ki menijo, da mora njihovo mnenje biti slišano 
in upoštevano, kot da gre za neko dokončno razsodbo. Gre predvsem za 
ljudi z levice, ki pa jim neprestano parirajo tudi tisti z desnice. Oboji pa 
imajo močno, skoraj bolezensko mitomansko potrebo, da so slišani.

Na levici je sezono javnih nagovorov odprla Spomenka Hribar, 
tej je sledila ekipa dežurnih salonskih akademikov, na desnici pa so 
zaskovikali zimzeleni in praviloma neuporabni pripadniki Zbora za 
republiko in njihove ekstenzije. Če Zbor za republiko deluje kot množica 
posameznikov, ki se jim približuje evtanazija, pa levičarski zbor deluje 
kot kopica s samim seboj obsedenih in intelektualno lenih hijen. Naj 
vam pojasnim, čemu te psovke.

Prvič, ekipe, ki so imele akademsko kariero nazadnje nekje v osem-
desetih letih preteklega stoletja, od tod dalje pa je njihov akademski 
pedigre zgolj posledica dejstva, da jih mainstream mediji navajajo 

kot težke kalibre slovenske inteligence, niso referenčna točka, ki bi 
interpretirala politično realnost, skrbela za varovanje demokratičnih 
institucij ali artikulirala misel navadnih ljudi.

Gre za od ljudi odtujene kalkulante, branilce lastnih rent in ljudi, ki 
na ulici nič ne štejejo, za nikogar ne obstajajo in nič niso. Zgolj njihov 
napuh je tisti, ki jih žene v iluzijo, da morajo nujno spregovoriti in nas 
razsvetliti. Ne verjamete? Kdo vam je nazadnje v bifeju dal za referenco 
Boža Repeta? Vam frizerka citira Spomenko Hribar? Vam naključni 
obiskovalci nogometne tekme navajajo citate Darka Štrajna, Borisa 
Vezjaka ali Jožeta Pirjevca?

Mislite, da so debate po delavnicah vezane na odgovore Dimitrija 
Rupla Spomenki Hribar? Obrnite se naokoli in ugotovili boste, da ti 
ljudje, razen v svojem ozkem krogu nekaj tisoč ljudi in v mainstream 
medijih, ne štejejo nič, njihovo mnenje pa še manj. Zakaj? Jebiga, koga 
brigajo njihove intelektualno skromne lamentacije? Kljub temu vse te 

Slovenska osamosvojitev je bila začetek propada rdeče kuge, ki je iz perspektivne Slovenije ob njenem vstopu v Evropsko unijo, naredila gospodarsko 
razvalino na repu Evrope. Ker se komunistična drhal ni mogla več zadolževati na račun davkoplačevalcev, je odkrila druge načine, ki so iz njih naredili 
grobarje slovenskega gospodarstva. Imajo se za sposobne, kaj so pa v resnici, je objavil v neženiranem žargonu ekonomist Rado Pezdir v Reporterju 
pod naslovom “Intelektualci? Ne, usran poden.”

noge, mu razrezali trebuh in zavili čreva koli vratu
Alojzij se spominja, kako je bil od 14. junija do 17. avgusta 1945  

zapornik v koncentracijskem taborišču v Šentvidu nad Ljubljano. »Nikoli 
ne bom pozabil tistih pozivov v smrt, ki so jih izvajali sobratje, naši 
Slovenci. Končno sem prišel domov. Dom so partizani izropali. Odnesli 
so vse, kar so mogli: živino, posodo, ure, posteljnino, razne stvari, 
orodje … Takšna je bila naša osvoboditev 1945!« Spet drugi je dejal, 
da so bile noči v provizoričnih taboriščih v Celju grozljive, »partizani so 
ujetnike, ki so bili ob robu taborišča, silili teči, a potem so jih streljali z 
vzkliki, da so poskušali pobegniti.« Pavel se prav tako z grozo spominja 
zapora: »Mučili so nas z lakoto. Če so bili kdaj trije makaroni v juhi, je 
bil dogodek bogatega obroka. Od lakote se mi je vrtelo v glavi. Mnogi, 
pravzaprav polovica zapornikov, so od lakote padali v nezavest.« Ka-
znilnica Maribor je veljala za eno najstrožjih v Sloveniji, pravi Anton, v 
njej je bil paznik. “Umazanija, podgane, stenice, da so bile stene žive 
od mrčesa. Nismo smeli pogasiti luči, ker so prišle podgane in so nas 
grizle.” Dejal je celo, da so na Škofjeloškem gradu zapornikom zabijali 
žeblje v kolena. »Neki mlad duhovnik je bil zaprt na gradu. Za noge so 
ga obesili, razrezali trebuh in še živemu zavili čreva okoli vratu. S tem 
se je hvalil paznik na gradu, ki jih je po ukazu pred likvidacijo vozil v 
gmajno.« Viktor Hribar, ki je po vojni pristal v zaporu je dejal, da so ga 
partizanke na zasliševanjih obešale za spolovilo. Oko so mu iztaknile, 
hrustance na sklepih so mu tolkle s poleni. Sestradan do skrajnosti je 
človek s 85 kilogramov shujšal na 35 kilogramov. Jedel je omet z zidov 
v zaporih v Škofjeloškem gradu. »Tast mi je pri polni zavesti povedal, 
da so pod oltarjem v kapeli gradu žive zvezane domobrance zakopali 
in zacementirali.«

Umorjeni hrvaški otroci v Matjaževi jami pri Pevnem Posebno 
pretresljivo pa je ravnanje komunistov z otroki svojih političnih naspro-
tnikov. V gozdu pri vasi Pevno se nahaja Matjaževa jama, kjer so pobili 
otroke in mladoletnike, ki so bili najprej zaprti v Kamnitniku. Pirmanov 

Tone iz Papirnice je pripovedoval, da otrok niso streljali, temveč so jih 
z glavo udarjali ob drevo, jih tako usmrtili in zmetali v brezno v Matja-
ževi jami. »V bližnji okolici morišča smo imeli njive in je zato mati, ko 
je tam delala, še dan – dva po pobojih slišala stokanje in vpitje otrok 
iz Matjaževe jame, ki jih niso do smrti pokončali in so jih ranjene vrgli 
v brezno.« Dokaz, da so hrvaške otroke pobili prav v tem gozdu in jih 
zmetali v jamo, je bila okužena voda, ki je rdeča in smrdljiva pritekala 
iz potoka v vasi Moškrin. V začetku, dokler še niso opazili, so ljudje to 
vodo pili in tudi njihova živina jim je zbolevala in poginjala. »En vaščan 
je umrl za tifusom, ki je bila posledica okužene vode od razpadajočih 
otroških trupel in otroške krvi.«

Mnogi likvidatorji so si kasneje sodili sami
Tisti, ki so te poboje storili, pa niso umrli naravne smrti. Nackov 

Nacek se je obesil, Vinko Florjančič je bil alkoholik in je umrl zaradi 
pijančevanja, Podobnikov Pavel je tudi bil likvidator in je umrl mlad. 
Morilec Franc Gaber iz Pungarta tudi ni mogel prenašati tega psihič-
nega bremena in se je ustrelil. Tudi znani likvidator v Škofji Loki Alojzij 
Kovačič se je ustrelil, saj ni mogel pozabiti svojih dejanj. »Nenehno me 
spremljajo podobe pobitih žrtev. Najhujši je jok otrok, ki sem jih ubite 
vrgel v brezno. Ne morem se znebiti njihovega klica na pomoč. Nezno-
sno odmevajo njihovi klici: mama, mama! Celo litri žganja ne morejo 
izbrisati njihovega objokanega obraza, drgeta rok, zbeganega pogleda, 
mlahavega telesca, oglušujočega ihtenja,« je dejal, preden si je sodil 
v središču Škofje Loke.

Nikakor ne smemo pozabiti na nedolžne žrtve pohlepa, napuha, 
zla, grozodejstev, ki so bila storjena v revoluciji v Jugoslaviji v letih 
1941-1945. Ne smemo skrivati zločinov in zločincev. Imena ubijalcev 
je treba izreči in jih poklicati na odgovornost za storjeno zlo, ki obreme-
njuje prihodnje rodove. Zgodovina naroda mora biti izpisana z resnico, 
z odprtimi očmi in vestjo pravičnega. Partizani so med drugo svetovno 
vojno in po njej pobili krepko več Slovencev, kot so jih pobili okupatorji.
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Ko se je Slovenija osamosvojila je veljala za vzgled vsem evropskim 
državam, ki so za seboj pustile totalitarni komunistični režim. Slovenija 
ni bila samo gospodarsko najuspešnejša republika prejšnje Jugoslavije, 
temveč celotnega prej komunističnega sveta vzhodne in jugovzhodne 
Evrope. In še ko je Slovenija postala del Evropske Unije in je leta 2008 
celo tej predsedovala, je veljala za uspešno postkomunistično državo, 
ki je na dobri poti, da izpostavi demokratične strukture in to ne samo 
formalno, saj za to je bila garancija že slovenska ustava, temveč tudi 
dejansko. Žal se je na tej poti ustavila. Na določenih področjih se celo 
vrača nazaj. Res se je gospodarsko stanje zadnje čase zopet zboljšalo, 
vendar ne zaradi vlade, temveč kljub vladi, ki se poslavlja, saj ni naredila 
domala nič, da bi se znebili socialističnega balasta, ki ga dežela vleče 
za seboj in katerega se krčevito držijo tisti, ki se iz državnih podjetij še 
vedno napajajo. Prav zato so bila zaman vsa prizadevanja, da se končno 
država znebi podjetij, v katerih pravzaprav nima nič iskati, predvsem pa 
da proda Novo ljubljansko banko, kot to že dalj časa zahteva Evropska 
komisija. Odgovorni v Sloveniji so tudi dovolili, da se je klub sankcijam 
in opozorilom iz Evrope preko Slovenije pral iranski denar. Sedanja 
vlada v odhajanju je poglobila vrsto problemov, ustvarila je tudi nove, 
na področju zdravstva in zunanje politike pa je pustila pravo pogorišče. 

Rak rana pa je tudi sodstvo, kljub temu, da se je skrajšal čas sojenja. 
Procesi, ki bi se jim lahko dalo pridevek montirani, se še vedno dogajajo. 
Za demokratične vlade popolnoma nenavadno pa je tudi, da se vrhovni 
sodniki v vstopih v stavbe, v katerih sodijo, preiskujejo s strani policistov. 
Kaj pomeni načelo v demokratičnem svetu, da so veje oblasti ločene?

Slovenija je na mednarodnem polju kar se tiče vzgleda in vpliva 
zdrsnila daleč navzdol. To se tudi kaže sedaj, ko skuša uveljavljati od-
ločitev mednarodnega arbitražnega sodišča. V Bruslju je izgubila vrsto 
zaveznikov, Hrvati so bili na diplomatskem parketu veliko bolj spretni. 
Na vrhu slovenske diplomacije je še vedno človek, ki je pristal tam zgolj 
iz koalicijske matematike, minimalnih načel diplomacije pa sploh ne 
obvladuje. Pod vprašaj je postavil celo lojalnost do EU, čeprav je Slovenija 
njena članica. V času sankcij proti Rusiji in v času, ko je Rusija spodbujala 
upor na vzhodnem delu, je zunanji minister leta 2014 potoval v Rusijo 
in bil leto dni pozneje navzoč pri slovesnosti v počastitev Sovjetski zvezi. 
Marca 2016 je Putin celo obiskal Slovenijo, kar je bilo za njega izredno 
pomembno, ker je s tem, kljub strogim sankcijam, dobil prvič zopet 
priložnost obiskati državo EU. Lahko nadaljujemo. Ni slučaj, da je ruski 
veleposlanik v Sloveniji pred volitvami nadvse hvalil stranko Desus, 
njeno politiko in Erjavca. Ne glede na to, da je diplomat kršil konvencijo 

Z znanstveno hladnostjo je pogled na Slovenijo po volitvah v istoimenskem članku v Casniku.si napisala prof. dr. Tamara Griesser-Pečar.

ekipe kar nadaljujejo in nadaljujejo in živijo v iluziji, da so oni skrbniki 
narodove usode.

Drugič, koaliciji trenutno sestavljata dve osebi, Janša in Šarec. 
Prvi, ker so mu volivci dali v roko relativno zmago na volitvah, drugi, 
ker lahko z združitvijo levih strank, vsaj številčno gledano, zelo hitro 
sestavi koalicijo. Kako priti do končne oblike koalicije, je stvar politične 
kombinatorike. Verjemite mi, fantje in dekleta vedo, kaj je politika in 
na koncu bo odločila točka stabilnosti, ki jo bodo dosegli zgolj oni, brez 
sklicevanja na intelektualne hijene.

Ker sem dvakrat sodeloval pri teh koalicijskih zgodbah, naj poja-
snim, da niti enkrat na nobenem sestanku za nastanek koalicije nihče 
ni nikoli opletal z izjavami vseh teh histeričnih intelektualcev, ki kar 
pišejo in pišejo vsa svoja pisma. Saj razumete, kajne? Oni so z vidika 
resne politike ničle. Zakaj? Ker so ničle vedno bili.

Naj vam pojasnim, velja pravilo, da če se v strankarskem življenju 
pojavi kdorkoli izmed pripadnikov časopisno povzdignjene inteligence, 
nastane težko sranje. To sranje se manifestira v popolnoma neuporabnih 
predlogih, absurdnih idejah in vnašanju splošnega kaosa v komunikacijo 
med političnimi strankami. Dejstvo je, da njihovo delovanje, predvsem 
teh, ki zdaj pišejo pisma in dajejo izjave, vedno povzroči popoln kaos in 
razbijaštvo. Ti intelektualci so zgolj nujno zlo, ki pridrvi na najrazličnejše 
državne proslave, se tam nažre zastonj hrane, napije zastonj pijače in 
serje vsakemu, ki ima smolo, da nabaše nanje.

Tretjič. Gre za skupine ljudi, ki jih druži nenormalen napuh. Volivci 
so izvolili tako, kot so izvolili, in sedaj politiki s svojo kilometrino ali pa 
sivino sestavljajo koalicije in nastavljajo politične tirnice za novi mandat. 
Tega hijene iz intelektualnih vrst enostavno ne prenesejo. Zanje volja 
volivcev ne pomeni nič, oni želijo po politiki oblikovati svet po svoji meri, 
pri čemer se sklicujejo na lastno veličino, razsvetljenost in idejo, da so 

oni tisti ultimativni interpretatorji volje volivcev.
Hijenointelektualci tudi ne verjamejo, da politiki vedo, kaj počnejo, 

v svojih očeh so namreč filozofi vladarji, ki morajo politike poučiti v 
njihovi obrti, jih razsvetliti in jih usmeriti, saj imajo le oni globlji vpogled 
v naravo posameznika, družbe in države. Njihove interpretacije so vedno 
znova zgolj bolestni egotripi, ki naj jih mi vsi poslušamo, mainstream 
mediji pa nam jih servirajo kot interpretacije resnične volje vseh nas.

Ti tropi verbalnih delikventov zato zganjajo zgolj svoj šov, za katere-
ga nihče ni prosil in nima nobenega posebnega cilja, razen da se najprej 
zadosti njihovi nečimrnosti in potem utrdi njihova pozicija mesijanskega 
profetstva, brez katerega naj bi narod ali politika ne mogla. Po mentalni 
strukturi so podobni kvartopirskim kibicem, po učinku pa Sizifu.

Levičarje naj neha skrbeti, kdo bo s kom delal vlado, politiki so 
dobili mandat in bodo naredili, kar je ustrezno, stabilno in kar se od 
njih pričakuje. Ne glede na to koliko kruli Repe, vedite, da Šarec, Cerar 
in Židan svojih strategij ne bodo spreminjali. Ne glede na to koliko 
pozivov usmerijo iz Zbora za republiko, resnica je, in o tem se ni treba 
slepiti, da bosta Janša in Tonin našla svojo strategijo.

Prvič, ko mi bo nekdo na ulici citiral mnenje teh sralcev ali pa se 
poslanec ali član vlade skliceval nanje, bom spremenil svoje mnenje, 
dotlej pa trdim, da gre zgolj za retardirano javno dretje histeričnih 
posameznikov, ki menijo, da so nepogrešljivi duhovni voditelji države.

Ima pa ta tropovski nagon podpisovanja pisem kobajagi intelektual-
cev vsaj eno funkcijo, za katero menim, da je koristna. Ljudje tipa Štrajn 
in Vezjak so brez tega popolne ničle in vsaj za tistih nekaj minut, ko se 
njihovi pozivi pojavijo v mainstream medijih, lahko živijo z mislijo, da 
so resnično veliki, pomembni in nepogrešljivi. Če seveda ne upoštevamo 
dejstva, da so pešpoti po raznih magistratih koristne, saj vsaj razgibajo 
tiste, ki začenjajo smrdeti po zemlji.
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Upajmo, da bo Bog hudiču kmalu vzel svobodo razpolagati z nami, čeprav je bilo naše ravnanje daleč od svetopisemskega, kot je izraženo pri Jobu.

o nevmešavanju v notranjo politiko v deželi, v kateri je akreditiran, to 
meče tudi določeno luč na Erjavca samega, ki se od tega vmešavanja ni 
opredelil. Prav nasprotno, izrazil je celo zadovoljstvo. Volilci tega niso 
honorirali, stranka je izgubila veliko glasov, sam pa ni bil niti izvoljen.

Da Slovenija še ni ustaljena demokracija, kažejo tudi zadnje volitve. 
Pred volitvami predsednika države se je pojavila nova stranka pod 
imenom svojega ustanovitelja. Že to je v ustaljenih demokracijah ne-
navadno. Seveda pa to ni bilo prvič. To se je vedno znova dogajalo. Pred 
prejšnjimi parlamentarnimi volitvami se je kot strela z neba pojavila 
stranka Mira Cerarja, ki potem ni samo prišla v parlament, postala je celo 
največja stranka. Neprestano je ponavljala, da se zavzema za vrednote 
in za pravno državo, vendar je to ostalo samo pri besedah. Cerar seveda 
ponavlja, da je potrebno spoštovati sodbe sodišč, to pa velja menda 
samo takrat, kadar so všečne. V primeru Janeza Janše tega vsekakor ni 
izrekel, prav nasprotno se pri nekaterih goji vtis, da je bil upravičeno 
obsojen. Prav sodstvo je ostalo še naprej rakrana slovenske države, 
čeprav je bil takratni novi slovenski premier Cerar celo ustavni pravnik. 
K temu, da je Cerarjeva stranka zmagala – pozneje se je preimenovala 
v Stranko modernega centra (SMC) –, so prispevale manipulacije pri 
sojenju, ki jih je ustavilo šele Ustavno sodišče. Prvak SDS se je znašel 
v zaporu, skušali so ga tudi izključiti iz Državnega zbora in to kljub 
temu, da so ga volilci, ki so poznali vse okoliščine, izvolili. Tudi letos 
se je pojavila nova stranka, ki je prav tako nosila ime tistega, ki jo je 
formalno ustanovil: Lista Marjana Šarca (LMŠ). Pojavila se je že pred 
predsedniškimi volitvami in dosegla kar visok rezultat, zato je prišlo 
do drugega kroga predsedniških volitev. Nedvomno so tisti, ki so stali 
za to stranko, pričakovali, da bo Šarec, podobno kot Cerar, bil relativni 
zmagovalec na parlamentarnih volitvah. Tukaj so se zelo zmotili.

Tudi zadnje volitve so spremljale razne manipulacije, ki pa niso bile 
posebno uspešne. Uspešno pa je bilo usklajevanje vseh levih strank, 
tudi SMC, ki seveda kljub imenu ni sredinska stranka, da je potrebno 
izločiti Janeza Janšo. Res edinstven program! To so ponavljali ves čas 
in ponavljajo še po volitvah ne glede na zapleteno situacijo, v kateri se 
je Slovenija znašla.

Za nekatere stranke je bila izločitev JJ edina programska točka in 
osrednji mediji so jih pri tem izločevanju pridno podpirali. Pri soočanjih 
sploh niso bila v ospredju vsebinska vprašanja, kot je to navada v de-
mokratičnih državah. Neverjetno veliko časa se je posvetilo obrobnim 
vprašanjem, namreč kdo bo s kom sodeloval, ne pa za kaj pravzaprav do-
ločena stranka vsebinsko stoji, kdo bo zasedel katero ministrsko mesto, 
mesto predsednika parlamenta in podobno – pa seveda, kot rečeno, se 
je ponavljalo neprestano, da ne bodo sestavili vlade s SDS in z Janezom 
Janšo. Velika uganka ostane na podlagi česa so se volilci odločali za LMŠ? 
Prav gotovo ne na podlagi vsebine programa, ker tega, če ga je Šarec 
sploh imel, ni razkril. Je pa v predvolilnem času enkrat povedal, da se 
bodo o programu odločali, ko bodo prišli na oblast. Pred nekaj dnevi 
je Milan Kučan v pogovoru z Rosvito Pesek rekel, da je program nekaj 
za prihodnost, pri volitvah pa je potrebno pogledati nazaj, namreč kaj 
je kdo naredil. Ta “nazaj” seveda ni pomenilo, da je Kučan mislil, da je 
potrebno gledati v polpreteklo zgodovino od 1941 pa vse do leta 1990, 

ker bi s tem seveda izločil kar vrsto tistih, ki danes obvladujejo državo v 
ospredju ali v ozadju, tudi samega sebe. Domnevamo lahko, da je hotel 
odvrniti  pogled tudi od manjkajoče programske vsebine LMŠ. Vsekakor 
pa je s tem dal vedeti, kdo stoji za Marjnom Šarcem.

Medijski prostor je v Sloveniji izredno zaprt, večina medijev ne 
opravlja svojega dela po pravilih stroke, temveč služi določeni politični 
opciji, namreč takoimenovani levici. Tukaj se ne razlikuje niti osrednja 
televizija, ki bi morala biti politično nevtralna, ker je v državni lasti. Če se 
nekaj zgodi na tim. desnici oz. bolje na pomladni strani, ki jo je potrebno 
uvrstiti na sredi političnega spektra, je poročanje povsem drugačno, kot 
če se nekaj zgodi na levici. Primer je npr. obnašanje Trčka v parlamentu, 
ki ni doživel odziva, tudi ne poziv Svetlane Makarovič k sovraštvu proti 
Katoliški cerkvi. Velikokrat se tudi poročanje o zunanjepolitičnih temah 
diametralno razlikuje od poročanja v tujini, recimo v avstrijski ali nemški 
televiziji, tako da mora nepoučeni poslušalec imeti vtis, da gre za povsem 
različne dogodke in teme. Tisti slovenski mediji, ki kažejo drugačno sliko, 
izhajajo samo enkrat tedensko, soočajo pa se vedno znova z določenimi 
problemi. In tudi Nova TV, ki je neke vrste protiutež, doživlja bojkot. Ljudje 
torej niso dobro informirali, kar je gotovo tudi vzrok za izzide volitev. Dodati 
je še potrebno, da je v Sloveniji danes težje kot je bilo, kupiti določene tuje 
medije, npr. “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Je to načrtno?

Letošnje volitve tudi še bolj kot sicer kažejo na to, da je prepotrebna 
korektura volilnega sistema, da ne pride ponovno do take situacije, ki 
je nastala letos, da je praktično nemogoče sestaviti trdno vlado. Na 
volitve je šlo preveliko število strank, delno zato, ker stranke, ki ne 
pridejo v parlament, dobile pa so vsaj 1% glasov, participirajo pri delitvi 
denarja. Če tega ne bi bilo, bi prišlo do združevanj. Pa tudi v parlament 
je prišlo večje število strank, ki pa nimajo prave moči. Do nepravičnosti 
pa prihaja tudi pri delitvi glasov po strankah. Tudi v Nemčiji uporabljajo 
d’Hondtov propocionalni sistem, vendar imajo tam dvokrožni sistem. 
Vsak volilec odda dva glasova, s prvim se ugotavljajo direktni mandati, 
ki jih ni moč več odvzeti, z drugim pa stranka. Prav zaradi tega se seveda 
število poslancev spreminja, ker se mora število poslanskih mest po 
proporcu prilagoditi procentnem izzidu stranke. Z drugimi besedami, 
tiste stranke, ki sicer niso uspele dobiti direktnih mandatov, so pa 
proporcionalno dobile več kot 5% glasov, dobijo dodatna poslanska 
mesta. Če je to pravi sistem, je predmet presoje, boljši je na vsak način. 
Res pa je tudi, da je potrebna delna sprememba sistema, ker Slovenija 
potrebuje stabilno vlado.

Ker je situacija tako zapletena, volilci prav gotovo pričakujejo 
odgovorne politike in ne take, ki se borijo samo za svoj ego, za svoj žep 
in za svojo stranko. Številni pereči problemi čakajo na rešitev, sicer bo 
država drsela še kar naprej navzdol in morda pristala v sistemu, ki je 
obvladoval državo in ljudi pred osamosvojitvijo. Spomnimo se na izreke 
tistih, katerih “intimna opcija” ni bila samostojna demokratična država. 
Kako je v demokratičnem sistemu mogoče, da se stranke, ki trdijo, da so  
zmerne in da hočejo sestaviti sredinsko vlado, nočejo niti pogovarjati s 
stranko, ki je pridobila največ glasov volilcev? Volilci so se odločili kot so 
se in odgovorni politiki morajo to vzeti na znanje, rezultate spoštovati 
in agirati v dobrobit države.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM

1. BOŽJI GROB – CESTA SITTI IRIAM 
– GOBAVCI – OB MESTEM OBZIDJU – 

MÓRIJA – IZ PRETEKLOSTI
NA CESTI SITTI MARIAM

nadaljevanje

To	 svetišče	 ima	prav	 zanimivo	 zgodovino.	Mu
sliman	prežene	kristjana,	kjer	le	more.	Leta	1618	
je	vzel	kristjanom	ta	kraj	sin	jeruzalemskega	paše,	
Mustafa	Beg,	ter	kapelico	spremenil	v	konjski	hlev,	
kar	se	je	zgodilo	tudi	na	drugih	krajih,	kristjanom	v	
posebno	ponižanje.
Nekega	jutra	pa	so	našli	vse	konje	–	crknjene.	

Mustafa	 postavi	 druge	 noter,	 pa	 tudi	 ti	 poginejo.	
Vpraša	muslimanske	duhovne	za	vzrok	te	nesreče.	
Ti	odgovore,	da	se	ne	sme	čuditi	temu,	zakaj	tukaj	
je	svet	kraj,	ker	je	bil	 Iza	(Jezus)	tu	bičan	 in	ker	

Bog	noče,	da	se	prostor	oskruni	z	živalmi.	Šele	leta	
1838	je	prišla	kapela	v	posest	frančiškanov.	Mnogo	
so	za	njo	darovali	Bavarci,	posebno	vojvoda	Maks,	
oče	rajne	avstrijske	cesarice.
Steber	bičanja	je	sedaj	v	Božjem	grobu.
Na	nasprotni	strani	dvorišča	so	našli	ostanke	stare	

cerkve	in	tam	sezidali	majhno,	pa	zelo	lepo	kapelico.	
Notranja	oprava	še	ni	dogotovljena.	Nekaj	krasnih	
kipov	že	stoji.	Nekdo	je	igral	na	orgle.	Takih	nežnih	
glasov	zlepa	nisem	slišal.	Na	obeh	krajih	sem	opravil	
pozneje	daritev	svete	maše.
Tu	je	sezidan	tudi	nov	samostan.	Posloviva	se	od	

prijaznih	patrov	in	stopiva	spet	na	ulico.
Oko	zagleda	zelo	visok	in	lep	minaret	mošeje	v	

trdnjavi.	Menda	je	najvišji	v	mestu	in	je	okusno	zidan	

v	strogo	saracenskem	slogu.
Nekaj	korakov	navzdol.	V	zidu	na	levi	strani	je	

napis,	da	je	na	nasprotni	strani	druga	postaja.	Tam	
niso	smeli	napraviti	napisa,	ker	je	zid	del	vojašni
ce.	Menijo,	da	je	bil	tukaj	kraj	svetih	stopnic,	ki	so	
sedaj	v	Rimu.
Prideva	pod	temen	obok.	Sreča	naju	grški	duho

ven.	Dr.	Ehrlich	mi	šepne:	»Tega	si	poglej!«	Mož	je	
v	najboljših	letih,	z	dolgo	brado,	srednje	postave,	
temnega	pogleda.	»Kdo	je	to?«	vprašam.	»Predstoj
nik	grških	menihov,	‘opat’	Evtimios!«	–	Vedel	sem	
dovolj.	Mož	ima	na	vesti	več	ranjenih	frančiškanov.	
Ker	je	milijonar,	trepeta	pred	njim	celo	jeruzalemski	
paša.	Še	enkrat	se	obrnem	in	pogledam	za	to	“žlaht
no”	dušo	grške	zagrizenosti.
Na	levi	strani	je	zavod	belih	očetov	pri	svetišču	

sv.	Ane.	Danes	pogledava	samo	skozi	vrata	na	lepi	
vrt.	Nekoliko	dalje	zidajo	Grki	obsežna	poslopja.	Na	
desni	je	polno	razvalin.	Zasipavajo	globok	jarek.	Proti	
tempeljski	zgradbi	je	silno	zidovje.
Stojiva	pred	mogočnimi	vrati	v	mestnem	zidu.	

Nekaj	razcapanih	kurdskih	vojakov	sloni	pred	obo
kom.	To	so	Ovčja	ali	Štefanova	vrata;	kristjani	jim	
pravijo	BabSittiMiriam.	Na	zunanji	strani	sta	videti	
dva	napol	izdolbena	leva.
Na	prostem	sva.	Pred	nama	se	razprostira	širo

ka	dolina,	onstran	se	vidi	Oljska	gora.	To	je	dolina	
Jozafat	s	potokom	Cedronom.
Vesel	sem	bil,	da	sem	prišel	iz	ozkih,	smrdljivih	

ulic	na	boljši	zrak.
GOBAVCI

Greva	nekaj	korakov	dalje.	A	kaj	je	to.	Tam	ob	
zidu	 je	 čepelo	 kredelo	 razcapanih	 ljudi.	 Prvi	 naju	
zagleda.	 V	 hipu	 je	 vse	 na	 nogah.	Moški,	 ženske,	
otroci,	vsi	v	razcapanih	cunjah,	nama	molijo	razne	
pločevinaste	posode	ter	
kriče;	 »já	 havaža,	 ba
kšiš...	 bakšiš,	 havaža«	
(gospod).	 Dr.	 Ehrlich	
pravi	samo:	»Vidiš	jih!«	
–	Ni	treba	več	poveda
ti,	sam	vidim,	da	so	to	
gobavci.
Kako	 me	 je	 vedno	

pretreslo,	ko	sem	slišal	v	
šoli	o	gobavcih!	A	kakšni	
so	v	resnici!
Napod	 odgniti	 prsti,	

roke	brez	prstov	ali	tudi	
brez	dlani,	posušene	kot	
trska,	skrivljene.	In	obrazi!	Prvi	zabuhli	z	gubami,	
drugi	suhi	z	upadlimi	očmi.	Tu	manjka	nos,	tam	pol	
lica,	strašen	pogled!
To	so	žrtve	one	strašne	bolezni,	v	kateri	je	zdiho

POTOVANJE
PO JERUZALEMU

Gobavec

Steber bičanja
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val	tudi	pobožni	Job:	»Moje	telo	je	obdano	s	črvi	in	
prsteno	skorjo,	moja	koža	se	grbanči	in	razpada.«	
(Job	7,5).	In	v	bridkosti	zaradi	posledic	te	bolezni	je	
vzkliknil:	»Naj	zgine	dan,	ko	sem	se	rodil	in	noč,	ko	
so	rekli:	Deček	je	bil	spočet!	Tisti	dan	naj	se	spre
meni	v	temo,	naj	se	zanj	ne	meni	Bog	od	zgoraj,	
naj	ne	sije	nanj	svetloba.	(Job	3,34).	Če	vidiš	te	
podobe,	umeš	njegove	pikre	besede.
Gnijejo	pri	živem	telesu.	Pogled	je	groznejši	kot	

na	gnilo	truplo.
Kolikokrat	se	je	takih	usmililo	Božje	Srce	ter	jim	

zaklicalo:	»Hočem,	bodi	čist!«
Tudi	jaz	sežem	v	žep.	Hvaležnosti	je	malo.	Vedno	

več	 terjajo,	da	postanem	nevoljen.	Dr.	Ehrlich	 se	
huduje	nad	njimi,	potem	odnehajo.
Zakaj	 se	 kdo	 ne	 usmili	 teh	 nesrečnežev?	 Pač,	

niso	brez	pomoči.	Protestanti	so	ustanovili	obsežen	
zavod,	tudi	vlada	je	sezidala	bolnišnice	za	gobave.	
Ali	mnogi	nočejo	biti	pod	nadzorstvom;	ljubše	jim	
je	beračenje	ob	mestnih	vratih.	Pravijo,	da	so	med	
njimi	celo	bogatini.
Gobavost	sicer	ni	nalezljiva,	a	od	staršev	preide	

na	otroke.	Reveži,	ki	dobijo	tako	doto!

OB MESTNEM OBZIDJU
Ne	greva	dalje.	Zasučeva	se	preko	mestnega	zida.
Kakšno	zidovje,	kakšni	ogromni	kamni!	Spodnji	

del	je	še	iz	Salomonovih	časov,	ko	je	dal	podzidati	
goro	Morijo,	da	je	dobil	za	svetišče	večji	prostor.	Ni	
čuda,	da	teh	4	do	5	metrov	dolgih	in	2	do	3	metre	
visokih	orjakov	ni	mogla	premakniti	nobena	sila.	To	
je	edini	ostanek;	od	templja	pa	res	ni	ostal	kamen	
na	kamnu.

Prideva	do	lepih,	a	na	žalost	zazidanih	vrat.	»Bab	
el	daharije	–	Zlata	vrata,«	omeni	spremljevalec.	»Za
kaj	so	zazidana?«	vprašam,	občudovaje	lepe	oboke	
in	njih	kamnite	okraske.	Med	Arabci	gre	pravljica,	
da	bo	prišel	skozi	ta	vrata	neki	petek	krščanski	knez	
in	jim	ugrabil	Jeruzalem.	Torej	zazidajmo	jih	kratko
malo.	Tu	je	bila	pot	iz	cedronske	doline	k	templju.
Med	mrtvimi	sva.	Od	zidu	navzdol	proti	Cedronu	

so	 sami	 grobovi.	 Muslimani	 pokopujejo	 tu	 svoje	
mrtvece.	Noben	 zid	ne	varuje	grobov	pred	 razno	
nesnago.	Kdo	bi	se	tudi	brigal	za	mrtve!	Musliman	
tu	pa	tam	malo	pojoka	in	potarna	na	grobu,	to	je	
pa	vse.	Nepretrgano	pokopališče	je	tudi	spodnji	del	
Oljske	 gore.	 Kamen	 leži	 pri	 kamnu;	 grob	 se	 drži	
groba.	Sem	polagajo	Judje	svoje	mrliče.	Tudi	nekaj	
boljših	nagrobnih	spomenikov	je	videti	ob	cesti,	ki	
pelje	v	Betfage.	Pravijo,	da	je	tam	grob	Absaloma,	
sv.	Jakoba	in	sv.	Zaharija.

Oljska	gora	se	odtod	zelo	lepo	vidi.	Od	vznožja	
do	višine	je	polno	svetišč.	V	svitu	večernega	sonca	
se	lesketajo	pozlačene	kupole	ruske	cerkve	sv.	Mag
dalene,	na	vrhu	pa	štrli	v	nebo	visoki	ruski	stolp.

Mestno	zidovje	postaja	vedno	višje.	Zdaj	sva	na	
voglu.	Pred	nama	je	velik	kotel,	ki	ga	ograjujejo	na	
eni	strani	Sion	in	Morija,	na	drugi	strani	pa	Gora	po
hujšanja	in	hudega	sveta.	V	nižavi	so	kraljevi	vrtovi.	
Nekdaj	je	bilo	tu	vse	zazidano.	Tukaj	nekje	je	šel	tudi	
Zveličar	od	zadnje	večerje	s	Siona	v	vrt	Getsemani.
Vrneva	se.	Blizu	zlatih	vrat	naju	sreča	več	ime

nitne	 jeruzalemske	 gospode.	 Po	 isti	 ulici	 prideva	
zopet	v	gostišče.

MÓRIJA – IZ PRETEKLOSTI
V	večernem	hladu	se	sam	napotim	na	ulice.	Ljud

sko	življenje	je	tako	najlaže	opazovati	in	spoznati.	
Pridem	zopet	do	Štefanovih	vrat.	Zavijem	skozi	temni	
obok,	delavci,	večinoma	zamorci,	zasipavajo	nek	ja
rek.	Radovednost	me	žene	dalje.	Bližam	se	vratom	
v	velikem	zidu.	Sreča	me	nekaj	muslimanskih	žen	v	
svilenih	haljah.	Radovedno	se	obračajo	in	pogledujejo	
za	menoj.	Ob	vratih	se	igra	trop	razgaljenih	paglav
cev.	Naenkrat	me	zapazijo	in	vsi	zaženeju	hud	krik.	
Vsi	naenkrat	zletijo	k	meni.	Slutim,	da	sem	prišel	na	
nevaren	kraj.	Za	menoj	zakliče	turški	vojak:	»Rut!«	–	
»Nazaj!«	Hitro	jo	poberem.	Nekaj	kamnov	zabrenči,	
a	k	sreči	me	nobeden	ne	zadene.	Nekam	preplašen	
pripovedujem	pozneje	v	gostišču	o	dogodku.	Tu	mi	
povedo,	da	se	pri	 tistih	vratih	pride	v	sveti	okraj,	
kamor	brez	spremstva	ne	sme	noben	kristjan.
Vzamem	knjigo	in	grem	na	streho	gostišča,	da	

se	nekoliko	pripravim	na	jutrišnji	obisk	tega	kraja,	
ki	je	s	svojimi	stavbami	ravno	pred	menoj.
Sonce	je	zašlo.	Oljska	gora	žari	v	večerni	zarji.	

Mesto	 se	 vedno	 bolj	 zavija	 v	 večerni	mrak.	Oko	
mi	je	obrnjeno	tja	na	goro	Morijo.	Duh	se	zatopi	v	
preteklost.
Svet	 ne	 pozna	 takega	 kraja.	 Valovi	 verske	 in	

svetovne	zgodovine	so	pljuskali	okoli	tega	griča	in	
še	dandanes	ga	ovija	venec	raznih	pravljic.
V	večernem	mraku	vstajajo	pred	duhovnim	oče

som	razne	podobe	preteklih	časov.
Melkizedek,	 kralj	 salemski,	 daruje	 Najvišjemu	

kruh	in	vino.
Nekaj	 let	 kasneje	 stopa	 na	 goro,	 katere	 edini	

okras	so	zelene	livade,	častitljiv	mož.	Na	obrazu	se	
mu	bere	težka	skrb,	tu	pa	tam	zaječi	tiho	in	poleg	

Zlata vrata

Oljska gora



znoja	se	zablesti	solza	v	očesu.	Pred	njim	gre	vitek	
mladenič	z	drvmi	na	ramah.	Očak	Abraham	in	edini	
sin	Izak	gresta	 izpolnit	voljo	Gospodovo.	Angel	 iz	
nebes	zakliče:	»Stoj!«
Pobožen	kralj	zbira	sredstva	za	svetišče.	Njegov	

sin	Salomon	sezida	tu	tempelj,	ki	je	čudo	sveta,	tr
dnjava	prave	vere	sredi	poganskih	zmot.	On	podzida	
goro.	 Trideset	 tisoč	 Izraelcev	 in	 stopetdeset	 tisoč	
Kanaancev	dela	tlako	pri	tem	orjaškem	obzidju.	Vrh	
gore	se	spremeni	v	planjavo.	Tu	postavi	 svetišče.	
Skozi	sedem	let	dela	neprestano	sedemdeset	tisoč	te
žakov	in	osemdeset	tisoč	kamnosekov	na	tem	čudu.	
Na	Libanonu	so	posekali	cele	gozdove	ceder.	Zlate	
plošče	prekrivajo	stene	in	se	zrcalijo	v	brušenih	tleh.
Kakšno	veselje,	kakšen	vrisk	vlada,	ko	prenesejo	

sem	skrinjo	zaveze!	Do	neba	sega	slovesni	spev	in	
brenkanje	citer	in	harf.	Oblak	napolni	Božji	dom,	in	
veliki	kralj	moli	na	kolenih:	»Gospod,	Izraelov	Bog,	
ni	tebi	enakega	Boga	ne	gori	v	nebesih	ne	tu	doli	na	
zemlji...	Nebo	in	nebes	nebesa	te	ne	morejo	obseči,	
koliko	manj	ta	hiša,	ki	sem	jo	sezidal...	Poslušaj	pro
šnjo	svojega	služabnika	in	svojega	ljudstva	Izraela,	
ko	bodo	molili	na	tem	kraju...«	(1	Kr	8,2330).
Skozi	 štiri	 stoletja	 je	 tempelj	 hiša	Najvišjega,	

biser	izraelskega	ljudstva.

A	mera	Izraelovih	pregreh	je	napolnjena.	Predrz
no	se	sklicuje	na	svoje	narodno	svetišče.	S	klicem:	
»Gospodov	tempelj,	Gospodov	tempelj,	Gospodov	
tempelj	je	to!«	(Jer	4,7)	hoče	opravičiti	svojo	ne
zvestobo.	Zato	pade	njegova	trdnjava.
Babilončan	Nebukadnezar	zažge	svetišče	in	od

nese	dragocenosti	v	Babilon.	Jok	 in	stok	tisočerih	
se	čuje.	Narod	zdihuje	zasužnjen	v	tujini.	Vse	je	v	
razvalinah.	Samotno	poseda	na	ostankih	Jeremija,	
napol	slep	od	joka.	Pretresljivo	done	žalostinke:
»Kako	samotno	leži	mesto,	nekdaj	polno	ljudstva!	

Postalo	je	kakor	vdova,	velikanka	med	narodi.	Kne
ginja	med	okrožji	je	postala	tlačanka.	Bridko	joka	
ponoči,	 solze	 ji	 tečejo	po	 licih.	Zanjo	ni	 tolažnika	
med	vsemi	njenimi	 ljubimci;	vsi	njeni	prijatelji	so	
jo	izdali,	postali	so	njeni	sovražniki...	Vam	to	nič	ne	
pomeni,	ki	greste	mimo	po	poti?	Premislite	in	glejte,	
ali	je	kakšna	bolečina	kakor	moja,	ki	me	je	zadela...	
Zoper	 tebe	ploskajo	z	 rokami	vsi,	ki	gredo	mimo	
po	poti.	Sikajo	in	zmajujejo	s	svojimi	glavami	nad	
hčerjo	jeruzalemsko:	›Je	to	mesto,	ki	so	ga	imenovali	
popolnost	lepote,	veselje	vse	zemlje?‹...	Obrni	nas	k	
sebi,	Gospod,	da	se	spreobrnemo,	obnovi	naše	dni	
kakor	nekdaj!«	(Žal	1,15,21).

Kralj	 Kir	 ukaže	 Zorobabelu	 sezidati	 nov	 tem
pelj.	Starčki	točijo	solze,	ker	je	ta	le	senca	prvega.	
Vendar	hodi	Izrael	sem	darovati	Jahveju	v	starem	
sijaju.	Leta	19	pred	Kristusom	sezida	Herod	Veliki	
novi	tempelj,	ki	v	krasoti	prekaša	celo	prvega.	Stara	
zaveza	zbere	vse	svoje	moči,	Izrael	ves	svoj	up,	da	
postavi	hišo,	katere	prag	ima	prestopiti	“Oni,	kate
rega	pričakujejo	narodi”.
Najčistejša	devica	preživi	tu	svojo	mladost.	Nova	

zarja	vzhaja.	Sredi	tempeljskih	devic	koraka	skozi	
preddvor	v	deviškem	svitu	mladostna	kraljeva	hčer
ka	–	Marija.	Veliki	duhovnik	jo	zaroči	z	mladeničem	
enake	čednosti.
Zarji	sledi	sonce.
Zopet	prideta	z	dražestnim	detetom.	Starček	Si

meon	zakliče:	»Rad	umrjem,	ker	moje	oči	gledajo	
zveličanje	sveta!«
Dvanajst	 let	 pozneje	 pride	 iz	 Nazareta	 resen	

mladenič.	Pismarji	majejo	z	glavami:	»Odkod	temu	
ta	modrost?«
Iz	mladeniča	postane	mož.	Dvorane	odmevajo	od	

modrosti	njegovega	nauka.	On	pride	z	močjo.	Z	bičem	
izžene	prodajalce,	nihče	se	mu	ne	upa	ustaviti.	Farize
jem	zakliče:	»Gorje!«,	odpusti	prešuštnici,	prerokuje	
z	glasom	groma:	»Kamen	ne	bo	ostal	na	kamnu!«
Nekoliko	pozneje.
Popoldne	ob	tretji	uri.	Tema	ovija	mesto	in	okolico.	

Zemlja	se	trese,	skale	pokajo,	grobovi	se	odpirajo,	
mrtvi	vstajajo	in	hodijo	po	ulicah...	strašen	žar	seva	
tam	od	gore	Kalvarije.	V	templju	obmolkne	petje,	
godba	utihne,	duhovnikom	zastane	beseda,	klavna	
živina	muka.	Naenkrat	zahrešči	znotraj	v	templju,	
duhovniki	 planejo	 tja	 pred	 najsvetejše,	 groza	 jih	
obide:	najsveteješe,	kamor	sme	veliki	duhovnik	le	
enkrat	v	letu,	je	odgrnjeno,	težka,	z	zlatom	obšita	
preproga	je	pretrgana.	Stara	zaveza	je	končana...	
Na	Kalvariji	je	Mesija	izdihnil	svojo	dušo.
Nekaj	časa	še	stoji	tempelj.

Množijo	se	znamenja	strašne	osvete.	Na	nebu	žari	
zvezda	v	podobi	meča.	Nekoč	obda	ob	treh	ponoči	
dnevna	svetloba	tempelj	in	oltar.	Težka	vhodna	vra
ta,	katera	je	moglo	zapreti	le	dvajset	mož	in	ki	so	
zaklenjena	z	ogromnimi	zapahi,	se	odprejo	sama	od	
sebe.	Pred	sončnim	zahodom	se	prikažejo	v	zraku	
vojne	trume,	ki	oklepajo	mesto,	naskakujejo	oblake.	
Duhovniki	slišijo	ponoči	v	prostorih	konjski	peket	in	
skrivnostni	glasovi	kličejo:	»Pojdimo	odtod!«

Tempeljska
ploščad

Abrahamova
daritev


