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Cerkev Marijinega oznanjenja v CRNGROBU je romarska cerkev, ki se nahaja na vrhu hribčka v vasi Crngrob. Od
Škofje Loke je oddaljena 4 km in nedvomno spada med naše največje umetnostne spomenike. Najlepši pogledi nanjo
se odpirajo od južne strani. Od povsod jo obvladuje mogočni zvonik, ki je že sam po sebi velika stavbna mojstrovina.
Poleg tega, da je s svojo stavbno rastjo zanimiv dokument razvijajoče se srednjeveške arhitekture, je na cerkvi zbrana
vrsta pričevalnih fresk, ki imajo za vse poznavanje našega srednjeveškega slikarstva v 14. in 15. stoletju kar ključen
pomen, in da lahko ob “zlatih oltarjih” tudi sledimo razvoju te podobarske zvrsti 17. stoletja, ki je z glavnim oltarjem
dosegla enega svojih viškov na našem nacionalnem ozemlju. Oltar je izreden izdelek domačega podobarstva in rezbarstva, te vodilne umetnostne zvrsti našega 17. stoletja. Izdelel ga je leta 1652 ljubljanski podobar Jurij Skarnos, zlato
prevleko pa mu je nadel loški slikar Jakob Jamšek. Oltar se dviga kot mogočna stena, okrašena s stebri, kipi in okrasno
motiviko, v kateri se izraža na poseben način predelana renesansa.
SEPTEMBER na slovenskem podeželju pomeni konec poletnega dela na polju in nekakšen začetek kmečke jeseni,
zato so precej slovesno praznovali prvo nedejo, ki se po tradiciji imenuje angelska (letos 2.) Marijini godovi in spomini
v septembru so: Marijino rojstvo ali Mali šmaren (8.); Marijino ime (12.); Žalostna Mati Božja (15.) in Marija, rešiteljica
jetnikov (24.). Zadnji spomin je bil važen v preteklih časih, ko so mnogi kristjani padli v muslimansko ujetništvo, kar
se je pri nas pogosto dogajalo v času turških vpadov na ozemlje današnje Slovenije med leti 1408 do 1593, ko so bili
premagani v bitki pri Sisku, kjer so imele glavno zaslugo za zmago slovenske čete pod poveljstvom Andreja Turjaškega
(Auersperga). V malo manj kot 200 letih so Turki v Sloveniji pobili ali odpeljali v ujetništvo skoraj 200.000 ljudi, zato je
bila Marija, rešiteljica jetnikov, takrat v veliki časti. God slovenske frančiškanske province je na praznik Povišanja sv.
Križa (14.), frančiškani pa praznujemo tudi spomin Vtisnjenja ran sv. Frančiška (17.), v spomin na ta dan leta 1224, ko
je sv. Frančišek na gori La Verni prejel Kristusove rane. Septembra godujeta tudi italijanski kapucin P. Pij iz Pietrelcine
(23.) in naš prvi blaženi Anton Martin Slomšek (24.). Še nekaj drugih septembrskih godov: papež in cerkveni učitelj
Gregor Veliki (3.); španski jezuit in misijonar v Kolumbiji Peter Claver (9.); carigrajski patriarh Janez Krizostom-Zlatousti
(13.); kardinal in cerkveni učitelj Robert Bellarmin (17.); ustanovitelj lazaristov Vincencij Pavelski (27.); nadangeli Mihael,
Gabriel in Rafael (29.) ter cerkveni učitelj in prevajalec Svetega pisma Hieronim (30.), ki je bil verjetno doma iz okolice
Ilirske Bistrice, umrl pa je v Betlehemu.

SEPTEMBER – KIMOVEC

UREDNIK VAM

Sicer je res, da se uradna jesen začne z jesenskim
enakonočjem
23. septembra, ko sta dan (od sončnega
1 S PRVA SOBOTA; Egidij (Tilen), op.;
vzhoda do sončnega zahoda) in noč (od sončnega za2 N 22. NEDELJA MED LETOM; Antonin, muč.; hoda do sončnega vzhoda) enako dolga, vsak po12 ur.
3 P Gregor Vel., pap., c. uč; Mansvet, šk.;
Ampak kaj, ko se vreme noče ravnati po astronomskih
4 T Roza iz Viterba, dev.; Ida, spok.;
pravilih in hodi svoja pota. Že Prešeren je bil hud na
5 S Lovrenc Giustiniani, patriarh;
vse tiste, ki se ukvarjajo z vremenskimi vprašanji,
6 Č Petronij, šk.; Favst, Makarij in tov., muč.;
saj nam niso neznani njegovi verzi: Vsi pòjte rakom
7 P PRVI PETEK; Marko Križevčan in tov., muč.; žvižgat, / lažnivi pratikarji, / lažnivi zvezdoglédi, /
8 S MARIJINO ROJSTVO (MALI ŠMAREN);
vremena vi preroki! /Vi modrijani! hočte / v nebe9 N 23. NEDELJA MED LETOM; Peter Klaver, ških zvezdah brati: /al sonce bo dobrotno / nam dalo
srečno leto, / al bo nebá togota / vetróv nam šum
red.; Mihelina iz Pisaurije, tretjerednica;
zbudila, / razsula v pólje točo, / vtopila čoln na mor10 P Nikolaj Tolentinski, spok.; Otokar, red.;
ju, / sad umorila trte. / Lažnivi zvezdogledi, / vsi pojte
11 T Prot in Hiacint, muč.; Emilijan, šk.;
rakom
žvižgat! Ne vem, kakšni so bili “zvezdogledi”
12 S Presv. Marijino Ime; Elbij, šk.;
in
“vremena
preroki” v Prešernovem času; današnjim
13 Č Janez Zlatousti (Krizostom), šk., c. uč.;
vsekakor
dela
krivico, saj kar dobro napovedujejo
Notburga, dev.; Mavrilij, šk.;
vreme,
le
delati
ga še ne znajo, kar je pa tudi zelo
14 P Povišanje sv. Križa;
dobro.
Težko
se
pa
sprijaznimo s tem, da je večina
15 S Žalostna Mati božja (Dolores);
septembra uradno še v poletju. Običajno (letos je bila
16 N 24. NEDELJA MED LETOM; Kornelij, pap. izjema) se je pri nas začelo ohlajati že po Velikem
in Ciprijan, šk., muč.; Ljudmila, kneginja;
šmarnu (15. avgusta). Spominjam se let, ko smo
17 P Rane sv. Frančiška; Robert Bellarmino, šk., morali začeti kuriti že v prvi polovici septembra. Naši
c. uč.; Hildegarda iz Bingena, red.;
kmetje so to dobro vedeli in so na prvo septembrsko
18 T Jožef Kupertinski, red.; Zofija, muč.;
nedeljo praznovali nekak zaključek poletnega dela,
19 S Januarij, šk., muč.; Emilija de Rodat, red.;
nedeljo pa imenovali “angelsko” – tako jo imenujemo
20 Č Korejski mučenci; Evstahij, šk.;
še danes. No, letos je bil avgust po Velikem šmarnu
21 P Matej, ap., evangelist; Meletij, šk.;
še lepo poleten in upajmo, da je v vreči ostalo še kaj
22 S Tomaž Villanovski, šk.; Frančišek Marija iz
poletnega vremena  za september.
Camporossa, red.; Mavricij in tov., muč.;
Septembra se začne novo šolsko leto. Ne vem,
23 N 25. NEDELJA MED LETOM; P. Pij iz Piekoliko držijo pritožbe staršev, da je učni program za
trelcine, red., duh.; Lin, pap.; Tekla, muč.; otroke pretežak, gotovo pa so pretežki nahrbtniki, ki
24 P Anton Martin Slomšek, šk.; Marija Devica
jih morajo otroci vlačiti v šolo in iz nje. Pa ne bo nič
Rešiteljica jetnikov; Gerard, šk.;
bolje – nova vlada starih obrazov bo spet porabila čas
25 T Avrelija (Zlatka, Zora), dev.; Sergij Radoza ogledovanje v ogledalu in čudenje lastni lepoti in
neški, šk.; Ceolfrith, op.;
sposobnosti (ki ju pa ne vidi nihče drug) in počivala
26 S Kozma in Damijan, muč.; Elzearij in Delfi- na lovorikah, za katere se pozneje izkaže, da so bile
na, zakonca, tretjerednika;
v resnici kup gnoja. Se bo pa morala, rada ali nera27 Č Vincenc Pavelski, red. ust.; Eleazar, prerok; da, otepati z vprašanjem migrantov. Do sedaj se še
28 P Venčeslav (Vaclav), muč.; Lovrenc Ruiz in
vedno dela, kot da tega problema ni in tudi mediji
japonski muč.; Bernardin iz Feltre, red.;
skrbno o tem molčijo in poročajo le o tistih malošte29 S Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli;
vilnih migrantih, ki prestopijo mejo tako nerodno,
da jih pač morajo prijeti. Ponekod pripovedujejo, da
30 N 26. NEDELJA MED LETOM; Hieronim,
so gozdovi polni skupin migrantov, ki puščajo svoje
duh., c. uč.; Mihael Kijevski, šk.
“sledove” v obliki smeti in druge umazanije. Z njimi
bo še hudo otepanje.
Kakršno vreme prvi dan kane,
Drugo je vprašanje verouka. Če primerjam številke
rado ves mesec ostane.
s tistimi izpred 50 let, ko sem delal na isti župniji,
Če je na malo mašo (8.) lepo, so porazne. Rastejo generacije verskih ignorantov,
potem bo dva meseca suho. ki v Bogu vidijo samo servis, ki bi jim moral biti na
razpolago, kadar ga potrebujejo in se potem čudijo,
Če je sv. Matevž (21.) vedren,
da ostanejo z dolgimi nosovi.
prijetna bo jesen.
Na praznik povišanja sv. križa (14.) praznuje god
O Mihaelu (29.) naša Slovenska frančiškanska provinca.
p. Bernardin
rad hudič polhe žene.

K drevesu, na katerem ni sadežev, ne vodi nobena steza.
afriški pregovor
2018 – AM – SEPTEMBER

257

P. Bernardin Sušnik

2. september
22. nedelja med letom
BOŽJE ZAPOVEDI SO NAD ČLOVEŠKIMI
Mr 7,1-8.14-15.21-23
Diskusija o “čistem in nečistem”, kakršno poznamo danes, se je oblikovala dolgem zgodovinskem
procesu. To nam dokazuje scena, ki se večkrat menja
in prav tako poslušalci: najprej farizeji in pismouki,
nato ljudstvo, in končno učenci sami “v hiši”. Predmet
diskusije je v začetku mnenje, ki ga Jezus izreče o
tem, kaj je čisto in kaj nečisto, toda problem stopi
takoj v ozadje zaradi drugačnega očitka: judovski
teologi   postavljajo človeške predpise nad Božji
zakon. Tu se v besedilu pojavi še en dokaz procesa oblikovanja besedila: vmesna pripomba, da se
Judje držijo izročila prednikov glede umivanja rok
in posod jasno kaže, da je začetno vrstico »Tisti čas
so se okoli njega zbrali farizeji in nekateri pismouki
…« izgovoril oziroma zapisal nekdo, ki je celotno
zgodbo posredoval nejudovskim poslušalcem kot del
oznanila. Očitno so se mlade cerkvene skupnosti,
v katerih so se oblikovala dokončna evangeljska
oznanila, kakršna poznamo danes, otepala s po
dobnimi problemi, s kakršnimi se otepa Cerkev
danes. Kakor so že v Jezusovem času določene
skupine skušale uveljavljati stare preživele norme, ki
so postale odveč zaradi oznanila nove zaveze, tako
se skozi zgodovino pojavljajo norme, ki postajajo
odveč zaradi napredka civilizacije. In prav tako se
pojavljajo ljudje, ki ne le, da se jih držijo, ampak
hočejo tudi druge prisiliti, da bi se jih držali. Kar zadeva pa grehe, ki jih evangeljski odlomek našteva,
greha ni odpravil ne koncil ne kdo drug. Odpraviti
ga hoče hudič  da bi laže ribaril v kalnem. On nas
hoče pripraviti do tega, da bi bilo za nas bolj važno,
kar pravijo ljudje, kot pa tisto, kar pravi Bog. In kot
kaže, mu to kar precej dobro uspeva. Vendar Bog
tudi v tem najvažnejšem vprašanju človeku pušča
svobodo, za katero stran se bo odločil. Evangeljsko
oznanilo dovolj jasno kaže, kako važna, celo usodna
je ta odločitev. Svojo bodočnost imamo v svojih rokah. Sredstva so pa jasna. Človeške norme so lahko
Božjim v dopolnilo, ne morejo jih pa nadomestiti ali
jim celo nasprotovati.
9. september
23. nedelja med letom
JEZUS POMAGA BOLNIKOM
Mr 7,31-37
Poročilo o ozdravljenju gluhonemega je pisec
prevzel iz izročila; njegova je samo uvodna vrstica, s katero umesti celoten odlomek v zemljepisno
okolje, v pokrajino Tira, in sklepna prepoved o tem
govoriti. Ni jasno, kaj je Jezusa neslo daleč na sever
v pokrajino Tira, torej že v Fenicijo, ki leži kakih 30
km severno od Kafarnauma, kjer je bil Jezusov začasen dom ko je oznanjal v Galileji. Zgodba sama,
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razen uvoda in konca po obliki natančno sledi starim
čudežnim zgodbam: opis bolezni (diagnoza), prošnja
za ozdravljenje, ozdravljenje samo, ugotovitev, da je
bil čudež uspešen (“odprla so se ušesa in razvezala
vez jezika”) in zaključni zbor (“In nadvse začudeni so
govorili: Vse prav dela …”). Še posebej je pomembno
ugotoviti, da s to značilno obliko stopa v vrsto starozaveznih in novozaveznih čudežev, ki so znamenje
časa odrešenja, saj je v odgovoru na vprašanje, ki ga
je Janez Krstnik iz ječe poslal po učencih, ali je Jezus
tisti, ki ima priti, dal odgovoriti, da je eno od znamenj njegovega mesijanskega poslanstva, da “gluhi
slišijo” (Lk 7,22).  Ne gre pa iti mimo pripombe, da
je ozdravljeni govoril prav, kar pomeni, da je tudi
slišal prav. Sporočilo ja namreč naslednje: človek ne
more Jezusa prav slišati in ne more o njem in z njim
prav govoriti, če mu Jezus sam ne odpre potrebnih
sposobnosti. Lahko, da je ozdravljenje gluhonemega
čisto zgodovinsko dejstvo, toda sporočilo sega na
področje duhovno gluhonemih, ki sami od sebe niso
sposobni slišati evangelija in govoriti z Jezusom. On
je tisti, ki vsakemu takemu odpre njegove duševne in
duhovne sposobnosti. Če pa tak človek kljub vsemu
ostane še vedno duhovno gluhonem, je to njegova
osebna krivda in njegova osebna odgovornost. Tudi
Jezusove kretnje nam to pojasnijo: prste mu položi
v ušesa, s slino se dotakne jezika. Torej odpira, kar
je bilo zaprto, razvezuje kar je bilo zvezano. Skratka:
on je tisti, ki človeka odpre, da ga more razumeti in
sprejeti. To je posebno važno v okolju, ki je oznanilu
Besede nenaklonjeno ali celo sovražno, saj Beseda
ni samo začetek, ampak tudi vsebina razodetja.

16. september
24. nedelja med letom
VERA KLJUB TRPLJENJU
Mr 8,27-35
Evangelist Marko vidi višek Kristusovega javnega
delovanja v njegovi poti proti Jeruzalemu, kjer se
bo njegova usoda uresničila v trpljenju. Po drugi
strani pa vstajenje dokazuje, da je vso pot, ki jo je
prehodil, hotel Oče. Izkušnja Vstalega  je torej nujno potrebni ključ za dostop do vesele novice Jezusa
Kristusa. Te izkušnje pa učenci seveda še niso imeli,
zato jim pomen trpljenja v Kristusovem poslanstvu
ni bil jasnen. Če gledamo na Markov evangelij kot
na “zgodovino trpljenja z obširnim uvodom”, ugotovimo, da prav odlomek te nedelje razlaga, zakaj
je potrebna napoved Kristusovega trpljenja: Jezus
je Mesija, ki po Božji volji sprejema nase trpljenje.
Kdor mu hoče slediti, se mora pripraviti na trpljenje.
V tem smislu je nedeljski odlomek jasno razdeljen na
tri dele: 1 – Vprašanje o Jezusovi osebi dobi obširen
odgovor v mesijanski izpovedi (8,27-30); 2 – Jezus
napoveduje svoje trpljenje, toda učenci ga ne razumejo. Petra, ki ga poskuša odvrniti od njegove poti,
ozmerja s Satanom. 3 – Biti pravi učenec vsebuje
SEPTEMBER – AM – 2018
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nujno tudi slediti v trpljenju (8,34 sl.). Pri prvem
vprašanju o svoji osebi Jezus hoče slišati, da učenci
njegovo osebo pravilno ocenjujejo v nasprotju z
“drugimi”, ki vidijo v njem zgolj enega od prerokov.
Petrov odgovor »Ti si Kristus,« čisto pravilno oceni
Jezusa kot Mesija, mu je pa tuje uresničevanje tega
poslanstva s trpljenjem, smrtjo in vstajenjem, ampak se še vedno (skupaj z drugimi apostoli) poigrava
s politično vsebino mesijanstva. Temu vprašanju
sledi Jezusova napoved trpljenja (v. 31-33). Tu Jezus
prvič odkrito govori o usodi, ki ga čaka. Poskuša torej spremeniti v apostolih pojmovanje mesijanstva.
Evangelist posebej poudarja, da jim je o teh stvareh
»odkrito govoril« (v. 32). Koliko so bili pa apostoli
odprti za to razlago, nam kaže Petrova reakcija, ki je
bila taka, da ga je moral nagnati s satanom. Če vse
to  primerjamo s kristjani današnjih dni, vidimo, da
razlika ni posebno velika. Tudi nam lebdi pred očmi
neka slika sveta, politike, gospodarstva in vere, ki
naj bi jo Bog uresničil pa naši meri, namesto da bi
se vprašali, koliko mi s svojim pričevanjem uresničujemo Božji načrt, čeprav ga v celoti ne poznamo.

23. september
25. nedelja med letom
JEZUSOV UČENEC JE DRUGIM SLUŽABNIK
Mr 9,30-37
Odlomek se deli na dva dela, ki sta med seboj
jasno ločena: druga napoved trpljenja (v. 30-32)
in razprava apostolov, kdo med njimi je največji.
Napoved trpljenja ima neposredne vzporednice.
Prvo napoved najdemo pri Marku 8,31-33, tretjo
pa v 10,32-34. Vse tri so si podobne tako po slogu
kot po vsebini, negotov je samo njihov red. Gotovo pa je, da so vse tri napovedi trpljenja ohranile
nekatere Kristusove besede. Jasno je, da je imel
evangelist za zelo važno, vstaviti drugo napoved
trpljenja prav na to mesto. Obe, tako napoved trp
ljenja kot  Jezusova spremenitev, o kateri je poročal
pred drugo napovedjo trpljenja, sta usmerjeni na
poučevanje apostolov, ki še ne dojemajo , da gre
tu za izpolnjevanje mesijanskega poslanstva. Dejstvo, da Kristus po Cezareji Filipovi govori »odkrito«
(Mr 8,32) o svojem trpljenju in vstajenju »po treh
dneh«, je spet poskus dopovedati vsaj učencem,
da mora pot odrešenja biti pot evangelija, ne pa
pot političnih pritiskov. Ob nekaterih podrobnostih
evangeljskega odlomka je mogoče učence bolje
razumeti. Kljub dolgi in ozki povezavi z njim so še
vedno daleč od njega. Marko daje potrdilo dejstvu,
da celo učenci pred veliko nočjo niso razumeli nič
od Gospoda. Nesposobni so razumeti pot, ki jo je on
sam oznanil in še manj so sposobni sprejeti jo na
oseben način, zase, za svoje osebno spreobrnjenje.
Ne priznavajo dokaza iz evangeljskega odlomka o
trpljenju, ampak se izgubljajo na vse plati. Prav s
tega vidika ne preseneča, da so začeli razpravljati
2018 – AM – SEPTEMBER

o tem, kdo izmed njih je največji ne z vidika oznanjevanja, ampak z vidika tiste male, nepomembne
skupnosti. Ali, z drugimi besedami: kdo je večji ne
zaradi odgovornosti, ki jih prevzema, ampak zaradi
časti in ugodnosti, ki bi jih prevzel z novo službo. Ob
vsem tem prerivanju in “glihanju”, ki ga vidimo te
čase pri novi slovenski “vladi”, ki jo sestavljajo tisti,
ki so volitve zgubili in si stara imena v čarovniškem
plesu dele vladne stolčke, je dokaj jasen vtis, da ne
gre za kako služenje državi in državljanom, ampak
zgolj lastnim žepom. Zdi se pa, da roparji iz ozadja
le niso vsega prav preračunali, kar jih bo drago stalo.
26. nedelja med letom
SPREJEMAJMO VSE, KI NISO PROTI NAM
Mr 9,38-43.45.47-48
Nedeljski odlomek iz Markovega evangelija je sestavljen iz več različnih delov, ki so se v zadnji obliki,
kakršna je prišla do nas, zlili v eno samo pripoved,
ki bi jo lahko imenovali “poučevanje učencev”. Prvi
pouk je, da se izredna dogajanja in ozdravljenja
lahko dogajajo tudi izven skupine tistih, ki so bili
Jezusu najbližji – to je seveda med njimi povzročilo
nelagodje in užaljenost. Jezus jih pouči: »Kdor ni
proti nam, je z nami.« Danes bi temu lahko rekli:
svetost, zvestoba veri, je možna tudi izven katoliške
Cerkve, in to se tudi dogaja. O takih ljudeh beremo
občasna poročila. Kljub današnji obveščenosti vemo,
da je še mnogo ljudi, ki so vsaj v verskih zadevah
popolnoma osamljeni in nimajo nobene možnosti,
da b se seznanili s Cerkvjo in izpolnili njene norme
za svetost. Tudi ni misliti, da bi kak tak bil razglašen
za svetnika, vsaj pri današnem stanju birokracije
v cerkvenih inštitucijah ne. Drugi Jezusov pouk se
nanaša na ljudi, s katerimi kristjani nenehno prihajajo v stik,  pa so polni zlobe. Sami nimajo stika
z Bogom, bodisi da ga nikoli niso imeli, bodisi da
so ga po lastni krivdi izgubili, pa ga tudi drugim
ne privoščijo. Kristusova zahteva je jasna: s takimi ljudmi je treba pretrgati vsako poznanstvo. To
razloži z drastičnim primerom roke, ki pohujšuje in
jo je treba odsekati, ter očesa, ki pohujšuje, in ga
je treba izdreti. Kaj se potem zgodi, če taki ljudje
pridejo na oblast, smo Slovenci okušali od leta 1945
dalje in vsaj v nekaterih oblikah okušamo še danes.
Kratko bi povzeli: Božji darovi se najdejo tudi izven
Cerkve in jih je treba spoznavati, priznavati, jim
stati v vsakem primeru ob strani in jih razvijati. Ali
se bodo potem pridružili ali ne, je končno njihova
odločitev; mi jo lahko samo podpiramo predvsem z
molitvijo in zgledom, morebiti tudi s poukom, to je pa
tudi vse. Z načelnimi nasprotniki, ki niso pripravljeni
za miren pogovor, pa je bolje ne imeti opravka. To
je še posebno pomembno v današnjih dneh, ko je
“moderen” dialog z vsakomer in za vsako ceno. Saj
jim je tudi Kristus zabelil: »Gorje vam, ker ste kakor grobovi, ki se ne vidijo, in ljudje hodijo po njih,
ne da bi vedeli« (Lk 11,44).
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sv. Hipolit
duhovnik, mučenec (+ 235)

PO UČLOV EČENI BESEDI
POSTAJAMO PODOBNI BOGU
Zoper vse krive vere 10,33–34

Verujemo božji Besedi. Ne opiramo se na prazne besede, ne zavajajo nas nagla in neurejena čustva, ne
uspavajo nas dobro pripravljeni govori, ampak verujemo besedam vsemogočnega Boga.
Bog je govoril svojemu Sinu, Sin je govoril človeku, da bi ga odvrnil od nepokorščine. Ni ga hotel siliti k
poslušnosti kot gospodar svoje hlapce, ampak ga je povabil
k svobodni in zavestni odločitvi.
P. Vladimir Kos
Oče je poslal na zemljo svojo Besedo šele poslednji čas,
ko ni hotel več govoriti samo po prerokih in jo oznanjati
v zatemnjeni obliki ali samo med vrsticami, ampak jo je
sklenil poslati vidno in kot osebo. Tako naj jo svet spozna
in se po njej zveliča. Ko jo bodo ljudje videli, ne bodo več
v zadregi in strahu kot tedaj, ko je žarela božja podoba iz
Pet tisoč ljudi je v trenutku – nasitil!
prerokovega obličja ali ko se je Bog razodeval po angelih.
Marija, še več kot pet tisoč ljudi!
Zdaj bo človek prepričan, da stoji pred samim Bogom, ki
in več kot človeka v njegovi so biti
mu govori.
Verujemo in vemo, da si je Beseda privzela telo iz
odkrili, da Bog jih je príšel rešit?
Device; in tako obnovila starega človeka. Vemo, da je Bog
postal človek iz naše snovi. Če ne bi bil iz iste snovi kakor
Za kralj-človeka žele ga imeti ...
mi, bi nam zaman ukazoval, da ga moramo posnemati kot
Da Oče pošilja ga, večkrat je del.
Učitelja. Če bi bil ta človek drugačne snovi, kot sem jaz,
kako naj neki meni ubogemu zapoveduje, da moram biti
Kot da so kot vidci v slepoto zakleti,
dober in pravičen kakor on?
le Mojzes, ne Jezus jim Božji je sel.
Da se ne bi zdel drugačen kakor mi, je prenašal težave,
trpel lakoto in žejo, spal in počival, ni se branil trpljenja,
Marija, spet tiho si zanje molila:
sprejel je nase smrt in razodel je svoje vstajenje. Tako se
naj v Sinu spoznajo ljubezen Boga!
je v svoji človeški naravi prvi daroval zate, da ne omagaš
v trpljenju, ampak priznaš svojo človeško slabost v upanju,
Iz sužnjev v ljudi nas je osvobodila,
da boš prejel, kar je Oče dal Sinu.
ne Mojzes, naš Jezus življenje nam da.
Če veruješ, da je Jezus pravi Bog, bo obenem z dušo
neumrljivo in nestrohljivo tudi tvoje telo.Tvoje je nebeško
kraljestvo, ker si bival na zemlji, pa si priznaval nebeškega Kralja. Živel boš v občestvu z Bogom, sodedič
boš Kristusov. Ne bo te več mučilo poželenje, ne strasti in bolezni, kajti postal boš kakor Bog.
Bog ti je dal pretrpeti marsikaj
hudega, ker si pač človek. Toda Bog
ti je obljubil, da ti bo dal samega
sebe, ko boš dosegel pobožanstvenje
in nesmrtnost. Če veruješ v Boga, ki
te je ustvaril, priznavaš pravzaprav
samega sebe. Njemu, ki ga Bog kliče,
se spodobi, da spoznava Gospoda, pa
bo tudi sam spoznan.
Nikar se torej ne prepirajte med seboj, ampak radi odstopite mesto drug
drugemu. Kajti Kristus je Bog čez vse.
On odjemlje grehe sveta in prenavlja
starega človeka, ki ga je ustvaril
po svoji podobi od začetka. Tako je
dokazal svojo ljubezen do tebe. Če
boš spolnjeval njegove zapovedi in
posnemal njegovo dobroto, mu boš
podoben in boš sprejet v božjo slavo.
Bog se ne da prekositi v darežljivosti,
zato te je pobožanstvil v svojo slavo.

ŠE ENA OD DVANAJSTERIH ROŽ
MISIJONARKI MARIJI
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
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 Knobleharju obširno poročilo o stanju gondokorskega
misijona, da ga pošlje naprej na Dunaj Marijinemu
društvu.
V njem spet potoži, kako leni so Barijci. V mrzlih
nočeh silno prezebajo v svojih kočah, ker si ne naredijo toplih odej. Kvečjemu si nekoliko zakurijo in
ležijo v dimu. Vremenske spremembe jih zelo mučijo
in mnoge spravijo v grob.
Ne priznavajo nobene države. Svojo svobodo pa
zlorabljajo za rop in za morijo. Vsak živi v neprestani
življenjski nevarnosti in mora zmerom imeti orožje
pri sebi. Šibkejši mora ob še tako veliki krivici molčati. Splošno mislijo, da smejo izropati vsakogar, ki
pride na njihovo ozemlje.
Živijo le za sproti. Ko pospravijo žetev, si varijo
pijačo, ki je pa ne pijejo po mericah, ampak jo kar
vlivajo vase. V tistem času obhajajo nekakšen pust,
ki se imenuje gungu. Boben zapoje, vse hiti na ples.
Vrtijo se noč za nočjo, od večera do jutra. Takrat se
zapletajo v prepire in se spet sprijaznijo. Takrat se
ženijo in razporočajo, si zamenjujejo in ugrabljajo
žene. To je čas nesramnosti in tatvin. Ko čas gunguja
mine, spet nastopi pomanjkanje. Namesto bobna se
neprestano sliši: »Lačen sem!« Takrat začno otroci
in odrasli prihajati k misijonski postaji, tudi če jih
prej ni bilo cele mesece.
Ko je Knoblehar odšel, nista Überbacher in Morlang znala barijskega jezika in nista poznala barijskih
navad. Njuno stanje je bilo obupno. Pred njima je bila
postaja eno leto brez duhovnika; posest je upravljal
mohamedanski oskrbnik, zelo odjenljiv mož. Črnci
so njegovo neodločnost kruto zlorabljali. Prihajali
so s hrupom, kriki in grožnjami in zahtevali to in
ono. Ko so dobili, so vriskali. Tudi z Überbacherjem
in Morlangom so začeli tako delati. Že drugi dan
po Knobleharjevem odhodu je prišel eden izmed
poglavarjev in kričal: »Proč od tukaj! To je moje
ozemlje!« Isto je zahteval drug poglavar. Zvečer
so se mladi črnci postavili okoli plota in pred vrata,
odgnali nekaj ovac in odnesli več kokoši. Ovce sta
potem misijonarja tujcem odvzela. Ker nista več
imela bakrenih obročkov, ki si jih devajo na roke in
noge, jima niso več hoteli prodajati janjcev. Kravar
ni več nosil mleka in se je izgovarjal, da so mu ga
ukradli. Najete njive, ki jih je bil Knoblehar obdelal
z dninarji, niso dajale skoraj nič, ker so z njih sproti
kradli. Fantje so vdirali v vrt, pulili duro in žvečili
njen nezreli, sladki sad; ko je oskrbnik ugovarjal,
so začeli kričati. Nek sosed je večkrat prišel, da
bo odgnal krave; brez sramu je lagal, da jih je od
Knobleharja kupil za steklene bisere. Nekoč je že
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napel lok, da bo ustrelil hlapca, pa je eden izmed
poglavarjev preprečil umor.
Pri Barijcih vse berači, sužnji in poglavarji. Ob
prihodu pravijo: »Pozdravljen! Daruj mi kaj!« Pri
odhodu pa reko: »Nekaj mi boš pa vendar dal!«
Nad misijonarjema so kričali, ju zmerjali in jima
grozili z maščevanjem, ker jim nikoli ni bilo dosti
darov. Predrzno so zahtevali: Kje so moji biseri,
moji obročki, moje žito, moj tobak? Posebno nasilni so bili moški iz sosednje vasi Kijenok. Kadar so
misijonarjem ponujali kaj naprodaj, česar ti niso
hoteli kupiti, ker niso potrebovali, so jim žugali ali
pa peli sramotilno pesem. Od izvirov do izlivov Nila
je navada, da mora misijonar vsaki količkaj vplivni
osebi dati darilo, če ga pozdravi.
Nadležnost in brezobzirnost Barijcev nima meja.
Pridejo v hišo, se usedejo ali pa počepnejo, kjer se
jim zdi in se hočejo pogovarjati. Če misijonar nima
časa in jih goni ven, se ne zmenijo. Ko je zbolel eden
od misijonskih strežnikov, je prišlo več fantinov in so
se zabavali zraven njegove postelje. Überbacher jih
je prosil, da naj dajo bolniku nekoliko miru, pa so se
vstopili k vratom in začeli peti in vriskati.
Delo zaničujejo, češ da je le za ženske in za sužnje. Ob lakoti pošiljajo starši sinove in hčere delat
po drugih kmetijah, sami pa ne gredo.
Pač pa Überbacher priznava, da je gondokorsko
podnebje mnogo ugodnejše kot kartumsko. Vročina
ne utruja tako, ker zvečer tudi poleti piha severnik;
zato je zjutraj večkrat precej mrzlo. Misijonar mora
imeti prostorno stanovanje, dobro kopalnico, zmerno
življenje in dušni mir. Nil pa je za kopanje zmerom
dober, a je zavoljo krokodilov nevaren. Nedavno je
eden potegnil v globino črnko, ki je zajemala vodo.
Gondokorci so si od čarovnika drago kupili kamen, ki
naj jih varuje pred krokodili. Položili so ga na lesen
steber. Kamen je okrogel, v sredi preluknjan in ima
rogelj; pravijo, da ima veliko moč zlasti takrat, ko
mu rogelj obračajo proti vodi.
Dura jim zraste tako visoko, da bi se jezdec na
konju v njej skril. V juliju in avgustu odrezujejo gruče, polne zrelega zrnja, strn pa potem sproti žanjejo
za kurivo. V septembru in oktobru sadijo v ravnini
večinoma fižol. Tiste tedne, ko dela stroke, ga mlado
in staro varuje pred povodnimi konji. V jesenskih
mesecih je v deželi posebno mnogo hroščev različne
oblike in barve. Neka vrsta, mnogo večja od čebele,
se rada zažene v ogenj, črnec jo pa brž pohrusta.
Ob Überbacherjevem prihodu je misijonska hiša
imela samo dve sobi. Pod Danningerjevim vodstvom
so prizidali še eno, potem pa še dve in vse skupaj
dobro pokrili z nekoliko nagnjeno streho. Zidava je
pa počasi napredovala; če namreč Barijec vidi, da
ga kdo potrebuje, zahteva visoko plačo in dobro
hrano; pri delu je pa len, se šali z mimoidočimi in
seda na svoj stolček.
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CIUDAD DE MEXICO — Portal Vidanueva poroča, da nadškof v mehiški prestolnici kardinal Carlos
Aguiar Retes načrtuje zmanjšanje največje katoliške nadškofije na svetu z devetimi milijoni prebivalcev, ki jih dušnopastirsko oskrbuje 2.067 duhovnikov in 190 diakonov v 467 župnijah. Na ozemlju
dela nadškofije bo nastala nova škofija.
ŽENEVA — Svetovni svet cerkva, ki združuje 350
evangeličanskih, pravoslavnih, anglikanskih, starokatoliških in starih vzhodnih cerkva s 500 milijoni kristjanov, praznuje letos 70. obletnico ustanovitve. Prvo plenarno zasedanje in bogoslužje je bilo
23. avgusta 1948 v Amsterdamu. Katoliška cerkev
ni včlanjena vanj, je pa z njim v tesnih odnosih.
LONDON — Vrhovno sodišče Združenega kralje
stva je odločilo, da bo na Severnem Irskem še naprej veljala stroga zakonodaja glede splava. Severnoirska komisija za človekove pravice s svojo
pritožbo ni uspela.
MAYAMOT — Filipinska javna občila poročajo, da
so 10. junija med mašo umorili katoliškega duhovnika Richmonda Nila. To je že tretja žrtev med
duhovniki od decembra 2017 na Filipinih. Škofje
so zgroženi nad “okrutnim umorom”, od oblasti so
zahtevali, naj kar najhitreje najdejo zločince in jih
privedejo pred sodišče.
BEJRUT — Maronitski patriarh Bechara Rai je zah
teval preklic odloka, ki ga je maja podpisal libanonski predsednik Michel Aoun in omogoča podelitev državljanstva številnim zasebnikom, med
njimi sirskim poslovnežem v Libanonu. Ta ugodnost
“dvomljivim imenom” krni zaupanje ljudi v vlado.
BEOGRAD — Srbska pravoslavna cerkev bo ob
800. obletnici ustanovitve prihodnje leto na 1400
metrov visoki gori Stolovi pri samostanu Žića postavila 33 metrov visok križ. Višina križa bo spominjala na Jezusovo starost ob križanju, tehtal bo
40 ton. Postavili ga bodo iz darov.
CEZAREJA — V tem izraelskem mestu so za ogled
odprli obnovljeno mestno obzidje, obrambne stolpe in tržnico iz časa križarskih pohodov. Obnova
je stala 35,7 milijona evrov, v celoti jo je plačala
ustanova Edmonda de Rothschilda.
RIM — Novi kardinal Konrad Krajewski, papežev
miloščinar, je na praznik apostolov Petra in Pavla
v Vatikan na večerjo povabil okoli 280 brezdomcev
in beguncev ter z njimi praznoval svojo kardinalsko umestitev. Na presenečenje vseh se je večerje
udeležil tudi papež Frančišek, ki se je dve uri pogovarjal z gosti in zbrane tudi nagovoril. Na večerjo je
bil povabljen tudi brezdomec z dolgo sivo brado, ki
se je fotografiral s papežem in novim kardinalom,
ta pa mu je na glavo posadil svoj rdeči biret.
CELOVEC — Po imenovanju Aloisa Schwarza za
škofa v St. Pöltnu je celovški stolni kapitelj izvolil za škofijskega upravitelja generalnega vikarja
Engelberta Guggenbergerja, ki bo škofijo vodil do
imenovanja novega škofa.
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AMAN — Jordanski kralj Abdulah II. je letošnji prejemnik Templetonove nagrade, ki jo podeljujejo za
posebne dosežke na področju znanosti in vere. Abdulah II., ki slovi po prizadevanjih za spodbujanje
miroljubnega islama in odpravo versko pogojenega nasilja na Bližnjem vzhodu, jo prejme za svoj
prispevek k medverskemu razumevanju.
WASHINGTON — Ameriško vrhovno sodišče je
razsodilo v primeru cvetličarke Barronelle Stutzman, ki je leta 2013 zavrnila pripravo cvetličnih
aranžmajev za istospolno poroko. Nižjestopenjsko
sodišče mora njen primer znova presoditi v luči odločitve glede slaščičarja Jacka Phillipsa, ki mu je vrhovno sodišče priznalo pravico, da iz verskih razlogov zavrne peko poročne torte za istospolni par.
VATIKAN — Papež Frančišek je kardinale Pietra
Parolina, Leonarda Sandrija, Marca Ouelleta in Fernanda Filonija uvrstil v najvišji kardinalski razred,
škofovski red. Kardinali-škofje iz svojih vrst volijo
dekana celotnega kardinalskega zbora, ki je sicer
razdeljen na škofovski, duhovniški in diakonski red.
ST. PÖLTEN — Na območju te avstrijske škofije,
ki jo je prevzel dosedanji krški škof Alois Schwarz,
visi 120 velikih plakatov z zahvalo poslavljajočemu
se škofu Klausu Küngu. Na njih so zahvale za tisto,
za kar si je ta škof najbolj prizadeval, posebej za
dobre in trdne krščanske družine.
BONN — Nemška škofovska konferenca je objavila
smernice za obhajanje protestantskih zakoncev, ki
so poročeni s katoličani. Škofje so poudarili, da so
smernice sprejete kot “pomoč pri orientaciji” in da
bo treba omenjeno vprašanje še dosti podrobneje
preučiti v sodelovanju s Kongregacijo za nauk vere.
BEOGRAD/PODGORICA — Vatikanski državni
tajnik kardinal Pietro Parolin je obiskal Srbijo in
Črno goro. Cilj obiska je bil krepitev odnosov obeh
držav z Vatikanom in podpora krajevni Cerkvi. Kardinal je v Srbiji blagoslovil novi sedež Mednarodne
škofovske konference sv. Cirila in Metoda, ki ji pripadajo škofje Srbije, Črne gore in Makedonije.
LONDON — V londonski westminstrski opatiji so
pokopali žaro s pepelom pred tremi meseci umrlega astrofizika Stephena Hawkinga. Žara je bila položena med grobova britanskih naravoslovcev Sira
Isaaca Newtona in Charlesa Darwina. Hawking je
bil član Papeške akademije znanosti.
VATIKAN — Francoski predsednik Emmanuel
Macron se je 26. junija v zasebni avdienci srečal s
papežem Frančiškom, pa tudi z vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Parolinom in “zunanjim
ministrom” nadškofom Paulom Gallagherjem. V pogovoru so izpostavili odnose med Svetim sedežem
in Francijo in poudarili prispevek verstev k pospeševanju družbene blaginje.
VATIKAN — Papež Frančišek se je v mesecu juliju
z izjemo nedeljske opoldanske molitve angelovega
češčenja na Trgu sv. Petra umikal z oči javnosti.
Sredine splošne avdience so bile ves mesec odpovedane, znova se nadaljujejo avgusta v dvorani
Pavla VI. Sveti oče se je 25. in 26. avgusta udeležil
svetovnega srečanja družin v Dublinu na Irskem,
sicer pa je poletje kot običajno preživel v Vatikanu.
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VATIKAN — Papež Frančišek je priznal junaške
kreposti Božjemu služabniku Carlu Acutisu. 15-letni Italijan, ki je umrl zaradi levkemije, je “zbiral”
evharistične čudeže. Obiskal je več kot 136 svetih
krajev, kjer so se zgodili evharistični čudeži, ki jih
je priznala Cerkev, in jih zbral v virtualnem muzeju.
SEUL — Vatikanski “zunanji minister” nadškof Paul
Gallagher je obiskal Južno Korejo. Srečal se je s
predsednikom Moon Jae-inom in tamkajšnji vladi
zagotovil nadaljnjo podporo svetega očeta. Nadškof Gallagher ugotavlja, da bo treba za mir na
razdeljenem polotoku še veliko storiti.
JERUZALEM — Britanski prestolonaslednik princ
William je ob 70. obletnici ustanovitve države Izrael
obiskal Jeruzalem, kjer si je ogledal zid objokovanja, tempeljski grič in baziliko Božjega groba, najpomembnejše svete kraje treh abrahamskih religij,
pa tudi muzej holokavsta Jad Vašem. To je bil prvi
uradni obisk člana britanske kraljeve hiše na tem
območju od leta 1948.
VATIKAN — Paolo Ruffini je novi vodja Dikasterija
za komunikacijo in prvi prefekt vatikanske ustanove, ki ni duhovnik. Nasledil bo Daria Viganója, ki je
marca odstopil z vodstvenega položaja. Ruffini je
doslej vodil televizijsko postajo TV2000, ki je v lasti
Italijanske škofovske konference, pred tem pa je
deloval pri nekaterih večjih italijanskih dnevnikih.
NAGASAKI — Svetovna kulturna organizacija
UNESCO je na seznam svetovne kulturne dediščine
uvrstila dvanajst krščanskih krajev na Japonskem,
ki spominjajo na preganjanje kristjanov med 17. in
19. stoletjem. Med njimi je tudi katoliška stolnica
Oura v Nagasakiju, najstarejša cerkev na Japonskem. Postavljena je v spomin na 26 mučencev, ki
so bili v mestu križani leta 1597.
RIM — Izkopanine bazilike svetega Pavla zunaj
obzidja so znova odprte za obiskovalce. Med več
letnim arheološkim raziskovalnim in obnovitvenim
projektom Vatikanskih muzejev so bili zidovi bazilike obnovljeni in očiščeni, nameščen je bil nov
osvetljevalni sistem, okoli groba apostola Pavla pa
so raziskovalci odkrili nove izkopanine.
VATIKAN — Ob tretji obletnici izida okoljske okrožnice papeža Frančiška Hvaljen, moj Gospod je v
Vatikanu zasedala mednarodna okoljska konferenca.
Udeleženci so se srečali tudi s papežem Frančiškom,
ki je v nagovoru spomnil, da mora vsaka država
izpolniti prevzete odgovornosti “za naš skupni dom”.
MANILA — Filipinski predsednik Rodrigo Duterte
je po pogovoru s predsednikom Filipinske škofovske konference nadškofom Romulom Vallesom v
predsedniški palači obljubil, da ne bo več žalil katoliške Cerkve. To je počel od nastopa svoje službe
pred dvema letoma, blatil je papeža in škofe. Ko je
nazadnje izjavil: »Bog je neumen«, je bilo vernim
Filipincem zadosti, zahtevali so, naj umolkne.
VATIKAN — Tiskovni urad Svetega sedeža je 9.
julija potrdil, da bo papež Frančišek od 23. do 27.
januarja 2019 obiskal Panamo. Glavni razlog za
obisk bo svetovni dan mladih od 22. do 27. januarja prihodnje leto v tej državi, na obisk pa sta ga
uradno povabili panamska vlada in škofje.
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GRADEC — Graško-sekovska škofija bo svojo
800-letnico počastila tudi z namestitvijo in blagoslovitvijo tri metre visokega in 2,25 m širokega
železnega križa 1. septembra na 2018 metrov visokem Himmelkoglu. Škof Wilhelm Krautwaschl je
na tiskovni konferenci 11. julija povedal, da bodo s
tem dejanjem zavestno dali čast križu, “znamenju
naše vere”. V križ bodo vgravirali napis Ti nisi sam,
po blagoslovitvi pa bodo ob vznožju gore izvedli
Haydnov oratorij Stvarjenje.
LA VALETTA — Škof malteške škofije Gozo Mario
Grech je domače politike opomnil, naj bodo stvarni v
razpravah glede beguncev in migrantov. Ugotavlja,
da so ljudje, žal tudi katoličani, zelo brezbrižni
in tudi sovražni do tujcev. Zato politiki uspevajo
s svojo propagando zoper tujce, ceno za to pa s
svojim življenjem plačujejo begunci in migranti.
RIM — Papeški svet za kulturo je objavil, da bodo
udeleženci mednarodnega kongresa konec novembra na papeški univerzi Gregoriana razpravljali o
spremembi namembnosti cerkva. Kongres bo imel
zelo izzivalen naslov: Ali Bog ne stanuje več tukaj?
Vprašanje je, kaj narediti s cerkvami, ki jih obiskuje zelo malo vernikov, kako jih vzdrževati.
WASHINGTON — Tradicionalistično duhovniško
združenje sv. Petra je na generalnem kapitlju v
Dentonu v ameriški zvezni državi Nebraska dobilo
novega vrhovnega predstojnika: 42-letnega Poljaka Andrzeja Komorowskega. Združenje je staro 30
let (ustanovljeno je bilo 18. julija 1988 v švicarski
cistercijanski opatiji Hauterive), kritično pa je do
reform drugega vatikanskega koncila.
MANILA — Filipinski policisti so ustrelili moškega,
ki je med vožnjo z motornim kolesom prebil blokado varnostnikov, nato pa zahteval, da mora govoriti
s cebujskim nadškofom Josejem Palmo. Ustrelili so
ga, ker je ob njihovem prihodu začel streljati nanje.
Zakaj je hotel govoriti z nadškofom Palmo (doslej
mu še nihče ni grozil s smrtjo), ni znano.
PRETORIA — Apostolski nuncij v Južnoafriški republiki nadškof Peter Wells je Cerkev v tej državi
pozval k večjemu premisleku o tem, kakšna naj bo
podoba družine v 21. stoletju. To je naredil zaradi
tega, »ker smo vsi spoznali, da so danes različne
vrste družin, da moramo kot Cerkev na to odgovoriti in skrbeti za te družine«.
RIM — Teolog in psiholog Hans Zollner, voditelj
centra za zaščito otrok na papeški univerzi Gregoriana, je v posebni prilogi revije Civiltà Cattolica
spregovoril o zlorabi otrok in mladostnikov. Zapisal
je, da so hitrejši in centralizirani postopki obravnavanja te vrste zlorab pripomogli k temu, da jih
cerkveni predstojniki ne bodo več zamolčevali.
CARACAS — Venezuelska škofovska konferenca je
objavila, da se želijo venezuelski škofje 10. septembra, ko se bodo v Rimu mudili na obisku “ad limina apostolorum”, s papežem Frančiškom tudi pogovoriti, kako bi pomagali ljudem in državi v velikih
gospodarskih in socialnih težavah. Vodstvo Cerkve
v Venezueli je zaradi njih v sporu s predsednikom
Nicolasom Madurom, kardinal Jorge Urosa Savino
mu je celo očital diktaturo.
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Niko Kuret

NA BOŽJO POT
nadaljevanje

Doba baroka, 17. in 18. stoletje, ni samo rodila
vrste novih Marijinih božjih poti, ampak je pripravila
tudi nov sloves starim božjim potem, nastalim že
v srednjem veku. Med le-temi je vsekakor najbolj
vzcvetela pot na Višarje. Ostala je nato do nastanka
brezjanske božje poti osrednja slovenska božja pot:
v 18. stoletju so našteli svojih 100.000 romarjev
na  leto.
Po dveh poteh so romale pobožne trume na strmo
višarsko goro (1789 m), ki se vzdiguje na skrajnem
zahodnem koncu slovenskega narodnostnega ozem
lja, kjer se stikata s slovenskim že nemški in furlanski
živelj. Tisti, ki so  ubrali pot po Kranjskem, so spotoma obiskali še vrsto drugih božjih poti: Šmarno
goro, Sv. Jošta, Ljubno, Bled, tudi Velesovo. Saj je
trajalo takratno romanje tudi po več tednov. Štajerci,
ki so hodili skozi Maribor, so se spotoma oglašali pri
Mariji na Kamnu nad Vuzenico, pa v Rušah in pri
Mariji v Puščavi.  Iz izročila prav teh romanj se je
ohranila legenda, ki močno spominja na legende o
komposteljskem romarju.
Legenda namreč pripoveduje o dveh “Ogrih”, ki
sta romala na Višarje in sta v Vuzenici prespala.
Enemu od nepridipravov se je mlajši romar zameril. Gostilničar je bil cerkveni ključar in je doma
hranil zlato cerkveno posodo. Nepridiprav je ponoči
izmaknil zlat kelih in ga stlačil mlademu romarju
v oprtnik. Ko sta romarja nasledje jutro odšla, je
nepridiprav opomnil gostilničarja, da zlatega keliha
v omari ni. Poslali so za popotnima romarjema. Pri
Trbovljah so ju dohiteli. Kelih so našli pri sinu, fanta
prijeli in odgnali. V Vuzenici so fanta obsodili in ga
na Kamnu obesili. Potrti oče je ob vrnitvi z Višarij
zvedel, kaj se je zgodilo. Odtaval je proti morišču. Tu
pa se oglasi sin z vislic: »Oče, pomagaj! Že dva dni
se opiram na žensko glavo.« Fanta, ki ga je Marija
čudežno ohranila pri življenju, so rešili, hudobneža
in krivične sodnike obsodili, na Kamnu pa sezidali
Marijino cerkev.
Višarsko cerkev so pod Jožefom II. podrli,
Sv. Višarje

milostno podobo pa spravili v stranskem oltarju žabniške cerkve; novo cerkev so sezidali pod njegovim
naslednikom Leopoldom II. Toda zla usoda je zadela
Višarje še v prvi svetovni vojski. Hrib je bil sredi
fronte in cerkev je postala žrtev topovskih granat.
Milostno podobo so rešili najprej v Žabnice, potem
v Beljak, od ondod v Maribor in naposled k Sv. Križu
pri Spodnjem Dravogradu. Po mirovni pogodbi so
Višarje pripadle Italiji. Spet so sezidali novo cerkev
in milostna podoba – begunka se je spet povrnila
vanjo. Cerkev je poslikal Tone Kralj, upravlja jo še
zmeraj slovenska duhovščina.
Razsvetljenstvo je z Jožefom II. močno zavrlo
božjepotništvo, docela zadušiti ga ni moglo. Tako
je navzlic neugodnim časom vendarle nastala božja
pot Matere Božje dobrega svéta nad Kostanjevico
ob Krki (1777). Po smrti Jožefa II. (1790) so božje
poti spet oživele; leta 1797 se pojavi celo nova božja
pot v Kokri na Gorenjskem.
Šmarna gora

Toda stari duh jožefinizma je živel dalje med večino tedanje janzenistično usmerjene duhovščine, ki
je ljudem kar naprej branila na božja pota. France
Prešeren, ki je rad zahajal k stricu Jakobu, vikarju
na Šmarni gori, in mu je bila Gora že zato pri srcu,
je zložil vodiškemu župniku  Jerneju Arku, vnetemu
glasniku šmarnogorske božje poti, znano pesem o
Šmarni gori (o vseh svetih 1843), kjer si je privoščil
strogost kranjske duhovščine.
Vi, ki hodite na svéto
Šmarno gôro, blagor vam!
hválit mater v nébo vzeto;
al gorjé odlášovcam,
ki tàk svojo dušo čŕt‘jo,
de it‘ opuste pred smrtjo
roženkranc in litanije
môlit, hvalo pét Marije.
V noči, kádar ure svoje
spolni vseh svetnikov dan,
dókler zjutrej ne zapoje
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v časti Marije zvon glasán
gór na gôro – strašno res je –
mrtvh hodijo procésje
roženkranc in litanije
môlit, hvalo pét Marije.
Vseh stanóv so trume plašne,
to se vidi ’z njih oblek;
vidijo se štole mašne,
žida in hodnik vsevprek.
»Kdo ste romarji vi čudni!
ki zdaj mólite neutrudni
roženkranc in litanje
in pojête čast Marije?«
»Mi v duhovskem oblačili
smo sejali seme zmot,
slepci smo ljudem branili
sèm na svéto božjo pot;
závolj téga iz vic hód‘mo,
žalostne procésje vód’mo
roženkranc in litanije
môlit, hvalo pét Marije.
Romarjov za nami truma,
ki je ni mogoče štet‘,
kristijáni so brez uma,
ki so hôtli nam verjét‘.
V vicah delajo pokoro,
z nami hodijo na góro
roženkranc in litanije
môlit, hvalo pét Marije.
Kdor odrášen gre iz svéta
Kranjcov, de ni tukaj bil,
v hiši Večnega Očeta
se ne bo préd veselil,
dòkler ne dočaka dneva,
de sèm z nami pride reva
roženkranc in litanije
môlit, hvalo pét Marije.
Naj tedaj odpre ušesa,
kdor bo slišal pesem tó,
préd ko duša od telesa
v smrti se ločíla bo,
sam naj al s procésjo farno
pride gôr na gôro Šmarno
roženkranc in litanije
môlit, hvalo pét Marije.
Téga, ki na gôro hódi,
bo Marija várvala,
de ne bo peklenski zlódi
v smrtni uri zmótil ga;
on bo šel v nebesa srečno –
gôri z angelci bo večno
roženkranc in litanije
môlil, hvalo pél Marije.

Zaplaz

op. ur.). Že skoraj sredi stoletja (1849) je nastala
božja pot v Pókrčah na Koroškem. Toda leto 1863
nam je dalo božjo pot, ki je zasenčila vse druge in
velja danes za osrednjo božjo pot Slovencev: Marijo
Pomagaj na Brezjah.
V manj kot sto letih so postale Brezje narodna
božja pot Slovencev. Milostno podobo je naslikal
kranjski slikar Leopold Layer (1752-1828) po naro
čilu tedanjega mošenjskega župnika dr. Urbana Ažbéta (1796-1819).Le-ta je namreč pri podružnici sv.
Vida postavil kapelco in zanjo potreboval podobo. Ko
je še študiral bogoslovje v Innsbrucku in je potem
še pet let in pol služboval v briksenški škofiji, je poznal podobo “Marije Pomagaj” (Maria hilf) v mestni
farni cerkvi v Innsbrucku. Podoba je bila povečana
kopija podobe, ki jo je naslikal nemški slikar Luka
Cranach (1472-1553) in jo je dobil v dar leta 1611
nadvojvoda Leopold, passauski škof. Cranachovo
podobo je dal povečati za cerkev pri mestu Passauu.
Podoba je pobudila božjo pot, nastala je božja pot
“passauske Marije Pomagaj”. Ko je prišel Leopold
leta 1647 v Innsbruck, je prvotno podobo prinesel
Otiginal
Luka Cranach

Nastajanje novih božjih poti je zanaprej počas
nejše. V prvi polovici 19. stoletja smo dobili cerkev
na Zaplazu na Dolenjskem leta 1809. (Ta božja
pot je dobila poseben pomen in zagon, ko je
postala škofijsko romarsko središče z ustanovitvijo
novomeške škofije leta 2006 in z razglasitvijo
Dolenjca Lojzeta Grozdeta za blaženega leta 2010;
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s seboj in jo dal tamkajšnji župnijski cerkvi. Sloves
“passauske Marije Pomagaj” se je razširil po vseh
alpskih deželah, pod njenim imenom je nastalo več
božjih poti. Župnik Ažbé si je za svojo kapelico zaželel prav takšno podobo in jo je naročil kranjskemu
slikarju Leopoldu Layerju.

Brezje

Layerji so bili Tirolci in so se naselili v Kranju v
začetku 18. stoletja. Kako je Layer lahko naslikal
svojo kopijo Cranachove podobe? Ali jo je poznal?
Mogoče. Saj je študiral slikarstvo na dunajski akademiji, na Dunaju pa je bila že tedaj kopija Cranachove
podobe pri barnabitih v cerkvi Maria-hilf. Sicer si je
pa lahko pomagal tudi s kakšno bakrorezno podobico
Cranachovega izvirnika (znana je podobica bakrorezca C. Schleicha). Luka Cranach si svoje podobe
ni izmislil. Delal je   po bizantinskemm izvirniku,
nastalem – po izročilu – po podobi apostola Luke. Iz
Jeruzalema je podoba prišla v Carigrad, iz Carigrada
v Rim, iz Rima v francoski Cambrai, iz Cambraia v
nemški Wittenberg, kjer jo je spoznal Luka Cranach.
Layer je naslikal današnjo brezjansko podobo – po
J. Dostalu – leta 1800, torej že pred prihodom Francozov. Župnik Arko jo je namestil v skromni kapelici,
v preprost oltar, verjetno iz delavnice Jožefa Götzla
iz Kranja, Layerjevega sodobnika. Podoba se je že
zgodaj priljubila ljudem od blizu in daleč. To se je
posebno pokazalo med francosko zasedbo (Ilirske
šrovince 1809-1813). V nekem pismu iz leta 1811
poroča župnik Arko, kako se ljudstvo v stiskah francoske zasedbe zateka k brezjanski Mariji Pomagaj.
»K tej podobi so ves postni čas prihajali tako pogosto
in v tolikih množicah ljudje iz okoliških župnij, da
je do pet tujih duhovnikov ondi maševalo. Dne 2.
aprila (1811) so prišle štiri procesije pod vodstvom
svojih dušnih pastirjev. Bilo je toliko ljudstva, da niti
polovica ljudi ni mogla v cerkev in da so vse klopi
polomili ...«
Hudi francoski časi so tudi Layerjeve spravili v
revščino. Leopold je v stiski začel ponarejati francoske bankovce. Odkrili so ga in zaprli. Čakala ga  je
huda kazen. V smrtni stiski se je zaobljubil, da bo,
če se reši ječe, poslikal notranjščino kapele, kjer je
visela njegova podoba. Vedel je, koliko ljudi podoba
privablja. Zaobljuba ni bila zaman. Francozi so odšli
in Layer je bil rešen. Naslednje leto (1814) je obljubo
izvršil in se na slikariji tudi podpisal: “Leopold Layer
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pinxit ex voto – Leopold Layer slikal po zaobljubi”.
Tudi o njegovi smrti (1828) se je romanje vernikov
k “njegovi” Mariji v “njegovi” kapeli nadaljevalo.
Odločilno za nadaljnje mesto Brezij v slovenskem
božjepotništvu je postalo leto 1863. Kmečkemu dekletu Mariji Tavčar iz Begunj je po hudi bolezni ostalo
desno koleno skrčeno in trdo, tako da je hodila ob
bergli. Nekoč se ji je sanjalo, da jo Marija pomagaj
vabi k sebi. Sanje so se ji ponovile. Dne 22. septembra 1863 se je res odpravila na Brezje. Med mašo
je nenadoma ozdravela – noga se ji je zravnala,
odložila je berglo in shodila. (Dogodek je dramatsko
prikazal F. S: Finžgar v “misteriju Brezij”). Dekle je
bergle pustilo v cerkvi. Še v istem letu in pozneje
so sledila nova ozdravljenja, tako da se je v cerkvi v
osemdesetih letih nabralo samo bergel okolki 250.
Odtistihmal so Brezje osrednja slovenska božja pot.

Mošenjskemu župniku ni kazalo drugega, kakor
da se je odločil za zidavo nove cerkve. Staro podružnico so podrli, pustili pa stransko kapelo in nad njo
sezidali novo cerkev, ki jo je leta 1900 posvetil bivši
ljubljanski škof, tedaj že goriški nadškof in kardinal
Jakob Missia. Tri leta prej so položili tudi temeljni
kamen za frančiškanski samostan. Frančiškani še
zdaj oskrbujejo svetišče. Jeseni 1907 je tedanji ljubljanski škof dr. A. B. Jeglič slovesno kronal z zlatima
kronama Marijino in Jezuščkovo glavo na milostni
podobi. Meščani in deželani slejkoprej posamič in v
skupinah, pozimi in poleti prihajajo k Mariji Pomagaj.
Včasih so se vozili z vlakom do Otoč ali do Globokega
in nato vsaj nekaj časa pešačili do Brezij, zdaj pa je
dostop večinoma z avtobusi in avtomobili.
20. stoletje je videlo nastanek še dveh božjih poti:
Rajhenburga (danes Brestanice) ob Savi (1908) in
Rakovnika pri Ljubljani (1924).
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Posebne omembe so vredne “oblečene Marije”.
Med najstaremšimi oblečenimi kipi pri nas je velesovska Mati Božja iz okrog 1200. Obleke so pogosto
liturgičnih barv, marsikdaj zelo dragocene. Pravo
Marijino garderobo imajo na Svetih gorah nad Bizeljskim. Cesar Jožef II. je oblačenje Marijinih kipov
sicer prepovedal, ljudje pa so se prepovedi upirali.
Cesar ni uspel in oblečene Marije vidimo še dandanes na mnogih naših oltarjih po cerkvah in kapelah.

Krka

Ob množici Marijinih božjih poti manj številne
svetniške božje poti navidez kar izginjajo. Toda to
je samo videz. Vsaj v  preteklosti so bile nekatere
med njimi najmanj tako obiskane kakor katerakoli
Marijina božja pot. Med najstarejše naše svetniške
božje poti sodi brez dvoma Štivan pri Devinu (pred
letom 611), ki je danes povsem pozabljen. Druge
so dokaj poznejšega nastanka in sta jih rodila v
glavnem protireformacija in barok. Med najznamenitejše pač sodita Sv. Primož nad Kamnikom (vsaj
že v 12. stol.) in Sv. Jošt nad Kranjem (pred 1600).
Sv. Jožef nad Celjem je nastal leta1680. Izredno
priljubljenost je dosegel Sv. Frančišek Ksaverij na
Stražah pri Gornjem gradu (Radmirje, 1728), kjer
še danes hranijo v cerkveni zakladnici darove neprecenljive vrednosti, saj je ta božja pot zaslovela
po vsej Evropi. Na Kranjskem je bila v 18. stoletju
največja božja pot na Krki pri Stični, kamor so nešteti
romarji hodili častit “sveta Kozmijana” (sv. Kozmo in
Damijana) ter se jima priporočat za zdravje. Romarskih dnevov je bilo nekoč na Krki več. Na jesensko
kvatrno nedeljo so prišli Gorenjci iz Vodic, Komende
in Cerkelj pri Kranju. V nedeljo po Kozmijanih je
bilo žegnanje, h kateremu se je zgrnilo tudi dosti
romarjev iz okolice pa od drugod z Dolenjskega in
Notranjskega. O binkoštih so priromali Kočevarji.
Ti so ohranili do zadnjega svoje romarske šege.
Duhovnik jim je šel naproti, nato so peli – v cerkev
gredoč – po nemško litanije. Tudi med mašo so
jim berilo in evangelij prebrali v nemščini in jim po
nemško pridigali. Otroci so v Velikih Laščah čakali
Kočevarje in jih pozdravljali: »Bog pred vami, Bog
za vami!« Romarji so jih zato obdarovali. Otroci iz
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vasi Gradiček, kjer izvira Krka  pod imenom Poltarca,
so “romarje napajali”, podajali so jim vodo, da so si
romarji mogli napolniti steklenice, piti in se umiti. Za
to so dobivali od romarjev nagrado v denarju. Danes
so romarski shodi še v nedeljo pred Kozmijani, na
Kozmijane in v nedeljo po Kozmijanih.
Na splošno pa manjše božje poti pojenjujejo.
Priljubljene so pač še dandanašnji številne božje
poti sv. Roka (Dravlje, Sevnica, Šmarje pri Jelšah);
sv. Lucijo v Skaručni obiskujejo danes le še romarji
iz okolice; močno pozabljena je božja pot na Limbarsko goro nad Moravčami. Slavni Kum, kjer je
starodavna božjepotna cerkev sv. Jošta danes razdejana, medtem ko cerkev sv. Neže še stoji, je le
še turistična točka; Fran Erjavec je s svojim spisom
“Ena noč na Kumu” otel spominu romarsko življenje
na tej njega dni tako sloveči božji poti.
Naj omenimo naposled še tipično baročni patro
cinij presv. Trojice. V 17. stoletju so nastale znamenite božje poti k Sv. Trojici v Slovenskih goricah
(1636), dalje k Sv. Trojici pri Vrhniki, k Sv. Trojici
nad Pivko, k Sv. Trojici na Gojki nad Frankolovim.
Božja pot pri Sv. Križu pri Belih vodah je nastala
v 19. stoletju.
Nemogoče je, v tako ozkem okviru našteti vse
slovenske božje poti od začetkov krščanstva dalje.
Saj za to niti gradivo še ni zbrano. Poudariti je pa
treba, da sodobno narodopisje med drugim vneto
raziskuje tudi božjepotništvo, ki je – po besedah
Borisa Orla –»neizčrpna zakladnica ljudske  umetnosti, preprostih ljudskih verovanj ... legend o raznih
svetnikih in njih čudodelnih podobah, dalje pesmi
in raznovrstnih romarskih  običajev in navad. Božja
pot nam odpira poglede v ljudsko duševnost.« Mi bi
temu dodali, da odsevajo iz božjepotništva neznane
globine človeške duševnosti sploh. Pri nas je doslej
Jože Stabej prvi zaoral na globoko v tej smeri. Toda
njiva je skoraj nepregledna. Kje so delavci zanjo?
Sv. Trojica v Slov. gor.

Pregled nastajanja in usihanja slovenskih božjih
poti nam razodeva razvojno črto, ki jo je opazil že
Boris Orel. Slavo svetnikov je brez dvoma zasenčila
baročna slava Device Marije, ki je že v gotiki dobila
veljavo vesoljne priprošnjice in varuhinje človeštva.
Civilizacijski čas 20. stoletja je med drugim zamenjal romarsko pešhojo z udobno vožnjo po železnci
in v avtobusu, zlasti pa skuša nadomestiti številne
manjše božje poti z eno sámo, središčno božjo potjo.
To so pri Slovencih Brezje.
nadaljevanje prihodnjič
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

SEME CERKVE

JEZUS V SVOJEM ČAS U
SM R T P R ED H OD N IKA

»Tisti, ki jih svet ni bil vreden ...« so bili mučeni, bo
povedal o nekdanjih prerokih novozavezni pisec (Heb
11,37). Velikemu zakonu krvi je dal svoje pričevanje
tudi zadnji od prerokov, čigar glas je ob bethabarskem
brodu napovedoval skorajšnji Odrešenikov prihod.
Novica o njegovi smrti je prišla na obale Galilejskega
jezera konec marca leta 29, malo pred velikim
prizorom prve pomnožitve kruha. Po Matejevem
evangeliju ta novica tudi pojasnjuje nenadni  odhod
Jezusa, ki je želel priti pod dobrohotnejšo oblast
četrtnega oblastnika Filipa in je odšel na drugo stran
reke, da ne bi bil dlje pod oblastjo Antipa, ki je bil
morilec Janeza Krstnika.
Ali si ti tisti, ki mora priti?

Zdelo se je, da Janez Krstnik, ki je bil že deset
mesecev jetnik v samotni trdnjavi, ne pripada več
svetu živih. Toda čeprav je bil Maherunt daleč in so
bili zidovi njegove ječe debeli, je Janez ohranil stik
s svojimi učenci in je po njih sledil prvim razodetjem slave tistega, nad katerega je prišel Sveti Duh.
Nekoč, bilo je poleti leta 28, je Jezus celo doživel,
da  sta prišla dva predhodnikova odposlanca, ki sta
ga v Janezovem imenu vprašala: »Ali si ti tisti, ki
mora priti, ali naj čakamo drugega?« Beseda “tisti, ki
mora priti” je bila podobna izrazu, s katerim je Janez
označil obljubljenega Mesija, ki je bil določen, da bo
krščeval v Svetem Duhu in bo znal očistiti gumno (Mt
3,12). Na Jezusovem čelu je bil spoznal znamenje, s
katerim ga je Bog zaznamoval kot svojega Sina. Je
morda zdaj strogi in neuklonljivi prerok spremenil
svoje mnenje? Je morda v njem glodal dvom, ki tako
rad uspeva na plesnivih tleh ječe, je morda, kakor
vsak Jud, nepotrpežljivo hlepel po tem, da bi videl,
kako se z dejanj političnega veličanstva uveljavlja
odrešenik Izraela, ali pa je morda v svoji ponižnosti samo želel, da bi stopila vera njegovih učencev
v Mesijevo službo. Nagibi Janezovega koraka niso
posebno jasni. Jezus je odposlancema odgovoril:
»Pojdita in sporočita Janezu, kar sta videla in slišala: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so
očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se
oznanja evangelij.« Točen in jasen odgovor. Izaija
je v besedilu, ki ga Jezusove besede nedvoumno
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navajajo (Iz 29,18), naštel kot znamenja Kristusovega prihoda prav čudeže, ki jih je Jezus delal. Še
bolj kakor čudeže pa je bilo treba sprejeti pričevanje
novega nauka, ki se je širil med ljudskimi množicami. Tudi o tem je namreč govorila Izaijeva knjiga
(61,1) – Mesija, odposlanec Večnega bi moral biti
maziljen, »da oznani blagovest ubogim.« Učenca
sta pomirjena odšla, da sporočita svojemu učitelju,
kaj sta zvedela.
Herod Antipa pa je dalje nadzoroval sv. Janeza  
z mešanico nemira in spoštovanja, sumničenja in
strahu, ki ga je bilo videti pri njem že, ko so predhodnika zgrabili. Precej slabotnega in neodločnega
značaja, ki se je dal voditi zvijačnosti, prav tako pa
tudi strasten in podvržen babjeverim strahovom, bi
ta človek, ki nam ga je naslikal Jožef Flavij kot “zelo
miroljubnega”, brez dvoma raje bil s prerokom tak,
kakor je bil prvotno: da bi ga imel pred očmi, in še,
da ne bi preveč narastel njegov vpliv; vendar bi ravnal z njim spoštljivo – končno, kdo ve kaj še pride in
kako bo sodil Bog. Herodiada pa ni mislila tako. Kar
zadeva njihovo ljubezen in njihovo častihlepje ženske
ne poznajo popuščanja in vnukinja ponosne Hazmonejke Mariamne je bila prekaljenea značaja. Četrtni
oblastnik je, kakor je vedel in znal, omahoval med
svojo skrito željo in njenim nepopustjivim vplivom.
Bil je zvit  “lisjak”, kot je rekel Kristus (Lk 13,32).
Lisice so sicer zvite, toda katero ljudje le ujamejo,
pravi star pregovor. Redko se moški izmuzne samovolji trmaste ženske.
Tu se zdi, da zgolj politična razlaga, ki jo daje
Jožef Flavij, ne zadostuje. »Herod, ki se je bal, da bi
Janezov vpliv spodbudil katerega njegovih podanikov
k uporu, je Janeza raje uničil, kakor da bi se moral
kesati zaradi upora.« Če bi bil četrtni oblastnik
res tako preprost, bi bilo težko razumeti, zakaj je
potem, ko je dal Janeza Krstnika zgrabiti v maju
leta 28, čakal do marca leta 29, preden ga je ubil.
Iz globoke maheruntske ječe bi Janez Krstnik gotovo
ne mogel razviti dovolj učinkovitega vpliva, da bi
vznemirjal malega trinoga. Verjetnejša je zgodba, ki
jo pripoveduje evangelij (Mr 6,14-29; Mt 14,3-12).
Pravi vzrok prerokove smrti je bila maščevalnost
Herodiade, ki ji je Janez očital prešuštvo in je hotela
zato za vsako ceno prisiliti k molku glas, ki ji je očital
njen greh.
Morda je Herod Antipa potoval v Mezopotamijo
pozimi leta 28/29, kot pripoveduje Jožef Flavij, ki
pa ne navaja časa. Medijski kralj Artaban se je bil
polastil ozemlja Partov, starih rimskih sovražnikov;
ležal je v težki zlati postelji njihovih knezov in z
napuhom, ki je bil vreden napuha starih perzijskih
velikih kraljev, nosil visoko tiaro Darija in Kserksa.
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Tiberij, ki je menil, da je pametno, če se z njim
poveže, je odposlal na Evfrat svojega odposlanca
Vitelija z velikim spremstvom. V spremstvu je bil
tudi galilejski četrtni oblastnik, ki mu je nezaupljivi
cesar zaupal kočljivo nalogo, da vohlja za samim
odposlancem. Upravičeno mislimo, da je Jud dobro
opravil svojo nalogo, saj mu je Tiberij poplačal s
svojo hvaležnostjo, Vitelij pa z divjim sovraštvomm
katerega sadove je Antipa kmalu okusil. Še tisti dan,
ko so sklenili medijskorimsko pogodbo, je priredil
četrtni oblastnik v paviljonu, ki ga je dal zgraditi na
splavih, zasidranih, sredi reke, pojedino, za katero
pravi Jožef Flavij, da je bila “nadvse razkošna.”
Domneva, ki postavlja mezopotamsko potovanje
četrtnega oblastnika v to zimo, nam pojasnjuje vsaj
dvoje tajen: nezaupni Antipa, ki je bil odsoten, ni pokazal odpora do Jezusovega učenja v njegovi deželi
in do ljudskega navdušenja, ki je izviralo iz njega.
Namesto da bi kraljič v marcu prebival v Tiberiadi,
kjer je v tem letnem času prekrasno, je šel v Maherunt, strmi grič, ki ga bičajo peščeni vetrovi; če se je
namreč vrnil iz Babilona, je bila ena najobičajnejših
karavanskih poti prav tista, ki je vodila v Moab.
Domneva je tem verjetnejša, ker ga je na odda
ljeni grad, kot poroča evangelij,
spremljalo veliko spremstvo: »velikaši, častniki in galilejski prvaki«
(Mt 6,21). Z njimi je bila tudi Herodiada, ponosna, da jo končno
obdaja dvor, s hčerjo Salomo, ki
je bil še zelo mlada deklica. Ali je
bil med Agriiovimi gosti tudi mladi
Herodiadin brat, ki mu je Antipa
izposloval pri Tiberiju, da je smel
zapustiti svoje prisilno bivališče v
Melathi in ga imenoval na donosno
mesto guvernerja v Tiberadi, za
kar si je nato v kratkem ruval lase?
Morda tudi Filip – Herod Filip II.,
brat četrtnega oblastnika v Itureji in Trahonitidi, ki
se je kmalu nato poročil s Salomo? Gostija je bila
kraljevska. Herodi so ljubili sijaj. Herod Veliki je jedel
iz zlate sklede. Rimski običaj, da si nadenejo vence iz
cvetja in listja, so sprejeli tudi ti svetovljanski knezi.
Gostje, ki so, kakor je bil običaj, ležali na počivališčih
in bili odišavljeni z rožnim oljem ter oblečeni v tunike
brez rokavov, da bi imeli roke bolj proste, so dolgo
in obilno jedli mastne jedi.
Tudi pili so veliko. »Smaragdov kristal v zlatem
okovu je pesem pevcev ob sladkem vinu,« pravi
Sirahova knjiga (32,6).Zato so bili pri takih svečano
stih tudi godci s kinorjem, z globoko donečo judovsko harfo in z nekakšnimi flavtami ali predirljivimi
piščalkami. V odmorih med neskončnimi obroki so
zabavale goste plesalke. Med njimi je nastopila v
Maheruntu tudi Saloma.
Številni slikarji so sanjali o tej nenavadni osebi, ki
z vznemirjajočo nedolžnostjo in kruto čistostjo sije
skozi kratko evangejsko poročilo. Dobro jo podaja
Bernardino Luini na platnu v Louvru: zagonetni
obraz, na skrajni meji pregrehe in miline, rdečelaska
z zelenimi očmi dvomljivega devištva dviga s križnika
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glavo z zaprtimi očmi, ki se zdi, da ji ne vzbuja ne
usmiljenja ne groze. Tedaj ji je bilo brez dvoma že
trinajst ali štirinajst let, doba, ko je judovsko dekle
vzbujalo v srcih moških najhujše mesene strasti.
Evangelij pravi, da »je zaplesala. Herodu  in tem,
ki so bili z njim pri mizi, je bila všeč« (Mr 6,22).
Stavek nehote vzbuja v modernih Evropejcih slke
razgaljenih plesalk z dvoumnimi kretnjami. Flaubert  
pa opisuje v svoji “Herodiadi” plesalko v dolgih črnih hlačah, posutih z nadliščki”, ki je imela ramena
pokrita   svilenim ogrinjalom golobjemodre barve,
na nogah pa sandalaste “kolibrijaste copatke”;
njeni “gibi so ponazarjali vzdihe in v vsem njenem
nastopu je bilo toliko medlenja, da se je zdelo, kotn
da objokuje boga ali pa morda umira pod njegovimi
nežnostmi”. Strog kritik, ki je brez dvoma vzel to
slovstvo po črki, je bil ogorčen, da pripisuje Sveto
pismo takšno vlogo “hotnice ponosni herodijanski
kneginji“, kakor trdi. Salominega plesa si prav tako
ne smemo predstavljati na način barskih razkazovanj
ali izrojenih verskih obredov, kakor tudi ne tako, kakor nam predstavlja kip na rouenski stolnici: stoječo
na glavi, pri čemer pa ji oblačila dostojno do nog
pokrivajo telo!

Beduinski plesi, kakršnim moremo še danes prisostvovati v Siriji in v Transjordaniji (plesi v Ouled-Nailu v Afriki so jim precej podobni), uporabljajo
močnejša in obenem bolj pretanjena sredstvam s
katerimi vplivajo na čute gledalcev
Spomnili se bomo, da so bili Herodovci edomskega
pokolenja, to je potomci beduinskih plemen, ki so že
tisoč let pasli svoje črede južno od Judeje.

Plesalka se v težkih modro-črnih oblačilih, ki
so tako gosta, da bi jih mogli skoro primerjati s
krinolino, razpuščenih las, z rokami tesno ob telesu
počasi približuje ognju, ki ga kurijo moški. Glavo
pozibava naprej v taktu orkestra. »Na svojem ležišču
sem ponoči iskala njega, ki ga ljubi moja duša; iskala
sem ga, pa ga nisem našla ... Našli so me čuvarji, ki
krožijo po mestu: ›Ste videli njega, ki ga ljubi moja
duša?« (Vp 3,1.3). Nato postane ritem hitrejši.
Deklica nagne glavo nazaj, kolikor more. Obrne se in
zapleše. Lica ji postanejo udrta in zdi se, da ji teža las
vleče glavo k tlom. Roke se ji sproste in iztegnejo kot
da proseče žrtvuje. Naprej pomaknjena brada izziva
neznanega nasprotnika. Dolgo se vrti okoli same
sebe, podobna vrtavki s krokarjevimi perutmi, ki se
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neprestano odmika in vrača. Temni lasje jo bijejo
zdaj po ledjih zdaj po prsih, in ko postane ritem plesa
bolj počasen, je zopet razločneje videti njen obraz s
koničastim nosom, s stisnjemi ustnicami in z očmi,
ki se zde prazne, kot izpite od naslade. Zbor ploska.
Hitreje, hitreje! »Vrni se, vrni, Šulámka, vrni se, vrni,
da si te ogledamo! Kaj hočete ogledovati Šulámko
pri plesu med taboroma?« (Vp 7,1). Poleg ognja se
vrti samo še črnomodra bakla v težko sopihajočem
vrtincu. Ko so flavte utihnile in se harfa ne oglaša
več, kot da ji je nenadoma zmanjkalo nevidne opore,
se često zgodi, da se plesalka zgrudi kakor plamen,
ki je ugasnil.
»Herodu in tem, ki so bili z njim pri mizi, je bila
všeč in kralj je rekel deklici: ‘Prôsi me, kar koli hočeš,
in ti bom dal.’ Celo prisegel ji je vneto: ‘Kar koli me
poprosiš, ti bom dal, vse do polovice svojega kraljestva.’ Šla je ven in dejala svoji materi: »Za kaj naj
prosim?« Ta pa je rekla: »Za glavo Janeza Krstnika.«
In urno je vstopila h kralju in ga prosila: ‘Hočem,
da mi nemudoma daš
na pladnju glavo Janeza
Krstnika.’ Kralj se je zelo
užalostil, vendar ji zaradi
prisege, ki jo je izrekel
vpričo gostov, ni hotel
odreči« (Mr 6,22-26).
Cicero pripoveduje v
knjigi De Senectute, da je
povedal cenzor Kato v govoru, s katerim je izgnal
iz senata I. Flaminija,
naslednjo zgodbo: ko je
bil Flaminij še prokonzul
v Galiji, se je na neki pojedini veselo pogovarjal
z neko kurtizano. »Še
nikoli nisem videla ob
glavljenega človeka,« je
rekla ženska. Ker ji je
hotel ustreči, je dal rimski
oblastnik takoj odsekati
glavo nekemu na smrt
obsojenemu in jo prinesti
lepotici. Zgodbo je potrdil
tudi Plutarh. Podobna je
zgodbi, ki jo pripoveduje Herodot o Perzijcu Kserksu: potem ko je dal po pitju kraljici Amsetris tako
neprevidno obljubo, kakor Herod Antipa Salomi, ji je
moral, da jo izpolni, izročiti njeno tekmico, svakinjo,
ki jo je zahtevala.
Herod je takoj »poslal po rablja in ukazal, naj
prinese njegovo glavo. Ta je šel in ga v ječi obglavil. Prinesel je na pladnju njegovo glavo in jo dal
deklici, deklica pa jo je dala materi« (Mr 6,27-28).
Kot poroča sv. Hieronim, je Herodiada, ki je hotela
do kraja užiti veselje svojega zmagoslavja, z bodalom prebodla jezik, ki jo je žalil. Tako je storila tudi
Fulvija, žena Marka Antonija, z izkrvavelo Ciceronovo
glavo.
Ničesar ne vemo, kakor je sprejel Janez Krstnik
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poslednjo krivico, ki so mu jo storili. Gotovo je pričakoval odločitev, ki je zaključila njegovo usodo. Sam
je dejal: »... jaz pa se moram manjšati.« Ponižni
glasnik je utihnil, ko je videl, da je opravil svojo
nalogo. Cerkveni očetje, ki so često razlagali  veličastni prizor, poln  pretresljive lepote, so poudarjali
posebno njegov očitni pomen: greh zmaguje nad
dobrim.Tak je večni boj za ta svet. »Ni hujšega od
zakonolomnih žena; pripravljene so ubiti vsakogar, ki
se upira njihovemu načrtu,« je rekel pozneje sv. Janez Zlatousti, ki je sam umrl v podobnih okoliščinah,
ker je tako hotela zločinska kraljica Evdoksija. In sv.
Ambrož vzklikne: »Prešuštniki žrtvujejo pravičnega,
prerok je  plačilo plesalki! O, kruti kralj! Teh oči ni
toliko zatisnil smrtonosni sunek kakor tvoja pohota!
Poglej usta, katerih opominov nisi mogel prenašati:
nema so, ti pa se jih še bojiš!«
Dejansko je četrtni oblastnik, ko se je znebil
grozeče navzočnosti Janeza Krstnika, le še bolj
čutil njegov glas. Postal
je njegova vest. Verjel je
v duhove, kakor njegov
oče Herod, ki je mesece
rotil duha Mariamne, ki
jo je dal  ubiti. Ko so mu
pozneje pripovedovali o
Jezusu, je menil, da gleda
v njem Janeza Krstnika,
ki je vstal od mrtvih. Jožef Flavij trdi, da je imelo
ljudstvo umor preroka za
pravični vzrok žalostnih
dogodkov, v katerih se
je dopolnila pot Antipe in
njegove žene. Ko ga je
napadel nabatejski kralj,
njegov tast, je bil premagan. Na pomoč je poklical
prijatelja Tiberija, ki mu
je poslal Vitelija. Medtem
pa sta cesar in nekdanji
legat, ki je zvedel za vlogo, ki jo je igral pri njem
četrtni oblastnik v času
njegovega pota preko
Evfrata in tega ni pozabil, pustila Arabce, da so
po mili volji potolkli, izropali in oplenili tiberijskega
kraljiča. Nato se je Antipa sprl z Agripom in pognal
mladega svaka, naj si poišče srečo drugod. Nesreča je hotela, da jo je prebrisanec le prehitro našel
in postal zaupni prijatelj Kaligule. Ko je dosegel
od cesarja nasledstvo Heroda Filipa II., ki je tedaj
umrl, se mu je nadvse mudilo, da si je priključil še
Antipovo deželo. Antipa je moral na ukaz Rimljanov
zapustiti Tiberiado in se umakniti daleč v Galijo, v
Lugdunum (danes Lyon v Franciji); kakor se zdi,
je bilo njegovo bivališče današnji Saint-Bernard de
Comminges. Herodiada, ki mu je ostala v nesreči
zvesta, mu je sledila.
O Salomi pripoveduje zelo znana srednjeveška
legenda, da je nekega zimskega dne plesala na

SEPTEMBER – AM – 2018

zamrzli reki v Galiji in se utopila, ker se je led vdrl.

Ko je Janez umrl, so njegovim učencem dovolili,
da so  odnesli njegovo truplo. Staro izročilo trdi, da
so ga pokopali v samarijanski deželi. Spomin nanj
hrani v mošejo spremenjena cerkv v Sebasti, nekdanji Samariji.
»Potem so šli in to sporočili Jezusu« (Mt 14,12).
Evangelij ne pove, kaj si je mislil Jezus o novici. O
Herodu Antipi mu pa niso mogli povedati nič novega,
ker ga je poznal! Spomnimo pa se že zdaj, da je imel
slabotni in nasilni trinog pozneje Jezusa med njegovo
razpravo kake četrt ure v svoji oblasti. Dogodek mu
prav tako ni prinesel nič novega tudi glede usode,
ki čaka preroke: bolj ko kdorkoli je vedel, čému se
bliža. Ne vemo, kako je pohvalil tedaj tistega, ki mu
je pripravl pot in prelil svojo kri za stvar, ki je bila
zelo blizu njegovi.Nekaj mesecev prej so prišli Krstnikovi učenci in ga vprašali, če je on Mesija. Ko so
odšli, je Jezus Janeza Krstnika slovesno poveličeval,
da bi razpršil kakršenkoli dvom in nemir: »Kaj ste šli
gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje? Kaj vendar

ste šli gledat? Človeka, oblečenega v mehka oblačila?
Glejte, taki, ki se sijajno oblačijo in razkošno živijo,
bivajo v kraljevskih palačah. Kaj ste torej šli gledat?
Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je, o
katerem je pisano: Glej, pošiljam svojega glasnika
pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred
teboj« (Lk 7,24-28). Katera počastitev je bila bolj
utemeljena v času, ko je predhodnik izginil iz zgodovine?
Na dan, ko se spominjamo mučeništva Janeza
Krstnika (29. avgusta), navaja liturgija katoliške
Cerkve o njem tole mesto iz Stare zaveze: »Pravični
poganja kakor palma, raste kakor cedra na Libanonu« (Ps 92,13), to mesto uporablja prerok Ozej kot
osrečujočo obljubo o Božjem ljudstvu (Oz 14,6) Ko
bogoslužje Janeza Krstnika imenuje Gospodovega
“mučenca”, uporablja najprimernejšo besedo: sv.
Janez, prvi od Kristusovih pričevalcev, čigar pričevanje je bilo podpisano s krvjo, je prva kaplja osvežujočega dežja, ki bo v stoletjih preganjanj oplajal
Jezusovo Cerkev.

TRIJE K LJUČI DO V ESELJA
zavedanje božje bližine
Gregor piše, da je bil Benedikt za razliko od
izgubljenega sina, ki ga sreča pamet – in pride “k
sebi” – ko skrbi za svinje (prim. Lk 15,17), vedno
“pri sebi”. Z drugimi besedami, pazil je na to, kako
je živel, da bi se »z nenehnim preiskovanjem svoje
duše vedno videl blizu svojega Stvarnika«.
Benediktov nasvet je dandanes še pomembnejši
kakor v Italiji šestega stoletja. V svetu, v katerem
čas beži tako hitro in v katerem je toliko stvari,
ki nam odvračajo pozornost – tudi kadar smo
v cerkvi – zlahka izgubimo občutek za veselje

in čudenje nad božjo ljubeznijo. Benedikt se je
zavedal, da ni preprostega in samodejnega zdravila
za nadziranje tako imenovanega “opičjega uma”
oziroma blodnjavih misli, vendar nam ponuja
uporaben nasvet, ki nas spodbuja, naj vztrajamo.
Vedel je, da bolj ko se bomo spominjali Boga, globlje
bomo doumeli osupljivo resnico, da nismo sirote na
tem svetu, ampak ljubljeni sinovi in hčere našega
Očeta. Ta zavest nam bo razvedrila srce in nas
ohranjala ne glede na okoliščine.

življenje v ravnovesju
Benedikt je vztrajal, da morajo menihi zaslužiti za
življenje, zato je predpisal pet do šest ur dela na dan.
Zapovedal je približno osem ur molitve, od katerih
so štiri ure namenjene skupnemu prebiranju brevirja
in sveti maši, preostale štiri ure pa osebni molitvi
in premišljevanju. Za osebno molitev je priporočal
zlasti lectio divina oziroma »sveto branje«, kakor
je poimenoval ta posebni način prebiranja Svetega
pisma ali drugih duhovnih knjig v duhu molitve in
premišljevanja.

Priznajmo, da si le redki med nami lahko vsak dan
privoščijo toliko časa za molitev in premišljevanje!
Toda Benedikt je vpeljal to pravilo, da bi sobratom
pomagal ohranjati duhovno pozornost in jih obvaroval
pred tem, da bi jim delo zraslo čez glavo. Ure so
morda razporejene malce drugače v primerjavi z
urnikom današnjega časa, a Benediktova skrb je
kljub vsemu silno na mestu. Tudi on je sprevidel
nevarnosti “deloholizma” za življenje kristjana.

usmiljeno srce
Le redki med nami imajo pravico spravljati
zablodele menihe nazaj na pravo pot, zato nas
Benedikt prosi, naj se vprašamo, kako pogosto nas
zamika, da preprosto odpišemo človeka, ki je storil
napako. Tako ravnanje krivca oropa veselja ob spravi
in ozdravljenju, poleg tega pa tudi nam odvzame
veselje, saj čutimo, da nekdo, ki nam je blizu, trpi.
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Benedikt nas nagovarja, naj ne obupamo nad njimi.
Zavedal se je, da vsak, kdor se oddalji od skupnosti
ali od doma, potrebuje ljubezen, razumevanje
in preudarnost veliko bolj od česarkoli drugega.
Navsezadnje bi si verjetno želeli, da bi drugi tako
ravnali z nami, ko bi sami potrebovali usmiljenje,
kajne?
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Frančišek

14. V ESO LJNI POK LIC K SV ETOSTI
Eden glavnih darov II. vatikanskega koncila je,
da je rešil pozabe videnje Cerkve, ki temelji na
skupnosti in da je ponovno razložil načelo avtoritete
in hierarhije v tem videnju. To nam pomaga bolje
razumeti, da uživajo vsi kristjani, ker so krščeni,
pred Bogom enako dostojanstvo in da jih veže v
skupnost isti Božji klic, ki je vesoljni klic, da bi bili
sveti. Kako ga je mogoče uresničiti?
Predvsem se moramo dobro zavedati, da svetost
ni nekaj, kar si preskrbimo sami, kar dosežemo sami
s svojo čednostjo in s svojimi močmi, ampak je dar,
ki nam ga daje Gospod Jezus, ko nas vzame s seboj.
ko nas obleče v samega sebe, nas naredi, kot je on
sam. V Pismu Efežanom apostol Pavel zatrjuje, da
»je Kristus vzljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe, da
bi jo posvetil« (Ef 5,25-26). Zares je svetost najlepši
obraz Cerkve; najlepši obraz, ker pomeni odkriti,
da smo v skupnosti z Bogom v polnosti njegovega
življenja in njegove ljubezni. Tako razumemo, da
svetost ni izključna pravica samo nekaterih, ampak
dar, ki je  ponujen vsem brez izjeme. Zato je ločilno
znamenje vsakega kristjana.
Vse to nam daje razumeti, da za svetništvo ni treba
biti škof, duhovnik ali redovnik: ne, vsi smo poklicani,
da bi postali svetniki. Nič kolikokrat nam prihaja na
misel, da je svetost pridržana samo tistim, ki se morejo odtrgati od običajne dejavnosti, da bi se p osvetili
izključno molitvi.To pa ne drži. Morda kdo misli, da
je svetost zapreti oči in se delati podobico. Ne! To ni
svetost. Svetost je nekaj večjega, nekaj globljega, kar
nam daje Bog. Biti poklicani k svetosti je namreč živeti  
z ljubeznijo in darovatisvoje krščansko pričevanje v
vsakdanji zaposlitvi. In vsakdo v pogojih in življenjskem položaju, v katerem se nahaja. Si posvečen(a)?
Bodi svet(a) in živi v veselju svoje darovanje in svojo
službo. Si poročen(a)? Bodi svet(a) v ljubezni in skbi
za svojega moža (svojo ženo), kot je Kristus storil s
Cerkvijo. Si krščen(a) neporočen(a)? Bodi svet(a) v
poštenem in odgovornem opravljanju svojega dela
in daruj čas službi bratom. »Toda, oče, jaz delam v
tovarni kot računovodja ves čas s številkami. Tam ne
moreš biti svet …« – »Lahko si! Povsod, kjer delaš.
lahko postaneš svet. Bog ti daje milost postati svet.
Bog je v stiku z teboj.« Vedno in v vsakem položaju
je mogoče postati svet, to je, mogoče se je odpreti
milosti, ki deluje znnotraj nas in nas vodi k svetosti.
Si eden od staršev ali starih staršev? Bodi svet v
navdušenem poučevanju vnukov in nečakov, kako
spoznati Jezusa in mu slediti. Dosti potrpežljivosti je
potrebno, če hočeš biti dober oče, dobra mati, dober

dedek, dobra babica. Si katehist, vzgojitelj, prostovoljec? Bodi svet tako, da postaneš živo znamenje Božje
ljubezni in njegove navzočnosti med nami. Glej: vsaka
pot pelje k svetosti, vedno! Pri tebi doma, na cesti, pri
delu, v Cerkvi; prav v tem trenutku je v tvojem stanju
odprta pot k svetosti. Ne bojte se iti po tej poti. Bog
je tisti, ki daje milost. Zahteva samo eno: da smo v
skupnosti z Njim v službi bratom.
Tu lahko vsakdo izmed nas izpraša svojo vest,
vsakdo odgovori v tišin samemu sebi kako je do zdaj
odgovarjal na Gospodov klic k svetosti. Hočem postati nekoliko boljši, biti bolj krščanski (krščanska).
To je pot k svetosti. Ko nas Gospod kliče k svetosti,
nas ne kliče k nečemu težavnemu in žalostnemu …
Ravno nasprotno! To je povabilo udeležbi v njegovem
veselju, k življenju in daritvi veselja vsak trenutek
našega življenja, ki istočasno postane dar ljubezni
tistim, ki stoje ob nas.,
Če to razumemo, se vse spremeni in dobi nov
pomen, lep pomen, pomen, ki se vsak dan začenja
pri majhnih vsakdajih rečeh. Zgled. Neka gospa gre
na trg, sreča znanko in začneta pogovor, nakar slede
čenče. Ta gospa pa reče: »Ne, o nikomer ne bom
slabo govorila.« To je korak k svetosti.
Potem bi se doma sin rad pogovoril o nekaterih
rečeh. Lepo sedi in posluša sina, ki to potrebuje. To
je korak k svetosti. Potem se dan končuje, vsi smo
utrujeni, toda čaka še molitev. Molímo, tudi to je
korak svetosti. Potem pride nedelja in gremo k maši,
k obhajilu, včasih še prej k spovedi. To je korak k
svtosti. Potem mislimo na Marijo, tako dobro, tako
lepo, vzamemo rožni venec in ga molimo. Tudi to je
korak k svetosti. Potem grem po cesti, vidim reveža,
mu damo kaj; spet korak k svetosti. To so majhne
stvari, toda majhni koraki k svetosti. Vsak korak
proti svetosti  nas osvobodi sebičnosti in zaprtosti
vase ter odpre za brate in njihove potrebe.
Prvo pismo sv. Petra nas k temu opominja. »Kot
dobri oskrbniki mnogotere Božje milosti strezite
drug drugemu z milostnim darom, kakor ga je kdo
prejel.   Če kdo govori, naj to stori, kakor je prav
za Božje besede. Če je kdo v kakšni službi, naj
jo opravlja z močjo, ki jo daje Bog. Le da bo po
Jezusu Kristusu v vsem slavljen Bog. Njemu slava in
oblast na veke« (4,10-11). Tudi to je klic k svetosti.
Sprejmimo ga z veseljem, podpirajmo eden drugega,
saj poti k svetosti ni mogoče prehoditi zasebno,
ampak samo v družbi, ki je Cerkev in jo Gospod
Jezus ljubi in posvečuje.

MO LITV ENI NAMEN

ZA SEPTEMBER 2018

Da bi mladi na afriškem kontinentu imeli dostop do vzgoje in dela v lastnih deželah.
272

SEPTEMBER – AM – 2018

MARIJA SED EM ŽA LOSTI
NA S LOV ENSKEM
»Jezus, pesem čem zapeti, sedem žalost'
razodeti: / kol'ko božja Mat'  mogla je presta', / k'
je b'la žalostna sedemkrat!«
Tako začenja slovenska pesem o žalostih Božje
Matere. To je le ena izmed mnogih pesmi, s katerimi slovenski narod pozdravlja in spremlja trpljenje
nebeške Matere od prvih bridkosti v betlehemskem
hlevcu do groba pod Kalvarijo. In kadar pojemo o Jezusovem trpljenju se spomnimo tudi Marije, kajti kjer
trpi Jezus, trpi tudi njegova Mati. Zdaj srečamo Marijo
sredi polja, ko prosi rablje, ki pripravljajo mučilna
orodja, naj Jezusa čim lažje »martrajo«, srečamo jo
v “zlatem očenašu” Jezusovih muk, v legendah o Gospodovem trpljenju – dokler je končno na velikonočno
jutro spet ne najdemo ob vstalem in poveličanem
Sinu. V ljudskih pasijonskih igrah, ki so splošna last
alpskih dežel, Marija ob slovesu
milo prosi Sina, naj pusti njej
trpeti namesto njega ali pa naj
ji vsaj dovoli spremljati ga na
poti trpljenja. Toda Marija ne
trpi samo z Jezusom! Tudi kjer
trpimo mi, je nebeška Mati pri
nas; k njej se zatekamo, kadar
nam je najhuje in prav Žalostna
Mati Božja je tista, ki nam v
bridkosti vliva največjo tolažbo.
Ko se je nagibal srednji vek
h koncu, ko so Evropa in z njo
tudi slovenske dežele preživljale največje zunanje in notranje viharje, se je češčenje
Žalostne Matere Božje najbolj
razcvetelo. Pospeševal ga je
zlasti novoustanovljeni red
servitov, ki se je ves posvetil
službi sveti Devici. Največ sledov tega češčenja je tudi na
Slovenskem pustilo 14. in 15.
stoletje. V slovenski umetnosti
srečamo Marijo pri snemanju s križa na freski na
Vrzdencu pri Horjulu v začetku 14. stoletja in malo
kasneje na freski križanega v Vitanju. V 15. stoletju
sta nastali krasni žalujoči Mariji na freskah na Mačah
in v Podzidu pri Trojanah. V baroku moramo omeniti
zlasti Metzingerjevo žalujočo Marijo, v novejši dobi
pa Marijo pod križem v cerkvi v Poljanah nad Škofjo
Loko, delo slikarja Jurija Šubica.
Toda 14. in 15. stoletje si je zlasti v zvezi z bratovščinami Žalostne Matere božje ustvarilo tudi njeno
samostojno upodobitev: Marijo, žalujočo nad mrtvim
Jezusom (Pietà). Zlasti iz 15. stoletja imamo mnogo
ohranjenih, npr. v opatijskih cerkvah v Celju in Ptuju,
v Tuhinju nad Kamnikom, v Mekinjah pri Kamniku, na
zunanjščini ljubljanske stolnice ter zlasti lepo Pietà
iz Velike nedelje (zdaj v ptujskem muzeju), sestro
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ptujskogorske Marije. Mnogo naših poljskih znamenj
hrani te stare kipe: pri Stični, v Bistrici pri Tržiču, na
Bregu pri Ptuju, v Srednjem Bitnju pri Kranju, ob poti
k Sv. Primožu nad Kamnikom, v (zdaj porušenem)
znamenju v Slovenskih Konjicah, ki je spomin ene
naših najstareših bratovščin Žalostne Matere Božje,
ustanovljene že leta 1371. Mariji nenaklonjeni val
protestantizma je v 16. stoletju za nekaj časa zavrl
tudi češčenje Žalostne Matere Božje, toda rekatolizacijsko delo škofa Hrena je ljubezen do Matere
Božje spet poživilo ter obnovilo tudi več bratovščin
Žalostne Matere Božje, od katerih je najbolj znana
celjska.
Naše glavno svetišče Žalostne Matere Božje pa
je postala v 17. stoletju Žalostna gora pri Mokronogu, kjer je vikar Jožef Widmajer leta 1730 ustanovil
“Bratovščino 7 žalosti Matere
Božje”; ta cerkev je tako po
svoji arhitekturi in notranji
opremi kakor po freskah slikarja Franceta Jelovška eden naših
najlepših baročnih umetnostnih
spomenikov in zelo obiskana
božja pot. K njej vodijo po hribu
tudi znamenja s slikami sedmerih žalosti Marijinih.
Žalostna gora nad Preserjem
je druga sloveča božja pot Žalostne Matere božje, nastala leta
1727, predvsem pa seveda stiška bazilika, dragocena po svoji
romanski arhitekturi, ki je tudi
posvečena Materi bolečin. Bela
krajina časti Žalostno Mater
božjo v eni izmed treh cerkva
pri Treh farah, ki so najdragocenejši gotski spomenik Bele
krajine. Znana je končno tudi
Žalostna Mati Božja v Leskovcu
pri Krškem. V Trstu je leta 1631
ustanovil kapucin p. Janez Baptist d'Este pobožno
zvezo Žalostne Matere Božje.
V Ljubljani je bila vezana bratovščina na podobo
žalostne Marije v cerkvici sv. Florijana, h kateri so
se Ljubljančani zatekali zlasti v času velikih stisk:
kuge, povodnji, suše... Ko so leta 1715 koze tako
strahotno morile, da je bilo do 50 mrtvih na dan,
so priredili k Mariji spokorno procesijo. Zelo časte
ljudje tudi stolniško baročno Pietà, zadnji čas pa tudi
Žalostno Mater Božjo v cerkvi sv. Cirila in Metoda
za Bežigradom v Ljubljani, ki je lepo delo kiparja
Tineta Kosa.
Marija sedem žalosti, ki je stoletja tolažila
slovenski narod, naj nam ostane pribežališče in
tolažba tudi v bodoče.
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P. Metod Benedik

RAST GORČIČNEGA DREV ES A

MARLJIV UČENEC – ZA NES LJIV UČITELJ
Kadar svetega Bonaventura
imenujemo “učitelj”, to pomeni
predvsem človeka izredne kulture, znanja in pobožnosti, ki se
vzdiguje nad široko človeško maso
in ji je istočasno voditelj. Tak je
on pri raziskovanju “resnice” in
“dobrega”, v luči božje besede in
ostrega razuma želi človeka uvesti
v skrivnost Boga in mu približati
načrte božje previdnosti s svetom.
Naslov učitelja priznavajo svetemu
Bonaventuru stoletja. Papež Pij X.
ga je označil kot “kneza sholastike”, to je tistih miselnih tokov, ki
imajo za višek znanja poznanje
Boga – začetnika vsega stvarstva
in tudi njegov zadnji najvišji cilj.
Papež Leon XIII. iz osebnih izkušenj daje laskavo
oceno: »Radi pogostno beremo dela tega učitelja.
Vedno znova nas osupne presenetljiva miloba njegove duše, čutimo se povzdignjene kvišku: kot za
roko nas vodi k Bogu.« Sveti Bonaventura torej
razsvetljuje razum, predvsem pa želi ogreti srce in
mu pokazati pot k Bogu.
Sveti Bonaventura izhaja iz družbe, ki je bila
prepletena z nasprotujočimi si miselnostmi, pa
vendar sposobna porajati ljudi velikega kova.
Verska, socialno-politična in gospodarska vprašanja
so pretresala narode in silila ljudi k vedno novim
tveganjem. Da bi si razširil svoje obzorje, se je tudi
Bonaventura podal na pot v Pariz, “nove Atene”,
v »peč, kjer se pripravlja duhovni kruh za ves
svet,« kot je rekel kardinal Odo iz Chateaurouxa.
To je bilo mesto mnogih privlačnosti pa tudi
nevarnosti, svetovljansko mesto učenjakov, glasno
zaradi stalnega vrveža študentov od vseh strani.
Bonaventura se je hitro seznanil s študentskimi
navadami. Opazil je, da mnogi zelo radi zahajajo
poslušat božjo besedo. Niso mu ostale skrite niti
nevarnosti. Sam je kasneje zapisal: »Postavi
dobrega človeka zraven slabega, pa boš videl, kako
hitro se bo pokvaril. Človek je krhkejši od stekla.
Boga naj zahvalijo tisti, ki so živeli v dobri druščini.«
V Parizu se je Bonaventura najprej posvetil študiju filozofije. V letu 1243 je že dosegel doktorat iz
naravnih znanosti. Zatem je vstopil v samostan in
se po končanem noviciatu pet let izobraževal v teološki znanosti v slovitem frančiškanskem samostanu
v Parizu. Njegov najboljši učitelj je bil Aleksander
Haleški, izvrsten poznavalec Aristotelove filozofije in
eden najbolj priznanih teologov tedanjega časa. Kot
frančiškan je želel zaživeti svoj poklic v ponižnosti,
preprostosti in uboštvu. V Bogu, »Najvišjem, Vsemogočnem, Dobrem Gospodu«, je hotel odkrivati pred274

vsem obličje dobrote. Zanj je Bog
najvišja “dobrota”, ki izžareva iz
odnosov med tremi božjimi osebami, pa tudi vse stvarstvo je odsev
dobrega Stvarnika: »ker je dober,
je vse naredil«. Prav ta resnica,
ki je tako privlačila svetega Frančiška, je napolnjevala z veseljem
dušo velikega pariškega učenjaka.
Med učiteljem in učencem je hitro
nastala globoka in trajna vez. Za
Bonaventura je Aleksander vedno
ostal „oče in učitelj“, za Aleksandra
je Bonaventura bil zgled moralne
neoporečnosti. Učenjak je napisal
o Bonaventuru: »Zdi se, da Adam
v njem ni grešil.«
V razgibanem univerzitetnem
okolju se je Bonaventura srečal tudi z drugim velikim
učenjakom, svetim Albertom Velikim, ki je takrat
bil pariški profesor. Še globlja pa je bila njegova
duhovna povezanost s svetim Tomažem Akvinskim.
Oba prijatelja, kasneje sama profesorja iste univerze, sta odločilno posegla v zgodovino teološke
znanosti. Papež Sikst V. pravi zanju: »Sta kot dve
oljki, dve svetilki, ki se lesketata v Gospodovi hiši,
ki z veličino svoje ljubezni in z lučjo svojega znanja
razsvetljujeta Cerkev.«
V letu 1248 začenja Bonaventura svojo učiteljsko
dejavnost. Najprej dve leti študente uvaja v Lukov
in Janezov evangelij, potem se loti razlage enega
takratnih temeljnih teoloških del – Sentenc Petra
Lombarda. Leta 1253 doseže licenciat in se pridruži
profesorskemu zboru v pariškem frančiškanskem
samostanu. Doktorski naslov podele njemu in
Tomažu Akvinskemu zaradi zapletov v zvezi z
uboštvenimi redovi šele leta 1257. Bonaventura je
takrat bil že vrhovni predstojnik reda.
Pri svojem učenju Bonaventura nikoli ni zahajal
v nasprotja, ob vsaki priliki so prihajale do izraza
njegove izredne umske sposobnosti. Poroštvo resnice
mu je bil ustaljeni nauk Cerkve in mnenja cerkvenih
očetov. »V prejšnjih knjigah,« piše v svoji tretji knjigi
Sentenc, »sem se z vso dobro voljo držal najvarnejše
poti in bom skušal prepričati sebe in druge, da je
najbolje ravnati tako... V dvomljivih vprašanjih zadostuje, da poznamo tisto, kar so vedeli modri možje,
nikakor pa ni koristno, če se spuščamo v prepire.«
Skromnost in ponižnost sta ohranjali njegov pogled
jasen in miren, ni se hotel povzdigovati nad druge
ali zavzemati vodilnih položajev. Ko je napisal že dve
knjigi Sentenc, je odkrito pripomnil: »Če bo kdo v
kakšni stvari imel drugačno mnenje, če se mu bo porodila izvirnejša misel, mu ne bom nevoščljiv. Prosim
tistega, ki bi v mojih knjigah našel kako misel, vredno
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pozornosti, naj zahvali Boga,
ki daje ljudem dobre darove.
Pariz
Če bo pa kdo naletel na napačne, nejasne ali dvomljive
misli, naj dobrohotno potrpi
z neizkušenostjo pisatelja.«
Njegov umirjeni in trezni
duh ga je varoval vsakršne
skrajnosti, trudil se je, da bi
v različnih mislih našel stične
točke in zgladil navidezna
nasprotja. Prav zaradi tega ni
imel nobenih predsodkov do
drugih učiteljev, ampak je do
njih gojil globoko spoštovanje. Prepričan je bil, da vsako
raziskovanje vsebuje košček
resnice, in šele skupno delo mnogih ljudi polagoma
odkrije celotno resnico. Čeprav je priznaval odlično
mesto razumskim raziskavam, ki mnogokrat prive-

dejo do take gotovosti, da se
ji človek ne more upirati, je
13. stoletja
vendar vztrajal pri mnenju,
da »resnica šele v Svetem pismu najde trdne temelje, ker
Sveti Duh ne more lagati.«
Njegovi učenci so bili številni, nekateri od njih so kasneje zavzeli odlična mesta;
med njimi Teobald Visconti,
poznejši papež z imenom
Gregor X., ki je Bonaventuru podelil kardinalsko čast;
Peter iz Tarantasije, pozenje
papež Inocenc V., ki je imel
nagrobni govor ob njegovi
smrti leta 1274. Tako je že
za časa svojega življenja Bonaventura zaslovel kot
učenjak, še dlje so ponesla slavo tega frančiškana
njegova pisana dela.

NESPAMET KRIŽA
POVIŠANJE SV. KRIŽA
14. SEPTEMBRA
Besedo o nespameti križa je zapisal apostol
Pavel v svojem Prvem pismu Korinčanom (1,18).
Križ pomeni odpoved, ponižanje in posmeh. Sprejeti križ – v evangeljskem smislu – pomeni prelomiti s svetom, to je z njegovo domišljavostjo
in slavohlepjem, z njegovo mehkužnostjo in
čutnostjo in z njegovim oboževanjem standarda in tlačanjenjem temu.
V očeh takratne družbe – ko je apostol Pavel  
oznanjal nauk o križu – je bil ta program norost,
nespamet.
Tudi danes je.
Fulton Sheen je poudaril: Zahod hoče Kristusa, a brez križa.
Ta “Zahod” je zelo širok pojem.
Povsod je navzoč – ali bolje: opažamo, kako
se hoče povsod uveljaviti, na Zahodu in Vzhodu,
na severu in jugu, med kristjani vseh kategorij
in družbenih slojev, med klerom, redovnim in
škofijskim, v moškiih in ženskih smostanih, med
verniki vseh poklicev.
Saj res nekako razglašeno zveni beseda o odpovedi in križanju samga sebe sredi modernega
sveta, tudi katoliškega, ki hoče biti napreden in
sodoben. Toda ali ni ravno to vzrok za duhovno
in religiozno krizo današnjega kristjana,
Vsekakor.
Zakaj? Beseda Kristusova je jasna, odločna in
nespremenljva: »Če kdo hoče iti za menoj,
naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj
križ ter hodi za menoj« (Lk 9,23). In še: Kdor
ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne
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more biti moj učenec« (Lk 14,27).
Apostol Pavel jedrnato pove podobno misel: Tisti,
ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje
meso s strastmi in poželenji vred« (Gal 5,24).
Ne moreš biti dober človek brez križanja samega sebe, še manj moreš biti Kristusov učenec
brez križa.
Trda je ta zahteva.
Mnogi, ki so poklicani in pridruženi božjemu
ljudstvu, odstopajo
Mnogi protestirajo: Kaj Cerkev
ne razume časa in današnjega
človeka? Kdo jo bo še poslušal,
če ne bo znala prilagoditi svojih
zahtev sodobnemu svetu. Toda nauk o križu
ne bo popravljen ne umaknjen, beseda Kristusova je. Nebo in zemlja bosta prešla, Njegova
beseda ne bo. In vsem ugovorom nauku in
zahtevi o križu velja, kakor nekoč, tako danes,
beseda apostola Pavla v Prvem pismu Korinčanom: »Beseda o križu je namreč za tiste, ki
so na poti pogubljenja, norost; nam, ki smo
na poti rešitve, pa je Božja moč« (1,18).
V resnici, Božja moč, ki osvobaja človeka za
Boga, ga očiščuje, ga trga od zemlje in povezuje
z Bogom.
A ne vsakega.
Temveč le one, ki ga nosijo s Kristusom v veri
in ljubezni. Človeku, ki se trudi za duhovno rast,
pomeni križ – dar Božji, milost.
Svetniki so bili Bogu za križ hvaležni.
To je modrost Božjih otrok.
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P. Bruno Korošak

V ERUJEM V V EČNO ŽIV LJENJE
prvi del

ESCHATA ALI KONČNA USODA ČLOVEKA
II. VMESNO BIVANJE
9 – “Limb”
V teologiji se uporablja izraz “limb” za označevanje prostornega “bivališča” tako opravičenih in pravičnih
kot  tudi nekrščenih otrok.
LIMB PRAVIČNIH IN OPRAVIČENIH
“Limbus” je latinska beseda, ki pomeni “ozek pas”
ali “obrobje”, na primer rob spodnjega ali gornjega
oblačila. Teologom in biblicistom, ki jih je očarala
poznojudovska eshatologija, se je zdel zelo primerna
beseda za označevanje začasnega bivališča pravičnih
tako stare kot nove zaveze pred njihovim vstopom
v “nebesa”, da bi tako pričakali bodisi najprej prvi
Kristusov odhod v nebesa po vstajenju, bodisi v pričakovanju njegovega ponovnega odhoda ob koncu
sveta po njegovem “povratku, ko bi pravični morali
vsi skupaj čakati svoje poveličanje v limbu, to je na
spodnjem robu nebes, da bi vstopili s Kristusom v
dveh valovih.
V podporo za to začasno “nastanitev” umrlih
pravičnih so se očetje in teologi srednjega veka
sklicevali na nekatera temna besedila Nove zaveze,
na primer na besede sv. Pavla v 1 Kor 15,20-24, kjer
trdi, da je Kristus »vstal od mrtvih, prvenec tistih,
ki so zaspali ... Kakor namreč v Adamu vsi umirajo,
tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni, vendar vsak
po vrsti: najprej kot prvina Kristus, potem pa tisti,
ki so Kristusovi, ob njegovem prihodu. Nato bo dovršitev, ko bo kraljevanje izročil Bogu.«
Kar zadeva pravične stare zaveze, so verjeli, da so
zasledili v 1 Pt 3,19 potrdilo o “časovnem prvenstvu”
Kristusa in tako razlagali njegov “sestop pred pekel”,
kamor naj bi po smrti šla njegova duša, ločena od
telesa, pa ne zato, da bi prevzel polno oblast nad
vmesnim bivanjem in tudi ne, da bi izvajal svojo
oblast kot ukazovalec in sodnik, ampak da bi oznanil odrešenje, ki se  je dopolnilo, dušam, duhovom
pravičnih, ki so bili zaprti v tem krajevnem bivališču,
in da bi jih s seboj odpeljal v končno odprta nebesa.
Tako so razumeli tudi misel pisca Pisma Hebrejcem
11,39-40, po katerem »starozavezni pravični in sveti
niso dosegli izpolnitve obljube, kajti Bog je za nas
priskrbel nekaj boljšega, tako da oni ne bi dosegli
popolnosti brez nas.«
O pravičnih in svetih Nove zaveze pa se zdi, da
Knjiga razodetja potrjuje njihovo čakanje, ko opisuje
videnje mučencev ”ob vznožju oltarja” (Raz 6,9):
»... sem videl ob vznožju oltarja duše pomorjenih
zaradi Božje besede in zaradi pričevanja, ki so ga
dajali;« poleg tega v 20,2-7 trdi, da bodo mučenci
in drugi sveti ostali v istem stanju za razdobje tisoč
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let, torej za ves čas, ki ga je premetavanje številk,
tako drago apokaliptikom vsakega časa, prisojalo
Novi zavezi (7 dni stvarjenja = 7.000 let, od katerih
jih je 6.000 že minilo v Stari zavezi): »Videl sem
duše tistih, ki so bili obglavljeni zaradi Jezusovega
pričevanja in zaradi Božje besede. Videl sem vse
tiste, ki niso molili zveri in njene podobe in si niso
vtisnili na čelo in na roko njenega žiga. Oživeli so
in kraljevali s Kristusom tisoč let. Drugi mrtvi pa
niso oživeli, dokler se ni dopolnilo tisoč let. To je
prvo vstajenje. Blažen in svet, kdor ima delež pri
prvem vstajenju! Nad takimi druga smrt nima nobene oblasti, ampak bodo postali Božji in Kristusovi
duhovniki ter bodo kraljevali z njim tisoč let.« Na
temelju tega in podobnih besedil so potem priznali
svetim in pravičnim Nove zaveze tudi v času bivanja
v “limbu” gledanje poveličane človečnosti Kristusa,
neposredno gledanje Boga pa šele po koncu sveta.
V srednjem veku, zlati dobi teoloških razprav na
univerzitetni ravni, so magistri teologije živahno
razpravljali o tem, kako je mogoče po pameti trditi,
da morejo Mati Božja, apostoli in mučenci uspešno
posredovati za potujočo Cerkev, če so še vedno “ob
vznožu oltarja” in se torej ne morejo približati Bogu
Očetu. Razprave so vmešale celo rimsko kurijo tako,
da je papež Benedikt XII. imel za potrebno presekati
jih z avtoriteto z Dogmatično konstitucijo Benedictus
Deus 29. januarja 1336, s katero je opredelil, da vsaj
svetniki in krščeni pravični »kmalu po smrti in po
očiščenju ... vidijo in gledajo Božje bistvo iz obraza
v obraz« – »brez prestanka in zmanjšanja« – »pred
vesoljno sodbo.«
Tako je moralo biti tistih “tisoč let” (ki so povrhu
minila ne da bi prišel konec sveta ali katastrofalni
drugi Jezusov prihod) zreduciranih na kratek čas
enega dneva v skladu z opominom pisca Drugega
Petrovega pisma 3,8: »Tega, ljubi, ne smete prezreti:
pred Gospodom je en dan kakor tisoč let in tisoč let
kakor en dan.« Še več: že omenjena dogmatična
konstitucija uporablja časovni prislov “kmalu”, kar
pomeni “hitro” po smrti, torej v času vmesnega
bivanja, kjer ni nobene ovire, da ne bi vsakemu
zavestnemu Jaz-u pripisali videnja Bitja Luči. Bog je
namreč v skladu s Prvim Janezovim pismom (1,5)
v svojem bistvu luč in Jezus Kristus, “Bog od Boga,
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Luč od Luči”, je tisti, »ki bo tudi osvetlil, kar je skrito
v temi, in razkril namene src. Tedaj bo vsak prejel
od Boga priznanje« (1 Kor 4,5).
Glede pravičnih in svetih stare zaveze ali o tistih,
ki pripadajo drugim verstvom, se papež Benedikt
XIII. ni hotel dokončno izjasniti in to toliko bolj, ker
teološke študije o možnosti odrešenja judov in nekristjanov in o vesoljnem primatu Kristusa niso še
dosegle zadovoljive jasnosti. Danes, ko vemo, da so
bili kriteriji “končne sodbe” sporočeni ljudem stare
zaveze, še mnogo prej pa tistim egipčanske vere; da
je Kristus sam pred svojim trpljenjem in smrtjo imel
za žive pri Bogu Abrahama, Izaka in Jakoba (prim.
22,31-33 in vzpor.); da se je dal videti z Mojzesom
in Elijem že preoblikovanima v nebeško slavo (prim.
Mt 17,1-9 in vzpor.); da Hebrejci v času Makabejcev
niso imeli nič ugovarjati Sirahu (44,16; 49,14), po
katerem je pri Bogu tudi Henoh, čeprav je pripadal
veri primitivcev (prim. Heb 11,5-6), ni nobene potrebe več, da bi zapirali vse pravične, ki so živeli pred
Kristusom, v nek namišljen, dobo zaprt prostor, kjer
bi čakali njegov vnebohod, ampak zadošča podvreči
jih skupni izkušnji vseh ljudi, vmesnemu bivanju, ki
mu hitro sledi nebeško poveličanje.
Jezusu Kristusu, ki je začetek, prvorojenec med
mrtvimi, (prim. Kol 1,18), ni bilo treba vstati prvemu
po časovnem redu. On je prvi vzrok (causa prima)
vstajenja, v kolikor je prvi posvečeni. »Če pa je po
milosti, ni več po delih, sicer milost ne bi bila več
milost« (Rim 11,6), tako je tudi v vseh posledicah
»prvenec  tistih, ki so zaspali« (1 Kor 15,20) in Cerkvi
prvorojencev, ki so zapisani v nebesih ... in duhovom
pravičnih, ki so dosegli popolnost (Heb 12,23).
Lahko bi se kdo vprašal, če niso pisci Nove zaveze
tudi tukaj uporabljali izrazov, ki so lastni našmu svetu, da bi označili nadnaravno resničnost, da Kristus,

Tako so si umetniki predstavljali posmrtno pričakovanje odrešenja v nekakšni “čakalnici” in Kristusovo “odrešilno espedicijo” v velikonočnem jutru
čeprav “sedeč” (!) na Očetovi “desnici” (!) ohranja
in bo ohranil stalne odnose z ljudmi tega sveta in
tudi v vmesnem bivanju kot posvečevalec in sodnik
do konca vesolja, ko se bo končalo tudi stanje vmesnega bivanja, ko se bo tudi Sin podvrgel njemu, ki
mu je vse podvrgel« (1 Kor 15,28)

Elmar Augustin

VS AK ČAS JE KRISTUSOV ČAS
Ni nam treba žalovati, da se nismo rodili v Kristusovem času. Vsak čas je Kristusov čas, vsaka sveta
maša je Kristus sredi svojega ljudstva. Z božičnim
bogoslužjem smo resnično z Marijo in Jožefom v
betlehemski votlini, pod božičnimi zvezdami, z modrimi, ki so prinesli Jezusu svoje darove. Podobno
smo na cvetno nedeljo z njim ob slovesnem vhodu v

Jeruzalem, na praznik vstajenja, ko se nam razodene
kot apostolom, in kot upamo in verujemo, da bomo
z njim tudi ob njegovem drugem prihodu. Beseda
torej trka na vrata našega srca. Bog je že tu. Samo
eno je še potrebno – to, da bomo tudi mi z njim.
Sprejeli smo Gospoda, sedaj pa je naša naloga,
da bi ga spoznali:

– ko je z nami v revščini hleva;
– ko je z nami na begu pred nevarnostmi;
– ko je z nami v templju, da z njim slavimo Očeta;
– ko je z nami ob reki Jordan, da bi postali njegovi bratje in sestre;
– ko je z nami na gori Tabor, da bi se veselili življenja;
– ko je z nami na gori blagrov, da bi po njegovi ustavi gradili Božje kraljestvo;
– ko je z nami kot zdravnik, da bi sprejeli njegovo ponujeno roko;
– ko je z nami v dvorani zadnje večerje in nam govori: »Vzemite in jejte, to je moje telo, ki se daje za vas.«
– ko je z nami na Kalvariji, da bi z njim rekli: Oče, zgodi se tvoja volja!
VERUJEMO, DA SE JE BESEDA UČLOVEČILA.
TISTIM, KI JO SPREJMEJO, DAJE MOČ, DA POSTANEJO BOŽJI OTROCI.
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naša kultura

Silvester Čuk

VINKO BELIČIČ
19. AVGUST 1913 – 27. SEPTEMBER 1999

»Gledamo se in se ne poznamo, Vidim, da sem jaz tukaj najstarejši med
vsemi. Vidim se v daljnem spominu, kako s svojo mamo stojim v tej cerkvi... Jaz sem Albin Žunič, tojen v Petrovljah, a moja mama je bila doma z
Otovca. Živela sva v Malih Rodinah, a najina domačija je že dolgo prazna
in zapuščena. Mamin grob je tukaj med drugimi. Natanko po petdesetih
letih spet praznujem Jernejevo nedeljo v tej ljubi, nepozabni cerkvi sredi
njiv. Kaj danes čuti moje srce, to znava samo Bog in jaz. Kaj vse je šlo čez
to deželico tega pol stoletja, odkar je nisem videl, to pa najbolje znate vi.
Jaz sem ta čas preživel zunaj rojstne domovine – a ne tako daleč od nje
– v delu in skrbeh, v potrpljenju in preskušnjah, in grenko se mi je tožilo
po nji. Trudil sem se živeti pošteno, častno in pokonci. Ohranil sem vero
in jezik svoje matere.«
Tako v povesti Leto odmrznitve (1992) pisatelja Vinka Beličiča nagovori
svoje rojake profesor Albin Žunič po maši na Jernejevo nedeljo. V profesorju
Žuniču ni težko prepoznati profesorja Vinka Beličiča, ki mu je bilo dano po
petdesetih letih obiskati Belo krajino, raj njegovega otroštva.

»Ohranil sem
vero in jezik svoje matere«
Vinko Beličič se je rodil 19. avgusta 1913 v Črnomlju. Kot prvi gost oddaje “Čisti studenci otroštva”
na tržaškem radiu je povedal, da je njegov oče Anton
Beličič, ključavničar in kmetovalec, ostal vdovec s
šestimi majhnimi otroki. Leta 1910 se je poročil s
Katarino Petrič. Njuna hčerka je kmalu po porodu
umrla, za njo pa je prišel na svet on. Očeta je leta
1917 vzela vojska. »Moja mama se je z mano zatekla
k svojim staršem v Rodine. Od takrat, od četrtega
leta dalje, je bil moj dom revna domačija kako uro
od Črnomlja. Tam sem preživel nepozabno detinstvo
in otroštvo sredi božje narave, ki me je osrečevala z
lepoto letnih časov... Šest let star sem šel v ljudsko
šolo. Mama je živela zame in ko sem v šoli dobro
uspeval, je bila poplačana za svoje trude, napore in
molitve. Bila je globoko verna. Zvečer me je pri peči
naučila očenaš. Od tedaj mi ni bila vera v Boga, v
Jezusa, v Marijo nikdar kakšno vprašanje. Vera mi
je bila neločljiva od življenja.«
Vinko je bil bister fant, rad bi se šolal naprej,
toda kje dobiti denar? Za mamo je bila edina rešitev
prodati kravico, ki je dajala mleko. Vinko je odšel
na gimnazijo v Novo mesto, kjer je po sedmih letih
maturiral, potem pa se je vpisal na slavistiko ljubljanske univerze. Mama je gojila željo, da bi postal
duhovnik, vendar Vinko tega klica ni čutil. Mama je
bila pomirjena, ko je videla, da je njen sin z vsem
srcem predan svojemu poklicu profesorja po diplomi
leta 1940. Leta 1941 se je poročil z Gabrijelo (Elko)
Eržen iz Ljubljane in nekaj časa kmetoval na domu.
Iz partizanske Bele krajine se je z ženo umaknil v
Ljubljano, kjer je bil od leta 1942 do 1945 profesor
slovenščine na   uršulinski dekliški gimnaziji. Maja
1945 se je pridružil beguncem na Koroško, čez nekaj
mesecev pa je prišel v Trst, kjer se je začelo drugo
obdobje njegovega življenja.
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»Učitelj mi je bil najlepši poklic«
»Prve korake v naši javnosti je napravil na šolskem področju, ko je takoj po vojski pomagal obnoviti slovensko šolo, ki jo je fašizem ukinil, ko je hotel
izbrisati slovensko prisotnost na Primorskem,« je ob
njegovem pogrebu dejal Sergij Pahor. »Šola je bila
za Vinka Beličiča drugi dom in prva javna skrb, saj
je v njej vzgojil v slovenskem duhu veliko generacij
študentov... Bil je zavzet ne samo pri organiziranju
šole, pač pa tudi pri sestavljanju učbenikov, ki so
bili takrat pogoj za odprtje šole.« Pod njegovim
peresom so nastajali pregledni učbeniki: Zgodovina
slovenskega slovstva za višje razrede srednjih šol,
Slovenska čitanka za višje srednje šole, Obča zgodovina za višje srednje šole I, (prazgodovina, antični
Vzhod, Grčija). Slovenskim šolam na Tržaškem je
z ljubeznijo in predanostjo posvetil 32 let svojega
življenja. »Srečen sem v svojem poklicu in Boga
prosim, da bi to, kar učim, rodilo sad... vsaj nekaj
sadu,« je zapisal v svoj dnevnik 12. maja 1969. Bil
je tudi med pobudniki kulturnega in društvenega
življenja Slovencev na Tržaškem.
Leta 1947 je za Vinkom prišla v Trst ljubljena žena
Elka s sinovoma Marijem in Andrejem, ki sta se jima
kmalu zatem pridružila Miha in Janez. Čeprav se v
njegovem srcu ni poleglo domotožje po Beli krajini,
raju njegovega otroštva, se je počasi vživel v tržaški
svet in ga sprejel kot ‘drugo domovino’. Prijatelji
so ga cenili kot prijetnega sobesednika ter globoko
čutečega človeka. Martin Jevnikar je o njem zapisal:
»Na eni strani je pravi Belokranjec, mehek, ranljiv,
občutljiv za žalost in veselje, odprt za najmanjšo
lepoto v naravi, na drugi strani pa neomajen in čvrst
kot kraški kamen, kadar gre za prepričanje in načela.

»Tudi nekaj knjig sem napisal«
Profesor Albin Žunič/Vinko Beličič v svojem po
zdravu rojakom ob obisku domačih krajev po petSEPTEMBER – AM – 2018

desetih letih ‘izgnanstva’ pravi: »Tudi nekaj knjig
sem napisal, ki pa niso smele do vas.« V režimu, ki
je dušil svobodo besede dolga desetletja po vojski,
je veljal za ‘zamolčanega’ in prepovedanega pisca.
Njegova dediščina obsega dvajset knjig poezije in
proze. Zadnja, Prelistavanje polstoletja, je izšla po
njegovi smrti (leta 2000 pri tržaški založbi Mladika),
za natis pa jo je pripravil sam. Razen prvih dveh –
povesti Molitev na gori in pesniške zbirke Češminov
grm – so vse druge nastale in izšle v zamejstvu in
tujini. V gimnazijskih in študentskih letih je s pesmimi
in črticami sodeloval v raznih ljubljanskih listih, po
letu 1945 pa pri slovenskih zamejskih in zdomskih
publikacijah. Po naravi je bil lirik, kar razodeva tudi
njegova proza. Zibelka njegove poezije je bila Bela

krajina s svojimi neštetimi drobnimi lepotami. V tržaških letih pa je iskal navdiha na sprehodih po kraški
gmajni. »Pozimi ali ob dežju hodim, ob ugodnem
vremenu pa se usedem in naslonjen na skalo berem
– uro, dve, tudi več – ali kaj pišem na kolenih.«
Kot prvi gost novega niza Čisti studenec otroštva
je Vinko Beličič 20. septembra 1999 obujal spomine
na svoje otroštvo. Ko se je vračal domov na Opčine,
ga je zajela slabost. V bolnišnici si je kar opomogel,
vendar se je 27. septembra njegovo plemenito in
Bogu vdano srce ustavilo. Ob odprtem grobu se je od
njega kot ‘pesnika vseh izgnancev’ poslovil pisatelj
Zorko Simčič: »Naj ti bo Bog dober plačnik. Saj – če
kdo – On ve, da si vse življenje delal v Njegovem
vinogradu.«

islam

Gregor Preac

POLICIJA NE OBVLADUJE VEČ MEJE IN MIGRANTOV –

SE BODO LJUDJE OBOROŽI LI
IN S AMOORGA NIZIRA LI?
Videti je, da je samo 14 let po vstopu v EU politični sistem v Sloveniji povsem kolabiral, kakor tudi
pravna država. Ne le da je v parlamentu poplava
političnih strank, težko je izvoliti vlade oziroma
stabilne vlade. Tudi gospodarstvo se že desetletje
nikamor ne premakne.
Nezaposlenost nam rešujeta Avstrija in 100.000-glavi odliv mladih v Skandinavijo in drugam. Nemška in
EU-politika migracij, multikultija, odprtih meja, varčevalnih ukrepov je prinesla samo zastoj, kopičenje
javnega dolga, kaos, nasilje, rast kriminala povsod
po EU in v Sloveniji, pa radikalizacije in versko,
ideološko in drugo sovraštvo na vseh straneh, to se
kaže tudi v nezmožnosti pragmatizma, sodelovanja
in sestave stabilne vlade.
Razdrobljenost že tako majhne države in naroda
je seveda njun konec! Vi ne bi odložili medslovenskih
zgodovinskih, verskih, ideoloških razprtij in družno
uredili zadeve na meji?!
Ko je zdaj Italija zajezila dotok migrantov, so se
tihotapske mafije obrnile v Španijo, kjer je nedavno
600 črnih Afričanov naskočilo in preplezalo ograjo
v Ceuti, španski enklavi na obali Maroka, vse več
je tudi poročil o napadih in ropih afriških ilegalnih
migrantov na španska letoviška mesteca, njihove
obale, turiste, kamor pač čolni in ladje priplujejo.
Kaže, da slovenska policija in vojska ne obvladujeta
več nadzora meje!
Prijetim ilegalnim migrantom je policija taksi služba v že tako polne azilne domove, kjer se te skupine
mladih moških brez vsakršne varnostne preverbe
in velikokrat s ponarejenimi identitetami prosto
brezdelno sprehajajo po slovenskih mestih. Po 308.
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členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije bi
jih morali za ilegalni prehod meje oglobiti in izgnati
oziroma je zagrožena tudi do triletna zaporna kazen.
Za tiste, torej policiste, vojake, uradnike, lažne
humanitarce, politike, župane, ministre, predsednika vlade in države, tihotapce, ki jim pri prehodu ali
ilegalnem prečkanju državnega ozemlja pomagajo,
pa je prav tako zagrožena do petletna zaporna kazen in globa.
Tako na družbenih medijih in v javnosti raste
jeza tudi na prej nedotakljivo slovensko policijo in
vojsko. Padajo preprosta vprašanja, zakaj policija
kolaborira s tihotapskimi združbami in ščiti ilegalne
migrante, med njimi verjetne kriminalce in morebitne terorirste? Ali slovenski vojaki in policisti nimajo
domoljubja, jim ni do države, zaščite meje, boja proti
ilegalnim vpadom kriminalnih združb?
So le neodgovorni plačanci, ki jih z obljubami ali
občasnim povišanjem plač vlada v Ljubljani zlahka
podkupuje? Nimajo družin, nočejo razumeti, kako je
ljudem, ki jim mimo hiš vsak dan hodijo oboroženi
neznanci iz dežel, kjer sta nasilje, rop, umor nekaj
vsakdanjega? Mnogi razmišljajo in zapišejo, da je
čas, da si ljudje ob meji priskrbijo orožje, da se
organizirajo v oborožene redarstvene ali obrambne
skupine, pojavljajo se celo imena kot teritorialna
obramba, vaške straže in podobno. Kaj to pomeni
za pravno državo?
Ko država oziroma njene ustanove ne delujejo,
delujejo slabo ali nočejo delovati, se ljudje organizirajo sami. Seveda te potem trojka CEP (Cerar,
Erjavec, Pahor) in drugi nesposobneži razglasijo za
hujskače in protidržavne elemente. Pojavi se Sova,
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ki nadzoruje novinarje, medije, družbene medije
in ljudi, ki se borijo proti kriminalu in kriminalnim
združbam ter vsemu ilegalnemu.
Poslanci anarholevice ter državni mediji te za
opozarjanje obtožijo za sovražni govor, obenem
pa Koran, ki je leglo zla in z vsaj desetino besedila
izredno nasilen, celo bolj nasilen od Mein Kampfa,
razglasijo za knjigo miru in knjigo knjig. Na facebooku je nenadoma izginila skupina s 1500 člani Stop
islamizaciji Slovenije, bodisi izbrisana ali blokirana.
Redki politiki ali novinarji, ki si drznejo opozarjati
na zlo Korana, hadita, šeriatskega prava in potemtakem islama in njegove totalitarnosti, islamizma,
džihadizma, terorizma, dobivajo kazenske prijave
in obiske policije na dom. Slovenska meja pa je
povsem nezaščitena!
Ob nedavnem terorističnem napadu v Lübecku,
to se lahko zgodi kmalu tudi v Ljubljani, je Iranec z
nožem zabodel 14 ljudi. Kako je to mogoče? So ljudje res take ovce, da se samo razbežijo? Ni nobene
stare babice partizanke, da bi ga s košaro redkvic,
peteršilja in krompirja mahnila po buči? Če imate
ljudi ovce, ne uvažajte volkov! Kaj bo zdaj počel Rok
Žavbi, slovenski džihadist, ki se je vrnil v Slovenijo?
Bo organiziral podtalne islamistične celice, pripravljal
teroristična dejanja ali se vključil v politiko; njegov
bratranec Igor Žavbi je kamniški podžupan in podpredsednik Šarčeve LMŠ?

Bernard Brščič

Ker sem v Hanoju oziroma za dlje v jugovzhodni Aziji, srečujem tudi veliko mladih popotnikov iz
Kitajske, Koreje, Japonske, ki so na poti v Evropo.
Letos je prvič, da me vsi sprašujejo, ali je Slovenija
varna. To me najprej začudi, potem pa zvem, da
tudi v njihovem ali angleškem tisku pa od drugih
popotnikov in na straneh njihovih zunanjih ministrstev dobivajo opozorila, da se po delih Slovenije
gibajo skupine ilegalnih migrantov, da je na mejah
izredno stanje, da je lahko kampiranje na prostem
nevarno in podobno. Pomislim, kako mora biti šele
slovenskim državljanom ob meji, ali že živijo v strahu, zaskrbljenosti. Kako bo to vplivalo na turizem?
Kje so časi varnosti, ko smo se pogovarjali o umetnosti in potovanjih! Preberem o vlomih migrantov v
Ljubljani, o prvih migrantskih skupinskih posilstvih
v Ljubljani, podobnih napadih v Mariboru, spopadih
migrantov v azilnih domovih; seveda v alternativnih
medijih, ki navajajo policijske zapisnike, ne pa v
osrednjih, ki se gredo cenzuro. In se sprašujem, kam
se bom vrnil – v deželo še večjega kaosa, še večje
zaskrbljenosti, razdvojenosti, apatije in rastoče jeze?!
Zanimivo, da vseh teh težav članice višegrajske
skupine, Češka, Slovaška, Poljska, Madžarska, nimajo. Nenazadnje nimajo migracij, getov, mošej,
islama; njihova glavna mesta so varna! (Policiji,
Sovi, islamistom, levim anarhistom sporočam,
da me ni doma!)

TRDNJAVA EVRO PA

evropo lahko reši le obramba z vsemi sredstvi
Evropa se prebuja. Pozno. Morda prepozno.
Vedno več Evropejcev zauživa rdečo tabletko in
spoznava, v kako brezupen položaj so merklove,
macroni, sorosi, junckerji in njim podobni multikulti
globalisti pripeljali staro celino. Multikulti pripoved
o domnevni begunski krizi in moralnem imperativu
pomoči ima vse manj privržencev. Znameniti izust
Angele Merkel iz leta 2015 “Wir shaffen das!” se je
izkazal za eno največjih političnih napak v zadnjih
desetletjih, ki bo imel pogubne posledice za Nemčijo
in žal tudi za Evropo. Nemčija ne zmore, Evropa ne
zmore. Integracija milijonov semitskih in negroidnih
muslimanov, ki so v zadnjih letih pod krinko begunske
krize preplavili Evropo, se je izkazala za nemogočo. V
evropsko civilizacijo integriran musliman je namreč
protislovje v izrazih. Ali je musliman in ni integriran
ali je integriran in ni musliman.
Multikulti globalisti so želeli s spodbujanjem invazije nezakonitih migrantov iz Levanta in Afrike pospešiti procese evropskega združevanja, vzpostaviti
Združene države Evrope. Prvi pogoj za uresničitev
tega cilja je dekonstrukcija domovin, jezika, kulture,
rasne in nacionalnih identitet evropskih narodov.
Gre za utopijo, ki jo je v obliki koncepta Panevrope
pred osmimi desetletji artikuliral kodrolasi Richard
Coudenhove-Kalergi. Po njegovem videnju naj bi
bil prihodnji homo europeus temnopolt mestic,
280

nekakšen Kalergijev pankrt, hibrid negroidne in
kavkazijske rase.
Svojevrsten paradoks je, da je instrumentalizacija
invazije migrantov s strani multikulti globalistov povzročila ravno nasproten učinek od želenega, vzpon
nativizma in etnocentričnih politik. Evropejci se vse
bolj zavedamo, da evropski človek ni rak človeške
zgodovine, kot je trdila židovska filozofinja Susan
Sontag, ampak izključno zaslužen za veličastnost
evropske civilizacije. Evropa je Evropa zaradi Evropejcev, ne zaradi Arabcev ali Afričanov.
Multikulturnost pomeni odpoved blaginji,
varnosti in evropski identiteti
Počasi postaja jasno, kaj pomeni multikulturnost,
kot si jo zamišljajo globalisti iz kluba Davos. Pomeni
odpoved varnosti, pomeni odpoved blaginji, pomeni
odpoved lastni, evropski identiteti. Prišleki iz Afrike in
Arabije niso “programerji, kirurgi in inženirji”, ampak
mešanica socialnih turistov in nasilnežev z ničelnim
človeškim in negativnim socialnim kapitalom. Niso
rešitelji zaradi staranja prebivalstva ogroženih sistemov socialne varnosti, ampak nasprotno povzročitelji
uničenja evropskega modela socialne države. Niso
rešitev, so problem. Ekonomski, socialni, kulturni in
varnostni. So zagotovilo propada Evrope, kot smo
jo poznali.
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Rešitev je
evropska solidarnost v obrambi meja
Ker ne želimo živeti v Eurabiji, narašča nasprotovanje multikulti politiki globalistov. Na osi Baltik−Jadran, zlasti pa v naši soseščini so volitve na
oblast privedle politike, ki imajo drugačno videnje
Evrope, kot prevladuje v Berlinu, Parizu ali Bruslju. Orbán, Kurz, Salvini so politiki novega kova.
Vsi Evropejci od glave do peta, a najprej Madžari,
Avstrijci in Italijani. Zavedajo se, da Evrope brez narodov ni in da je evropskost lahko samo naša skupna
metaidentiteta. Naloga politike po njihovem je zagotoviti varnost in blaginjo Evropejcem, ne Arabcem
in Afričanom, kot si predstavljajo v Bruslju. Težko
se je ne strinjati z novim italijanskim ministrom za
notranje zadeve in vodjo Lige Matteom Salvinijem,
da bo afrikanizacija uničila Italijo. Tudi sam Italijo
obiskujem, ker želim užiti Italijo, ne Afrike. V Rimu
ne želim občutka Mogadiša, v Firencah ne Adis
Abebe. Napoved o izgonu pol milijona nezakonitih
migrantov in zaprtje italijanskih pristanišč za izkrcanje nezakonitih migrantov iz severne Afrike je tako

edino logična. Marina Militare in Guardia Costiera
sta se v preteklosti ukvarjali s turističnimi prevozi
nezakonitih migrantov iz severne Afrike na območje
EU. Čas je, da začneta opravljati svoje poslanstvo,
varovanje meje. Viktor Orbán je šel še korak dlje,
njegovemu Fideszu je prejšnji teden uspelo v parlamentu sprejeti t. i. lex Soros, ki pomoč nezakonitim migrantom opredeljuje kot kaznivo dejanje. Za
povrh so s spremembo ustave prepovedali prisilno
naseljevanje tujerodnega prebivalstva. Tudi sam se
sprašujem, v kateri zastavitvi moralne in politične
filozofije je nezakonit vstop v tujo državo in naselitev
človekova pravica.
Invazija afro-arabskih migrantov je skupen problem in njegovo reševanje vključuje evropsko solidarnost. A ne solidarnosti, kot si jo predstavljajo v
Bruslju, s podtikanjem migrantskih kontingentov po
državah članicah EU. Evropejci ne želimo živeti ne v
Afriki in ne v Arabiji, želimo živeti v miru in blaginji,
v Evropi med Evropejci. To pa lahko zagotovi samo
evropska solidarnost v obrambi meja. Obramba z
vsemi sredstvi, trdnjava Evropa.

NASI LNI MIGRA NTI
MIGRANTI V VELIKI KLADUŠI SO SE ŽE ZAČELI POBIJATI MED SABO,
zaradi vse hujšega nasilništva vlada panika med prebivalci
Ministrstvo za notranje zadeve Unsko-sanskega
kantona v Bosni in Hercegovini je prijelo dva migranta, odgovorna za uboj 24- letnega Maročana. V
pretepu je sodelovalo dvajset migrantov, nato pa je
eden izmed njih pograbil nož. Oblasti opozarjajo, da
so migranti zaradi meje s hrvaško “zaprti” na tem
območju, zato bo prihajalo do vse večje nervoze in
dodatnih incidentov.
Velika Kladuša je zadnje mesece pod hudim pritiskom migrantov, v noči s petka na soboto pa se
je tam zgodil incident, ki je imel za posledico smrt
migranta. Po podatkih policije je bila žrtev, 24-letni
Maročan, nameščen v zapuščeni hiši v starem delu
mesta, nato pa je med migranti prišlo do spora, ki
je prerasel v pretep na ulici. Eden izmed ilegalcev
je nato pograbil nož in končal življenje mladega
Maročana.
Po zadnjih podatkih so prijeti migranti iz Alžirije,
vendar se njihova identiteta še ugotavlja, saj pri
sebi nimajo identifikacijskih dokumentov, ugotavlja
medij Avaz.
Prebivalci se bojijo
za svoja življenja in premoženje
Ker med prebivalci Velike Kladuše vladata panika
in zaskrbljenost, oblasti poskušajo zadevo umiriti
in zagotoviti varnost. Priče poročajo, da je v času
incidenta vladal nemir, slišali so se kriki. »Ko sem
prišel na ulico, sem videl 20 migrantov, ki se pretepajo, nekateri so ležali na tleh in stokali, nato so
skočili na avtomobil neke ženske in ji govorili, naj
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ranjene odpelje na urgenco,« je povedal eden izmed
meščanov.
več kraj in napadov, povzročenih s strani nezakonitih migrantov, je mestni svet Velike Kladuše sklical
izredno sejo, kjer so obravnavali novonastalo izredno
situacijo. Predsednik mestnega sveta Senad Didović
je ob dogodku smrt mladega migranta obžaloval in
izrazil zaskrbljenost zaradi agresivnega in nasilnega
obnašanja nekaterih posameznikov. Omenil je tudi
strah občanov za življenje in njihovo premoženje.
Oblasti Unsko-sanskega kantona opozarjajo, da
so migranti zaradi meje s Hrvaško “zaprti” na tem
območju, zato bo prihajalo do nervoze in dodatnih
incidentov. Za najbolj asocialne in nasilne so se izkazali afganistanski migranti.
Zaplenjeno orožje
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misijoni

P.Vladimir Kos

iz mojega obrabljenega misijonskega cekarja

ZLATO V GOZDOVIH,
KI JIM NE V EM IMENA
Le tega se dobro spominjam: smo majhna skupina sodelavcev pri gradnji tokijskega doma za otroke,
ki jim je   druga svetovna vojska uničila družino.
Po posredovanju kristjanov v tem delu severne
Japonske nam ni bilo treba plačati preveč za nekaj
dni v preprostem kopališču v provinci Aómori, na
skrajnem severu glavnega otoka Hónšu (po naše
pisano). Aómori bi lahko prevedli z “zelenim gozdom”
ali “zelenimi gozdovi”; ob kopališču so se že začeli
spreminjati v živo rdeče barve – jesen ni bila daleč
proč. Globok mir je obdajal to kopališče: ležalo je
precej globoko v kotlini v obliki majhnega jezera.
Devesa okrog in okrog so bila visoka in ptice na
vejah so bile skromno tihe. Pravzaprav je vse, kar
je bilo tekočega v tem delu narave, teklo od zgoraj
navzdol; onstran toplega jezera je voda tekla naprej
navzdol v oddaljeno ravnino.
Pred zajtrkom zjutraj in po večerji je bilo zmeraj
dovolj časa za sprehode v okolico, če nam je ostalo
še kaj moči po razmeroma napornem dnevu: vsak
dan smo jo mahnili kam drugam v okolico.
Neko jutro smo srečali starko z neke vrste nahrbtnikom na hrbtu.
»Dobro jutro,« smo jo pozdravili, »kam pa tako
zgodaj?«
»Po gobe.«
Pozneje, ko smo bili sami med seboj, so mi povedali
ime neke posebne japonske užitne gobe, ki jo je mogoče njati le v teh severnih gozdovih. Ime sem pozabil; po opisu je podobna našemu “orjaškemu dežniku”,
a je tako redka in draga, da jo v Tokiu nudijo samo
drage trgovine. Jedel sem jo v Tokiu in reči moram:
tudi pražena dehti in je čudovitega okusa! Bog se je
pri njenem stvarjenju genialno izkazal – hvala mu! A
ko je eden od nas vprašal starko, v katero smer je
namenjena, je obmolknila in skoraj zbežala od nas.
Ni mogla tvegati zmanjšanja svojega življenjskega
dohodka. Zaman smo gledali za njo; više zgoraj sta
bila dva mostova in toliko steza v različne smeri med
zmeraj gostejše skupine dreves, ona pa kljub svojim
letom tako hitra, da je enostavno izginila. Niti ena
vejica poD njenimi nogami ni “črhnila” o sledu.
Ta dan smo se kmalu vrnili k jezeru; tako topel
dan smo hoteli izkoristiti za več kot eno samo kopanje v prijetni vodi, bolj hladni pod večjimi drevesi.
Zajtrk in večerja sta bila malce “pobarvana” z odličnimi jedmi, ki jih imajo ljudje tega dela Japonske
vsaj ob praznikih “na mizi”.
In to je zadnji dan, se pravi zadnji večer pred odhodom naslednji dan. Toplo je; nekje za temi drevesi
in gozdovi zahaja sonce, najbrž je tako lepo, da ves
gozd molči. Napotim se ob vodi navzgor in pot ob
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vodi se zdi že dolgo prijetno izhojena; večjih kamnov
ni. Čez kake pol ure obstojim: pred mano stoji na
hribu pod drevesi skoraj neke vrste dvorec s stezo,
ki vodi k potoku. In prav ob potoku sedi na udobno
široki skali starejši gospod z brado, s palico ob skali
in z notesom v roki. Preden se mu vljudno priklonim,
me v lepi japonščini povabi, naj sedem. Malce se
odmakne in vidim, da je dovolj prostora za dva. Ko
si seževa v roko, se mi predstavi: eden izmed slavnih
japonskih romanopiscev! Na koncu boste razumeli,
zakaj vam ne morem izdati njegovega imena.
»V čast mi je,« mu odkrito zatrdim, on pa:
»Veseli me, da lahko z vami govorim japonsko.
Ali ste član kake japonske univerze? Prirodoslovec?«
Odkimam:
»S skupino sodelavcev sem za nekaj dni v toplicah
ob jezeru. V Tokiu gradimo zavetišče za otroke brez
pravih staršev; se pravi, le mati je, a ta ne more skrbeti za otroke. Jaz osebno sem katoliški duhovnik.«
Tokrat se mi on prikloni:
»V čast mi je!«
»Ali živite in pišete v tej lepi hiši tukaj za nama?«
ga vprašam.
Pokima. Skozi drevesa se včasih prikrade sončni
žarek. Tokrat zdrkne v potok in nekaj se zasveti v
njem. Sklonim se k vodi, on pa me potegne nazaj:
»Ni vredno – je le peščeno zrnce. Toda nekoč –
še v mojih mladih letih – je potok nosil zlata zrna v
dolino. Policija je prežala nanje za državno blagajno.
Težke kazni so zadele prestopnike; največ jih je bilo
v višjih predelih gozdov in navadno po polnoči. Jaz
sem bil rojen v sosednji vasi in posebno mi mladi
smo vedeli za dostope, policiji neznane. Naš problem
je bila luč. A počasi je bilo zmeraj manj zlatih zrn.
Policija je odšla in tudi mi smo nehali.«
»Ali ste v svojih povestih kdaj uporabili ta zlata
zrnca?«
Nasmehne se: »Seveda, a v spremenjeni obliki.
Saj veste: tudi nekateri policisti berejo romane ...«
Nekje v vrhovih dreves se oglasi ptica in nekje
višje v gozdovih ji odgovori ptica – morda ptič? Ozre
se proti vrhovom dreves:
»Ali morate takoj nazaj?«
Odkimam.
»Veselilo bi me, če lahko za kakšno urico pridete
k meni v hišo.«
»Z veseljem,« mu odgovorim. In greva.
Ponudi mi cel krožnik različnih odličnih sirov:
»So kot tista zlata zrnca v potoku, le da jih lahko
z užitkom jeste,« se nasmehne.
»In spet sva pri zlatih zrncih,« mi reče. »V vasi
za to goro sem bil rojen. Najstarejši vaščan je bil
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vzgojen pri očetih frančiškanih na severnem otoku
Hokkáido, bister človek, a zaljubljen v alkohol. Moral
se je vrniti domov. Od njega sem slišal, da so dogodki
okrog nas prava zlata zrna, ki jih je treba izluščiti,
da se zasvetijo. In cela vas ga je hodila poslušat.
Videl je, da rad berem in me je učil pisati. Posebno
ob tragičnih dogodkih, ki so pretresali ves narod, mi
je svetoval, naj napišem za kak velik tokijski časopis
pismo z zlatim zrncem: njegova tolažilna svetloba
naj skrči razširjeno temo črnila.«
Stara ura na steni lepo zapoje. Pogleda me vprašaje, a jaz odkimam:
»Prosim, nadaljujte.!« In nadaljuje:
»Čez nekaj časa me je velik časopis v Tokiu povabil, da se mu pridružim in da nadaljujem pisanje
pisem, posebno v zvezi z veliko vojno naše države.
Pisma so v tej ali oni obliki postala del časopisnega
teksta. In ni mi bilo treba na fronto ...«
Vstane, odide v kuhinjo in kmalu naju je obdal
omamen vonj pravega espresso ... Kavo je treba znati

piti, seveda če ni kje v telesu nevarnega nasprotja.
Pogled mi uide na steno in obstane na podobi
krasne Japonke.
»Moja žena,« skoraj smehljaje razlaga, »rak mi
jo je mlado ugrabil.« In po kratkem, komaj premaganem molku:
»Nekje v tej sliki je skrito zlato zrnce, a ga ne
morem izluščiti. Da bi mi zasijalo, veste,« skoraj
tiho doda.
»Gospod pisatelj, ali vas smem vprašati nekaj
čisto osebnega?«
»Prosim!Ne obotavljajte se!«me opogumlja.
»Odkriti resničnega Boga in njegovo ljubezen,
dragi gospod, je najbolj zlato zrnce, ki ga je na tem
svetu možno najti. Zame je to zlato zrnce največje
bogastvo, največja sreča! Tudi vam bo in vaši ljubki
ženi, ki v večnosti čaka na vašo vero. Takoj, ko se
vrnem v Tokio, vam z veseljem pošljem ne veliko,
a pametno pisano knjigo o našem ljubem Bogu. V
veselje vam bo.«

INDIJA
“gumijeva nuna”

dosegel pri Bogu dar čudeža. Po mnogih gorečih
molitvah, ki jih je potrdila prikazen Device Marije,
sta patriarh in sveti Simon Pridigar, na katerega se
je patriarh obrnil zaradi njegove svetosti, uspela
priklicati potres. Gorska ploščad nad Kairom je počila
in oba dela sta se oddaljila drug od drugega, tako da
je nastala dolina Mukattam (kar v arabščini pomeni
»prerezan«). Kopti, ki so prepričani, da se je čudež
zgodil 27. novembra leta 979, še danes praznujejo
ta tridnevni post, ki pade tik pred 40-dnevni post
pred božičem.

Rodovni kmetje so po zaslugi redovnice postali
podjetniki. Zgodilo se je v indijski državi Nagaland na
severovzhodu Indije, kjer so Garo (staroselski rod,
preko milijon ljudi, ki so pogosto zelo diskriminirani)
bili deležni pri izboljšavanju svojega življenja pomoči
priletne redovnice Roze Kayathinkara iz kongregacije Medicinskih Misijonski Sester. M. Toza, 74 let,
je doma iz Kérale in je prišla v Nagaland leta 1972
ter se je takoj začela zanimati za hude krivice, ki
se godijo rodu Garo. Tako je leta 1986 organizirala
propagando od vrat do vrat, da bi prepričala prebivalce vasi Mendipathar, kakih 200 km do Šilonga,
da bi začeli gojiti gumijevce kot vir dohodka. Ljudje
v začetku niso bili naklonjeni njenemu načrtu, ker
je za dohodek od gumijevcev potrebna dolga doba
gojitve. Ko je izdelek pripravljen, je treba razviti
proces prodaje, da bi pomagali kmetom spraviti izdelek na trg in dobiti kupce. Zamisel m. Roze je bila,
da bi ustvarila zadrugo, ki bi pomagala kmetom in
njihovim družinam. Tako je leta 1998 nastala Mendipathar Multipurpose Cooperative Society z družbenim kapitalom iz državnih naložb in prispevkov
kmetov, ki so jim tako pomagali, da so postali dobri
podjetniki. Zadruga prodaja liste gumijevca in tako
zagotavlja zaslužek kmetom in njihovim družinam.
(Agencija Fides)

BOLIVIJA
prodaja otroških organov
Na tihem raste preprodaja otrok v najrevnejši
bolivijski provinci Potosí.Po objaveljnem poročilu je
bilo do konca 2012 preprodajalcem dveh sosednjih
dežel prodanih 15.000 otrok za ceno od 3-5.000 dolarjev. Mnoge žrtve so prodane celo ceneje, od $500
navzgor, in jih izkoriščajo na poljih argentinskega
severa. Na jugu Bolivije je trgovina in preprodaja
ljudi tajnost. Mnoge otroke in najstnike do 15. leta
prodajo za preprodajo organov. Kazen za trgovino z
ljudmi je 10 let zapora, kar je doletelo štiri ženske, ki
so bile udeležene pri prodaji enoletne deklice – ena
od teh je bila otrokova mati. Po ocenah Združenih
narodov dosega trgovina z ljudmi po vsem svetu
kakih 40 milijonov dolarjev letno. Agencija Fides.

EGIPT
skalna katedrala

ČAD
cerkev priznana

Koptska legenda v Egiptu pripoveduje, da je proti
koncu desetega stoletja neki Jud Yaqob ib Killis, ki se
je spreobrnil v islam in postal vezir fatimidskega kalifa al-Muizza, obtožil pri svojem gospodu kristjane,
češ da trdijo, da lahko z močjo svoje molitve prestavljajo gore. Kalif je ukazal koptskemu patriarhu
Abramu, naj dokaže resničnost te trditve. Legenda
pripoveduje, da se je patriarh tri dni postil, da bi

Cerkev in cerkvene institucije so priznane kot
pravna osebnost. Zadevni dokument določa pravne
norme za komuniciranje države in Cerkve ter priznava družbeno vrednost skupnega dela. Od leta
2012 so bili odnosi precej napeti po izgonu zdaj že
upokojenega škofa Russo iz Dobe, ki je v pridigi opo
zarjal na pravilno izrabo podzemeljskega rudnega
bogastva. (Agencija Misna)
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“za narodov blagor”

P. Berardin Sušnik

D ELITEV P LENA

Ne vem, , ali se je še kje na svetu dogajalo kaj podobnega ali se morda celo dogaja kaj podobnega, kot se dogaja v Sloveniji po zadnjih volitvah. O
novi vladi ni še ne duha ne sluha. Delno je tega res kriv na volilni sistem, ko mora nesporni zmagovalec Janša, obvestiti predsednika države, da noben
mandatar ne bo mogel sestaviti vlade, da torej on, stari politični maček z obilno politično kilometrino od te brezupne naloge odstopa. To bi moralo
vključiti alarmne zvonce v glavah vseh ostalih možnih kandidatov za mandatarja. Saj tudi je, razen v eni, ki je last političnega abecedarčka, ki je dobesedno zlepil skupaj neverjetno koalicijo, v kateri vidi sebe kot predsednika vlade, kar najbrž tudi bo. Že to, da ima v koaliciji dva bivša predsednika vlade
(Cerarja in Bratuškovo), ki nista naredila nič drugega kot himalajo novih dolgov, ne da bi rešila en sam problem, je dovolj da spoznaš Šarčevo popolno
politično ignoranco. Imeti potem v koaliciji dve jegulji, kot sta Jelinčič in Erjavec, ki sta vedno igrala svojo lastno igro, uspehe prigrabila sebi, neuspehe
pa obesila predsedniku vlade, daje slutiti zabavo, ki bo namesto politike domovala v vladni palači. Predsednik bo pa živel v veseli zavesti, kako uspešen
je, čeprav teh uspehov ne bo videl živ krst razen njega. Račune za vse to bo plačevalo ljudstvo, niti pa bodo vlekli “strici iz ozadja”, ali “globoka država”,
izraz, ki se je uveljavil zadnje čase. O tem je več povedal dr. Ivan Štuhec na Radiu Ognjišče.
Dva najpomembnejša strica iz ozadja, Kučan in Golobič, sta v tednu,
ko smo čakali na uradni izid volitev povedala, kaj pričakujeta. Golobič
popolnoma levo vlado, za katero je takoj po voltivah svoj glas oddal tudi
Slavoj Žižek, za Globalni svet v časopisu Independent, kjer je po svoji
maniri fašistoiziral Janšo. Kučan je z izjavo, da predčasne voltive ne bi
prenesle bistvene spremembe, z drugimi besedami povedal, kdor bi si
jih drznil sprožiti, naj ve, kaj ga čaka.
V času, ko je odstopil Cerar in je razpadala koalicija, sem za Družino
zapisal, da ne bo dvoma in nejasnosti, cilj za prihodnjo vlado je SD +
DeSUS + Šarec + če bo še kdo potreben iz levega nabora ali, z drugačno
formulo povedano, stare sile + novi obrazi s starosocialistično miselnostjo. K temu cilju nasproti drvi slovenska politka in z njo država, res v
nekoliko drugačnem vrstnem redu in z več strankami. In na čelu tega
konvoja je novi politik, ki ves čas trdi, da slovensko država potrebuje
novo generacijo politikov. Če bi Šarcu pripisovali neke zabavljaške in
lokalistične naivnosti pred predsedniškimi volitvami, bi to bilo razumljivo, odkar pa je pristopil v politični prostor z obema nogama in ima
za seboj izkušnjo dveh volilnih kampanj je misel na naivnost možna
samo še na območju norosti. Šarec je definitivno in dokončno protagonist iste politike, ki jo v Sloveniji pooseblja zgoraj omenjeni in njihovi
pajdaši. Ne glede na sorazmeren skromen volilni izplen, ki ga je potisnil
daleč nazaj za SDS, brez njega ni možna leva vlada. V njegovih rokah je
odločitev, da omogoči, ali pa onemogoči vladanje kontiunitenim silam
v tej državi, oz. t.i. globoki državi. V primeru, da bo do tega prišlo, bo
ponovno deklarirani kristjan tako kot je to bil Edvard Kocbek z dolomitsko izjavo, ponovil zgodovinsko usodno napako, ko je s svojim egom za
nekaj desetletij onemogočil demokratični pluralni razvoj Slovenije po
2. svetovni vojni. Vmes se je v podobnem, a veliko skromnejšem obsegu
znašel tudi kristjan Pucko in danes tako lahko govorimo o kristjanih v
politiki, ki poosebljajo p«učkizem«, kar ni daleč od puča. Z drugimi besedami, levica vedno znova uspe najti med kristjani ljudi, ki omogočajo,
da nepretrgano ohranijo oblast in si deli davkoplačevalsko pogačo. V
Kocbekovem času je bil škof Rožman, ki je glasno povedal, da kristjan v
politiki ne more zagovarjati revolucionarnega nasilja za dosego oblasti.
Zato je kasneje postal izdajalec slovenskega naroda. Danes pa žal ni ne
škofa ne papeža, ki bi povedal, da kristjan v politiki ne more podpirati
sistemske korupcije, ki se skriva za javnim dobrim in državno lastnino.
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V kolikor bo Šarec uspel oblikovati levo koalicijo, bo na načelu družbe,
ki bo počela prav to. V imenu ljudske imovine bo najprej kradla in delila
privilegije svojim in izžemala veliko večino tistih, ki so jo volili.
Šarčevo iskanje zavezništva med levimi strankami in izločanje
zmagovalca Janše kaže popolnoma jasno v smeri tistih, ki se jih je
Šarec skušal otepati, da on ni odvisen od nobenih stricev. Sam s svojo
stranko ne more vladati, če gre za koalicijo z levimi, gre v koalicijo, ki
je nastajala in traja od dolomitske izjave do danes. Če gre v koalicijo z
Janšo, gre v koalicijo s tistimi, ki so nastali s slovensko samostojnostjo.
Pred to izbiro je Šarec, pa če to hoče ali noče, če prizna ali ne, ve ali noče
vedeti. Če se bo v slovenskem političnem prostoru še enkrat ponovilo to,
kar so posamezni kristjani počeli od Kocbeka do danes, potem se more
slovenska krščanska politika resno zamisliti nad svojo oznanjevalno in
pastoralno dejavnostjo, ki je prav na področju družbenega vedno bolj
medla, brezbarvna in mavrično-margarinasto razmazana. V kolikor
pogledamo na nastalo situacijo po volitvah z vidika države in skupnega
dobrega, bi najmanj slabo varianto predstavljala uravnotežena koalicija
med SDS in NSi na desni strani in Listo Marjana Šarca in SMC na levi
sredini. Takšna koalicija bi se morala zavezati nekaterim nujnih strukturnim reformam in tistim projektom, ki jih država potrebuje za razvoj,
s katerim bomo držali priključitev razvitim državam v EU. Po izpolnitvi
programa bi takšna koalicija morala iti na nove volitve z novim volilnim
zakonom, ki bi normaliziral slovensko politični prostor do te mere, da
bodo po volitvah odločali tisti, ki so dejansko dobili največ glasov od
volitev, ne pa tisti, ki iz ozadja vlečejo niti, ustvarjajo strateške projekte,
s katerimi manipulirajo slovensko javnost preko svojega, beri, državnega
medijskega imperija.
Golobič in Kučan pa naj že gresta na volitve in se pomerita z Janšo
na odprti sceni. Če bosta dosegla njegovo število glasov v enem in istem
okraju naslednjih 30 let, kot je Janša do sedaj, jim lahko mirno priznamo
legitimnost za štrikanje na slovenskem političnem parketu. Janša je namreč dobil 6.960 glasov, za razliko od nekaterih npr. nekdanje premierke
Alenke Bratušek , ki je v dveh okrajih zbrala komaj 2400 glasov, Miro
Cerar pa pičlih 1.618. Še najbolj se je Janši približal Šarec s 6122 glasovi,
a dvomim, da bo kdaj ta rezultat ponovil ali se mu približal. Omenjena
koalicija bi lahko bila najbolj pravična, saj bi z obeh polov koaliciji sestavljali dve najmočnejši stranki in drugi dve, ki sta ideološko najmanj
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ekstremni. Na ta način bi država obdržala določeno uravnoteženost in
v evropskem okolju, ki naj bi mu v tem mandatu tudi predsedovali. Prav
to bi lahko bil zadnji skupni projekt takšne skupne koalicije in Šarec bi
svojim volivcem dokazal, da ni instrument od levih stricev in Cerar bi imel
možnost, da utrdi svoj položaj v liberalni sredini. Tonin bi se moral bolj
pomakniti v izgubljeni prostor krščanske demokracije in najti z zdravim
jedrom SLS. Janša bi lahko dokazal, da ni vir »demonokracije«, kakor je
to poimenoval Drago Ocvirk v Reporterju, kjer opozarja na to, da če bodo
»demonizatorji« vztrajali v demoniziranju, da bi se prigrabili oblasti.
Pri vsem, kar nas čaka, bo imel pomembno vlogo predsednik Borut
Pahor. Njegova prednost je tudi v tem, da Šarca dobro pozna, saj sta bila
neposredna tekmeca za prestol. Z Janšo sta v politiki sopotnika že 30 let.
Pahor je v iskanju srednje poti in njegovo pobudo na področju sprave
tudi njemu daje zgodovinsko priložnost, da pomaga državo obvarovati
pred ideološkimi ekstremizmi in narediti konec globoki državi, ki je tudi
njega tepla po prstih, ko je stegoval roko v prepovedano območje starih
stricev. Poleg tega je Pahor desnemu polu dolžan zagotavljati normalno
in enakopravno državljansko pozicijo, saj brez njihovih ne bi bil predse-

dnik ne prvič ne drugič. V primeru, da dobimo popolnoma levo vlado,
si lahko predstavljamo, kakšen bo naslednji govor v Dražgošah, kaj se
bo dogajalo na področju privatizacije državnega premoženja, kakšna
tlaka bo tepla vse privatne in zasebne ustanove, kakšna bo migracijska
politika in odnos do EU in Nata. Najhujša posledica takšne vladavine
pa bi bil beg možganov in kvalitetnih kadrov iz vseh ustanov v državi v
države EU, ki potrebujejo delovno silo, so bogate in lahko nudijo bistveno
več kot slovenska politika in ki se končno zaradi svojega demografskega
položaja gredo sodobni intelektualni neokolonializem. V Šarčevih rokah
je usoda mlade generacije. Popolnoma leva vlada bo popolnoma kvalitetne kadre mlade generacije izgnala, mlade parazite, ki od malega
po svojih starših živijo od državnih jasli, pa še bolj prisesala na socialne
transferje in državno upravo. Slovenija je pred odločitvijo, ali bodo o
naši usodi še enkrat in ponovno odločali strici iz ozadja, ali pa tisti, ki
so dobili največ glasov. V prvem primeru bo na naslednjih volitvah še
manjša udeležba, v drugem pa lahko koalicija z enim samim zakonom
dvigne državljansko zavest volilnega telesa, ki bo dobilo potrditev, da
vendarle lahko odločajo o svoji lastni politični prihodnosti.

Nekakšen kratek pregled trenutnega stanja v slovenski politiki je naredila Ana Rupar in ga objavila na siol.net pod naslovom “Bomo usodo države
prepustili političnemu novincu?”
»Težava, ki jo vidim pri Marjanu Šarcu, sta njegovo neznanje in
neizkušenost. Mi imamo že več let vlado, ki jo vodijo popolnoma neznani
ljudje, ki nimajo nobene kredibilnosti v mednarodni politiki,« politično
stanje v Sloveniji ocenjuje psiholog Matej Tušak. Na težavo vedno novih
obrazov opozarja tudi psihoanalitik Matjaž Lunaček.
Če bodo pogajanja petih strank z Levico v drugem krogu iskanja
mandatarja uspela, bo 13. vlado Republike Slovenije po vsej verjetnosti
vodil predsednik LMŠ Marjan Šarec, zdajšnji župan Občine Kamnik, ki
smo ga v javnosti naprej spoznali kot komika in imitatorja, med drugim
je imitiral pokojnega predsednika države Janeza Drnovška. Najbolj pa
se je v spominu ohranil njegov komični lik gorenjskega kmeta Ivana
Serpentinška.
»Ljudje so se mu smejali, čeprav so njegovi liki jasno kazali hudo
ironičen odnos do žensk, a smejale so se tudi ženske,« se Šarca kot
komika spominja psihoanalitik Matjaž Lunaček.
“Imitator, ki nima nobene vsebine”
Šarec je na politični parket stopil leta 2010, ko so ga v Kamniku izvolili za župana. Lani je kandidiral za predsednika države, a na koncu moral
priznati poraz in stisniti roko aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju.
Čeprav se je poslovil od igralske kariere in je že osem let aktiven
v politiki, je po tokratnih parlamentarnih volitvah vseeno marsikomu
vzbujal vtis, da “nima nobene vsebine” in da “lahko le imitira”, ocenjuje
psihoanalitik.
S tega vidika je razumljivo, da je po volitvah ukradel pozornost
relativnemu zmagovalcu Janezu Janši in njegovi SDS ter se začel takoj
pogajati z večjim številom strank, da bi tako prišel do vsebine, razmišlja
Lunaček.
“Nekonflikten in neizkušen”
Na pomanjkanje znanja in izkušenj Marjana Šarca v politiki opozarja
tudi psiholog Matej Tušak. »Pri njem ne vidim težave v osebnostnih
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lastnostih, ker je zagotovo priden, discipliniran. Ni konflikten, pokazal
se je, da je kooperativen. Absolutno pa se vidi, da je precej neizkušen,
kar se kaže tudi v načinu vodenja in kako zdaj funkcionira.«
Tušak si ob tem težko predstavlja, da bi Janša, ki ima bistveno tršo
roko, lahko koordiniral šest strank, kaj šele, da bo temu kos politični
novinec, kot je Šarec.
»To je tako, kot če bi kolesarsko ekipo na dirki po Franciji vodil nekdo, ki je po kakovosti na 35. mestu. To ne gre, ekipo je treba podrediti
najmočnejšemu. In če se izkaže, da je to Primož Roglič, in ne Steven
Kruijswijk, se prilagodijo njemu,« meni psiholog.
“Neodgovorno, da bo usoda države prepuščena novincu”
Na Šarčevo neizkušenost opozarja tudi Lunaček, ki se mu zdi »dokaj neodgovorno, da bo morda nekajletna usoda države prepuščena
nekomu, ki ne pozna prav nobenega področja družbenega življenja,
ki je ključno za ljudi. Ker nekoliko bolj poznam zdravstvo, se bojim, da
bo nekdo na neustrezen način vodil ministrstvo za zdravje in odločal o
stvareh, o katerih nima pojma.«
Da si v trenutku, ko bi potrebovali močno vlado, upamo na premierski položaj postavljati nekoga tako neizkušenega, meče slabo luč tudi
na slovensko zunanjo politiko, pa še dodaja Tušak. »Bratuškova ima na
primer danes že kar nekaj izkušenj, a ko je bila predsednica vlade, je bila
še popolnoma neizkušena. To so ljudje, ki v mednarodni politiki nimajo
nobene kredibilnosti. In zato te nihče ne jemlje resno.«
Stanje slovenske politike je psihopatološko
Če bo Šarec zasedel premierski položaj, sicer ne bo prvi politično
neizkušeni predsednik slovenske vlade. Lahko bi rekli, da postaja
že kar tradicija, da se na volitvah pojavi novo politično ime, ki dobi
presenetljivo veliko podporo.
»Običajno novinec pride v politiko in se začne kaliti, pri nas pa iz nič
postane predsednik vlade. To je tako, kot če sam nikoli ne bi bil kirurg,
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grem na tri tečaje in potem takoj postanem glavi kirurg in rešujem
otroško srčno kirurgijo v Sloveniji,« primerja Tušak. »Ljudje zaradi tega
lahko umirajo, gospodarstvo se podira.«
»Povsod v življenju iščemo najbolj kompetentne ljudi na svojem
področju, razen v politiki. Tam pa je videti, da potrebujem pajace,
s katerimi se da operirati, da lahko vzdržujemo staro zgodbo. Takoj
ko postanejo dovolj močni, pa se z njimi ne da več manipulirati,« še
dodaja Tušak.
Psihoanalitik Lunaček to označuje za “psihopatološko stanje politike”, ki jo zaznamujejo vedno nova politična imena, ki pa so se pred
začetkom politične kariere že profilirala z nečim specifičnim.
Prav tako Šarec ni prvi, ki je na politični parket stopil s “prtljago”. Tudi
zdajšnji premier Miro Cerar je pred vstopom v politiko veljal za uglednega pravnika, zagovornika etike in morale. A kot politik je, kot pravi
Lunaček, »mnogokrat poteptal lastna načela in postal neverodostojen.«
“Herojski” oporečnik s hladnokrvno držo
Na drugi strani ima prvak SDS Janez Janša, ki je sicer slavil zmago
na zadnjih volitvah, dolgoletne politične izkušnje. Na začetku se je
predstavil kot “herojski” oporečnik, njegove začetnice so postavljali med
vrhove Triglava kot nekdaj OF in ga podpirali na množičnih zborih na

Roški. Ko se je v politiki stabiliziral, je bil za številne privlačen »s svojo
hladnokrvno držo nekoga, ki ve, za kaj gre,« pravi psihoanalitik Lunaček.
Dodaja pa, da Janša vedno išče »sovražnike, naj bodo to begunci ali
druge stranke. Ne razumsko, bolj po občutku so ljudje, ki ga že dolgo
poznajo, čedalje bolj previdni in je razumljivo, da se poskušajo izogniti
sodelovanju.«
“Janši so diskreditacije povzročile veliko škode”
Razloge v Janševem ravnanju v smislu, da »pogosto ne zna obdržati
distance, kar v javnosti naleti na negativen odziv«, pa Tušak vidi v diskreditacijah, ki se mu dogajajo že vrsto let in so mu povzročile veliko škode.
»Če pogledamo samo zadnjo predvolilno kampanjo, so se namesto
s konkretnimi vsebinskimi vprašanji vsi ukvarjali samo s tem, kdo gre
z Janšo in kdo ne,« navaja Tušak.
Ljudje izgubljajo ogromno energije
Lunaček še dodaja, da se je »slovenska politika ujela v past moči,
ob strani pa pušča dobrobit ljudi.« So sicer tudi redke izjeme, a vseeno
ljudje izgubljajo ogromno energije, ko »se nemočno jezijo nad nastalim
položajem,« politično stanje ocenjuje psihoanalitik.
Tušak pa dodaja, da za stanje slovenske politike niso odgovorni le
politiki, temveč tudi volivci. Kot pravi, kar smo izvolili, to imamo.

Kako je mogoče, da iz volitev in povolilnega sestavljanja vlade nastane taka nemogoča farsa, sta vsaj delno poskusila razjasniti Andrej M. Poznič
in Gašper Blažič. Poznič je o storil v članku z naslovom “Vlada samoprevare”.
S prevarami imamo ljudje veliko izkušenj. Že od mladih nog smo
kdaj koga prevarali, še večkrat pa, tako sem nam vedno zdi, smo bili od
drugega prevarani. Kvarni vpliv Jugoslavije na Slovenijo se je poznal tudi
v tem, da smo se v Jugi (prvi in drugi) pospešeno učili “nadmudrivanja”,
kar ni nič drugega kakor varanje. Vsi tudi vemo, da se večina zakoncev
loči, ko se sreča z nezvestobo, ki ji pravimo “varanje”. Malo manj izkušenj pa imamo, ko gre za samoprevaro. Da, človek se ne more dovolj
načuditi, ko spozna, da smo ljudje sposobni tudi samoprevare. Zdi se
mi, da bolj poskušamo, da bi samega sebe “nadmudrili”, čeprav je to
dejansko nemogoče.
Prevara boli, ko spoznamo, da je komu drugemu uspela, zdi se
nam pa sladka, če je uspela nam. V bistvu pa smo zaradi prevar vsi
osiromašeni in naši medsebojni odnosi so vedno znova postavljeni pred
preizkušnjo zaupanja, novega začetka ali propada.
Zdaj pa smo v Sloveniji v politični situaciji, ki je zaznamovana s
samoprevaro in močno propagando, da bi to stanje sprejeli vsi kot nekaj
normalnega, dobrega in potrebnega.
Varajo nas in varajo sami sebe, ko Šarčevo vlado pravijo, da je
manjšinska. V resnici gre za normalno večinsko vlado, ki bo razpolagala
s 53 poslanskimi glasovi.
Varajo nas in sebe, ko govorijo o levo-sredinski vladi. V resnici
gre za levo-skrajno levo vlado z očitnim, preživelim in reakcionarnim
programom: več davkov, več države, več kontrole, več cenzure, več
tujcev, več diskriminacije, več zatiranja, več socializma in enoumja. Več
vsega, kar smo z referendumom in demokratizacijo pred četrt stoletja
zavrnili. Poleg tega bodo dodajali dobro mero mitov in pravljic, da
sloni naša odločitev na “gošarjih”. Zanje danes vemo, da so bili vseskozi
proti svobodi, proti demokraciji, proti svobodni in samostojni Sloveniji.
Vsega tega se bomo znova najedli v prihajajočih štirih letih. Na prazne
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možgane se nam zato zna zgoditi tudi prazen želodec, kar je svetovna
in logična posledica takega bega v preteklost in socializem.
Varajo sebe in druge, ko govorijo o tem, kaj bodo naredili. Kako naj jim
verjamem, ko pa so ŽE imeli možnost, da bi vse, kar nam obljubljajo, tudi
naredili. Imeli so celo dvotretjinsko parlamentarno večino. Naredili niso
nič, razen, da so nas še in še zadolževali. Denar so pretakali v privatne žepe
preko prijateljskih in svetovalnih pogodb, s prirejenimi razpisi, s podpori
“svojim” NVO, inštitutom, agencijam in kar je še takega. In tega je toliko,
da ubijajo vsak duhovni, kulturni, narodni in gospodarski razcvet Slovenije.
Kako naj verjamem, da bodo kaj naredili, ko pa vidim, kaj so delali?
Ne morem! Prepričan pa sem, da bodo resorji tako razdeljeni, da bodo
lahko vanje vtaknili svoje ljudi. Zaposlovanje pod Cerarjevo vlado je bilo
že nesramno, zdaj bo še bolj ideološko monopolno.
Varajo sebe, ko govorijo o odgovornosti. Oni hočejo biti le šefi,
nočejo pa biti odgovorni (Levica še najbolj). Oni hočejo privilegije in
plače vodilnih, nočejo pa odločati, zato Slovenija že leta v mrtvem teku
nazaduje na vseh pomembnih lestvicah, ki si jih izmišljajo, da primerjajo
države in narode med seboj.
Še najbolj me skrbi za naš narod, ki ga vsa zbrana šesterica nima
rada, ga ne ceni in zanj nič ne naredi. Ga uničuje celo tako, da posiljuje
naš jezik do neprepoznavnosti. Ali si je mogoče zamisliti večje nasilje,
kakor je uničenje orodja za sporazumevanje? Že dolgo, dolgo, od kar so
streljali tiste, ki so mislili drugače in jih metali v brezna, kajti levičarji
ne sprejemajo drugačnosti.
Zdaj smo prišli na zadnjo postajo. Jasno sporočajo, da nas nočejo
niti slišati, niti poslušati, niti razumeti. Od tod do izbrisa ni daleč. Zato
prihaja nov čas preganjanja drugače mislečih, predvsem konzervativcev,
narodnjakov, katoličanov in njih Cerkve… vse to z orodji, ki jih ima na
voljo država in s proračunom, ki jih napaja.
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Varajo sebe in druge, da so na vodilnih mestih po lastni zaslugi. Ne
Alenka ne Miro ne Marjan ne Luka niso na prvem mestu, ker bi si to sami
zaslužili. Za njihova prva mesta so zaslužni drugi, predvsem družbeno
politični delavci, ki delajo za udbo-mafijo in si pravijo novinarji. Če jim
dodamo še Karla, potem vidimo, da nihče ne bi preživel svobodnega,
pluralnega in resnicoljubnega tiska. Žal pa, je res, da takega medijskega
prostora pri nas ni, zato pa imamo takšne na prvih mestih, da verni in
celo neverni vzklikajo: »Bog nam pomagaj!«
Varajo sebe in druge, ko pravijo, da bodo sanirali zdravstvo. Kdo
jim pa verjame? Že zdaj smo bolj ko ne samoplačniki ali pa v vse daljših
čakalnih vrstah umiramo. Zanje nismo ljudje, temveč številke. Oni bodo
šli v tujino na zdravljenje, kakor je naredil Danilo ali pred njim Milan.
Na naše stroške, jasno. Drugače ne znajo.
Varajo sebe in druge, ko govorijo torej o “javnem zdravstvu” in ga
hvalijo. Varajo, ker nam privoščijo socialistično javno zdravstvo, sebi
pa kapitalistično, na naše stroške, seveda. Kajti prihaja vlada, ki zase

meni, da je socialna. V resnici pa je ultra-kapitalistična, kajti vsa levica
pri nas je ena sama prevara.
Žal nas je še premalo, da bi to spoznanje prelili v volilne izide. A
resničnost vedno udari slepega, ki noče gledati.
Lahko bi še in še našteval primere, ki osvetljujejo mehanizem
samoprevare in prevar, ki so ga sprožili oni, ki jih nismo volili, pa nam
vodijo našo deželo. Prepričati nas hočejo, da je to, kar se dogaja pri
nastajanju vlade, povsem normalno, dobro in čudovito. Pa ni. Ščepec
zdrave pameti je v vsakem od nas in nas varuje samoprevare in nam
daje spoznati prevare, ki jih doživljamo.
Vlada samoprevare bo uspešna le, če se jim bomo pustili prevarati.
PS: Vlada bo po vsej verjetnosti držala toliko časa, kolikor nam bodo
dajali tuja posojila za ves klientelizem, ki potaplja Slovenijo. Potem
bodo – če ne prej – nekaj mesecev pred novimi volitvami odstopili,
da bodo lahko kandidirali za naše glasove iz opozicije. Tudi ta trik jim
nenehoma uspeva.

“Strici iz ozadja” torej komunisti, ki še vedno bistveno vplivajo na slovenko politiko, so zadnje čase dobili novo oznako: “globoka država”. Njihov cilj
je imeti na vladi še lutke, ki bodo plesale, kot bodo oni godli, tako da bodo lahko obdržali vse svoje privilegije in pokradli, kar se pokrasti da. Do zdaj so
se skrivali, zdaj pa so odvrgli svojE maske. Odtod BlažičeV naslov “Akterji globoke države so sneli maske«.
Izvolitev Marjana Šarca za mandatarja se bo zagotovo zapisala
v slovensko zgodovino kot dogodek posebne vrste. Po svoje je to
praznični dogodek. Pa ne zato, ker bi bili ponosni na Šarca, pač pa bolj
zato, ker so akterji globoke države dokončno sneli masko. In pokazali,
da je demokratična procedura dejansko samo okras in da morda kmalu
sploh ne bo več potrebna.
Priznam, da sem naivnež, ker sem vsa leta verjel, da smo s sestopom p(P)artije z oblasti dobili pravo demokracijo, kjer so ljudje tisti, ki
izbirajo, kdo nam bo vladal. Vsaj tako je bilo videti prvih petindvajset
let slovenske države, čeprav je tudi avtor teh vrstic vse bolj sumil, da
temu ni tako. A delovanje globoke države, ki pravzaprav niti ni več
globoka država, ampak čisto prava (rdeča) oblast, je bilo takrat še tako
zakrinkano, da je večina Slovencev ob njeni omembi samo zamahnila
z roko, češ ti Janševi spet samo iščejo izgovor za lastno nesposobnost.
No, po svoje imajo morda prav, če s tem mislimo na nesposobnost
celotne demokratične opcije, da bi se že nekaj mesecev pred volitvami
tesneje povezala in se navezala tudi na civilna gibanja. A za kaj takega
je bilo premalo možnosti in volje – Matej Tonin je komaj dobro prevzel
vajeti v NSi in pokazal bolj ambiciozno ter fleksibilno držo kot njegova
predhodnica Ljudmila Novak, medtem ko sta sedaj že odstopljeni
predsednik SLS Marko Zidanšek ter Franc Kangler (NLS) ostala vsak na
svojem bregu. In smo si morali priznati, da pred letošnjimi volitvami ni
bilo tiste prave energije, ki bi lahko na volišča potegnila kritično maso.
Tako kritično maso, pred katero bi lahko globoka država tudi klonila.
O podrobnostih bodoče Šarčeve ekipe, ki bo pravzaprav večinoma
podedovana od Cerarjeve vlade, ne bi izgubljal besed – o tem se je razpisal že Bojan Požar . Zato pa velja dobro premisliti o besedah, ki krožijo
tudi na Twitterju: “Potemkinovih vasi normalnosti je konec!” Ne samo,
da smo dobili na oblast človeka, ki ga je na položaj formalno pripeljala
“koalicija voljnih” brez zmagovalne stranke (ki bi, če bi za vse veljali

enaki vatli, tudi lahko sestavila manjšinsko vlado), pač pa bo po novem
razvodenela tudi doslej jasna meja med koalicijo in opozicijo. Z drugimi
besedami: stranka Levica je po eni strani projektna članica koalicije, a po
drugi strani želi prevzeti nalogo opozicijskega nadzornika vlade. Prej je
bila prava opozicija vsaj dopuščena, sedaj tudi tega ne bo več. Ker smo
sedaj na oblasti MI (torej komunisti) – saj poznamo Dolančevo nadaljevanje: “Če ne bi bili mi, bi to pomenilo, da je nekdo drug …” In MI
smo nad pravom, nad ustavo, nad vsemi odločbami ustavnega sodišča,
tudi tisti o šolstvu. Torej, dokaz več, da v Sloveniji tudi formalno ni več
vladavine prava, kar je temeljni postulat vsake demokracije.
Ne bi bil rad črnogled, a dejstvo je, da nas v sedanjih pogojih lahko
čaka le še venezuelizacija Slovenije. Torej države, ki bo prihodnje leto
znova predsedovala Evropski uniji. A tu ne moremo s prstom še naprej
kazati na “ta rdeče”. Sprememb ni mogoče doseči s kritiziranjem iz
fotelja. Če so se na Hrvaškem tako rekoč razsrdili nad svojim ministrom
za zdravje, ker je zaradi prepoznega prehoda reševalcev umrl mladenič
v Zaprešiću, smo pri nas povsem mirno sprejeli dejstvo, da je zaradi
katastrofalnih razmer v zdravstvu umrl novorojenček – kar je prva
smrtna žrtev projekta vlade, prek katerega je dosedanji premier Miro
Cerar zagotavljal, da so slovenski otroci varni in da se nam ni treba bati
ničesar. Smrt novorojenčka ga je demantirala, bilo je nekaj ogorčenja, a
duhovi so se pomirili in nekako smo se s tem sprijaznili. In ker Slovenci
na vsako afero hitro pozabimo, mafija, ki obvladuje politiko, to zelo
dobro izkorišča. In če bomo v prihodnje doživeli kadrovsko čistko na RTV
Slovenija, ko bodo ljudje tipa Matej Šurc in Eugenija Carl prevzeli najvišje
funkcije, obenem pa bodo “oni drugi” (Jože Možina, Igor Pirkovič) leteli
na cesto, se bomo tudi na to “počasi navadili”.
In to je tisto, česar se najbolj bojim. Da se na venezuelizacijo Slovenije navajamo, jo toleriramo. In se kuhamo kot žabe …

Kako dolgo še? Dokler ne bo Slovenec zbral toliko pameti in poguma, da bo rekel: »Ne! Ne dam!« Kdaj bo to? Ne vem, upam pa, da kmalu.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
POTOVANJE
PO JERUZALEMU

1. BOŽJI GROB – CESTA SITTI MIRIAM
– GOBAVCI – OB MESTEM OBZIDJU –
MORIJA – IZ PRETEKLOSTI
NA CESTI SITTI MARIAM
nadaljevanje

Štiri leta pred vojsko pride kmet Jessuah, sin
Ananov in začne kričati v svetišču: »Glas od vzhoda, glas od zahoda, glas nad Jeruzalemom in nad
templjem, glas nad ženinom in nevesto, glas nad
vsem ljudstvom!«
Tako kliče po ulicah noč in dan. Postavijo ga pred
sodnijo, bičajo do kosti. On ne tarna, ne joče, ne
prosi; pri vsakem udarcu se sliši le: »Gorje, gorje

Razdejanje Jeruzalema l. 70 po Kr.
Jeruzalemu!« Imajo ga za norega; on ne govori z
nikomer. Vsak dan ga tepejo, on ne preklinja nikogar
in se ne zahvali tistemu, ki mu da kruha. Sedem let in
pet mesecev kriči tako in ne postane hripav. Nekega
dne gre na obzidje in vpije s pretresljivim glasom:
»Gorje nad mestom, nad narodom in templjem!«
Naenkrat pristavi: »Gorje tudi meni!« V tem hipu ga
zadene kamen iz rimskega tabora; njegovo “gorje”
se meša s smrtnim grgranjem.
Strašno klanje je po Jeruzalemu. Rimljan si mora
priboriti vsako ped. Končno preostaja samo še tempelj. Silovit boj se vname. Dne 5. avgusta leta 70
po Kristusu pridrve zmagovalci pred svetišče. Vojak
zgrabi, kakor na višje povelje, baklo in jo zažene v
notranje prostore. Strahovit žar švigne do neba:
»Tempelj gori!« to je v vsem klanju najgrozovitejše
za Jude. Njihov obupni krik sega do neba. Ogenj
in dim preženeta ubežnike in duhovnike. Med plameni sika rimski meč. Na kraju žgalnega oltarja so
nakopičena cela krdela posekanih; med ognjene
288

plamene se mešajo valovi krvi, ves okraj je ogenj
in kri. Smrtni krik nezvestega Izraela odmeva od
sosednjih višin. »Njegova kri naj pride nad nas in
nad naše otroke!«
Srce mi trepeta pri teh strašnih spominih, ki so
danes še vtisnjeni tej gori.
Kraj božjega miru je skozi stoletja krvavo bojišče
svetovne zgodovine.
Poganstvo, krščanstvo in islam se borijo za ta
prostor.
Pod Hadrijanom zavlada rimski Jupiter, ki se mora
umakniti pod Konstantinom.
Julijan Odpadnik vzbuja Judom, ki so do sedaj
smeli le enkrat v letu s svojimi solzami porositi skalo, čez katero je tekla kri njihovih
žgalnih daritev, nov up. Kliče jih
k zidanju. A gora se trese od jeze
in ker ne odnehajo, jih požene z
ognjenimi biči odtod. Kraj se spremeni v smetišče. »Vaša hiša bo
ostala opustošena.«
Pod Justinijanom zavlada tu križ.
A le za nekaj časa. Približajo se islamske fanatične tolpe. Ne cerkvah
križ zamenjajo s polmesecem. Ob
času križarjev zmaga zopet križ.
Kratka je njegova zmaga. Leta 1187
je legla nad Morijo islamska noč.
Jutri grem gledat, kakšen je ta
kraj dandanes.
Zbudim se kakor iz sanj. Na
nebu zablisnejo prve zvezdice, ko se
obrne oko od tega kraja. Nad sveto
mesto je legla mehka noč.

2. MURISTAN – V RUSKI CERKVI –
HARAM – BETLEHEM

MURISTAN
Sonce se še ni prikazalo izza Oljske gore, ko
stopava z arabskim služabnikom gostišča po ozkih
ulicah proti cerkvi Božjega groba. Potrpežljivi osli
nosijo krvave kože zaklanih ovnov. Skrbno se je
treba izogniti, da se ne onesnažiš. Bazar je še precej
prazen, a kljub temu poln raznih duhov. Zavijeva v
cerkev.
Latinci imajo pravico do treh svetih maš vsak dan
na Božjem grobu. Ker tujih duhovnikov navadno
ne manjka, čakajo nekateri dneve na to srečo. Jaz
pridem ravno prav.
Nekaj romarjev kleči pred grobom. Ravno je grški
pop končal obred. Čas je za Latince.
Pristopiva z arabskim ministrantom. Grki se odstranijo, več Latincev pristopi, trije me poprosijo za
sveto obhajilo.
V cerkvi pod veliko kupolo vlada še polmrak. Tako
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Božji grob
je moralo biti nekdaj, ko so se grobu bližale pobožne
žene. Angelska kapela je skrivnostno razsvetljena
od brlečih svetilk. Bolj živa luč je na kraju groba. Na
oltarju je frančiškanski brat prižgal šest sveč. Luč
se lomi v biserih, zlatu in srebru, da se mi blešči
pred očmi.
Začnem s trepetajočim glasom. Čigavo srce bi ne
vzdrhtelo na tem kraju? Večkrat se na licu prikaže
solza ginjenosti in radosti. Ta grob je objel Njegovo
truplo in je zrl veličastvo Vstalega. Mistično telo je
na istem prostoru v mojih rokah in Njegov grob
postane moje srce. Ali bo občutilo to srce nekoč
radost veselega vstajenja? Name pridrve skrivnosti
onostranskega življenja. Trem podelim sveto obhajilo; tudi v njih očeh vidim lesketati solze. Končam
in odideva. Zunaj se je zbralo precej vernih. Iz okna
v kupoli se je nanje usipala svetla luč. Jasno mi je
bilo v srcu kakor malokdaj v življenju.
Zahvalim se prijaznim frančiškanom in se naslonim na steber. Ni cerkve na svetu, ki bi napolnjevala
dušo s takimi skrivnostnimi čustvi. Na teh krajih so
se uresničile največje skrivnosti sveta.
–
–
–
Po zajtrku stopava z dr. Ehrlichom zopet med kockam podobnimi hišami. Skoraj nad vsako je kupola.
Menda je bilo tako že v Kristusovem času. Tudi ulice
so prav gotovo še danes iste in vedno so bile ozke,
zakrivljene, vegaste.
Prideva na Muristan. Karel Veliki je sezidal tukaj
velik samostan, neki laški trgovec iz Amalfija gostišče
za romarje. Vse je pograbil Turčin. Poslopja so razpadla. Leta 1869 je sultan prostor daroval pruski kroni.
Ob “krščanski ulici” stoji sedaj Zveličarjeva cerkev. K odprtju je prišel sam nemški cesar. Stavba
je lepa, iz samega belega kamna. Raz stolp je lega
mesta najbolj razvidna. Glavna vrata kažejo stare
ostanke Marijine cerkve. Seveda so zaklenjena. Do-

biva ključ. Notranjščina je mrzla kakor protestantske
cerkve sploh in za peščico privržencev prevelika.
Vendar pa je vse okusno in jako čedno.
Po ozkih stopnicah dospeva na stolp.
Kamor pogledaš, povsod celo morje samih kupol.
Dobro se razločujejo hribi in doline, na katerih stoji
Jeruzalem. Krasen dan je. Sonce siplje svoje žarke
na pobeljene kupole. Ulic skoraj ni videti. Osupnilo
me je, da je vse tako blizu. Pogled je veličasten, a
ne posebno lep. Vse je nekako mrtvo. Hiše so kakor
en sam zid, iz katerega štrli tu pa tam kak stolp
ali kaka večja kupola. Nekaj sanjavih palm oživlja
podobo. Dr. Ehrlich mi pojasni to in ono, zaradi lege
sem popolnoma na jasnem.
Oko se ozre tudi na okolico. Vse je nekako divje,
resno; takšna ni ne domovina ne kaka druga dežela,
katero sem do sedaj videl.
Jeruzalem je središče vse dežele, trdnjava na
višini. Od treh strani ga obdajajo globoke doline, le
na eni strani je nekoliko zvezan s planjavo na severu. Tla niso ravna. Visoko se dviga Sion in obvlada
zgornje mesto, dočim je Morija trdnjava spodnjega
dela. Razločno se vidi med njima dolina Tiropeion,
čeprav so jo tisočletja napolnila z gramozom podrtin.
Od treh strani se sovražnik ni mogel približati mestu,
narava ga je varovala s strminami; na četrti strani
je bilo trojno ogromno zidovje. Kje je mesto, ki bi
imelo enako lego?
Zdi se kakor bi tudi hribi v okolici imeli le edini
namen, da Jeruzalem ščitijo z neprodornim, orjaškim
okopom. Vsa priroda čuva ta biser.
Poleg cerkve je dvorišče, kjer je videti mnogo
ostankov in okraskov prejšnjih stavb. Gramoz je
tukaj nakopičen 14 metrov visoko! Zidati hočejo še
gostišče; ruševine so večinoma odstranili. Sosednje
hiše so 8 metrov višje. Odkrili so tudi nekaj podzemeljskih cistern 15 metrov pod površjem.
Razen mežnarice nisva naletela na nobenega
človeka.
Onkraj ulice, ki je tudi nemška lastnina, je več
grških prodajalnic. Zavijeva proti bazarju in stopiva
na rusko posest.
V RUSKI CERKVI
Pred nama je lična stavba v modernem slogu. Pozvoniva in odpirat pride rusko dekle, skoraj bi mislil,
da je Slovenka iz naših goric. Vljudno ustreže najini
želji ter naju pelje po širokih stopnicah navzdol. Vstopiva v rusko cerkev skoraj pod zemljo. Sredi cerkve
stoji mogočen zid; orjaški kamni so ga obvarovali
razdejanja. Tik zida je ograja, kjer se vidi izdolben
in jako izhojen cestni tlak.
Nehote se mi vsiljuje vprašanje: »Kaj je to?«
Če vstopimo na kak znamenit kraj, se nam pridruži bledo dete, tam iz Evrope. Ime mu je kritika in
s svojimi včasih srepimi očmi nas povprašuje: »Ali
je to res oni kraj, kjer se je zgodilo to ali ono? Kje
imaš dokaze?«
Nadvse radovedno je bilo to dete zaradi lege
cerkve Božjega groba. Večkrat je majalo z glavo.
Njegov dvom je bil nekoliko upravičen. »Križali so
ga zunaj mesta«, poroča evangelij, cerkev pa je
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popolnoma sredi mesta.
Ta zid, pred katerim stojiva, je neovrgljiv dokaz,
da bledo dete ne more več majati z glavo. To je
namreč ostanek drugega obzidja starega Jeruzalema. Kalvarija je zunaj tega zida, razpršen je vsak
dvom, resničnost je dokazana. Izbrušeni tlak je od
ulice, ki je vodila preko mestnega zidu. Tu se more
reči v pravem pomenu besede: saxa loquuntur – ti
ogromni kamni pričajo tako jasno, da se mora vdati
najtrdovratnejši dvomljivec.
Čemu pa tukaj ruska cerkev?
Božji grob je največje svetišče sveta. Tja vleče
vsakega, ki si je ohranil vero v Kristusa vstalega.
Vsaka verska skupina hoče imeti kak kotiček tega
svetišča. Rusu ne pripada do sedaj nič. Gospodar
je Turek, največ ima Grk, a Grk ni Rus in pozna
“mužika” le, kadar mu prinese denar; drugače ga
črti bolj kot Latinca.
Umevno je, da so si tudi Rusi prizadevali pridobiti
kak kraj vsaj v bližini. Kupili so ta prostor. Pri izkopavanju so naleteli na ta znameniti zid.
Ruska cerkev

Prvikrat sem v ruski cerkvi. Stene so pobeljene,
na več krajih lično vzidani razni stari stebri in lepi
okraski. Zidati so morali, kakor so dopuščale okoliščine. Stopnice vodijo v zgornji del, kjer je preprost
ikonostas. Na stenah visi v precej veliki obliki nekak
križev pot, izvirne ruske slike; podobe so krepke,
žive, prizori neznansko mili. V ruskem narodu je za
slikarstvo skrita izredno krepka moč. V stranskem
prostoru visi tudi majhna Vereščaginova slika “Kristus s krono”. Menda se je nekaterim zdela preveč
realistična. Naslikana je mojstrsko.
Mnogo se govori o ruskem vplivu v Sveti deželi.
Resnica je, da darujejo Rusi ogromne vsote za to deželo. Nakupili so si mnogo posestev, postavili močne
stolpe, sezidali obsežna gostišča, odprli neštevilno
šol. Njihovi romarji preplavijo ob določenih časih vso
deželo. Grki uvidevajo, da so jim Rusi nevarni. Do
sedaj so jih le izkoriščali. Za vsako opravilo v kakem
svetišču terjajo od “bogatih” mužikov ogromne vsote. Brez “Moskovitov” bi moral Grk od gladu crkniti.
Ni dvoma, da je v Rusih mogočen verski živelj.

Njihova služba božja je izmed vseh pravoslavnih
najbolj dostojna, njih petje naravnost krasno. Verske
nestrpnosti še niso kazali.
V marsičem so razmere v Palestini res neznosne.
Car Peter Veliki je v oporoki naročal Rusiji, naj se
polasti teh krajev. Po mirni poti so Rusi čudovito napredovali. (Ta tako imenovana “oporoka carja Petra”
sicer ne izvira od njega, ampak je bila ponarejena po
njegovi smrti, je pa pisana popolnoma v njegovem
in njegovih naslednikov duhu; op. Trunk).
Od rusko-japonske vojske sem je trpel njihov
vpliv in ugled. Da bi se Rusiji posrečilo Palestino
zasesti po vojaški ali diplomatski poti, ni izključeno.
Gotovo je, da bi Rus stopil na mesto Grka. Ali bi bil
tudi tako pohleven, kot sedaj in manj nestrpen do
katoličanov, kot v sveti Rusiji? Bog ve!
Kar zadeva versko stran, se katoličanom Rusov
ni treba bati. Že doma poka v zadnjih letih na vseh
koncih in krajih, ker ni edinosti. In te ni, ker Rus
nima popolne resnice. Ruski živelj bi se in se bo
razvil le tedaj, kadar mu bo prisijalo sonce popolne
resnice. V tem slučaju bi bil ruski narod kot več sto
milijonska skupina poklican zasesti Sveto deželo. Pri
pravi krščanski strpnosti bi dosedanje male verske
skupine ne bile prikrajšane. (Tako so menili v začetku
20. stoletja. Danes vemo, da se je zgodovina sukala
popolnoma drugače; op. ur.).
Menda še niso blizu ti časi, zakaj mnogim je na
tem, da na smrt bolni Turčin še dolgo ne umrje.
Ob nekem ostanku starojeruzalemskega zidu je
stojalo z debelimi knjigami. Ruska nuna poje polglasno. Otožno, milo odmeva njen glas od zidu in
cerkvenih sten. Menda molijo tu noč in dan za carja
in carsko hišo.
Tudi jaz pomolim, da bi slovanski Rusiji prisijala
luč resnice in miru, potem odideva.
Vratarica ni hotela sprejeti nobenega daru.
HARAM – SVETI OKRAJ
Pred gostiščem naju čakata kavas Ali in mršav
turški vojak. Namenjeni smo na kraj, od koder so me
včeraj napodili s kamenjem. Islam si je znal tam, kjer
je bil nekdaj judovski tempelj, urediti svoja svetišča.
Za Meko je muslimanu Jeruzalem najsvetejše mesto. Do leta 1850 ni videl teh svetišč noben kristjan.
Krimska vojska je upognila verski fanatizem. Dandanes sprejmejo čuvaji svetišč vsakega obiskovalca
prav radi, ker je bakšiš ublažil fanatizem in odprl tudi
ta vrata, kakor veliko drugih. Tu pa tam še zablisne
oko kakega derviša in če ti poskušajo natvesti razne
“medvede” (zgodbice), se ne smeš nasmehniti. Brez
kavasa in vojaka pa tudi danes ne gre.
Stopamo po “Via Dolorosa”. Skoraj bi se bil bal
vojaka. In ta Kurd nama je dan v varstvo! Zato pa
je več zaupanja vzbujal Ali. To ti je Arabec od pet
do glave. Danes je nekoliko praznično oblečen.
V svoji lični, z zlatom obšiti uniformi stopa pred
nama kakor kraljev sin. Tu pa tam zarožlja s svojo
z zlatom opremljeno damaščanko, ali pa udari s
težkim korobačem za kakim paglavcem, ki se noče
takoj umakniti. Kljub tej viteški postavi mi je srce
le malo lezlo v hlače, ko se bližamo tistim usodnim
vratom, kjer je včeraj brenčalo kamenje. Moj strah
ni bil upravičen.

