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Glavni oltar cerkve SV. MARIJA V PUŠČAVI je izjemno bogat. Ima kar štiri nadstropja, krasi ga pa množica angelov 
in svetnikov. Sredi med njimi je Puščavska Marija, ki so jo že od začetkov častili kot Marijo Pomagaj. Župnijska cerkev 
Sv. Marija v Puščavi je zanimiva zaradi svoje lege na Pohorju. Ni namreč na hribu, kot množica naših gorskih cerkva, 
ampak v samoti stisnjena med strme bregove in strugo Radoljne, ki se ji v bližini pridruži Lamprehtov potok, oba 
skupaj se pa malo niže izlivata v Dravo. Prvo cerkev na tem mestu je leta 1627 zgradil Hieronim, opat šentpavelske 
benediktinske opatije. Njegov naslednik opat Filip jo je kakih 50 let kasneje tako preuredil  in povečal, da od Hiero-
nimove ni ostalo praktično nič. O njej govori le spominska plošča za prezbiterijem. Benediktinci iz Šentpavla so leta 
1091 dobili v posest velik del sveta v Dravski dolini in so v poznejših stoletjih močno oblikovali duhovnost prebivalcev 
ter kulturni razvoj in gospodarski napredek teh krajev. Njihova uprava je imela svoj sedež v graščini v Fali, ki je od 
Puščave oddaljena komaj 3 km.

OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca, zato v začetku praznujemo rožnovensko nedeljo (6.). V oktobru sta 
še dve nedelji posvečeni posebnim namenom: misijonska (21.), ki nas spominja na obveznost oznanjevanja veselega 
oznanila vsem tistim, ki ga še niso bili deležni, in veže vsakega kristjana; ter žegnanjska (28.), ki je spomin na posvečenje 
vseh cerkva na slovenskem področju. Ta nedelja je bila uvedena še v Avstriji, ko je vsaka cerkev praznovala žegnanje 
na svojo obletnico in so se zato shodi kar vrstili, ob njih pa tudi neredi in pretepi. Zato je državna oblast v soglasju s 
cerkveno posamezna žegnanja prepovedala in postavila vsa na eno edino nedeljo in s tem zlorabam odlomila ost. 
Drugi godovi oktobra pa so: cerkvena učiteljica in zavetnica misijonov, karmeličanka Terezija od Deteta Jezusa (1.); 
spomin angelov varuhov (2.), ki se jim je treba vsakodnevno priporočati; redovni ustanovitelj frančiškanov, minoritov, 
kapucinov, klaris in svetnega tretjega reda Frančišek Asiški (4.); redovni ustanovitelj kartuzijanov Bruno (6.); duhovnik 
Janez Leonardi in očak Abraham (oba 9.); frančiškanski mučenci Daniel in tovariši (10.); škof Maksimilijan Celjski (12.); 
cerkvena učiteljica, karmeličanka Terezija Velika-Avilska (15.); pospeševateljica češčenja Srca Jezusovega Marjeta Marija 
Alacoque (16.); apostolski učenec, škof in mučenec Ignacij Antiohijski (17.); evangelist in spremljevalec sv. Pavla Luka 
(18.); redovni reformator Peter Alkantarski ter kanadski mučenci Izak Jogues in tovariši (vsi 19.); opat Vendelin ter univer-
zitetni profesor in tretjerednik Contardo Ferrini (oba 20.); mučenka Uršula (21.); frančiškanski pridigar Janez Kapistran 
(23.); ustanovitelj klaretincev in škof Anton Marija Claret (24.) ter apostola Simon in Juda Tadej (28.).
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Če si nepotrpežlj iv, štej do deset, preden odgovoriš; če si jezen, štej do sto.
nemški pregovor

Vinotoka če zmrzuje,
pa prosinca odjenjuje.

Sv. Gal (16.) – deževen ali suh –
prihodnjega poletja ovaduh.

Če je na Uršule (21.) lepo,
še lene babe nastíl dobó.

Simon in Juda (28.)
se s snegom prebuda.

OKTOBER – VINOTOK
		1	 P	 Terezija	Deteta	Jezusa,	red.;	Remigij,	šk.;
		2	 T	 Angeli	varuhi;	Teofil	(Bogoljub),	spok.;
		3	 S	 Evald,	muč.;	Gerard,	op.;	Kandid,	muč.;
		4	 Č	 Frančišek	Asiški,	red.	ust.;	Petronij,	šk.;
		5	 P	 PRVI	PETEK;	Placid,	muč.;	Marcelin,	šk.;
		6	 S	 PRVA	SOBOTA;	Bruno,	red.	ust.;

 7 N 27. NEDELJA MED LETOM;	Rožnovenska	
Mati	Božja;	Marko	I.,	pap.;	Sergij,	muč.;

		8	 P	 Demetrij,	muč.;	Marcel,	muč.;
		9	 T	 Janez	Leonardi,	duh.;	Abraham,	očak;
	10	S	 Frančišek	Borgia,	red.;	Danijel	in	tov.,	

muč.;
	11	Č	 Janez	XXIII.,	pap.;	German,	šk.,	muč.;	

Marija	Soledad	Torres,	red.	ust.;
	12	 P	 Maksimilijan	Celjski,	šk.;	Vilfrid	Yorški,	šk.;
	 	 	 Serafin	iz	Montegranara,	red.;
	13	S	 Edvard,	kralj;	Gerald	iz	Aurillaca,	vitez;

	14	N	 28. NEDELJA MED LETOM,	Kalist	I.,	pap.,	
muč.;	Gavdencij	(Veselko),	šk.,	muč.;

	15	 P	 Terezija	Velika	(Avilska),	red.,	c.	uč.;
	16	 T	 Marjeta	Alacoque,	red.;	Gerard	Majella,	red.;
	17	S	 Ignacij	Antiohijski,	šk.,	muč.;	Rudolf,	šk.;
	18	Č	 Luka,	evangelist;	Julijan,	pušč.;
	19	 P	 Izak	Jogues,	duh.	in	tov.	kanadski	muč.;	

Peter	Alkantarski,	red.;	Etbin,	op.;
	20	S	 Vendelin,	op.;	Contardo	Ferrini,	tretjered-

nik;	Pavel	od	Križa,	red.	ust.;

	21	N	 29. NEDELJA MED LETOM;	Uršula,	muč.;	
	22	 P	 Janez	Pavel	II.,	pap.;	Marko,	šk.;
	23	 T	 Janez	Kapistran,	red.;	Severin	iz	Kölna,	šk.;
	24	S	 Anton	Marija	Claret,	šk.,	red.	ust.;		
25	Č	 Krizant	in	Darija	(Darinka),	muč.;
	26	 P	 Bonaventura	iz	Potenze,	red.;	Lucija,	muč.;
	27	S	 Sabina,	muč.;	Vincenc,	muč.;

 28 N 30. NEDELJA MED LETOM;	Simon	in	Juda	
Tadej,	ap.;	Fidel,	muč.;	Cirila,	muč.,

	29	 P	 Narcis,	šk.;	Ermelinda	Brabantska,	dev.;
	30	 T	 Alfonz	Rodriguez,	red.;	Marcel,	muč.;
	31	S	 Volbenk	(Bolfenk,	Wolfgang),	šk.

UREDNIK VAM
Oktober	je	eden	tistih	mesecev,	ko	se	v	njem	zvrsti	

toliko	praznikov	in	spominov,	da	ni	samo	vprašanje	
vrstnega	 reda,	 ampak	 celo,	 katerega	 bi	 se	 lotil	 in	
katerega	 opustil.	 Za	 nas,	 frančiškane,	 je	 gotovo	
najvažnejši	praznik	sv. Frančiška Asiškega	(4.	ok-
tober),	ki	ni	samo	ustanovitelj	našega	reda,	ampak	
tudi	ženske	veje,	kontemplativnega	reda	klaris	in	še	
tako	imenovanega	Tretjega	reda,	ki	je	dostopen	vsem	
ljudem	katerega	koli	poklica	in	stanu.	Tega	danes	raje	
imenujemo	“Frančiškova	družina”,	čeprav	naziv	ni	čiso	
pravilen,	saj	v	véliko	Frančiškovo	družino	spada	tudi	
Prvi	red	(frančiškani,	minoriti	in	kapucini)	in	Drugi	red	
(klarise).	V	Sloveniji	imamo	vse:	frančiškani,	mino-
riti	in	kapucini	imamo	vsak	svojo	redovno	provinco,	
ki	 obsega	meje	 države	Slovenije;	 klarise	 imajo	 tri	
samostane:	v	Nazarjah,	v	Turnišču	in	v	ljubljanskih	
Dolnicah;	kar	zadeva	Frančiškovo	družino	pa	je	treba	
razlikovati	Svetni	 tretji	 red,	 torej	 člane,	 ki	 živijo	 v	
svojih	poklicih	in	na	svojih	domovih,	se	pa	drže	Fran-
čiškove	duhovnosti,	in	redovne	kongregacije,	ki	imajo	
svoje	konstitucije	urejene	na	temelju	Frančiškovega	
Tretjega	reda.	Teh	kongregacij	je	na	svetu	mnogo	in	
so	večinoma	omejene	na	posamezne	države	ali	po-
dročja.	V	Sloveniji	sta	taki	kongregaciji:	Frančiškanke	
Brezmadežnega	Spočetja,	ki	imajo	poleg	slovenske	
tudi	črnogorsko	provinco,	in	Šolske	sestre	sv.	Franči-
ška	Kristusa	Kralja,	ki	so	se	iz	Slovenije	razširile	tudi	
v	Italijo,	Avstrijo,	Združene	države	in	Argentino.	In	ko	
že	govorimo	o	razširjenosti	Frančiškove	duhovnosti,	
je	treba	poudariti,	da	je	prav	Frančiškov	Svetni	tre-
tji	red	v	Sloveniji	zaslužen	za	Plečnikovo	cerkev	sv.	
Frančiška	v	ljubljanski	Šiški.	Svoje	pove	tudi,	da	so	bili	
člani	Svetnega	tretjega	reda	in	so	še,	osebnosti	kot	
je	bil	sveti	papež	Janez	XXIII.	ali	sveti	profesor	prava	
Contardo	Ferrini.	Ta	dva	sem	omenil	še	posebno	zato,	
ker	v	zvezi	s	Tretjim	redom	nekateri	radi	parafrazi-
rajo	Prešernove	verze	iz	njegove	Nebeške procesije 
(čeprav	to	sploh	ni	bil	pesnikov	namen):	Kakor, de 
za beračúne / in za kmetiče samo, / za menihe in za 
nune / bil bi ustvaril jaz nebo!
Med	 pomembnimi	 dnevi	 v	 oktobru	 so	 tudi	 tri	

nedelje:	 rožnovenska	 (7.),	misijonska	 (21.)	 in	
žegnanjska	28.).	Oktober	je	mesec	rožnega	venca,	
rožnovenska	nedelja	pa	je	še	poseben	poudarek	tej	
molitvi.	O	njem	govori	dejstvo,	da	je	sv.	Janez	XXIII.	
kljub	vsej	zaposlenosti	kot	papež	vsak	dan	izmolil	vse	
tri	dele.	O	misijonski	nedelji	ne	bi	posebej	govoril,	
saj	vsi	vemo,	da	misijoni	in	misijonarji	za	svoje	delo	
potrebujejo	oboje:	duhovno	podporo	z	molitvijo	 in	
materialno	 podporo.	 Žegnanjska	 nedelja,	 spomin	
godu	 lastne	 Cerkve,	 pa	 utrjuje	 našo	 vero,	 saj	 se	
svoje	cerkve	vsi	rad	spominjamo:	tisti,	ki	živimo	v	
njeni	senci,	tisti,	ki	živimo	proč	od	nje,	pa	se	k	njej	
vračamo,	pa	tudi	tisti,	ki	so	se	odselili	drugam	in	jim	
je	spomin	na	vero	njihovih	otroških	dni.

p. Bernardin
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S LUŽBA
P. Bernardin Sušnik

7. oktober
27. nedelja med letom
ZAKONSKA ZVESTOBA IN OTROCI
Mr 10,2-16
Odlomki	iz	Markovega	evangelija,	ki	jih	beremo	od	

22.	do	30.	navadne	nedelje	so	v	celotnem	Markovem	
evangeliju	časovno	in	krajevno	umeščeni	v	tretji	del	
evangelija.	V	prvem,	zelo	kratkem	delu,	je	poročilo	
o	Jezusovi	pripravi	na	javno	delovanje	(1,1-1,21).	
Drugi	del	obravnava	Jezusovo	delovanje	v	Galileji	
(1,21-6,6),	tretji	njegovo	potovanje	proti	Jeruzalemu	
(6,7-10,52),	četrti	pa	njegovo	bivanje	v	Jeruzale-
mu	do	smrti,	vstajenja	in	vnebohoda	(11,1-16,20)	
Nekatere	nedelje	evangelij	opisuje	po	dva	dogodka,	
nekatere	pa	enega	samega,	odvisno	pač	od	dolžine	
opisa.	Tako	imamo	na	27.	nedeljo	med	letom	dva	
dogodka	iz	tretjega	dela:	razprava	s	farizeji	o	ločitvi	
zakona	in	Jezusov	odnos	do	otrok.	Glede	ločitve	je	
bila	stara	zaveza	dokaj	popustljiva,	v	novi	zavezi	pa	
nihče	ne	sme	biti	preziran,	poniževan,	stiskan	ali	celo	
zasužnjen,	torej	manj	vreden	od	drugega.	Najbolj	pa	
to	velja	za	ženo,	ki	jo	mora	z	možem	vezati	ljubezen,	
v	kateri	ni	prostora	za	kakršnokoli	sebičnost,	da	o	
socialni	krivici	ločitve	niti	ne	govorimo.	Med	možem	
in	ženo	mora	vladati	obojestransko	spoštovanje,	kar	
izključuje	pravico	moža,	da	bi	ženo	odpustil.	Drugi	
zakon	ločencev	je	Kristus	popolnoma	jasno	obsodil	
kot	 prešuštvo.	 Lahko	 govoričimo	 o	 spremenjenih	
časih	 brez	 konca	 in	 kraja	 –	 neločljivost	 veljavno	
sklenjenega	 zakona	 je	 dejstvo,	 ki	 ga	 ni	mogoče	
spremeniti.	Jezus	se	tukaj	sklicuje	na	začetno	Oče-
tovo	 voljo,	 ki	 je	 hotel	 svet,	 v	 katerem	bi	 vladalo	
odrešenje.	Kristus	 izpolnjuje	zmagoslavje	te	volje	
in	jo	izvršuje.	Božje	kraljestvo	je		prav	v	tem	svetu	
odrešenja,	ki	nam	ga	Kristus	spet	daje	nazaj.	Tu	je	
tudi	stična	točka	z	otroci,	katerim	je	posvečen	drugi	
del	nedeljskega	evangelija.	Edino	na	ta	način	je	mo-
goče	tudi	otrokom	zagotoviti	tisto	ljubezen	in	skrb,	o	
kateri	govori	drugi	del	našega	nedeljskega	odlomka.	
Učenci	so	bili	slabe	volje,	pa	ne	zaradi	Jezusovega	
ravnanja,	ampak	zaradi	judovskega	odnosa	do	otrok.	
Otroka	so	namreč	do	njegove	spolne	zrelosti	imeli	
za	nepopolnega	človeka,	ki	ni	zmožen	izpolnjevati	
postavo,	torej	nesposoben	tudi	za	kakršnokoli	dobro	
delo.	Svetost	zakona	je	namreč	svetost	družine,	v	
kateri	 imajo	 tudi	 otroci	 svoje	 neodtujljivo	mesto,	
in	je	osnovna	celica	družbe.	In	propad	marsikatere	
družbene	vrednote,	ki	se	odraža	tudi	v	svetovni	go-
spodarski	krizi,	je	samo	posledica	propada	družinskih	
vrednot.	Zato	je	bila	tudi	skrb	vsakega	totalitarnega	
režima	čim	bolj	uničiti	družino.	Tem	smo	bili	priče	
ne	samo	v	preteklosti,	ampak	tudi	v	naši	dneh,	ko	
se	očitno	vračamo	v	totalitarizem.	Posledica	pa	je:	
kjer	ni	poštenja	v	družini,	ga	tudi	v	poslih	ne	bo	in	to	
čutimo	na	lastni	koži.	Podirati	in	uničevati	je	lahko,	
popravljati	pa	 težko.	Po	drugi	 strani	 je	pa	dobro,	
da	Kristus	ne	živi	v	naših	časih,	saj	bi	ga	sodobni	
uničevalci	družine	nemudoma	razglasili	za	pedofila.

14. oktober
28. nedelja med letom
ODPOVED ZARADI JEZUSA
Mr 10,17-30
Odlomek	je	en	del	ureditve	krščanskega	življenja,	

ki	 jo		prinaša	10.	poglavje	Markovega	evangelija.	
Zanimiv	je	razvoj	odnosa	do	 imetja,	ki	ga	razvija	
evangelist,	 sledeč	 pripovedim	 o	 Kristusu.	 Bogati	
mladenič	povprašuje	kako	postati	 deležen	večne-
ga	življenja.	Predmet	njegove	želje	je	torej	Božje	
kraljestvo.	Na	prvi	Jezusov	odgovor,	naj	spolnjuje	
zapovedi,	reče,	da	je	to	počel	od	mladosti,	kaj	mu	
še	manjka.	 Izkaže	 se	 torej,	 da	 je	 pravi	 Izraelec,	
zgleden	 član	 sinajske	 zaveze.	 V	 nadaljevanju	 je	
njegovo	prizadevanje,	da	bi	ubogal	Boga	brez	ome-
jitev,	postavljeno	na	preizkušnjo.	Jezus	mu	predloži	
“edino	stvar”,	ki	mu	še	manjka.	V	bistvu	gre	za	verski	
pristop	k	Jezusu	kot	tistem,	ki	razodeva	v	vsej	pol-
nosti	Božjo	voljo.	V	odpovedi	zemeljskim	dobrinam	
se	mora	po	evangeljskem	namenu	v	tem	mladeniču	
uresničiti	prestop	iz	Stare	zaveze	v	območje	Božjega	
kraljestva,	ki	se	je	po	Jezusu	približalo.	Kristus	to	
drugo	pot	poveže	s	težavami,	ki	jih	povzročajo	ma-
terialne	dobrine.	Človek	se	nanje	zlahka	tako	zelo	
naveže,	da	mu	postanejo	prvi	in	celo	edini	smoter	
v	življenju,	kar	pomeni,	da	jih	postavi	na	mesto,	ki	
pripada	samo	Bogu.	Čim	se	pa	to	zgodi,	je	človek	
že	odpadel	od	Boga,	saj	postavljati	na	mesto	Boga	
nekoga	ali	nekaj	drugega,	pomeni	malikovanje.	In	
prav	temu	smo	priča	v	našem	času.	Do	svetovne	
gospodarske	krize	je	prišlo	prav	zaradi	tega,	ker	je	
sorazmerno	majhno	število	ljudi,	ki	pa	so	na	ključnih	
položajih,	popustilo	svojemu	pohlepu	in	nenasitnosti	
in	 dobesedno	 iz	 bogastva	 naredilo	 svojega	 boga.	
Jezus	brez	ovinkov	potrdi,	da	je	(človeško)	nemo-
goče,	da	bi	kak	bogataš	dosegel	Božje	kraljestvo.	
Učenci	so	prepadeni		in	skušajo	razjasniti	pomen	te	
trditve.	In	tu	pride	rešitev.	Učencem	Jezus	zatrdi:	
kar	je	nemogoče	človeku,	ni	nemogoče	Bogu.	Prav	
nasprotno:	njegova	vsemogočnost	se	razodeva	prav	
ob	nemogočih	stvareh.	V	Jezusovih	besedah	imamo	
odmev	tistega,	kar	je	Bog	rekel	Abrahamu:	»Ali	je	za	
Gospoda	kaj	pretežko?«	Očak	je	osebno	izkusil	in	to	
na	način,	ki	bi	moral	postati	pravilo	vsem	vernim,	da	
za	Boga	ni	nič	nemogoče	(prim.	Lk	1,37).	Razpravlja-
nje	o	“kristjanu	in	bogastvu”	se	konča	s	pozitivnim	
odlomkom.	Peter	v	imenu	vseh	učencev	omeni,	da	so	
tudi	ljudje,	ki	v	duhu	pokorščine	slede	Božjemu	klicu.	
V	tem	prizoru,	kjer	je	dobro	čutiti	poznejšo	redakcijo,	
ni	pojasnjen	globoki	odnos	med	“odpovedati	se”	in	
“slediti”,	vendar	iz	primerjave	evangelijev	vidimo,	da	
je	odpoved	zemeljskim	dobrinam	nujna	predvsem,	
ker	so	ovira	svobodi	pred	Bogom	in	službi	kraljestvu,	
ki	ima	priti.	Vsekakor	pa	Jezus	v	odgovoru	Petru	na	
vprašanje,	kaj	bo	njihov	delež,	ker	so	zaradi	njega	
vse	zapustili,	jasno	nakaže,	da	plačilo	ni	samo	večno	
življenje,	ampak	da	se	Božja	skrb	razteza	tudi	na	
vse,	kar	je	v	tem	življenju	potrebno.
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BESEDE
21. oktober
29. nedelja med letom
BOŽJI SIN JE DAL SVOJE ŽIVLJENJE ZA NAS
Mr 10,35-45
Eden	 izmed	 problemov	 v	 življenju,	 v	 katerem	

se	prej	ali	 slej	 znajde	vsak	kristjan,	 je	vprašanje	
časti	in	prednosti.Ti	problemi	so	včasih	stvar	vlju-
dnosti	(recimo,	komu	dati	prednost	pri	vhodu	skozi	
vrata),	 včasih	 pa	 stvar	 neusmiljenega	 prerivanja	
in	 komolčenja	 (značilen	 je	 primer	 Slovenije,	 kjer	
najdeš	ministra,	ki	se	je	zrinil	v	vsako	vlado).	Jezus	
bi	se	pri	svojem	“pravilniku”	za	življenje	kristjana	
moral	ukvarjati	tudi	s	tem	vprašanjem,	pa	so	mu	
za	to	dali	priliko	kar	člani	apostolskega	zbora	sami,	
kakor	je	to	opisano	v	evangeliju	te	nedelje.	Potek	
dogodka	ni	čisto	jasen,	saj	imamo	o	njem	dve	po-
ročili,	Markovo	in	Matejevo.	Po	Markovem	poročilu	
sta	to	storila	Zebedejeva	sinova	apostola	Jakob	in	
Janez,	po	Matejevem	poročilu	pa	je	to	storila	njuna	
mati.	Skupni	imenovalec	obeh	poročil	je,	da	vsi	ti	
protagonisti	zgodbe	gledajo	na	kraljestvo,	ki	ga	pri-
naša	Kristus,	kot	na	nekakšno	zemeljsko	vladavino,	
v	kateri	si	nekateri	hočejo	že	vnaprej	zagotoviti	kaka	
donosna	mesta.	“Sedeti	na	 levi	 in	desni	vladarja”	
je	pomenilo	biti	deležen	njegove	oblasti	in	pravic	in	
si	seveda	napolniti	žepe.	V	svojem	odgovoru	Jezus	
pokaže,	da	se	njegovo	“kraljestvo”	bistveno	razlikuje	
od	zemeljskih	vladavin.	Kot	sredstvo	za	vstop	vanj	
uporablja	dva	izraza:	“kelih”	in	“krst”.	“Piti	kelih”	je	
dokaj	splošen	svetopisemski	izraz,	ki	pomeni	“trpeti”,	
nov	pa	je	“krst	trpljenja”,	ki	ima	isti	pomen.	Jezus	
se	ne	omeji	zgolj	na	popravek	ponosnega,	skoraj	
ošabnega	 »Moreva!«	 s	 tem,	 da	 bo	 treba	 najprej	
sodelovati	 pri	 trpljenju,	 ampak	 sporoči	 tudi,	 kdo	
razpolaga	z	učenci	pri	razdeljevanju	nalog	v	mesijan-
skem	kraljestvu.	Odlomek	torej	postavlja	v	središče	
pozornosti	najprej	učence	in	potem	Jezusa.	Treba	
je	 premisliti	 nerazumevanje	 učencev	 pri	 sledenju	
Kristusu:	to	sta	dva	pojma,	ki	dosežeta	svoj	vrhu-
nec	v	koncu	odlomka:	»kdor	hoče	postati	velik	med	
vami,	naj	bo	vaš	strežnik,	in	kdor	hoče	biti	prvi	med	
vami,	naj	bo	vsem	služabnik.	Saj	tudi	Sin	človekov	
ni	prišel,	da	bi	mu	stregli,	ampak	da	bi	stregel	 in	
dal	svoje	življenje	v	odkupnino	za	mnoge.«	Želja,	
ki	sta	jo	izrazila	Zebedejeva	sinova,	kaže	kako	so	
neizsledna	Gospodova	pota,	ki	tečejo	v	nasprotno	
smer	kot	vsaka	človeška	misel.	Jezus	ne	obljublja	
vpliva,	moči,	naslovov,	časti	in	napredovanja,	am-
pak	hoče	sodelovanje	pri	svoji	lastni	usodi.	Pa	tudi	
v	tej	smeri	ostanejo	vsa	pota	odprta,	saj	ni	mogoče	
govoriti	o	kaki	službi	ali	poslu,	ki	naj	bi	kristjanu	pri-
padal	ali	bi	ga	celo	zaslužil.	Z	drugimi	besedami:	tudi		
potem,	ko	je	“pil	kelih”	in	“bil	krščen”	kristjan	nima	
pravice,	da	bi	sam	odločal,	kakšna	bo	njegova	pot	
skozi	življenje.	To	vrsto	stvari	more	razumeti	samo	
ljubezen.	“Služba”	in	“služiti”	nista	samo	besedi,	ki	
sta	globoko	zakoreninjeni	v	evangeliju,	ampak	tudi	
način	življenja,	ki	je	temeljen	za	kristjana.

28. oktober
30. nedelja med letom
SLEPI PROSI JEZUSA, DA BI SPREGLEDAL
Mr 10,46-52
Če	v	pripovedi	o	ozdravljenju	slepega	Bartimája	

analiziramo	shemo,	po	kateri	so	opisani	ti	dogodki	
(opis	bolezni,	prošnja	za	ozdravljenje,	ozdravljenje,	
preizkus	ozdravljenja),	potem	ugotovimo,	da	je	za	
Marka	ta	zgodba	vse	kaj	drugega	kot	pripoved	običaj-
nega	čudežnega	dogodka.	Jezus	je	z	učenci	“na	poti”	
proti	svojemu	zmagoslavnemu	vhodu	v	Jeruzalem	in	
proti	smrti	na	križu.	Na	tej	“poti”	se	znajde	slepi	berač	
Bartimáj,	ki	mu	bo	sledil	na	tej	“poti”	čim	bo	spre-
gledal.	Za	Marka	je	“pot”	podoba	sledenja	Kristusu	
in	učenja,	kar	dokazujejo	ne	le	večkratne	napovedi	
trpljenja,	ampak	tudi	stavki	o	vstopu	v	življenje	in	
“nebeško	kraljestvo	preko	poti,	ki	skozi	trpljenje	vodi	
v	slavo.	Pa	vendar	učenci	in	celo	sam	Peter	zapadejo	
v	hud	nesporazum	spričo	te	“poti”:	prestrašijo	se,	
nočejo	služiti,	trpeti,	zaupati	se	Bogu,	ampak	gospo-
dovati.	So	“slepi”.	Ko	Markov	evangelij	na	hitro	poroča	
o	ozdravljenju	slepega	Bartimája,	hoče	izraziti	prav	
to:	ozdravljenje	slepega	na	koncu	potovanja	ob	je-
zeru	ima	svojo	vzporednico	v	izpovedi	vere	rimskega	
stotnika	neposredno	po	križanju.	Prizor	slepega	se	s	
klicem	»Jezus,	Davidov	sin,	usmili	se	me,«	poveže	
z	vhodom	v	Jeruzalem,	ki	se	bo	zgodil	neposredno	
po	tem.	Tisti	namreč,	ki	gredo	pred	njim	in	ki	mu	
sledijo,	kličejo:	»Hozána!	Blagoslovljen,	ki	prihaja	
v	 Gospodovem	 imenu!	 Blagoslovljeno	 kraljestvo	
našega	očeta	Davida,	kraljestvo,	ki	prihaja!	Hozána	
na	višavah!«	Ozdravljeni	slepec	je	začel	s	temi	klici,	
ki	bodo	odmevali	ob	slovesnem	vhodu	v	Jeruzalem.	
Ob	tem	je	vredno	omeniti	nekaj	posebnosti.	Ko	Je-
zus	odhaja	iz	Jerihe,	naleti	na	Bartimája,	ki	“sedi	ob	
poti”.	Tudi	tu	je	“pot”	podoba	sledenja	Kristusu.	Ko	je	
slepi	slišal,	da	prihaja	Jezus,	je	začel	vpiti	in	prositi	
za	ozdravljenje.	Ko	so	ga	mnogi	grajali,	naj	umolk-
ne,	je	vpil	še	glasneje,	kar	kaže	njegovo	vero.	Za	
razliko	od	opisa	okoliščin,	je	višek	zgodbe,	pogovor	
med	slepim	in	Kristusom,	čisto	kratek.	To	daje	misliti,	
kakšen	je	položaj	besedila:	sicer	samostojna	zgodba,	
ki	jo	pa		podpira	zgodovinski	kompleks,	v	katerega	
je	postavljena.	Omembe	je	vreden	tudi	Bartimájev	
nagovor	 Kristusa:	Rabbuní	 namesto	 preprostega	
Rabbi.	Dobeseden	prevod	bi	bil	Moj	učitelj.	Najbrž	
gre	za	razliko:	Jezus	iz	Nazareta	bi	bil	samo	Rabbi	
(učitelj),	sin	Davidov	pa	je	Rabbuní,	moj	učitelj.	Ko	
slepi	spregleda,	mu	Jezus	reče:	»Pojdi,	tvoja	vera	
te	je	rešila!«	Rešila!	Izraz,	ki	bolj	namiguje	na	od-
rešenje	kot	pa	na	ozdravljenje	slepote.	Množica,	ki	
je	bila	navzoča,	pa	kljub	temu,	da	vidi,	ostane	slepa	
in	ne	spozna	nujnosti	hoje	za	Kristusom.	In	kaj	je	z	
nami?	Ali	smo	verni,	ki	smo	spregledali	in	hodimo	za	
Kristusom?	So	mnoge	stopnje	vere,	pa	tudi	mnoge	
stopnje	nevere.	Od	kristjanov	samo	po	imenu,	do	
tistih,	ki	si	za	resnično	krščansko	življenje	prizade-
vajo.	Kje	smo	mi?	Ali	si	vsaj	prizadevamo	priti	više?
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Ne	pozna	Frančiška,	kdor	ne	pozna	težav,	s	katerimi	
se	je	moral	spoprijeti	on	in	njegov	red	glede	dela.
Na	prvi	pogled	se	zdi,	da	je	stvar	čisto	preprosta:	Fran-

čišek	je	poslal	brate	na	apostolsko	pot.	Hodili	so	iz	kraja	
v	kraj,	prenočevali,	kjer	je	naneslo,	čez	dan	pa	pridigali	
in	delali.	Kardinal	 Jakob	Vitry	poroča	o	njih	 leta	1216:	
»Podnevi	prihajajo	v	mesta	in	vasi,	da	bi	s	svojim	opo-
minjanjem	pridobili	ljudi,	medtem	pa	pomagajo	pri	delu;	
zvečer	se	zberejo	na	samotnem	kraju,	da	bi	se	posvetili	
premišljevanju.«
Frančišek	je	imel	pred	očmi	večjo	ali	manjšo	skupino	

bratov,	ki	so	hodili	po	deželi	kot	potujoči	pridigarji	ali	kot	
pridigajoči	priložnostni	delavci;	niso	vezani	na	eno	mesto,	
ampak	so	apostolsko	delavni	ljudje,	njih	samostan	je	ves	
svet.	Preživljajo	naj	se	z	delom	svojih	rok.	To	bi	še	ne	bilo	
nič	posebnega,	če	ne	bi	Frančišek	spregovoril	tudi	o	plačilu	
za	delo.	V	potrjenem	Vodilu	stoje	za	to	besede:	»Kot plačilo 
za delo pa naj sprejemajo zase in za svoje brate telesu po-
trebne reči, razen denarja; tega ne smejo sprejeti, tudi če 
jim ga ponudijo.«	Frančiškova	prepoved	denarja	je	umljiva,	
če	upoštevamo,	da	 je	 takrat	denar	pomenil	nekaj	dru-

gega,	kakor	
danes.	 Ta-
kratni	denar	
je	bil	to,	če-
mur	bi	danes	rekli	obratni	kapital,	ki	ima	trajno	vrednost	in	varno	
bodočnost,	medtem	ko	za	današnje	papirnate	bankovce	nič	ne	
vemo,	koliko	bodo	jutri	veljali.
Način	dela	prvih	Frančiškovih	bratov	je	najlepše	razviden	iz	

življenja	blaženega	Egidija,	enega	prvih	tovarišev	svetega	Fran-
čiška.	Kamor	Egidij	s	svojimi	tovariši	pride,	si	poišče	delo.	Vdinja	
se	kot	dninar,	toda	tako,	da	si	izgovori	nekaj	prostega	časa,	ki	ga	
porabi	za	pobožne	vaje,	zlasti	za	molitev	duhovnih	dnevnic.	Pri	
delu	je	vedno	dobre	volje	in	uren.	Vsako	delo,	pa	naj	je	še	tako	
preprosto,	mu	je	dobrodošlo.	Ko	ga	Frančišek	leta	1214	pošlje	
v	Ancono,	plete	košare	in	jih	s	tovariši	nosi	na	trg.	Za	plačilo	
jemljejo	samo,	kar	potrebujejo	za	hrano	in	obleko.	Z	marljivim	
delom	je	toliko	zaslužil,	da	je	oblekel	siromašnejše	brate.
V	Rimu	je	vsako	jutro	hodil	v	gozd	po	butaro	suhljadi,	ki	jo	je	

prodal,	ne	za	denar,	ampak	za	hrano	in	prenočišče.	Ko	je	ženica,	
ki	je	kupila	butaro,	spoznala	redovnika,	mu	je	hotela	plačati	več.	
Egidij	je	rekel:	»Nočem,	da	bi	me	premagala	lakomnost!«	in	ni	
hotel	sprejeti	viška;	še	od	dogovorjenega	plačila	je	polovico	vrnil.
Na	cesti	je	naletel	na	moža,	ki	je	hotel	najeti	koga,	da	bi	mu	

klatil	orehe.	Pa	ni	mogel	nikogar	dobiti,	ker	je	bilo	drevje	zelo	
visoko	in	daleč	od	Rima.	Pristopil	je	Egidij	in	se	ponudil:	»Rad	
ti	bom	pomagal.«	Pogodila	sta	se	za	del	orehov.	Egidij	se	je	po-
križal,	se	popel	na	drevje	in	ga	oklatil.	Za	plačilo	je	dobil	toliko	
orehov,	da	so	bili	žepi	premajhni.	Slekel	je	kuto,	zavezal	rokave,	
nasipal	orehe	v	kuto,	odnesel	v	mesto	in	razdelil	revežem.
Tako	 je	bilo	 v	 začetku,	 ko	 je	bila	 Frančiškova	bratovščina	

še	majhna.	Prvi	bratje	so	znali	delati	»zvesto in pobožno, tako 
da so se izognili lenobi, sovražnici duše, niso pa ugasnili duha 
pobožnosti.«	Frančišek	je	izpeljal	zamisel,	naj	bo	delo	sredstvo,	
ki	pomaga	človeku	do	srečnega	življenja,	ne	pa	tiran,	ki	ga	rine	
v	sužnosti	pridobitništva.

P. Vladimir Kos

ŠE ENA OD DVANAJSTERIH ROŽ
MISIJONARKI MARIJI

Oj, Misijonarka spod streh Nazareta!
Bila si pri Jezusu z bitjem srca,
presrečna, kaj vse se njegovim obeta:
on sam kot pijača, kot jed iz neba.

Morda si v Jeruzalem iti želela,
razblinjat sovraštvo do Jezusa – v mir.
Čutila si, da bi nikdár ne uspela –
vse Sina besede zasmeha so vir.

Skoz hišno si okence zrla bregove –
nekje tam med njimi potuje tvoj Sin:
ozdravlja, izganja hudobne duhove –
o, da bi verjeli Delilcu dobrin!

P. MARTIN PERC

FRA NČIŠEK IN D ELO
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
ZADNJE VESTI Z BELEGA NILA

Zoper	barijsko	nasilnost	 je	 bilo	 treba	napraviti	
okoli	dvorišča	trdno	ograjo	z	močnimi	vrati;	skušnja	
namreč	kaže,	da	ko	Barijec	vzkipi	v	jezi,	se	potem	
hitro	pomiri.	Stanovitni	so	samo	v	krvni	osveti.
Otroci	prihajajo	že	ob	sončnem	vzhodu.	Pozdra-

vijo:	 »Hvaljen	 bodi	 Jezus	 Kristus,«	 se	 umijejo	 in	
gredo	k	maši.	Sledi	verski	pouk	na	podlagi	šesterih	
temeljnih	resnic.	Vse	pa	je	treba	razlagati	s	prime-
rami,	 zgledi	 in	 povestmi	 in	 tako	 približati	 srcu	 in	
vsakdanjemu	življenju.	Pred	jedjo	in	po	jedi	molijo;	
če	kdo	pozabi,	ga	tovariši	spomnijo.	Trikrat	na	dan	
zvoni	angelovo	češčenje.	Med	nedeljsko	službo	božjo	
z	velikim	veseljem	pojo,	zlasti	Marijine	pesmi.	Ko	
je	nekoč	prišlo	k	službi	božji	tudi	nekaj	krščanskih	
nakupovalcev	slonovine,	so	bili	misijonski	učenci	zelo	
ponosni,	češ:	ti	odrasli,	mogočni	in	bogati	možje	so	
iste	vere	kakor	mi.
Überbacher	zelo	pogreša	učitelja	Danningerja,	ki	

se	je	odpeljal	v	Evropo,	ker	mu	je	bil	v	veliko	pomoč,	
a	je	bil	tudi	zelo	skromen	in	z	vsem	zadovoljen.	»Če	
je	osamelost	nekaj	trdega,	je	še	tem	trša,	če	odhaja	
tak	tovariš.	Pa	bodi	vse	priporočeno	Bogu;	božja	roka	
me	bo	vzdrževala,«	pristavlja.	Najbolj	pa	potrebuje	
barijski	misijonar	 krepost	 potrpežljivosti.	 Mnogo	
potrpljenja	je	treba,	da	se	že	en	otrok	odvadi	ene	
same	slabe	lastnosti;	kaj	šele,	da	se	prevzgoji	cel	
poganski,	pokvarjen	in	poživinjen	narod!
Zdaj	že	zna	toliko	barijščine,	da	lahko	uči	v	cerkvi	

in v šoli.
Kakor	v	opravičilo	svojemu	slabemu	poročilu	je	

na	koncu	zapisal:	»Tudi	mi	smo	delali	v	občevanju	
z	Barijci	napake.	Večkrat	smo	si	morali	priznati,	da	
smo	jih	premalo	poznali.«	Lahko	bi	bil	še	dostavil:	
»Pravilno	poučiti	nas	je	pa	mogla	samo	izkušnja.«
Letno	poročilo	Marijinega	društva	za	leto	1856/57	

piše	na	strani	12	o	Gondokoru:
Eden	 izmed	misijonskih	 učencev	 je	malo	 pred	

smrtjo	 prejel	 sveti	 krst.	 Gospod	 Überbacher	 je	
moral	po	vseh	štirih	zlesti	v	tesno	kočo.	Dobil	ga	je	
ležečega	v	materinem	naročju.	Ko	je	v	imenu	troe-
dinega	Boga	zlil	vodo	nadenj,	so	navzoči	umolknili	
in	rekli:	»Zdaj	moli.«	Vrnil	se	je	v	misijonsko	hišo	
in	z	učenci	zapel	misijonski	psalm:	»Hvalite	Gos-
poda	vsi	narodi!«	Ponoči	 je	deček	umrl.	Takoj	 so	
ga	pokopali	poleg	domače	koče;	črnci	so	pa	začeli	
s	 svojimi	 žalnimi	 slovesnostmi.	 Vse	 je	 kričalo	 in	
delalo	hrup;	deklice	so	skakale	in	pele	žalostinke,	
žene	so	tulile,	mati	je	sedela	pri	grobu.	Oče	je	tekal	
okoli	kakor	blazen,	potem	se	je	s	sulico	v	roki	vrnil	
h	grobu.	Pel	je	žalne	pesmi	in	s	sulico	suval	v	grob.	
Medtem	so	v	misijonski	kapeli	peli	zadušnico,	nakar	
so	šli	vsi	v	sprevodu	venkaj,	da	blagoslovijo	grob.	
Vsi	okrog	groba	sedeči	pogani	so	umolknili,	njihova	
žalna	slovesnost	je	prenehala,	začel	se	je	krščanski	
obred.	Ob	 grobu	 je	 gospod	Überbacher	 govoril	 o	
neumrljivosti	duše	in	o	vstajenju.	V	šoli	se	je	potem	

z	otroki	takole	razgovarjal:
»Kje	je	naš	Gregor?«
»Njegovo	 truplo	počiva	v	grobu,	njegova	duša	

pa	je	zgoraj.«
»Ali	 gredo,	 ko	 umrjemo,	 naše	 duše	 takoj	 v	

nebesa?«
»Najprej	gredo	pred	obličje	Jezusa	Kristusa,	ki	

jih	sodi	in	odloči,	kam	naj	gre	duša.«
»Ali	je	Gregor	gotovo	v	nebesih?«
»Da.	Ti	si	ga	umil	(krstil).«
»Umil	 sem	 ga	 torej	 v	 imenu	 Boga.	 Ali	 to	 kaj	

pomaga?«
»Če	ga	ti	umiješ	v	imenu	Boga,	očisti	Sveti	Duh	

dušo	z	Jezusovim	trpljenjem	vseh	madežev.	S	tem	
postanemo	božji	otroci;	Bog	nas	potem	ljubi.«
»Zakaj	pa	umivamo	s	sveto	vodo?«
»Jezus	 je	 ukazal,	 da	 ti	 vliješ	 od	 zunaj	 vodo,	

tako	vemo	prav	točno,	kateri	dan	in	kateri	trenutek	
postanemo	božji	otroci.«
»Ali	je	Gregor	res	postal	božji	otrok?«
»Da.	Z	nami	je	molil	in	z	nami	se	je	učil.«
»Ali	je	po	umivanju	z	vodo	Vélikega	Duha	storil	

kaj	slabega?«
»Ne,	ni	mogel,	ker	je	imel	hude	bolečine.«
»Ali	je	torej	gotovo	zgoraj?	Ali	je	dobil	nebesa	v	

dediščino?«
»Da,	kot	božji	otrok.«
»Ali	zdaj	pozna	Boga?«
»Boga	gleda	in	hvali.«
Da	vidimo,	kakšen	 je	barijski	 jezik,	prinašamo	

tukaj	eno	izmed	Marijinih	pesmi,	ki	jo	je	gondokorska	
črna	mladina	rada	pela:

1. Máriá, do nake lín,
Nake ji malokojin;
Nake apa, kolon, ki,
Kajo nake do mufi.

2. Nake lin da afiga,
Nake lin da aema,
Maria, do nake lin,
Gvea Kristi tatakin.

3. Do dabor fafarajak!
Gveanit loki, jo kek;
Gveja do, rodo bain
Ji tevili nakelin.

4. Gabriel adiniki:
Roroman ko do mufi!
Mun kodo, nabudija,
Maria, do farana.

1. Marija, ti si čista vsa,
čistejša kakor angeli;
bolj kakor sonce ali luna
si bila vedno čista.

2. Sveta, čista, brezmadežna
si bila spočeta v materinem
                                            naročju;
brezmadežna si, neoskrunjena,
tako nas uči Cerkev.

3. Sij svetlo, jutranjica!
Nebo in zemlja sta Gospodova;
pa samo tebe je brezmadežno
in brezgrešno ustvaril Bog.

4. Gabrijel izreče visoko besedo:
Pozdravljena, tako se naj vedno
                                                  glasi!
Milosti polna, Gospod je s teboj,
Marija, tako te pozdravljamo.

Po	naše:
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BRA LI SMO . . .
MÜNCHEN —	Poslovodkinja	nemške	“veje”	pape-
ške	dobrodelne	ustanove	Cerkev v stiski Karin Ma-
ria	Fenbert	je	objavila	podatek,	da	so	se	lani	zelo	
povečala	njena	denarna	sredstva	zaradi	večje	da-
režljivosti	Nemcev.	Ta	so	bila	lani	pri	nemški	“veji”	
dobrodelne	ustanove	večja	za	29,5	odstotka	(15,4	
milijona	 evrov).	 Po	 vsem	 svetu	 pa	 se	 je	 lani	 ”v	
blagajno	dobrodelne	ustanove	steklo	125	milijonov	
evrov,	več	kot	štiri	milijone	manj	kakor	leta	2016.
RIM —	Vatikanski	astronom	Gabriele	Gionti	je	po-
poln	lunin	mrk	27.	julija	ocenil	kot	pripomoček,	ki	
lahko	človeka	pripelje	nazaj	k	resničnosti.	Zemlja	
je	v	vesolju	»kot	zrno	peska	na	obali,	vendar	kot	
zrno	peska,	ki	nosi	v	sebi	začetek	vzroka	življenja,	
povezanega	 z	 Bogom,	 začetek	 neskončnega,	 če-
mur	se	človek	čudi.
RIM —	 Papež	 Frančišek	 je	 na	 god	 ustanovitelja	
jezuitov	 sv.	 Ignacija	 Lojolskega	31.	 julija	 obiskal	
sedež	reda	v	Rimu.	Med	drugim	se	je	srečal	z	vr-
hovnim	predstojnikom	reda	Arturjem	Soso.	Po	obi-
sku	 so	 sporočili,	 da	 je	 bil	 to	 “preprost	 in	 bratski	
trenutek”	v	redu,	katerega	član	je	Jorge	Mario	Ber-
goglio,	sedanji	papež,	že	od	leta	1958.	Točno	pred	
45	leti,	31.	julija	1973,	je	bil	imenovan	tudi	za	pro-
vinciala	Družbe	Jezusove	v	Argentini.
AKRA —	Predstavniki	najpomembnejših	ver	v	Gani	
so	začeli	skupno	kampanjo	zoper	korupcijo.	Pred-
sednik	Ganske	škofovske	konference	nadškof	Phi-
lip	Naameh	je	povedal,	da	bodo	po	vsej	državi	že	v	
osnovnih	šolah	ustanovili	t.	i.	“integritetne	skupi-
ne”,	s	pomočjo	katerih	naj	bi	že	učence	seznanjali	
s	tem,	kako	je	potrebno	spremeniti	družbo.
JOHANNESBURG —	Nadškof	Buti	Joseph	Tlhaga-
le	je	ob	200-letnici	obstoja	Katoliške	cerkve	v	Juž-
noafriški	republiki	branil	prejšnje	misijonarje	v	tej	
državi	pred	očitkom,	da	so	sodelovali	s	kolonialnim	
režimom.	Čeprav	je	bil	njihov	“civilizacijski	misijon”	
včasih	 “napačen”,	 je	 prevladala	 njihova	 pozitivna	
dediščina.
VATIKAN —	Mednarodnega	strokovnega	zaseda-
nja	o	regenerativnih	medicinskih	raziskavah	v	Va-
tikanu	sta	se	s	strokovnjaki	s	področja	zdravstva,	
raziskovanja,	 javnih	 občil	 in	 sprostitve	 udeležila	
tudi	33-letna	ameriška	pevka	Katy	Perry	in	britan-
ski	 igralec	41-letni	Orlando	Bloom.	Papež	Franči-
šek	ju	je	pozdravil	pri	avdienci	za	omenjene.
CANBERRA —	 Avstralsko	 državno	 tožilstvo	 in	
obramba	 sta	 se	 sporazumela,	 da	 bo	 preiskovalni	
sodni	postopek	zoper	spolnih	zlorab	in	zamolčanja	
le-teh	osumljenega	kardinala	Georga	Pella	na	dveh	
ločenih	ravneh.	Glavni	postopek	zoper	76-letnega	
Avstralca	se	je	začel	1.	maja	v	Melbournu,	Pell	pa	
je	vnovič	zatrdil,	da	“ni	kriv”.
FREIBURG —	 Založba	 Herder	 je	 izdala	 knjigo	 z	
naslovom Svoboda osvobaja — vera in politika v 
tretjem tisočletju.	V	njej	so	objavljena	izbrana	be-
sedila	papeža	Benedikta	XVI.	o	veri	in	politiki,	med	
njimi	tudi	doslej	še	neobjavljena.

MJANMAR —	V	cerkve	se	je	pred	mjanmarskimi	
vojaki,	ki	se	od	leta	2011	na	obmejnem	območju	
s	Kitajsko	borijo	zoper	“kačinsko	neodvisno	arma-
do”,	zateklo	stotine	članov	te	ogrožene	manjšine.	
Verniki	jim	pomagajo,	saj	so	se	znašli	v	veliki	sti-
ski.	Veliko	Kačinov	se	je	ob	napadih	vojakov	zate-
klo	tudi	v	gozdove.
WÜRZBURG —	Tiskovni	urad	nemške	škofije	Würz-
burg	je	objavil,	da	katoliški	župnijski	listi	v	Nemčiji	
dosegajo	v	 skupni	 nakladi	 od	6,6	do	7,5	milijona	
izvodov.	V	88	%	župnij	izhajajo	večkrat	letno	in	so	
najbolj	tiskano	občilo	Katoliške	cerkve	v	Nemčiji.
VATIKAN —	 Prefekt	 Kongregacije	 za	 vzhodne	
Cerkve	 kardinal	 Leonardo	 Sandri	 je	 v	 pogovoru	
za	spletno	stran	Vatican	News	izjavil,	da	bi	papež	
Frančišek,	ne	da	bi	okleval,	obiskal	Sirijo,	če	bi	ta	
obisk	prispeval	k	miru	in	varnosti	tamkajšnjih	ljudi.	
Papež	»se	ne	boji	zase,	boji	pa	se	za	tiste,	ki	bi	se	
zbrali	ob	njegovem	obisku	in	bi	se	mu	želeli	pribli-
žati.«	Zaradi	tega	še	ni	obiskal	Sirije	ali	sosednjih	
držav	Bližnjega	vzhoda,	na	primer	Iraka.
KAIRO/DUNAJ —	Egiptovski	strokovnjak	za	islam	
p.	Samir	Khalil	Samir	je	v	pogovoru	za	Kathpress	ob	
obisku	v	Avstriji	dejal,	da	bo	morala	Evropa	narediti	
vse,	da	bo	begunce	iz	muslimanskih	držav	po	nji-
hovem	sprejemu	tudi	kulturno	sprejela.	Zdi	se,	da	
“stara	celina”	nima	niti	načrta,	kako	bi	to	naredila.
BAGDAD/RIM —	Tiskovni	urad	kaldejskega	patri-
arhata	je	pred	parlamentarnimi	volitvami	12.	maja	
verne	 kandidate	 pozval,	 naj	 se	 pri	 volilni	 propa-
gandi	izogibljejo	verskim	znamenjem,	ampak	raje	
sklicujejo	na	svoje	poklicne	in	osebne	sposobnosti	
in	nadarjenost.	Še	posebej	naj	tako	delajo	krščan-
ski	kandidati.
BENETKE —	Inž.	Pierpaolo	Campostrini,	odgovo-
ren	za	zaščitna	dela	v	zvezi	z	reševanjem	bazilike	
sv.	Marka	pred	poplavami,	načrtuje,	kako	bi	to	po-
membno	cerkev	bolje	zaščitili	pred	povodnijo.	Po	
eni	od	zamisli	naj	bi	podzemne	odtočne	cevi	pod	
atrijem	opremili	z	avtomatičnimi	ventili,	da	bi	tako	
preprečili	vtekanje	vode	iz	kanalizacije.	Bazilika	je	
namreč	povprečno	več	kot	200	dni	letno	prizadeta	
zaradi visoke vode ali poplav.
BOGOTA —	Kolumbijski	predsednik	 Juan	Manuel	
Santos	je	odredil,	da	enajst	članov	t.	i.	“resničnost-
ne	 komisije”,	 ki	 bo	 preiskovala	 desetletne	 spore,	
napetosti	in	obračunavanja	v	Kolumbiji,	začne	de-
lovati.	Pripomnil	 je:	»Žrtve	pogosto	ne	želijo	po-
prav	krivic,	marveč	predvsem	zvedeti	resnico.«
SANTIAGO —	 Čilenski	 predsednik	 Sebastian	 Pi-
nera	je	kardinala	Ricarda	Ezzatija	pozval,	naj	bolj	
previdno	 in	 odgovorno	 izbira	 besede,	 saj	 so	 pri-
merjave	ljudi	z	živalmi	v	razpravi	v	zvezi	z	odloči-
tvijo	in	določitvijo	spola	neprimerne.	Kardinal	Ez-
zati	je	dejal,	da	če	mački	damo	ime	psa,	s	tem	še	
ni	to	tudi	postala.
CIUDAD DE MEXICO —	Mehiški	škofje	so	obsodili	
napotitev	 vojakov	na	ameriško-mehiško	mejo,	 ki	
jo	 je	 odredil	 ameriški	 predsednik	 Donald	 Trump.	
Prepričani	so,	da	je	“edina	možnost	za	prihodnost	
tega	območja	gradnja	mostov	zaupanja	in	skupne-
ga	razvoja	in	ne	zidovi	nasilja	in	nečlovečnosti”.
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KIGALI —	 Ruandski	 predsednik	 Paul	 Kagame	 je	
ob	obletnici	genocida	(7.	aprila	1994),	v	katerem	
so	v	stotih	dneh	pobili	milijon	ljudi,	prosil	Boga	po-
moči,	da	se	kaj	takega	ne	bi	več	zgodilo.	Kagameju	
se	je	posrečilo	s	pomočjo	upornikov	Ruandske	do-
moljubne	fronte	(RPF)	ustaviti	strahovito	divjanje	
hutujskih	skrajnežev	in	povračilne	ukrepe	Tutsijev	
ter	vzeti	oblast	v	svoje	roke;	kritiki	mu	očitajo	av-
toritaren	način	vodenja	države.
ST. PÖLTEN —	Nekdanji	krški	škof	Alois	Schwarz	
je	Kongregacijo	za	škofe	pisno	prosil,	naj	preveri	in	
pojasni	očitke,	ki	so	se	začeli	širiti	v	javnosti	glede	
njegovega	vodenja	omenjene	škofije,	poroča	APA.	
Da	 je	 to	 res	 naredil,	 je	 za	 Kathpress	 1.	 avgusta	
potrdila	 njegova	 tiskovna	 predstavnica	 Katharina	
Brandner.	Dejala	je,	da	škof	Schwarz	ne	bo	komen-
tiral	tekočih	razprav,	marveč	bo	počakal	na	odgo-
vor	iz	Rima;	predvsem	se	želi	osredotočiti	na	nove	
škofovske	naloge	v	škofiji	Sankt	Pölten.
PALERMO —	Nadškof	Corrado	Lorefice	je	v	pogo-
voru	za	Avvenire	pred	obiskom	papeža	Frančiška	
15.	 septembra	v	 tem	sicilijanskem	mestu	ob	25.	
obletnici	 uboja	 borca	 zoper	mafijo	 duhovnika	 bl.	
Giuseppa	“Pina”	Puglisija	pozval	kristjane,	naj	se	
še	močneje	uprejo	temu	zlu.	Posvaril	jih	je,	da	se	
je	mafija	zgolj	reorganizirala	in	postala	neke	vrste	
“mednarodno	podjetje”,	ki	tako	“kot	kameleon	na-
redi	vse,	da	je	ne	bi	odkrili”.
WASHINGTON — Vodstvo	Konference	ženskih	re-
dovnic	(LCWR)	je	po	“primeru”	kardinala	McCarric-
ka	pozvalo	svoje	članice,	naj	takoj	prijavijo	vsako	
spolno	 zlorabo	 duhovnika.	 Odgovorne	 cerkvene	
oblasti	pa,	naj	»sprejmejo	ukrepe,	s	katerimi	bodo	
končali	 kulturo	molka,	 storilce	 poklicali	 na	 odgo-
vornost,	žrtvam	zlorab	pa	zagotovili	podporo«.	
DUNAJ/ABUJA — Nigerijski	kardinal	John	Onaiye-
kan	 je	 v	 pogovoru	 za	 spletno	 stran	 “religion.orf.
si”	izrazil	presenečenje,	da	si	cerkve	v	Evropi	de-
lajo	 tolikšne	 skrbi	 zaradi	 homoseksualnosti;	 bolj	
bi	 jih	morale	skrbeti	vedno	bolj	prazne	cerkve	 in	
pomanjkanje	duhovnikov.	V	Nigeriji	tako	kristjani	
kot	 muslimani	 odklanjajo	 homoseksualnost	 in	 je	
ljubezen	med	človekoma	istega	spola	celo	kazniva.	
Cerkev	naj	homoseksualcev	“ne	demonizira”,	drži	
naj	se	jasnih	cerkvenopravnih	določil.
DUBLIN — Kardinal	 Christoph	 Schönborn	 je	 pri	
svetovnem	srečanju	družin	22.	avgusta	v	Dublinu	
na	 Irskem	 s	 soavtorico	 Michaelo	 von	 Heereman	
in	 irskim	 škofom	Brendanom	Leahyjem	predstavil	
prvo	izdajo	katekizma	v	angleškem	jeziku	za	otro-
ke,	stare	od	8	do	12	let,	z	naslovom	Youcat	for	Kids.
DUNAJ — Katekizem	 	 YOUCAT	 for	 Kids	 je	 izdala	
Avstrijska	škofovska	konferenca,	v	nemščini	 je	že	
na	voljo	v	knjigarnah,	do	konca	leta	bo	izšel	v	de-
setih	jezikih.
TALIN — Ruski	internetni	portal	Interfax-Religion	
poroča,	 da	 namerava	 estonska	 vlada	 cerkvam	 v	
Estoniji	plačati	okrog	8,2	milijarde	evrov	kot	od-
škodnino	za	veliko	škodo,	prizadejano	v	drugi	sve-
tovni	vojni.	Oblasti	in	cerkve	so	se	tudi	sporazume-
le,	da	se	bodo	v	prihodnje	odpovedale	vnovičnemu	
zahtevku	zaradi	izgubljenega	premoženja.

GENOVA — Nekdanji	predsednik	Italijanske	ško-
fovske	konference	kardinal	Angelo	Bagnasco	je	pri	
predstavitvi	knjige	pogovorov	z	njim	dejal,	da	se	
sekularizem	tudi	v	Italiji	širi	kot	v	drugih	evropskih	
državah.	»V	verskem	pogledu	ni	v	Italiji	nič	druga-
če	…,«	je	priznal	kardinal.
PARIZ — Frederic	Potier,	pri	francoski	vladi	poob-
laščen	za	boj	zoper	protijudovsko	razpoloženje	in	
dejanja,	je	povedal,	da	so	Judje	vedno	pogosteje	
žrtve	nasilja	v	svojih	domovih	in	stanovanjih.	To	jih	
zelo	vznemirja	in	plaši.
VARŠAVA — List	Gazeta	Wyborcza	je	objavil	novi-
co,	sklicujoč	se	na	podatke	iniciative	žrtev	spolnih	
zlorab	“Ne	bojte	se!”,	da	ministrstvo	za	pravosodje	
ni	na	začetku	januarja	na	medmrežju	objavilo	po-
datkov	o	56	duhovnikih,	ki	prestajajo	kazen	zaradi	
omenjenih	zlih	dejanj.	Žrtve	spolnih	zlorab	so	za-
radi	tega	poljski	vladi	očitale,	da	ščiti	duhovnike.
BARCELONA — Španska	 javna	 občila	 poročajo,	
da	 so	 z	 začetkom	 letošnjega	 leta	 zelo	 poostrili	
varnostne	 ukrepe	 za	 obvarovanje	 obiskovalcev	
svetovno	znane	cerkve	Svete	družine.	Za	najnovejše	
varnostne	naprave	so	namenili	dva	milijona	evrov.
VARŠAVA — Cerkveni	 statistični	 zavod	 je	 objavil	
podatek,	da	je	lani	oktobra,	ko	so	šteli	nedeljnike,	
bilo	pri	nedeljski	maši	po	vsej	Poljski	le	36,7%	kato-
ličanov.	To	je	najmanj	doslej	od	leta	1980,	ko	so	za-
čeli	šteti	nedeljnike;	tedaj	jih	je	bilo	pri	maši	51%.	
Omenjeni	podatek	—	36,7%	—	pa	je	še	vedno	visok	
glede	na	druge	države	Evrope,	saj	 je	na	primer	v	
Nemčiji	leta	2016	prišlo	k	maši	le	10,2	%	katoliča-
nov.	Redno	hodijo	k	nedeljski	maši,	podobno	kot	na	
Poljskem,	Irci,	v	večjem	številu	pa	Maltežani.
LYON — Francoski	 poročevalski	 portal	 Infocatho	
poroča,	da	je	lyonski	nadškof	kardinal	Philippe	Bar-
barin	 predlagal	 papežu	 Frančišku,	 naj	 sv.	 Irene-
ja	 iz	Lyona	razglasi	za	“cerkvenega	očeta	edinosti	
Cerkve”.	Papež	je	s	pismom	z	dne	4.	januarja	načel-
no	soglašal	s	kardinalovim	predlogom,	obenem	pa	
francoske	škofe	in	rektorje	teoloških	univerzitetnih	
zavodov	pozval,	da	naj	podpro	kardinalov	poziv.
VARŠAVA — Predsednik	Poljske	škofovske	konfe-
rence	nadškof	Stanislaw	Gadecki	je	izrazil	upanje,	
da	 bo	 poljska	 vlada	 po	 pogovorih	 s	 predstavniki	
Cerkve	odprla	 “humanitarni	koridor”	za	begunce.	
Spomnil	je	na	to,	da	je	tudi	italijanska	vlada	mo-
rala	krepko	zajeti	sapo,	preden	je	na	prigovarjanje	
skupnosti	sv.	Egidija	premagala	odpor	do	omenje-
ne	možnosti	za	pomoč	beguncem.	Poljska	škofov-
ska	konferenca	 in	Karitas	si	zlasti	prizadevata	za	
sprejem	sirskih	družin	v	stiski.
ISLAMABAD — Azijska	 katoliška	 agencija	 Uca-
news	poroča,	da	so	člani	parlamenta	v	pakistanski	
pokrajini	 Khyber	 Pakhtunkhwa	 vsem	 šestim	 krš-
čanskim	cerkvam	dovolili,	da	vnovič	odprejo	svoja	
vrata	vernikom.	To	so	jim	povedali	ustno,	v	krat-
kem	pričakujejo	pisno	potrditev,	je	povedal	pastor	
Pentekostalne	 cerkve	 v	 Abbottabadu	 —	 Christo-
pher	Shakar.	Katoliški	duhovnik	Arshad	Nayer	pa	
je	 obsodil	 ravnanje	 oblasti:	 »Namesto	 da	 bi	 po-
skrbela	za	varnost	omenjenih	cerkva,	je	za	upravo	
pokrajine	udobneje,	da	jih	zapre.«
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Nastanek	večine	božjih	poti	je	pravzaprav	neznan	
ali	pa	zavit	v	legendarnost.
Zanimiva	je		ugotovitev,	da	se	podobni	legendarni	

motivi	o	nastanku	božjih	poti	ponavljajo	pri	nas	in	
drugod.
Marsikatera	božja	pot	je	nastala	zato,	ker	se	je	

na	nekem	mestu	prikazala	svetloba.	To	se	navaja	za	
Ptujsko	goro	ali	za	Novo	Štifto	pri	Gornjem	gradu.	
O	Novi	Štifti	poje	celo	ljudska	pesem:

Gôri, gôri, Toman star!
V našem gojzdi luč gori,
za gotov se čud godi!

Ljudje	so	pohiteli	v	Gornji	grad	in	poročali	škofu,	
kaj	vidijo	v	Tomanovem	gozdu.

S škofom se vzdignejo,
daleč nazaj pridejo,
notri v gojzde Tomanove.
Tam svetlobo vidijo,
kakor pravi slišijo.
Tak je rekel sveti škof:
»Cerkev bomo tu narjal,
Nova Štifta se ji bo djal!«

Drugod	je	nenavadno	lepo	ptičje	petje	v	grmovju	
dalo	pobudo	za	nastanek	božje	poti.	Primer	za	to	je	
Dóbrova	pri	Ljubljani.

Zelo	pogosto	pripoveduje	legenda,	da	se	je	pri-
kazala	Marija	sama	in	naročila	–	navadno	otrokom	
–	da	si	želi	cerkve.	Najbolj	znan	primer	te	vrste	je	
nastanek	božje	poti	na	Sveti	gori	pri	Gorici,	a	tudi	v	
Zágorju	pri	Pilštanju,	na	Koroškem	pa	v	Pókrčah	in	
v	Železni	Kapli	(Marija	v	Trnju).
Tu	in	tam	je	zadoščala	Marijina	prikazen	v	sanjah.	

Na	ta	način	je	baje	nastala	božja	pot	pri	Novi	Štifti	
pri	Ribnici	ali	na	Homcu	pri	Kamniku.

Pogost	legendaren	motiv	je	nadalje	kip	ali	podoba,	
ki	ju	najdejo	preprosti	ljudje.	To	se	pripoveduje	o	
Barbani,	o	Kropi,	o	Višarjah.	Na	Višarjah	je	podoba	
na	 čudežen	 način	 uhajala	 iz	 zaprtega	 prostora	 v	
dolini	in	se	zmerom	znova	pojavljala	na	vrhu	višar-
skega	hriba.	–	Mnogokrat	je	bila	milostna	podoba	
kje	v	grmičevju	ali	na	drevesu.	Tako	je	v	Dóbrovi	
pri	 Ljubljani	pastir,	ki	ga	 je	zvabilo	prelepo	ptičje	
petje,	odkril	Marijino	podobo	v	leščevju.	Pri	Sv.	Križu	
pri	Belih	vodah	so	odkrili	božjo	martro	na	smreki,	
ko	je	izgubljen	vol	klečal	pred	njo.	Motiv	milostne	
podobe,	ki	jo	naplavi	voda	–	kakor	na	Barbani	–	ali	
pa	se	pojavi	na	drevesu,	je	znan	že	v	grški	in	egip-
čanski	antiki.	Iz	drevesa	je	rasla	Marijina	podoba	v	
Velesovem.
Mnogih	milostnih	podob	se	ovija	posebna	legen-

darna	 zgodba.	 Svojevrsten	 primer	 so	 “udarjene”	
Marije	(pri	nas,	postavim,	v	Ljubnem	na	Gorenjskem	
in	v	Št.	Janžu	na	Koroškem.	Nenavadna	zgodba	o	
človeku,	ki	iz	objestnosti	udari	Marijino	podobo,	da	se	
iz	rane	pocedi	kri	in	da	rane	ni	moč	več	preslikati,	je	
ljudstvo	globoko	presunila.	Zato	je	dobila	ljubenska	
legenda	tudi	pesemsko	obliko:

Tamkaj je en zidar zidal,
Marijo je srdito gledal,
Mater Božjo z Lúbnega.
Marija, kaj me tak gledaš,
al jest teb všeč ne delam,
Mati Božja z Lúbnega.
Zidar hitro kladvo zgrabu,

Niko Kuret

NA BOŽJO POT
nadaljevanje

Dobrova

Ljubno
Marija Udarjena
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➧

Marijo je po glavi vdaru,
Mater Božjo z Lúbnega ...

Zidar	je	odšel	v	Rim	in	se	spovedal	papežu.	Ko	
se	je	kot	spokornik	s	težkim	križem	na	rami	vračal	
v	Ljubno,

sámo mu je vkup zvonilo,
same so se luč prižgale
pa same na oltarce djale.

Tipična	za	pojemajoče	versko	življenje	–	zlasti	
v	dobi	reformacije	–	je	legenda	o	Mariji,	ki	se	seli	
drugam.	Takšna	je	legenda	z	Ljubične	pri	Poljčanah,	
kakor	o	njej	poje	pesem:

Ljubički mežnar zgodaj vstane
in gre jutrenco zvonit.
Srečala ga je Marija,
k je z ljubičke cerkve šla.
Mežnar jo prav lepo vpraša:
»Oj Marija, kaj ti fali,
ali ti menjka sveč na oltarji,
al ti menjka svetih maš?«
»Men ne menjka sveč na oltarji,
men ne menjka svetih maš,
men le menjka časi in hvale,
ko je v poljčanski fari ni.«
Mežnar jo prav lepo prosi:
»Oh, Marija, ostani pri nas!«
»Jaz, čeglih pri vas ostanem,
v velikem oltarji več ne bom.
Dol v zvonici sem selo zbrala,
doli bom prebivala,
tje dol gledla na Svete gore,
Svete gore sestrice.«

Pesemski	motiv	je	zašel	tudi	v	Belo	Krajino.
Čisto	legendarnost	je	zapustila	zgodba	o	nastanku	

brezjanske	milostne	podobe.	Postavljena	v	stvarno	

zgodovinsko	okolje	je	že	povsem	novelistična.
S	tem	v	zvezi	si	sodobni	človek	zastavlja	vpraša-

nje,	kaj	naj	si	misli	o	“milostnih	podobah”.	Ljudstvo	
se	v	svojem	podzavestnem	poganskem	pojmovanju	
nagiblje	k	“fetišizmu”.	Milostna	podoba	mu	postane	
malik.	Treznemu	sodniku	se	to	upira,	kakor	se	 je	
upiralo	Primožu	Trubarju	in	njegovim	sobojevnikom	
ali	kakor	je	dražilo	“razsvetljene”	jožefince.
Nauk	Cerkve	glede	tega	je	nedvoumen	in	ga	je	

oblikoval	že	tridentinski	koncil	(sessio	XX),	velja	pa	
za	svete	podobe	sploh.	Kristjan	svete	podobe	spo-
štuje	in	časti,	toda	ne	zato,	ker	da	je	v	njih	nekaj	
božjega	ali	neka	notranja	sila,	zaradi	katere	bi	jih	
bilo	treba	častiti.	Čast,	ki	jim	jo	izkazuje,	velja	samo	
tistemu,	kar	svete	podobe	predstavljajo.	Ne	časti	
torej	Marijine	podobe,	ampak	Marijo,	ki	jo	podoba	
predstavlja.	V	podobi	sami	ni	nobene	posebne	moči.	
Ni	torej	“milostna	podoba”	bistvo	božje	poti.	Podoba	
je	samo	“posrednica	milosti“.	Nešteto	je	božjih	poti,	
kjer	je	prvotna	“milostna	podoba”	ze	zdavnaj	izginila,	
marsikatera	božja	pot	je	v	stoletjih	dobila	že	tretjo,	
četrto	“milostno	podobo”,	pa	zato	“vir	milosti”,	ki	je	
človeški	pameti	sicer	nerazumljiv,	ni	usahnil.
Božjepotništvo	je	rodilo	posebno	pesemsko	zvrst,	

romarsko	 pesem.	 Romarji	 so	 dajali	 v	 njej	 duška	
svojim	občutkom	med	hojo	na	sveti	kraj,	ob	prihodu	
pred	cerkev,	v	cerkvi	sami,	posebno	pa	ob	slovesu.
Pesmi,	ki	so	spremljale	romarje	na	dolgotrajni,	

utrudljivi	poti,	so	bile	preproste	in	pevne.	Pelo	jih	je	
zlahka	staro	in	mlado.

Na hribčku stanuješ,
v nebesih kraljuješ,
le prosi, Marija,
pri Bogu za nas!

Romar	si	je	povezal	šopek	in	z	njim	šel	na	pot.	
Pričal	je	o	človekovi	notranji	vedrini	in	njegovi	pre-
prosti	sreči.	Tako	poje	adlešička	romarska	pesem:

Rasti, rasti, rožmarin,
da si pušeljc naredim,
da ja pojdem naprej ž njim:
po ti cesti zidani,
z drobnim peskom sipani,
kud se šeču romari,
vsi nebeški angeli.
Lipu gloriju pojeju,
Bogu falo dajejo.

Priljubljene	so	bile	pesmi	z	velikim	številom	kitic,	
ki	so	se	le	malenkostno	spreminjale.	To	je	krajšalo	
dolgotrajno	hojo.	Takšna	je	bila	pesem,	ki	je	spre-
mljala	vipavske	romarje	na	Sveto	goro.

Prva ura te noči,
Marija se že veseli.
Pojmo, pojmo na božjo pot,
na božjo pot na Sveto goro!
Če boš, o romar, težko šel,
Jezus ti bo štupence štel,
Marija ti jih bo lonala,
ki je v nebesih kronana.

Začetek	naslednje	kitice	je	bil:	Druga ura te noči ... 

Nova Štifta pri Gornjem Gradu
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in	tako	naprej	do:	Dvanajsta ura te noči ...
Imamo	tudi	pesmi,	ki	so	se	iztrgale	romarju,	ko	

je	utrujen,	lačen	in	žejen	komaj	še	stopal	po	poti	
naprej.

Ljubi si, Šemarna gora,
 jaz pa, romar, gor ne morem:
roka, noga omahuje,
piti, jesti primanjkuje.
O Marija  usmiljena,
prosi za nas Jezusa.

Po	ljudski	veri	je	tudi		hudič	motil	romarje	in	jim	
prigovarjal,	naj	se	obrnejo	in	vrnejo	domov.	Pesem	z	
Vipavskega	pripoveduje	o	romarju,	ki	se	je	spravljal	
na	božjo	pot

... z Lokavskega na svete Višarje.
Romar je pa težko šel,
sam Bog mu je stopinje štel.
Romar se vzdigne in mi gre
gor po Kanalski doli.
Tam ga čaka huda hudoba,
huda hudoba motliva:
»Oj le romar, romar, kam ti greš?«
»Jaz grem na božjo pot,
na lube svete Višarje,
k je Marija v nebsih kronana.«
»Romar, povrni se nazaj,
tam so čudne dužále:
Tam mi zvonovi ne zvonó,
tam mi tičice ne pojó.«
Kaj še romar govori:
»Naj božje volja se zgodi.«

Tako	nadaljuje	romar	pot	“po	Belščam	grabni”,	
kjer	ga	hudoba	spet	pričaka	in	ga	skuša	zavrniti	z	

istimi	besedami.	Dvakrat,	trikrat	še	poskuša,	a	romar	
se	ne	dá	odvrniti.	In	ko	se	bliža	vrhu	–

zvonovi sami zazvonó,
vrate same se odpirajo,
sveče same se vžigajo:
sam Ježuš mu je mašo bral
sam Ježuš mu je mašo bral
en angelc je polek stal ...
Mnogo	pesmi	slavi	božjo	pot.	O	Šmarni	gori	so		

peli	v	Ihanu	takole:
Na te svete Šmarne gore
guar je n velek boži pot
dosti folka guare pride,
dve men štirdeset fará.
Vsem gre Marija naprote
da tga znamna pisanga.
Še jeh ja v cerku spremiva
in ja stopiva na velk utar.
Ti sveta Šmarna guara,
požegni žita n polé
požegni žita n polé,
pa tudi vinske goré.

Podobno	Štajerska	o	Svetih	gorah:

Oh prelepi no veseli
za Marijo je te kraj,
kde jaz ubogi no nevoljni
grešnik sem prišel sem.
Naše duše, serce, telo
se močno razveseli,
kedar tebe, oh Marija,
na Svetih gorah vidimo ...

Nekatere	pesmi	opevajo	 čudež,	 ki	 se	 je	 zgodil	
na	Marijino	priprošnjo.	Takšna	je,	za	primer,	tista	o	
Materi	Božji	in	Kokarij	v	Savinjski	dolini,	ki	je	rešila	
vojaka	iz	turške	ječe:

En soldat iz vranske fare,
u turški ječi zakovan,
on ni ležov, on ni sedu,
to je trpelo let n dan.
»Ko bi moja mamca vedli,
kok se men zdaj godi,
bili bi me utopili,
že v ta pervi kopeli!«

Svete gore ob Sotli

Kokarje
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Toda	siromak	se	spomni	kokarske	Marije	in,	glej,	
zgodi	se	čudež:

V temni noči, boži moči
ona ga je réšila,
use železje se odpade
tudi urate se odpro.
»Tavženkrat bod češena,
o Marija kokarska!
Tebi glihe ni nobena,
take nima celi svet!«
Pesem	o	ljubenski	“udarjeni”	Mariji	smo	že	omenili.
Od	svetniških		božjih	poti	se	je	ohranila,	postavim,	

pesem	o	čudežu,	ki	ga	je	skaručenska	sveta	Lucija	
naredila	hlapcu,	ko	ga	je	vol	sunil	v	oko.

H sveti Vcij se j prporoču,
v treh dneh je zdravje zadobu.
Sveto Vcijo častiv,
častimo jo tud mi
današnji dan!
Na turški meji je bla rajena,
na Skaručni posvečena:
v velikem oltarju stoji,
gnade nam dol deli
vsem romarjem.

Najtežje	je	bilo	za	pobožnega	romarja	slovo	od	
božjepotne	cerkve.	Za	to	priložnost	je	nastalo	dosti	
iz	globokega	občutja	porojenih	pesmi.	Od	Matere	
Božje	na	Sladki	gori	na	Štajerskem	so	se,	postavim,	
poslavljali	takole:

V solzah mi plavajo moje oči
in srce od žalosti v meni kipi,
ker moremo danes slovo jemat,
prelüba Marija, morbit zadnjikrat.

Posebno	bridek	je	ob	slovesu	spomin	na	tiste,	ki	
so	lani	še	bili	na	Gori,	a	jih	letos	več	ni.

Če okoli pogledam, me srce boli,
kolk je lani jih tu bilo, ki letos jih ni.
Od Sladke gore so jemali slovo,
to leto pokopani so v črno zemljo.

Tud z nami zgodilo se ravno tak bo,
znabiti smo letos to zadnjokrat to.
Le sklenemo: Marija, usliši ti nas,
te prosmo, k pomoči nam pridi vsak čas!

Oh smili, Marija se romarov ti,
naj vsaki bo vslišan, ker pride k Marij!

NAJ BO ŽIVLJENJE KRASNO KOT POLETNE ROŽE
IN SMRT KOT JESENSKO LISTJE

Gotovo si kdaj opazoval naravo od spomladi do jeseni. V vsakem 
času je lepa. Skoraj pa bi trdil, da je najlepša jeseni, ko poje 
svojo labodjo pesem. Kdor bi naravo uničil, te pesmi ne bi sli-
šal. – Tudi naše življenje je del narave. Torej ni nekaj statičnega, 
ampak se stalno giblje – raste ... Ko bom znal prisluhniti notra-
njim (nravnim) zakonom in po njih usmerjati svoje življenje, bom 
doživel vsako obdobje v svoji lepoti. In če ne bom storil nasilja 
nad življenjem, mi bo smrt  prav tako lepa kot je bilo življenje.

RABINDRANATH TAGORE
* 7. maja 1861, Kalkuta

+ 7. avgusta 1941, Kalkuta

LIST ZACVETI KO LJUBI
Za rastlino je ljubezen sonce in milo podnebje, za človeka pa toplo 
družinsko ozračje in priznanje njegove osebnosti v družbi. Zaradi 
pomanjkanja ljubezni se večkrat pojavlja brezciljnost, zakrnelost in 
otopelost za višje vrednote ...
Ljubezen je: hoteti drugemu dobro, odmiranje telesa na račun duha, 
odmiranje samega sebe na račun bližnjega ... In ne nazadnje: Bog je 
ljubezen in kdor ostane v ljubezni, ostane v Bogu in Bog v njem. V 
ljubezni zacvetijo talenti: pet si mi jih dal, še drugih pet sem pridobil.

VSAKO DETE PRIHAJA S SPOROČILOM,
DA BOG ŠE NI OBUPAL NAD ČLOVEKOM

Z drugo besedo: Bog hoče ljudi. Hoče človeka. Kako to vemo? 
Ko beremo prvo poglavje prve knjige Svetega pisma, opazi-
mo, da Bog po grehu prvih stašev ni rekel: Pokončal bom te 
ljudi. Ne. Nasprotno. Svojega zakona: Rastita in se množita 
ter napolnjujta zemljo! – ni preklical. Hoče, da živimo. Hoče, 
da smo srečni ... In vsako novo rojstvo je nov dokaza to.

ČLOVEK SE POTOPI V
HRUMEČO MNOŽICO,
DA BI ZADUŠIL HRUP
LASTNEGA MOLKA

Bog govori človeku v samoti 
in ne v hrupu množice. Božjo 
govorico, ki je velikokrat po-
dobna šepetanju vetra, mnogi 
dušijo v množičnih zabavah. 
Nekateri so prepotovali ves 
svet, da so našli resnico. Sv. 
Avguštin je zapisal: Ne hodi 
dalje! Resnica je v tebi, v tvoji 
notranjosti!
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
SEME CERKVE

SOVRAŽNOSTI IN UPIRA NJA
Sinoptični	evangeliji	govore	o	smrti	Janeza	Krstni-

ka	v	zvezi	s	sumničenjem,	ki	ga	je	zbudil	v	Antipovi	
duši	Mesijev	nastop.	»Kralj	Herod	je	slišal	o	Jezusu,	
kajti	njegovo	ime	je	postalo	znano«	(Mr	6,14),	slišal	
je	o	vsem,	kar	se	je	po	njem	godilo;	bil	je	v	skrbeh,	
ker	so	nekateri	govorili,	da	je	Janez	vstal	od	mrtvih,	
nekateri,	da	se		je	prikazal	Elija,	nekateri	zopet,	da	
je	vstal	kateri	 izmed	starih	prerokov.	Herod	pa	je	
rekel:	»Janeza	sem	jaz	dal	obglaviti;	kdo	pa	je	ta,	
o	katerem	slišim	take	reči?«	(Lk	9,9).

Odpor	 četrtne-
ga	 oblastnika	 je	
bil	 samo	 eden	 od	
mnogih	 znamenj	
sovražnega	 giba-
nja,	ki	se	je	začelo	
skoro	 istočasno	 z	
Jezusovim	 javnim	
nastopom,	 se	 na-
pihnilo,	 rastlo	 in	
se	organiziralo	ter	
ostalo	tajna	zveza	
odpora	 proti	 nje-
govemu	 delova-
nju.	 Duša	 odpora	
je	 bila	 farizejska	
ločina.	 Njeni	 vo-
diteji,	ki	so	 ljubo-
sumno pazili na 
izročilo	 in	 dogme	
ter	gledali	v	celo-

tni	veri	sebi	pridržano	področje,	so	očitno	namrščili	
obrvi,	ko	so	videli,	da	si	je	človek,	ki	ni	bil	njihov	in	
ni	imel	na	sebi	pečata	nobene	njihovih	šol	,	dovolil		
potegniti	za	seboj	množice.	V	Galileji	kakor	povsod,	
kjer	so	bili	Judje,	so	bili	tudi	zagrizeni	učeniki	posta-
ve,	ki	so	bili,	kakor	sveta	zveza	ali	prostozidarstvo,	iz	
pokrajine	v	pokrajino	med	seboj	povezani	s	skupnimi	
političnimi	in	duhovnimi	koristmi.	Človek	se		ne	more	
znebiti	vtisa,	da	v	začetku	opazujejo	Jezusa	morda	
s	skrito	mislijo,	da	bi	ga	izkoristili	za	svojo	ločino.	
Nato	pa	so	galilejski	farizeji	vedno	bolj	vznemirjeni	
ter	obveste	svoje	brate	in	učitelje	v	Jeruzalemu,	ki	
jim	pošiljajo	svoje	odposlance	z	nalogo,	da	bi	vohunili	
za	novim	prerokom.	Od	tedaj	je	v	ozadju	evangelj-
skih	prizorov	vedno	njihova	skupina:	njihovo	delo	
so	zahrbtna	vprašanja,	najrazličnejše	plasti,	spletke	
in	kmalu	tudi	morilska	zarota.
Marko	(2.	in	3.	pogl.)	in	Luka	(5.	in	6.	pogl.)	sta	

zbrala	v	zaporednem	pripovedovanju	pet	prizorov,	
kjer	se	razodeva	Jezusovo	mirno	nasprotovanje	fari-
zejem.	Matej	jih	je	razdelil	(9.	in	12.	pogl.).Vsekakor	
je	resnica:	kadarkoli	 ima	priliko,	Mesija	jasno	po-

kaže,	da	nima	njegov	nauk	ničesar	skupnega	z	ma-
lenkostmi	in	premetenostmi	pismoukov	ter	z	mirno	
gotovostjo	zasmehuje	njihove	brezplodne	predpise.
Nekoč	–	bilo	je	čisto	v	začetku	njegovega	nastopa	

konec	maja	ali	v	začetku	junija	leta	28	–	je	Jezus	
govoril	v	prijateljski	hiši	v	Kafarnaumu.	Nanj	je	pre-
žalo	odposlanstvo	učenikov	in	pismoukov,	ki	so	ga	
spraševali	in	poslušali.	Zunaj	je	mrgolela	množica.	
Nosači	so,	kot	vidimo	v	Lurdu,	v	pričakovanju	čudeža	
prinašali	hrome.	Štirje	od	njih,	ki	so	ugotovili,	da	se	
ne	bi	mogli	približati	čudodelniku,	so	se	domislili,	
da	bi	se		bolnikom	po	zunanjih	stopnicah	povzpeli	
na	streho;	v	Hauranu	je	še	danes	veliko	takih	hiš.

Točna	označba	“štirih”	nosačev	je	znamenje	ne-
posrednega	opazovanja..	Bolnika	so	vzeli	iz	postelje	
in	 ga	 niso	 	 utegnili	 položiti	 na	 nosila,	 zato	 so	 bili	
potrebni	štirje	možje	(prim,	Mr	2,3).

Ne	posebno	odporne	terase	na	Vzhodu	so	iz	tanke	
plasti	z	rezanico	mešane	ilovice,	naložene	na	nekak	š		-
ne	slamnice	na	palmovih	vejah	in	trstju,	položenem	
od	trama	do	trama.	Često	popuste	že	pod	težo	hu-
dega	naliva.	Nosači	mrtvoudnega	so	igraje	naredili	
odprtino	v	strehi	in	skozi	njo	kot	zavoj	spustili	bolnika	
v	sobo,	kjer	je	bil	Jezus.	Brezobzirno	nadlegovanje	
pa	Jezusu	ni	bilo	zoprno.	V	njem	je	videl	samo	nji-
hovo	vero.	Zato	je	tudi	rekel:	»Otrok,	odpuščeni	so	
ti	tvoji	grehi.«	Ne	smemo	dvomiti,	da	so	bile	besede	
namenjene	farizejem,	ki	so	se	zdrznili.	Kaj	je	rekel?	
Samo	Bog	more	odpuščati	grehe!	Bogokletje!	Jezus	
pa	je	bral	v	njihovih	srcih.	Iz	njegovih	besed	naj	bi	
razumeli,	kdo	je,	tudi	če	ga	ne	bi	hoteli	razumeti.	
Živemu	Bogu	 ni	 nič	 teže	 ozdraviti	 skrivenčenega	
bolnika	kakor	izbrisati	njegove	grehe.	Zato	je	rekel	
mrtvoudnemu:	»Vstani,	vzemi	posteljo	in	hôdi!«

Kmalu	nato	je	šel	Jezus	ob	jezeru	in	njegovi	so	
šli	 za	 njim.	Obmejno	mesto	 Kafarnaum	 je	 imelo	
mnogo	mitnic,	kjer	so	prežali	užitninski	pazniki	ter	
drugi	uradni	in	neuradni	vohljači.	Ti	“cestninarji”	niso	
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imeli	nič	skupnega	z	veliki	davčnimi	zakupniki,	ki	so	v	
imenu	Rima	izžemali	pokrajine.	Bili	so	mali	uradniki,	
o	katerih	pa	ne	smemo	misliti,	da	so	bili	vsi	slabi.	
Toda	ker	so	sodelovali	v	izžemanjih	četrtnih	obla-
stnikov	in	Rimljanov	ter	bili	služabniki	osovraženih	
gospodarjev,	so	jih	splošno	mrzili.	Neka	talmudska	
razprava	meče	 v	 isti	 koš	 “morilce,	 razbojnike	 in	
cestninarje”.	Po	farizejskih	naukih	je	najmanjši	stik	
z	njimi	človeka	umazal	in	njihov	sloves	je	bil	tako	
strašen,	da	Marko	in	Luka,	ki	poročata	o	dogodku,	
imenujetal	svojega	junaka	Levija	–	ime,	ki	ga	ni	na	
seznamu	apostolov	–	medtem	ko	je	prvi	od	evan-
gelistov	ponižno	povedal,	da	je	šlo	zanj,	cestninarja	
Mateja	(morda	je	imel	obe	imeni).	Ko	je	šel	torej	
Jezus	mimo,	se	je	ozrl	na	enega	od	uradnikov	s	po-
gledom,	ki	je	bil	presunil	že	Natanaela.	Levi-Matej	
je	tako	vstal	in	šel	za	njim.	Kakšno	pohujšanje	za	
čiste!	To	pa	še	ni	vse:	prerok	je	sprejel	tudi	povabilo,	
da	obeduje	z	novim	učencem	–	lepa	pridobitev!	–	v	
družbi	ljudi	istega	kova.

Farizeje	je	spravljal	pri	Jezusu	v	obup	predvsem	
njegov	način,	da	je	mirno	šel	mimo	pravil,	ki	so	bila	
njim	sveta.	Če	mu	očitajo,	da	se	druži	s	cestninarsko	
gnusobo,	jim	z	logičnim	mirom	odgovarja:	»Zdravi	
ne	potrebujejo	zdravnika,	ampak	bolni.	Nisem	prišel	
klicat	pravičnh,	ampak	grešnike.«	Če	ga	sprašujejo,	
kako	je	mogoče,	da	se	njegovi	učenci	ne	menijo	za	
post,	medtem	ko	se	farizeji	in	celo	učenci	Janeza	Kr-
stnika	strogo	postijo,	gre	mimo	njihovega	vprašanja	
tako,	da	ni	več	ničemur	podobno,	prav	gotovo	pa	ne	
temu,	kar	uče	v	rabinski	šoli.	Edini	zakoniti	post	je	
bil	pravzaprav	post	pred	praznikom	sprave,	čemur	
so	se	včasih	pridružili	še	priložnostni	posti,	ki	sta	jih	
odredila	sinedrij	ali	singaoga	za	odvrnitev	nesreče	ali	
za	kak	spominski	dan.	Toda	“ostri	noži”	so	poste	in	
zdržke	natresli	povsod!	Vse	ponedeljke	in	vse	četrtke	
so	poudarjali,	da	darujejo	Bogu	svojo	silno	lakoto.	
Prvi	 kristjani	 so	pozneje	prepovedali	 postiti	 se	 te	
dni,	da	bi	se	ločili	od	njih.	Jezus	bi	jim	mogel	odgo-
voriti	z	dokazi,	z	njimi	razpravljati,	se	sklicevati	na	
postavo.	Toda	ne.	Omejil	se	je	na	odgovor	–	in	nje-
gov	odgovor	je	bil	brez	dvoma	namenjen	njegovim	
zvestim	–	s	katerim	je	napovedal	svoj	usodo:	»Ali	
morejo	svatje	žalovati,	dokler	je	ženin	med	njimi?	
Prišli	pa	bodo	dnevi,	ko	jim	bo	ženin	vzet,	in	takrat	
se	bodo	postili«.	 In	nato	 je	 z	 očitnim	posmehom	
pristavil:	»Nihče	ne	prišije	krpe	iz	novega	blaga	na	
staro	obleko.	Našiv	namreč	obleko	trga,	da	nastane	
še	hujša	raztrganina.	Novega	vina	tudi	ne	vlivajo	v	

stare	mehove,	sicer	mehovi	počijo	in	vino	se	razlije,	
mehovi	pa	uničijo«	Mt	9,15b-17)	Stari	mehovi	na	
tem,	da	počijo?	Ali	je	njegovo	roganje	namenjeno	
farizejskim	predpisom?
Pa	je	šlo	samo	za	sicer	častitljive	predpise,	a	ti	

predpisi	nikakor	niso	bili	zapovedani	v	pravem	po-
menu	besede.		Zdelo	pa	se	je,	da	je	Jezus	po	svoje	
razlagal	tudi	najbolj	brezpogojne	zapovedi	postave!	
Od	vseh	predpisov,	ki	jih	je		uzakonil	Mojzes,	je	bil	
farizejem	najvažnejši	predpis	tedenskega	počitka.	O	
soboti	so	po	mili	volji	premišljevali,	jo	razlagali,	dla-
kocepili	in	dodajali	nove	predpise.	V	talmudu	našteva	
razprava	o	njej	nič	manj	kot	devetintrideset	skupin	
opravil,	ki	jih	prepoveduje	Gospodov	počitek.	Med	
njimi	je	prepoved	napisati	več	kot	dve	črki	abece-
de,	razvozlati	vozel	ali	nesti	zavoj	dlje	kot	dva	tisoč	
komolcev.	Prepirali	so	se,	če	je	dovoljeno	jesti	jajce,	
ki	ga	je	znesla	kokoš	v	soboto,	gotovo	pa	je	bilo	da	
ta	dan	ni	 dovoljeno	nositi	 svojih	 ponarejenih	 zob	
ali	več	kot	tri	amulete,	namreč	lisičji	zob,	kobiličino	
jajce	in	žebelj	obešenca!	Dovolj	je	na	slepo	našteti	
nekaj	tej	bedastih	predpisov,	da	moremo	razumeti,	
zakaj	se	je	hotel	Jezus	vrniti	nazaj	k	preprosti	zdravi	
pameti.	»V	soboto	ne	smemo	odrezati	veje	ali	lista	
niti	odtrgati	sadeža.«	Ker	so	Jezusovi	učenci	tisti	dan	
meli	klasje,	da	bi	se	nasitili,	so	farizeji	že	zabevskali:	
»Glejte,	prepovedano	je,	pa	delajo	tako!«	Zdi	se,	
kakor	da	slišimo	mirni,	morda	malce	šaljivi	glas,	ki	
jim	odgovarja:	»Ali	 niste	nikoli	 brali,	 kaj	 je	 storil	
David,	ko	je	potreboval	in	je	bil	lačen	sam	in	tisti,	
ki	so	bili	z	njim?	Kako	je	ob	času	vélikega	duhov-
nika	Abjatárja	stopil	v	Božjo	hišo	in	jedel	položene	
hlebe,	ki	jih	smejo	jesti	samo	duhovniki,	in	jih	dal	
tudi	 tistim,	ki	 so	bili	 z	njim?	Nato	 jim	 je	govoril:	
»Sobota	je	ustvarjena	zaradi	človeka	in	ne	človek	
zaradi	sobote!«	Toda	dokazovanje,	ki	se	sklicuje	na	
človečnost,	ima	malo	uspeha	pri	obsedencih	obre-
da.	Zaradi	njega	so	bili	le	še	bolj	razdraženi.	In	ko	
je	Jezus	dopolnil	mero	svojih	izzivanj	in	naredil	na	
neko	soboto	čudež,	ter	vrnil	nesrečnežu,	ki	je	imel	
popolnoma	suho	roko,	rabo	njegovega	uda,	ni	bilo	v	
njih	nobenega	dvoma,	nobenega	obotavljanja	več:	
»Farizeji	so	takoj	odšli	in	se	s	herodovci	posvetovali	
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zoper	njega,	kako	bi	ga	umorili«	(Mr	3,6).
Tako	je	bil	Kristus	od	prvega	trenutka,	ko	je	začel	

oznanjati	svoje	poslanstvo,	v	nasprotju	s	prilago-
dljivci	svojega	časa.	Komaj	je	nastopil,	že	je	postal	
po	lastnih	besedah	»znamenje,	ki	se	mu	nasprotuje«	
(Lk	2,34).	Zarota,	ki	se	ji	je	leta	30	posrečilo,	da	ga	
privede	na	morišče,	je	bila,	lahko	rečemo,	zasnovana	
že	tisto	uro,	ko	so	farizeji	spoznali	cilj,	ki	ga	je	za-
sledoval.	Njihovi	nasprotniki,	herodovci,	s	katerimi	
so	 se	učeniki	 postave	 združili	 proti	 Jezusu,	 so	 se	
mogli	boriti	proti	njemu	iz	političnih	razlogov,	ker	so	
se	bali	gibanja,	ki	ga	je	ustvarjal.	Pri	farizejih	pa	je	
šlo	za	čisto	nekaj	drugega:	v	njem	so	se	borili	proti	
tistemu,	ki	je	trdil,	da	je	Bog.	Dogodek,	o	katerem	
obširno	 poroča	 Janezov	 evangelij	 (5,1-47),	 kaže	
to	dejstvo	v	polni	luči.	Jezus	je	šel	k	nekemu,	brez	
dvoma	binkoštnemu	prazniku,	v	Jeruzalem.	Prišel	je	
k	ribniku	četrti	Betésda,	ob	vratih,	skozi	katera	so	
vodili	v	svetišče	daritvene	ovce.	Ribnik	so	obdajala	
štiri	stebrišča,	po	sredi	pa	ga	je	delilo	pêto,	kjer	so	
se	zbirali	ljudje	in	klepetali.

Ribnik	s	pêtimi	stebrišči	se	je	zdel	prvotno	zelo	
skrivnosten.	Ali	 je	bil	peterokoten?	Nekateri	privr-
ženci	simbolizma	so	hoteli	videti	v	petih	stebriščih	
petero	knjig	postave,	v	ribniku	pa	Izraela.	Francoski	
arhitekt	Mauss	ga	je	našel	na	zemljišču	cerkve	sv.	Ane	
in	dokazal,	da	gre	samo	za	dolg	pravokotnik,	obdan	
od	stebrišč,	ki	ga	seka	po	sredi	še	peto	stebrišče.	
Obsega	90	x	40	m.	Vzdolž	hodnika,	ki	vodi	k	jamam,	
kjer	so	našli	izkopanine,	je	danes	v	102	jezikih	ali	
narečjih	besedilo	evangeljskega	poročila	o	čudežu.

Judje	so	pripisovali	vodi	zdravilno	moč;	kadar	je	
zapljuskala,	je	bil	prvi	bolnik,	ki	se	je	mogel	vreči	
vanjo,	prav	gotovo	ozdravljen	kakor	tisti,	ki	so	se	
mogli	 kopati	 v	 zdravilnih	 vrelcih	 sredi	 Tiberijske-
ga	 jezera.	 Zato	 je	 v	 njih	 »ležalo	 veliko	 bolnikov:	
slepih,	hromih	 in	sušičnih.	Čakali	so	na	valovanje	
vode	...		Med	njimi	je	bil	tudi	človek,	ki	je	bil	bolan	
osemintrideset	let.	Jezus	ga	je	videl,	kako	leži	tam,	
in	ker	je	vedel,	da	je	že	dolgo	bolan,	mu	je	rekel:	
›Bi	rad	ozdravel?‹	Bolnik	mu	je	odgovoril:	›Gospod,	
nimam	človeka,	ki	bi	me	dal	v	kopel,	kadar	se	voda	
vzburka.	Medtem	ko	grem	tja,	se	spusti	pred	menoj	
kdo	drug.‹	Jezus	mu	je	rekel:	›Vstani,	vzemi	svojo	
posteljo	in	hôdi!‹	In	mož	je	takoj	ozdravel.	Vzel	je	
posteljo	in	hodil.	Tisti	dan	pa	je	bila	sobota	...«
Dogodek	spominja	na	tiste,	ki	smo	jih	že	videli.	

Ogorčenje	jeruzalemskih	farizejev,	ki	se	pohujšuje-

jo,	je	seveda	isto	kot	njihovih	galilejskih	tovarišev.	
Vendar	Jezus	iz	neznanega	razloga	–	morda	zato,	
da	pripravi	pot	temu,	kar	se	bo	pozneje	zgodilo	v	
svetem	mestu	–	porabi	priliko,	da	pojasni	svoje	rav-
nanje.	Tistim,	ki	mu	očitajo,	da	je	oskrunil	soboto,	
namreč	odgovarja:	»Moj	Oče	dela	do	zdaj	in	tudi	jaz	
delam.«	Ali	ni	že	galilejskim	farizejem	kratko	pove-
dal,	da	je	»Sin	človekov	gospodar	sobote?«	Tu	je	
popolnoma	jasen,	tu	je	pričevalec,	Očetov	poslanec,	
od	katerega	bodo	videli	še	večja	dela	od	teh.	Tisti,	
ki	spe	v	grobovih,	bodo	na	njegov	klic	vstali	iz	njih.	
Sodil	jih	bo	on,	Jezus.	Farizeji	ne	razumejo	postave,	
ki	jo	neprestano	študirajo:	njen	pravi	razlagalec	je	
on,	Jezus,	Mesija.	Njihov	tožnik	bo	sam	Mojzes,	čigar	
resničnih	predpisov	ne	razumejo	več,	ker	jim	manjka	
duh	vere,	ker	so	okosteneli	in	zakrknjeni	v	svojem	
napuhu	in	v	svoji	nečimrni	slavi.	Zato	nasprotovanje	
farizejev	ni	slučajno,	ampak	bistveno.	Ali	ga	bodo	
morali	njegovi	nasprotniki	sprejeti	in	se	spreobrniti,	
ali		pa	se	bodo	do	smrti	borili	proti	njemu.	Vprašanje	
še	danes	lahko	razumemo;	gre	za	večno	alternativo	
človeške	misli	nasproti	verskemu	prepričanju.	Kri-
stusova	Cerkev	je	še	pred	svojim	rojstvom	odkrila	
prizorišče	svojih	bojev.
Druga	nasprotovanja	Jezusovemu	oznanjevanju	

so	 v	 več	 pogledih	manj	 resna,	 ker	 ne	 zajemajo	
vprašanja	 tako	globoko.	Dogodek,	o	katerem	go-
vori	Lukov	evangelij	takoj	za	Jezusovim	branjem	v	
nazareški	shodnici,	pa	se	po	Markovih	in	Matejevih	
podatkih	zdi	bolj	logičen,	če	ga	za	nekaj	mesecev	
ločimo	od	tega	(Lk	4,22-30;	Mr	6,1-6;	Mt	13,54-58),	
izvira	iz	tiste	vrste	nasprotovanj	in	bede,	ki	jo	toliko-
krat	srečujejo	pri	svojih	najbližjih	vsi,	ki	se	ukvarjajo	
z	velikimi	načrti.	Ko	je	prišel	Jezus	v	Nazaret,	so	ga	
obdali	njegovi	rojaki	in	zahtevali	od	njega:	»Kar	smo	
slišali,	da	si	storil	v	Kafarnaumu,	stori	tudi	tukaj	v	
svojem	kraju!«	S	kakšno	pikro	 ljubosumnostjo	 je	
bila	postavljena	zahteva,	sklepamo	 iz	 Jezusovega	
odgovora.	Mesija	ni	bil	poslan	samo	k	ljudem,	ki	so	
mu	bili	blizu.	Veliki	prerok	Elija	v	času	lakote	prav	
tako	ni	poskrbel	za	mize	izvoljenega	ljudstva,	am-
pak	za	mizo	ponižne	feničanske	vdove	v	Sarepti	pri	
Sidonu	in	prav	tako	ni	ozdravljal	izraelskih	gobavcev,	
ampak	tujca,	Sirca	Naamana.	Take	besede	seveda	
niso	bile	posebno	primerne,	da	bi	bile	všeč	Judom,	
ki	 so	bili	 tako	prepričani,	 da	 imajmo	monopol	na	
zveličanje.	 Bili	 so	 zadeti	 v	 živo:	 Jezus	 pri	 njih	 ni	
storil	nobenega	čudeža	(»Zaradi	njihove	nevere,«	
pravi	Matej;	pripomba,	ki	si	jo	je	vredno	zapomniti	
za	pozneje),	zdaj	pa	jim	napoveduje,	da	bodo	drugi	
narodi	poklicani	in	deležni	Izraelove	slave!	»Ko	so	to	
slišali,	so	vsi	v	shodnici	pobesneli.	Vstali	so,	ga	vrgli	
iz	mesta	in	odvedli	na	previs	hriba,	na	katerem	je	
bilo	sezidano	njihovo	mesto,	da	bi	ga	pahnili	v	pre-
pad.	On	pa	je	šel	sredi	med	njimi	in	je	hodil	dalje«	
(Lk	4,28-30).	Besedilo	zbuja	misel,	da	je	nenadoma	
čudežno	izginil.
Dva	kilometra	jugozahodno	od	Nazareta	kažejo	

pobočje	–	ki	ni	posebno	visoko	–	s	katerega	so	ho-
teli	Judje	strmoglaviti	Jezusa.	Poleg	stoji	na	mestu	
nekdanje	kapele	še	izpred	9.	stoletja,	nova	moderna	
cerkev,	Naša	ljuba	Gospa	gore,	ki	spominja	na	le-
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gendo.	Ko	je	Marija	slišala	tuliti	množico	proti	sinu,	
je	pohitela	v	smer,	kamor	je	šla	množica.	Ko	je	prišla	
do	mesta,	kjer	stoji	cerkev,	je	
zagledala	ljudi,	ki	so	se	hrupno	
vračali,	 vendar	 brez	 Jezusa.	
Prepričana,	da	so	njenega	otro-
ka	ubili,	se	je	brez	moči	v	grozi	
naslonila na skalo, kamen pa se 
je	odprl	in	ji	dal	zavetje.
»Nihče	ni	prerok	v	svoji	do-

movini!«	pravi	pregovor,	v	kate-
rem	je	povzela	ljudska	modrost	
nauk	evangelija.	Če	genija	že	
redko	 razume	 njegova	 druži-
na,	ga	še	bolj	redko	razumejo	
njegovi	rojaki.	Kaj	je	bil	Jezus	
nazareškim	 kmetom	 drugega	
kot	eden	od	njih,	čisto	podoben	
temu	ali	onemu?	Skrivnost	nje-
govega	rojstva	je	nosila	v	srcu	
samo	 njegova	mati.	 Vedenje	
Jezusovih	rojakov	in	celo	nje-
govih	 najbližjih	 je	 zato	 silno	
zanimivo,	ker	kaže,	kako	zelo	
je	bil	 in	se	zdel	človek,	kakor	
drugi,	 ter	 so	 tisti,	 ki	 so	 živeli	
skupaj	 z	 njim,	 spoznali	 samo	
njegovo	človeško	naravo.	Kaj	so	
mislili	ljudje	iz	njegove	družine,	
na	primer	njegovi	številni	bratranci?	Čisto	preprosto	
to,	da	bi	moglo	tako	vrvenje	sčasoma	postati	ško-

dljivo,	da	ni	dobro,	če	toliko	govore	o	njem.	Nekako	
podobno	je	menila	o	delovanju	svojega	sina	Napole-

ona	njegova	mati.	Ponavljali	so,	
kar	jim	je	reklo	nešteto	dobrih	
jezikov:	»Zmešalo	se	mu	je!«	
Mešuga!	Psovka,	ki	so	jo	morali	
prenašati	nešteti	preroki	stare	
zaveze.	Mislili	so	celo	na	to,	da	
bi	ga	zgrabili	in	zaprli	(prim.	Mr	
3,20-21).
Neprijetni	prizor	pa	daje	ve-

lik	nauk.	Jezus	je	poznal	sovra-
žnost,	ki	je	izvirala	iz	družinske-
ga	nezaupanja	 in	previdnosti.	
Ob	prvi	priliki	je	nato	postavil	
vsako	stvar	na	njeno	mesto.	Ko	
so	mu	nekega	dne,	ko	 je	učil	
povedali:	»Tvoja	mati	 in	 tvoji	
bratje	stojijo	zunaj	in	te	želijo	
videti,«	jim	je	odgovoril:	»Kdo	
je	moja	mati	 in	 kdo	 so	moji	
bratje?	 ...	 Kdor	 namreč	 ure-
sničuje	Božjo	voljo,	ta	je	moj	
brat,	sestra	in	mati.«	Kdor	hoče	
živeti	duhovno	življenje,	so	mu	
družinske	vezi	brezkoristna	ovi-
ra	in	v	Cerkvi,	ki	bo	rojena	iz	
evangelija,	bodo	“bratje”	tisti,	
ki	bodo	prevzeli	ista	tveganja,	

prejeli	isti	krst	in	bodo	živeli	od	iste	ljubezni	(prim.	
Mr	3,31-35;	Mt	12,46;	Lk	8,19).

Da	bi	posvečeni	prebudili	svojo	misijonsko	gorečnost	in	dosegli	uboge,	obrobne	in	brezpravne.

MO LITV ENI NAMEN ZA OKTOBER 2018

svetopisemska molitev
prerok Habakuk

1,2-11

PREROKOVA TOŽBA

BOG ODGOVARJA
Ozrite se po narodih in poglejte, začudite se in strmite! Kajti v vaših dneh bom opravil delo; ne bi 
verjeli, če bi kdo pripovedoval.
Kajti glejte, vzdignil bom Kaldejce, trpko in urno ljudstvo, ki prehodi zemeljske daljave, da se polasti 
domov, ki niso njegovi.
Grozno in strašno je, njegova pravica in njegov ponos izhajata iz njega.
Njegovi konji so hitrejši kakor panterji, urnejši kakor stepski volkovi. Njegovi konjeniki vihrajo, 
njegovi konjeniki prihajajo od daleč, priletijo kakor orel, hiter za žrtje.
Sleherni prihaja za nasilje, ves njegov obraz je iztegnjen, ujetnike kopiči kakor pesek.
Norčuje se iz kraljev, oblastniki so mu v posmeh. Smeje se vsaki trdnjavi, naredi nasip in jo zavzame.
Potem se vrtinči kakor veter in gre dalje, pregreši se, ta njegova moč postane njegov bog.

PREROK TOŽI
Doklej, Gospod, bom klical na pomoč in ne boš poslušal, vpil k 

tebi zaradi nasilja in ne boš pomagal?
Zakaj mi daješ gledati zlo in opazuješ stisko? Pred menoj sta 
pustošenje in nasilje, zato vstaja pritožba in se vzdiguje spor.

Zaradi tega odmira postava in pravica ne pride do konca, kajti 
krivično vklepa pravičnega, zato prihaja na dan popačena sodba.
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papežev verouk

Frančišek                                                                                                                                    CERKEV

15.  ROMARICA V KRA LJESTVO
II.	 vatikanski	 koncil	 je	 imel	 pri	 predstavljanju	

Cerkve	ljudem	današnjega	časa	pred	očmi	temeljno	
resnico,	ki	je	ne	smemo	nikdar	pozabiti:	Cerkev	ni	
neka	statična	resničnost,	nekaj	stoječega,	cilj	sami	
sebi,	ampak	vedno	koraka	v	zgodovini	k	zadnjemu	
in	čudovitemu	cilju,	ki	je	Božje	kraljestvo,	čigar	klica	
in	začetek	je	Cerkev	na	zemlji		(prim.	Dogmatična	
konstitucija	o	Cerkvi,	5).	Ko	se	obračamo	k	temu	
obzorju,	se	zavemo,	da	se	naše	predstavljanje	ustavi	
in	je	zmožno	komaj	zaslutiti	blesk	skrivnosti,	ki	je	
nad	našimi	čuti.	Ob	tem	se	sama	porajajo	nekatera	
vprašanja:	kdaj	bo	prišlo	do	tega	končnega	prehoda?	
Kakšna	bo	nova	stvarnost,	v	katero	bo	vstopila	Cer-
kev?	Kaj	bo	takrat	s	človeštvom?	In	s	stvarstvom,	ki	
nas	obdaja?	Pa	ta	vprašanja	niso	nova,	postavljali	so	
jih	že	Kristusovi	učenci	v	tistem	času:	»Kdaj	se	bo	to	
zgodilo?	Kdaj	bo	zmagoslavje	Duha	nad	stvarstvom,	
nad	vsem	…?«	To	so	človeška	vprašanja,	prastara	
vprašanja.	Tudi	mi	jih	postavljamo.

Koncilska	konstitucija	o	Cerkvi	v	sedanjem	svetu	
odgovarja	 na	 ta	 vprašanja,	 ki	 vedno	 odmevajo	 v	
človekovem	srcu:	»Ne	vemo	za	čas	dovršitve	zemlje	
in	človeštva;	tudi	način,	kako	bo	vesoljstvo	preobli-
kovano,	nam	je	neznan.	Podoba	tega	sveta,	ki	 jo	
je	skazil	greh,	sicer	preide;	toda	poučeni	smo,	da	
nam	Bog	pripravlja	novo	bivališče	in	novo	zemljo,	
na	kateri	prebiva	pravičnost	in	katere	blaženost	bo	
izpolnila	in	prekosila	vsa	hrepenenja	po	miru,	ki	se	
porajajo	v	srcih	ljudi«	(št.	5).	To	je	cilj,	h	kateremu	
teži	Cerkev,	ki	je,	kot	pravi	Sveto	pismo	“novi	Jeru-
zalem”,	“Raj”.	Bolj	kot	za	kraj	gre	tukaj	za	“stanje”	

duše,	v	katerem	bodo	obilno	 izpolnjena	vsa	naša	
najgloblja	pričakovanja	 in	bo	naše	bitje	kot	 stvar	
in	Božji	otrok	doseglo	polno	zrelost.	Končno	nas	bo	
objelo	Božje	veselje,	mir	in	ljubezen	na	popoln	način	
brez	vsake	omejiteve	in	ga	bomo	gledali	iz	obraza	
v	obraz	(prim.	1	Kor	13,12).	Lepo	je,	misliti	na	to,		
misliti	na	nebesa.	Tam	se	bomo	znašli	vsi,	prav	vsi.
V	tej	luči	je	lepo	zavedati	se,	da	je	neka	nepre-

trganost	in	temeljna	skupnost	med	Cerkvijo,	ki	je	
v	nebesih	in	Cerkvijo	ki	še	hodi	po	zemlji.	Tisti,	ki	
živijo	pred	Božjim	obličjem,	nas	lahko	podpirajo,	
molijo	za	nas.	Mi	pa	smo	povabljeni,	da	darujemo	
dobra	dela,	molitve	in	evharistijo	sámo	za	olajšanje	
trpljenja	tistih,	ki	še	čakajo	blaženost	brez	konca.	
Tako	je,	ker	po	krščanskem	gledanju	razlika	ni	več	
med	tistim,	ki	je	mrtev	in	tistim,	ki	še	ni,	ampak	
med	tistim,	ki	je	v	Kristusu	in	ki	ni.	To	je	odločilen	
dejavnik,	zared	odločilen	za	naše	odrešenje	in	za	
našo	srečo.

Istočasno	 pa	 nas	 Sveto	 pismo	
uči,	da	ta	čudoviti	načrt	zadeva	tudi	
vse,	 kar	 nas	 obdaja	 in	 je	 izšlo	 iz	
Božje	misli	in	srca.	Apostol	Pavel	to	
izrečno	trdi,	ko	pravi,	»da	se	bo	tudi	
stvarstvo	 iz	 suženjstva	 razpadlji-
vosti	rešilo	v	svobodo	slave	Božjih	
otrok«	(Rim	8,21).	Druga	besedila	
uporabljajo	podobo	“novega	neba”	
in	“nove	zemlje”	(prim.	2	Pt	3,13;	
Apd	21,1)	v	smislu,	da	bo	vse	stvar-
stvo	obnovljeno	 in	bo	osvobojeno	
enkrat		za	vselej	vsakega	sledu	zla	
in	same	smrti.	To,	kar	bo	izpolnitev	
preoblikovanja,	ki	se	že	dogaja	od	
Kristusove	smrti	in	vstajenja,	je	to-

rej	novo	stvarstvo;	torej	ne	uničenje	vesolja,	vsega,	
kar	nas	obdaja,	ampak	uresničenje	polnosti	bivanja,	
resnice	in	lepote.	To	je	Božji	načrt,	načrt	Očeta,	Sina	
in	Svetega	Duha,	ki	ga	hoče	uresničiti	do	vekomaj	
in	ga	uresničuje.
Dragi	prijatelji,	ko	mislimo	na	te	čudovite	resnič-

nosti,	ki	nas	čakajo,	se	zavemo,	da	je	pripadnost	
Cerkvi	zares	čudovit	dar,	ki	prinaša	najvišjo	pokli-
canost!	Prosimo	torej	Devico	Marijo,	Mater	Cerkve,	
naj	vedno	bdi	nad	našo	potjo	in	nam	pomaga	biti	
veseli	 znamenje	 zaupanje	 in	upanja	 sredi	bratov,	
kot	je	bila	ona.

premisli
POPOLNA CERKEV

K modremu puščavniku je prišel mlad človek in se pritoževal, da je razočaran nad Cerkvijo, ker je 
tako nepopolna. Puščavnik je bil kratek:

»Kako bo popolna, ko si pa ti notri?«
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Sedemsto	let	se	je	izteklo,	odkar	je	izzvenela	na	
umirajočih	ustnah	svetega	Frančiška	sončna	pesem,	
odkar	je	v	njegovih	napol	slepih	očeh	ugasnila	zarja	
umbrijskega	večera	in	je	srce	božjega	glumača	do-
gorelo	od	ljubezni,	ves	svet	objemajoči.
Naš	čas	se	je	v	blaznem	pogonu	za	hip	okrenil,	

za	hip	le,	in	ugledal	daleč	za	seboj	podobo	moža,	
ki	ga	obseva	nadčloveška	jasnost,	podobo	moža,	ki	
nam	je	danes	več	nego	sladak	spomin	vse	več	nego	
uteha:	iz	naše	bridkosti	je	vzrastel	v	predstavnika	
naše	duhovne	osvoboditve.
Sedem	stoletij	je	kopalo	prepad	med	njim	in	nami,	

med	njegovo	 in	našo	dobo,	med	njegovo	 in	našo	
čustvenostjo	in	miselnostjo.	Kdo	je,	ki	bi	ta	prepad	
izmeril	v	vsej	globini	in	širini?	Človeštvo	je	prehodilo	
neizmerno	pot:	dogrizlo	se	je	do	zadnje	tajne	stvari,	
povzpelo	se	je	do	zadnje	skrivnosti	zvezd,	nedose-
gljivi	sen	je	pretvorilo	v	vsakdanjo	resnico,	ukrotilo	je	
vse	elemente,	premagalo	daljo	in	čas,	prehitelo	ptico	
v	zraku	in	ribo	v	morju.	Še	nikdar	nikoli	ni	človek	s	
takim	upravičenim	ponosom	gledal	na	nakopičeno	
bogastvo	svojega	uma	in	svojih	rok:	kaj	je	še,	kar	
moramo	premagati?	Kaj	je	še	česar	nismo	zmožni?	
Kaj	je	še,	kar	nam	ne	služi?
V	 blesteči	 luči	 zmage	 kraljuje	 Človek-duh	 nad	

svetom.
A	bohotno	drevo	spoznanja	se	 je	 razcvetelo	 in	

dozorelo	v	strupen	sad.	Naše	misli,	ki	jim	ni	več	ovir,	
so	 se	onemogle	 zgrudile	pred	zadnjo	 skrivnostjo,	
naše	želje,	ki	jim	ni	več	mejá,	so	se	neutešene	zarile	
v	hipne	omame	nečiste	krvi,	naš	duh,	ki	prepreza	
svet,	je	strt	in	zrušen	obstal	pred	najbližjo,	najvišjo	
tajno	človeške	duše.	Snov,	ki	jo	je	človek	usužnjil,	
je	razpredla	nevidne	mreže	in	se	strašno	maščevala:	

uklenila	je	naše	misli,	pogreznila	naše	želje	v	mlako	
laži	in	brezupa,	zrušila	notranjo	silo	našega	duha:	
svobodo.
V	smrtni	senci	hlapčuje	Človek-stvar	svetu.
Ta	naša	bridkost,	to	naše	suženjstvo,	ki	se	skriva	

pod	kraljevskim	oblačilom,	je	zasulo	prepad,	ki	nas	
loči	časovno	od	svetega	Frančiška.	Človeštvo	si	je	
nadelo	nešteto	krink	od	njegovih	dni	do	danes.	Ali	ni	
notranji	obraz	ostal	isti?	Ali	ni	hrepenela	in	ne	hrepe-
ni	naša	duša	vedno	po	sreči,	danes,	včeraj	in	jutri?	
Ali	ni	naš	duh	stremel	vedno	po	istem:	po	zadnjem	
spoznanju?	Ali	ni	naše	srce	z	vsakim	utripom	klicali	
vedno	isto:	kapljo	radosti,	kapljo	ljubezni?

l          l          l

Človek,	Adam	ti	je	ime,	pa	naj	si	se	stokrat	v	sto-
letjih	navidez	spremenil,	stokrat	v	stoletjih	prešemil.	
Kar	je	večnostnega	v	tebi,	je	ostalo	neizpremenjeno,	
in	le	iz	tega	živiš	in	le	iz	tega	ustvarjaš.	Vse	drugo	
je	prah	in	pepel.
Po	usodepolnem	padcu	si	postal	suženj,	o	Adam,	

ti,	ki	si	bil	ustvarjen	po	podobi	božji,	da	gospodariš	
svetu	brez	trpljenja,	brez	smrti.	V	zločinskem	na-
puhu	si	verjel	laži	in	se	obsodil	v	smrt:	luč	življenja	
ti	je	ugasnila	v	bridkosti	in	solzah.
Tvoja	revščina	pa	je	vpila	do	neba	in	klicala	po	

odrešenju.	Dokler	se	te	ni	Oče	usmilil	in	poslal	Be-
sedo,	ki	te	je	edina	mogla	zopet	dvigniti	k	Bogu.	In	
raz	križ	ti	je	zasvetila	nova	luč	življenja,	v	Kristusu	
je	tvoj	duh	objel	resnico,	v	njegovem	naročju	se	je	
utešilo	tvoje	srce,	o	človek.
Kača	pa	ni	mirovala.	Tisoč	let	je	minilo	in	še	več,	

odkar	 se	 je	 žrtev	na	Golgoti	 dopolnila.	Milijoni	 in	
milijoni	ljudi	so	slišali	besedo	božjo	in	jo	sprejeli,	jo	

Alojzij Res

ASIŠKI UBOŽEC
4. OKTOBER

To	je	uvod	v	slovenski	prevod	srednjeveške	knjižice	“Fioretti” – “Rožice”, ki 
ga	je	mojstrski	prevajalec	dr. Alojzij Res	dokončal	v	Benetkah	leta	1926,	ob	
700-letnici	smrti	sv.	Frančiška	in	je	v	knjžni	obliki	izšel	v	Gorici	leto	dni	pozneje.

»Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in 
imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hôdi za menoj.«

Mt	19,21

»Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove.«
Lk	10,3

»Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, demone 
izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Ne oskrbujte se ne 
z zlatom ne s srebrom ne z bakrom v pasovih ne s popotno torbo 

ne z dvema suknjama ne s sandali ne s palico.«
Mt	10,	8-10

»Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan 
svoj križ ter hodi za menoj.«

Lk 9,23

»Jaz sem pot, resnica in življenje.«
Jn	14,6
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živeli.	A	ne	vsi,	ne	v	vsem.	Pod	videzom	krščanstva	
se	 je	mnogokje	 razbohotilo	 suženjstvo	 greha.	 In	
satan	je	mamil	in	vabil:	»Kristusov	jarem	ni	prijeten	
in	njegovo	breme	ni	lahko!	Zakaj	in	čemu	trpljenje?	
Živi	in	uživaj!«	In	je	zvabil	in	je	zmamil,	da	se	je	
zgodilo	–	takrat	kakor	danes	–,	kar	je	Sveti	Duh	po	
preroku	Izaiju	povedal	našim	očetom,	ko	je	dejal:

Pojdi in reci temu ljudstvu:
Poslušajte, poslušajte, a ne razumevajte,
glejte, glejte, a ne spoznavajte!
Otôpi srce temu ljudstvu,
otéži mu ušesa, zatisni mu oči:
da ne bo videlo s svojimi očmi,
ne slišalo s svojimi ušesi,
da njegovo srce ne bo razumelo,
da se ne bo spreobrnilo in ne ozdravelo.
In	Bog	je	poslal	novega	srednika.	V	Assisiju,	no-

vem	Nazaretu,	se	je	porodil	človeštvu	drugi	Kristus.	
Človek,	umrljiv	kot	mi,	trpeč	kot	mi:	kri	naše	krvi,	
meso	 našega	mesa.	 Ta	 naj	 posreduje	 sedaj	med	
nami	in	Kristusom,	kakor	je	Kristus	posredoval	med	
nami	in	Bogom.

l          l          l

Po	prvih	zablodah,	po	prvih	omamah	je	Frančišek	
šel,	odprl	Pismo	in	bral:	»Če hočeš biti popoln, pojdi, 
prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad 
v nebesih. Nato pridi in hôdi za menoj.«
Ni	le	bral	besedi,	ni	se	na	njih	le	opajal:	iz	Duha	

je	umel,	izvršil	jih	vse,	dobesedno,	do	zadnje	črke.	
In	je	začel	rasti	v	otroka	božjega:	vrgel	je	raz	sebe	
vse,	kar	ga	je	težilo	in	mu	oviralo	pot.	Vse,	vse	je	
razdal,	da	je	dobil	vse	in	šel	je	za	Njim...
Asiški	ubožec	je	tedaj	prost	vsega	posvetnega,	

svoboden	vseh	vezi,	ki	nas	priklepajo	k	tlom,	da	ne	
vidimo	več	Boga,	zazrl	vso	svojo	ničevost,	ves	svoj	
gnus.	»To	 imam	od	onih	oči	najvišjega	Boga,«	 je	
zvenelo	 v	 njegovem	 skrušenem	 srcu,	 »ki	 povsod	
opazujejo	dobre	in	hudobne;	zakaj	te	najsvetejše	
oči	niso	med	vsemi	grešniki	videle	strahopetnejšega,	
ničvrednejšega	in	večjega	grešnika	od	mene;	da	pa	
dopolni	tisto	čudovito	delo,	ki	ga	namerja	dovršiti,	
ni	našel	zaničljivejše	stvari	na	zemlji:	zato	je	izbral	
mene,	da	osramoti	plemenitaštvo	in	ošabnost,	moč	
in	lepoto	in	učenost	svetá;	da	spozna,	da	vsa	moč	in	
vse	dobro	prihaja	od	njega,	ne	pa	do	stvari,	in	da	se	
pred	njegovim	obličjem	nihče	ne	bo	mogel	hvaliti.«
V	zaničevanju	samega	sebe	je	zdrobil	svoj	lastni	

jaz,	 svojo	 lastno	 osebnost,	 ki	 jo	mi	malikujemo.	
Odtrgal	se	je	od	vsega:	od	očeta	in	od	matere,	od	
bratov	in	prijateljev,	od	bogastva	in	slave,	od	časti	in	
razkošnega	življenja.	Gol	in	sam	je	stopil	na	cesto,	
da	 s	 svojo	 brezmejno	 ljubeznijo	 prekvasi	 otopelo	
dušo	vseh	ljudi:	bogatih	in	ubogih,	srečnih	in	trpečih,	
zdravih	in	obnemoglih.	Gospod	ga	je	poslal	kakor	
jagnje	med	volkove.
In	njegovo	notranje	prerojenje	mu	 je	 zorelo	v	

nravno	silo,	postoterjeno	od	odpovedi	in	mrtvičenja,	
ki	se	ji	nihče	ni	mogel	upirati:	z	očmi,	uprtimi	v	Boga,	
je	šel	ta	vèliki	reformator	krščanskega	življenja	skozi	
svet.	In	ni	je	bilo	moči,	ki	bi	se	mu	bila	ustavila,	ni	je	

bilo	sile,	ki	bi	ga	bila	zadržala:	zato,	ker	je	bil	svet,	
je	 smel	 in	mogel	preobraževati!	 Preko	njegovega	
srca	so	se	pretakali	potoki	božje	 ljubezni	 in	v	 tej	
ljubezni	je	priklenil	nase	ne	le	človeka,	marveč	tudi	
prirodo	samo:	sprevod	vseh	stvari	božjih,	ki	stremé	
v	odrešenje,	je		šel	za	njim...
Ni	učil	iz	knjige.	Iz	življenja	svojega,	iz	del	svojih	

je	oznanjal	božje	kraljestvo,	zato	 je	zmagal.	 In	z	
enim	samim	orožjem:	ljubeznijo,	ljubeznijo	človeka,	
ki	ne	vidi	več	sebe,	ki	ne	pozna	več	sebe,	ki	ne	išče	
več	sebe,	marveč	sočloveka	in	samó	njega.
Ali	ni	tudi	Frančiška	mamilo	življenje?	Ali	ga	ni	

klicali	z	vso	opojnostjo,	mu	obljubljalo	čast	in	slavo	
v	viteštvu?	Ali	mu	ni	blodilo	mlade	krvi?	Dokler	ni	
bral	v	Pismu,	da	 je	 življenje	eno	samo:	v	Kristu,	
da	je	opojnost	ena	sama:	v	križu,	da	je	vitez	nad	
vitezi	–	vitez	božji.
V	bridkosti	srca	in	temi	obupa,	v	bolestni	osame-

losti	in	grenkem	odporu	je	vzel	ta	vèliki	spokornik	
svoj	 križ	 na	 šibka	 ramena,	 vsak	 dan,	 vsako	 uro.	
Ko	je	umrl	sebi,	je	zaživel	potisočerjeno	življenje	v	
Njem,	ki	je	pot,	resnica	in	življenje.	In	iz	popolnega	
ponižanja	se	je	povzpel	v	zarjo	nadčloveške	luči:	na	
gori	La	Verni,	na	sveti	gori	spremenjenja,	je	ljubezen	
pribila	njegovo	telo	na	križ	in	mu	vžgala	v	živo	meso	
pečat	najvišje	skrivnosti.
V	bridki,	nepopisni	sladkosti	te	ljubezni	je	asiški	

ubožec	goreče	objel	Boga	in	uzrl	zadnjo	skrivnost,	
doumel zadnje	 spoznanje:	 v	 eno	 samo	 luč	 se	 je	
zlilo	življenje	in	smrt,	telo	in	duša,	ljudje	in	živali,	
studenci	in	gore,	drevesa	in	bilke,	cvet	in	sad.
Vesoljstvo	je	zapelo	v	njem	najvišjo	in	najglobljo	

pesem	zmagoslavja	v	občestvu	Duha:	»Hvaljen	bodi	
gospod...«

l          l          l

Tako	nam	sije	duhovni	obraz	Frančiškov	iz	“Rožic”.	
Kako	so	ga	spačili	in	potvorili	moderni	pismarji!	Nasli-
kali	so	nam	polizanega,	lepo	počesanega	svetničiča,	
ki	se	nam	ljubko	smehlja,	se	s	ptički	pomenkuje	in	
volkovom	roké	podaja.	Plamen	njegove	ljubezni	so	
premešali	v	vodeno	osladnost,	njegovo	enovito	vero	
v	omledno	čustvovanje,	njegovo	ponižnost,	odpoved	
in	mrtvičenje	v	okrasek	sanjača.
Niso	videli	in	ne	vidijo	v	njem	Borca,	ki	je	v	silnem	

duhovnem	 prevratu	 preobrazil	 dušo	 krščanskega	
človeka,	 niso	 videli	 in	 ne	 vidijo	 v	 njem	 trpečega	
Spokornika	iz	Porcijunkule	in	ne	Zmagovalca	z	gore	
La Verne.

Zato, ker niso videli in ne vidijo Kristusa v njem!
Iz	“teme”	srednjega	veka,	pa	iz	borne	frančiškan-

ske	celice	so	zacvetele	te	“Rožice”,	povite	z	okorno	
rokó	in	otroškim	srcem,	ki	ne	pozna	lepih,	visokih	
in	pisanih	besed,	ki	bi	prikrile	 in	zavile	resničnost	
svetnikove	osebnosti.	Le	iz	preprostih	duš,	ki	so	ži-
vele	iz	asiškega	ubožca,	so	se	mogle	poroditi	te	rože	
in	ovenčati	 Frančiškov	obraz	 z	najlepšim	cvetjem	
pristne	večno	mlade	in	večno	lepe	poezije.

Benetke,
na sedemstoletni dan Frančiškove smrti.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti, ki ji nihče v življenju ne uide
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P. Metod Benedik

RAST GORČIČNEGA DREV ES A
SEJAV EC BOŽJE BESED E

Sveti	Bonaventura,	učitelj	in	
pisatelj,	nikdar	ni	smatral	štu-
dija	kot	namen	samemu	sebi,	
ampak	ga	je	nujno	združeval	z	
dejavno	ljubeznijo,	ki	naj	nekaj	
dobrega	posreduje	tudi	drugim	
ljudem:	 znanost	 in	 dejavnost	
v	 korist	 bližnjemu	 naj	 bosta	
neloč	ljivo	povezani	pri	 tistem,	
ki	raziskuje	resnico.	Tako	pre-
pričanje	 on	 nemalokrat	 tako	
živo	 izraža	pri	svojem	učenju,	
da	se	vidi,	da	odraža	njegovo	
življenjsko	 izkušenost:	 »Zna-
nost,«	 piše	 Bonaventura,	 »je	
treba	povezati	z	ljubeznijo.	Če	
ostane	 ločena,	 vodi	 v	 napuh,	
kot	 opominja	 apostol,	 če	 je	
združena	z	ljubeznijo,	spodbuja	
k	pravičnosti	in	skromnosti.«
Pridiganje	postane	zanj	prav	

kmalu	čisto	določeno	polje	dejavne	ljubezni.	Verjetno	
bi	ga	najbolje	opredelili	v	tej	službi,	če	z	besedami,	
ki	jih	najdemo	v	evangeliju	in	v	njegovih	svetopi-
semskih	komentarjih,	rečemo,	da	je	bil	“sejavec	na	
njivi	nebeškega	Očeta”,	ker	»pridigati	pomeni	sejati	
božjo	besedo«.	Tako	pristen	pridigar,	kot	je	bil,	je	
postal	predewvsem	zaradi	izrednih	naravnih	in	mi-
lostnih	 darov.	 Jasnost	misli,	 treznost	 in	 izbranost	
izrazov,	vzvišenost	pojmov,	osebna	izkušnja	božjih	
skrivnosti,	goreča	molitev,	tanek	posluh	za	potrebe	
svojega	časa	in	sposobnost	prilagajanja	poslušalcem	
so	darovi,	ki	so	vedno	očitni	v	njegovih	govorih	in	
so	mu	prinesli	 slavo	 izvrstnega	govornika.	O	 tem	
pričajo	ljudje,	ki	so	živeli	skupaj	z	njim	in	v	svojih	
spisih	zbirali	odmeve	njegovega	glasu.	»Bil	je	zelo	
pobožen	 in	 nedolžen	mož,	 priljubljen	 kot	 učitelj,	
predvsem	pa	 kot	 pridigar.«	 Frančišek	 iz	 Fabriana	
pravi:	»Bil	je	všečen	govornik	duhovščini	in	prilju-
bljen	ljudski	pridigar;	v	njegovi	navzočnosti	je	vsak	
drug	jezik	umolknil.«
Tudi	današnjemu	človeku,	ki	je	sicer	zelo	oddaljen	

od	Bonaventurovega	časa,	ni	težko	oceniti	njegovih	
velikih	darov	in	učinkovitosti	njegove	pridige:	Bona-
ventura	je	kot	odprta	knjiga,	katere	vsebino	vsakdo	
lahko	precej	hitro	dojame.	»Pri	oznanjevanju	božje	
besede	 je	 govoril	 jasno	 in	 preprosto,	 tako	 da	 so	
ga	njegovi	sodobniki	z	občudovanjem	razglasili	za	
govornika	stoletja«;	»sveti	Bonaventura	je	s	svojo	
gorečnostjo	v	pridigah	celo	Evropo	vnel	za	premi-
šljevanje	 Kristusovega	 trpljenja,«	 pravita	 o	 njem	
dva	znana	pridigarja	našega	časa.
Sveti	 Bonaventura	 v	 svojih	 delih	 večkrat	 piše,	

kakšen	 naj	 bo	 sejavec	 božje	 besede	 in	 kako	 naj	
ljudem	prinaša	veselo	oznanilo,	da	bo	njegovo	delo	

obrodilo	 dober	 sad.	 Pridigar	
mora	pripraviti	srca	ljudi,	da	bi	
bila	sprejemljiva	za	 resnico	 in	
milost.	Bog	je	tisti,	ki	daje	rast,	
zato	 se	 je	 vedno	 znova	 treba	
obračati	 po	 pomoč	 k	 njemu:	
»Dvignimo	v	molitvi	svoja	srca	
k	Očetu	luči,	k	Učitelju	modro-
sti	–	pravi	pred	nekim	govorom	
–	da	bi	mojim	suhim	besedam	
naklonil	roso	svoje	milosti,	da	
bi	njegov	Duh	vodil	moj	jezik,	
ki	govori,	in	ušesa,	ki	poslušajo,	
da	bi	lahko	spodbudno	govorili,	
zveličavno	razumeli	in	zaslužno	
ravnali.«	Pridigar	se	mora	zave-
dati	 svoje	velike	odgovornosti	
in	posvetiti	veliko	časa	študiju,	
molitvi	in	razmišljanju.	Evange-
lij	 oznanjajo	 pridigarji.	 Ljudje	
ga	bodo	dobro	spoznali,	če	so	

pridigarji	globoko	ukoreninjeni	v	evangeljski	resnici	
in	če	po	tej	resnici	tudi	žive.	Govoriti	lepo,	živeti	pa	
slabo	pomeni	obsoditi	se	z	lastnim	jezikom.	Tisti,	ki	
pridigajo	in	obenem	slabo	žive,	uče	Boga,	kako	naj	
jih	obsodi.	Dalje	pravi,	naj	bo	pridigar	»kot	resnič-
ni	božji	poslanec	po	Jezusovem	zgledu	sočuten	in	
usmiljen	do	ljudi,	naj	bo	svet,	trezen	v	govorjenju,	
da	bi	lahko	tolažil	žalostne	in	ozdravljal	z	grehom	
ranjene	duše«.
Živi	 vir	 za	 vsako	 pridigo	 naj	 bo	 Sveto	 pismo,	

pristna	božja	beseda.	Kdor	se	k	njej	zateka,	ne	bo	
zgrešil	 pravega	namena	oznanjevanja	 in	 ne	 bo	 v	
pridige	vpletal	misli,	ki	hočejo	le	gladiti	poslušalce.	
Ob	 razlagi	 evangeljskega	 odlomka	 o	 pomnožitvi	
kruha	opominja:	»Ta	pridiga	daje	tudi	pridigarjem	
zgled,	 naj	 ne	 kujejo	 svojevoljno	 raznih	 novosti;	
kot	je	Gospod	z	božjim	blagoslovom	pomnožil	pet	
ječmenovih	hlebov,	tako	naj	obilje	božjega	nauka	
raste	na	temelju	Svetega	pisma,	naj	se	množi	po	
molitvi,	ki	obrača	pogled	proti	nebu,	po	pobožnosti,	
ki	kliče	blagoslov	od	zgoraj	in	po	premišljevanju,	ki	
osvetljuje	božji	nauk.«
Pridigarsko	službo	je	Bonaventura	začel	oprav-

ljati	 na	 univerzi	 v	 Parizu	 in	 ji	 ostal	 zvest	 vse	 do	
svoje	smrti.	Sad	tega	njegovega	dela	so	„Pridige“	
in	„Konference“.	Prve	je	imel	navadno	med	jutranjo	
mašo,	druge	so	govori,	ki	jih	je	po	zgledu	dominikan-
ca	blaženega	Jordana	v	prijateljskem,	družinskem	
tonu	 vsako	 nedeljo	 in	 praznik	 popoldne	 pripravil	
za	študente,	da	bi	jih	uvajal	v	skrivnosti	in	veličino	
bogoslužja	in	odvrnil	od	slabega	življenja.
Področje	njegove	dejavnosti	se	ni	omejilo	le	na	

univerzo.	 Pridigal	 je	 vernikom,	 duhovščini,	 zbra-
nim	redovnikom,	v	navzočnosti	papežev	Klemena	
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V.,	Urbana	IV.,	Gregorja	X.,	pred	francoskimi	kralji	
in	najslovitejšimi	univerzitetnimi	profesorji.	Razen	
Pariza	je	znanih	še	osemintrideset	mest	v	Franciji,	
Španiji,	Italiji	in	Nemčiji,	kjer	je	Bonaventura	pridi-
gal.	Med	njegova	najpomembnejša	pridigarska	dela	
je	treba	šteti	331	„Govorov	med	letom“,	68	govorov	
o	svetnikih,	24	o	božji	Materi,	dalje	razmišljanja	o	
Janezovem	evangeliju,	o	desetih	zapovedih,	o	sed-
merih	darovih	Svetega	Duha,	komentarji	k	Lukove-
mu	evangeliju	in	še	več	drugih	del:	vsekakor	velika	
zapuščina	znanosti,	ki	je	priča	trdega	dela	v	pleme-
niti	nalogi	ter	avtorjeve	odgovornosti	in	duha	žrtve.
Poglejmo	le	nekaj	stavkov	iz	njegove	pridige	v	čast	

sv.	Frančišku	4.	oktobra	1256	v	Parizu;	v	njej	dobro	
pokaže,	da	je	pravi	sin	serafskega	očeta.	Poslušalce	
uvede	v	govor	z	besedami	iz	evangelija:	»Učite	se	
od	mene,	ker	sem	krotak	in	iz	srca	ponižen.«	Razvije	
oba	pojma	“krotak”	in	“ponižen”	in	ugotavlja,	kako	
blizu	Kristusu	je	bil	v	teh	krepostih	sveti	Frančišek.	

Na	temelju	tega	pokaže	podobo	pravega	Manjšega	
brata,	ki	naj	vedno	črpa	iz	zgleda	očeta	Frančiška.
»Krotak	 je	 človek,	 če	 čuti	 veliko	 ljubezen	 do	

bratstva,	ponižen	je,	če	ljubi	majhnost;	krotak	to-
rej	pomeni	biti	brat	vsem	ljudem,	ponižen	pomeni	
biti	manjši	od	vseh.	Biti	krotak	in	ponižen	se	pravi	
biti	resnični	Manjši	brat.	Čeprav	ni	potrebno,	da	bi	
vsakdo	oblekel	habit	Manjših	bratov	in	se	zaobljubil,	
pa	le	mora	vsak,	ki	se	hoče	zveličati,	v	bistvu	biti	
Manjši	brat,	se	pravi,	biti	mora	krotak	in	ponižen.«
S	svojim	delom	je	sveti	Bonaventura	tudi	danes	

navzoč	med	 nami.	 Vedno	 ostaja	 zanimiv	 zaradi	
globine	sklepanja,	svežine	izražanja,	zato,	ker	zna	
tako	dobro	človeku	približati	tudi	oddaljene	temeljne	
resnice.	Veliko	lahko	pridobi,	kdor	s	potrpežljivostjo	
prebira	njegova	pridigarska	dela,	kdor	dolgo	ostaja	v	
njegovi	družbi;	sreča	se	s	pravim	zgledom,	kako	je	
treba	v	vsakem	času	in	okolju	božjo	besedo	oznanjati	
z	resnostjo,	stvarnostjo	in	preprostostjo.

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 “NEOPRAVIČENIH” OTROK

Eshatološka	 usoda	 “grešnih”	 otrok	 je	 vedno	
za		po	slovala	 katoliške	 teologe,	 posebno	 še	 zaradi	
svojih	povezav	z	drugimi	verskimi	resnicami,	kot,	
na	 primer	 z	 Božjo	 pravičnostjo	 in	 usmiljenjem,	 z	
resnično	naravo	izvirnega	greha,	s	krstom	otrok	in	
njegovimi	učinki,	z	odrešenjem	pripadnikov	drugih	
ver	itd.Ker	so	te	resnice	bile	in	so	še	stalno	deležne	
novih	 poglobitev,	 ostaja	 polje	 preverjanja	 vedno	
novih	podmen	tudi	odrešenje	ali	pogubljenje	otrok,	
ki	jih	je	ugrabila	prezgodnja	smrt.
V	začetku	 teoloških	 razpravljanj	 se	 je	problem	

kazal	notranje	povezan	s	prenosom	izvirnega	greha	
in	 z	 brezpogojno	 potrebo	 krščanskega	 krsta.	 Ker	
se	pa	stara	teologija	ni	brigala	za	razlikovanje	med	
nagnjenjem	h	grehu	in	grehom	samim,	je	moralo	
priti	do	zaključka,	da	naj	bi	bili	pogubljeni	in	vredni	
pekla	novorojenci,	ki	so	umrli	pred	krstom.	Drugim	
teologom	se	je	ta	zaključek	zdel	krut	in	zmoten,	saj	
je	predpostavljal	v	otrocih	greh,	ki	naj	bi	ga	sploh	
ne	bilo,	niti	kot	nagnjenosti	k	njemu.	Iz	te	predpo-
stavke,	ki	je	pa	tudi	zmotna,	so	sklepali,	da	bi	otroci,	
umrli	pred	krstom	mogli	doseči	“večno	življenje”,	ne	
bi	pa	mogli	vtopiti	v	“nebeško	kraljestvo”.
Okrog	leta	450	je	bila	neka	krajevna	sinoda,	v	

kateri	so	izjavili,	da	otroci,	umrli	brez	krsta,	gredo	

v	pekel:
»Če	 kdo	 trdi,	 da	 je	Gospod,	 ko	 je	 zatrdil,	 (Jn	

14,2),	da	je	v	hiši	mojega	Očeta	mnogo	bivališč,	to	
rekel,	ker	je	hotel,	naj	razumemo,	da	bo	v	nebe-
škem	kraljestvu	tudi	nek	srednji	prostor,	namenjen	
otrokom	umrlim	brez	krsta,	bodi	 izobčen.	Gospod	
je	namreč	rekel	(Jn	3,5):	Če	se	kdo	ne	rodi	iz	vode	
in	Duha,	ne	more	priti	v	Božje	kraljestvo;	zato	ni	
mogoče	dvomiti,	da	bo	tisti,	ki	ne	bo	Kristusov	so-
dedič	(prim.	Rim	8,7),	hudičev	sodedič.	Kdor	ne	bo	
zares	postavljen	na	desno,	bo	moral	biti	brez	dvoma	
postavljen	na	levo	(prim.	Mt	5,33).«

Besedilo	izgleda	kot	prepis	kanona	3	Koncila	v	
Kartagini	leta	418	in	kaže,	da	ga	je	sestavil	Pro-
sper	Akvitanski,	papež	Zosim	pa	ga	ni	potrdil.)

Pozneje	je	besedilo	razvil	papež	Gelazij	v	svojem	
pismu	škofom	pokrajine	Picenum	(leta	493)	in	tako	
je	postalo	del	smernic	Svetega	Sedeža.
V	stari	sholastiki	je	bil	dopolnjen	korak	naprej	z	

razlikovanjem,	ki	temelji	na	besedilu	Janeza	3,5	(»Če	
se	kdo	ne	rodi	iz	vode	in	Duha,	ne	more	priti	v	Božje	
kraljestvo«)	med	nevidnim	krstom,	to	je	tistim,	ki	ga	
opravlja	na	tihem	Sveti	Duh,	in	vidnim	krstom,	to	je	
zakramentalnim	obredom	vpričo	skupnosti	vernih.	To	
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razlikovanje	je	omogočilo	teologom	dopustiti	mož-
nost	odrešenja	za	otroke,	rojene	od	staršev	drugih	
ver,	če	so	si	prizadevali	otrokom	prenesti	duha	vere,	
to	je	nevidni	krst.	Tako	so	mogli	biti	odrešeni	tudi	
prezgodaj	umrli	otoci	“po	veri	staršev”,	veri,	ki	je	bila	
po	Pismu	Hebrejcem	(11,1-8)	zares	odrešenjska	za	
vse	generacije	ljudi,	ki	so	živeli	pred	Abrahamom,	
saj	 je	 imela	vse	potrebne	prvine,	da	 je	bila	 ljuba	
Bogu,	to	je	vera,	»da	on	biva	in	poplača	tiste,	ki	ga	
iščejo«	(Heb	11,6).
Toda	skoraj	magično	pojmovanje	vidnega	krsta	–	

in	obreda	obreze	–	na	katera	se	je	zdela	nerazvezljivo	
vezana	moč	Svetega	Duha,	ni	dalo	teologom	opaziti	
zadovoljivo	rešitev	za	usodo	neobrezanih	ali	nekr-
ščenih	otrok:	ti	so	morali	v	pekel,	ker	so	bili	resnični	
grešniki,	čeprav	so	nekateri	veliki	učitelji	mislili,	da	
so	njihove	muke	le	nekoliko	manjše	od	muk	zlobne-
žev.	Odmev	tega	prepričanja	je	mogoče	zaslediti	v	
Izpovedi	vere,	ki	jo	je	potrdil	bizantinski	cesar	Mihael	
Paleolog	in	so	jo	prebrali	med	II.	lyonskim	koncilom	
vpričo	papeža	Gregorija	X.	6.	julija	1274:
»Rimska	Cerkev	trdi,	da	...	duše	tistih,	ki	umrejo	

v	smrtnem	ali	samo	v	izvirnem	grehu,	gredo	takoj	
v	pekel,	kjer	pa	so	jim	naložene	različne	kazni	na	
različnih	krajih.«
Medtem	ko	so	armenski	teologi	iskali	kako	drugo	

rešitev	v	povezavi	teh	otrok	z	vero	njihovih	staršev,	
so	se	latinski	teologi	izgubljali	v	vedno	natančnej-
šem	opisovanju	“nekoliko	manjših”	kazni:	 te	niso	
mogle	biti	enake	onim	v	vicah,	niti	tistim	v	peklu,	
torej	so	morale	biti	značilne	za	gornji	rob	pekla,	za	
limb	otrok,	ki	so	umrli	pred	krstom.	Ni	manjkalo	niti	
teologov,	ki	so	sledeč	mnenju	Gregorija	Niškega	tem	
otrokom	dajali	možnost	večnega	življenja,	toda	brez	
blaženega	gledanja	Boga,	toda	Učiteljstvo	ni	moglo	
potrditi	te	razlage,	ker	je	bila	preblizu	zmotam,	ob-
sojenim	v	5.	stoletju.
Drugi	so	vzeli	za	izhodišče	slučaj	svetih	Nedolžnih	

otrok,	katerim	so	srednjeveški	liturgisti	dodelili	“ka-
zen	predpekla”,	to	je	čakanje	v	šeólu	v	družbi	s	sve-
timi	Stare	zaveze,	s	katerimi	bi	lahko	na	velikonočni	
dan	šli	v	nebesa,	ker	so	prejeli	“krst	mučeništva”,	
ki	je	enakovreden	“krstu	z	vodo”.	Mislili	so	tudi,	da	
“goreča	želja”	staršev	lahko	nadomesti	krst	z	vodo	in	
tako	prezgodaj	umrlim	otrokom	zagotovi	nebeški	raj.
Zadnji	 čas	 so	poskušali	 priti	 ven	 iz	 slepe	ulice	

tako,	 da	 so	 se	 lotili	 problema	 z	 drugega	 vidika.	
Priznali	 so	 podmeno	 odrešilne	 izbire	 v	 prehodu	
iz	 časa	v	večnost	ne	 le	novorojenim,	ampak	 tudi	
splavljenim	 plodovom,	 kroničnim	 slaboumnim	 in	
celo	že	krščenim,	pa	moralno	nezrelim	otrokom,	ki	
nesrečno	umrjejo.
V	teološki	razlagi	 te	možnosti	zagovorniki	 tega	

mnenja	 složno	 priznavajo,	 da	 se	 zavestni	 Jaz,	
osvobojen	vsake	vezi	s	telesnim	organizmom,	more	
zavedati	 samega	 sebe	 in	 je	 zato	 v	 prehodu	med	
zemeljsko	fazo	in	večnostjo	sposoben	zares	zavest-
nega	in	svobodnega	dejanja.	V	primeru	splavljenih	
plodov	to	dejanje	postane	njihova	“temeljna	izbira”,	
ki	bistveno	označuje	človeško	osebnost.
V	resnici	so	pri	večini	ljudi	dejanja,	posamezne	

osebne	 izbire	 sad	 temeljne	 usmeritve,	 dane	 od	

staršev,	od	družinskega,	družbenega	in	naravnega	
okolja	in	drugih	pogojnikov.	V	odločilnem	trenutku,	
najvišjem	 v	 našem	 življenju,	 dejanje	 izbire	med	
Dobrim	in	Zlom	ne	more	biti	neskladno	s	temeljno	
usmeritvijo	vsega	življenja,	v	katerem	je	umirajoči	
sprejemal	svoji	osebnosti	značilne	odločitve.	Toda	
otroci,	umrli	brez	krsta,	nezrela	mladina	itd.,	niso	
nikoli	 imeli	možnosti,	 da	 bi	 sprejemali	 odločitve,	
značilne	 za	 človeško	 osebnost.	 Zato	 je	mogoče	
upravičeno	domnevati,	da	to	njihovo	edino	svobod-
no	in	zavestno	dejanje	velja	pred	Bogom	kot	izraz	
njihove	temeljne	usmeritve	in	torej	kot	dejanje,	ki	
označuje	osebnost.
Ta	na	prvi	pogled	prepričljiva	teorija	pa	vzbuja	

določene	negotovosti.
Z	zgolj	filozofskega	vidika,	torej	gledati	človeka	

zgolj	v	njegovem	zemeljskem	bivanju,	je	mogoče	
imeti	 za	 veljavno,	 da	 tako	 imenovana	 temeljna	
“izbira”označuje	 osebnost.	 Toda	 z	 vidika	 novoza-
vezne	teologije	človek	postane	zares	on	v	polnosti,	
postane	oseba	v	polnem	pomenu	šele	s	poveličan-
jem,	ki	v	polnosti	uresniči	Božji	načrt	izvolitve	člo-
veka.	Za	teologa	so	Nedolžni	otroci	resnične	osebe,	
kakor	je	oseba	tudi	plod	noseče	matere,	ki	je	preži-
vela	mučeništvo.	Ni	teologa,	ki	bi	se	kdaj	predrznil	
raziskovati,	če	je	njihovo	poveličanje	sad	temeljne	
svobodne	izbire.	Zato	domnevati,	da	Bog	mora	ali	
bi	moral	podeliti	nekaterim	človeškim	bitjem	izre-
dno	sposobnost	temeljne	izbire	samo	zato,	da	bi	jih	
pred	smrtjo	naredil	za	osebe	tudi	filozofsko,	ostane	
teološko	malo	verjetno.
Zaradi	 tega	 se	bo	 treba	ozreti	 po	drugi	 rešitvi	

problema,	ki	pa	spada	v	nauk	o	zakramentih.
V	Psalmu	139,16	je	rečeno,	da	Bog	vidi	življenje	

vsakega	človeka	medtem,	ko	je	še	v	naročju	svoje	
matere	in	vnaprej	vidi	tudi	vsa	njegova	svobodna	in	
pogojena	dejanja	(prim.	Mt	11,21).	V	trenutku	smrti	
splavljenega	ali	že	rojenega	otroka	ga	Bog	sodi	na	
temelju	svojega	poznanja	svobodnih,	pogojenih	ali	
v	prihodnosti	možnih	dejanj,	na	katera	brez	dvoma	
vplivajo	 v	 dobrem	 ali	 slabem	njihove	matere	 od	
spočetja	dalje.
S	tem	nočemo	zanikati,	da	morejo	v	nekaterih	

primerih	novorojeni,	nezreli	otroci	ali	kronično	sla-
boumni	opraviti	neke	vrste	izbiro	ne	le	v	trenutku,	
ki	si	ga	predstavljamo	v	prehodu	iz	časa	v	večnost,	
ampak	med	njihovim	vmesnim	bivanjem.	Toda	pred-
met	te	izbire	ni	odločitev	za	odrešenje	ali	pogublje-
nje,	ampak,	če	damo	kredit	tistim,	ki	so	se	“vrnili	
v	življenje”	zgolj	za	vprašanje	ali	ostati	z	Lučjo,	ali	
pa	se	vrniti	v	življenje	tu	spodaj.	To	je	izbira,	ki	ne	
more	ostati	brez	globokega	občutka	dobrote	v	stiku	
s	poveličanim	Jezusom.
Z	 dušnopastirskega	 vidika	 se	 ne	 zdi	 primerno	

širiti	med	nezrelimi	otroci	mnenje,	da	obstoja	za-
nje	zadnja	priložnosti	v	trenutku	smrti,	da	se	lahk	
odločijo	za	odrešenje	ali	pogubljenje.	Tudi	se	ne	zdi	
primerno	prepričevati	ljudi,	da	si	Bog	sam	prizadeva	
odrešiti	ljudi	za	vsako	ceno	tudi	proti	njihovi	volji.	
Res	je,	da	hoče,	naj	se	vsi	ljudje	zveličajo	(1	Tim	
2,4),	vendar	pod	pogojem,	da	sprejmejo	Duha,	ki	
ga	Sin	razliva	na	vse	ljudi	od	začetka	zgodovine	in	
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ga	prilagodi	raznim	kulturam	ter	ga	vedno	in	povsod	
posreduje	preko	staršev,	preko	vzgojiteljev,	preko	
Božjih	 ljudi.	 Od	 tod	 izvira	 težka	 odgovornost,	 ki	
leži	na	vseh,	ki	širijo	pristno	vero	med	tistimi,	ki	so	
jim	 zaupani.	 Dušnopastirska	 dejavnost	 bi	morala	
posebno	 danes	 poudarjati	 predvsem	odgovornost	
staršev,	predvsem	mater,	kot	je	to	storil	sv.	Pavel,	
ki	je	po	kratkih	vrsticah,v	katerih	pove,	da	Bog	hoče	
imeti	zveličane	vse	ljudi,	poudarja	(1	Tim	2,15),	da	
bo	ženo	reševalo	materinstvo	pod	pogojem,	da	stori	

vse,	da	bodo	tudi	njeni	otroci	skupaj	z	njo	vztrajali	
»v	veri,	v	ljubezni,	v	svetosti.«
Moderni	teologi	se	strinjajo,	da	vsaj	za	nekrščene	

otroke	ni	treba	vzdrževati	podmene	nekega	limba.	
Zato	so	zadovoljni,	da	je	tudi	Mednarodna	Teološka	
Komisija	19.	januarja	2007	objavila	dokument,	ki	
ga	 je	odobril	papež	Benedikt	XVI.	 in	nosi	naslov:	
Upanje	zveličanja	za	otroke,	ki	umirajo	brez	krsta,	
s	katerim	je	praktično	enkrat	za	vselej	odpravil	tista	
čudna	“večna	životarjenja”.

»Dajte plug mi, dajte brano, /
dajte mi sejalnico«
Tako	je	Janez	Pucelj	zapisal	v	eni	svojih	pesmi,	

ko	je	bil	že	duhovnik	–	“sejalec	na	božji	njivi”.	Rodil	
se	je	28.	avgusta	1890	v	Gorenji	vasi	pri	Ribnici.	
Po	 končani	 osnovni	 šoli	 v	 Ribnici	 je	 opravil	 šest	
gimnazijskih	razredov	v	Ljubljani,	zadnja	dva	pa	v	
Novem	mestu,	kjer	je	leta	1911	maturiral.	Potem	
je	v	Ljubljani	študiral	bogoslovje	ter	bil	leta	1915,	
v	 drugem	 letu	prve	 svetovne	vojske,	 posvečen	v	
duhovnika.	Po	novi	maši	je	bil	najprej	pet	let	kaplan	
v	Šmarjeti	na	Dolenjskem,	nato	eno	leto	v	Cerknici	
ter	štiri	leta	na	Blokah.	Leta	1928	je	postal	župnik	
pri	Sv.	Vidu	nad	Cerknico.	»Dobro	se	spominjam,	
kako	 sem	bil	 vesel	 skupaj	 z	mnogimi	mladimi	 in	
starejšimi	in	starimi,	ko	je	pristopil	k	oltarju	novi,	
sveži,	očitno	zelo	pobožni	župnik;	pridigar	z	bogato	
in	živahno	vsebino,	prežeto	s	toplino,	vendar	pa	ne	
mehkobnim	čustvom;	s	precej	ribniško	pobarvano	
in	včasih	tudi	šegavo	govorico,«	je	zapisal	dr.	Anton	
Strle,	takrat	trinajstleten	deček.
Pri	Sv.	Vidu	je	ostal	pet	let.	Za	sabo	je	pustil	lepo	

urejeno	 župnijsko	 cerkev,	 ki	 jo	 je	bil	 našel	 zane-
marjeno.	Leta	1933	je	odšel	za	župnika	na	Ježico;	
za	ježensko	župnijo	ga	je	škofu	Rožmanu	priporo-
čil	pisatelj	Finžgar,	ki	ga	je	želel	imeti	blizu	zaradi	
njegovega	 sodelovanja	 v	 vseh	 takratnih	 verskih	
listih.	Na	Ježici	je	oral	globoke	brazde	in	sejal	seme	

božje	besede	vse	do	svoje	smrti	–	do	leta	1960	kot	
župnik,	zadnja	štiri	leta	kot	pomočnik.	Bil	je	goreč	
dušni	pastir.	Svoje	vernike	je	hranil	s	kruhom	božje	
besede	z	odličnimi	pridigami,	na	katere	se	je	vestno	
pripravljal	in	jih	v	celoti	pisal.	V	predvidevanju,	da	bo	
župnija	rasla,	se	je	lotil	povečave	župnijske	cerkve,	
ki	je	bila	posvečena	1.	maja	1960.	Dobra	štiri	leta	
zatem,	12.	oktobra	1964,	ga	je	Gospodar	življenja	
sprejel	v	nebeško	svetišče.

»Kot školjka ob morju
je moje srce ...«
Pesniti	je	začel	zelo	zgodaj;	kot	sedemnjastletni	

gimnazijec	je	objavil	svoje	prve	pesmi	v	Domačem	
prijatelju	 pod	psevdonimom	Bogumil	Gorenjko;	 z	
istim	pesniškim	imenom	ga	srečujemo	pozneje	tudi	
med	 sodelavci	 Mohorjevega	 koledarja.	 Skupina	
novomeških	gimnazijcev	je	v	šolskem	letu	1910/11	
izdajala	 list	 Izpod	Gorjancev	 (živel	 je	 samo	 eno	
leto),	ki	mu	je	bil	pesnik	Jože	Cvelbar	pisar	in	risar,	
Janez	 Pucelj	 pa	 glavni	 pesnik.	 Kot	 bogoslovec	 je	
svoje	pesmi	objavljal	v	Dom	in	svetu	in	v	Mentorju.	
»Njegova	pesem	se	naslanja	na	slovensko	moderno,	
posebno	na	Murnovo	romantično	domačijstvo,	ki	se	
je	v	Pucljevem	novomeškem	krogu	zavestno	razvila	
v	posebno	vaško	idiliko,	v	pesem	kmečkih	domov	in	
poljá,	dobrovoljnosti	in	preproste	lepote,«	je	sodil	
literarni	zgodovinar	France	Koblar.	S	tem	romantič-
nim	domačijstvom	so	prežete	tudi	njegove	črtice,	ki	

naša kultura
Silvester Čuk

JA NEZ PUCELJ
28. AVGUST 1890 – 12. OKTOBER 1964

V župniji Ljubljana Ježica so leta 2003 pripravili spominski večer na svojega 
župnika Janeza Puclja, ki je prišel  k njim leta 1933 in je tam ostal polnih 31 let 
do svoje smrti 12. oktobra 1964. Na ta večer so povabili dr. Antona Strleta, ki se 
ga zaradi slabotnega zdravja ni mogel udeležiti, napisal pa je čudovito spominsko 
pričevanje o Janezu Puclju, ki je bil kot župnik v njegovi rojstnu župniji Sv. Vid nad 
Cerknico in njegov dobrotnik, ob njegovi novi maši pa slavnostni govornik. Svojo 
novomašno pridigo je Janez Pucelj začel z besedami: »Bil je človek, od Boga po-
slan. Ime mu je bilo Janez (Strle je pripisal: Pucelj). In kako čudovito je ta človek 
pričeval o luči!« V spomin se mu je vtisnila tudi ta misel iz pridige: »Novomašnik! 
Ko boš izrekel spremenitvene besede nad kelihom, boš videl na dnu odsev podobe 
tvojega obraza – prosi, da bi se tvoj obraz preobrazil v Jezusov obraz.«

Janez Pucelj si je kot plemenit človek, pesniška duša in vzoren duhovnik za to 
prizadeval vse svoje življenje.
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➧Upam,	da	me	zdaj	že	marsikdo	pozna	kot	misi-
jonarja,	delavca	pri	gradnji	otroškega	zavetišča	na	

tokijski	periferiji.	Začeli	smo	z	delom	kakih	petnajst	
ali	 šestnajst	 let	 po	 koncu	 druge	 svetovne	 vojske	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

V HIŠI OKOSTNJAKOV

jih	je	objavljal	v	Mentorju.
Pucljevo	 poznejšo	 pesem	 in	 prozo	 označuje	

versko	vzgojna	misel.	Vendar	se	tudi	v	teh	letih	ni	
čisto	izneveril	pesmi	kmečkih	domov	in	poljá.	Poleg	
pesmi	 in	črtic	 je	objavil	več	podlistkov	(povesti	v	
nadaljevanjih)	v	Slovencu	in	Bogoljubu.	S	področja	
versko	vzgojnega	pisanja	so	znani	njegovi	prispevki	
v	 Angelčku	 (Otroci	 se	 pogovarjajo	 s	 koledarjem,	
Otroški	 brevir).	Duhovnikom	 je	 zapustil	 Kateheze	
za	prvence	(1943),	za	otroke	je	pripravil	molitvenik	
Jezus	moj	prijatelj	(1944).	Obsežno	je	njegovo	pre-
vajalsko	delo	(prevajal	je	predvsem	iz	nemščine).	
Zadnja	leta	svojega	življenja	je	sodeloval	z	verskimi	
članki	pri	Oznanilu	in	Družini.	Zadnja	knjiga,	ki	jo	
je	prevedel,	je	bila	Hema	Krška	pisateljice	Dolores	
Viesèr,	ki	 je	 izšla	pri	Mohorjevi	v	Celovcu	(1957),	
ponovno	pri	Družini	v	Ljubljani	(1988)

Ne da bi hotel govoriti o sebi,
je govoril o sebi
Pridigo	ob	novi	maši	Antona	Strleta,	uglednega	

profesorja	na	Teološki	fakulteti	v	Ljubljani	in	sloven-
skega	svetniškega	kandidata,	je	Janez	Pucelj	začel	z	
besedami:	»Bil	je	človek,	od	Boga	poslan	–	ime	mu	
je	bilo	Janez!	–	Ni	bil	on	luč,	ampak	je	prišel,	da	bi	
pričeval	o	luči«	(Jn	1,8).	»Ne	da	bi	hotel	govoriti	o	
sebi,	je	govoril	o	sebi,	ko	je	nakazal	toliko	stvari,	ki	

so	vzburkale	srca	in	duhove	njegovih	nekdanjih	po-
slušalcev	in	spovedancev	in	učencev,	ki	so	od	Janeza	
Puclja	prejeli	toliko	luči	...«	Pastirček	Anton	Strle	si	
je	zapomnil	njegov	recept	proti	grehu	kletvine:	»Ko	
zavračate	krave	in	junce	na	paši,	ko	morate	zakričati	
nad	njimi,	recite:	“Tavžent	mačkov!”	pa	vam	ne	bo	
treba	nikoli	imenovati	hudobnega	duha.«	Otroke	je	
po	verouku	vodil	v	cerkev	pred	Najsvetejše	 in	jih	
učil	tudi	od	daleč	pozdravljati	Jezusa	v	tabernaklju.	
Pri	pobožnosti	križevega	pota	v	postu	je	na	prižnici	
molil	naprej	in	se	mu	je	»od	ganjenosti	za	dalj	časa	
ustavilo	in	je	dobesedno	kar	pretresljivo	jokal;	po-
dobno	tudi	kdaj	pri	molitvah	na	pokopališču	popoldan	
na	Vse	svete.«
Svetniški	Anton	Strle	mu	je	bil	posebej	hvaležen	

za	to,	da	mu	je	omogočil	priti	do	duhovniškega	po-
klica.	Ko	je	bil	prestar	za	redno	šolanje,	ga	je	eno	
leto	učil	latinščine,	nemščine	in	drugih	predmetov,	
da	je	uspešno	opravil	izpit	in	bil	sprejet	na	škofijsko	
gimnazijo	v	Šentvidu.	Na	dan	izpita	je	župnik	Pucelj	
prišel	v	njihovo	hišo	in	prosil,	da	so	skupaj	molili	za	
njegov	uspeh.	Ko	je	stvar	uspela,	je	Antonu	veselo	
rekel:	»Sčasoma	boš	še	za	ministra	...«	–	»Seveda	
nisem	nikoli	niti	mislil	niti	res	postal	minister.	Pač	
pa	se	ne	morem	in	se	ne	bom	mogel	nikoli	dovolj	
zahvaliti	Bogu	za	tako	rekoč	nezaslišano	velikoduš-
nost	Janeza	Puclja.«

Med	večjo	operativno	akcijo	je	sarajevska	policija	
pri	migrantih,	ki	se	nahajajo	v	Bosni	in	Hercegovini,	
našla	večje	količine	orožja,	med	katerim	je	bilo	več	
pištol	in	pušk,	dušilec,	več	sto	nabojev,	zasegli	pa	
so	celo	avtomatsko	orožje.	Nekaj	orožja	je	policija	
našla	 skritega	 v	 stanovanju,	 v	 katerem	 so	 bivali	
migranti,	nekaj	je	bilo	zakopanega,	nekaj	pa	so	ga	
migranti	odvrgli.
V	okviru	operacije	so	aretirali	dva	migranta,	enega	

iz	Sirije	in	enega	iz	Alžirije,	ki	sta	pred	tem	poskušala	
pobegniti	pred	policijo.	Minister	za	varnost	BiH	Dra-
gan	Metkić	je	v	Banja	Luki	povedal,	da	se	je	število	
nelegalnih	migrantov	 v	 BiH	 bistveno	 zmanjšalo,	
tisti,	ki	pridejo	v	državo,		v	njej	ne	želijo	ostati.	Od	
14.969	evidentiranih	migrantov	 je	prošnjo	za	azil	
vložilo	le	399	migrantov.	Metkić	je	zagotovil:	»Število	

islam

MIGRA NTI SE PRIPRAV LJAJO
NA VOJSKO

migrantov	se	je	bistveno	zmanjšalo	in	s	prihodom	
zime	jih	bo	še	manj.	Še	naprej	bomo	varovali	mejo	
in	preprečevali	njihov	vstop.«
Popolnoma	jasno	je:	migranti	se	pripravljajo	na	

vojno!
Hrvaški	novinar	Robert	Valdec	ugotavlja,	da	so	

v	trgovinah	v	Veliki	Kladuši	pošle	zaloge	nožev,	kar	
pomeni,	da	se	migranti	pripravljajo	na	nasilen	po-
skus	vstopa	v	Evropsko	unijo.	Novinar	še	opozarja,	
da	so	migranti	v	BiH	dobro	organizirani,	imajo	na-
mreč	enake	mobilne	telefone,	tudi	tisti,	ki	sicer	ne	
govorijo	angleško,	pa	kot	pesmico	znajo	ponavljati,	
da	policija	pretepa	njihove	žene	in	otroke.	Prav	tako	
so	po	njegovih	ugotovitvah	migranti	dobro	finančno	
preskrbljeni,	imajo	namreč	ogromne	količine	denar-
ja,	za	katerega	pa	ni	jasen	izvor.
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na	 Japonskem.	 Tu	 in	 tam	 so	 razvaline	 še	 zmeraj	
spominjale	na	vojsko.	Med	 te	 razvaline	smo	brez	
problema	uvrščali	tudi	družine.	Takšne,	ki	so	izgu-
bile	očeta,	takšne;	h	katerim	se	je	vrnil	oče,	ki	se	
je	kmalu	znašel	v	bolnišnici	ali	ki	je	skušal	pozabiti	
svojo	preteklost	ob	zmeraj	večji	količini	akohola;	ali	
ki	je	skušal	odložiti	breme	svoje	družine	v	naročje	
drugih	 žensk,	 ob	 katerih	 je	 lahko	 pozabil	 na	 pot	
nazaj	k	svoji	družini,	ki	ga	je	zaman	čakala	...	ali	ki	
ga	je	požrla	kaznilnica,	če	ga	ni	prej	lastno	dejanje	
uničilo	v	spopadu	z	enako	mislečimi.	Pri	vsem	tem	
so	najbolj	trpeli	otroci.	Na	delo	za	vsakdanji	kruh	je	
morala	mati;	otroci	so	večkrat	cel	dan	ostali	sami;	
tisti,	ki	samote	niso	mogli	zdržati,	so	se	šli	igrat	na	
cesto	...	In	tu	so	katoliški	misijonarji	Japonski	ponu-
dili	pomoč	–	na	lastne	stroške,	saj	je	bila	Japonska	
preuboga	za	kaj	podobnega	...	Hvaležno	je	sprejela	
naš	načrt	za	otroške	sirotišnice.
V	tistih	letih	nas,	katoliških	misijonarjev,	ni	bilo	

dosti	na	Japonskem;	za	tovrstno	delo	mora	človek	
imeti	malce	 izkušnje	 in	 še	 več	 veselja	 in	 nadvse	
trdnega	zaupanja	v	Božjo	pomoč.
In	 še	 nekaj	 upam:	 da	 s	 to	 dosedanjo	 razlago	

nisem	pognal	v	beg	–	proč	od	pripovedi	–	nobene	
bralke	in	nobenega	bralca.	V	sklopu	dela	za	otroke	
sem	večkrat	prosil	premožne	japonske	prijateljske	
družine,	 ki	 so	 imele	 poletne	 domove	 v	 planinah,	
kjer	so	prebili	poletje,	posebno	tisto	divje	tokijsko	
–	le	za	kratek	čas,	sicer	so	domovi	ostali	prazni...	
velikodušno	so	mi	dovolili,	da	lahko	povabim	revno	
mater	z	otroki	(včasih	tudi	več	mater	hkrati)	za	te-
den	ali	dva	na	počitnice.	(Upam,	da	ne	bom	pozabil	
teh	dobrotnikov,	ko	bom	prestopil	prag	v	večnost.)
Za	 prihod	 povabljenih	 sem	 se	moral	 temeljito	

pripraviti,	posebno	z	živili.	In	moral	sem	se	sezna-
niti	 s	pokrajino	 in	odkriti	 zanimivosti;	po	domače	
povedano:	dolgčas	–	boli	...
Ali	 ste	 še	 z	menoj,	 drage	 bralke,	 dragi	 bralci?	

Smo	v	pokrajini,	med	planinami	kake	štiri	ure	vož-
nje	z	avtobusom	iz	Tokia.	Samo	en	dan	imam	na	
razpolago	za	odkrivanje	narave	med	gozdovi	blizu	in	
daleč.	Razmeroma	“daleč”,	ker	bodo	z	nami	na	poti	
razpoloženje,	vreme	in	stopnja	utrujenosti.	Mislim,	
da	bi	lahko	vse	tri	“činitelje”	imenoval	z	eno	besedo,	
a	se	je	ne	morem	spomniti.
Z	 nahrbtnikom	 se	 odpraviva	 na	 pot.	 Vreme	 je	

zgod	nje	julijsko	in	v	teh	planinah	“zabeljeno”	z	lah-
nim	vetrom.	Drevesa,	grmi,	presahli	potok,	kamni	na	
poti	in	ob	njej,	kakšna	poljska	cvetlica,	ki	ji	ne	vem	
imena,	kakšen	ptič,	ki	mu	tudi	ne	vem	imena,	ki	niti	
ne	zbeži,	ampak	se	samo	povzpne	više	na	drevo	in	
me	opazuje.	Nekaj	zamazanih	listov,	iztrganih	najbrž	
iz	kakega	dnevnika,	polnih	kratic	in	številk;	položim	
jih	v	travo,	naj	v	njej	zaspijo!
Premišljujem,	 kje	 bi	 se	 ustavil	 za	 prigrizek,	 v	

mojem	primeru	res	majhen	obrok	hrane.	Bil	 sem	
bolj	žejen	kot	lačen	...	Naenkrat	zaslišim	iz	goščave	
na	desni:
»Stop!«
V	žepu	imam	samo	nož;	roko	z	nahrbtnikovega	

jermena	sunem	v	žep,	a	že	se	zasliši	v	kar	dobri	
angleščini:

»Hands	up!«
Goščava	je	tako	gosta,	da	zahteva	izsiljen	predor,	

torej	čas.	Umaknem	se	k	deblu	čisto	blizu	mene.	
Rok	ne	iztegnem	v	zrak.	Goščava	zahrešči	in	med	
vejami	se	pojavi	–	kosmati	obraz	mojega	japonskega	
prijatelja,	soseda	–	bolj	daleč	proč	od	“moje”	koče	
–	gospoda	Uehára!	Obema	razsvetli	obraz	smehljaj,	
on	pa:
»Pridite	 k	 nam,	 smo	 ravno	 pri	 kosilu!	 Na	 vaši	

desni	je	steza	okrog	goščave,	ki	se	le	tukaj	zdi	ne-
predirna.«
In	veste,	kaj	smo	jedli?	Piščanca,	ki	ga	 je	bila	

gospa	Uehára	pripravila	doma;	z	njo	je	bila	hčerka	
Ájako,	prikupnega	obraza.	Med	jedjo	so	mi	zaupali,	
da	so	gozdovi	na	tej	planini	znani	po	navidez	ne-
predirnih	goščavah.	Najbrž	so	tu	in	tam	lisičji	brlogi	
z	lisičjimi	družinami,	ki	se	čez	dan	dobro	skrivajo.	
Menda	so	se	že	navadile	na	človeka	...
Lepo	 se	 zahvalim	 za	 obed	 in	 informacije.	 Oni	

jo	mahnejo	 v	 smer	 domov,	 jaz	 pa	 v	 nasprotno,	
največkrat	okoli	goščav.	Ampak	pri	naslednji	se	mi	
zatakne.	Odrešilne	steze	ni	ne	na	desni	ne	na	levi.	
Nad	goščavo	ni	videti	neba	...
Naj	grem	nazaj?	Kaj	pa,	če	 je	kje	pred	menoj	

nekaj	 posebno	 zanimivega,	 kar	 bi	moje	 goste	 –	
družino	z	otroki	–	tako	razveselilo,	da	se	bodo	spet	
pogumno	vračali	v	žgoči	Tokio?	Z	žepnim	nožem	v	
roki	si	utiram	pot;	sekam,	potem	stojim	in	prislušku-
jem.	Vse	je	tiho.	Spet	sekam,	neham,	prisluškujem.	
Vse	je	tiho.	Naenkrat	je	goščava	še	višja	in	veje	se	
prepleajo	nad	glavo	v	neke	vrste	streho.	Namesto	
vejnate	goščave	je	na	levi	 in	na	desni	neke	vrste	
palisada.	Pod	nogami	začutim	kamen,	ne	dosedanjo	
prst.	Naj	grem	naprej?	Naj	grem	nazaj?	V	nahrbtniku	
imam	še	kos	mehkega	sira,	ki	mi	ga	ni	bilo	treba	
pojesti,	ker	sem	bil	pogoščen.	Zdaj	ga	imam	med	
zobmi,	medtem	ko	premišljujem	o	nadaljnji	 poti.	
Med	jedjo	se	za	hip	obrnem	k	Svetemu	Duhu,	ki	je	
zmeraj	pripravljen	pomagati.	Začutim	se	močnega	
za	nadaljno	pot,	čeprav	je	okrog	vse	črno.	Začutim,	
da	me	obdajajo	stene,	ne	drevesa	ne	rastline.	Hodim	
previdno,	korak	 za	korakom.	Naenkrat	 stopim	na	
neke	vrste	stikalo	na	tleh,	luč	se	zasveti,	nad	glavo	
rahlo,	kakih	pet	metrov	pred	menoj	močneje.	Okrog	
mize	sedijo	–	okostnjaki,	lepo	razporejeni,	s	sme-
jočimi	se	maskami	na	obraznih	kosteh,	kot	da	bodo	
vsak	trenutek	začeli	govoriti.	In	zdaj	se	spomnim:	
pred	leti	je	mladinska	skupina	študentov	tehnike	na	
univerzi	v	Kjóto	–	zmeraj	v	tekmi	s	študenti	tokijske	
tehnologije	–	napovedala	zgradbo,	ki	jo	morajo	od-
kriti	otroci	na	počitnicah	v	teh	planinah.	Edini	pogoj:	
starši	jih	morajo	spremljati.
Ko	stopim	korak	nazaj,	luč	ugasne,	ker	nisem	več	

na	skrivnem	stikalu	v	tleh.	Ker	je	temno,	steze	za	
nazaj	ni	tako	lahko	najti.	In	si	mislim:	ali	bodo	starši	
lahko	poučili	otroke,	da	bomo	nekoč	vsi–	okostnja-
ki?	Po	telesu,	dá.	Pa	po	duši	ne!	Zunaj	pod	veselim	
soncem	zaprosim	Svetega	Duha	za	starše	po	vsem	
japonskem	 svetu.	 Saj	 starši	 odločilno	 oblikujejo	
otroka.
Saj	še	veste,	kaj	je	naš	dobri	Gospod	v	tej	zvezi	

razodel!



2018 – AM – OKTOBER 313

➧

V tem kontekstu najde sebi prav primerno mesto sedanja slovenska vlada. Že njena geneza je zanimiva. Falirane stranke in njihovi še bolj falirani 
predsedniki (spomnimo se samo bruseljskega intervjuja, ob katerem je Alenka Bratušek pogorela kot kandidatka za evropsko komisarko) so priplavali 
na dan iz umazane levičarske mlakuže, ki je imela pred volitvami eno samo idejo: preprečiti, da bi zmagala Janševa SDS. O kakih idejah za prihodnost 
niti sledu, da o načrtih sploh ne govorimo. Poleg tega so si nakopali na glavo še Mesečevo Levico, ki je kljub voditeljevemu priimku (ali pa zaradi njega, 
kdo ve) toliko za luno, da hoče biti zdaj v koaliciji, zdaj v opoziciji in tako izsiljevati Šarčevo vlado v svojem prizadevanju  spraviti Slovenijo tako na kant, 

Ko sem zadnjič v tvitu kriknil, kje je zdaj Spomenka Hribar, da kri-
kne “zaustavite lažnivca Turnška”, se je zgodilo, da je zdaj za Sobotno 
prilogo kriknila: “Zaustavite Dežmana in Možino”. O primitivnem Titu 
Turnšku niti besede. Diklićeva je tako malo zaustavila resnico, malo jo 
je relativizirala, malo šlampasto ponaredila, malo objektivizirala žrtve, 
ki so zanjo zdaj samo številke. Le kaj je porekel njen Tine Hribar, ki je 
včasih senzibilno govoril o svetosti življenja! Nič in verjetno na zapečku 
plete nogavice.

Hribarjeva tako pristane na spisku tihih podpornikov enega najbolj 
agresivnih in neandertalskih ponarejevalcev zgodovine, je torej del 
“intelektualne elite”. Ženska se je tako uvrstila na seznam “intelektualne 
elite” Tita Turnška, človeka, ki je zgledni naslednik prvega predsednika 
ZZB, zločinca Ivana Mačka Matije, ki je v dokumentarcu priznal, da bi 
s preostalimi sodrugi moral viseti po vseh ljubljanskih kandelabrih, 
če bi ljudje vedeli, kaj vse so počenjali. Če torej odštejem Turnškov del 
elitnega kroga s spletnih portalov za spolne usluge, se okrog njega 
giblje vrsta znamenitih osebnosti. Recimo Mitja Klavora, bivši policaj 
iz udbo-države, zdaj generalni sekretar ZZB. Tam najdemo po družinski 
liniji tudi njegovega sina Vita Klavoro, ker je z družinsko pomočjo lažje.

To je del vrha bojne elitne organizacije “nazaj v gozdove” in “na juriš”
V vrhovih Turnškove ZZB najdemo na primer Ljuba Bavcona, ute-

meljitelja revolucionarnega prava in kazenskega zakonika – “ali so naši, 
ali pa sovražniki naroda”. Nobeno presenečenje ni, da so tam tudi bivši 
udbovski šef Silvo Gorenc, ljudski popitovski ideolog partije Miran Potrč, 
Marjan Šiftar, bivši šefa kabineta Milana Kučana, partijski CK-funkcio-
nar Miloš Prosenc in skoraj osemdesetletna feministka Maca Jogan. To 
je del vrha bojne elitne organizacije “nazaj v gozdove” in “na juriš”. Niti 
eden od njih NOB-ja ni videl od blizu, o njem pa vedo vse, če odšteje-
mo dejstva. Častni predsednik Tita Turnška je bivši predsednik Janez 
Stanovnik, ki ga uporabljajo samo še za kakšno kričanje v Dražgošah, 
drugače pa o svojem nasledniku nima besed, kar pa ne pomeni, da ni 

njegov podpornik. Človek se resno vpraša, kaj je nekaterim ljudem, da 
se grupirajo okrog Turnška – na primer Ljubica Jelušič, bivša obrambna 
ministrica, ki pa zelo rada opravlja goreče partizanske govore na mi-
tingih, za katere je na primer specialist tudi Serpentinšek. Mimogrede, 
ne vem, kako borci in “borci” ločijo med njegovimi nastopi na gasilskih 
veselicah in na mitingih! Se morajo res nazaj držati, da se ne režijo.

Podpredsednik Tita Turnška je tudi Franc Križanič, ekonomist globo-
ke države in zgleda tudi globoke historije komunističnega revizionizma 
resnice. Podpredsednik je tudi dr. Matjaž Kmecl, akademik, ljubiteljski 
žlahtnitelj vrtnic in zgodovine, nekoč član CK ZKS.

V predsedstvu ZZB sedi partizanka in ilegalna županska lastnica 
nasedle Slovenske investicijske banke, zaradi katere bi lahko bila na Igu, 
pa ni bila, ker jo je prijatelj Dirty rešil hudega. Dirty je ljubkovalno ime 
za velikega moža slovenske tranzicijske mafioznosti Janeza Drnovška, 
tudi očeta kadrovskega Stalina LDS  Gregorja Golobiča. Zabavnejši 
del zgodbe ZZB prihaja s področja medijev. Potem ko je revija Borec 
začasno kapitulirala pred novimi časi in resnicami (pustili so milijonske 
dolgove), so ustanovili by pass revijo Svobodna misel. To poimenovanje 
bi jim v luči napadov na drugače misleče morali sodno prepovedati, a 
takšnega sodišča pri nas ni. Še posebej, če pogledamo uredniški odbor 
te papirnate resnicoljubnosti. Maca Jogan dela, kar ji naročijo, to je 
znano iz njene biografije. Božo Kovač se je kalil kot partijski žurnalistični 
kader v beograjski Borbi, potem pa na Delu, kjer me je nezaposlenega 
klošarja novinarstva odslovil z besedami: »Da bi vas zaposlil? Ta bi bila 
pa prehuda.« In mi tajnica še kave ni ponudila, tako hitro sem moral 
iz Črne vdove. So pa njega hitro odslovili in me je zaposlil tandem Tit 
Dobršek – ga lepo pozdravljam – in Danilo Slivnik.

Da je resnica hujša od vsake domišljije, pa govori še pomemben 
ud uredništva Svobodne misli o domišljiji NOB – to je Mitja Meršol, 
udbovski konfident, ki je bil že na Delu agitprop svobodne misli CK ZKS.

Turnšek ima torej okrog sebe ljudi, ki si jih zasluži. In obratno.

Malo sem pokukal nazaj in ugotovil, da tale rubrika “za narodov blagor” teče že 21. leto – prva objava je bila avgusta 1997. Medtem je na čelu 
Slovenije končalo svoje delo devet vlad in je nastopila nova, deseta, od osamosvojitve pa trinajsta. Pravijo, da  je trinajst nesrečna številka. Bo menda 
držalo. Že dejstva, kako je do te vlade prišlo, dajejo dovolj misliti, še bolj pa tisto, kar se dogaja v parlamentu na njenem začetku vladanja. Eno  pa je 
gotovo: Kučan in njegov krog, ki v resnici “gunca” vso slovensko politiko, bo lutkam še naprej lahko mirno ukazoval in si polnil žepe, čeprav se človek 
sprašuje, kako si to predstavljajo ob takih “asih” v parlamentu, kot so Luka Mesec, Miha Kordiš in Violeta Tomić. No, pa jih bo že pospravil, če ne bo njega 
prej stara s koso, saj njegov zunanji izgled zadnje čase kaže dokaj več kot resničnih 77 let. Sicer bo pa že Zveza borcev poskrbela za vrednega naslednika. 
Če bo tako razgledan in olikan, kot je njen predsednik Tit Turnšek, bo to prava epohalna iznajdba. O njem je namreč v svoji seriji “Od zmage do zmage” 
napisal Vinko Vasle v sestavku “Vsi udje Turnškove ‘še premalo smo jih pobili’”

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

KOGA LU NA NOSI?
OD MESECA OBSIJANA POLITIKA
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Takoj po glasovanju v parlamentu se je na Gregorčičevi na prvi 
seji sestal družbeni eksperiment. Na vhodu pred vladno palačo sta jih 
čakala do zob oboroženi Miha Kordiš in Violeta Tomić v mini krilu, ki sta 

rektalno pregledala udeležence prve seje, da se ne bi vtihotapil kdo 
nepoklican. Dnevni red je zapovedoval kadrovske zadeve, pod točko 
razno pa naj bi obravnavali izredno prošnjo Janeza Pogorelca za sprejem 

Prvo vladno sejo je takole posmehljivo (drugega tudi ni zaslužila) opisal Vinko Vasle v seriji “Od zmage do zmage” pod naslovom “Prva seja vlade”.

Vsak novi dan je za Marjana Šarca nova priložnost za novo prevaro 
volivcev. Vsaj to mu gre dobro od rok, če že o drugem nima pojma.

Bo pač vodil manjšinsko vlado, ki je zdaj glavni hit poletja v levih 
dominantnih medijev. Nato se bo morda svojemu stolčku odpovedal v 
korist koga drugega ali tretjega. Da pač ostane v parlamentu, v vladi, 
dobi kakšno ministrsko mesto ali kako drugo funkcijo. Ali pa gre spet 
na lokalne volitve jeseni za župana v Kamniku in spet zasede svoj stari 
županski stolček.

Saj se je norčeval po tviterju prejšnji teden, da september prinaša 
ohladitev! Kot klovn pač, ki vse najhujše napake obrne na šalo. Tako je 
Šarec še nedavno kategorično zavračal možnost manjšinske vlade, prejšnji 
teden pa se mu je ta ideja kar na lepem zazdela v redu. Saj izraza bojda ni 
treba jemati dobesedno – ker Šarec dobesedno misli le s prevaro.

Šarčevo klovnovstvo podpirajo levi dominantni mediji, ki njegovo 
politično prevarantstvo branijo kot edino pravo rešitev. Novinar Večera 
Uroš Esih je šel celo tako daleč, da je Šarčevo prevaro volivcev z manjšin-
sko vlado izenačil z dvigom politične kulture. Saj tako baje delajo tudi 
v tujini! Seveda, ker levim dominantnim medijem in njihovim stricem 
iz ozadja Šarčeve prevare vsaj zaenkrat ustrezajo.

Šarec je najprej grdo prevaral neodločene volivce, ki jih je na pred-
volilnem kongresu LMŠ nasankal s predvolilno parolo “ne Kučan ne 
Janša!. Po volitvah je meni nič, tebi nič kot za šalo prelomil predvolilno 
obljubo in s koalicijskimi pogajanji prešel na parolo “ne Janša in da 
Kučan”. To priča tudi njegovo zbliževanje z Meščevo Levico, ki je Kučanu 
po programu najbližje in je za Kučana oh in sploh. Meščeva Levica pa 
Kučanu in njegovemu omrežju vrača uslugo z zahtevo, da je potrebno 
iz gradnje drugega tira izključiti tuji kapital. Ker pač Levica dela za 
gradbeni lobi iz Kučanovega Foruma 21!

Ker se Kučan s svojim interesnim omrežjem na vse kriplje otepa 
predčasnih volitev, si je zdaj izmislil najboljšo rešitev zase in svoje 
interesno omrežje pod šifro “projektna vlada”. Gre za vlado z omejenim 
rokom trajanja – dokler ne izpolni “ključnih projektov”, v prvi vrsti 
zagotovi izvedbo drugega tira za podjetja iz omrežja Foruma 21. Tako 
imamo danes déjà vu iz leta 2013, ko je bila Kučanova “projektna” 
premierka Alenka Bratušek.

Danes takšne “projektne vlade” ne potrebujemo, saj se razmere v 
Sloveniji in svetu bistveno razlikujejo od tistih v letu 2013. “Projektna” 
vlada Bratuškove je nastopila v katastrofalnih gospodarskih in socialnih 
razmerah, ko je bila Slovenija pred finančnim zlomom. Kriza je bila na 
višku, banke potopljene, brezposelnost rekordna, veliko nezaupanje 
finančnih trgov v Slovenijo in vsesplošni pesimizem okoli nas. Danes 
je povsem drugače: smo v obdobju gospodarskega razcveta in brez 
izrednih razmer.

Zakaj bi torej potrebovali projektno vlado, če je Meščeva Levica proti 
ključnim projektom na čelu s privatizacijo NLB, ki jo je obljubila že vlada 
Bratuškove? Aja, zato da lobiji blokirajo prodajo NLB?! In da bi Kučan in 
njegovo omrežje določila rok trajanja Šarčeve projektne vlade? Kot pri 
Bratuškovi, h kateri se je 2014 Kučan sprehodil na Gregorčičevo in je po 
dobrem letu nepričakovano odstopila s premierskega mesta. Ta teden 
pa je Bratuškova kot zvesta Kučanova marioneta pozvala Kučanovo 
stranko Levico, naj vstopi v Šarčevo koalicijo. Res, kakšna predstava za 
naivno občinstvo!

Ker v sili še hudič muhe žre, Šarec zdaj klečeplazi pred ekstremistično 
Meščevo Levico. Levica je najšibkejši člen v Šarčevi nemogoči koaliciji, 
saj hoče Mesec vladati in hkrati ne biti v vladi ter obenem odločati o 
glavnih “projektih” in ne biti za nič odgovoren. Samooklicani Meščevi 
revolucionarji se obnašajo kot izsiljevalci iz otroškega vrtca.

Njihova edina politika je izsiljevanje – da mora biti vse po njihovo, 
da morajo vsi skoraj sto odstotno podrediti programu njihove stranke, 
da bodo v Levici za vse zaslužni, če bi se slučajno dobro izšlo, in za nič 
odgovorni, če bi vse šlo po zlu. Za ekstremiste iz Levice velja slogan: my 
way or the highway. Vse bo po moje ali pa nič! To velja tudi za predloge 
in pripombe Meščeve Levice h koalicijskih pogodbi, ki so pricurljali v 
javnost prejšnji teden. Ti so povsem zavoženi, saj želi Levica z njimi 
Slovenijo spremeniti v drugo Venezuelo.

Levica želi s svojimi zahtevami iz koalicijskih pogajanj zrušiti vse, 
kar se je naredilo in reformiralo v samostojni državi. V svoji ideološki 
zaslepljenosti gredo celo tako daleč, da bi prepovedali izraze kot “bi-
rokratske” in “administrativne” ovire. Levico moti celo turizem, ki je v 
Sloveniji ena najpomembnejših gospodarskih panog. Kot Mesca moti 
slovenski izvoz pod šifro “Ahilova peta”!

Levica se kakopak ne meni za ekonomsko realnost, temveč zahteva 
višje plače, pokojnine in socialne transferje v skladu s svojimi zablodami. 
Mesec bi po predlogih iz koalicijskih pogajanj totalitarno celo predpi-
soval, koliko prašičjega mesa naj pojedo Slovenci in da morajo jesti 
čim več sadja in zelenjave! Levica se zavzema za vrnitev zakona ulice iz 
časov Semoličevega izsiljevanja, saj zahteva spremembo referendumske 
zakonodaje. To je glavni projekt Levice za “projektno vlado” – totalna 
destabilizacija in uničenje Slovenije.

Za Meščevo Levico razen levih dominantnih medijev dela tudi čas. 
Šarcu in njegovim koalicijskim partnerjem vedno bolj teče voda v grlo. 
Roki se iztekajo, zato morajo koalicijsko godljo rešiti za vsako ceno in 
javnosti kot rešitev ponujajo manjšinsko vlado, ki jo dominantni mediji 
prodajajo kot suho zlato. Manjšinska vlada je v resnici prevara, ker gre 
za kratkoročni projekt interesnih skupin in lobijev za izgradnjo drugega 
tira in blokado privatizacije NLB.

kot sta Chavez in Maduro spravila na kant Venezuelo. Saj smo imeli v Sloveniji od dosedanjih dvanajstih vlad kar deset levih, toda nobena ni bila táko 
skrpucalo, kot je ta trinajsta. Po naslovom “Šarčeva manjšinska vlada je prevara” in podnaslovom “Mesec bo izsiljeval, vladalo pa Kučanovo omrežje” 
jo je ocenila v Reporterju dr. Maja Sunčič.
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Njihovo razmišljanje namreč najbolj spominja na um shizofrenika, 
ki ne ve, v kaj verjame in kaj zagovarja. Izpostavljam le nekaj primerov 
shizofrenije politične misli slovenske in globalne levice, zaradi katerih 
boste morda doumeli, zakaj je vprašljivo samo mentalno stanje tistih, 
ki zagovarjajo leva politična stališča.

Prva kategorija je zagotovo demokracija. Vsi levičarji so veliki za-
govorniki tako imenovane neposredne demokracije, ker se baje borijo 
za ljudski glas. Da bi bil lahko vsak državljan slišan in bi odločal v vseh 
stvareh, povezanih z državo. Na drugi strani pa obožujejo diktatorske 
režime. Levičarji obožujejo ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki 
svoji državi vlada s trdo roko, njegovi politični nasprotniki pa umirajo 
v prometnih nesrečah ali gnijejo v zaporih. Navdušujejo se za komuni-
stične diktature. Za Sovjetsko zvezo, Kubo, Severno Korejo, Venezuelo. 
Častijo najbolj krvave diktatorje preteklosti Mao Zedonga, Tita, Pol 
Pota, Stalina in Lenina. Najbolje povzame levičarsko shizofrenijo parola 
“E viva il comunismo e la libertà!”. Naj živita komunizem in svoboda. 
Svoboda in komunizem sta izključujoča se pojma, saj komunizem gradi 
na kolektivni zavesti in ne na osebni svobodi. V kaj torej verjamejo, v 
neposredno demokracijo ali diktaturo?

Shizofren odnos do pravic žensk
Druga velika shizofrena ideja levice je njihovo dojemanje pravic žensk. 

Na Zahodu, v najbolj razviti in egalitarni civilizaciji na svetu, vpijejo, da 
imajo ženske še vedno premalo pravic. Skrajne feministke gredo še dlje. 
Za svoje dostojanstvo se borijo s protesti, na katerih nage tekajo po ulicah 
mest, kažejo svoje vagine in kričijo, da se ne bodo pustile nadvladati šo-
vinistični družbi. Na pamet jim ne pade, da je družba, ki takšno ravnanje 
dopušča, najbolj liberalna družba na svetu. Na drugi strani pa borci za pra-
vice žensk aktivno sodelujejo pri uvažanju ilegalnih migrantov z Bližnjega 
vzhoda in iz Afrike. Večinoma gre za muslimanske prišleke, kar pomeni, 
da so vzgojeni v ideologiji, ki žensko postavlja na raven živali. Posilstva 
ne priznavajo, ženska mora nujno nositi prisilno versko pokrivalo, ne sme 
iti na tržnico, mlada dekleta pa so prisiljena v poroko z več kot štirikrat 
starejšimi moškimi. Mnoga umrejo na poročno noč zaradi krvavitve, po 
posilstvu “ljubečega” moža. Za pravice žensk v teh državah se levica ne 
bori. Kaj so torej? Se borijo za ženske pravice ali za zasužnjevanje žensk? 
Glede na njihov shizofreni odnos do tega vprašanja ne moremo vedeti.

Shizofrenija do kapitalizma
Prav tako je shizofren njihov odnos do kapitalizma. Vsi povprek so 

Ob upoštevanju vsega tega se je povsem upravičeno vprašal Aleksander Rant “Ali ste se že kdaj vprašali o mentalnem zdravju Levičarjev?” in pod 
tem naslovom  objavil na Nova24TV svojo analizo.

v partijo. Mimogrede, prošnji so ugodili, ker je Pogorelec k vlogi priložil 
svoje tvite o Janezu Janši, poglavitni kriterij za sprejem v partijo pa je 
ravno sovraštvo do Janše. Pogorelec je tako postal dolomitska izdaja 
Nove Slovenije.

Luka Mesec je že pred pričetkom prve seje vlade vprašal, kaj za 
mizo dela Damir Črnčec, ki je o naših prijateljih islamistih in nezakonitih 
migrantih ter o naši Levici pisal grde stvari. Serpentinšpek je pojasnil, 
da se je Črnčec že trikrat spovedal in da je dosegel, da so vse njegove 
tekste v Reporterju brisali iz narodovega spomina. Mesec je opozoril, da 
se Črnčec pojavlja na številnih fotografijah, ko je žalil sodno vejo oblasti 
v zadevi Patria. Črnčec je pojasnil, da je že pisno demantiral, da bi bil 
na fotografijah on. Tudi fotografija z Janšo je ponaredek SDS. Mesec je 
bil z odgovorom zadovoljen in Črnčec je lahko postal svetovalec vlade 
za varnostna vprašanja, locirana okrog SDS in Janše.

Nemalo začudenja je povzročil beton-minister za kohezijo Marko 
Bandelli, ki je na sejo vlade prišel v spremstvu štirih kraških ovčarjev. 
Pojasnil je, da je s tem dejanjem samo dvignil inteligenčni kvocient 
ministrske ekipe ter predlagal, da bi desničarjem, ki imajo pse (recimo 
Lucija Ušaj), le-te nacionalizirali, da bodo še bolj butasti. Notranji 
minister Boštjan Poklukar je dejal, da je ideja vredna razmisleka, se 
bo pa odločil po nedeljski maši. V prid zaplembi govori tudi podatek, 
da so desničarski psi v resnici domobranci. Andreja Katič, ministrica 
za pravosodje, je na sejo vlade prišla z neznano osebo s škrnicljem na 
glavi. Na ostro vprašanje koordinatorja Luke Mesca, kdo je to, je Katičeva 
povedala, da se pod škrnicljem skriva Andrej Šiško, ki bi ga zdaj lahko 
izpustili iz pripora, ker vlada je in ni več razloga, da trpi. Temu je ostro 
oporekal Karl Erjavec z opombo, da ne more nekakšen štajerski luzer 
imeti bolje oborožene in vzgojene Štajerske varde od njegove vojske. 
Serpentinšek pa je bil mnenja, da naj Šiška le še nekaj časa imajo za 

zapahi, da ljudje ne bi posumili, da je šlo za nateg.
Nadminister Luka
Luka Mesec je ministrico za kmetijstvo in gozdarstvo Aleksandro Pivec 

opozoril, da bodo potrebni tudi revolucionarni posegi na to področje, kot 
so KOZE ali kmetijsko obdelovalne zadruge, sovhozi, kolhozi in zemljiški 
maksimum, ker si ne moremo dovoliti kulaškega izkoriščanja slovenske 
zemlje. Poklukar je vprašal, če naj za začetek nekaj kulakov aretirajo, pa 
je  Katičeva dodala, da za to nimajo osnove, Mesec pa je rekel, da je on s 
svojimi osnova in da naj si to vsi zapomnijo. Ministrica za agrar ni rekla 
ničesar, samo nekaj si je dala opravka z nohti. Alenka Bratušek je vprašala, 
če lahko nekaj predlaga, pa je Serpentinšek ostro rekel, da ne. Luka Mesec 
je Serpentinšku dal ukor, ker tako lahko samo on govori. In je na vprašanje 
Bratuškove odločno rekel ne. Bratuškova je potem šla v toaleto.

Prešiček je ponižno vprašal, če je okej, ker je Jan Škoberne, njegov 
državni sekretar, po ministrskih prostorih razobesil 15 Titovih portretov. 
Mesec ga je nazijal, kako lahko kaj takšnega sploh vpraša, in drugi so se 
mrmrajoče in z aplavzom strinjali z njim. Prešiček bo za kazen prejel 10 
odstotkov nižjo plačo in se je zelo zelo strinjal. Minister za javno upravo 
Rudi Medved je povedal, da se je že pripravil na spopad s Štrukljem in z 
drugimi. V tem smislu je napisal pesmico, ki se začne: »Če ste iz prave javne 
hiše, se povišanje vam piše. Kupleraj naj bo obsežen, vsak bo penezov 
deležen.« Prešiček je Medveda takoj predlagal za Prešernovo, a je Jernej 
Pikalo, minister za boljševizacijo šolstva, rekel, da ni za to in da bi si Bandelli 
za svoje ovčarje prej zaslužil to nagrado, ker bi to bila kontinuiteta. Bandelli 
ni ničesar rekel, samo malo je zalajal v znak odobravanja.

Sejo so zaključili s šampanjcem, kanapeje pa je Luka Mesec zaplenil 
in jih odnesel na sedež svoje stranke.

P. S.: Ministri, ki so bili na seji tiho, so dobili pisno pohvalo Luke 
Mesca z avtogramom.
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Komunisti podjetnike pojmujejo kot sovražnike delavskega razreda. 
Kot izkoriščevalce. Kot parazite. Kot razred, ki ga je med revolucijo, še 
pred vzpostavitvijo socializma, treba likvidirati. Naši komunisti so to 
videnje dosledno uresničevali. Od začetka komunistične revolucije 
leta 1941 je bil poleg duhovništva in intelektualcev ravno podjetniški 
sloj pojmovan kot Nemesis socializma. Fizične likvidacije in povojna 
nacionalizacija, evfemizem za krajo stoletja, so poskrbeli, da je bil 
cvetober slovenskega meščanstva do leta 1948 fizično in/ali ekonomsko 
likvidiran. Udarec, od katerega si Slovenci do danes nismo opomogli.

Potomci kardeljev, kidričev in mačkov si velikopoteznosti svojih 
dedov in očetov ne morejo privoščiti, vendarle smo za zdaj še člani EU. 
A retorika, ki jo danes poslušamo iz mesečniške avantgarde, ni prav 
drugačna od tiste iz leta 1945. Narediti je treba vse, da podjetnikov 
ne bo. Najprej diskvalifikacija, potem likvidacija. V tem kontekstu je 
treba brati koalicijsko pogodbo socialistične vlade Marjana Šarca. Dvig 
trošarin, davkov, prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje 
ter birokratskih ovir napovedujejo izjemno poslabšanje že tako ne prav 
spodbudnega poslovnega okolja.

Višek protipodjetniškega terorja koalicijske pogodbe pa predstavlja 
napoved ukinitve cedularne obdavčitve kapitala. Do sedaj na primer so 
bile dividende, izplačane fizičnim osebam, obdavčene s 43,75 odstotka 
(19-odstotni davek od dohodka pravnih oseb, 25-odstotni enotna ce-
dularna obdavčitev). Ukinitev cedularne obdavčitve kapitala bi zaradi 
vključevanja v dohodninsko osnovo lahko pri zavezancih v najvišjem 
dohodninskem razredu povzročila celo dvig na 62,5 odstotka. Višina ob-
davčitve, ki se nevarno približuje zaplembi. Če zagovorniki kardeljanske 
beboekonomike javnost še tako prepričujejo, da dividendna politika ne 
vpliva na podjetniško aktivnost, je realnost drugačna. Čemu bi podjetnik 
posloval v državi, ki mu pobere dve tretjini dobička, če lahko dejavnost 
prenese v poslovanju bolj naklonjena okolja? Profit za podjetnika ni 
edina motivacija, ni pa nepomembna.

Komunisti in državni birokrati
so katastrofalno nadomestilo za podjetnike

Socialisti se nikoli niso odlikovali v razumevanju ekonomije. Narava 
tržnega procesa in cenovnega mehanizma jim je tuja. Podjetnik, v 
njihovem besednjaku kapitalist, je parazit, ki z monopolizacijo kapitala 
izkorišča delavski razred. Monopol kapitala mu omogoči, da delavca 
plača z mezdo, ki je sorazmerna družbeno potrebnemu delu, presežno 
vrednost pa si prisvoji. Osnovni Marxov teorem postulira, da je potrebni 
pogoj za pozitivno profitno stopnjo pozitivna stopnja eksploatacije. 
Po Marxovi logiki je izkoriščanje povsod, kjerkoli sta navzoča profit in 
kapitalisti. Če ni kapitalistov, ni izkoriščanja. Likvidirajmo kapitaliste 
in svet bo lepši. Q.E.D.

Likvidacija podjetnikov socializma ni pripeljala v lepšo prihodnost, 
ampak v gospodarsko opustošenje in revščino. Tisti s spominom zlate 
ribice lahko katastrofalne posledice socializma dnevno spremljajo na 
poročilih iz Bolivarske republike Venezuele. V z nafto bogati članici 
OPEC vlada ne samo pomanjkanje naftnih derivatov, ampak tudi vode. 
WC-papirja je zmanjkalo že pred leti. Zgodovina 20. stoletja dokazuje, 
da ne centralnoplanski in ne tržni socializem ne delujeta oziroma slabo 
rešujeta ekonomski problem družbe. Komunisti in državni birokrati so 
katastrofalno nadomestilo za podjetnike.

Če ne želimo evropske Venezuele, bomo morali ustaviti socialiste
Marx se je kot vedno motil. Podjetniki niso izkoriščevalci, kot 

postulira njegova teorija eksploatacije, ampak družbeni dobrotniki. 
S svojo dejavnostjo zadovoljujejo potrebe potrošnikov, zaposlujejo in 
izplačujejo plače delavcem in z davki vzdržujejo državo. Po Josephu 
Schumpetru igrajo nenadomestljivo vlogo v procesu inoviranja in kre-
ativne destrukcije, po Franku Knightu se spopadajo z negotovostjo. Če 
podjetništvo razumemo široko, lastno meni ljubemu Israelu Kirznerju, 
kot odkritje in izkoriščanje priložnosti, pa je podjetništvo osnovna 
sestavina tržnega procesa, ki ga izvajamo tako rekoč vsi udeleženci na 
trgu. Kako drugače kot podjetništvo razumeti na primer oblikovanje 
zaloge ljubitelja enosladnih viskijev Speyside, ko odkrije, da steklenica 
Aberlour A’Bunadh cask strength v oloroso sherry sodih staranega viskija 
NAS stane pri nas 44 evrov in ne 75 kot v Nemčiji ali Veliki Britaniji. Kupi, 

Kljub vsemu sem prepričan, da so do zdaj opisani norci v manjšini. Bernard Brščič se je soočil z vprašanjem kako se izogniti politični in gospodarski 
krizi s člankom, ki ga je objavi na Nov24TV pod naslovom ”Če ne žeilmo evropske Venezuele, bomo morali ustaviti socialiste”.

polni besed o tem, kako je kapitalizem zloben, kako izkorišča delavce 
in kako bi v socializmu bolje porazdelili denar bogatih tistim, ki si 
ga zares zaslužijo. Pa ste že kdaj videli poslance levih strank, da bi 
uporabljali severnokorejski mobitel? Da bi se vozili z lado nivo? Da bi 
uporabljali venezuelski računalnik? Kje pa! Na seje državnega zbora se 
odpravijo z Applovimi računalniki, vozijo se z mercedesi, pogovarjajo se 
prek Samsungovih mobitelov. Torej s samimi stvaritvami kapitalizma. 
Zanimiva izbira produktov, če je pa kapitalizem tako zanič. Najprej 
kritiziraš kapitaliste (recimo Steva Jobsa), nato pa kupiš Apple in tako 
ravno temu kapitalistu daš denar. Shizofreno.

Shizofrenija do ljudi, ki imajo urejeno življenje
Primerov shizofrenije levice je še veliko, a ena samcata kolumna ne 

dopušča pisanja o vseh. Naj za konec omenim še zadnji poskus evrop-
ske levice za večjo “demokracijo” Evropske unije. Levičarji, ki vseskozi 
kritizirajo Bruselj, želijo dati ravno Bruslju še več moči. Želijo še bolj 

centralizirati Evropsko unijo, da bi ustvarili nadnacionalno pošast, ki 
bi ji vladali prek svojega vpliva na bruseljske birokrate. Kajti verjemite, 
morda v Bruslju politično vlada desnica, birokracijo pa ima v rokah 
levica. Zato si kljub kritikam Bruslja želijo dati še več moči bruseljski 
birokraciji. Da bi lahko tako kot vedno v preteklosti vladali brez volitev, 
navzven pa vzdrževali masko demokracije. Če ne verjamete, vprašajte 
znance, ki so privrženci Levice in nasprotniki Bruslja, ali so za večjo 
centralizacijo EU in za krepitev pristojnosti bruseljskih birokratov. Če 
so pošteni levičarji, vam bodo odgovorili DA.

Normalni ljudje gremo zato levičarjem tako v nos, ker se držimo do-
ločenih načel in morale. Sami so politično shizofreni in zato ne prenašajo 
ljudi, ki imajo svoje življenje urejeno. Sovražijo ljubeče družine, sovražijo 
razgledane učitelje, sovražijo krščanstvo, sovražijo matere, sovražijo 
lastno državo. Čas je, da politiki shizofrenije in sovraštva rečemo NE in 
si ne pustimo vzeti svojih prepričanj.
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Danes, (5. septembra 2018),ko se formira leva 5 + 1 (inkognito 6 + 
Ljudmila Novak) koalicija, se razkrivajo prvi obrisi skrajnosti, v katere se 
bo prisiljena pogrezati, če bo hotela sodelovati z Levico. Cena udobnih 
stolčkov, medijskega inženiringa in Šarčevega častihlepja se bo izstavila 
kaj kmalu. Račun bomo poravnali davkoplačevalci. Povsem možno je, da 
Šarčeva prazna Janše-nikar druščina kruhoborskih oportunistov ni mi-
slila povsem resno z brihtno domislico, da bi dohodke iz kapitala in rent 
vključila v dohodnino. Saj je v stranki, kjer ni načel, in v programu, kjer ni 
konkretnih obljub, mogoče vse. Pač, po političnem barometru, v stilu “a 
se je kdo razjezil? A jeznemu mediji sledijo? Potem pa raje opustimo ta 
ukrep”. Po tem načelu so se globoki ustvarjalci javnega mnenja tako zbali 
za koalicijskega novorojenca, da so morali iz naftalina potegniti leto 
dni staro zgodbo o Šiškovih vaških stražah, ter jo pospremiti z raznimi 
subtilnimi namigi na tisočkrat ovrženo desno-politično nagnjenost k 
neonacizmu, nato pa jo še zabeliti z intervjujem Jožeta P. Varufakisa … 
pardon Damijana, ki so ga predstavili kot “znanega ekonomista”, da je 
lahko razložil, kako je odziv gospodarstvenikov na napovedane davčne 
ukrepe bodoče vlade le razkazovanje mišic in da koalicijske pogodbe itak 
ne pomenijo nič drugega kot prazen list papirja. Tudi bodoči minister za 
finance je ogorčeno javnost in gospodarstvenike poučil, češ ta vlada je 
preveč progresivna, da bi sledila starim šablonam, ko so vlade delovale 
v skladu z smernicami prej dogovorjenega programa. Preostalo so opra-
vili Mladinini Nobelovi nagrajenci za ekonomijo in Maks Tajnikar, ki so 
“kapitalistom” dopovedali, da je kapitalske dobičke pač treba pravično 
porazdeliti med ljudstvom in brž na plan priklicali še belega medveda 
nizke obdavčite na kapitalske dobičke (za katerega vsi podjetniki vedo, 
da ne pomeni prav nič, ko se upoštevajo vse dajatve in stroški dela, kjer 
se Slovenija izstreli v top 10 svetovnih davčnih tiranov). Morda bo brez-
programska koalicija vendarle popustila, kljub nasprotovanju njihovih 
izvenkoalicjsko-koalicijskih partnerjev v državnem zboru.

A bolj pomenljivo je to, da se nihče ne upa odločno zoperstaviti 
skoraj komično skrajnim stališčem stranke Levica. Ko želi inkognito-
-koalicijska stranka nacionalizirati premoženje podjetnikom in jih z 
bajoneti nagnati v morje, je to pač trenutek, ko bi morala vsaka načelom 
demokratične države zvesta koalicija prekiniti sodelovanje z njo. Tisti 
LMŠ-jev “ne bi komentirali” odmeva. Grozljivo odmeva. Levica pa se je 
očitno pozicionirala kot ključni akter, ki bo odločno, a subtilno soodločal 
o usmeritvah izvršilne veje oblasti. Ko je bila ta skupina iz javnih sred-
stev napajajočih se umetnikov, poklicnih aktivistov, večnih študentov 
in filozofskih demagogov še nepomemben klovnovski intermezzo na 
parlamentarnem parketu, smo se še smejali. Smejali smo se ob Meščevi 
Ahilovi tetivi. Smejali smo se, ko je kot Nostradamus predvidel, da bo 

zaradi privatizacije letališče Jožeta Pučnika postalo periferno letališče 
brez regionalnega vpliva, kar bo uničilo tako gospodarstvo kot turi-
zem. Smejali smo se, ko so njihovi komunistični podporniki na zboru 
stranke skoraj pretepli predsednika stranke. Ko je Kordiš modroval, da 
je problem Venezuele premalo socializma in preveč kapitalizma. Ko 
je njihov predstavnik Grega Ciglar na povabilo brutalnega tiranskega 
režima šel na brezplačen izlet v Venezuelo in nevede parafraziral Marijo 
Antoaneto z legendarnim stavkom, da ko Venezuelcem zmanjka jajc, 
pač skuhajo kaj drugega. Ko je Violeta Tomič pred hramom slovenske 
demokracije samodržcu Maduru v španščini izrazila podporo v njegovem 
socialističnem boju proti svetovnim imperialistom.

Zdaj ko so postali king-maker te vlade in se brez njih praktično ne 
bo mogla izvršiti nobena postavka koalicijske pogodbe, pa nas je smeh 
minil. Zdaj je jasno: naslednja 4 leta vam bo vladala skrajna levica – na 
videz sredinske stranke jo bodo le legitimizirale. Tudi kot koalicijski par-
tner niso spremenili  pristopa, ki jih je tako bogato obdaril na volitvah. 
Spretno krmarijo skozi morje enovrstičnih nacional-socialističnih parol v 
upanju, da bodo njihove ovčke prezrle nekoherentnost in se osredotočile 
na lažno pravičništvo povedanega. AmCham, zbornico slovenskih in 
tujih podjetij so prekrstili v izpostavo ameriške trgovinske zbornice in s 
tem izhodiščem zapeli antiameriško balado, ki bi jim jo zavidali še prvi 
Molotov-Ribbentrop anti-imperialistični borci. In uspelo je – njihova 
ciljna publika naseda. Volilno telo, ki so si ga v tem desetletju prilastili 
(kar desetina ga je), grmi proti izkoriščevalskim kapitalistom, kot so 
Batagelj, Akrapović in Boscarol ter seveda proti jenkijem, ki delujejo 
v interesu multikorporacij z jasnim ciljem, da zasužnjijo slovenski 
proletariat. Ker Levica tako uspešno animira množice, bo hočeš nočeš 
morala slediti še prazna Janše-nikoli koalicija. Če Mesec meni, da Igor 
Akrapovič z izplačilom bilančnega dobička utaja davke, se bo treba o 
tem pod prisilo znotraj vlade pogovarjati. Morda bodo sledili zakonski 
ukrepi, ki bodo takšne manevre preprečevali? Če želi komunist Kordiš 
nacionalizirati zasebno lastnino, stranka, ki ji pripada, pa ga v tem 
brezpogojno podpre, bo tudi to del medresorskih pogovorov – saj brez 
Levice vendar ni vlade? Ni pomembno, da je zasebna lastnina ustavno 
zaščitena – slovenski socialisti so zmeraj našli smele obvode, da jo 
nevtralizirajo (spomnite se financiranja zasebnih šol).

Bolne ideje Levice imajo v koaliciji polno somišljenikov
Morda vlada ne bo nacionalizirala – vsekakor pa bo takšno retoriko 

naredila za del mainstreama. Nekaj, o čemer se znotraj vladnih krogov 
legitimno pogovarja. Ostalo bodo naredili prihodnji rodovi revolucio-
narjev. Za zdaj je dovolj že, če bodo s pomočjo gromovnikov spravili 
skozi davčno reformo, za katero se danes še vsi pretvarjajo, da je ne bo, 

Zamisel iz leta 1991, da bi Slovenija lahko postala druga Švica, so leve vlade, ki jim ni šlo za kaj drugega kot za uveljavljanje svoje moči in polnje-
nje svojih žepov, docela pokopale. Ali so še kake možnosti, iti proti tem cilju? Prvi korak je nakazal Mitja Iršič s člankom “Če želimo postati nova Švica, 
potrebujemo najprej novo vlado”, ki ga je objavil na Nova24TV. Seveda pa ni dovolj samo nova vlada. Predvsem je treba uničiti in izkoreniniti starce, 
ki so jim včasih rekli strici, pa bi jim bil bolj primeren naziv “mafijski botri”, zdaj pa se krijejo po imenom globoke vlade. In seveda tudi tiste, ki so si jih 
zamislili kot naslednike – v kolikor niso prepričani, da bodo sami večno vladali.

kupi, kupi. Podjetništvo pur.
Vsi res nismo akrapoviči, batagelji ali boscaroli, a podjetništvo je 

bolj ali manj sestavina življenj vseh nas. Njegov razmah posredno ali 

neposredno koristi vsem. Napad na podjetnike razumem kot vojno 
napoved vsem državljanom in naši blaginji. Če ne želimo evropske 
Venezuele, bomo morali ustaviti socialiste.
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in če konsolidirajo sovjetizacijo zdravstva po Kolar Celarčevi. Ter seveda, 
raison d’etre te koalicije – da speljejo več infrastrukturnih projektov, 
začenši z drugim tirom, in hkrati skušajo čim bolj subtilno v neskončnost 
zadrževati privatizacijo – iz te panoge je bivša vlada bodočega ministra 
za zunanje zadeve skoraj diplomirala.

Konec koncev, saj Levica ni sama. Ima skoraj enako skrajno sestrično, 
ki pa je tudi de iure v koaliciji. Visoki funkcionarji SD, ki so bili nekaj časa 
tudi kandidati za ministre, na Twitter pišejo strah vzbujajoče pamflete 
o tem, kako bi bilo treba podjetjem diktirati, kaj lahko vložijo v razvoj 
in kako morajo nagrajevati zaposlene, saj si ekonomski analfabeti tako 
interpretirajo določbo ustave, da gospodarska dejavnost ne sme biti v 
nasprotju z javno koristjo (hvala bogu, da je večina avtorjev le-te že 
pokojna, da jim ni hudo, ko vidijo, kako jo za dnevnopolitične provokacije 
levičarji posiljujejo). Tudi LMŠ-jeva Tina Heferle ne vidi razloga, zakaj bi 
bili davki na kapital in rente nižji od davkov na dohodek od dela (očitno 
še nikoli nikomur ni sama nudila zaposlitve, da bi vedela, da podjetnika 
– še bolj pa delavca – butneta po glavi oba davka). Tisto pomirjanje 
pred ekscesi levice je bilo povsem odveč. Koalicija BO nacionalizirala. Le 
da po tiho. Tako, da bodo uspešni šli, neuspešne pa bo “rešila” država.

Kaj za hudiča se je zgodilo? Kako smo prišli iz ene najnaprednejših, 
najbolj zahodno usmerjenih svetlih zvezd postkomunistične Evrope v 
državo, kjer se legitimno pogovarjamo o odvzemu premoženja uspešnih 
podjetnikov in javno razmišljamo o tem, ali je bolj ustrezen Chavezov 
model ali ekonomske smernice italijanskega komunista Gramscija?

Slovenci smo posebne vrste narod. Okužba z virusom komunistič-
nega kolektivizma v povezavi s stoletno tradicijo zavisti je naredila 
eksplozivno kombinacijo družbe, ki je bolestno obsedena z enakostjo. 
Čeprav smo med najbolj enakimi narodi na svetu, očitno ne bomo 
srečni, dokler se ne izpolni sveti gral Levice, da se bosta povprečna in 
minimalna plača izenačili, bogatašem pa zarile “vile v vamp”, nato pa se 
bomo skupaj zabavali z redistribucijo njihovega premoženja, kot da smo 
leta 1945. Velik del volilnega telesa ima za sabo 46 let življenja v družbi, 
v kateri je bilo vse urejeno tako, da so bili ljudje tiho, niso govorili čez 
partijo, politično dogmo in lik velikega vodje, zaključili so delo v Ljudski 
tovarni motokultivatorjev št. 17 točno ob dveh popoldne, šli še na pivo s 
prijatelji, nato pa domov, da so lahko v miru razmišljali o dveh tednih, ki 
jih bodo poleti ob zamrznjenih zrezkih in domačem krompirju preživeli 
na Kornatih, v bungalovu, ki je last ljudskega podjetja, za katerega so 
delali. Za vse je bilo poskrbljeno, kot v Trumanovem šovu. Veliki brat je bil 
tako vseobsegajoč, da se je o krivicah, sistemski revščini in pomanjkanju 
redko govorilo. Tako kot se ne govori o potresih, požarih in cunamijih. 
Država je bila kot višja sila, ki daje in odvzema, kot nek alter-ego matere 
narave. Država kot vis major (višja sila). Takšno življenje pahne ljudi v 
letargijo in pusti posledice. Na njih in njihovih potomcih. Ljudje niso 
ambiciozni. Ljudje niso inovativni. Ni tiste energije, zaradi katere smo 
bili nekoč pionirji modnih izložbenih trgovin, izdelave motornih koles, 
letal, avtomobilov … Danes velika skupina ljudi le čaka, da jim kak 
dober stric na pomembnem položaju “zrihta” administrativno službo 
v javni upravi ali kakšni paradržavni gospodarski družbi, in življenje 
preživijo iščoč načine, kako bi se čimprej upokojili, zraven pa konzumirali 
čim več socialnih transferjev. Seveda ne vsi, vsekakor pa dovolj veliko 
število, da se pozna na volilnem telesu. Takšni ljudje so najbolj dovzetni 

za utopije butlsocializma, ki ga prodajata Levica in (zmeraj bolj tudi) 
Socialni demokrati. Ker so največji prejemniki drobtinic, ki popadajo 
z velike mize slovenskih koruptivnih plenilskih nacional-kapitalistov, 
ki skozi medije prodajajo (nacional)socializem, so povsem odvisni od 
državnega aparata in njegovih podsistemov, zato si želijo, da bi bil ta 
čim mogočnejši. Ker nagonsko vedo, da se ta napaja iz prihodkovnih 
predpostavk proračuna, ki ga polnijo premožnejši od njih, so tudi zago-
vorniki radikalno visokih davčnih bremen za podjetnike, ki jih slabšalno 
imenujejo »kapitalisti«. Ker ne razumejo ekonomije, razmišljajo, da je 
na svetu omejena količina denarja v nekakšnih platonskih nebesih. 
Verjamejo, da so kapitalisti tisti, ki so večino tega denarja pobrali zase 
in tudi zaradi tega ni ostalo nič zanje. Redistribucija je zato njihov 
naravni nagon. Zato bosta Levica in radikalna struja znotraj Socialnih 
demokratov med sabo zmeraj žonglirali s temi 10 odstotki glasov, ki so 
kot nekakšne relikvije komunistične diktature, s čimer se bomo morali 
sprijazniti vsaj še generacijo.

Težava je, ker se je le-tem pridružil novi val nezadovoljne aktivistično 
razpoložene mladine – takšne, ki je mentaliteto uvozila iz ameriških štu-
dentskih naselij. Fantje z diplomo iz sodobne umetnosti in diplomskim 
delom a la “Kosovelova Ekstaza smrti kot kritika potrošniške družbe”, ki 
so izredno užaljeni, da jih nihče na trgu dela ne potrebuje, hkrati pa jim 
je pod častjo, da bi se prekvalificirali v – morebiti varilce in se pustili 
izkoriščati kapitalistu Akrapoviču za 1.500 evrov na mesec. Ravno ti so 
tisti, ki danes uspešne podjetnike pošiljajo na Goli otok. Gromovniško 
jih napumpa Kordiš, kvazi-intelektualno Repovž, kvazi-znanstveno pa 
Kovač, Damijan in Mencinger. Ti fantje živijo v popolnem inkubatorju 
za bodoče socialistične gromovnike. Skupaj s prej omenjenimi jugo-
nostalgiki, nepotistično zaposlenimi javnimi uslužbenci in rentniki 
predstavljajo mogočno manjšino našega naroda.

Zato je tako pomembno, da so se v tem trenutku končno oglasili 
še gospodarstveniki. Morda dva meseca prepozno. Če bi tako odločno 
zagovarjali prosto podjetniško pobudo, meritokracijo in ustrezno davčno 
zakonodajo junija, bi bil morda danes državni zbor, kljub aktivističnim 
poskusom medijev, danes dovolj drugačen, da koalicija 6+ ne bi mogla 
obstajati. Kljub temu pozdravljam odločen odziv. Na populizme in 
provokacije Kordiša, Mesca, Trčka, Tomičeve, Štromajerja in podobnih 
niti ni treba odgovarjati, ker niso vredni resne diskusije. Vsak uraden 
odziv na politično demagogijo bi le nahranil farmo socialističnih trolov. 
Stranka Levica to obrt zelo dobro obvlada. Zanje je najhujši odziv molk. 
Ko nimajo priložnosti, da bi grmeli proti izkoriščevalskim kapitalistom, 
se hitro pokaže, kako brezidejni so v resnici.

Bolj pomembno je, da se z argumenti prestreže vsak poskus vlade, da 
bi vse fiskalne težave nevzdržnega sistema javne porabe celili izključno 
z izčrpavanjem zasebnega gospodarstva. Pomembno je, da je javnost te 
dni slišala, koliko za plače bruto-bruto odštejejo Akrapovič, Boscarol in 
Batagelj in koliko na tekoči račun dobijo delavci. Pomembno je, da smo 
lahko brali daljše sestavke o tem, kako odločilna so uspešna podjetja pri 
zagotavljanju življenjskega standarda mest, občin in regij. Nikoli ne bomo 
prepričali razočarane diplomantke Janeza (v skladu s sodobnimi spolno-
-lingvističnimi smernicami), ki je pravkar prejela svežo diplomo na FDV, 
zdaj pa razočarano ugotavlja, da ji realni sektor ne dopušča plačila za 
njeno ekspertizo iz feminističnega antropocentrizma. Niti njenega jugo-
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Lahko, da navedeno zgleda kot utopija. Toda kristjani moramo poznati pregovor, ki ima temelj v Svetem pismu, da namreč molitev gore prestavlja. 
Kristjani ne smemo resignirano pustiti, naj zdeva teče kakor hoče in čakati, da bo migracija pospešila kake spremembe. Zanašati se moramo nase in 
uporabiti sredstva, ki jih imamo samo mi.

nostalgičnega starša 1. Taki so za zmeraj izgubljeni in obsojeni na večno 
iskanje popolnega socializma. Utegnemo pa prepričati tiste, ki so volili 
SAB, LMŠ ali SMC v upanju na Drnovškov gradualizem, dobili pa politično 
reinkarniranega Staneta Dolanca. Ti ljudje v povprečju nimajo povsem 
jasno izdelanih mnenj o tem, kakšne posledice ima davčna politika in na 
kakšen način lahko država legitimno participira v gospodarstvu. Zdaj, ko 
so grmeli revolucionarji Levice, imamo izvrstno priložnost, da skrajneže 
zaobidemo in se dotaknemo volivcev “leve sredine”.

Poročevalec Žitnik in njegove laži iz Amerike
ZDA je izvrsten laboratorij, iz katerega se lahko učimo. Še pred 

nekaj meseci je Edvard Žitnik s tresočim glasom poročal, kako analitiki 
opozarjajo, da bo nova davčna reforma Američane na spodnji polovici 
srednjega sloja pahnila v eksistencialno krizo. The Tax Cuts and Jobs 
Act je zdaj v veljavi skoraj leto dni in gospodarstvu še nikoli ni šlo bolje. 
Brezposelnost je na rekordno nizkih ravneh. Plače se realno zvišujejo 
(brez federalnih intervencionističnih posegov v minimalno plačo). 
Rekordna je zaposlitev mladih – tudi za delovna mesta, ki plačujejo 
nadpovprečne plače. Konjuktura, ki je pljusknila tudi k nam na drugo 
stran oceana, pa je najdaljša v zgodovini finančnih trgov. Zaradi  re-
patriacijskih davčnih vzpodbud bo Apple nazaj v ZDA prenesel kar 
253 milijard ameriških dolarjev denarja. Podobno bodo naredile tudi 
nekatere druge multinacionalke in tako skupno v državo repatriirale 
za skoraj 2 trilijona kapitala (približno 10 odstotkov zunanjega dolga 
države). V zameno bodo plačale le 8 odstotkov namesto 35 odstotkov 
davka. Država bo zaradi tega neposredno zaslužila vsaj 200 milijard 
(200.000.000.000!) ameriških dolarjev, posredno pa bo pridobila vsa 
družba z reinvesticijami na domačem trgu. Brez reforme davčnega sis-
tema ne bi dobila niti centa, denar pa bi se valjal po irskih, kajmanskih 
in bermudskih računih. Pohlepni kapitalisti so se odločili vrniti denar 
nazaj v matično državo, kljub temu, da določene davčne oaze še zmeraj 
omogočajo efektivno stopnjo 0 odstotka. Pa ne samo to – ugodna 
davčna in poslovna klima (ne pozabimo na zmanjšanje birokratizacije 
pod Trumpovo administracijo) sta ponovno vzpodbudili celo proizvodne 
dejavnosti, čeprav so ZDA manufakturno dokaj neugodne zaradi visokih 
cen delovne sile. Samsung je v Kaliforniji že zgradil ogromen razvojni 
center, ki zaposluje 2.000 dobro plačanih inženirjev, zdaj pa razmišlja 
tudi o tem, da bi v ZDA še sestavljali elektronske komponente. Tudi 
tajvanski Foxcon, znan po izdelavi pametnih telefonov na Kitajskem, bo 
zgradil tovarno LCD-zaslonov, vredno 10 milijard ameriških dolarjev, v 
Wisconsinu. Evropski proizvajalec Airbus, naveličan sindikalnih prepiranj 
in državnih intervencij v matični Franciji in Nemčiji, je zgradil novo 
proizvodno halo v Alabami, kjer proizvajajo model A320, v prihodnosti 
pa jo bo še razširil, za izdelavo manjšega modela. Apple tudi ne bo sedel 
na kupu repatriiranega denarja, ampak ga bo kar 350 milijard vložil v 
razvoj in nova delovna mesta.

Davčne reforme, ki znižujejo davčna bremena in poenostavljajo 
birokracijo, so lahko zmaga za bogate, revne in tiste nekje vmes. Kapital 
bo poskrbel za razvoj, a le ob predpogoju, da mu bo država zagotovila 

čim manj nepotrebne birokracije, predvidljivo in robustno vladavino 
prava ter predvsem ugodno davčno okolje. Kapital ne potrebuje nas. Mi 
potrebujemo kapital. Etatisti, ki se ravno te dni pripravljajo za naskok na 
Gregorčičevo, se tega ne zavedajo in posledice so lahko katastrofalne. 
Uspešni podjetniki lahko jutri gredo drugam. Veseli jih bodo, tako kot 
je bila Nizozemska vesela pohištvenega giganta IKEA, ki je pribežal 
pred švedskimi socialisti.

Če želimo postati nova Švica, potrebujemo najprej novo vlado. 
Kapitalistično. Podjetniško. Slovensko.

Živimo v zelo pomembnem času v zgodovini našega naroda. Morda 
najpomembnejšem po letu 1991. Ko je Brglez vodji opozicije neustavno 
odrekel mandat poslanca, Cerar v ustavo kot pravni analfabet vpisal 
vodo in razmišljal o ad hoc načinih, kako bi pri nas obdržal sirskega 
brivca Ahmada, je bila napadena pravna država. Zdaj gre za nekaj več 
– napaden je naš način življenja. Slovenci nismo postali kapitalisti, ko je 
deželo zapustil zadnji vojak JLA. Kapitalisti smo že, odkar obstajamo – 
duh meritokracije, svobodnega podjetništva in trdega dela preveva našo 
kulturo že, odkar vemo zase. Nismo bili le izumitelji – izume smo znali že 
pred čisto pravo industrijsko revolucijo prav sodobno monetizirati. Peter 
Kozina je izdeloval visokokakovostno obutev – in jo s profitom prodajal, 
tako uspešno, da je med prvo in drugo svetovno odprl 50 trgovin, ki so 
bile predhodnice sodobnih butikov s čevlji. France Rode je v šestdesetih 
bežal pred sivino komunizma, prodal svojo elektrotehnično znanje v 
ZDA in za podjetje Hewlett Packard izumil serijo legendarnih žepnih 
računalnikov, z revolucionarnimi koncepti, ki so v uporabi vse do danes. 
Janez Puh je razvil serijo koles – ki so bila takrat sama po sebi dokaj 
radikalna tehnologija –, kasneje še motociklov in oboje uspešno tržil. 
Tako uspešno, da je današnja tovarna Magna International naslednica 
njegovih obratov v Gradcu, kjer so izvirno izdelovali kolesa. Vsesplošni 
podjetniški revolt ni bil noben vihar v kozarcu vode. To je bil vihar ti-
stega dela slovenskega naroda, ki si je denar prislužil na lastnih žuljih, 
z odrekanjem, hipotekami, krediti in večletnim garanjem. Menim, da 
v srcu naše družbe še zmeraj vlada ta zdrava sredica in da so jo razni 
Kordiši, Repovži, Stepišniki in drugi etatisti pošteno podkurili. Dovolj, 
da dokončno spregledamo in spoznamo, da je tudi leva sredina le slabo 
preoblečena socialistična internacionala? Dovolj, da se končno znebimo 
okovov preteklosti in zaživimo življenje, kakršnega si naš podjetni in 
pregovorno priden narod zasluži?

Ne pozabite. Tudi vladavina Huga Chaveza se ni začela s takojšnjim 
totalitarnim prevzemom oblasti in vsesplošno nacionalizacijo. Najprej so 
prišle davčne reforme, nacionalizacija naftne industrije, nacionalizacija 
drugih strateških naložb, potem pa logične posledice: korupcija, nepoti-
zem, davljenje podjetništva, vseobsegajoča odvisnost ljudi od socialne 
države, beg kapitala v tujino – od tam do vrst pred pekarnami je trajalo 
manj kot dve desetletji. Ne smemo dopustiti, da bi tako tragično končali 
še mi. Če želimo biti nova Švica, moramo najprej postati pravi kapitalisti, 
točno taki, kot so Švicarji. Če želimo postati nova Švica, potrebujemo 
najprej novo vlado. Kapitalistično. Podjetniško. Slovensko.
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NA JUTROV EM

HARAM – SVETI OKRAJ
nadaljevanje

Stopimo	na	velikanski	štirioglat	prostor.	Salomon	
je	 s	 podzidavo	 izvršil	 delo,	 ki	 komaj	 zaostaja	 za	
piramidami.
Dvojen	 občutek	 se	 vzbuja	 pri	 prvem	pogledu:	

jutrovski	bajni	kras	pri	Omarjevi	džamiji	in	v	okolici	
siromašne	stavbe,	silna	zanemarjenost,	trava	in	trnje	
na	drugih	mestih.	Vrt	in	puščava,	sijaj	in	smetje	se	
najde	na	tem	prostoru.
Korakamo	po	suhi	travi	in	med	grmičjem	poleg	

obzidja	preko	“zlatih	vrat”.	Nekdaj	je	na	cvetno	ne-
deljo	jeruzalemski	patriarh	jahal	na	oslici	skozi	ta	
vrata.	Zdaj	so	zazidana.
V	jugovzhodnem	kotu	nas	čaka	šejk,	ki	nas	pri-

jazno	pozdravi.	Razni	šejki	 in	imami	se	prištevajo	
k	najstarejšim	 in	najplemenitejšim	muslimanskim	
družinam.	Jeruzalemski	mufti,	najvišji	duhovnik,	ima	
isti	ugled,	kot	oni	v	Carigradu	in	Meki.
Dr.	Ehrlich	se	pogovarja	s	šejkom,	meni	pa	veli,	

naj	grem	na	obzidje.	Mnogokrat	sem	v	gorah	že	stal	
ob	navpičnih	stenah	in	ne	poznam	omotice.	Vendar	
me	pa	spreleti,	ko	pogledam	raz	zid	v	dolino.	Od	
spodaj	 se	 zidovje	ne	vidi	 tako	visoko.	Razgled	 je	
krasen,	najlepši	na	Oljsko	goro	z	njenimi	sanjavimi	
oljkami,	belimi	poslopji	in	neštevilnimi	grobovi.	Tu	
se	vidi,	da	je	dolina	Jozafat	le	veliko	grobišče.
Ravno	 pod	menoj	moli	 iz	 stene	 kos	 debelega	

stebra.	Muslimani	mu	pripisujejo	poseben	pomen.	
Dolina	 Jozafat	bo	kraj	 vesoljne	 sodbe.	Tako	pove	
suhoparno	 že	prerok	 Joel.	Da	bi	 bili	 ob	usodnem	
času	kar	pri	rokah,	pokopavajo	Judje	in	muslimani	
tu	svoje	mrtvece.

Jezus	je	tudi	muslimanom	prerok	in	on	bo	skupno	
z	Mohamedom	sodil	v	tej	dolini.	On	bo	imel	svoj	se-
dež	zgoraj	na	vrhu	Oljske	gore,	Mohamed	pa	tukaj	

na	Moriji.	Od	tega	stebra	bo	do	vrha	gore	potegnjena	
tanka	vrv.	Vsaka	duša	bo	morala	iti	čez	ta	nevarni	
most.	Pravične	bodo	sprejemali	angeli	in	bodo	prišli	
čez,	zlobneži	pa	bodo	padli	v	brezno.	Tako	lahko	pa	
menda	ne	bo	šlo.
Zdaj	pa	gremo	navzdol.	Silne	zidave.	Po	dvain-

tridesetih	stopnicah	pridemo,	rekel	bi,	pod	zemljo.	
Neko	izdolbeno	ploščo	imajo	muslimani	za	Jezusovo	
zibelko.	Nad	njo	so	sezidali	majhno	kupolo.	V	kotu	
je	največji	kamen	vsega	obzidja,	7	metrov	je	dolg	
in	2	metra	visok.	Zdaj	smo	v	ogromnih	prostorih,	v	
Salomonovih	hlevih.	Siloviti	oboki	slonijo	na	osemi-
nosemdesetih	zidanih	stebrih	in	tvorijo	trinajst	ladij.	
Arabec	pravi,	da	so	pri	teh	zidavah	pomagali	zlobni	
duhovi.	Jeruzalem	nima	večje	znamenitosti.
Kakšen	namen	so	imeli	ti	prostori,	se	ne	ve.	Go-

tovo	je,	da	je	tukaj	večkrat	v	potokih	tekla	človeška	
kri.	Ti	kamni	so	gledali	strašne	prizore	medsebojnega	
klanja.	Vesel	sem,	ko	pridemo	iz	teh	slabo	razsvetlje-
nih	prostorov	spet	na	sonce.	Ko	gremo	po	stopnicah,	
mi	začne	šepetati	šejk:	»Havaža,	bakšiš!«	–	pa	tako,	
da	Ali	ne	bi	čul.	On	namreč	itak	dobi	določeno	vsoto,	
a	mislil	je:	bom	poskusil.	Jaz	pa	sem	bil	gluh	in	trd	
ko kamen.

Gremo	naprej	proti	mošeji	el-Aksa,	to	je	široka.	
Gotovo	je,	da	je	tukaj	nekdaj	stala	cerkev	Matere	
Božje;	ni	pa	mogoče	dognati,	ali	je	sedanja	stavba	
res	 pristno	 arabska,	 ali	 le	 prezidana	 prvotna	 kr-
ščanska	cerkev.	Stavba	je	lepa.	Posebno	veličastni	
so	stebri,	ki	imajo	krasne	kapitele.	Leca	je	pristno	
arabskega	sloga.	Na	desni	sta	dva	stebra,	med	ka-
terima	je	malo	prostora.	Tu	skozi	so	se	nekoč	tlačili	
muslimani,	češ,	kdor	pride	skozi,	temu	je	raj	gotov.	
Mnogi	so	pri	tem	našli	smrt.	Vlada	je	ta	“nebeška	
vrata”	zaklenila	z	železno	ograjo,	 in	od	tedaj	tudi	
debeli	muslimani	lahko	mirno	ležejo	spat.
Mimo	studenca	in	poleg	velikih	cipres	pridemo	do	

najkrasnejše	stavbe	vsega	harama.
Zanimajo	 nas	 predvsem	 “tehtnice	 duš”,	 ljubki	
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loki	v	pristno	arabskem	slogu.	Tu	se	bodo	tehtala	
dobra	dela	in	grehi	vsakega	človeka.	Samo	da	noben	
musliman	ne	ve,	kako	se	bo	to	zgodilo.
Največje	svetišče	je	es-sahra	–	skalna	džamija.	

Stavba	je	osmerokotna,	okrašena	s	fino	fajanso;	vse	
krona	ponosna	kupola	s	polmesecem.

Na	 nogah	 sem	 imel	 nataknjene	 ruske	 galoše,	
katere	bi	bil	lahko	obul	tudi	Samson	ali	sv.	Krištof.
Sprejme	 naju	 drug	 šejk.	 V	 notranjščini	 vlada	

poltema,	prvi	vtis	je	res	veličasten.	Vsak	opis	je	po-
manjkljiv.	Stavba	se	lahko	prišteva	k	najkrasnejšim.	
Zakaj	ni	tako	tudi	v	cerkvi	Božjega	groba?
Arabska	domišljija	si	je	izmislila	o	teh	prostorih	

nešteto	pravljic.
Sredi	džamije	je	gola	skala	z	zlato	ograjo.	Gotovo	

je	nekdaj	tukaj	stal	žgalni	oltar.
Odtod	je	menda	Mohamed	šel	v	nebesa.	Skala	

je	hotela	 za	njim,	a	Gabriel	 jo	prime;	 še	 zdaj	 se	
vidi	odtis	njegovih	prstov.	Pa	Bog	ne	daj,	da	bi	se	
namuznil!
Po	stopnicah	gremo	pod	skalo.	Šejk	bije	ob	tla,	

zadoni	votlo.	Tu	je	studenec	duš;	odtod	je	najbližja	
pot	v	raj.	Kažejo	prostore,	kjer	so	molili	David,	Salo-
mon,	Elija	in	tako	dalje.	Tudi	dolgost	Mohamedova	je	
videti.	Stopim	pod	skalo	in	res:	tudi	jaz	nisem	tako	
“dolg“!	Šejk	me	pogleda	od	glave	do	pete.	Pokažejo	
mi	še	kocino	iz	Mohamedove	brade	in	zeleno	zasta-
vo	preroka.	Pri	tem	se	nama	je	pridružil	razcapan,	
porjavel	felah	–	romar.	Je	li	bil	moj	obraz	tudi	tako	
veren	kakor	njegov,	ne	vem.
Ko	si	kupim	na	zeleni	ploščadi	ob	severnih	vratih	

z	dobrim	bakšišem	“muslimanski	raj”,	odideva.	Poleg	
es-sahre	je	še	več	manjših	stavb.	Prav	nevoljen	sem	
bil,	da	vedo	Arabci	o	njih	pripovedovati	reči,	ki	se	jih	
da	prvi	hip	spoznati	kot	debeli	“medvedi”	–	gole	bas-
ni.	Kjer	ni	resnice,	si	morajo	pomagati	z	domišljijo.
Na	severni	strani	se	vidi	živa	skala,	kamor	je	apo-

stol	Pavel	bežal	pred	razjarjeno	židovsko	množico.
To	je	Haram	–	sveti	okraj,	nekdaj	srce	judovskega	

naroda.	Dandanes	ne	stopi	na	ta	kraj	noben	pravo-
veren	Jud,	ker	se	boji,	da	ne	bi	stopil	na	prostor,	kjer	
je	skrita	skrinja	zaveze.
Kljub	znamenitim	stavbam	sem	imel	vtis,	da	se	

še	dandanes	vidi	resnica	besed:	»Vaša	hiša	vam	bo	
ostala	zapuščena!«
Divji	Kurd	in	Ali	sta	se	malo	sprla,	menda	ker	je	

bil	bakšiš	za	vojaka	premajhen.	Turek	nima	nikoli	

dosti.	Ali	je	pa	poznal	ptiča	in	ni	hotel	primakniti	niti	
sahtuta	(beliča).
Skozi	dvorišče	trdnjave	Antonija	se	vrnemo	zopet	

v	gostišče.
—					—					—

Peljeva	se	še	k	avstrijskemu	konzulu.	Razmerje	
med	 gostiščem	 in	 konzulatom	 je	 večinoma	 prav	
prisrčno.
Konzulati	tujih	držav	so	na	severni	strani	mesta.	

Njih	vile	stoje	sredi	lepih	vrtov.	Sedanji	konzul,	vitez	
Zepharovich,	je	Oger,	pa	zelo	dobra	duša.	Slovesno	
sva	bila	sprejeta.	Drugi	dan	mi	je	konzul	vrnil	obisk.
V	Jeruzalemu	je	ta	dan	vladala	huda	vročina.	Po	

cestah	je	veter	gnal	oblake	prahu,	da	je	žgala	koža	
in	so	bolele	oči.	–	Neprijetnosti	ne	manjka	nikjer.

V BETLEHEM

Pred	gostiščem	se	je	ustavila	kočija.	Ali	naznani,	
da	kočijaž	čaka.	Usedeva	se	in	arabca	zdrdrata	po	
ulici	Hoš-Ahia-beg	skozi	vrata	Bab	el-Amud.	Mimo	
velikanskega	 francoskega	 gostišča	 zavijemo	 proti	
Jafskim	vratom.	V	diru	gre	navzdol	v	dolino	hinom-
sko	in	bolj	počasi	onkraj	navzgor.	Cesta	je	dobra,	pa	
silno	prašna	zaradi	živahnega	prometa	v	Betlehem	
in	Hebron.	Sonce	hudo	pripeka.	Polagoma	se	dviga	
cesta	v	refajski	dolini.	Na	desni	in	levi	se	blešči	ru-
meno	žitno	polje.	Veter	blaži	prehudo	vročino.	Vsa	
pokrajina	žari	v	najlepši	svetlobi.	Sicer	 je	povsod	
videti	le	golo	kamenje,	pa	tudi	te	navidezne	pustinje	
imajo	svoj	kras.
Vozimo	se	proti	višavi.	Srečavajo	nas	posamezni	

jahači,	potem	cela	vrsta	velblodov	z	zvončki	na	vra-
tu;	tu	pa	tam	pride	tudi	kak	voz	z	židovskimi	popot-
niki.	Oba	molčiva.	Moj	duh	se	zatopi	v	preteklost.
Koliko	ljudi	je	pač	že	hodilo	proti	temu	sinjemu	

sedlu!
Posebna	gneča	je	bila	takrat,	ko	je	izšlo	povelje,	

naj	se	popiše	ves	svet.	Iz	vseh	mest	prihajajo	sinovi	
Davidovega	mesta.	Gruča	sledi	gruči;	bogati	trgov-
ci,	uradniki	cesarjevi	v	 jutrovskem	blišču.	Veselje	
spremlja	srečne	tega	sveta.	Med	mogočnimi	stopa	
tudi	preprost	mož	pred	osličkom,	na	katerem	sedi	
mlada	žena.	Prišla	sta	dol	iz	Galileje.

Nihče	se	ne	zmeni	zanju,	vsakomur	se	morata	
umakniti.	Drugi	se	smejijo,	ondva	molita.	Vsakdo	
ve,	kdo	sta	ta	popotnika.
Kako	 si	morala	biti	 pač	 trudna,	moja	presveta	

Rahelin grob

el-Aksa znotraj



Mati,	od	dolgega	pota	sem	iz	galilejskih	gora!	Kako	
rad	bi	ti	pomagal.	Skoraj	se	sramujem,	da	se	tako	
zložno	vozim	po	isti	poti,	kjer	si	ti	hodila	tako	utru-
jena.
Dr.	Ehrlich	pokaže	na	levo.	Par	felahinj	je	okoli	

velikih	kamnov.	Tudi	nekaj	živine	je	tam.	Očividno	je	
tu	studenec.	Imenuje	se	“Studenec	sv.	Treh	kraljev”,	
ker	se	jim	je	menda	tukaj	zopet	prikazala	zvezda.
Kmalu	smo	na	višini.	Veliko	poslopje	na	levi	je	

grški	samostan	sv.	Elije.	Tu	sem	je	bežal	prerok	pred	
hudobno	Jezabelo.	V	bližini	kažejo	kraj,	od	koder	je	
angel	odnesel	preroka	Habakuka	v	Babilon.
Na	višavi	je	lep	razgled	na	vse	strani.	Cesta	se	

nagne	navzdol.	Pokrajina	izgleda	prijaznejša.	Hiše	
so	sredi	oljčnih	nasadov.
Zavijemo	mimo	njive	leče,	o	kateri	pripoveduje	

sporočilo,	 da	 je	 Zveličar	 na	 popotovanju	 vprašal	
kmetiča,	ki	 je	na	njivi	sejal:	»Kaj	seješ?«	–	»Ka-
menje!«	odgovori	 ta	zaničljivo.	–	»Kar	seješ,	boš	
tudi	žel,«	odvrne	Zveličar.	Od	tega	časa	so	na	njivi	
kamenčki	podobni	leči.
Med	nasadi	se	prikaže	visok	stolp.	Kmalu	stojimo	

pred	lepim	poslopjem.	To	je	Tan-Tur,	lastnina	reda	
malteških	vitezov.	Usmiljeni	bratje,	večinoma	Av-
strijci,	imajo	tukaj	svojo	bolnišnico.	Sedaj	se	samo	
oglasiva	in	naznaniva,	da	
se	vrneva	ob	povratku.
Cesta	vodi	mimo	sa	-

motnega	 poslopja	 z	
majhno	 kupolo.	 Tu	 je	
Rahelin	 grob.	 Judje	 in	
mohamedanci	 hodijo	
sem	 romat.	 Zidovje	 je	
čez	in	čez	pokrito	z	ime-
ni	romarjev.	V	bližini	 je	
mohamedansko	 poko-
pališče.
Dolgo	 se	 že	 vidi	 Be-

tlehem,	ki	stoji	na	višavi.	
Raz	novrstni	 nasadi	 pri-
čajo,	da	mora	tu	prebiva-
ti	priden	in	delaven	rod.	Krasno	lego	ima	pravi	Bet-
-Džala	z	velikim	semeniščem	latinskega	patriarhata.
Močno	bije	srce,	ko	zavijemo	med	prve	hiše.	Ulice	

so	ozke	kakor	v	drugih	mestih,	je	pa	vse	bolj	prijazno	
in	domače.	Prebivalci	pozdravljajo,	znamenje,	da	so	

kristjani.	Betlehemčanke	slove	zaradi	svoje	lepote	
in	 čednosti.	 Njihova	 noša	 je	 zelo	 slikovita.	 Poleg	

dolgega	pajčolana	imajo	na	glavi	nekakšno	z	raznim	
denarjem	obšito	štulo	ali	krono.	Tudi	moški	so	lepi.	

Znano	je,	da	ima	mestece	živahno	obrt.	Posamezne	
izdelke	pošiljajo	na	vse	kraje	sveta.
To	je	torej	Gospodov	rojstni	kraj.	Gotovo	najpri-

jaznejše	mestece	v	Judeji.
Peljemo	se	na	vzhodno	stran.	Kočija	se	ustavi	na	

večjem	prostoru	pred	mogočnim	zidovjem.
Ti	 zidovi	 oklepajo	 kraj,	 kamor	 so	 romale	misli	

vsako	sveto	noč,	središče	našega	mišljenja	in	duš-
nega	življenja.
Vsiljuje	se	nama	ne-

kaj	prodajalcev.
Vstopiva	 skozi	 nizka	

vrata.	Kakšen	kras!	Cel	
gozd	rdečkastih	stebrov.	
To	 je	 bazilika	 sv.	 Hele-
ne.	 Nesnaga	 žali	 oko	
in	za	krasnimi	stebri	se	
igrajo	 arabski	 paglavci.	
Needinost	oskrunja	tudi	
ta	kraj.
Prideva	 k	 vhodu	 do	

rojstne	jame.	Turški	vo-
jak	z	nabasano	puško.	Ali	
je	mogoče?	Tista	država,	

ki	je	od	nekdaj	z	ognjem	in	mečem	zatirala	Kristusov	
nauk,	straži	ta	kraj!	»Kaj	pa	ta?«	šepnem	proti	dr.	
Ehrlichu.	On	odvrne	kratko:	»Razmere!«
Pri	 nekem	 oltarju	 nekaj	 popravlja	 armenski	

menih,	poleg	vhoda	sedi	grški	pop	in	pri	stranskih	
vratih	pride	frančiškan	–	ti	trije	imajo	tu	pravico	in	
to	pravico	čuva	–	turški	vojak.
Po	stopnicah	greva	navzdol.	Podzemeljska	jama,	

polno	svetilnic,	vse	obloženo	z	marmorjem.	V	polte-
mi	zapazim	tudi	tu	turškega	vojaka.	Ne	zmenim	se	
zanj,	vem,	da	stojim	na	svetem	mestu.
Pod	oltarjem	je	srebrna	zvezda	z	latinskim	na-

pisom:	»Tukaj	 je	 bil	 rojen	 iz	Device	Marije	 Jezus	
Kristus«.
Duša	vztrepeta	in	nehote	se	zgrudim	na	kolena.	

Tukaj!	Kako	te	zgrabi	ta	beseda!	Blažilni	čuti	pritečejo	
iz	dna	duše	kakor	val	morja.	Kakšen	bi	bil	svet,	ko	
bi	se	ne	bila	tukaj	zasvetila	luč	večne	Resnice.	Luč	
svetilnic	žari	na	zvezdi,	a	nauk	Onega,	ki	se	je	tu	
rodil,	sveti	narodom	do	prave	omike	in	večne	sreče.	
Blažen	kraj	in	srečne	moje	oči,	da	te	smejo	gledati.

Cerkev Rojstva

Cerkev Rojstva

Kraj Rojstva


