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Cerkev Žalostne Matere Božje v VELIKEM SLATNIKU je bila zgrajena v poznem 17. stoletju. Je podružnica župnije 
sv. Lenarta v Novem mestu. V glavnem oltarju je Pietà, to je oblika slike, reliefa ali kipa, kjer Marija drži v naročju mr-
tvega Sina. Umetniška oblika Pietà se je razvila v Nemčiji okrog leta 1300 in dosegla sto let pozneje Italijo. Nemške in 
poljske Pietà imajo velikokrat zelo poudarjene Kristusove rane. Najbolj znana je Pietà Michelangela Buonarotija, ki jo 
hranijo v vatikanski baziliki sv. Petra. V Sloveniji je kar nekaj takih slik ali kipov: na Remšniku iz zgodnjega 17. stoletja, 
v slovenskem Jeruzalemu ok. 1680, v Mekinjah iz 17. stoletja, pri sv. Florijanu v Ljubljani po 1732, Metzingerjeva iz 
poznih 30. let 18. stoletja pri frančiškanih v Ljubljani, v Stiški vasi pod Krvavcem, na Taboru pri Podbrezjah iz leta 1762. 

V Velikem Slatniku je nekaj časa preživel tudi fizik Ernst Mach (1838-1916), Njegov oče je bil gimnazijski profesor 
v Novem mestu in se je zaljubil v Veliki Slatnik ter kupil tamkajšnjo graščino. Sem je hodil na počitnice njegov sin 
Ernst kot študent na Dunaju in izvajal svoje prve poskuse o nadzvočni hitrosti. Po njem se imenuje Machovo število, s 
katerim se označuje hitrost letal. 1 Mach je 1.225,8 km/h, ker je to hitrost zvoka pri zračni temperaturi 18°C. Ko letalo 
preseže to hitrost, se zasliši pok: letalo je prebilo zvočni zid in leti z nadzvočno hitrostjo.

Praznik VSEH SVETIH, s katerim začenjamo mesec NOVEMBER, je spomin vseh, ki so že deležni večnega življenja 
v Bogu. Z njimi smo združeni v občestvu svetnikov, v Cerkvi in v nebesih. Naslednji dan (2.) je Spomin vseh rajnih, ki 
se jih spominjamo v molitvi, zanje pa lahko darujemo tudi popolni odpustek pod običajnimi pogoji: prejem zakra-
mentov, obisk cerkve, molitev očenaša, zdravamarije in apostolske vere ter kake molitve po namenu svetega očeta. 
Ves mesec november je posvečen molitvi za rajne. Prva nedelja v novembru (4.) je zahvalna nedelja. Cerkveno leto 
zaključujemo z nedeljo Kristusa Kralja (25.). Nekaj svetniških godov: škof in mučenec Viktorin Ptujski in mučenec 
Just Tržaški (oba 3.); škof in kardinal Karel Boromejski (4.); starša Janeza Krstnika Zaharija in Elizabeta (5.); škof Martin 
iz Toursa (11.); škof in mučenec za edinost kristjanov Jozafat Kunčevič (12.); jezuitski bogoslovec Stanislav Kostka 
(13.); frančiškanski mučenci v Palestini Nikolaj Tavelić in tovariši (14.); škof in cerkveni učitelj Albert Veliki (15.); kraljica 
in dobrotnica ubogih Elizabeta Ogrska (17.); mučenka in zavetnica cerkvene glasbe Cecilija (22.); frančiškan Leonard 
Portomavriški (26.); apostol karantanskih Slovencev škof Virgil (27.) in apostol Andrej (30.). Marije se spominjamo ta 
mesec ob Marijinem darovanju (21.); posvetitve vatikanske bazilike sv. Petra in bazilike sv. Pavla zunaj mestnega obzidja 
v Rimu pa 18. novembra.
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Življenje je podobno ognju: začne se z dimom, konča se s pepelom.
arabski pregovor

Vsi svetniki (1.) radi prineso
kake dni vreme še lepo.

Če pred Martinom (11.) zmrzuje,
je pred božičem povodenj.

Cecilije (22.) grmenje,
dobre letine znamenje.

Andrejev (30.) sneg –
z žitom kreg.

NOVEMBER – LISTOPAD
		1	 Č VSI SVETI;	Cezarij,	diakon,	muč.;
  2 P SPOMIN	VSEH	VERNIH	RAJNIH;
	 	 	 PRVI	PETEK;	Marcijan,	pušč.;
		3	 S	 PRVA	SOBOTA;	Viktorin	Ptujski,	šk.,	muč.;	

Just	Tržaški,	muč.;	Martin	Porres,	red.;

  4 N 31. NEDELJA MED LETOM;	Karel	Boro-
mejski,	šk.;	Vital	(Živko)	in	Agrikola,	muč.;

		5	 P	 Zaharija	in	Elizabeta,	starša	Janeza	Krstni-
ka;	Gomidas	Keumurgian,	muč.;

		6	 T	 Lenart,	op.;	Marjeta	Lotarinška,	vd.,	red,;
  7 S Engelbert,	šk.;	Helena	Enselmini,	red.;
		8	 Č	 Janez	Duns	Scot,	red.,	duh.;	Bogomir,	šk.;
		9	 P	 Posvetitev	lateranske	bazilike;	Teodor,	

muč.;
	10	S	 Leon	I.	Veliki,	pap.,	c.	uč.;

 11 N 32. NEDELJA MED LETOM;	Martin	iz	To-
ursa,	šk.;	Menas,	pušč.,	zavetnik	karavan;

	12	 P	 Jozafat	Kunčevič,	šk.,	muč.;	Rajnerij	Maria-
ni,	red.;	Gabrijel	Ferretti,	red.;

	13	 T	 Stanislav	Kostka,	red.;	Didak,	red.;
 14 S Lovrenc	O‘Toole,	šk.;	Nikolaj	Tavelić	in	tov.,	

red.,	muč.;	Dufrigij,	šk.;	Serapion,	muč.;
	15	Č	 Albert	Veliki,	šk.,	c.	uč.;	Leopold,	knez.;
	16	 P	 Marjeta	Škotska,	kraljica;	Jedrt	(Gertruda)	

iz	Helfte,	red.;	Neža	Asiška,	red.;	Jožef	
Moscati,	zdravnik;	Hugo	Avalonski,	šk.;

	17	S	 Elizabeta	Ogrska	(Turingijska),	red.;

 18 N 33. NEDELJA MED LETOM;
	 	 	 Posvetitev	bazilik	sv.	Petra	in	Pavla	v	Rimu;
	19	 P	 Narsej,	šk.,	muč.;	Barlam,	muč.;
	20	 T	 Feliks	Valoiški,	red.;	Edmund,	kralj;
 21 S Marijino	darovanje;	Albert,	šk.,	muč.;
	22	Č	 Cecilija,	dev.,	muč.;	Maver,	šk.,	muč.;
	23	 P	 Klemen	Rimski,	pap.,	muč.;	Kolumban,	op.;	
	24	S	 Spomin	vseh	rajnih	serafinskega	reda;

 25 N KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA;
	26	 P	 Silvester,	op.;	Leonard	Portomavriški,	red.;
	27	 T	 Virgil,	šk.,	apostol	Karantanije;
 28 S Gregor	III.,	pap.;	Jakob	Markijski,	red.;
	29	Č	 Vsi	svetniki	frančiškanskega	reda;
	30	 P	 Andrej,	ap.,	Justina,	dev.,	muč.

UREDNIK VAM
November,	ki	ima	v	začetku	Spomin	vseh	rajnih	

(2.),	nas	posebej	opominja	k	molitvi	za	rajne.	Tisti,	
ki	v	zadnjih	številkah	AM	niste	prezrli	razprave	dr.	p.	
Bruna	Korošaka	o	poslednjih	rečeh	(eshatologija),	se	
boste	spomnili,	da	je	molitev	za	rajne	zelo	smiselna,	
saj	v	življenju	onkraj	smrti	čas	ne	obstoja	več.	Tega	
sicer	ne	moremo	razumeti	ali	 si	 celo	predstavljati,	
vendar	danes	vemo,	da	tako	je.	To	pa	pomeni,	da	so	
vse	naše	molitve,	ki	jih	opravimo	za	rajne	šele	v	naši	
prihodnosti,	 takrat	 ko	 se	 on	 znajde	 onstran	 praga	
smrti,	zanj	že	opravljene	 in	 jih	 je	Bog	seveda	tudi	
upošteval.	Tako	še	vedno	velja	staro	pravilo:	spomi-
njajmo	se	v	molitvi	rajnih,	pa	boo	tudi	mi	deležni	iste	
skrbi,	ko	pride	naša	ura.
V	Ljubljani	še	vedno	odmeva	škandal,	ki	si	ga	je	

privoščil	državni	tožilec,	ki	je	generalnega	tajnika	Slo-
venske	škofovske	konference	in	profesorja	na	Teološki	
fakulteti,	frančiškana	dr.	p.	Tadeja	Strehovca	obtožil	
sovražnega	govora,	ker	so	bila	na	spletni	strani,	ki	jo	
on	ureja,	objavljena	imena	članov	lobbyija	za	splav.	
P.	Tadej	je	že	dolgo	trn	v	peti	slovenski	organizaciji	
Legebitra,	ki	z	mastnimi	državnimi	dotacijami	dela	
reklamo	z	pravice	lezbijk,	homoseksualcev,	biseksu-
alcev	 in	transspolnih	oseb,	 in	to	celo	med	mladino	
po	 šolah.	 Seveda	 so	 aktivni	 tudi	 pri	 propagiranju	
abortusa	 kjer	 jim	 pa	 uspešno	meša	 štrene	 spletni	
portal	24.kul,	ki	ga	vodi		p.	Tadej.	Obtožba	je	tako	
absurdna,	da	jo	je	dolgoletni	sodnik	na	Mednarodnem	
sodišču	za	človekove	pravice	v	Strassbourgu,	dr.	Bo-
štjan	M.	Zupančič	raztrgal	na	drobne	kose	in	označil	
za	popolnoma	nesmiselno.	Sodišče	 je	za	p.	Tadeja	
razpisalo	že	kar	nekaj	razprav	vnaprej,	vendar	se	je	
uresničila	samo	prva.	Po	njej	je	sodnica	vse	ostale	
razprave	odložila,	ne	da	bi	navedla	do	kdaj	–	sumim,	
da	bi	najraje	videla,	da	se	vse	izteče	v	pesek.	Mislim,	
da	dobro	ve,	da	obsodba,	če	bi	jo	izrekla,	ne	bi	zdr-
žala	pritožbe	na	višji	 instanci,	pa	čeprav	bi	morala	
iti	do	Mednarodnega	sodišče	v	Strassbourgu.	In	če	
bi	obsodbo	razveljavili	šele	tam,	bi	p.	Tadej	dobil	od	
dr	žave	mastno	odškodnino.	Tako	bi	država	financirala	
borbo	proti	propagandi,	ki	jo	podpira	sama.
Kam	je	Slovenija	v	teh	desetletjih	komunističnih	

vlad	(izjema	sta	bili	samo	Janševi	2004-2005	in	2012-
2013)	slavno	prikolovratila,	je	natančneje	popisano	
v	rubriki	“za	narodov	blagor”.	Očitno	se	komunistom	
tako	tresejo	hlače,	da	morajo	začeti	preganjati	vsako	
kritiko	na	svoj	račun.	Če	pomislimo	še,	da	so	glavni	
igralci	v	tej	brezupni	politični	 igri	starci,	ki	so	bliže	
osemdesetim	 kot	 sedemdesetim,	 če	 niso	 že	 čez,	
potem	se	ne	morem	znebiti	vtisa,	da	je	Bog	dovolil	
hudiču,	da	jim	zmeša	pamet.	Kar	dosegajo,	dosegajo	z	
lažjo	kot	so	lagali	ves	čas,	dokler	so	bil	na	oblasti.	Za	
hudiča	vemo,	da	je	oče	laži,	v	Janezovem	evangeliju	
je	pa	zapisano:	»In	spoznali	boste	resnico	in	resnica	
vas	bo	osvobodila.«

p. Bernardin
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S LUŽBA
P. Bernardin Sušnik

4. november
31. nedelja med letom
LJUBI BLIŽNJEGA KOT SAM SEBE
Mr 12,28b-34
Odlomek	 o	 razpravljanju	 o	 “največji”	 zapovedi	

so	nam	sporočili	vsi	trije	sinoptiki,	Matej	Marko	in	
Luka.	V	Markovem	evangeliju	je	pripoved	ohranila	
preprosto	obliko	poučnega	pogovora,	ki	je	bil	običaj-
na	oblika	judovske	razprave	in	jo	je	Jezus	pogosto	
uporabljal.	Vprašanje	največje	zapovedi	je	bilo	za	
Jude	zelo	pomembno,	saj	so	si	pismouki	prizadeva-
li	spraviti	vse	zapovedi	v	nekakšen	red	po	njihovi	
pomembnosti,	da	bi	se	mogli	na	ta	red	sklicevati,	
kadar	je	prišlo	do	položaja,	ko	se	je	bilo	treba	odločiti	
katera	zapoved	je	ta	trenutek	važnejša.	Kar	v	Mar-
kovem	evangeliju	sledi	pismoukovemu	vprašanju,	
bi	lahko	povzeli	v	treh	točkah:	1)	Jezusov	odgovor	
(12,29-31);	 2)	 pismoukov	 povzetek	 (12,32-33)	
in	3)	Jezusova	pripomba,	da	pismouk	ni	daleč	od	
Božjega	kraljestva	(12,34).	Značilno	je,	da	je	Jezus	
svoj	odgovor	začel	z	navedkom	iz	Stare	zaveze	in	
sicer	iz	5	Mz	6,4:	»Ljubi	Gospoda,	svojega	Boga,	z	
vsem	srcem,	z	vso	dušo	in	vso	močjo!«	To	besedi-
lo	je	tako	imenovana	Š'má Jisrael	(hebr.	Poslušaj, 
Izrael),	vsakdanja	molitev	vsakega	vernega	Juda.	S	
tem	navedkom	je	Jezus	jasno	povezal	svoj	nauk	ne	
kot	odpravljanje,	ampak	kot	dopolnilo	Stare	zaveze.	
Pismoukov	povzetek	je	Jezusov	odgovor	še	razširil	
v	»več	kot	vse	žgalne	daritve	in	žrtve,«	s	tem	je	pa	
poudaril,	da	največje	zapovedi	ni	mogoče	nadome-
stiti	z	ničemer	drugim,	ker	je	njena	izpolnitev	možna	
samo	v	osebnem	odnosu	z	Bogom.	Ravno	ta	vidik	je	
pa	v	sodobni	množični	družbi	pogosto	zanemarjen	
ali	podcenjen.	Govor	o	človekovih	pravicah	slišimo	
na	vseh	koncih	in	krajih,	na	koncu	pa	ugotovimo,	
da	so	kršene	ne	le	slučajno	tu	in	tam,	ampak	že	kot	
splošna	navada,	zoper	katero	ni	priziva.	S	tem	pa	
seveda	 pade	 tudi	 druga	 zapoved:	 »Ljubi	 svojega	
bližnjega	kakor	samega	sebe.«	Z	izločevanjem	Boga	
in	 bližnjega	 pridemo	 tja,	 kjer	 smo	 v	 današnjem	
času,	 ko	 velja	 edino:	 Ljubi	 samega	 sebe.	Od	 tod	
je	pa	samo	korak	do	znanega	 izreka	 francoskega	
“sončnega”	 kralja	 Ludvika	 XIV.:	 »Après	 nous	 le	
déluge	–	Za	nami	vesoljni	potop«,	načelo,	ki	se	ga	
ne	drže	samo	mnogi	posamezniki,	ampak	celi	narodi	
in	njihove	vlade,	tudi	naša,	slovenska.	Zapoved	lju-
bezni	je	kriterij	presoje.	Vsaka	ljubezen	do	Boga	se	
pokaže	v	ljubezni	do	bližnjega	in	je	pričevanje	Božje	
odrešilne	volje.	V	tej	luči	Cerkev	ne	sme	gledati	kot	
svojo	nalogo	predvsem	“varovati	ljudi	pred	peklom”,	
ampak	sporočati	jim	polnost	Božje	ljubezni,	ki	svetlo	
odseva	v	razodeti	resnici.	Niso	redki	“sveti	pogani”,	
ki	ne	poznajo	krščanskega	oznanila,	pa	“niso	daleč	
od	božjega	kraljestva”.	Prav	nanje	se	obrača	evan-
geljski	poziv,	ki	jim	ga	je	treba	nesti	z	misijonskim	
poslanstvom	Cerkve,	to	poslanstvo	pa	zadeva	vse:	
tiste,	ki	so	v	prvih	vrstah	širjenja	evangelija	in	tiste,	
ki	so	njihovo	zaledje.

11. november
32. nedelja med letom
UBOGA VDOVA JE DALA VEČ KOT VSI
Mr 12,38-44
Nedeljski	odlomek	ima	dva	dela:	obsodbo	pismo-

ukov,	 ki	 razkazujejo	 svojo	 pravovernost	 z	 obleko	
in	zahtevajo	zase	prva	mesta	v	javnosti,	ter	oceno	
daru	uboge	vdove	za	tempeljsko	zakladnico.	Zgodbi	
nimata	kake	posebne	medsebojne	povezave.	Ob-
sodba	pismoukov	se	ne	dotakne	samo	površja,	saj	
ne	obsoja	 samo	njihove	nečimrnosti,	 kateri	 bi	 se	
modrijan	pač	nasmehnil,	ampak	razgali	zlaganost	
njihove	pobožnosti	z	očitkom,	da	vdovam	požirajo	
hiše,	kar	pomeni	da	pulijo	iz	rok	žensk,	ki	nimajo	
moške	zaslombe,	celo	tisto	nujno	za	življenje	in	si	
ga	prilastijo.	V	Izraelu	so	bile	vdove	sicer	pravno	in	
versko	zaščitene	kot	v	nobenem	drugem	antičnem	
narodu,	toda	teh	zakonov	niso	vedno	dosledno	spo-
štovali,	zato	jih	je	bilo	treba	vedno	poudarjati,	kot	
lahko	vidimo	iz	Izaijeve	knjige.	Dandanašnji	seveda	
nimamo	farizejev,	ki	bi	razkazovali	svojo	pobožnost	
po	cestah.	Namesto	njih	 so	politiki,	 ki	potem,	ko	
pridejo	do	korita	arogantno	“pozabijo”	vse	obljube	
in	jih	zanima	samo	še,	kako	bodo	iztisnili	čim	več	
za	svoje	žepe.	Strah	jih	je	samo,	da	bodo	izgubili	
oblast,	zato	se	ne	ustavijo	pred	ničemer,	niti	pred	
montiranimi	procesi,	kar	dokazuje	proces	proti	dr.	
p.	Tadeju	Strehovcu.	V	svoji	arognatnosti	poskuša-
ti	na	vse	načine,	kako	bi	utišali	vsakega,	ki	se	jih	
predrzne	razkrinkati,	pozabljajo	pa,	da	je	zgodovina	
neusmiljena	in	ni	mgoče	nič	dokončno	prikriti.	
Markova	pripoved	o	daru	uboge	vdove	se	začenja	

s	kratkim	krajevnim	opisom:	zgodba	se	 je	godila	
v	dvoru	žena	jeruzalemskega	templja,	kjer	je	bilo	
trinajst	zbiralnih	mest	za	obvezne	 in	prostovoljne	
darove.	Tja	 so	 ljudje	metali	 svoje	darove,	kar	 še	
poudari	nasprotje	med	njimi	in	darom	uboge	vdo-
ve.	Ta	je	vrgla	»dva	novčiča,	to	je	en	kvadrant.«	Za	
preračunanje:	Dnevna	plača	delavca		je	bil	1	denarij.	
Denarij	je	imel	16	asov,	as	pa	4	kvadrante.	Dva	nov-
čiča	(lepta)	bi	torej	bila	64.	del	dnevne	plače	delavca.	
Tu	lahko	najdemo	povezavo	med	obema	zgodbama.	
Obsojenim	pismoukom	danes	odgovarjajo	duhovniki,	
ki	jim	gre	le	za	moč	in	oblast,	ki	jim	nihče	ne	sme	
nasprotovati,	zraven	pa	zanemarjajo	svojo	osnovno	
dolžnost	in	obveznost:	namesto	da	bi	oznanjali	Božje	
razodetje	se	izgubljajo	praznemu	čvekanju	in	raje	
služijo	svojemu	posebnemu	“apostolatu”	v	skupinah	
kimavcev	in	prilizovalcev.	Imajo	tudi	poseben	odnos	
do	daru	uboge	vdove:	zanima	jih	predvsem	višina	
vsote.	Takim	dajejo	prva	mesta,	moderne	“uboge	
vdove”	pa	 lahko	 zaradi	 njih	mirno	 sedijo	nekje	v	
ozadju.	Kristusov	nauk	pri	tempeljski	zakladnici	je	
ravno	nasproten:	ne	odloča	višina	daru,	ampak	viši-
na	odpovedi	darovalca.	Manj	je	pred	Bogom	vredna	
obilna	drobtina	z	bogatinove	mize,	kot	pa	majhen	
darček	 človeka,	 ki	 je	 zaradi	 njega	moral	 v	 svoje	
življenju	nekaj	pogrešati	in	se	nečemu	odpovedati.
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BESEDE
18. november
33. nedelja med letom
OB SODBI BO KRISTUS ZBRAL SVOJE ZVESTE
Mr 13,24-32
Nedeljski	 odlomek	 je	 vzet	 iz	 Jezusovega	 tako	

imenovanega	 “eshatološkega	govora”,	 kjer	 v	 treh	
odlomkih	 opisuje	 znamenja	 pred	 koncem	 sveta:	
najprej	vojske	(»vzdignil	se	bo	narod	proti	narodu«)	
in	propad	medčloveških	odnosov	(»izdajal	bo	v	smrt	
brat	brata	in	oče	sina«),	nato	velika	stiska	in	prihod	
Sinu	človekovega,	povezan	s	kozmičnimi	katastro-
fami	(»zvezde	bodo	padale	z	neba	in	nebeške	sile	
se	bodo	majale«),	za	vse	to	pa	nihče	ne	ve	ne	ure	
ne	dneva.	Sedanjo	obliko	je	ta	“eshaološki	govor”	
ali,	kot	mu	pravimo	tudi	“sinoptična	apokalipsa”	do-
bil	šele	ob	urejanju	besedila	potem,	ko	je	v	Cerkvi	
nastal	 položaj	 po	 judovskem	uporu	 leta	67	 in	po	
zavzetju	Jeruzalema	in		uničenju	templja	 leta	70.	
Judje	in	kristjani	iz	judovstva	so	bili	prepričani,	da	
uničenje	templja	pomeni	konec	sveta.	Kaže,	da	je	na	
oblikovanje	besedila	vplival	tudi	dogodek	v	letih	39-
41,	ko	je	nori	rimski	cesar	Kaligula	skušal	postaviti	
svoj	kip	v	templju,	kar	je	po	mnenju	Judov	že	samo	
napovedovalo	konec	sveta.	Proti	 temu	zmotnemu	
pričakovanju	 skorajšnjega	 Kristusovega	 drugega	
prihoda	pa	je	bilo	napisano	to	13.	poglavje	Marko-
vega	evangelija,	saj	bi	lahko	prišlo	do	hude	verske	
krize,	če	se	táko	nestrpno	pričakovanje	Kristusa	ne	
bi	uresničilo.	Pisec	je	v	tem	poglavju	združil	ves	ta	
material,	od	Kristusovih	besed	do	zgodovinskih	pri-
čakovanj	in	dejstev	na	področju	Palestine,	da	je	kljub	
tem	medseboj	tako	različnim	virom	dobil	besedilo,	ki	
bi	mu		lahko	dali	naslov:	kristjan	in	konec	sveta.	V	
njem	so	razne	podobe,	ki	so	pač	izraz	časa,	v	katerem	
so	nastale.	V	današnjem	jeziku	bi	jih	izrazili	precej	
drugače,	prestavili	bi	jih	predvsem	na	duhovno,	du-
ševno	in	družbeno	področje.	Zgodovinsko	dejstvo	je,	
da	so	ljudje	že	od	Kristusovega	časa	dalje	pričakovali	
preobrazbo	sveta,	ker	se	jim	je	njihov	zdel	že	preveč	
pokvarjen.	Če	zasledujemo	zgodovino,	bomo	videli,	
da	se	ta	pokvarjenost	veča	vendar	prikrito.	Včasih	so	
ljudje	ropali	in	goljufali	eden	drugega	odkrito,	danes	
pa	se	to	dogaja	na	ravni	narodov	in	držav	prikrito	in	
za	zaveso	lepih	besed	in	donečih	izjav,	pa	naj	priha-
jajo	iz	ust	političnih	voditeljev,	ali	pa	podpihovalcev	
revolucij,	 za	 katere	 račune	 vedno	 plača	 preprosti	
človek.	Ob	tem	postaja	vedno	bolj	jasno	prepričanje,	
da	za	tem	ne	more	biti	zgolj	človeška	pokvarjenost,	
ampak	zloba,	ki	presega	človeške	okvire.	Če	pomi-
slimo	na	nedavni	sicer	prikriti,	pa	vendar	dovolj	jasni	
poziv	uničiti	vse	drugače	misleče,	potem	je	jasno,	
da	se	hudič	danes	ne	preoblači	v	podobo	rogatega	s	
kopiti	in	kozjo	brado,	ampak	v	urejenega	sivolasega	
“tovariša”,	ki	mu	ljudje	hitro	nasedejo.	Gotovo	je,	
da	bo	prišlo	nekoč	do	točke,	ko	se	bo	vse	to	zrušilo.	
Na	čas,	ko	se	bo	zrušila	moč	satana,	ki	je	za	vsem	
tem,	ob	drugem	nastopu	Kristusa,	pa	moramo	biti	
pripravljeni,	da	ne	bo	prepozno.

25. november
Kristus Kralj vesoljstva
KRISTUS SPRIČUJE, DA JE RES KRALJ
Jn 18,33b-37
Soočenje	Jezusa	s	Pilatom	je	v	Janezovem	evan-

geliju	najdaljši	od	vseh	prizorov	trpljenja.	Sledi	pri-
jetju	Jezusa	in		zasliševanju,	ki	sta	ga	vodila	Ana	in	
Kajfa	in	je	pred	kratkim	poročilom	o	križanju,	smrti	
in	pokopu	Jezusa.	Četrti	evangelist	povzame	motiv	
Jezusa,	sojenega,	ker	se	je	imel	za	kralja,	ki	ga	ima-
jo	tudi	ostali	trije	evangelisti,	vendar	ga	razširi	in	s	
Pilatovimi	vprašanji	analizira	skrivnost	Kristusovega	
kraljevskega	 položaja	 in	 oblasti.	 Značilni	 Janezov	
slog	je	posebno	viden	v	vrsticah	36	in	37:	»od	tega	
sveta,«	»sem	zato	prišel	na	svet,«	»da	pričujem	za	
resnico.«	Vprašanju	»Si	ti	judovski	kralj?«	pripisuje	
predstavnik	 rimskega	 imperija	 političen	 pomen.	
Po	rimskem	pravu	bi	bil	ta	proces	zakonit	samo	če	
bi	Jezusu	očitali	kako	političo	funkcijo,	ki	bi	bila	v	
neskladju	 z	 državno	 oblastjo.	 Jezus	 pa	 odgovori	
z	novim	vprašanjem,	s	katerim	prisili	Pilata,	da	v	
kolikor	on	vidi,	ne	bi	nikdar	pomislil	 izjaviti,	da	je	
Jezus	 politično	 nevaren.	 Tisto	 Pilatovo	 retorično	
vprašanje:	»Sem	mar	Jud?«	izraža	prezir,	ki	ga	ima	
Rimljan	do	podložnega	ljudstva.	Istočasno	pa	izraža	
tudi	 različnost	 verskega	 pojmovanja	 Judov.	 Edini	
problem	 je	 torej	 razprava	 o	 kakem	morebitnem	
obnašanju,	 ki	 nasprotuje	 državnim	 zakonom.	Od	
tod	vprašanje.	»Kaj	si	storil?«	Namesto	odgovora,	
da	ni	storil	nič	protizakonitega,	ki	bi	ga	pričakovali,	
pa	Jezus	odgovori	z	izjavo	o	nezemeljskem	izvoru	
njegovega	kraljestva,	ki	prihaja	»od	zgoraj,«	kar	je	
spet	eden	od	značilnih	izrazov	v	Janezovem	evange-
liju.	Pilatovo	nasldnje	vprašanje:	»Torej	si	vendarle	
kralj,«	priča,	da	je	Pilat	razumel,	saj	je	od	“kralja	
Judov”	prešel	na	 “kralja”,	ki	 se	prilega	pojmu,	da	
je	 Jezusovo	kraljestvo	vesoljno.	S	poudarkom,	da	
njegovo	kraljestvo	ni	»od	tega	sveta,«	je	jasno,	da	
je	misel,	iz	tega	sveta	napraviti	boljši	ali	celo	popoln	
svet,	samo	sanjarija	in	je	prav	tako	jasno,	da	tako	
kot	je	zdaj,	ne	bo	šlo	v	neskončnost.	Človeške	zloba	
in	hudobni	duh	bosta	zgubila	svojo	moč	ob	drugem	
Kristusovem	prihodu,	ko	nastane	novo	nebo	in	nova	
zemlja,	o	kateri	govori	knjiga	Razodetja.	Iz	Kristu-
sovega	zatrdila	pred	Pilatom	pa	je	mogoče	spoznati,	
da	novo	kraljestvo,	ki	je	Božje,	že	obstoja,	čeprav	se	
med	nami	še	ni	do	konca	razodelo.	Kristjani	v	vsakem	
času	sicer	živijo	na	tem	svetu	in	v	tej	družbi,	ki	jima	
pa	ne	pripadajo.	Po	krstu	smo	že	dobili	pravico	do	
vstopa	v	Božje	kraljestvo,	ki	je	med	nami,	je	pa	še	
vedno	odprto	vprašanje,	ali	tudi	živimo	tako,	da	ga	
bomo	mogli	biti	v	polnosti	deležni.	To	kraljestvo	na	
zemlji	nima	stalnega	državljanstva	in	ga	je	mogoče	
pridobiti	 samo	 s	 spolnjevanjem	 zapovedi,	 pa	 tudi	
izgubiti	z	njihovim	preziranjem.	Kot	vse	človeštvo	se	
tudi	vsak	posameznik	nujno	bliža	trenutku,	ko	se	bo	
pokazalo,	ali	smo	člani	kraljestva,	ki	ni	od	tega	sveta.	
Proti	končni	odločitvi	pa	ne	bo	nobenega	priziva.
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S	katerimi	besedami	bi	mogli	primerno	obrazložiti	božje	darove?	Tako	številni	so,	da	jih	ne	zajame	no-
beno	število.	Tako	čudoviti	so,	takšni	in	toliko	jih	je,	da	bi	se	že	pri	enem	morali	darovatelju	brez	konca	
zahvaljevati.
En	dar	pa	je,	ki	ga	nikakor,	četudi	bi	hoteli,	ne	smemo	z	molkom	obiti	na	noben	način.	Nobeno	bitje	

zdrave	pameti,	čeprav	precej	zaostaja	za	pravim	vrednote-
njem	stvari,	ne	more	prezreti	milostnega	dejstva	in	o	njem	
vsaj	nekaj	spregovoriti.	To	je	odličen	božji	dar,	o	katerem	
bomo	spregovorili:	Bog	je	naredil	človeka	po	svoji	podobi	
in	sličnosti	in	mu	zaupal	dragocen	delež	svojega	spozna-
nja.	Od	vseh	živih	bitij	je	samo	njega	obdaril	z	razumom	
in	mu	dal	zmožnost	uživati	nepopisne	lepote	zemeljskega	
raja.	Postavil	ga	je	za	gospodarja	vseh	stvari	na	zemlji.	Ko	
ga	je	kača	prevarala,	da	je	padel	v	greh	in	je	za	grehom	
prišla	smrt	in	iz	nje	izhajajoče	bridkosti,	ga	kljub	temu	ni	
prepustil	 usodi.	Nasprotno,	dal	mu	 je	v	pomoč	postavo,	
postavil	je	angele	za	njegove	varuhe	in	zavetnike,	pošiljal	
mu	je	preroke,	da	so	preganjali	hudobijo	in	učili	krepostno	
življenje.	Nagnjenost	k	slabemu	je	zaviral	z	grožnjami,	da	
ga	bo	kaznoval,	z	obljubami	pa	je	v	njem	vzbujal	hrepe-
nenje	po	pravih	dobrinah.	Mnogokrat	je	pokazal,	kako	zelo	
različen	je	konec	dveh	poti	življenja,	dobre	in	slabe.	A	tudi	
trmoglavcev	kljub	vztrajanju	v	neposlušnosti	ni	zavrgel.
Gospodova	dobrota	nas	ni	zapustila.	Njegove	 ljubezni	

do	nas	nismo	ustavili	niti	tedaj,	ko	smo	z	brezbrižnostjo	do	
izkazanih	nam	časti	sramotili	svojega	dobrotnika.	Poklical	
nas	je	nazaj	iz	smrti	in	spet	oživil	po	našem	Gospodu	Je-
zusu	Kristusu.
Pri	tem	že	sam	način,	kako	nam	je	naklonil	ta	dar,	vzbuja	

največje	občudovanje.	Čeprav je bil namreč v božjem sijaju, 
ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom. Sam sebe je izničil in vzel nase podobo hlapca.	Še	več,	nosil je 
naše trpljenje, si naložil naše bolečine, da bi mi po njegovih ranah ozdraveli. Odkupil nas je iz prekletstva 

postave, ker je zaradi nas postal prekletstvo.	Prestal	je	najsra-
motnejšo	smrt,	da	nas	privede	v	preslavno	življenje.	Vendar	

mu	ni	bilo	dovolj,	da	je	mrtve	oživil,	temveč	jim	je	
podaril,	da	postanejo	deležni	njegovega	božanstva	
in	pripravil	večno	slavo,	ki	s	svojo	veličastno	srečo	

presega	vsako	človeško	pojmovanje.
Kaj	naj	torej	povrnemo Gospodu za vse, kar 

nam je dal?	Gospod	je	tako	dober,	da	niti	ne	
mara	za	povračila.	Zadostuje	mu	naša	ljubezen	

v	zahvalo	za	prejete	dobrine.
Ko se v izpovedi svoje-

ga	 srca	 spomnim	 vsega	
tega,	obnemim	v	trepe-
tu	 in	 silnem	 strmenju,	
da	ne	bi	namreč	zaradi	
duhovne	 malomarno-

sti	 ali	 ukvarjanja	 z	
ničvrednimi	 rečmi	
pozabil	 na	 ljube-
zen	do	Boga	in	bil	
Kristusu	v	sramoto	

in	nečast.

P. Vladimir Kos

ŠE ENA OD DVANAJSTERIH ROŽ
MISIJONARKI MARIJI

Tvoj Jezus, naš Jezus, od mrtvih je vstal!
Je kje še bolj osrečujoča resnica?
Kje tisto nedeljo ob tebi bo stal,
kje nanj si čakala, o Mama Devica?

Mi manjka besed za najlepšo nedeljo!
Ljubezen žarela je z ljubeznijo.
Marija, dovoli še eno mi željo:
naj tudi sovražnikom kdaj bo lepó ...

Ljubiti Boga je – slast neizrekljiva!
Očeta in Sina in Svet’ga Duhá –
Verújemo s tabo: ta vera je živa,
na veke le enega ljubi Boga!

sv. Bazilij Veliki, škof
(330-379)

KAKO NAJ POVRNEMO GOSPODU
ZA VSE, KAR NAM JE DA L?

DALJŠE REDOVNO PRAVILO 2. ODG., 2-4
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
ZADNJE VESTI Z BELEGA NILA

Gondokorska	 kapela	 je	 bila	 posvečena	Materi	
Božji.	Zato	so	Marijine	praznike	slovesno	obhajali,	
zlasti	še	njeno	rojstvo,	saj	je	bil	to	praznik	Marijinega	
društva,	praznik	njihovih	dobrotnikov.
Poleti	 leta	1857	je	Überbacher	spet	pisal	–	spet	

razočaran	in	potrt.	Takole	pravi:	»Jagnje	božje,	ki	je	
bilo	zaklano,	ima	v	roki	skrivnostno	knjigo	s	sedmimi	
pečati.	Kar	je	v	njej	zapisanega	o	prihodnosti	Barijcev,	
ki	 so	meni	 naloženi	 v	 breme,	pokorno	 sprejemam	
in	rečem:	Naj	se	zgodi!	Pristavljal	samo	to:	Tukaj	bi	
samo	tak	misijonar	kaj	dosegel,	ki	bi	imel	čudežno	moč	
svetega	Frančiška	Ksaverija,	nebešo	krotkost	svetega	
Frančiška	Saleškega	in	ponižnost	svetega	Frančiška	
Serafskega.«	Odrasli	ne	iščejo	drugega	kakor	stekle-
ne	bisere	in	jim	drugo	ni	mar	kakor	to,	kar	je	“zdaj”	
in	“tukaj”,	to	se	pravi,	 le	trenutne	telesne	dobrine.	
Misijonarji	skušajo	v	šoli	mladino	prežeti	z	višjo,	bolj	
duhovno	krščansko	miselnostjo;	pa	kaj,	ko	mladina	
posluša	doma	vse	drugačno	govorjenje	in	gleda	vse	
drugačne	zglede.	Otroci	pridejo	za	kak	dan	v	šolo,	
potem	jih	pa	spet	ni.	Ko	jim	damo	obleko,	kakršno	
nosijo	misijonski	gojenci,	jo	ta	ali	oni	prinese	nazaj,	
češ:	doma	so	menili,	da	bi	jih	misijonarji	zato	radi	
preoblekli,	ker	jih	mislijo	odpeljati	v	daljne	dežele.
Teh	žalostnih	poročil	o	Barijcih	pa	Überbacher	ni	

napisal	 v	 kakšni	 trenutni	 potrtosti,	 užaljenosti	 ali	
nepočakanosti,	ampak	šele	po	dolgotrajni	izkušnji.	
Bil	je	izvrsten,	vztrajen	in	zvest	misijonar.	Kirchner	
je	23.	septembra	pisal	na	Tirolsko	o	njem:	»Po	be-
sedah	gospoda	provikarja	je	več	kakor	misijonar:	
celo	apostol	je.«
V	tem	pismu	omenja	Krichner,	da	je	Barijce	tudi	

tisto	leto	strašno	ugonabljal	glad.	Misijon	jih	je	na	
stotine	rešil	smrti.	Jeranu	je	Kirchner	pisal	3.	de-
cembra,	da	so	matere	metale	otroke	v	vodo,	ker	jih	
niso	imele	s	čim	preživljati.	Šolarji	so	se	v	misijonski	
hiši	trgali	za	kosti,	ki	so	jih	dobili	v	smeteh,	in	za	
najslabšo	kokošjo	krmo.
V	Ljubljani	je	misijonski	učitelj	Danninger	dejal	

prijateljem	in	dobrim	poznavalcem	misijona	v	Gon-
dokoru:	«Gospod	Überbacher	 si	 veliko	prizadene.	
Barijskega	jezika	se	je	že	toliko	naučil,	da	je	prevedel	
vanj	vse	potrebne	cerkvene	pesmi.	Prevedel	je	tudi	
vse	navadne	molitve,	katekizem	in	zgodbe	Svetega	
pisma.	 Prevod	 pesmi	 je	 zdaj	Danninger	 nesel	 na	
Dunaj,	da	se	natisne.	Zanimiva	je	njegova	opazka:	
»Za	to	novo	slovstvo	je	gospod	provikar	izbral	novo	
slovensko	pisavo,	ker	je		lažja,	bolj	preprosta	in	barij-
skemu	jeziku	bolj	primerna	kakor	druge	pisave.«	Za	
pisavo	vzhodnosudanskih	črncev	je	torej	Knoblehar	
izbral	našo	gajico.
Danninger	je	tudi	omenil,	da	za	misijone	ob	Belem	

Nilu	in	sploh	za	Sudan	mnogo	pričakujejo	od	Sue-
škega	prekopa,	ki	so	ga	takrat	kopali.	Potniki	bi	se	
lahko	peljali	do	Suakina,	sudanskega	pristanišča	ob	
Rdečem	morju,	potem	bi	pa	na	kamelah	potovali	do	

Kartuma.	Tudi	Kongregacija	za	širjenje	vere	bi	bila	
rada	našla	kakšno	krajšo	in	cenejšo	pot	do	Kartuma.
Lenart	Koch	je	pa	v	Ljubljani	rekel:	»V	Gondo-

koru	ima	misijon	precej	bridek	položaj.	Kadar	pride	
gospod	 provikar,	 so	 črnci	 voljni	 vse	 storiti	 in	 vse	
obljubljajo,	ko	odide,	pa	nadlegujejo	misijonarje	za	
stekleni	bisere	in	pravijo:	‘Daj	nam	biserov,	saj	si	
suženj	Solimanov!’	Misijonarji	 so	marsikdaj	v	ne-
varnosti	pred	njimi.	Zdaj	je	tam	gori	tudi	rokodelec	
Ladner	z	zamorskim	zidarskim	učencem.«
Učitelj	Hansal	je	pa	dejal:	»Gospod	Überbacher	je	

že	nekako	tri	leta	v	Gondokoru,	pa	je	bil	en	sam	dan	
bolan.	Slabše	se	pa	tam	počuti	Morlang,	ki	ga	tarejo	
vsakovrstne	bolezni	in	se	je	bil	dvakrat	zgrudil	celo	pri	
oltarju.	K	njima	je	prišel	zdaj	še	gospod	Kaufmann.	
Krščenih	je	do	zdaj	v	Gondokoru	več	kot	40	mladih	
ljudi	med	10.	in	20.	letom.	Po	mišljenju	in	srcu	so	
pravi	kristjani.	Če	Bog	da,	bi	v	nekaj	letih	zrasla	iz	
njih	 lepa	 krščanska	 občina.	Otroci	 hodijo	 k	 vsem	
cerkvenim	opravilom,	znajo	že	vse	navadne	pesmi	
iz	glave,	tudi	latinsko	mašo	za	rajne.	Misijonarjem	in	
njemu	(Hansalu)	to	ni	dalo	majhnega	truda.

SVETI KRIŽ

Zgodnja	Danica	je	9.	julija	1857	priobčila	pismo,	
ki	ga	je	v	začetku	leta	pisal	od	Svetega	Križa	Janez	
Klančnik	z	Dovjega.	Kakor	je	prej	delal	opeko	za	novo	
kartumsko	hišo,	tako	jo	je	delal	tudi	pri	Svetem	Križu,	
»da	bi	mogli	nekoliko	zidati,	ker	je	zdaj	vse	spleteno	
iz	slame.	Bog	nas	varuj	ognja!	V	pol	ure	bi	nam	vse	
pokončal.	Kam	bi	šli	potem	prosit	ali	kupovat?«
O	Mozganu	pravi,	da	je	precej	bolehen	in	da	misli	

iti	v	Evropo.	Prej	pa	ne	bo	šel,	dokler	novih	dveh	
misijonarjev,	Kaufmanna	in	Lanza	ne	nauči	 jezika	
Kječev.	Mozgan	je	do	črncev	zelo	odločen.	Nekdo	
mu	je	ukradel	kravo	in	ji	je	prirezal	roge	in	ušesa,	
da	bi	je	ne	spoznal.	On	je	pa	razen	krave,	ki	jo	je	že	
bil	dobil	nazaj,	zahteval	za	kazen	kar	tri	vole.	In	ko	
mu	je	z	vrta	nekdo	ukradel	dve	lopati,	ju	je	moral	
prinesti	nazaj,	za	kazen	pa	prignati	enega	vola.	S	
takimi	kaznimi	je	črnce	odvajal	od	tatvine.	Zemlje	
ni	 kupoval,	 ampak	 je	 kar	 zapovedal	 in	 so	mu	 jo	
pustili	(v	najem),	kolikor	je	želel.	Ker	pri	vsej	stro-
gosti	modro	in	pravično	postopa,	ga	imajo	vsi	radi.	
»Gospod	Jernej	je	tudi	kmet	in	vrtnar	in	tudi	uren	
delavec.	Brevir	moli	večinoma	ponoči,	ker	čez	dan	
dela	na	vrtu	ali	pa	se	mora	po	več	ur	pogovarjati	s	
črnci;	z	njimi	je	treba	imeti	veliko	potrpežljivosti.	S	
krščevanjem	gre	pa	počasi	naprej.«
Klančnik	je	tudi	pri	Svetem	Križu	imel	veliko	ve-

selje	z	lovom.	V	pismu	pravi:	»Če	sva	(z	Mozganom)	
prosta,	 greva	malo	 na	 lov;	 uro	 od	 tod	 je	mnogo	
divjačine.	Če	bi	imela	nekaj	dobrih	pušk,	bi	nama	
zelo	koristile;	ustrelila	bi	kakšnega	bivola	in	imela	
mnogo	mesa	tudi	za	služinčad.	Dura	je	zelo	draga;	
večkrat	jo	moramo	naročiti	iz	daljega	Kartuma.
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BRA LI SMO . . .
MANILA — Neznanec	 je	na	ulici	 na	otoku	Luzon	
ustrelil	72-letnega	duhovnika	Marcelina	(Tita)	Pae-
za.	Vzrok	še	ni	znan,	Filipini	pa	veljajo	za	eno	naj-
bolj	 nevarnih	 držav	 za	 borce	 za	 človekove	 pravi-
ce,	 okoljske	 aktiviste	 in	 časnikarje.	 Tudi	 katoliški	
duhovniki	in	misijonarji	so	pogosto	žrtve	napadov.
RIM — Raziskava	 inštituta	Demos	decembra	 lani	
(naročil	jo	je	dnevnik	Repubblica,	povprašali	pa	so	
1.211	 Italijanov)	 je	 pokazala,	 da	 Italijani	 najbolj	
zaupajo	papežu	Frančišku.	Da	mu	“zelo	zaupajo”,	
je	potrdilo	77%	vprašanih.	Od	ustanov	najbolj	za-
upajo	javnim	varnostnim	službam	(70%)	in	šolam	
(53%),	Cerkvi	pa	znatno	manj	—	z	42%	so	jo	sode-
lujoči	v	raziskavi	postavili	na	peto	mesto.
VATIKAN — Vatikan	bo	na	mednarodnem	arhitek-
turnem	bienalu	v	Benetkah	prvič	sodeloval	s	pro-
jektom	kapele	v	gozdu.	Deset	arhitektov	iz	različnih	
držav	bo	za	ta	projekt	zasnovalo	kapele	 iz	 različ-
nih	snovi,	videti	pa	jih	bo	mogoče	od	26.	maja	do	
25.	novembra	v	vatikanskem	paviljonu	v	gozdu	na	
otoku	v	laguni	San	Giorgio	Maggiore.	Navdih	za	ta	
projekt	so	dobili	pri	švedskem	arhitektu	Gunnarju	
Asplundu,	ki	je	leta	1920	izdelal	načrte	za	kapelo	v	
gozdu	za	stockholmsko	pokopališče.
SANTA CRUZ — Nadškof	Sergio	Gualberti	je	v	go-
voru	med	mašo	ob	vsem,	kar	se	hudega	dogaja	v	
Boliviji,	pa	tudi	pred	poskusi	predsednika	Eva	Mo-
ralesa,	ki	bi	rad	spremenil	ustavo,	da	bi	bil	 lahko	
še	četrtič	izvoljen	za	predsednika	(to	je	že	12	let),	
posvaril	vernike	pred	tem,	da	bi	se	njihovo	neza-
dovoljstvo	 sprevrglo	 v	 “sovraštvo,	 nasilje	 in	 boj”.	
Politike	je	spomnil	na	njihovo	odgovornost	za	mir,	
splošno	blaginjo,	pošten	dialog	ter	spoštovanje	kul-
turne	in	verske	različnosti,	pa	tudi	obrambo	resni-
ce,	svobode	in	pravičnosti.
VATIKAN — Papeška	švicarska	garda	je	začela	no-
vince	pridobivati	 tudi	 z	desetminutnim	filmom	na	
YouTubu.	Interesente	seznanja	z	osnovnimi	pogoji	
za	te	vrste	službo	in	varovanje	papeža,	kako	pote-
ka	izobraževanje,	pokaže	pa	tudi	novo	poveljniško	
stavbo	ter	vpogled	v	življenje	papeških	gardistov.
RIM — Direktorica	 Vatikanskih	 muzejev	 Barbara	
Jatta	je	povedala,	da	ti	muzeji	leta	2019	načrtujejo	
razstavo	del	ameriškega	pop-art	umetnika	Andyja	
Warhola	(1928–1987).
HAMBURG — Generalni	vikar	Ansgar	Thim	je	izja-
vil,	da	razume	razočaranje	 in	ogorčenje	 ljudi,	ker	
namerava	nadškofija	zapreti	do	osem	od	svojih	21	
katoliških	šol,	vendar	mora	to	narediti,	ker	je	prisil-
jena	v	varčevanje.	Njeni	dolgovi	so	namreč	narasli	
na	79	milijonov	evrov.
RIM/BONN — Generalni	tajnik	Italijanske	škofov-
ske	konference	Nunzio	Galantino	 je	po	zasedanju	
škofov	povedal,	da	bodo	italijanski	katoličani	že	je-
seni	molili	 očenaš	 v	 spremenjeni	 obliki:	 namesto	
“in	ne	vpelji	nas	v	skušnjavo”	bodo	molili	“in	ne	za-
pusti	me	v	skušnjavi”.	Nemški	škofje	pa	so	sklenili,	
da	ne	bodo	spreminjali	besedila	očenaša.

BERLIN — Nadškof	Heiner	Koch	je	na	srečanju	o	
velikem	nemško-italijanskem	teologu	Romanu	Gu-
ardiniju	(1885–1968)	cerkve	pozval,	naj	se	močne-
je	zavzemajo	za	edinost	Evrope.	Vprašal	se	je,	kdo	
bo	to	delal,	če	ne	kristjani,	in	posvaril	pred	tem,	da	
bi	“Evropo	prepuščali	populističnim	geslom”.
CAPETOWN — Južnoafriške	 davčne	 oblasti	 bodo	
uvedle	preiskavo	zoper	verske	ločine	in	t.	 i.	“pre-
roke”,	ker	naj	bi	voditelji	in	“preroki”	neupravičeno	
bogateli,	pri	tem	pa	kršili	finančne	zakone.
MIRYANG — V	požaru	v	bolnišnici	v	tem	južnoko-
rejskem	mestu	 je	 umrlo	 najmanj	 37	 ljudi,	 ranje-
nih	jih	je	bilo	več	kot	70.	Papež	Frančišek	je	vsem	
prizadetim	izrazil	svoje	sožalje	in	duhovno	tolažbo.
KADUNA/ALEP — Nadškof	v	Kaduni	na	severu	Ni-
gerije	in	maronitski	nadškof	v	Alepu	sta	na	tiskovni	
konferenci	dobrodelne	ustanove	“Cerkev	v	stiski”	v	
Kölnu	opozorila	na	dramatične	razmere	kristjanov	
v	Nigeriji	in	Siriji.	So	žrtve	preganjanja,	zapostavl-
janja	 in	zlorabe	temeljnih	pravic,	v	Nigeriji	pa	 jih	
povrh	vsega	napadajo	pripadniki	 teroristične	sku-
pine	Boko	Haram.
HARKOV — Predsednik	Avstrijske	karitas	Michael	
Landau	je	na	tiskovni	konferenci	v	tem	ukrajinskem	
mestu	povedal,	da	»se	ne	smemo	nikdar	sprijazniti	
z	vojno	kot	s	trajnim	stanjem.	Vedno	mora	biti	cilj	
mir,	da	se	ljudem	ne	bo	treba	boriti	za	preživetje	in	
da	bodo	imeli	otroci	možnost	odraščati,	kot	veleva-
jo	njihove	pravice.«	Po	vsem	svetu	kar	264	milijo-
nov	otrok	ne	obiskuje	nobene	šole,	61	milijonov	bi	
jih	moralo	hoditi	v	osnovno	šolo.
BRUSELJ/BONN — Škofovska	komisija	Evropske	
zveze	(COMECE)	bo	na	spomladanskem	zasedanju	
od	 7.	 do	 9.	 marca	 volila	 novega	 predsednika.	
Sedanji	kardinal	Reinhard	Marx,	ki	je	bil	že	dvakrat	
izvoljen	 na	 to	 dolžnost,	 po	 pravilih	 COMECE	 ne	
more	biti	še	tretjič;	komisijo	je	vodil	od	leta	2012.
DUNAJ — Avstrijska	katoliška	zveza	družin	(KFÖ)	
vabi	Avstrijce,	naj	med	postno	akcijo	»plus-minus«	
premislijo	o	svojem	vedenju	 in	porabniških	nava-
dah.	Odpovedo	naj	se	zlasti	alkoholu,	sladkarijam	
in	drugim	porabniškim	razvadam.	Avstrijce	bodo	za	
akcijo	pridobivali	posamič	 in	v	družini,	pa	tudi	po	
šolah,	otroških	vrtcih	in	župnijah.
WASHINGTON — Tradicionalistično	 duhovniško	
združenje	 sv.	 Petra	 je	 na	 generalnem	 kapitlju	 v	
Dentonu	v	ameriški	zvezni	državi	Nebraska	dobilo	
novega	vrhovnega	predstojnika:	42-letnega	Polja-
ka	Andrzeja	Komorowskega.	Združenje	je	staro	30	
let	(ustanovljeno	je	bilo	18.	julija	1988	v	švicarski	
cistercijanski	 opatiji	 Hauterive),	 kritično	 pa	 je	 do	
reform	drugega	vatikanskega	koncila.
MANAGVA — Dnevnik	El	nuevo	Diario	poroča,	da	
so	neznanci	zažgali	središče	Karitas	v	Sebacu	v	ne-
mirni	 pokrajini	Matagalpa	 na	 severozahodu	Nika-
ragve.	V	nedeljo,	15.	julija,	pa	so	streljali	na	škofa	
Juana	Abalarda	Mato,	ko	se	 je	peljal	z	avtomobi-
lom,	vendar	ga	niso	zadeli.	Poznavalci	menijo,	da	
so	to	naredile	paravojaške	sile.
BEJRUT — Maronitski	patriarh	Bechara	Boutros	Rai	
je	 domače	 politike	 pozval,	 naj	 pozabijo	 na	 svoje	
interese	in	se	zavzemajo	le	za	blaginjo	dežele.
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LONDON — Anglikanski	primas	Justin	Welby	je	na-
povedal	postavitev	sto	novih	cerkva	ob	obali,	v	pred-
mestjih	in	malih	mestih.	Gradili	jih	bodo	zlasti	tam,	
kjer	so	ljudje	v	največji	stiski,	bodo	“čudovit	primer”	
zvestobe	Bogu	in	služenja	ljudem	v	župnijah.
SALZBURG — Salzburški	strokovnjak	za	romanja	
Anton	Wintersteller	je	pred	godom	apostola	Jakoba	
Starejšega	25.	julija	izjavil,	da	se	bo	število	romanj	
in	romarjev	v	Avstriji	še	povečevalo.	»Hrepenenje	
podati	 se	na	pot,	da	bi	 rešil	vprašanje	bivanja	 in	
smisla	svojega	življenja,	se	krepi	in	tako	bo	tudi	v	
prihodnje,«	ugotavlja.	V	Avstriji	imajo	okrog	25	ro-
marskih	poti,	ki	v	celoti	obsegajo	več	kot	3.500	ki-
lometrov.	Najpomembnejše	Marijino	romarsko	sve-
tišče	Mariazell	 letno	obišče	milijon	romarjev,	vanj	
pa	je	mogoče	romati	po	sedmih	poteh.	Znana	je	še	
Hemina	(Emina)	romarska	pot	v	Krko,	Rupertova	v	
Salzburg,	Evropska	romarska	pot	(Via	Nova),	Mar-
tinova	pot	iz	Madžarske	v	Francijo,	pa	seveda	Ja-
kobova	v	Kompostelo.	Za	nas,	Slovence,	je	posebej	
pomembna	romarska	pot,	ki	vodi	na	grob	kneginje	
sv.	Eme	Krške.
DUNAJ/KAIRO — Ustanova	 Pro	Oriente	 poroča,	
da	 je	 nekdanji	 menih	 v	 egiptovskem	 samostanu	
sv.	Makarija	Wael	Saad	Tawadros	29.	 julija	 z	 že-
lezno	palico	ubil	koptskega	škofa	Anbo	Epiphanio-
sa,	uglednega	biblicista,	prevajalca	in	prenovitelja	
Koptske	pravoslavne	cerkve.
MOSKVA — Ruski	 pravoslavni	 patriarh	 Kiril	 I.	 je	
pohvalil	 rusko	 nogometno	moštvo,	 da	 je	 doseglo	
“sijajen	uspeh”	na	nedavnem	svetovnem	nogomet-
nem	prvenstvu	v	Rusiji	 (v	četrtfinalu	so	 jih	s	4:3	
izločili	 Hrvati).	 Ta	 uspeh	 in	 navijanje	 navdušenih	
Rusov	za	svojo	enajsterico	sta	prispevala	k	“zedin-
jenju	 ruske	 družbe	 in	 občutku	 solidarnosti	 naših	
državljanov”.
RIM/KIJEV — Predsednik	 Italijanske	 škofovske	
konference	 kardinal	 Gualtiero	 Bassetti	 je	 obiskal	
Ukrajino.	Srečal	se	je	tudi	z	grkokatoliškim	velikim	
nadškofom	Svjatoslavom	Ševčukom,	 ki	 je	 njegov	
obisk	ocenil	kot	“znamenje	naklonjenosti	in	bližine	
Cerkve	v	Italiji”	Ukrajincem.	Italijanska	škofovska	
konferenca	 namreč	 podpira	 različne	 projekte	 Gr-
kokatoliške	cerkve	v	Ukrajini,	pomaga	pa	tudi	pri	
pastoralni	oskrbi	grkokatoličanov	v	 Italiji,	kjer	 jih	
je	po	uradnih	podatkih	200.000,	po	neuradnih	pa	
več	kot	400.000.
WASHINGTON — Trije	 ameriški	 škofje	 (J.	 Mark	
Spalding	iz	Nashvilla,	Richard	F.	Stika	iz	Knoxvilla	
in	Martin	D.	Holley	iz	Memphisa)	so	pozvali	guver-
nerja	ameriške	zvezne	države	Tennessee	Billa	Ha-
slama,	naj	prepreči	 izvršitev	več	smrtnih	obsodb.	
Prosili	 so	ga,	naj	bo	usmiljen	 tudi	do	 tistih,	ki	so	
zagrešili	“gnusne	zločine”.
AMSTERDAM — Svetovni	 svet	 cerkva	 je	23.	av-
gusta	z	bogoslužjem,	simpozijem	in	mirovnim	po-
hodom	praznoval	70.	obletnico	svoje	ustanovitve	v	
Nieuwe	Kerk,	cerkvi	 iz	15.	stoletja.	Generalni	taj-
nik	Olav	Fykse	Tveit	je	na	simpoziju	povedal,	da	se	
je	 svetu	 v	 70	 letih	 delovanja	 posrečilo	 zmanjšati	
razlike,	ozdraviti	ločitve	in	“podati	roko	v	krščanski	
solidarnosti	za	blaginjo	sveta”.

BUDIMPEŠTA — Madžarska	vlada	je	dovolila,	da	
sme	 katoliška	 univerza	 Pazmany	 v	 madžarskem	
glavnem	mestu	sodelovati	s	katoliško	univerzo	No-
tre	Dame	v	South	Bendu	v	Indiani.	Omenjena	ame-
riška	univerza	ima	bogato	izročilo	in	je	od	vseh	uni-
verz	na	svetu	na	150.	mestu.	Z	univerzo	Pazmany	
bo	uradno	sodelovala	od	septembra	2019.
KAIRO — Arheologi	so	med	izkopavanji	v	Tel	al-Sa-
mari	v	provinci	Dakahlia	severno	od	Kaira	naleteli	
na	arheološke	ostanke,	ki	pričajo	o	eni	najstarejših	
stalnih	naselbin	na	območju	delte	reke	Nil.	Kot	so	
sporočili	 z	 egiptovskega	 ministrstva	 za	 umetnine	
starega	Egipta,	ti	datirajo	v	čas	okoli	5000	pred	Kr.
ST. GALLEN — Volilci	 v	 švicarskem	 kantonu	 St.	
Gallen	so	23.	septembra	pričakovano	podprli	zakon	
o	prepovedi	oblačil,	ki	zakrijejo	celoten	obraz,	na	
javnih	mestih.	 Prepoved	 se	 nanaša	 predvsem	 na	
muslimanske	nikabe	in	burke.	Pred	St.	Gallnom	je	
isti	zakon	že	potrdil	kanton	Ticino.
DUNAJ — Voditeljica	urada	za	preprečevanje	spol-
nih	 in	 drugih	 zlorab	dunajske	nadškofije,	Martina	
Greiner-Lebenbauer,	 je	 v	 listu	 te	 nadškofije	 Der	
Sonntag	poudarila,	da	za	to	nadškofijo	velja	“ničel-
na	toleranca”	glede	omenjenih	prestopkov.	Takšna	
strogost	je	tudi	opozorilo	za	druge,	kako	naj	ukre-
pajo	v	teh	primerih.
KAIRO — Koptska	pravoslavna	cerkev	je	prvič	pod	
naslovom	Nazaj h koreninam	pripravila	enoteden-
sko	mednarodno	srečanje	mladih	Koptov	z	vsega	
sveta.	Prav	posebej	si	je	prizadevala	povezati	mla-
de	Kopte	iz	družin	na	tujem.	Udeleženci	so	obiskali	
tudi	za	Kopte	pomembne	kraje	in	cerkve	v	Egiptu.
MANAUS — V	tem	brazilskem	mestu	je	ta	teden	
tretje	 pripravljalno	 srečanje	 brazilskih	 škofov	 za	
škofovsko	sinodo	o	Amazoniji	oktobra	2019	v	Va-
tikanu.	Njeno	geslo	bo:	Amazonija	—	nove	poti	za	
Cerkev	in	celovito	ekologijo.
BONN — Predsednik	Nemške	škofovske	konference	
kardinal	Reinhard	Marx	se	ta	teden	mudi	na	obisku	
na	Poljskem.	Z	obiskom	želi	poglobiti	odnose	med	
Cerkvijo	v	Nemčiji	in	na	Poljskem,	srečal	pa	se	je	
tudi	z	nekdanjim	poljskim	predsednikom	in	vodite-
ljem	Solidarnosti	Lechom	Walęso.
KIJEV — Ukrajinski	predsednik	Petro	Porošenko	je	
na	dan	neodvisnosti	Ukrajine	govoril	tudi	o	pravici	
Pravoslavne	 cerkve	 v	 tej	 državi	 do	 samostojnosti	
(avtokefalnosti)	 od	Ruske	 pravoslavne	 cerkve.	 Ta	
pravica	je	po	njegovem	tako	pomembna	kot	okre-
pitev	domačega	vojaštva,	zaščita	ukrajinskega	je-
zika	in	prizadevanje	za	članstvo	v	EZ	in	Natu.
RIM — Vrhovni	predstojnik	jezuitskega	reda	p.	Ar-
turo	Sosa	je	pisno	pozval	provinciale	in	druge	pred-
stojnike	reda,	naj	poiščejo	primerne	načine,	kako	
bi	zaščitili	mlade	pred	zlorabami,	pa	tudi	pomagali	
ljudem,	ki	so	potrebni	varstva.	Pri	tem	naj	sodelu-
jejo	tudi	z	drugimi	cerkvenimi	skupinami.
MÜNCHEN	—	Benedikt	XVI.	se	je	Josefu	Kaiserju,	
župniku	pri	Sv.	Osvaldu,	cerkvi,	v	kateri	je	bil	sam	
krščen,	zahvalil	za	delo	v	župniji,	ko	se	je	konec	av-
gusta	upokojil.	Zahvalil	se	mu	je	»iz	srca	za	skrbno	
delo,	ki	ste	ga	opravljali	dolga	leta	v	moji	krstni	in	
birmanski	župniji.«
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Med	romarskimi	navadami	in	šegami,	ki	vežejo	
krščansko	božjepotništvo	s	sivo	predkrščansko	dav-
nino, naj omenimo spokorna	dejanja	in	obredni	ples.
Na	Višarje	vozi	danes	žičnica.	Ni	še	tako	daleč	

čas,	ko	je	bilo	treba	iti	peš	v	strmi	breg,	štiri,	pet	
ur.	 Tedaj	 je	 romar	 ob	 vznožju	 pograbil	poleno s 
skladovnice	kraj	poti	in	si	ga	naložil	na	ramo.	Bilo	
je	spokorno	dejanje,	ko	ga	je	s	težavo	nosil	vkreber	
in	ga	pri	cerkvi	na	vrhu	odložil.	Manj	hudo	je	bilo,	
če	je	romar	nesel	križček	na	Šmarno	goro.	Spokor-
no	dejanje	je	bilo	svoje	dni,	če	je	romar	bos	šel	do	
romarske	cerkve.
Na	 nekaterih	 božjepotnih	 cerkvah	 na	 Sloven-

skem:	pri	Sv.	Joštu	nad	Kranjem,	na	Žalostni	gori	pri	
Mokronogu,	pri	Novi	Štifti	pri	Ribnici,	pri	Sv.	Roku	nad	
Šmarjem	pri	Jelšah,	pri	Sv.	Pankraciju	nad	Slovenjim	
Gradcem,	imajo	tako	imenovane	“svete štenge”. Kaj 
pomenijo?	“Svete	stopnice”	so	ponaredek	28	stopnic	
izpred	Pilatove	palače	v	Jeruzalemu.	Po	izročilu	jih	je	
cesarica	Helena	leta	326	dala	prepeljati	v	Rim,	kjer	
so	jih	postavili	v	kapeli	naspro-
ti	 lateranske	 bazilike	 (“Scala	
santa”).	 Po	 teh	 stopnicah	 so	
rimski	vojaki	tirali	Kristusa	raz-
bičanega,	s	trnjem	kronanega,	
s	škrlatnim	plaščem	ogrnjene-
ga	pred	Pilata,	da	ga	je	z	vrha	
pokazal	judovski	množici:	Ecce	
homo!	Po	istih	stopnicah	so	ga	
vojaki	potem,	ko	je	bila	njegova	
smrt	sklenjena,	pehali	navzdol.	
Pobožni	 krščanski	 svet	 si	 je	
marsikje	omislil	ponaredek	teh	
stopnic,	da	je	ob	njih	opravljal	
pobožnosti	v	spomin	Kristuso-
vega	 trpljenja.	 Navadno	 so	 v	
vsako	stopnico	vzidane	relikvije.	
Po	teh	stopnicah	nihče	ne	hodi,	
romarji	 jih	 predrsajo	 samo	 po	 kolenih.	 Posebne	
knjižice	so	vsebovale	premišljevanje	in	molitve	za	
vsako	stopnico	posebej.
Drsanje	po kolenih	je	sploh	staro	romarsko	spo-

korniško	dejanje.	Priče	smo	mu	še	danes,	zlasti	na	
Brezjah,	kjer	žene	po	kolenih	drsajo	okoli	kapelice	
z	milostno	podobo.
To,	 kar	 so	 pri	 velikih	 tujih	 božjih	 potih	 hospici	

(gostišča	za	romarje),	so	pri	nas	“romarske	hiše”.	
Toda	teh	je	malo.	Romarji	so	prespali	največkrat	v 
cerkvi	sami.	To	bi	samo	po	sebi	ne	bilo	nič	posebne-
ga.	Zanimivo	pa	je	vedeti,	da	pozna	zgodovina	božjih	
poti	prenočevanje	na	svetem	kraju	(“incubatio”)	že	v	
antiki.	Vero,	da	skrivne,	božanske	moči,	ki	delujejo	
na	takem	kraju,	prehajajo	v	božjepotnika	s	posebno	
lahkoto	prav	v	spanju,	 je	prevzela	tudi	krščanska	
vzhodna	Cerkev.	 Zahodna	Cerkev	 “inkubacije”	 ni	
poznala,	 zato	 je	 težko	 trditi,	da	 je	do	nedavnega	

znano	prenočevanje	po	romarskih	cerkvah	z	njo	v	
kaki	zvezi.	Dandanes	sodobna	prometna	sredstva	
večinoma	omogočajo,	da	se	romanje	opravi	v	enem	
dnevu,	torej	brez	prenočevanja	v	božjepotnem	kraju.
Do	druge	svetovne	vojske	je	bil	pri	nas	še	znan	

obredni	romarski ples,	ki	smo	o	njem	navedli	naj-
starejše	 pričevanje	 v	 zvezi	 z	 našimi	 nekdanjimi	
porenskimi	romarji.	Josipu	Jurčiču	dolgujemo	prvo	
omembo	 tega	plesa	na	dolenjskih	božjih	potih.	V	
Juriju Kozjaku	beremo,	da	so	leta	1475	»na	Velikem 
travniku,	konci	katerega	stoji	nekdanja	podružnica	
zatiškega	 kloštra,	 cerkvica	Matere	 Božje	 –	 da	 so	
se	tu	ljudjé	iz	sedmih	far	sešli	s	svojimi	duhovni	in	
banderami	ter	neki	star	naroden	ples	plesali,	kteri	
je	bil	dovoljen	po	cerkvenih	poglavarjih.	Zdi	se	mi,	
da	ga	imenujejo	stari	očetje	overtenico	in	da	se	neki	
ostanek	tega	plesa	nahaja	še	po	slovenskih	božjih	
potih.«	Kmalu	zatem	je	J.	Jurčič	še	enkrat	omenil	
stari	ples,	“ovrtnico”,	ki	da	so	ga	plesali	po	gomilah	
(mogilah)	v	stiški	okolici.	Našim	staršem	in	starim	

staršem	 je	 bil	 ples	 znan	 pod	
imenom	“vrtec”.	Vrtec	so	igrali	
ali	“ravnali”	na	Kranjskem	in	na	
Štajerskem.	Na	Kranjskem	na	
Zaplazu	in	na	Žalostni	gori	pri	
Mokronogu,	na	Štajerskem	pa	
na	Ptujski	gori,	pri	Sv.	Vidu	pri	
Ptuju,	pri	Sv.	Roku	pri	Šmarju,	
na	Sladki	gori	pri	Rogaški	Sla-
tini	in	v	Zágorju	pri	Pilštanju.	O	
vrtcu	na	Žalostni	gori	je	poročal	
Anton	Žlogar	leta	1881	takole:	
»Nekaj	 posebnega	 vidi	 ptujec	
zvečer,	ko	se	mrak	naredi;	od	
cerkve	sem	se	namreč	pomika	
dolg	 obhod;	 vsak	 romar	 ima	
gorečo	svečico	v	rokah,	moški	
so	 odkriti,	 dekleta	 pa	 imajo	

vence	na	glavi,	in	tako	se	pomikajo	proti	farovžu	in	
na	travnik	pod	goro.	Vsi	bolj	znani	iz	istega	kraja	se	
vkup	zberó	ter	tako	vsa	oddelek,	v	mnogih	ovinkih	
se	gibaje,	kakor	namreč	načelnik	vodi	in	kaže,	za-se	
razne	pobožne	pesmi	prepeva	–	kar	se	v	nočnem	
mraku	in	tihoti	res	mikavno	vidi	in	sliši.	Pravijo,	da	
‘vertec	 igrajo’.«	Pisec	dostavlja:	»Ta	navada	se	je	
menda	iz	Štajerskega	sem	zanesla,	ker	so	reditelji	
ali	vodniki	te	narodne	igre,	ki	ima	pa	bolj	nabožen	
značaj,	večjidel	od	tamkaj.«	Po	svojih	likih	spominja	
vrtec	nekoliko	na	“čindaro”,	ki	jo	plešejo	ali	vodijo	na	
štajerskih	novih	mašah.	Boris	Orel	je	sodil	o	vrtcu	
takole:	»V	tej	romarski	procesiji,	ki	v	osnovnih	likih	
nalikuje	metliškemu	obrednemu	kolu,	so	ohranjene	
zadnje	ostaline	staroslovenskega	obrednega	plesa,	
ki	so	ga	svoj	čas	izvajal	okrog	poganskih	svetišč	ali	
pa	nad	grobovi	umrlih	...«
Na	božji	poti	se	romar	zahvaljuje	za	prejeto	milost	

Niko Kuret

NA BOŽJO POT
nadaljevanje in konec

Svete štenge
Sv. Rok-Šmarje pri Jelšah
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ali	pa	prosi	zanjo.	Zahvalo	in	prošnjo	je	zelo	pogosto	
izrazil	 s	podobo.	Tako	so	nastale	 tako	 imenovane	
votivne podobe	(ex	voto	=	po	zaobljubi),	ki	pokriva-
jo	v	marsikaterem	božjepotnem	svetišču	vse	stene	
cerkvene	notranjščine.
Večinoma	gre	za	preproste	izdelke	samoukih	va-

ških	slikarjev.	Naročnik,	ki	je	sodil,	da	je	po	čudežu	
ozdravel	ali	se	v	morebitni	nesreči	po	čudežu	rešil,	
se	 je	 dal	 naslikati,	 denimo,	 bolnega	 v	 postelji	 ali	
pa	sredi	usodnega	dogodka,	ki	bi	ga	bil	lahko	ve-
ljal	življenje.	Na	vrhu	v	oblakih	pa	plava	Marija	ali	
božjepotni	zavetnik-svetnik,	ki	mu	prinaša	pomoč	
ali	rešitev.	Spodaj	je	pogosto	kratek	opis	dogodka,	
zmerom	pa	napis	“Ex	voto”	in	letnica.
Romar	je	prosil	tudi	za	uslišanje,	če	so	ga	morile	

skrbi.	 Kmečki	 človek	 se	 je	 bal	 posebno	 za	 živino	
in	jo	je	zato	priporočal	Mariji	ali	božjepotnemu	za-
vetniku.	Na	mnogih	slikah	vidimo	gospodarja,	ki	v	
molitvi	kleči	ob	svoji	živini,	nad	njim	pa	zavetnika	v	
oblakih,	kako	posluša	njegove	prošnje	in	mu	prihaja	
na	pomoč.	Takšno	podobo	je	kmečki	romar	obesil	
v	cerkvi	ter	tako	s	podobo	podkrepil	svoje	molitve.
Danes	 prirejamo	 razstave	 votivnih	 podob,	 ker	

smo	spoznali	njihov	izredni	kulturno-zgodovinski	in	
zlasti	narodopisni	pomen.	Dajejo	nam	nazoren	vpo-
gled	v	življenje	prejšnjih	
časov,	 kažejo	 nam	 hiše	
in	naselja,	orodje	in	nošo	
in	nešteto	podrobnosti,	ki	
jih	nima	noben	drug	vir.
Zaobljubljene	prošnje	

in	 zahvalne	 podobe	 so	
neprecenljiv	zaklad	vsake	
božjepotne	 cerkve,	 če	
jih	le	ima.	Žal,	le	preveč	
izginjajo	pod	plašči	brez-
vestnih	 prekupčevalcev,	
ki	jih	nato	prodajajo	celo	
v	inozemstvo.
Ni	zmogel	vsak	romar	

stroškov	za	zaobljubno,	zahvalno	ali	prošnjo	podobo.	
Svojo	zahvalo	ali	prošnjo	je	pa	vsak	lahko	podprl	z	
darom,	ki	ga	je	pri	“ofru”	postavil	ali	položil	na	oltar.
V	mnogih	slovenskih	božjepotnih	cerkvah	so	še	

ohranjeni	železni,	leseni	ali	voščeni	votivni darovi. 
Bili	 so	 različni.	 Kdor	 je	 samega	 sebe	 priporočal	
zavetniku,	je	postavil	na	oltar	voščeno	podobo,	ki	
je	predstavljala	človeka	(“pršónco”).	Kdor	je	prosil	
zdravja	bolni	roki,	nogi,	očem	ali	pa	se	je	hotel	za-
hvaliti	za	ozdravljenje,	je	kupil	voščeno	roko,	nogo	ali	
oči	in	namesto	pravih	položil	podobe	na	oltar.	Žene,	
ki	niso	imele	otrok	ali	pa	so	imele	ženske	težave,	
so	kupile	voščeno	krastačo	in	jo	darovale;	krastača	
je	namreč	pradavni	simbol	maternice.	Naposled	pa	
je	kmet,	ki	je	hotel	dobiti	varstvo	svojim	konjem,	
govedu,	prašičem,	kupil	voščeno	žival	ter	jo	po	ob-
hodu	okoli	cerkve	ali	okoli	oltarja	z	denarnim	darom	
vred	postavil	na	oltar.	
Votivni	 darovi	 so	 očiten	 ostanek	 poganskega	

žrtvovanja.	Tudi	pogani	(Grki,	Egipčani,	Etruščeni)	
so	prvotne	krvave	žrtve	sčasoma	nadomestili	s	po-
dobami	žrtvenih	živali.

Živinski	“ofri”	so	bili	najbolj	razširjeni	v	bivšem	
kranjskem,	kamniškem,	deloma	škofjeloškem	okraju	
in	v	bližnji	ljubljanski	okolici.	Kmetje	in	furmani	so	
pravili:	»Gremo	kravice	in	konjičke	nosit,	da	bodo	
potem	zdravi.«
Poseben	votivni	dar	je	bilo	srce.	Darovali	so	ga	

za	srečno	ljubezen	in	slogo	v	družini.
Pozabiti	naposled	ne	smemo	zelo	značilnih	za-

hvalnih	darov	ozdravljenih	bolnikov	ki	so	božjepotni	
cerkvi	darovali	svoje	bergle,	palice	in	podobne	pri-
pomočke,	ter	rešenih jetnikov,	ki	so	blizu	milostne	
podobe	obešali	svoje	verige.	V	vseh	teh	predmetih	
je	kos	kulturne	zgodovine	 in	 so	 zato	vredni	naše	
pozornosti.
Nekaj	posebnega	so	“pisma”,	ki	jih	verniki	pišejo	

ali	puščajo	na	kakem	božje	potnem	kraju.	Ta	pisma	
so	nadomestilo	za	votivne	podobe	ali	pa	nadaljnja	
razvojna	oblika	stenskih	napisov	(grafitov).	Znana	
so	bila	že	v	5.	in	6.	stoletju	v	Egiptu,	medtem	ko	je	
na	Zahodu	prvo	“pismo”	te	vrste	napisal	v	6.	stole-
tju	kralj	Hilperih	in	ga	položil	na	grob	sv.	Martina	v	
Toursu.	V	srednjem	veku	je	bila	navada,	pisati	Bogu	
in	svetnikom,	močno	razširjena,	posebno	naklonjena	
pa	je	bila	tej	navadi	baročna	doba.	Tedaj	so	pisali	
taka	pisma	celo	z	lastno	krvjo.

Današnja	 doba	 sicer	
s	krvjo	pisanih	pisem	ne	
pozna	 več,	 ohranja	 pa	
navado pisanja pisem 
Bogu,	 Mariji	 in	 svetni-
kom,	kar	na	splošno	niti	
ni	toliko	znano.	Božjepo-
tna “pisma” so dandanes 
nekdanje	 votive	močno	
nadkrilila.	 V	 Lurdu	 so	 v	
letu	 1945	 našteli	 v	 po-
sebni	 železni	 košari	dva	
milijona	 takih	 pisem.	
Vsa	Evropa	pozna	ta	po-
jav.	 Pri	 nas	 so	 posebno	

številna	 romarska	 pisma	Mariji	 na	 Brezjah,	 kjer	
so	po	drugi	svetovni	vojski	namestili	celo	posebno	
dragoceno	skrinjo,	da	romarji	pisma	mečejo	vanjo.	
V	pismih	priporočajo	verniki	kakšno	nujno	zadevo	
v	uslišanje	ali	pa	se	zahvaljujejo	za		prejeto	milost.	
Romarska	pisma	se	pojavljajo	tudi	na	Sveti	gori	pri	
Gorici,	kjer	se	posebno	odlikujejo	po	vezani	besedi,	
v	kateri	jih	pišejo	preprosti	primorski	ljudje,	ter	v	
Novi	Štifti	pri	Ribnici.	V	Crngrobu	in	v	Petrovčah	so	
med	drugo	svetovno	vojsko	matere,	žene	in	neveste	
pokladale	pred	milostno	podobo	 fotografije	svojih	
dragih,	 ki	 jih	 je	 bila	 nacistična	 oblast	 poklicala	 v	
vojsko.	 “Romarska”	 pisma	 prihajajo	 tudi	 k	Mariji	
pomagaj	in	k	“Črni”	Mariji	v	lavretanski	kapeli	pri	
frančiškanih	v	Ljubljani.
Pismena	“molitev”	je	danes	še	slabo	raziskan	po-

jav	ljudske	pobožnosti,	čeprav	ravno	ona	prevladuje	
med	sodobnimi	oblikami	ljudskega	češčenja	Boga,	
Marije	in	svetnikov	zlasti	na	božjepotnih	krajih.
Naj	naposled	omenimo	še	dva	drobna,	na	videz	

neznatna	predmeta,	 ki	 sta	 značilna	 za	 vsako	po-
membnejšo	božjo	pot:	podobice in svetinjice.

Votivne podobe na Brezjah
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Na	podobicah	vidimo	navadno	mnogo	tega,	kar	
kažejo	votivne	ali	pa	“milostne”	podobe,	zato	so	prav	
tako	kulturnozgodovinsko	 izredno	pomembne.	Na	
njih	odkrivamo	danes	močno	spremenjene	krajine,	
že	davno	podrte	cerkve	in	samostane,	posebno	pa	
podobe	in	kipe,	ki	v	mnogih	krajih	danes	sploh	niso	
več	ohranjeni.
Podobice	so	spominek	na	božjo	pot,	cenen	“od-

pustek”,	 ki	 ga	 je	 romar	 kupil	 za	 domače.	 Dolgo	
se	 zanje	 nihče	 ni	menil.	 Zbirali	 so	 jih	 kvečjemu	
otroci.	Kmečka	dekleta	so	jih	lepile	na	notranjščino	
pokrovov	svojih	skrinj.	Danes	so	posebno	stare	in	
najstarejše	podobice	prava	dragocenost,	zbiramo	jih	
in	njihovo	raziskovanje	se	je	razraslo	v	pravo	vedo.
V	stoletjih,	ki	so	za	nami,	je	ljudstvo	porabilo	na	

milijone	božjepotnih	podobic.	Kar	jih	je	bilo	papir-
natih,	so	sčasoma	razpadle,	kar	jih	je	bilo	na	blagu,	
so	pogosto	preperele.	Zato	so	prav	stare	podobice	
zelo	 redke	 in	 tem	 bolj	
dragocene.
Po	zbirkah,	kar	 jih	 je	

danes	 pri	 nas	 znanih,	
ugotavljamo,	 da	 je	 več	
kot	polovica	podobic	Ma-
rijinih.	 Največ	 je	 višar-
skih,	 njim	 se	 bližajo	 po	
številu	v	zadnjih	sto	letih	
brezjanske.	Sledijo	Sveta	
gora	pri	Gorici,	Trsat,	za	
njima	Šmarna	gora,	Vele-
sovo,	Dobrova,	Nazarje.	
Od	svetniških	božjih	poti	
prednjači	 po	 številu	 po-
dobic	Sv.	Frančišek	pri	Gornjem	gradu,	za	njim	so	
Sv.	Rok	v	Dravljah,	sv.	Kozma	in	Damijan	na	Krki,	
sv.	Neža	na	Kumu,	a	na	Gorenjskem	Sv.	Jošt	nad	
Kranjem;	tu	so	na	podobici	natisnjeni	v	bohoričici	
tudi	stihi,	ki	jih	pripisujejo	Francetu	Prešernu	in	v	
katerih	 se	 spominja	 življenja	 svetega	 puščavnika	
Jošta	(Jodoka):

Ne daj se od gréha nikdar oslepiti,
Premisli, de kmalo veselje mini. –
Kaj prida ti je cel svet perdobiti,
Če duša pa véčno v breznu terpi?
Po tihih samótah se rajši perkrivaj:
Bodeča nedolžnost se v njih veseli;
In grenke solzice pokore prelivaj,
De v tebi svetóst ino mir oživi.

Ne čakaj, preljubi! ino gadove svitke
Od ranjen‘ga serca pogumno odvi,
Sovraži peklénske, preslastne vžitke
Od kritih nedolžnost v tebi kopni.
Kramarji	 so	 na	 božjih	 potih	 poleg	 spominskih	

podobic	prodajali	tudi	drobne	podobice	za	uživanje	
in	podobice	za	kaditje	ob	bolezni.	Te	pa	z	drugimi	
“odpustki”	vred	–	lectom,	sladkarijami	in	v	novejšem	
času	plaži	vseh	vrst	–	segajo	že	preko	našega	okvira.
Božjepotne	svetinjice	po	naši	vednosti	še	čakajo	

raziskovalce,	čeprav	tudi	one	niso	brez	mikavnosti.
Z	 božjepotništvom	 prihaja	 versko	 življenje	 do	

izraza	na	povsem	svojski	način.	Božjepotništvo	–	
tako	ugotavlja	znanost	–	izhaja	iz	naravne	vere,	da	
je	božanstvo	človeku	na	nekih	mestih	posebno	blizu	
in	dostopno.	Te	vere	krščanstvo	ni	nikoli	preganja-
lo.	Od	svojih	začetkov	dalje	je	sami	skrbelo,	kako	
odstraniti	iz	nje	poganske	primesi.

S	 kulturnozgodovin-
skega	 stališča	 je	 bilo	
božjepotništvo	 zlasti	 v	
preteklosti	 neprecenljiv	
posrednik	 kulturnih	 do-
brin	 med	 vzhodom	 in	
zahodom,	med	narodi	in	
deželami.	 	 Težko	 je	 da-
nes	razbrati	in	ugotoviti,	
kolikšno	bogastvo	najra-
zličnejših	vrednot	se	je	s	
posredovanjem	romarjev	
pretakalo	od	enega	konca	
Evrope	 do	 drugega.	Ob	
pomanjkanju	“množičnih	

občil”	je	prav	božjepotništvo	tedaj	na	svoj	način	in	
učinkovito	ohranjalo	in	utrjevalo	kulturno	skupnost	
naše	celine.	Po	zaslugi	božjepotništva	tudi	sloven-
sko	 ljudstvo	ni	obtičalo	 za	domačim	plotom.	Tudi	
slovenski	 človek	 je	bil	 kot	 romar	evropski občan, 
spoznal	je	evropski	Zahod	tja	do	Španije	in	vedel	o	
tujem	svetu	iz	izkušnje	več	kakor	marsikateri	njegov	
današnji	potomec.
Božjepotništvo	je	bilo	–	če	ne	upoštevamo	nje-

gove	 verske	 plati	 –	 “turizem”	 prejšnjih	 stoletij.	
Sodobni	turizem	s	sodobnimi	prometnimi	sredstvi	
božjepotništvo	spet	pospešuje,	toda	ga	omejuje	na	
maloštevilne	“imenitnejše”	božje	poti.	Ob	tem	se-
veda	tako	številne	naše	stare	božje	poti	po	odročnih	
hribih	in	griči	polagoma	tonejo	v	pozabo.

Višarska podobica

Mnogo	nas	hodi	k	Sv.	Joštu	nad	Kranjem.	Prelep	izlet!	Ali	pa	kaj	vemo	o	preteklosti	te	izletne	točke?	
Koliko	življenja	in	mrgolenja	je	bilo	tu	že	samo	v letih	1751	in	1752,	ko	je	tedanji	vodja	te	božje	poti	Šimen	
Vačavnik,	“šentjoški	gospod”,	roj.	1691,	u.	1765	pri	Sv.	Joštu,	postavil	“svete	stopnice”	(“štenge”)!	Bil	je	
čudovit	mož.	Kot	kaplan	v	Kranjski	gori	(1718	nsl.),	v	Sori,	župnik	v	Preddvoru	(1738–41)	je	učil	mladino	
brati	in	pisati;	pri	Sv.Joštu	(1741–65)	pa	je	dvignil	božjo	pot	na	vrhunec.	Da	je	dobil	dovoljenje	za	sv.	
stopnice,	je	potoval	dvakrat	v	Rim	–	peš!

Josip Lavtižar, Šentjoški gospod Šimen in njegovi sodobniki,	Rateče-Planica	1938

O SV ETIH ŠTENGAH
PRI SV. JOŠTU NA D KRA NJEM



2018 – AM – NOVEMBER 331

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
SEME CERKVE

KRISTUSOVA “PRAVA” DRUŽINA
V	 vsem	 evangeljskem	 pripovedovanju	 vidimo	

gorečnike	in	navdušene	pripadnike,	ki	so	tolažili	Je-
zusa	zaradi	farizejskih	sovražnosti	in	nerazumevanja	
njegovih	 rojakov.	Gre	 za	 predhodnike	 Cerkve;	 iz	
njihovih	vrst	bodo	prihajali	prvi	kristjani.	Evangelij	
večkrat	govori	o	“množicah”.	Njihovo	število	je	težko	
določiti.	Po	nekaterih	podatkih,	kakor	npr.	o	priliki	
pomnožitve	kruha,	moremo	dopustiti	več	tisoč,	kar	
je	za	 tako	majhno	deželo	znatno.	Prihajale	so	od	
vsepovsod,	predvsem	iz	galilejskih	mest:	iz	Kafar-
náuma	in	iz	Mágdale,	iz	Betsájde	in	Horazína,	celo	iz	
mest,	kjer	so	gospodarili	tujci,	Grki	in	Rimljani,	npr.	
iz	Tariheje	in	Tiberiade,	pa	tudi	iz	bolj	oddaljenih.	
V	evangeljskem	besedilu	odkrijemo	Jude	iz	Judeje,	
Paneje	iz	Trahonitide,	Edomce,	ki	so	prihiteli	iz	svo-
jih	step,	Feničane	iz	Tira	in	Sidona,	Transjordance	
in	ljudi	iz	Sirije.	»Glas	o	njem	se	je	razširil	po	vsej	
Siriji,«	(Mt	4,24),	»prišli	so,	da	bi	ga	poslušali	in	bi	
jih	ozdravil	njihovih	bolezni«	(Lk	6,18).
Kdo	 je	 sestavljal	 te	množice?	 Nedvomno	 zelo	

skromni	ljudje.	Janezov	evangelij	to	jasno	pove,	ko	

poroča	o	razgovoru	pred	zaroto	proti	Jezusu:	»Je	kdo	
izmed	voditeljev	ali	farizejev	sprejel	vero	vanj?	Ta	
množica,	ki	ne	pozna	postave,	pa	je	prekleta!«	(Jn	
7,48-49).	 Nobenega	 dvoma	 ni:	 “boljši”	 ljudje	 so	
bili	redki	med	Mesijevimi	gorečniki,	ki	so	se	malo	
menili	za	to,	če	so	vse	tvegali	in	šli	za	njim.	V	večini	
so	bili	preprosti	ljudje,	am-haaretz,	ki	jih	je	v	dno	
duše	žalila	domišljavost	učenikov	postave.	Zato	je	
pozneje	Jezus	rekel	“pravičnikom”:	»Cestninarji	in	
vlačuge	pojdejo	pred	vami	v	Božje	kraljestvo«	(Mt	
21,31).	Tako	se	je	Mesiju,	ki	je	bil	tako	neizbirčen	za	
svojo	okolico,	zdelo	čisto	normalno,	da	sta	mu	bila	
tovariša	pri	križanju	dva	navadna	zločinca	–	“enaki	
ptiči	vkup	lete.”

Včasih	nam	kak	odstavek	evangelija	dopušča,	da	
prodremo	v	duše	teh	vernikov,	kakor	na	primer	v	
primeru	stotnika	in	neimenovane	grešnice.	Bilo	je	v	
Kafarnaumu,	malo	po	govoru	na	gori.	Jezus	je	šel	
proti	mestu,	ko	ga	 je	srečalo	 judovsko	odposlan-
stvo.	Poslal	ga	je	tamkajšnji	stotnik,	ki	je	poveljeval	
vojaški	 posadki,	 častnik	 pomožne	 rimske	 čete	 ali	
najemnikov	v	Antipovi	službi,	ki	je	bil	v	vsakem	pri-
meru	prepojen	s	svetimi	načeli	legionarske	discipline.	
Najbrž	je	bil	star	vojak,	ki	je	služil	od	mladih	nog	in	
se	prerinil	do	skromnega	poveljnika	čete,	čigar	mar-
šalska	palica,	znamenje	njegove	oblasti,	 je	ostala	
vinska	trta,	ki	pa	je	bil	v	podeželskem	mestecu	oseb-
nost.	Z	Judi	je	bil	v	prijateljskih	odnosih.	»Vreden	
je,	da	mu	to	storiš,«	so	rekli	Jezusu	starešine.	»Rad	
ima	naš	narod	in	shodnico	nam	je	sam	sezidal«	(Lk	
7,4).	Morda	je	bil	eden	tistih	“bogaboječih”,	ki	sicer	
niso	popolnoma	vstopili	v	izraelsko	skupnost	in	se	
predvsem	niso	dali	obrezati,	bili	pa	so	prežeti	z	vero	
v	enega	Boga	in	so	se	držali	Postave.
Stotnikov	 sluga	 je	 bil	 bolan	 –	 ali	 ne	 bi	mogel	

Jezus	priti	in	ga	ozdraviti?	Jezus	je	
ustregel	prošnji	in	odšel	proti	vojako-
vemu	domu,	ko	ga	je	doseglo	drugo	
odposlanstvo.	 Stotnika	 so	 namreč	
obšli	veliki	pomisleki.	On,	ki	ni	nič,	
pogan,	brez	zaslug,	ali	sme	nadlego-
vati	čudovitega	preroka?	Zato	mu	je	
sporočil	po	drugih:	»Gospod,	nisem	
vreden,	 da	 greš	 pod	mojo	 streho;	
nisem	se	 imel	niti	za	vrednega,	da	
bi	 šel	 k	 tebi;	 reci	 samo	 besedo	 in	
moj	sluga	bo	ozdravljen!«	Ni	 rekel	
Jezusu:	 »Prosi,	 da	 bo	moj	 sluga	
ozdravljen,«	ampak:	»Ukaži!«	Tako	
velika	je	njegova	vera.	Dobro	pozna	
moč	ukaza,	zato	z	istim	razpolože-
njem,	 s	 katerim	 veruje	 v	 vojaško	
disciplino,	veruje	tudi	v	Jezusa.	»Sam	

sem,«	tako	razmišlja,	»človek,	ki	je	pokoren.	Imam	
poveljnike	in	imam	vojake.	Kadar	rečem	kateremu	
od	svojih	ljudi	‘Pojdi!’	tedaj	gre,	in	‘Pridi!’	pa	pride.«	
Zato	misli:	»Prav	tako	stôri	z	menoj,	Gospod!«	Je-
zus	pa	mu	je,	začuden	nad	tolikšnim	zaupanjem,	
odgovoril:	»Še	v	Izraelu	nisem	našel	tolike	vere!«	
(prim.	Lk	7,1-10;	Mt	8,5-13).

Držali	smo	se		popolnejšega	besedila	pri	Luku.	Pri	
Mateju	govori	z	Jezusom	stotnik	sam.	Cerkev	polaga	
stotnikove	besede:	»Gospod,	nisem	vreden	...«	na	
jezik	 svojih	 duhovnikov	 in	 vernikov,	 ko	prejemajo	
sv.	obhajilo.

Zanimivo	je,	da	prikazuje	vsa	nova	zaveza	rimske	
stotnike	v	ugodni	luči.	Pri	križanju	vzklikne	stotnik,	

Jezus in stotnik
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ki	vodi	usmrtitev:	»Resnično,	ta	je	bil	Božji	Sin!«	(Mt	
27,54);	prvi	pogan,	ki	se	je	spreobrnil,	je	bil	stotnik	
Kornelij	(Apd	10)	in	ko	so	ujetega	Pavla	peljali	v	Rim,	
je	bil	stotnik	Julij,	ki	so	mu	ga	izročili,	zelo	prijazen	
(Apd	27,3).	

Jezus	je	torej	sprejel	pogana,	enega	tistih	brez-
božnežev,	za	katere	so	trdili	farizeji,	da	so	»slabši	
od	živali,	nevredni	usmiljenja.«	Najboljša	pot	k	Bogu	
je	tista,	kjer	se	da	duša	voditi	veri	in	ponižnosti.	In	
glej,	tu	je	še	drugo	bitje	polno	istih	kreposti,	ki	so	
še	vedno	prve	krščanske	kreposti,	eno	tistih	ubogih	
bitij,	 ki	 jih	učeniki	 postave	 in	pismarji	 niso	mogli	
dovolj	prezirati.	Farizej	Simon	je	povabil	Jezusa	k	
obedu;	morda	iz	radovednosti,	da	bi	si	ga	od	blizu	
ogledal.	Gostitelj	si	zaradi	nemaniča	ni	delal	preve-
likih	stroškov;	proti	običajem	mu	ni	umil	nog,	mu	ni	
pomazilil	glave	z	dišečim	oljem	in	mu	ni	dal	poljuba	
miru.	Obed	je	potekal	vljudno,	vendar	hladno.	Med-
tem	ko	je	Jezus	jedel	počivajoč	na	nizkem	ležišču,	
naslonjen	na	levi	komolec,	obrnjen	z	bosimi	nogami	
k	 steni,	 je	 vstopila	 v	obednico	 žena.	Vzhodnjaški	
običaj	dovoljuje	skoro	prost	dostop	v	stanovanja,	
vendar	pa	so,	kakor	smo	videli,	 izraelski	modreci	
prepovedali	shajanje	moških	in	žensk.	Navzočnost	
te	ženske	pa	je	bila	še	manj	zaželena	kakor	drugih:	
šlo	 je	za	vaško	grešnico,	ki	so	 jo	zaradi	 razuzda-
nega	življenja	vsi	poznali.	Žena	se	je	z	alabastrno	
posodo,	polno	dišav,	približala	Jezusu	in	pokleknila	k	
njegovim	nogam.	Kakšen	namen	jo	je	vodil,	kakšna	
bolečina	ji	je	stiskala	dušo?	Iz	oči	so	se	ji	vlile	solze	
in	ji	tekle	po	licih	ter	se	mešale	z	dišavo,	ki	jo	je	
razlila,	da	bi		mazilila	Odrešenika.	Vsa	pretresena	je	
razpustila	svoje	lase	in	z	njimi	brisala	Jezusove	noge,	
ki	jih	je	vroče	poljubljala.	Gostje	so	se	zaničljivo	in	
prezirljivo	spogledovali.	Tedaj	pa	je	 isti,	ki	bere	v	
dušah,	spregovoril.	Obrnil	se	je	h	gostitelju:	»Simon,	
nekaj	ti	moram	povedati.«	»Učitelj,	povej.«	»Neki	
upnik	je	imel	dva	dolžnika.	Eden	mu	je	bil	dolžan	
petsto	denarijev,	drugi	pa	petdeset.	Ker	nista	mogla	
vrniti,	je	dolg	obema	odpustil.	Kateri	izmed	njiju	ga	
bo	bolj	ljubil?«	Simon	je	odgovoril:	»Zdi	se	mi,	da	
tisti,	kateremu	je	več	odpustil.«	»Prav	si	presodil,«	
je	 povzel	 Jezus.	 »Vidiš	 to	 ženo?	 Sledil	 je	 globok	
molk.	Njemu,	pravičniku,	dobremu	človeku,	Mesija	
ni	imel	veliko	odpustiti.	Ali	je	bil	morda	to	razlog,	

da	mu	je	izkazal	tako	malo	ljubezni?	Nesrečnica,	ki	
ji	je	sicer	vsa	duša	omadeževana	z	grehi,	toda	tudi	
polna	kesanja	in	nežnosti,	pa	je	prišla	k	njemu	in	ga		
je	ponižno	prosila.	Bolj	kakor	toga	gotovost,	da	sem	
na	pravi	poti,	gane	Božje	srce	občutek	notranje	bede,	

ki	jo	more	potolažiti	samo	ljubezen.	
In	Jezus	je	rekel	ženski:	»Tvoja	vera	
te	je	rešila!	Pojdi	v	miru!«
Prizor	je	tako	čist	in	ganljiv,	da	bi	

človek	namesto	razlage	najraje	pono-
vil	besede	sv.	Gregorja	Velikega:	»Če	
jo	gledam,	bi	najraje	molčal	in	jokal.«	
V	nesrečnici,	 ki	 jo	 je	 rešilo	 spozna-
nje	 njene	 nesreče,	more	 najti	 sebe	
vsaka	duša,	ki	je	ni	zastrupil	napuh	
“pravičnikov”.	Papini	gleda	v	solzah,	
ki	jih	ta	ženska	preliva,	simbolično	kr-
stno	vodo,	s	katero	je	odkupila	svojo	
nedolžnost,	Mariac,	ki	čudovito	 lepo	
govori	o	tem,		pa	meni,	da	vidi	v	Jezu-
sovem	usmiljenju	do	grešnice	spozna-
nje	tragične	lepote,	ki	jo	ohranijo	tudi	

najhujše	mesene	strasti,	kadar	prevzamejo	človeka	
v	njegovem	najglobljem	bistvu	in	je	v	njih	zastavil	
vse.	V	vsem	evangeliju	ni	ganljivejšega	prizora	in	
Luka,	ki	edini	poroča	o	njem	(Lk	7,36-50)	ni	nikoli	
bolj	zaslužil	Dantejevih	besed:	scriba	mansuetudinis	
Cristi	–	pisec	Kristusovega	usmiljenja.

Drugi	trije	evangelisti,	Marko	14,3-6;	Matej	26,6-
13;	 Janez	 12,1-8,	 postavljajo	 podoben	 prizor	 na	
soboto	pred	cvetno	nedeljo	o	drugem	maziljenju	v	
podobnih	okoliščinah,	toda	v	Betaniji,	v	Judeji.	Neka-
teri	menijo,	da	je	Luka	prizor	samo	prestavil,	izročilo	
pa	trdi,	da	se	je	isto	ponovilo	dvakrat,	posebno	ker	
so	nekatere	podrobnosti	določnejše	pri	maziljenju	v	
Betaniji.	Kar	zadeva	vprašane	kdo	je	bila	grešnica,	če	
jo	je	treba	istovetiti	z	Marijo	Magdaleno	»iz	katere	je	
izgnal	sedem	hudih	duhov,«	ali	z	Marijo	iz	Betanije,	
sestro	Marte	 in	Lazarja,	ali	pa	sta	obe	 ista	oseba,	
bomo	govorili	pozneje.

Brez	dvoma	je	bilo	med	množicami,	ki	so	šle	za	
Mesijem	po	cestah,	po	gričih	in	po	bregu	jezera,	še	
mnogo	podobnih	primerov	gorečih	duš,	v	katerih	je	
dosegla	Jezusova	beseda	popolno	spreobrnjenje.	Vsi	
seveda	niso	bili	verniki,	kakor	se	dogaja	vedno,	kadar	
nastajajo	velika	ljudska	gibanja.	Med	prepričanimi	
so	bili	tudi	radovedneži,	koristolovci	in	zijala,	katerih	
vsiljivost	se	meri	samo	z	 resnično	brezbrižnostjo.	
Jezus	je	vse	pozal	in	jih	pravilno	sodil.	Toda	Jezus	
ni	eden	tistih	ljudskih	tribunov,	ki	željno	iščejo	stik	
z	množico,	ker	potrebujejo	razburjenje,	ki	izvira	iz	
nje,	če	hočejo	biti,	kar	so.	Nasprotno,	neštetokrat	
ga	vidimo	bežati	pred	množicami,	ki	gredo	za	njim,	
in	neprestano	se	ponavljajo	besede:	»On	pa	se	je		
umaknil	v	samoto,	da	bi	molil.«	Jezus	si	pač	ni	delal	
praznih	upov.	Koliko	jih	je	,	ki	razumejo	čudeže,	ki	
jih	 je	delal,	da	bi	 izpričal	svoje	božanstvo?	Koliko	
več	jih	gleda	v	tem	samo	zanimivost	ali	zadoščanje	
svoji	radovednosti!	Ljudje	vedno	žele	“znamenja	z	
neba”.	Če	jih	dobe,	se	zanje	ne	zmenijo,	če	jim	jih	
pa	Bog	odkloni,	so	razočarani	in	nezadovoljni.	Zato	
se	jim	Jezus	umakne,	kadar	hočejo	doseči	od	njega	
čudeže	na	povelje.	Slepar	bi	ravnal	drugače.

Jezus in grešnica
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Če	so	prvi	Jezusovi	verniki	nekakšna	podoba	in	
seme	 bodoče	Cerkve,	 je	 treba	 priznati,	 da	 imajo	
tudi	mnogo	črt,	ki	smo	jih	v	teku	stoletij	opazili	na	
kristjanih.	Koliko	je	poleg	tistih,	ki	resnično	žive	iz	
svoje	vere	in	so	vsak	trenutek	svojih	dni	pričevalci,	
takih,	ki	zdrsnejo	v	otopelost,	brezbrižnost	in	zakrin-
kano	nevero?	Pomislimo	na	tiste	današnje	kristjane,	
ki	popolnoma	brezbrižno	prisostvujejo	sveti	maši,	
ne	da	bi	se	le	za	trenutek	spomnili	na	strašno	žrtev,	
katere	spomin,	kakor	se	zdi,	obhajajo;	ali	na	one,	
ki	jim	je	evangeljski	nauk	samo	v	opravičilo	udobnih	
navad	sebičnosti	in	“ustaljenega	reda”,	o	katerem	
nočejo	pravično	soditi.	Ali	ni	že	Jezus	primerjal	teh,	
ki	so	ga	poslušali,	s	tistimi,	o	katerih	je	govorl	pripev	
otrok:	»Piskali	smo	vam,	pa	niste	plesali;	peli	smo	
žalostinko,	pa	niste	jokali«	(Lk	7,31;	Mt	11,16).	Brez	
dvoma	jih	je	mnogo	»imelo	ušesa,	ne	da	bi	slišali	
in	oči,	ne	da	bi	videli,«	kajti	v	nebeško	kraljestvo	je	
»mnogo	poklicanih,	a	malo	izvoljenih.«
Kar	nekaj	žalostnega	je	v	grožnji,	ki	jo	je	Jezus,	

malo	preden	je	zapustil	Galilejo,	naslovil	na	kraje,	
ki	se	jim	je	tako	razdajal.	»Gorje	ti,	Horazín!	Gorje	
ti,	Betsajda!	Če	bi	se	v	Tiru	in	Sidónu	zgodila	mo-
gočna	dela,	ki	so	se	zgodila	v	vaju,	bi	se	že	zdavnaj	
spokorila	v	raševini	in	pepelu.	Toda	povem	vama:	
Tiru	in	Sidónu	bo	na	sodni	dan	laže	kakor	vama.	In	
ti,	Kafarnáum!	Se	boš	mar	do	neba	povzdignil?	Do	
podzemlja	 se	 boš	 pogreznil!	 Če	 bi	 se	 v	 Sódomi	
zgodila	mogočna	dela,	ki	so	se	zgodila	v	tebi,	bi	še	
danes	stala.	Toda	povem	vam:	Sódomski	deželi	bo	

na	sodni	dan	laže	kakor	tebi«	(Mt	11,21-24).	Stoletja	
so	potrdila	to	maščevalno	prerokbo.	Od	Kafarnauma	
in	Betsajde	so	ostale	samo	razvaline	in	od	Horazina,	
o	katerem	trdi	 izročilo	v	legendi,	da	bo	domovina	
prihodnjega	Antikrista,	komaj	nekaj	sledov.	Težko	je	
voditi	ljudi	in	tisti,	ki	jih	vodi,	mora	biti	pripravljen	
na	 razočaranje.	 Jahveju	 se	 je	 to	 dogajalo	 v	 teku	
stoletij	in	Jezus,	ki	ga	bodo	v	uri	njegovega	trpljenja	
vsi	zapustili,	bo	le	preveč	vedel	o	tem.
Končno	pa	je	treba	povedati,	da	so	celo	med	naj-

boljšimi,	med	najzvestejšimi,	vstajale	zahrbtne	sku-
šnjave,	proti	katerim	se	je	moral	Jezus	boriti.	Zakaj	
naj	bi	svojega	voditelja,	svojega	Učitelja	ne	naredili	
za	kralja?	Čemu	naj	bi	z	njim	ne	uresničili	starega	
judovskega	 sna	 o	 slavnem	Mesiju,	 osvoboditelju	
dežele,	ki	bi	ga	zmagoslavno	popeljali	v	Jeruzalem,	
da	ga	mazilijo?	Človek	ima	celo	vtis,	da	je	takoj	po	
prvi	 pomnožitvi	 kruha,	 ki	mu	 je	 sledila	 zarota,	 v	
katero	so	bili	bolj	ali	manj	vmešani	tudi	apostoli	in	
katere	cilj	je	bil	podpiranje	tega	političnega	gibanja	
in	Jezusovega	kronanja.	Marko	je	brez	olepševanja	
povedal,	kako	je	Jezus	ušel	temu	poskusu;	ukazal	
je	učencem,	da	se	vkrcajo	na	ladjo,	on	pa	je,	ko	je	
ostal	 sam,	odposlal	množico	 (Mr	6,45).	Odločilna	
preizkušnja?	Skrita	nevarnost	se	ni	razodela	samo	
tedaj.	 Cerkve	 se	 bodo	 skozi	 vsa	 stoletja	 borile	 s	
skušnjavo,	 da	 bi	 nebeško	 kraljestvo	 zamenjale	 z	
zemeljskim	kraljestvom,	resnično	veličino,	ki	jo	je	
mogoče	piti	samo	s	ponižnostjo	in	molkom,	pa	za-
menjala	za	mogočno	oblast	in	navidezni	blišč.

Jezus	je	za	vodsvo	ljudskih	množic,	ki	naj	bi	živele	
po	njegovi	postavi,	izbral	pomočnike.	Zdi	se,	da	je	
bilo	to	precej	v	začetku	njegovega	javnega	delova-
nja,	brez	dvoma	takoj,	ko	so	ga	napadi	nasprotnikov	
opozorili,	da	bi	bilo	treba	misliti	na	bodočnost,	ko	se	
bo	moralo	po	njegovi	smrti	delo	samo	nadaljevati.	
Ustanovitev	apostolskega	zbora,	ki	ga	je	ustanovil	
Kristus	sam,	je	velike	važnosti.	Grški	modrijani	in	
stari	 izraelski	 preroki	do	 Janeza	Krstnika	 so	 sicer	
imeli	učence,	ki	so	ponavljali	njihov	nauk,	vendar	
pa	niso	bili	od	svojega	Učitelja	opolnomočeni	odpo-
slanci.	Stoično	šolo	so,	na	primer,	sestavljali	posa-
mezniki,	ki	so	bili	istega	duha,	vendar	neodvisni.

Samo	neopitagoriki	so	morda	imeli	zaplodek	hi-
erarhije,	nekakšno	Cerkev.

Komaj	porajajoča	se	Cerkev	pa	ima	že	svoje	vo-
ditelje.	Še	pozneje	bomo	videli,	kako	je	ustanovnik	
postavil	še	drugi	zbor	apostolskih	mož,	“dvainsedem-
desetere”,	zarodek	bodočih	voditeljev,	in	mu	dal,	da	
bi	zagotovil	trdnost		zgradbe,	sklepni	kamen,	enega	
samega	poglavarja.	Tak	značaj	hierarhične	družbe,	
ki	se	je	ohranila	v	katolicizmu	do	današnjih	dni,	da	
je	zgodovinsko	utemeljen	v	evangeliju	in	o	njem	se	
nima	smisla	prepirati.
Iz	treh	mest,	kjer	govore	sinoptiki	o	tem	pozivu,	

moremo	sestaviti	naslednje	besedilo:	»Jezus	se	je	
umaknil	na	goro	in	je	prečul	vso	noč	v	molitvi.	Ko	
se	je	zdanilo,	je	poklical	k	sebi	svoje	učence	in	si	

jih	je	izmed	njim	izbral	dvanajst,	katere	je	imenoval	
tudi	apostole	in	jim	dal	oblast	nad	nečistimi	duhovi,	
tako	da	so	jih	izganjali	in	ozdravljali	vsako	bolezen	
in	vsako	slabost«	(prim.	Mt	10,1;	Mr	3,13;	Lk	6,12).	
Prizor	je	v	resnici	lep:	Kristus,	ki	vso	noč	premišjuje	
na	gori,	kako	naj	se	odloči,	ter	prejme	Očetov	navdih	
za	odločitev,	ki	jo	pripravlja;	možje,	ki	se	vzpenjajo	
na	goro	in	se	postavijo	okrog	Učitelja,	ki	izbira	nato	
med	 njimi.	 Kraj	 je	 samoten	 in	 divji,	 izbiranje	 je	
svečano.	Vidimo,	da	je		ob	tej	priliki	odločilna	samo	
Jezusova	volja	–	samo	on	odloča.	Pri	velikih	poklicih	
Bog	osvoji	dušo,	ki	more	samo	ponižno	in	pokorno	
sprejeti.	»Niste	vi	mene	izvolili,	ampak	sem	jaz	vas	
izvolil	in	vas	postavil«	(Jn	15,16),	jim	je	pozneje	re-
kel	Jezus.	Že	Andej	in	Janez	ob	Jordanu,	Simon	Peter	
ter	nato	še	Filip	in	Natanael	niso	sami	sebe	izbrali.
Beseda	 apostol,	 grško	 apostolos,	 je	 natančen	

prevod	aramejske	besede	šaluhah,	ki	pomeni	“po-
slan”.	Tako	so	rekli	odposlancem,	ki	 jim	 je	mogel	
veliki	zbor	zaupati	razna	poslanstva	pri	oddaljenih	
občinah.	Marko,	Matej	in	Janez	jo	malo	uporablja-
jo	ter	govore	samo	o	“učencih”	ali	“dvanajsterih”.	
Beseda	se	je		udomačila	v	Lukovem	evangeliju	in	
Apostolskih	delih.	Nobenega	dvoma	ni,	da	je	med	
učencem	 in	 apostolom	 razlika.	 Apostol	 ima	 večje	
obveznosti;	 tisti,	 ki	 jim	 pravimo	 apostoli,	 so	 več	
kakor	navadni	učenci.	Kar	zadeva	število	dvanajst,	
ga	 je	 nedvomno	 določil	 Jezus	 sam.	 Po	 Judovem	
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izdajstvu	in	smrti	so	ostali	enajsteri	takoj	poskrbeli	
za	 to,	 da	 nadomestijo	 nezvestega	 in	 izpopolnijo	
četico:	 izbrali	so	Matija.	Težko	je	tudi	dvomiti,	da	
ima	število	simboličen	pomen:	»Tudi	vi,	ki	ste	šli	za	
menoj,	boste	sedeli	na	dvanajstih	prestolih	in	sodili	
dvanajst	 Izraelovih	 rodov«	(Mt	19,28),	 je	končno	
obljubil	Jezus	apostolom.	To	je	ena	izmed	točk,	v	
katerih	se	srečujeta	stara	in	nova	zaveza.
Evangeliji	in	Apostolska	dela	trikrat	navajajo	se-

znam	dvanajsterih	(Mt	10,2-4;	Mr	3,16-19;	Lk	6,14-
16;	Apd	1,13),	čeprav	je	težko	spraviti	v	medsebojni	
sklad	naštevanje	dvojic	apostolov.	Če	navajajo	Petra	
vedno	prvega	in	Juda	zadnjega,	če	sta	Filip	in	Alfe-
jev	sin	Jakob	v	vseh	seznamih	na	istem	mestu,	pa	
izvirajo	težave	iz	dejstva,	da	je	bilo	število	običajnih	
priimkov	v	judovskem	narodu	neznatno	in	so	bile	
zato	enakozvočnice	pogoste	in	so	potrebna	dodatna	
imena.	Tako	je	Juda,	katerega	enozvočnica	je	Ju-
das,	često	označen	kot	Tadej	
(“močnih	prsi”)	ali	kot	Lebej	
(“z	velikim	srcem”),	medtem	
ko		pravijo	drugemu,	izdajalcu	
Juda	 “Iškarijot”.	 Tradicional-
ni	 seznam	 je	 takle:	 Simon	
Peter	 in	njegov	brat	Andrej,	
Jakob,	ki	mu	pravijo	Starej-
ši,	in	Janez,	oba	Zebedejeva	
sionova,	Filip	in	Jernej,	to	je	
Natanael(Bartolomej),	 To-
maž,	cestninar	Matej,	Alfejev	
sin	Jakob	Mlajši,	Juda	Tadej,	
Simon	z	imenom	“Gorečnik“,	
in	Juda,	ki	je	Jezusa	izdal.
V	evangeliju	niso	vsi	apo-

stoli	enako	osvetljeni.	Več	je	
takih,	ki	vemo	samo	za	njiho-
vo	ime,	včasih	še	za	priimek,	
ki	poudarja	njihovo	nravno	ali	
telesno	 značilnost.	 Tako	 na	
primer	Simon,	enakozvočnica	
za	Petra,	za	katerega	ne	vemo	
natančno,	ali	so	mu	rekli	“Go-
rečnik”,	ker	je	pri	svojem	delu	
kazal	vnemo,	o	kateri	se,	žal,	
v	evangeliju	niso	ohranili	sle-
dovi,	ali	pa,	ker	je	morda	pripadal	politični	stranki	
“gorečnikov”.	Včasih	mu	pravijo	tudi	“Kananejec”	ker	
ga	morda	zamenjujejo	s	“Qanâna”,	kar	bi	pomenilo	
v	aramejščini	“gorečnik”.	Ali	pa	Jakob	Mlajši,	oziro-
ma	Manjši,	ki	 je	bil	brez	dvoma	majhne	postave.	
Hegezip	piše	okoli	leta	70	o	nekem	Jakobu,	ki	da	je	
bil	“nazirejec”,	to	je	Bogu	posvečen,	ki	ni	ne	pil	vina	
ne	jedel	mesa,	ki	se	nikoli	ni	dal	ostriči,	se	nikoli	ni	
kopal	in	je	imel	od	molitve	“kožo	na	kolenih	tršo	od	
velblodje”.	Vendar	se	mnogo	piscev	sprašuje,	če	je	
ta	“Gospodov	brat”,	ki	je	bil	pozneje	poglavar	jeru-
zalemske	Cerkve,	res	isti	kakor	apostol	Jakob	Mlajši.
Kako	 lahko	 pa	 je,	 nasprotno,	 orisati	 človeške	

črte,	 osebnost,	 pri	 tistih,	 o	 katerih	 govori	 evan-
gelij!	Raznoličnost	v	slikanju	značajev	 je	eden	od	
najpretresljivejših	 dokazov	 za	 resničnost	 Svetega	
pisma;	bralca	romanov	nujno	preseneča.	Miniatu-

rist	je	v	čudovitem	Brevirju	kralja	Renéja	naslikal	
Jezusa	sredi	dvanajsterih:	na	obrazih,	ki	jih	je	pri-
kazal	ta	neznanec	v	15.	stoletju,	odsevajo	različni	
temperamenti.	Stari	umetnik	je	dobro	bral	vse	štiri	
evangelije,	kjer	se	Peter,	Janez,	Filip	in	Tomaž	med	
seboj	tako	jasno	razlikujejo,	pa	zopet	od	besedila	
do	besedila	tako	ujemajo.
Na	 primer	 Peter.	 Poštenega	 srca	 in	 navdušen.	

Kadar	ga	prikazuje	njegov	evangelist	Marko,	skoro	
vedno	pove,	da	je	“takoj“	storil	to	ali	ono.	Peter	je	
nagel	v	besedi	in	dejanju.	Nič	se	ne	obotavlja	spra-
ševati	Jezusa:	»Kolikokrat	moram	odpustiti	bratu,	ki	
mi	je	storil	krivico?	Sedemkrat?«	In	ko	so	pozneje	
njegovega	Učitelja	 zgrabili,	 je	 on,	 samo	 on,	 izdrl	
meč.	Pozna	se	mu,	da	je	človek	silovitih,	strastnih	
čustev.	Ko	mu	je	hotel	Kristus	pri	zadnji	večerji	umiti	
noge,	je	Peter	ugovarjal:	»Nikoli!«	–	»Če	ti	ne	umi-
jem	nog,«	pravi	tedaj	Jezus,	»ne	boš	imel	deleža	z	

menoj	 ...«	–	»Ah,	Gospod,«	
je	odgovoril	apostol,	»ne	sa-
mo	nog,	ampak	tudi	roke	 in	
glavo.«	V	mnogih	ozirih	zelo	
judovski	 težko	 razume	pravi	
smisel	mesijanstva,	 pa	 ven-
dar,	 s	 kolikšno	 poštenostjo,	
odkritosrčnostjo	in	ljubeznijo	
gre	 za	 Jezusom.	 Prvi	 je	 na	
seznamu	 apostolov,	 povsod	
nastopa	 kot	 poglavar.	 Zgodi	
se,	 da	 so	 drugi	 brez	 glave,	
on	ostane	trden.	»Me	hočete	
zapustiti	tudi	vi«	vpraša	Uči-
telj	 apostole,	 ker	 se	 je	 zdel	
njegov	 nauk	 “pretrd”.	 »Kam	
naj	gremo,	Gospod?	Ti	 imaš	
besede	 večnega	 življenje.«	
Tako	v	imenu	vseh	odgovarja	
Peter;	tako	je	tudi	on	bil	tisti,	
ki	 je	 sam	 od	 sebe	 povedal	
Jezusu	skupno	misel	aposto-
lov:	»In	vi,	kdo	pravite	vi,	da	
sem?«	 –	 »Ti	 si	 Kristus,	 sin	
živega	Boga!«
Nato	 slede	 drugi,	 Janez,	

“učenec,	ki	ga	je	Jezus	ljubil”,	
čigar	mladeniški	obraz	odseva	iz	tolikerih	ganljivih	
mest	v	evangeliju,	ki	je	počival	na	Gospodovih	prsih,	
ki	 je	edini	šel	za	Jezusom	h	Kajfi	 in	na	Kalvarijo,	
mladeniški	lik,	ki	prinaša	žarek	nežnega	prijateljstva	
v	umrljivo	življenje	učlovečenega	Boga,	pa	vendar	
Jezusov	vzdevek	“sin	groma”	v	njem	vnaprej	ozna-
čuje	 evangelista	 največjih	 razodetij.	 Filip,	morda	
bogatejši	v	veri	kakor	pa	bistrega	duha,	ki	ni	znal	
ničesar	odgovoriti	Jezusu,	ko	ga	je	pred	čudežem	
pomnožitve	kruha	vprašal,	s	čim	hoče	nasititi	pet	
tisoč	poslušalcev,	in	je	pri	zadnji	večerji	prosil	Je-
uzsa,	naj	jim	»pokaže	Očeta	...«	ter	dobil	žalosten	
odgovor:	 »Toliko	 časa	 sem	med	 vami	 in	me	 nisi	
spoznal.	 Kdor	 je	 videl	mene,	 je	 videl	 Očeta	 ...«	
(prim.	Jn	14,8-9).	Ta	Filip	je	sicer	dober,	dejaven	in	
družaben	človek,	odličen	primer	preprostosti,	kjer	
Bog	rad	nabira	svoje	svetnike.	Tomaž,	čigar	ime	je	
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postalo	simbol,	tako	znamenita	je	njegova	nevera	
v	 Jezusovo	 prikazovanje,	 ni	 samo	 nezaupnež	 in	
dvomljivec,	ki	odgovarja	na	Jezusove	besede:	»In	
kam	grem,	veste	in	za	pot	veste«	–	»Gospod,	ne	
vemo,	kam	greš;	in	kako	bi	mogli	vedeti	za	pot?«	
(Jn	14,4-6);	a	je	trden	in	pogumen.	Ko	so	se	drugi	
apostoli	 prestrašeno	 obotavljali,	 da	 bi	 spremljali	
svojega	Učitelja	na	zadnji	poti	v	Judejo,	je	on	sicer	
črnogledo,	toda	pogumno	vzkliknil:	»Pojdimo	še	mi,	
da	z	njim	umrjemo!»	(Jn	11,16).
Od	 dvanajsterih	 je	 najbolj	 neznan	 zadnji	 na	

seznamu,	Juda,	odpadnik.	Njegov	mračni	obraz	je	
udeležen	pri	dogajanjih	v	zvezi	z	daritvijo,	po	kateri	
je	odrešenje	postalo	zgodovinsko	dejstvo.	Njegova	
vloga	je	strašna	in	zajeta	v	namene	Božje	Previdno-
sti.	Pri	njem	je	vse	mračno	in	nerazložljivo.	Odkod	
pridevek	 Iškarijot?	 Nekateri	 gledajo	 v	 tem	 izvor	
njegovega	rodu.	Po	sicer	spornem	podatku	Jožefa	
Flavija	iščejo	namreč	v	južni	
Judeji	kraj	z	imenom	Kariot,	
kjer	 naj	 bi	 bil	 rojen.	 Drug	
menijo,	 da	 ustrezajo	 trije	
soglasniki	njegovega	priim-
ka	SKR	v	hebrejščini	pojem	
“izročiti”,	“izdati”	in	mislijo,	
da	se	nanaša	pridevek	samo	
na	njegovo	zadnje	dejanje.		
Ali	morda	ne	bi	njegovo	ime	
Juda	namigovalo	na	trditev,	
da	so	Judje	“Judovi	ljudje”,	
resnično	odgovorni	za	Mesi-
jevo	smrt?	Toda,	kakor	pravi	
newyorška	Catholic	Enciclo-
pedia,	»vse	težave	besedila	
in	 vsa	 posamezna	 vpraša-
nja	 se	 zde	 nepomembna	
spričo	 velikega	 nravnega	
vprašanje,	 ki	 ga	 zadajata	
Judov	 padec	 in	 izdajstvo.	
Navsezadnje	je	bil	ta	človek	
skozi	dve	leti	deležen	življe-
nja	apo	stolov;	tudi	on	je	učil	
množice,	 ozdravljal	 bolnike	
in	izganjal	hudobne	duhove;	
v	četici	je	imel	celo	izbrano	mesto,	ker	mu	je	bila	za-
upana	skupna	blagajna.	In	vendar	je	postal	izdajalec.	
Zakaj?	Nobena	od	naštetih	razlag	njegovega	dejanja	
se	ne	zdi	prepričljiva.	In	kar	je	še	bolj	tajinstveno:	
zakaj	ga	je	Jezus,	ki	je	poznal	njegovo	izdajstvo	še	
preden	ga	je	izvršil,	–	»eden	izmed	vas	je	hudič«,	
(Jn	6,70)	–	pustil	med	svojimi	zvestimi?	Prav	je,	da	
skušamo	nekoliko	 razumeti	 Judovo	mračno	dušo,	
se	spomniti,	kako	vsakega	od	nas	z	nepremagljivo	
silo	vleče	k	zlu,	celo	tedaj,	kadar	nas	je	tega	groza,	
pa	nam	bo	hudo	zaradi	nesrečnika,	da	je	bil	orodje	
tragične	nujnosti,	čeprav	slaboten,	kot	smo	slabotni	
mi	vsi	v	okoliščinah,	kjer	posledice	niso	tako	daljno-
sežne.	Tertulijan	in	Irenej	sta	morala	v	prvih	stoletjih	
Cerkve	zavračati	prenapeteže,	ki	so	hvalili	Juda,	ker	
da	 je	 s	 svojim	 izdajstvom	omogočil	 odrešenje.	 Z	
ene	strani	je	Juda	očitno	odgovoren	in	kriv.	Po	drugi	
strani	pa	bi	brez	Adamovega	greha	ne	bilo	Kristusa	

in	brez	Judovega	zločina	ne	bilo	križa	–	skrivnost,	
ki	je	človeška	sodba	ne	razume.
Zdi	se,	da	so	vsi	apostoli	pripadali	isti	družbani	

plasti;	niso	bili	reveži,	še	manj	pa	bogati.	“Prepro-
sti	ljudje	in	brez	izobrazbe”,	bo	kasneje	zapisano	v	
Apostolskih	delih	(4,13).	O	prvih	šestih	smo	videli,	
da	so	bii	galilejski	ribiči	in	kmetje;	njihovo	premože-
nje	so	bile	njihove	mreže	in	čolni.	Imeli	so	skromno	
imetje,	ki	so	si	ga	pridobili	samo	s	svojim	delom.	
Sedmi,	cest	ninar	Matej-Levi,	je	bil	brez	dvoma	bolj	
izobražen,	morda	 ima	 tudi	nekaj	denarja,	vendar	
njegova	raven	ni	višja.	Jezus	je	vzel,	kar	mu	je	pri-
šlo	pod	roko.	Sveti	Duh	zna,	kadar	hoče,	spremeniti	
človeka.	Čudoviti	arški	župnik	s	prodorno	besedo	je	
bil	“kmetavz”	in	iz	majhne,	osemnajstletne	deklice,	
sv.	Terezije	iz	Lisieuxa,	je	naredil	Bog	v	Povesti	duše	
čudovitega	psihologa.	 Jezus	ne	zahteva	od	svojih	
sodelavcev	 ne	 visokih	 razumskih	 sposobnosti	 ne	

koristnih	 zvez,	 ampak	 za-
tajevanje	 samega	 sebe	 in	
trden	 značaj,	 brez	 katerih	
ni	mogoče	na	svetu	doseči	
nič	velikega.
Ta	svojstva	pa	so	bila	po-

trebna,	če	so	hoteli	hoditi	za	
Jezusom,	če	so	hoteli	živeti	
življenje,	 kakršno	 je	 želel.	
Od	 njih	 ni	 zahteval	 samo,	
da	se	odrečejo	vsemu,	kar	
je	doslej	izpolnjevalo	njihove	
dneve:	očetno	obrt,	mrežo	
ali	plug,	živahno	prodajanje	
pridelkov	na	trgu,	prijatelj-
ske	 večere,	 ko	 potegneje	
ribiči	čolne	na	kopno,	razteg-
nejo	mreže	 in	 se	 pogovor	
zavleče	še	dolgo	v	zvezdno	
noč.	Od	njih	je	zahteval	še	
hujše	žrtve.	Zahteve	evan-
geljske	nravnosti	so	nam	po-
stale	domače	–	teoretično.	
Toda	kakšne	spremembe	so	
pomenile	za	pobožne	Jude,	
ki	 so	 bili	 vajeni	 gledati	 na	

vero	samo	kot	na	izpolnjevanje	formalnih	predpisov,	
imeti	 za	 krepost	 svojo	narodnostno	ekskluzivnost,	
pričakovati	dan	maščevanja,	zdaj	pa	so	nenadoma	
slišali,	da	je	treba	verovati	v	duhu,	ljubiti	sovražnike	
in	postati	pripadnik	neomejene	vesoljnosti!
Potujoče	življenje,	ki	so	ga	dve	leti	živeli	ob	svo-

jem	Učitelju,	vzhodnjake	očitno	ni	tako	motilo	kakor	
bi	nas.	Toda	če	so	hoteli	hoditi	za	Jezusom,	se	je	
bilo	treba	popolnoma	odreči	družinskemu	življanju.	
Razen	sv.	Janeza	so	bili	apostoli	najbrž	vsi	poročeni.	
Dejanja	mučencev	govore,	da	je	imel	Simon	Peter	
hčer	in	Evzebij	omenja	Judovega	vnuka.	Hodili	so	od	
vasi	do	vasi.	Včasih	je	odprl	prijatelj	vrata	trumici,	
še	češče	pa	je	bilo	pod	milim	nebom	treba	jesti	kruh	
s	soljo,	nekaj	grozdja	in	medu,	dateljnov	ali	rib	iz	
jezera,	če	so	utegnili	naloviti,	in	ponoči	zavit	v	plašč	
spati	pod	oljkami	ali	divjimi	smokvami.	V	Gospodo-
vi	navzočnosti	niso	smeli	govoriti.	Učiti	v	Učiteljivi	

Zadnja večerja (Leopold Layer)
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navzočnosti	je	bila	tako	neprimerno,	da	po	talmudu	
tak	zasluži	smrt.	Če	pa	je	bil	Učitelj	odsoten,	so	ga	
morali	 nadomeščati	 in	 naprej	 posredovati	 nauk,	
ki	so	ga		prejeli	od	njega.	Njihova	dolžnost	je	bila	
urejati	množice,	ki	so	se	gnetle	okrog	Učitelja,	da	
bi	ga	slišale,	oni	pa	so	jih	morali	voditi	in	nadzirati.	
To	 dvojno	 opravilo	 je	 še	 danes	 opravilo	 njihovih	
naslednikov,	škofov.
Ali	so	bili	apostoli,	ki	so	tako	pretrgali	s	svojimi	

običaji	in	sprejeli	tak	način	življenja,	res	tako	izredni	
ljudje,	da	v	njih	ne	bi	mogli	odkriti	svojih	slabosti?	
Nikakor	ne.	Tistemu,	ki	si	predstavlja	svetnike	iz-
redno	 zavarovane	 pred	 skušnjavami,	 ki	 so	 delež	
človeške	narave,	kakor	da	bi	bili	svetniki	okameneli	
v	 pobožni	 togosti	 soh,	 odgovarja	mnogo	 strani	 v	
evangeliju	drugače.	Res	so	imeli	vero,	toda	kaj	je	
živa	vera	drugega	kot	dobrina,	k	si	jo	vsak	trenutek	
priborimo	s	težkim	bojem?	Jezus	jim	reče	celo:	»Med	
vami	so	nekateri,	ki	ne	verujejo.«	(Jn	6,64).	Peter	
je	 v	 trenutku,	 ki	 ga	 je	Kristusova	 roka	držala	na	
razburkanem	morju,	začutil,	kako	omahuje	njegovo	

zaupanje;	in	vsakdo	ve,	kako	je	klonil	v	žalostni	uri	
in	trikrat	zatajil	svojega	Učitelja	v	noči,	ko	so	ga	vsi	
zapustili.	Oni,	najzvestejši	med	zvestimi,	so	se	upirali	
najvzvišenejšim	Mesijevim	razodetjem,	tistim	razo-
detjem,	ki	jih	bodo	morali	pozneje	oznanjati	ljudem.	
Ko	jim	je	Jezus	rekel:	»Kdor	jé	moje	meso	in	pije	
mojo	kri,	ima	večno	življenje	...«,	so	se	spogledali	
in	godrnjali	ter	rekli	drug	drugemu:	»Trda	je	ta	be-
seda«	(Jn	6,60).	In	Peter,	sam	Peter	je	tako	silovito	
odklonil	Jezusovo	napoved	o	sramotnem	koncu,	ki	
ga	čaka,	da	je	zaslužil	strašni	odgovor:	»Poberi	se!	
Za	menoj,	satan,	ker	ne	misliš	na	to,	kar	je	Božje,	
ampak	na	to,	kar	je	človeško!«	(Mr	8,33).	Resnič-
no,	kaj	so	apostoli	drugega	kot	ljudje	kakor	mi	vsi?	
Ali	ne	poznamo	tudi	sami	malenkosti,	ki	jih	vidimo	
pri	njih?	»Vanje	je	prišla	misel,	kateri	izmed	njih	je	
največji«	(Lk	9,46):	kakor	da	bi	nikoli	ne	bilo	take-
ga	častihlepja,	ki	je	kakor	zaplata	na	ponižnosti,	v	
najbolj	svetih	krogih,	v	najbolj	zaprtih	samostanih!	
Apostoli	so	torej	ljudje,	samo	ljudje,	nad	katere	pa	
je	prišel	Duh,	ki	oživlja	in	bodo	pričali	do	smrti.

V noči od 23. na 24 oktober nas je v 95. letu 
življenja zapustil naš slovenski pisatelj, esejist, 
dramaturg in prevajalec, mislec, akademik dr. 
Alojz Rebula.
Rodil	se	je	21.	julija	1924	v	Šempolaju	pri	Nabre-

žini	v	preprosti	družini	tržaških	zamejskih	Slovencev.	
Ob	obiskovanju	italijanskih	šol	so	doma	gojili	sloven-
ščino,	kar	mu	je	globoko	vtisnilo	močno	slovensko	
zavest.	 Gimnazijsko	 izobraževanje	 je	 opravljal	 v	
Gorici	in	Vidmu,	kjer	je	leta	1944	tudi	maturiral.
Ob	študiju	arheologije	in	angleščine	se	je	navdu-

šil	predvsem	nad	študijem	klasične	filologije	(stara	
grščina	in	latinščina),	iz	česar	je	tudi	diplomiral	na	
ljubljanski	Filozofski	fakulteti	leta	1949.	Doktorsko	
disertacijo	o	slovenskih	prevodih	Dantejeve Božan-
ske komedije (ob	tem	se	spomnimo	tudi	nedavno	
pokojnega	 dr.	 Andreja	 Capudra,	 čigar	 prvo	 resno	
delo	je	bil	deset	let	kasneje	prav	integralni	sloven-
ski	prevod	tega	besedila)	je	spisal	v	Rimu	in	jo	leta	
1960	tudi	ubranil.
Vse	življenje	je	poučeval	klasična	jezika	na	višjih	

srednjih	šolah	s	slovenskim	učnim	jezikom	v	Trstu.
Pokojni	 Alojz	 Rebula	 je	 bil	 predvsem	 literarni	

gigant,	ki	 je	na	 temelju	bogate	antične	dediščine	
preiskoval	 in	ubesedoval	najgloblja	 eksistencialna	
vprašanja	ter	obenem	z	vsem	srcem	živel	položaj	
zamejskih	Slovencev.
Njegov	 opus	 obsega	 skoraj	 70	 let	 aktivnega	

delovanja,	 zato	 nam	 bo	 Slovencem	 v	 obširno	 in	
neprecenljivo	dediščino.
V	spominu	nam	ostajajo	njegovi	nepozabni	ro-

mani Devinski sholar (1954), Senčni ples (1960)	
in	predvsem	mojstrovina	V Sibilinem vetru (1968),	
roman Jutri čez Jordan	(1988),	zgodovinsko-biograf-
ski	roman	Duh velikih jezer	o	škofu	Frideriku	Baragi	

(1980),	Pastir prihodnosti	o	Slomšku	(1992)	ter	Ze-
leno izgnanstvo	o	tržaškem	škofu	in	diplomatu	Eneju	
Silviju	 Piccolominiju(1982).	Omeniti	 velja	 seveda	
tudi	 njegove	 romane	Divji golob	 (1972),	Snegovi 
Edena	 (1977),	med	novejšimi	pa	Zvonovi Ninlan-
dije	 (2005),	Ob babilonski reki	 (2007),	Skrivnost 
kostanjevega gozda	(2010),	Četverorečje	(2011),	
Kominform v Zabrinju	(2014). Objavil	je	tudi	vrsto	
dnevnikov: Gorje zelenemu drevesu	(1971),	V Vrtu 
bogov	(1986),	Ko proti jutru gre	(2000), zbirko	no-
vel Vinograd rimske cesarice	(1956),	povesti	Klic v 
Sredozemlje	(1957),	meditacije	Smer nova zemlja 
(1972),	 Intervjuji o Prihajajočem	 (2002).	Njegov	
zadnji	objavljeni	roman	je	Korintski steber	(2017).
Njegov	lik	in	dela	že	leta	med	nami	odmevajo	in	

bodo	gotovo	še	naprej	puščali	močan	pečat	slovenski	
literaturi,	ki	pri	Rebuli	s	táko	erudicijo,	klenostjo	in	
duhovno	prodornostjo	nagovarja	številne	bralce.	V	
predzadnjem	izmed	njegovih	znamenitih	zapisov	v	
Družinini	rubriki	Credo,	ki	ga	je,	po	Shakespearu,	
preroško	naslovil:	Vsaka tretja misel mi je smrt, je 
močno	nastopil	proti	absolutni	 indiferenci	do	Bož-
jega:

»Materija je človeka totalno opojila, tako 
da slišimo že o vesoljskem načrtovanju, ki 
evidentno presega človeško zmogljivost in je 
samo sad neke nore prometejske fantastike. 
Vprašanje je, do kdaj bo Bog takšno zanikanje 
realnosti sveta in sebe dopustil.«
Prepričani	smo,	da	sta	to	zanikanje	in	ta	temeljna	

ločnica	sedaj	za	Vas	presežena.	Dragi	naš	prijatelj,	
eden	 večjih	mislecev,	 ki	 smo	 jih	 Slovenci	 v	 vsej	
zgodovini	premogli,	pozdrav	v	tisti	blaženi,	svetli,	
Božji	eshaton,	ki	Vam	toliko	let	v	dnu	Vaše	biti	ni	dal	
pokoja.	Pripovedujte	nam	od	tam	še	naprej!

Jan Dominik Bogataj

† A LOJZ REBU LA
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Pravkar	se	je	končala	škofovska	sinoda,	ki	je	bila	
posvečena	mladim.	Njena	osnova		je	bila	jeseni	2014	
sinoda	o	družini,	ki	jo	je	napovedal	še	Benedikt	XVI.	
Leto	dni	pozneje	je	bil	na	vrsti	“Poklic	in	poslanstvo	
družine	v	Cerkvi	in	v	svetu”.	Molitev	in	razmišljenje,	
ki	morata	spremljati	to	pot	sta	stvar	vsega	Božjega	
ljudstva.	Tudi	avdience	ob	sredah	so	se	vključile	v	to	
pot.	Skupaj	z	vami	sem	razmišljal	o	družini,	o	tem	
velikem	daru,	ki	ga	je	Bog	dal	človeku	od	začetka,	
ko	je	Adamu	In	Evi	zaupal	poslanstvo	razmnoževati	
se	in	napolniti	zemljo	(prim.	1	Mz	1,28).	Ta	dar	je	
Jezus	potrdil	in	zapečatil	v	svojem	evangeliju.
Božič,	ki	je	že	na	obzorju,	prižiga	nad	to	skrivnost-

jo	veliko	luč.	Učlovečenje	Sinu	Božjega	odpira	nov	
začetek	v	splošni	zgodovini	moža	in	žene.	Ta	novi	
začetek	se	pa	dogaja	v	naročju	neke	družine	v	Na-
zaretu.	Jezus	se	je	rodil	v	družini.	Lahko	bi	prišel	na	
veličasten	način	kot	kak	vojaški	voditelj,	vladar	…	Pa	
sploh	ne:	prišel	je	kot	sin	družine.	Važno	je	namreč	
gledati	v	jaslicah	ta	prelepi	prizor	prihoda	v	družini.
Bog	si	je	izbral	roditi	se	v	človeški	družini,	ki	jo	

je	oblikoval	on	sam.	Oblikoval	jo	je	v	neki	odročni	
vasici	na	obrobju	Rimskega	
imeprija.	 Ne	 v	 Rimu,	 ki	 je	
bil	glavno	mesto	cesarstva,	
ne	v	kakem	velikem	mestu,	
ampak	ne	skoraj	nevidnem	
obrobju,	 ki	 je	 bilo	 povrhu	
na	slabem	glasu.	To	pravijo	
celo	evangeliji	z	Natanaelo-
vimi	besedami:	»Iz	Nazareta	
more	biti	kaj	dobrega?«	Ver-
jetno	se	še	danes	marsikje	
na	svetu	sliši	nekaj	podob-
nega,	kadar	je	govora	o	kakem	predmestju	kake-
ga	velikega	mesta.	Pa	se	je	prav	tam,	na	obrobju	
velikega	cesarstva,	začela	najsvetejša	in	najboljša	
zgodovina,	 zgodovina	 Jezusa	med	 ljudmi.	 Tam	 je	
živela	ta	družina.
Jezus	je	ostal	na	tem	obrobju	trideset	let.	Evan-

gelist	Luka	povzema	to	obdobje	z	besedami:	»…	jima	
je	bil	pokoren«	[namreč	Jožefu	in	Mariji].	Bi	lahko	
kdo	rekel:	»Ampak	ta	Bog,	ki	nas	je	prišel	odrešit,	
je	zabil	trideset	let	tam,	na	tistem	zloglasnem	ob-
robju?«	Zabil	trideset	let!	To	je	hotel!	Jezusova	pot	
je	bila	v	tej	družini.	»Njegova	mati	je	vse,	kar	se	je	
zgodilo,	shranila	v	svojem	srcu.	Jezus	pa	je	napredo-
val	v	modrosti,	rasti	in	milosti	pri	Bogu	in	pri	ljudeh«	
(Lk	2,51-52).	Ni	govora	o	čudežih	ali	ozdravljenjih	
–	nobenega	ni	naredil	tisti	čas	–	o	množicah,	ki	se	
zbirajo.	V	Nazaretu	se	je	vse	dogajalo	“normalno”	
kot	je	v	navadi	v	vsaki	pobožni	in	delavni	izraelski	
družini:	delali	so.	Mati	je	kuhala	in	opravljala	druga	
hišna	dela.	Oče,	mizar,	je	delal	 in	učil	delati	sina.	
Trideset	 let!	 »Kakšno	 zapravljanje	 časa!«	 Božja	

pota	so	skrivnostna.	Kar	je	bilo	važno	tam,	je	bila	
družina.	In	to	ni	bilo	zapravljanje	časa.	Bili	so	veliki	
svetniki:	Marija,	najsvetejša	žena,	brezmadežna	in	
Jožef,	najsvetejši	mož	...	Družina.
Gotovo	bi	se	raznežili	ob	pripovedovanju,	kako	

se	je	fantič	Jezus	udeleževal	verskih	dejanj	skupno-
sti	in	družbenih	dolžnosti,	ob	vedenju,	kako	je	kot	
mlad	obrtnik	delal	z	Jožefom,	kako	je	bil	prisoten	
pri	 branju	 Svetega	 pisma,	 pri	molitvi	 psalmov	 in	
pri	tolikih	drugih	navadah	v	vsakdanjem	življenju.	
Pa	nič!	Evangeliji	v	svoji	resnosti	ne	sporočajo	nič	
o	Jezusovi	mladosti.	To	nalogo	prepuščajo	našemu	
ljubeznivemu	premišljevanju.	To	pot	predstavljanja	
je	prehodila	umetnost,	 literatura	 in	glasba.	Goto-
vo	si	ni	težko	predstavljati	kako	matere	razumejo	
Marijine	skrbi	za	tega	Sina.	In	očetje	bi	lahko	našli	
zgled	v	Jožefu,	pravičnem	možu,	ki	je	posvetil	svo-
je	življenje	vzdrževanju	in	obrambi	otroka	in	žene	
–	 svoje	družine	–	v	 težkih	 trenutkih!	Ni	 treba	 še	
posebej	poudarjati,	kakšen	zgled	bi	bil	mladeniški	
Jezus	fantom	v	pogum,	da	bi	razumeli,	kako	lepo	
in	potrebno	je	negovati	svojo	najglobljo	poklicanost	

in	sanjati	o	odraslosti.	Tako	
je	Jezus	trideset	let	negoval	
svoj	poklic,	h	kateremu	ga	
je	Bog	povabil.	V	vsem	tem	
času	ni	Jezus	nikdar	izgubil	
poguma,	 ampak	 je	 rasel	 v	
zavzetosti	za	napredovanje	
v	svojem	poslanstvu
Kot	 sta	 storila	Marija	 in	

Jožef	lahko	vsaka	krščanska	
družina	 predvsem	 sprejme	
Jezusa,	ga		posluša,	govori	z	

njim,	ga	varuje,	brani	in	raste	z	njim	ter	tako	izbolj-
šuje	svet.	Naredimo	prostor	Gospodu	v	svojih	srcih	in	
v	svojih	dnevih.	Tako	sta	storila	Jožef	in	Marija,	pa	ni	
bilo	lahko:	kakšne	težave	sta	morala	premagati!	To	ni	
bila	neka	namišljena,	ponarejena	družina.	Nazareška	
družina	nas	spodbuja,	da	ponovno	odkrijemo	poklic	
in	poslanstvo.	Kot	se	je	dogajalo	tistih	trideset	let	v	
Nazaretu,	se	lahko	zgodi	tudi	nam:	normalna	postane	
ljubezen	in	ne	sovraštvo,	običajna	postane	medse-
bojna	pomoč	in	ne	nezanimanje	ali	celo	sovraštvo.	
Ni	 slučaj,	 da	 “Nazaret”	 pomeni	 “Tista,	 ki	 varuje”,	
kot	Marija,	ki	»je	vse	te	besede	shranila	in	jih	pre-
mišljevala	v	svojem	srcu«	(Lk	2,19).	Vsakokrat,	ko	
je	kaka	družina,	ki	varuje	to	skrivnost,	pa	tudi	če	je	
na	obrobju	sveta,	je	na	delu	skrivnost	Sina	Božjega,	
skrivnost	Jezusa,	ki	nas	je	prišel	odrešit.	Prišel	je	v	
odrešenje	sveta.	In	to	je	véliko	poslanstvo	družine:	
narediti	prostor	Jezusu,	ki	prihaja,	sprejeti	Jezusa	v	
družino,	v	osebe	otrok	moža,	žene,	starih	staršev.	...	
Jezus	je	tam.	Sprejeti	ga	tam,	da	bo	duhovno	rasel	
v	teh	družini.	Naj	nam	Gospod	da	to	milost!

papežev verouk
Frančišek

DRUŽINA

1 .  NAZARET
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Praznik	vseh	svetih	je	za	kristjane	resnično	zelo	
slovesen	praznik.	To	je	dan	veselja,	ne	žalosti.	Škoda	
je,	da	se	je	pri	nas	preveč	povezal	z	dnevom	spomi-
na	na	rajne,	ki	je	tudi	državni	praznik.	Vedno	znova	
smo	v	nevarnosti,	da	se	bolj	zaziramo	v	grobove	kot	
pa	v	zmago	nad	smrtjo	vseh	naših	dragih	bratov	in	
sester	v	Kristusu,	ki	so	v	teku	svojega	zemeljskega	
življenja	zvesto	hodili	za	Kristusom,	dober	boj	izbo-
jevali,	tek	dokončali,	vero	ohranili	(prim.	2	Tim	4,7).	
Kar	hitro	lahko	pozabimo,	da	nas	ta	dan	vabi	pred-
vsem	k	praznovanju	z	neštetimi	brati	in	sestrami,	
tudi	našimi	sorodniki,	prijatelji,	dobrotniki	in	znanci,	
katerih	resnične	svetosti	se	mnogi	niso	zavedali	in	
jih	tudi	Cerkev	ni	razglasila	za	svetnike.	Da.	To	je	
dan	neizmerne	radosti.	Zakaj?	Poglejmo	si	skupaj	
vsaj	nekaj	razlogov	za	to	veselje.

Spodbuda, da bi sodelovali z njimi
Nismo	prepuščeni	le	svojim	močem.	Ni	nam	po-

trebno	iz	lastnih	moči	živeti	po	božjih	zapovedih	in	
postati	sveti.	Po	veri	v	Jezusa	Kristusa	postanemo	
deležni	njegovega	božjega	življenja,	njegove	pra-
vičnosti	in	svetosti.	To	je	resnično	vesela	vest.	Bog	

je	z	nami.	On	je	za	nas.	On	sam	je	prevzel	pobudo	
za	naše	odrešenje	in	poveličanje.
Še	več.	Na	pot	našega	krščanskega	življenja	nam	

daje	 tudi	 brate	 in	 sestre	 v	 Kristusu,	 tj.	 občestvo	
Cerkve.	To	občestvo	sestavljajo	tako	tisti,	ki	so	skupaj	
z	nami	na	poti	v	večno	življenje	s	troedinim	Bogom,	
kot	tudi	oni,	ki	so	že	poveličani	in	so	dokončno	eno	
s	 troedinim	Bogom	 v	 nebesih.	 Poleg	 razglašenih	
blaženih	in	svetnikov	je	gotovo	še	mnogo	drugih,	ki	
se	jih	spominjamo	ob	prazniku	vseh	svetih.
Če	že	ne	moremo	imeti	vedno	ob	sebi	bratov	in	

sester	v	Kristusu,	s	katerimi	smo	na	različne	načine	
povezani,	pa	lahko	imamo	svete	brate	in	sestre,	ki	so	
že	vstopili	v	poveličano	življenje	in	so	tako	lahko	vedno	
in	povsod	z	nami,	kot	je	z	nami	sam	troedini	Bog.

Tega	se	lahko	zavedamo	ali	ne,	s	svetniki	lahko	
sodelujemo	ali	ne.	Vsi	sveti	nam	vsekakor	želijo	biti	
s	svojim	živim	zgledom	in	nenehnim	dokazovanjem	
verodostojnosti	 evangelija	 in	 Cerkve	 ter	 s	 svojo	
spodbudo	 in	pomočjo	nenadomestljivi	 sopotniki	v	
našem	vsakdanjem	prizadevanju	za	življenje	v	Kri-
stusovem	duhu.	Praznik	vseh	svetih	nam	je	darovan	
prav	zato,	da	bi	se	tega	še	bolj	zavedali	in	bi	začeli	
z	njimi	zavestno	sodelovati.

Posredujejo nam luč,
ki osvetljuje vse naše temine
Svetniki	so	kot	zvezde,	ki	nenehno	izžarevajo	luč	

resnice	in	življenja	v	današnji	svet	(prim.	Mt	14,43),	
poln	različnih	stisk	in	dvomov.	V	njih	vidimo	luč,	o	
kateri	govori	evangelij	in	jo	oznanja	Cerkev.	Ko	smo	
skušani,	da	bi	podvomili	v	dobroto	Boga	zaradi	raz-
ličnih	tragičnih	nezgod	v	svetu,	ali	v	človeka	zaradi	
razočaranj	nad	njim,	ali	v	Cerkev	zaradi	tolikšnega	
spornega	ravnanja	in	nedoslednosti,	tedaj	se	more-
mo	ozreti	na	te	svete	može	in	žene,	ki	so	se	odprli	
Bogu,	njegovi	luči	in	so	postali	njegovo	prebivališče	
sredi	sveta	in	človeštva.	Preko	njih	dobimo	znova	luč.	

Ko	jih	gledamo,	vidimo,	
kdo	 je	 v	 resnici	 Bog.	
Raz	krivajo	 nam	 pravo	
ob	ličje	Cerkve.	Omogo-
čajo	nam	videti,	kaj	je	
Cerkev	v	svojem	bistvu,	
zakaj	obstaja	in	kakšne	
sadove	 prinaša	 kljub	
vsej	bedi	njenih	članov.	
Ob	 njih	 lahko	 znova	
do	bimo	 pogum,	 da	 ne	
obupamo	sredi	preizku-
šenj	na	tem	svetu	in	da	
smo	 z	 veseljem	 ljudje	
in	 kristjani.	 Po	 njih	 se	
lahko	vedno	znova	na-
ravnamo	 in	 usmerimo	
svoje	življenje.

Ena najbolj tolažilnih in
osrečujočih resnic krščanske vere
Pomembnost	 občestvene	 povezanosti	 z	 vsemi	

svetimi	brati	in	sestrami	je	izrazil	drugi	vatikanski	
cerkveni	zbor	v	konstituciji	o	Cerkvi:	»Ne	obhajamo	
spomina	svetnikov	le	zaradi	njihovega	zgleda,	ampak	
še	bolj	zato,	da	bi	se	z	izvrševanjem	bratovske	lju-
bezni	krepila	enota	vse	Cerkve	v	Duhu.	Kajti	kakor	
nas	krščanska	medsebojna	združenost	popotnikov	
vodi	bliže	h	Kristusu,	tako	nas	povezanost	s	svetniki	
združuje	s	Kristusom.	Iz	njega	kakor	iz	studenca	in	
glave	priteka	vsa	milost	in	življenje	samega	Božjega	
ljudstva«	(C	50).
Občestvena	 vez	 s	 svetniki	 nas	 odpira	milosti,	

P. Ivan Platovnjak

NISMO S AMI,  IMAMO SOPOTNIKE
čudovito sporočilo praznika vseh svetih
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kateri	so	se	sami	že	odprli.	V	njih	je	v	polnosti	ures-
ničila	svoje	odrešenjsko	in	posvečujoče	poslanstvo.	
Iz	svoje	globoke	povezanosti	in	enosti	s	troedinim	
Bogom	nam	želijo	posredovati	vse	potrebne	milosti,	
da	bi	se	tudi	mi	mogli	posvetiti.
Spoznanje	resnice,	da	nas	občestvo	potujoče	in	

poveličane	Cerkve	nosi	in	nam	pomaga	pri	hoji	za	
Kristusom,	 naj	 se	 tega	 zavedamo	 ali	 ne,	 nam	 je	
lahko	 vir	 nenehnega	 zahvaljevanja	 in	 veselja.	 Ko	
spoznamo,	da	nam	je	vse	darovano,	želimo,	da	bi	
tudi	mi	sami	postali	dar	in	zastonj	darovali	to,	kar	
smo	zastonj	prejeli.
Na	veliko	pomembnost	resnice	o	občestvu	svetih	

je	opozarjal	tudi	J.	H.	Newman	leta	1934,	ko	je	še	
pripadal	Anglikanski	cerkvi:	»Nobena	stvar	ne	more	
duha	bolj	dvigniti	kakor	zavest,	da	nismo	sami,	am-
pak	udje	velikega	in	zmagovitega	občestva.	Ali	ne	
čuti	pripadnik	mogočne	dežele	veselja	nad	njo	in	je	
ponosen	na	to,	da	ji	pripada?	Daleč	polnejše	in	bolj	
utemeljeno	je	veselo	kristjanovo	občutje,	da	pripada	
občestvu	 svetnikov,	 in	 to	 brez	 sledu	 ošabnosti	 in	
prevzetnosti.	Po	božji	besedi	ve:	državljan	je	nena-
vadnega	mesta,	zanj	se	vojskuje	in	vsi	blagoslovljeni	

Nebo	in	zemljo	si	ustvaril,	Go-
spod,	in	ptice	pod	nebom	in	živali	
na	zemlji.	In	svetlobo	in	reke	in	
potoke,	jezera	in	morja.	Vse,	kar	
je	na	zemlji	in	pod	zemljo.
In	mene,	človeka,	si	ustvaril.
Ki	sem	v	bistvu	prah	in	pepel.	

In,	 gledano	 s	 stališča	 večnosti,	
manj	 kot	muha	 enodnevnica.	
Kakor	komet	v	danem	trenutku	
letim	mimo,	kakor	zvezda,	ki	se	
utrne	in	je	ni	več.	Komaj	jo	kdo	
opazi.
Bili	smo	na	pogrebu.
Bila	je	majhna,	okrogla	poso-

da.	In	v	njej	prgišče	pepela.
Zajela	nas	je	groza.
Nad	čim?
Človek	 je	 bil	 in	 ga	 ni	 več.	

Preprosto.
Preprosto?
Vse	 življenje	 se	 je	 zdel	 sam	

sebi	pomemben	ali	vsaj	trudil	se	
je	za	to.	Potem	pa	tak	konec.	Ka-
kor	da	nenadoma	zmanjka	poti	in	

Marta Kmet (1929-2009)

PRGIŠČE PEPELA
padeš	v	prepad	in	izgineš.	Je	bilo	
potem	sploh	vredno,	da	si	živel?
Saj	 še	 živeti	 ne	 začneš,	 pa	

te	že	pokosi	smrt.	Kdaj	pa	bom	
použil	 vse	 dobrote,	 ki	 sem	 jih	
želel	 užiti?	 Kdaj	 bom	 uporabil	
vse	znanje,	ki	sem	si	ga	nabral?	
Kdaj	bom	porabil	stvari,	ki	sem	
jih	navlekel	skupaj?
Ne	maram	 tega	 prepada	 na	

koncu	 poti!	 Ne	maram	 konca!	
Nočem	misliti	nanj!
Zapiram	oči	pred	neizbežnim	

in	se	napolnjujem	s	hrupom	tega	
sveta,	da	pozabim	nanj.
Pa	vseeno	pride	konec	poti.	Ko	

se	najmanj	nadejam.	In	zgrmim	
navzdol	 in	nikogar	ni,	 ki	 bi	me	
rešil.	Vsi	prijatelji	me	zapustijo.
Razen	Tebe,	Gospod!
Ostani z nami vse dni do na-

šega	konca	–	ki	bo	v	bistvu	samo	
nov	začetek,	če	boš	Ti	z	nami.

Zato ne hodi mimo, ostani z 
nami!

Da	bi	jezik	srca	in	dialoga	zmagal	nad	jezikom	orožja.

MO LITV ENI NAMEN
ZA NOV EMBER 2018

svetniki,	o	katerih	bere,	so	njegovi	bratje.	Duhovi	
pravičnih,	ki	so	že	prišli	do	veličastnega	cilja,	so	mu	
v	spodbudo,	naj	gre	za	njimi.	Polagoma	se	nauči,	da	
jih	ima	pred	očmi	kakor	ljube	domačine,	s	katerimi	
ima	mnogo	skupnega.«

Sprejmimo
dobrohotno pomoč svetnikov!
Brez	“ekipe	svetnikov”	bomo	težko	vedno	bolj	v	

polnosti	kristjani.	Zato	je	prav,	da	si	vsak	kristjan	
izbere	svoj	“tim”.	Svetniki	nam	namreč	konkretizi-
rajo	naše	duhovno	življenje,	ga	vodijo	v	realizem.	
Potrebno	 je,	da	si	naberemo	konkretnih	 izkušenj,	
kako	nam	 resnično	pomagajo,	 ko	 jih	povabimo	v	
svoje	življenje	in	v	razne	stiske	ter	si	jih	upamo	v	
veri	 prositi	 za	 pomoč.	 Preko	 njihovih	 uslišanj	 ter	
dobljenih	usmeritev	in	navdihov	si	nabiramo	resnič-
ne	potrditve	in	dokaze,	na	katerih	bo	lahko	slonela	
naša	vera,	ko	bodo	prišle	preizkušnje	in	bomo	lahko	
napravili	korak	naprej	samo	iz	vere.
Če	so	mnogi	postali	sveti	zaradi	velikega	prijateljstva	

s	svetniki,	zakaj	bi	tudi	mi	ne	sprejeli	njihove	pomoči	
in	stopili	vsak	dan	v	njihovo	šolo	svetosti!?
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P. Bruno Korošak

V ERUJEM V V EČNO ŽIV LJENJE
prvi del

ESCHATA ALI KONČNA USODA ČLOVEKA
II. VMESNO BIVANJE

10 – Pekel

Novejša	teologija	vedno	bolj	dvomi	v	resničnost	
pekla.	Tako	jih,	na	primer,	ni	malo	med	katoliškimi	
teologi,	ki	celo	v	molitvenikih,	ki	so	namenjeni	širo-
ki	publiki	vernih,	trdijo,	da	sama	Cerkev	uči	pekel	
ali	večno	pogubljenje	samo	kot	podmeno,	saj	si	v	
katekizmih	ne	upa	reči,	da	hudobni	gredo	v	pekel,	
ampak	samo,	da	ga	zaslužijo.	Toda	kot	med	reči	in	
storiti,	je	tudi	med	zaslužiti	in	iti	célo	morje,	morje	
Božjega	usmiljenja.
Teološka	razlaga	večnih	kazni	po	mnenju	nekate-

rih	preveč	odseva	legalistični	in	pravni	značaj	Cer-
kve	preteklih	stoletij,	ljubiteljice	kanoničnih	sankcij	
in	kazni	in	je	končno	pripisala	tak	značaj	Bogu,	ko	
je	rada	govorila	o	Božji	pravičnosti,	ki	sankcionira,	
nagrajuje	in	kaznuje.	Najde	se	celo	kdo,	ki	sumi,	da	
je	bil	strah	pred		peklom	v	celoti	orodje	moči	klera,	
čeprav	so	ga	pogosto	uporabljali	v	dobri	veri	in	da	je	
bil	kler	sam	pogosto	zamotan	v	zanke	teh	strahov.
Proti	 teološkim	 dokazom	 za	 večnost	 pekla	 je	

veliko	pisal	tudi	ruski	filozof	Nikolaj	Berdjajev,	ki	je	
teologe	med	drugim	obtožil	skrajnega	manihejizma.	
Saj	je	trditev,	da	sta	kraljestvo	Boga	in	kraljestvo	
Satana	 večni,	 da	 skupaj	 obstojata	 večno,	 zares	
poslabšani	manihejizem.	Dokazovanje	teologov	po-
vrhu	trdi,	da	je	Bog	v	resnici	nesposoben	premagati	
peklenske	moči	in	pripisujejo	Satanu	uspeh,	ki	ga	
ni	mogoče	zanikati.
Dvomi	o	veljavnosti	teoloških	razlag	o	peklu	pri-

nesejo	avtomatično	tudi	dvome	o	obstoju	hudiča.	
Študije	razlage	Svetega	pisma,	primerjalne	študije	
verstev	in	pojava	inkvizicije	ter	lova	na	čarovnice	v	
cerkveni	zgodovini	so	nagnile	teologe,	da	pekel	sicer	
obstoja,	ni	pa	to	pekel	rogatih	vražičkov.
Znanstveniki	moderne	psihologije	 in	 psihiatrije	

so	potem	pripomnili,	da	tako	vražički	kot	druge	pe-
klenske	muke	niso	nič	drugega	kot	projekcije	nekega	
bolezenskega	predstavljanja,	katerih	bi	se	morala	
prava	vernost	do	kraja	znebiti.
Za	razjasnitev	vseh	s	peklom	povezanih	proble-

mov	bi	bila	potrebna	cela	knjiga.	Pa	tudi	v	tej	krat-
ki	 raziskavi	ne	moremo	mimo	opozorila	na	veliko	

zadržanost	cerkvenega	učiteljstva	pri	označevanju	
točnega	predmeta	verovanja	v	pekel,	ki	jo	srečamo	
pri	papežu	Benediktu	XII.	v	dogmatični	konstituciji	
Benedictus Deus	iz	leta	1336.
»Nadalje	opredeljujemo,	da	po	rednem	Božjem	

načrtu	duše	tistih,	ki	umro	v	dejanskem	smrtnem	
grehu,	gredo	hitro	po	smrti	v	spodnji	svet,	kjer	trpijo	
peklenske	muke;	ne	glede	na	to	pa	se	bodo	pojavili	
na	sodni	dan	vsi	ljudje	v	svojih	telesih	pred	Kristuso-
vim	sodiščem,	da	bodo	dali	obračun	za	svoja	dejanja,	
›da	bo	vsak	prejel	plačilo	za	to,	kar	je	v	zemeljskem	
življenju	delal,	dobro	ali	slabo‹	(2	Kor	5,10).«
Iz	te	definicije	 je	 jasno	razvidno	predvsem,	da	

cerkveno	učiteljstvo	ne	govori	o	peklu	kot	o	neki	
podmeni,	o	neki	nikdar	uresničeni	grožnji,	ampak	
o	nekem	dejstvu	ki	se	neprestano	uresničuje:	duše	
“gredo	dol”,	so	v	resnici	pogubljene.
Poleg	tega	papež	Benedikt	XII.	ne	trdi,	da	gredo	

duše	umrlih	v	pekel,	ampak	uporablja	izrazi	“inférni”	
v	množini,	izraz,	ki	v	klasični	latinščini	pomeni	isto	
kot	“ínferi”,	to	je	“Had”,	v	krščanski	latinščini	pa	se	
uporablja	tudi	za	označevanje	“vic”.	Ne	gre	torej	za	
nek	kraj,	ampak	za	položaj	nespokorjenega	grešnika	
v	njegovem	“vmesnem	bivanju”.
V	 tem	 vmesnem	bivanju	 se	 je	 treba	 podvreči	

“peklenskim	mukam”.	V	primerjavi	s	fantastičnimi	
opisi	teh	kazni	pridigarjev	in	nič	manj	fantastične-
mu	vrtanju	teologov	je	imenovani	papež	kar	se	da	
zadržan.
Končno	 papež	 izjavlja,	 da	 te	 peklenske	 kazni	

trajajo	“do	sodnega	dne,”	ko	bodo	pogubljeni	prejeli	
svoje	povračilo	za	dejanja	“storjena,	dokler	so	bili	v	
telesu”.	Tako	besedilo	sv.	Pavla	(2	Kor	5,10),	ki	ga	
navaja	papež	Benedikt	XIII.,	kot	razjasnitev,	ki	jo	
daje	največji	razlagalec	Sv.	pisma,	sv.	Hieronim,	da	
je	sodni	dan	»za	vsakogar	dan	izhoda	iz	telesa,«	ne	
dovoljujejo	nobene	manihejske	razlage	o	večnosti	
pekla.
Ker	gre	torej	zavestni	Jaz	obsojenih	po	klinični	

smrti	v	vmesno	bivanje,	bo	koristno	še	enkrat	pre-
gledati	kakšne	so	muke	in	kakšna	je	njegova	kazen.

Bog ni ustvaril pekla. Človek, ki malikuje sam sebe,
nosi pekel v sebi po meri svoje hudobije in ošabnosti.

Bernhard Häring
V pekel gre vsakdo sam, v nebesa pa je mogoče iti samo skupaj z drugimi.

Aleksej Homjakov
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➧

»V Nabrežini blizu Trsta
se tvoj oče je rodil«
Tako	se	začenja	znana	otroška	pesem	Iga	Gru-

dna,	posvečena	sinu.	Ta	‘oče’	je	torej	pesnik	sam.	
Rodil	se	je	18.	aprila	1893	v	Nabrežini	v	družini	z	
desetimi	otroki.	Oče	je	bil	posestnik	in	trgovec	ter	
dolgoletni	 župan	v	 tem	slikovitem	kraju,	 ki	 je	 bil	
nekdaj	znan	po	kamnolomih.	Pri	krstu	je	dobil	ime	
Ignacij,	vendar	so	mu	vsi	rekli	Igo.	Ljudsko	šolo	je	
obiskoval	v	Nabrežini,	pripravnico	za	srednjo	šolo	v	
Trstu,	gimnazijo	pa	je	končal	v	Gorici	leta	1912.	Po	
maturi	se	je	odločil	za	študij	prava	na	Dunaju,	toda	
že	čez	dvet	leti,	po	izbruhu	prve	svetovne	vojske,	
je	bil	mobiliziran	in	poslan	v	Galicijo,	potem	pa	na	
soško	fronto,	kjer	je	bil	ranjen,	zato	mladi	častnik	
ni	več	sodeloval	v	vojaških	operacijah.	Po	vojski	je	
nadaljeval	študi	prava	v	Gradcu	in	Pragi,	kjer	je	leta	
1921	promoviral.
V	Ljubljani	je	nekaj	časa	služboval	kot	pripravnik	

v	odvetniški	pisarni,	nato	pa	je	postal	samostojen	
odvetnik.	V	tem	času	se	je	poročil	z	Adelo	Heine,	
pranečakinjo	nemškega	pesnika	Heinricha	Heineja.	
V	zakonu,	ki	je	trajal	malo	časa,	se	jima	je	rodila	hči	
Marija.	V	drugem	zakonu	s	Pepco	Zajčevo	sta	se	po	
drugi	svetovni	vojski	rodila	dva	sinova.
Med	vojsko	so	ga	Italijani	najprej	zaprli	v	Lju-

bljani,	potem	pa	so	ga	odpeljali	v	razna	taborišča,	
nazadnje	na	otok	Rab,	kjer	je	dočakal	kapitulacijo	
Italije.	Nekaj	časa	je	upravljal	taboriščno	bolnišnico,	
nato	pa	preko	Visa,	Italije	in	severne	Afrike	prišel	v	
Beograd,	kjer	je	z	Matejem	Borom	in	Antonom	In-
goličem	skrbel	za	slovenske	oddaje	radia	Beograd.	
Po	vrnitvi	v	Ljubljano	je	postal	pravni	referent	na	
ministrstvu	za	prosveto.
Huda	bolezen	(izredno	nagla	skleroza	ožilja)	je	

29.	novembra	1948	pretrgala	nit	njegovega	življenja.

»Skozi srce so mi šle
vse tegobe sveta«
Igo	Gruden	je	bil	radožive,	sončne	narave	in	imel	

je	čut	ljubezni	do	vsega	živega	in	to	je	izpovedal	v	

številnih	svojih	pesmih.	Pisati	jih	je	začel	že	v	gim-
naziji	in	jih	objavljati	v	otroškem	listu	Zvonček,	leta	
1912	je	izšla	njegova	prva	pesem	v	Ljubljanskem	
zvonu,	objavljal	je	tudi	v	drugih	revijah.	Leta	1920	
sta	izšli	njegovi	pesniški	zbirki	Narcis in Primorske 
pesmi.	Mladi	 Igo	 je	 bil	 lep	 fant,	 kar	malce	 vase	
zagledan,	 zato	mu	 je	Oton	Župančič	dal	 vzdevek	
Narcis,	on	pa	je	tako	naslovil	svojo	prvo	zbirko,	ki	
govori	 o	 sanjavo	 sentimentalni	 ljubezni.	 Povsem	
drugačne	so	Primorkse	pesmi:	vanje	 je	ujeta	vsa	
toplota	 in	 navezanost	 na	 Primorsko,	 ki	 je	 ostala	
onkraj	nove	meje	 in	pesniku	odtrgana.	Pesnik	 se	
vrača	v	rodni	kraj;	spomini	se	razrastejo	v	svoje-
vrsten	klic	k	odporu.	Vsa	leta	pred	drugo	svetovno	
vojski	 je	Gruden	 redno	 objavljal	 po	 revijah.	 Šele	
leta	1939	je	 izšla	njegova	tretja	zbirka	Dvanajsta 
ura,	ki	razodeva	pesnikovo	doživljanje	takratnega	
slovenskega	trenutka	in	njegovo	iskreno	željo,	da	
bi	zavladalo	bratstvo	med	narodi.
Po	vojski	je	Gruden	izdal	dve	knjigi	svojih	pesmi:	

V pregnanstvo	 (1945)	 in	Pesnikovo srce	 (1946).	
Prvo	bi	lahko	imenovali	“pesniški	dnevnik	Grudnove	
zunanje	 in	notranje	biografije	 iz	 okupacijskih	 let”	
(B.	 Paternu).	Druga,	 ki	 naj	bi	 izšla	 že	 leta	1941,	
pa	pomeni	nadaljevanje	in	dopolnjevanje	njegove	
dotedanje	 narodnostno,	 socialno	 in	 humanistično	
zavzete	lirike.	Gruden	je	pripravljal	izbor	svojih	pe-
smi,	ki	ga	je	dokončal	Fran	Albreht	in	je	izšel	v	knjigi	
Pesmi	(1949).	Iz	zbirke,	ki	obsega	okoli	200	pesmi,	
je	čutiti,	da	so	bile	izločene	pesmi,	v	katerih	je	bilo	
kaj	nabožne	motivike.	Izbor	je	doživel	več	ponatisov.

»Jožek ima hiško,
v nji za deklo miško«
Pomemben	 delež	 v	 pesniškem	ustvarjanju	 Iga	

Grudna	 ima	mladinska	poezija,	 ki	 se	uvršča	med	
najboljše	od	Levstika	in	Stritarja	do	Ketteja	in	Žu-
pančiča.	Že	kot	petnajstleten	gimnazijec	je	objavil	
svoje	prve	mladinske	pesmi	v	otroškem	listu	Zvon-
ček.	Pesmi	za	otroke	je	vedno	rad	pisal.	Kmalu	po	
prvi	svetovni	vojski	je	te	svoje	pesmice	zbral	in	jih	

naša kultura
Silvester Čuk

IGO GRUD EN
18. APRIL 1893 – 29. NOVEMBER 1948

»Priljuden in nasmejan, okroglega života in prav takih besedi, veder 
pristaš šegavega dovtipa in žlahtne kapljice, vselej malce dostojanstven, 
pravi južnjaški grande po kretnjah in nastopu, neutruden tovariš pri dol-
gih nočnih razgovorih, odprte glave, odprtega razgleda v svet, pravi sin 
svoje primorske dežele, evropski po svoji kulturi, ves ljudski po svojem 
čustvovanju, nemara nekoliko sentimentalen v svojem humanizmu, toda 
zmerom poln posmeha za drobne ničevosti dnevnega življenja – tako se 
je gibal na svoja zrela leta v družbi Igo Gruden, veselo otrožni Nabreži-
nec, bivši Narcis, ljudski pevec Krasa, Goriške in Primorja.«

Tako je označil pesnika Iga Grudna pisatelj Filip Kalan v spremni be-
sedi (Življenje in delo Iga Grudna) k izboru Grudnovih pesmi, ki ga je po 
njegovi smrti pripravil Fran Albreht (1949). Bil je glasnik zasužnjene 
Primorske, ki je znal prisrčno zapeti tudi otrokom.
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podaril	otrokom	v	zbirki	Miška osedlana	(1922).	S	
svojo	etnografsko	podobo	ta	zbirka	korenini	vsa	v	
kraških	tleh,	ki	so	bila	Grudnu	domača.	Svoje	mla-
de	prijatelje	šaljivo	vabi	na	zanimive	sprehode	po	
kraških	vaseh	v	okolici	njegove	rodne	Nabrežine.	Po	
drugi	svetovni	vojski	je	napisal	nekaj	takih	pesmi,	v	
katerih	je	opozoril	na	veliko	krivico,	da	njegova	ožja	
domovina	ni	bile	priključena	Sloveniji.	Nekaj	pesmi	
sta	mu	navdihnila	sinova	Primož	in	Aleš,	zlasti	prvi,	
ki	je	bil	ob	pesnikovi	smrti	star	dve	leti.	Pesem	Sinku, 
v	kateri	mu	pripoveduje	o	svoji	mladosti,	o	svojem	
šolanju	v	Gorici	in	o	petindvajsetih	letih	fašističnega	
nasilja,	se	končuje	z	naročilom:	»Naj	kdor	koli	kdaj	

te	vpraša,	/	kdo	živi	na	zemlji	tej,	/	vedi:	zemlja	ta	je	
naša,	/	tvoji	dedi	spijo	v	njej,	/	zanjo	bôri	se	naprej!«
Izbral		s	je	najboljše	pesmi	in	jih	pripravil	za	knji-

go Na Krasu	(1949),	toda	njenega	izida	ni	dočakal.	
Knjiga	je	doživela	več	izdaj.	Izbor	Grudnovih	otroških	
pesmi	je	izšel	v	knjigi	Jožek ima hiško	(1966).
Igo	Gruden	je	prejel	 leta	1947	Prešernovo	na-

grado	za	svoje	življenjsko	delo.	Njegove	ustvarjalne	
načrte	 je	 prekrižala	 nenadna	 smer	 poldrugo	 leto	
pozneje.	 Leta	 1949	 so	mu	 na	 rojstni	 hiši	 odkrili	
spominsko	ploščo	ko	“pesniku	slovenske	Nabreži-
ne”.	Leta	1967	pa	so	po	njem	poimenovali	šolo	in	
prosvetno	društvo	v	Nabrežini.

Treba	je	priznati,	da	se	moram	kdaj	pa	kdaj	zateči	
k	zdravniku.	Preden	ga	obiščem,	se	obrnem	k	ljube-
mu	Svetemu	Duhu,	naj	blagovoli	razsvetliti	gospoda	

doktorja,	 da	me	ne	pošlje	 v	 japonsko	bolnišnico.	
Japonci	so	odlični	zdravniki,	a	hrana	v	bolnišnici	je	
–	vsaj	meni	se	tako	zdi	–	pasja...	In	tokrat	se	moj	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

TRI LJUBEZNI

Radikalno levičarski skrajnež Miha Kordiš 
je med svojim popoldanskim vračanjem z vla-
kom iz Ljubljane proti Škofji Loki očitno izgubil 
živce! Tam sta ga namreč tako zmotila dva 
domoljubna sošolca, da ju je želel kar udariti. 
In to samo zato, ker sta počela za demokratič-
no družbo precej običajne reči – eden je bral 
knjigo Manifest za domovino, drugi pa je na 
sebi oblečeno majico, ki “čegevarcu” Kordišu 
očitno zbudila sovražna čustva.
Uporabniki	 družbenega	 omrežja	 Facebook	 so	

nas	opozorili,	da	poslanec	nadkoalicijske	ekstrem-
ne	Levice	Miha	Kordiš	vse	bolj	izgublja	potrpljenje	
in	živce.	Kar	javno,	prek	tega	družbenega	omrežja	
je	namreč	objavil,	da	se	je	želel	“refleksno”	fizično	
znesti	nad	dvema	srednješolcema,	kot	je	to	izrazil	
kar	s	ključnikom	#BashTheFash	–	gre	za	izraz,	ki	v	
levičarskih	krogih	pomeni	“udari	fašista”.	Razlog	pa	
je	naravnost	neverjeten	in	sicer	zato,	ker	je	eden	
izmed	srednješolcev	bral	knjigo	Manifest	za	domo-
vino,	drugi	je	imel	na	sebi	oblečeno	majico,	ki	je	po	
Kordiševem	mnenju	kar	“neonaci”.
Knjiga	Manifest	za	domovino	je	sicer	že	vse	od	

izida	deležna	kritik	s	strani	levih	fašistov,	da	naj	bi	
spodbujala	nasilje,	sovraštvo	in	rasizem.	To	lahko	
trdi	 le	 nekdo,	 ki	 knjige	 še	 ni	 imel	 v	 rokah	 ali	 pa	
zavestno	 laže,	 s	 pozivanjem	 knjižnic	 k	 temu,	 da	
knjige	ne	nakupujejo	pa	želijo	preprečiti	 javnosti,	

da	bi	se	sama	prepričala	o	navedbah	in	tako	škodijo	
ugledu	domoljubnega	gibanja	Generacija	identitete.	
Le	ugibamo	pa	lahko,	kakšno	majico	je	imel	na	sebi	
drugi	 izmed	srednješolcev.	Je	Kordiša	 tako	zmotil	
kateri	 izmed	slovenskih	simbolov,	 je	majico	krasil	
logotip	katerega	izmed	uspešnih	slovenskih	podjetij	
ali	pa	je	Kordiša	zmotila	zgolj	barva	majice,	ki	ver-
jetno	ni	bila	rdeča?!

Kordiš s svojo pojavo redno povzroča šir-
jenje sovraštva!
Nedvomno	 pa	 je	 prav	 Kordiš	 nedavno	 vzbujal	

pozornost	 s	 tem,	 ko	 je	 imel	 kar	 v	 Državni	 zbor	
oblečeno	majico	 s	 potiskom	podobe	 totalitarnega	
diktatorja	SFRJ	Josipa	Broza	Tita,	katerega	režim	je	
odgovoren	za	prek	milijon	smrtnih	žrtev,	življenj	pa	
nas	je	stala	tudi	vojna	za	Slovenijo,	s	katero	smo	
si	izborili	samostojnost	in	demokratično	ureditev,	ki	
jo	Kordiš	tako	rad	zlorablja	za	širjenje	sovraštva	in	
nestrpnosti.	Prek	družbenih	omrežij	pa	redno	grozi	
tudi	z	ostalimi	diktatorji,	nekaj	časa	pa	so	njegov	
profil	krasile	kar	slike	Huga	Chaveza,	katerega	režim	
je	skupaj	s	policijskim	nasiljem,	lakoto	in	katastro-
falnimi	razmerami	že	povzročil	za	več	tisoč	žrtev	in	
celo	Vladimirja	Lenina.	Če	ob	vsem	tem	pomislimo,	
da	sta	marksizem	in	komunizem,	katerima	je	ideolo-
ško	zvest	Kordiš	kriva	skupno	za	prek	100	milijonov	
smrtnih	žrtev	si	verjetno	izmed	vseh	batine	najbolj	
zasluži	kar	Kordiš	sam!

PODOBA S LOV ENSKEGA POS LA NCA
kakor ga je predstavila revija demokracija
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osebni	zdravnik	ni	niti	minuto	obotavljal	–	takoj	v	
tisto	bolnišnico	pri	univerzi!	Če	se	prav	spominjam,	
sem	bil	pri	učenih	doktorjih	skoraj	cel	mesec.	Uspeli	
s	z	zdravljenjem,	a	moral	sem	obljubiti,	a	bom	pre-
pisana	zdravila	vestno	požiral.
Bolnišnica	je	ogromna.	Kdor	mora	prejeti	zdravilo,	

dobi	najprej	listek	z	določeno	številko,	ki	se	bo	po-
javila	na	osvetljenem	ekranu	na	steni	v	isti	dvorani,	
kjer	pripravljajo	in	izročajo	zdravila.
Moja	številka	je	med	tisoč	in	dva	tisoč	...	Čisto	

na	koncu	dvorane	vidim	tri	sedeže,	ki	si	jih	nihče	ne	
lasti.	Rad	imam	usklajen	promet,	zato	se	usedem	
na	skrajnega	teh	treh	sedežev.	Zaprem	oči	–	mor-
da	bi	se	dalo	spati.	Med	dolgim	čakanjem	ne	čutim	
nobene	romantike	...
Iz	dremavice	me	zbudi	človek	belih	las	–	vzravna-

no	sedi,	a	njegovemu	pametnemu	obrazu	bi	prisodil	
vsaj	80	let.
»Že	večkrat	sem	vas	opazil	v	teh	bolnišnici	z	ma-

lim	križcem	na	obleki	–	ali	ste	eden	od	duhovnikov-
-profesorjev	na	katoliški	univerzi	Sofija?«
Glavo	obrnemm	k	njemu	za	kakih	20	stopinj	in	

mu	smehljaje	pokimam.	Roko,	ki	mi	 jo	ponudi,	z	
veseljem	stisnem.	Predstavi	se:
»Ime	mi	je	Sáito,	doktor	Sáito.«
Povem	mu	svoje	ime	in	lahno	se	prikloni.
»Oba	imava	številki	čez	2000,«	reče	in	nadaljuje,	

»čas	imava.«	Ali	vam	smem	zaupati	nekaj	iz	svojega	
življenja?«
»Na	razpolago	sem	vam,«	mu	obljubim	in	resni	

obraz	se	mu	–	rekel	bi	–	malce	zjasni.
»V	precej	velikem	mestu	severno	od	Tokia	sem	

bil	v	državni	bolnišnici	specialist-kirurg	za	operacije	
črevesnega	raka.	Imel	sem	mladega,	brihtnega	asi-
stenta,	ki	mi	je	vneto	pomagal	in	ki	je	upal,	da	bo	
nekoč	smel	uporabiti	moje	znanje	in	moje	izkušnje.	
Zaupam	vam,	da	sem	odkril	silno	majhen	živec	v	
trebuhu,	 ki	 ga	operaterji	 ponavadi	 spregledajo	 in	
zato	 lahko	 bolnikom	 zagotovijo	 kvečjemu	 pet	 let	
brez	nove	operacije,	potem	spet	naslednjih	pet	let	
in	tako	dalje.	Po	svojih	operacijah	sem	pa	bolnikom	
lahko	zagotovil	deset	let	za	prvo	dobo	življenja	po	
uspeli	operaciji,	zatem	spet	deset	let	in	tako	dalje.«
»Čestitam!«	ga	prekinem.
»Hvala!	Vem,	da	to	odkritosrčno	čutite,«	mi	sko-

raj	smehljaje	reče.	In	nadaljuje:	»Moj	asistent	je	bil	
kakih	šest	let	mlajši	od	mene;	priden,	inteligenten,	
toda	–	oprostite,	da	sem	odkrit	–	strasten	ženskar.
Nekega	dne	pripeljejo	v	bolnišnico	mlado	dekle.	

Najbrž	med	dvajsetim	 in	 tridesetim	 letom.	Z	asi-
stentom	sva	se	 ji	predstavila,	kot	 je	 to	navada	v	
bolnišnicah.	Čudovite	oči	je	imela,	bled,	a	ljubezniv	
obraz.	Zares	krasen,	vam	 rečem.	 Jaz	 in	asistent,	
oba	sva	se	v	ta	obraz	zaljubila.	Vsak	dan	sva	jo	obi-
skala,	ker	je	bilo	treba	najprej	ugotoviti,	do	kakšne	
mere	je	njen	trebušni	rak	napredoval.	Ali	ni	morda	
zajel	že	vso	trebušno	votlino?	Nekoč	sem	po	kosilu	
potreboval	važen	podatek.	Cela	stavba	je	bila	res	
bolniško	moderno	zgrajena,	vrata	so	se	odpirala	in	
zairala	skoraj	neslišno.	Odprem	vrata	v	njeno	sobo	in	
zagledam	asistenta	in	pacientko	v	objemu.	V	tistem	
trenutku	sem	vedel,	da	sem	tekmo	izgubil.

Ker	je	rak	napredoval,	smo	se	odločili	v	zadnjem	
odločilnem	 posvetovanju,	 da	 odstranimo,	 kar	 se	
zdi	najbolj	aktivno.	Oprostite,	da	situacijo	poeno-
stavljam.«
»Tako	lažje	razumem,	gospod	doktor,«	mu	sežem	

v	besedo.
»Dan	operacije	ni	mogel	biti	 lepši.	Mlad	ptič	je	

butnil	 v	okno	operacijske	dvorane,	kar	 smo	 imeli	
za	 znamenje	 pozitivnega	 izida	 sicer	 kompicirane	
operacije.
Kar	se	da	skrbno	sva	se	z	asistentom	sklanjala	nad	

organ,	ki	ga	je	bilo	treba	očistiti	smrtonosnih	klic.	Jaz	
sem	imel	za	seboj	že	toliko	operacij,	da	me	ta	opera-
cija	ni	delala	živčnega.	Toda	nekje	v	ozadju	možganov	
je	lebdela	slika	verjetne	asistentove	poroke	in	potem	
ženino	odkritje,	da	je	mož	nepoboljšljiv	ženskar	...	
Moj	asistent	ni	vedel	nič	o	tistem	skritem	živcu,	ki	
daje	možnost	desetih	let	po	operaciji.	Asistentu	sem	
dajal	vse	več	možnosti,	da	klasično	spretno	opravi	
opracijo;	bil	je	vesel	mojega	zaupanja;	vem,	da	je	
s	tistim	skritim	trebušnim	živcem	ravnal	kot	ostali	
operaterji.	Imela	sva	še	dva	pomočnika.	Po	treh	dneh	
smo	vsi	štirje	ugotovili,	da	je	bila	operacija	uspešna.	
Vsem	trem	kolegom	sem	čestital.«
Umolkne.	Z	očmi	na	njegovem	obrazu	ga	vpra-

šam:
»Sta	se	poročila?«
On pa:
»Po	 dveh	 letih	 je	 –	 umrla.	 Za	 rakom,	 je	 bilo	

urad		no	obvestilo.	Verjemite	mi:	umrla	je	od	žalosti,	
ki	seveda	negativno	učinkuje	na	morebitno	labilno	
telesno	odpornost.	Umrla	 je,	ker	 je	odkrila,	da	je	
mož	 nepoboljšljiv	 ženskar.	 Že	 eno	 leto	 po	 poroki	
me	je	skrivaj	obiskala,	še	vedno	krasnega	obraza,	
a	globoko	žalostnih	oči.	Svetoval	sem	ji,	naj	se	loči,	
ona	pa	je	odgovorila,	da	se	ne	more,	ker	svojega	
moža	še	zmeraj	ljubi.«
Zamislim	se.	On	se	me	rahlo	dotakne:
»Staram	se.	Če	nisem	preveč	truden,	še	zmeraj	

študiram	kirurgijo.	Povsod	me	cenijo	in	pozdravljajo	
kot	uspešnega	kirurga	v	preteklosti.	In	vendar	ni-
sem	srečen.	V	svoji	zdravniški	zavesti	nisem	srečen.	
Nisem	 dal	 deset	 let	 preživetja	 tistemu	 ubogemu	
dekletu.	Zaradi	ljubosumnosti.«
Malce	pogledam	naokrog;	nikogar	ni	v	bližini.
»Gospod	doktor,«	mu	rečem,	a	on	me	s	sklonje-

no	glavo	posluša,	»misijonar	 sem.	Bog,	ki	 je	ves	
Ljubezen,	me	je	poslal	na	Japonsko,	v	deželo	inteli-
gentnih	in	hrabrih	ljudi,	ki	pa	v	veliki	večini	ne	vedo	
nič	o	Bogu,	ki	je	ves		Ljubezen.	Skrivnostno	Troedini	
je	poslal	svojega	Sina	k	nam	na	zemljo,	da	nas	kot	
človek	Kristus	uči	ljubezni,	prave	ljubezni	do	Boga	
Stvarnika.	Iz	te	ljubezni	se	je	dal	pribiti	na	križ,	da	
za	vse	nas,	tudi	zame	in	tudi	za	vas,	gospod	doktor,	
zadosti	za	naše	pomanjkanje	ljubezni,	in	da	tretji	dan	
vstane	od	mrtvih,		dokaz,	da	ni	le	človek,	ampak	re-
snično	Božji	Sin,	Ko	se	z	njim,	gospod	doktor,	srečate	
in	ga	sprejmete	kot	resničnega	Božjega	Prijatelja,	
boste	srečni!	Vašo	srčno	rano	bo	v	hipu	ozdravil.
Dovolite,	da	vam	ponudim	vizitko	prijatelja-mi-

sijonarja.	Jaz	vas	pa	ne	bom	pozabil!«
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Nekdanjega predsednika Milana Kučana mineva potrpljenje, njegovi 
govori namreč postajajo vse bolj grozeči. Obisk generalnega sekretarja 
zveze Nato Stoltenberga prejšnji teden, ko je med drugim Slovenijo 
pozval k spoštovanju zavez, ga je očitno spravil tako ob živce, da je na 
postroju paravojaških borcev napovedal vojno “sovražnemu govoru”. 
Zgrožena in prestrašena je tudi javnost, prilagamo nekaj odzivov z 
družbenih omrežij.

Prejšnji teden je Slovenijo obiskal generalni sekretar zveze Nato Jens 
Stoltenberg, ki se je med drugim srečal s predsednikom države Borutom 
Pahorjem, predsednikom vlade Marjanom Šarcem in predsednikom dr-
žavnega zbora Dejanom Židanom. Stoltenberg je med drugim nagovoril 
tudi slovenski parlament, spomnil pa je na dogovor z vrha v Walesu iz 
leta 2014, kjer so se države zavezale, da bodo izdatke za obrambo v 
roku desetih let dvignile na 2 odstotka. Kot je poročala STA, je Šarec na 
delovnem kosilu s Stoltenbergom na Brdu pri Kranju dejal, “da v nekaj 
letih pridemo do 1,5 odstotka BDP, če bo situacija to dopuščala”. Ker 
Šarec s svojo megleno politiko ni zadovoljil apetitov globoke države 
s Kučanom na čelu, je očitno slednjega to potisnilo čez rob do te mere, da 
je popolnoma izgubil živce. V svojem govoru na še enem izmed postrojev 
rdeče paravojske, ki ga je tokrat imel na Ilovi gori v soboto, 13. oktobra, 
je bil grozeč kot še nikoli. Postroj je organiziralo Združenje borcev za 
vrednote NOB Grosuplje, na ekstremizem v njegovem govoru pa so 
tokrat postali pozorni celo nekateri mainstream mediji, npr. 24ur.com.

Demokracijo v Sloveniji ogrožajo ravno paravojske,
ki jih s svojimi govori ščuva Kučan!

»V skupnem iskanju varnosti vanj vsakdo vstopa s svojim jasno 
prepoznavnim interesom in sposobnostjo, da ga uveljavlja. Ne na račun 
drugih. A tudi ne s slepim podrejanjem drugim, večjim in domnevno 
močnejšim v mednarodnih povezavah. To seveda zahteva dobro po-
znavanje argumentov in interesov, ki so lahko skupni. Zahteva pa tudi 
pogum. Slednjega nam očitno večkrat manjka. Tudi ko se zdi, da nam 
drugi določajo sovražnike, ki domnevno ogrožajo našo varnost. Ko na 
primer pošiljamo slovenske vojake na tamkajšnje meje, brez demo-
kratičnega odločanja o tem, ali ni to v resnici le služenje geopolitičnim 
interesom velikih sil v njihovem spopadanju za prevlado na prostoru, na 
katerem živimo.« S takšnimi besedami je Kučan pričel v svojem govoru 
izražati svoje nezadovoljstvo s slovenskim članstvom v zvezi Nato, čeprav 
smo Slovenci članstvo države v tej organizaciji demokratično podprli na 
referendumu. Da je nedemokratično prav to, da Slovenija ne izpolnjuje 
svojih zavez do zavezništva, je Kučan pozabil omeniti, prav tako pa se 
mu očitno ni zdelo, da demokracijo v Sloveniji ogrožajo prav takšne, s 
totalitarnimi simboli okrašene paravojske, kakršni je govoril v soboto!

Kučan se sprašuje,
v čigavem interesu so “pretnje s sankcijami”
V podobnem slogu je Kučan nadaljeval:  »Kaj v resnici pomeni 

sedanja pospešena eskalacija oboroževanja in v čigavem interesu so 
nova oboroževalna tekma in pretnje s sankcijami tistim, ki bi se s svo-
jimi suverenimi odločitvami pregrešili zoper interese mednarodnega 
kapitala in orožarskih korporacij, ki trgujejo s smrtjo?« Tako se je več kot 
očitno zavzel za odpravo sankcij proti Rusiji pod vodstvom njegovega 

Danes je že tako, da je pred vsakim razpravljanjem treba najprej razjasniti, kaj posamezni pojmi pomenijo. To ni samo problem moderne filozofije, ki 
izbrušenega pomena posameznih pojmov v sholastični filozofiji ne prizna, ni pa ustvarila nekega svojega vobče veljavnega izrazoslovja. To tudi ne velja 
samo za filozofsko debato, ampak za vsako, tudi za politično – morda za to še bolj, kakor za druge. Zato naj poudarim, da kadar govorim o “politični 
desnici”, mislim pri tem na tako imenovane “pomladne stranke”, od katerih sta v slovenskem parlamentu trenutno samo dve: Janševa SDS in NSi, kjer 
se je Ljudmila Novak v vodstvu nedavno umaknila Mateju Toninu. Vse ostale stranke so “levica”, bodisi da so naslednice Komunistične partije, bodisi 
da zagovarjajo ista politična načela, bodisi da enostavno capljajo za njimi. Poleg tega je treba vedeti, da so vse “leve” stranke bolj ali manj poslušni 
izvrševalci ukazov tako imenovane Globoke države, ki smo jo do nedavna imenovali “strici iz ozadja”. Teh struktur uradno seveda nikjer ni, o njihovem 
obstoju pa ni mogoče dvomiti. V zvezi z njimi se pojavljajo imena starih komunistov, ki so že bliže osemdesetim kot sedemdesetim ali še čez. Za nekro-
nanega vladarja velja Milan Kučan, kar nekatere izjave ali nastopi tudi potrjujejo, med njimi tudi eden, ki sledi v tem sestavku. Seveda bo kdo vprašal, 
kako je do tega sploh prišlo. Odgovor je enostaven: komunisti so ob osamsvojitvi v letih 1990 in 1991 od oblasti  odstopili samo navidezno. V resnici so 
se skrili v ozadje in preko prej skrbno pripravljenih struktur še naprej vladali v Sloveniji. Skrbno so gledali, da so bile vse vlade če že ne njihove, pa vsaj 
njim pokorne, razen dveh Janševih: 2004-2008 in 2012-2013. To sta bili tudi edini uspešni vladi. V prvi je Janša srečno pripeljal Slovenijo v Evropsko 
unijo in evrov denarni sistem, poleg tega je ta čas Slovenija predsedovala Evropski uniji. Ker je bil nevaren komunistom, so inscenirali afero Patria in 
tako preprečili drugo izvolitev. Ta afera je bila zločinska zarota, ki bo ostala kot dodaten madež v zgodovini komunistov. Ko je bil Janša izvoljen drugič 
leta 2012, jim je  s saniranjem gospodarstva in uvajanjem reform spet postal nevaren, zato so že po enem letu sfabricirali nezaupnico njegovi vladi, ki 
je padla. Od takrat je slovensko gospodarstvo šlo rapidno navzdol, tako da je Slovenija, ki je bila v leto 2004-2008 zgled Evropski uniji, pristala na dnu 
in tudi  politično nima nobenega pomena.

Vendar se je zadnja leta kritika politike in gospodarstva zadnjih treh vlad, Alenke Bratušek, Mira Cerarja in sedanje Marjana Šarce (vsi trije so Kuča-
nove kreature in popolnoma nesposobni) tako pomnožila, da je Globoka država, ki obvladuje medije, sodstvo, zdravstvo in še kaj, ponovno nastopila, 
to pot s poskusom utišati vsako kritiko. To pot je Kučan na Ilovi gori 13. oktobra 2018 sicer v obliki spominskega govora, pa vendar dobesedno ukazal 
tako vladi kot sodstvu, da mora preganjati drugače misleče. Njegov govor je komentirala Nova24TV pod naslovom: “Kučanu se je popolnoma  utrgalo, 
saj napoveduje udar na demokratično ustavno ureditev: na paravojaški proslavi je ščuval proti svobodi govora in proti zvezi Nato!”

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

»DRŽI GOBEC!«
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Boštjan M. Zupančič:
Se bodo socialistični pogromi, ki so bili doslej uperjeni zoper uspešne 

podjetnike in vidne katolike, zdaj razširili na vse prebivalstvo?
Pazite, to je vojna napoved, navodilo tožilcem in sodiščem. Kučana 

je nekdo informiral, verjetno Bavcon: “ogrožanje javnega reda in miru” je 
potrebni pogoj po 297. čl. KZ. Zdaj bodo to poskušali pravno montirati, 
kot pri dr. Strehovcu. Kučan ima svoje ljudi tudi v Strasbourgu...

Libertarec:
M. Kučan je danes na Veliki Ilovi gori povedal, da »sovražni govor v 

Sloveniji ogroža mir in da pričakuje, da se nanj odzove država.« Se bodo 
socialistični pogromi, ki so bili doslej uperjeni zoper uspešne podjetnike 
in vidne katolike, zdaj razširili na vse prebivalstvo?

Janez Janša:
Zmeda v glavi priviligiranega upokojenca, tokrat prepoznana celo 

od novinarja POPTV – Milan Kučan nad udeležbo naših vojakov na 
misijah v tujini.

Nenad Glücks:
Kučan na Ilovi Gori: »Potrebno bi bilo končati pristajanje na očitne 

primere sovražnega govora, rasizma in nestrpnosti, z izgovorom, češ da 
bi ukrepanje pomenilo nedopusten poseg v svobodo govora.« To je fatva, 
da je treba patra Strehovca in druge “malopridne” nujno preganjati...«

Konrad Hohkraut:
Največji – pardon – najmanjši pa vendar najbolj hudoben in zločin-

ski SOVRAŽNIK Slovenije , in borcev za samostojno Slovenijo. Zato pa se 
sprehaja od sodišča do parlamenta in hujska sovraštvo med državljani, 
če pa mu kateri nasprotuje pa se mu lahko zgodi kaj nepričakovanega 

( npr. Kramberger )
Boris Lešnik:
Kučan je tak po domače povedano, komunist brez ETIKE IN KULTURE 

... kot vsa njegova partijska falanga ... v Trstu je imel firmo “Safti” katere 
direktor je bil tovariš Kučan. Tja je spravil 18 milijonov DEM, leta 1989 ... s 
tem denarjem je financiral balkan mafijo v Sloveniji. Zmago “padalec” je 
bil njegov kurir in UDBA-š od 1960. leta ... banda da nimaš večje v EU ...

Stojanka Augustin:
S to bando moramo obračunati mi, ljudstvo, ker politiki so skupaj 

brez etike in brez kulture. Mafij o financirajo da bodo vzdržali do smrti. 
Če ne ukrepamo smo gotofi. Adio Slovenija in slovenski narod.

Anton Kranjc:
Vse leve stranke, ki so sedaj v Serpentinškovi vladi, so obljubljale,da 

se bodo borile za malega človeka. Nisem.jim verjel, dokler nisem ugo-
tovil, da ta mali človek, bolje rečeno človeček, stanuje v Murglah!!!!!

Miran Poredoš:
Kučan je napovedal in ukazal vojno napoved vsem drugače misle-

čim. Tako kot je Moše Pijade rekel da treba vse gostilniške politike pobiti. 
Vse izobražene in proti komunizmu pobiti. Vse ki imajo posest firme 
pobitI in jim nacionalizirati vse. Skratka mi nismo gostilniški politiki 
mi smo fb politiki in drugače oziroma SVOBODNO MISLEČI in mogoče 
nas ne bo pobil. Ja pa ja de, kar sanjajte , vas je mislil, mene je mislil in 
moje fb frende. Skratka pobiti nas bo dal ali tiste ki niso tako agresivni 
v svobodi mišljenja resnice bo pa kaznoval.

Torej komunist nam je napovedal vojno. Po skoraj 30 letih prej so 
imeli dela z drugimi stvarmi. S krajami firm, nalaganjem denarja na 

Zgroženost nad Kučanovim tokratnim govorom so prek družbenih omrežij izrazili številni zaskrbljeni državljani. Tukaj je nekaj odzivov s Twitterja.

prijatelja Vladimirja Putina, ki jih je mednarodna skupnost vzpostavila 
po njegovi okupaciji ukrajinskega polotoka Krim.

“Eskalacija oboroževanja”: izdatki v prostem padu, vrednost
 investicij v desetih letih padla za približno 80 odstotkov!
Ni pa pojasnil, čigavo eskalacijo oboroževanja je imel v mislih. 

Slovenske gotovo ne, saj so državni izdatki za obrambo dobesedno v 
prostem padu. Od leta 2008 do leta 2017 so namreč izdatki za obrambo 
padli z 1,49 odstotka na okrogel odstotek bruto domačega proizvoda, 
kar pa se najbolj odraža prav pri investicijah, pri čemer je njihova 
vrednost v omenjenem obdobju padla s 103,2 milijona evrov na 21,1 
milijona evrov, medtem ko masa plač v omenjenem obdobju ostaja 
praktično nespremenjena. Je Kučan morda opozoril borce, da so preveč 
eskalirali svoje oboroževanje?!

Vojna napoved proti svobodi govora?
»Ne zaostrovanje vojne, pač pa pot dialoga in mirovnih pogajanj 

je končala vojno proti Sloveniji. Sprijaznjenje s spoznanjem, da je to 
edina pot, je v vojnah na Hrvaškem in proti Bosni in Hercegovini žal 
potrebovalo veliko več časa ter veliko večji krvavi in moralni davek,« je 
Kučan še skušal opravičiti svoje nasprotovanje uresničevanju zavez zvezi 
Nato. Le sprašujemo se lahko, kako Kučan misli, da bi se z besedami borili 
proti terorizmu ter sodobnim grožnjam. Kmalu pa je postalo jasno, da 
gre za vojno proti drugače mislečim: “Prav izkušnja teh vojn pa opozarja 
na staro resnico, da se vojne pričnejo z besedo. Z besedami sovraštva. 

Sovražni govor, ki je v porastu tudi v Sloveniji, ogroža mir. Besedam 
namreč kmalu sledijo tudi dejanja.” S temi besedami je Kučan jasno 
napadel govor, ki ni po njegovem okusu.

Gre za obrambo svobode govora po Kučanovem okusu,
napadi levice bodo še naprej tolerirani!
Kučan je izrazil pričakovanje, da bo globoka država s svojimi insti-

tucijami pričela dosledno prepovedovati in preganjati govor, ki ne bi 
bil po njegovem okusu, z besedami: »Zato je utemeljeno pričakovanje, 
da se bo na sovražni govor odzvala tudi slovenska država s svojimi 
institucijami. Potrebno bi bilo končati sprenevedavo pristajanje na 
očitne primere sovražnega govora, rasizma in nestrpnosti z izgovorom, 
češ da bi ukrepanje pomenilo nedopusten poseg v svobodo govora in 
vračanje v nekdanji čas.« Kmalu pa je postalo jasno, da pri tem ne gre 
za boj proti domnevnemu rasizmu ali pa grožnjam z nasiljem, ki naj 
bi prihajale z nasprotne strani, za kar seveda ni ponudil niti enega 
primera niti dokazov, pač pa gre za ideološko preganjanje drugače 
mislečih. Da bodo grožnje s strani ekstremne levice še naprej dovoljene 
in obravnavane, je jasno dal vedeti s temi besedami: »Nasprotno! Prav 
zaradi obrambe svobode govora vseh nas je treba ukrepati. Kajti nič te 
svobode ne spodjeda bolj kot prav sovražni govor, ki posamezniku ali 
različnim skupinam ljudi odreka svobodo in dostojanstvo.« Z “vsi mi” je 
jasno namignil na prvorazredne državljane, ki imajo očitno privilegij 
postavljati standarde dostojanstva.
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Živimo v najnevarnejših časih, odkar obstajamo kot država. Prav-
zaprav živimo v še nevarnejših časih kot pred osamosvojitvijo – še od 
takrat, ko smo bili le etnična skupina, v upanju na evroatlantsko prihod-
nost. Smo v obdobju kot leta 1941, v tistih kritičnih trenutkih, preden 
smo (ne po svoji krivdi, predvsem zaradi Hitlerjeve izdaje Stalina) za 4 
desetletja postali del nesvobodnega sveta. Naša najbolj sveta človekova 
pravica je napadena. Želijo nas utišati.

»Svoboda govora je vrednota in se je ne sme zlorabljati v politične 
namene, tako kot to počnejo nekateri  ‘novinarji v službi resnice’. Posebno 
odgovornost za širjenje laži imajo politiki, ki se za tem skrivajo. Sramot-
no!« To je pred nekaj dnevi zapisala slovenska poslanka v Evropskem 
parlamentu Tanja Fajon, ob sliki karikature Janeza Janše, ki “leze” iz 
televizije, na kateri se vrti program Nova24TV. Še pred njo je zadnji 
predsednik Zveze komunistov Slovenije – hudodelskega združenja 
kvazisocialističnih kriminalcev, ki je za preprečitev rušenja notranje-
-politične harmonije in dušenje nacionalističnih tendenc pogosto tudi 
morila po svetu – na Ilovi Gori sredi še ene orgije praznovanja zmage 
stalinistov povedal, da “sovražni govor ogroža mir”. Spletni aktivist 
Domen Savič državne družbe v imenu nas vseh (saj smo vsi “ljudski” 
lastniki, kajne?) hujska, da ne smejo oglaševati na ideološko sporni No-
va24TV. Mediji v lasti levih tajkunov mu podajajo roko in špekulirajo, ali 
državni Telekom že izgublja naročnike, ker oglašuje v “spornem” mediju.

Slišijo se odmevi kumrovškega samodržca, ko je grmel: “Nećemo 
nikome dozvoliti, da nam dira i da ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i 
jedinstvo.” Takrat je bil tisti govor tiha smrtna obsodba za marsikaterega 
skritega domačega aktivista in političnega disidenta, živečega v tujini. 
Zadnji med prvimi slovenskimi komunisti, podobno kot njegov ideološki 
oče, organom pregona daje subtilna navodila, na kakšen način in s kakšno 
intenzivnostjo naj se preganja “sovražni govor”. Slovenska evroposlanka, 
ki nas kot narod, državo in kulturo predstavlja na mednarodnem parketu, 
povsem totalitaristično izpostavlja desno sredinsko stranko in edini domači 
medij, ki ni kontaminiran z njeno politično opcijo, ter ju družno, brez argu-
mentov, obtožuje laži in širjenja sovražnega govora. Tudi ko jo na Twitterju 
vidni član njene lastne stranke pozove, naj specificira svoje obtožbe, se ne 
odzove. Dovolj je bil izvirni tvit. Tistega si bodo ljudje zapomnili. Tistega 
bodo ponavljali. Po stari moskovski šoli. Tako kot je Ukrajina med Slovenci 
(in drugimi narodi pod vplivom sistemske rusofilije) že zdavnaj postala 
fašistoidna tvorba, odkar so publikacije ruskih propagandnih strojev začele 

ukrajinsko revolucijo predstavljati kot upor novodobnih fašistov proti edini 
pravi, legitimni pro-ruski vladi.

Konservativni analitik Ben Shapiro je zelo jedrnato odgovoril 
slovenskemu skrajno levičarskemu aktivistu, ko mu je ta na enem 
njegovih predavanj začel nizati “studio city dejstva”, med drugim, da 
sovražni govor ni svobodni govor. Edina zares upravičena omejitev 
pravice do svobodnega izražanja je poziv h konkretnemu nasilju. Kdor 
hoče omejevati druge oblike svobode govora, je fašist, mu je Shapiro 
odgovoril na “dejstvo”. V državi, ki svobodo govora jemlje kot osnovno 
človekovo pravico, so takšne besede skoraj nepotrebne – ker so same 
po sebi umevne in ustrezno ustavno zaščitene (v ZDA s prvim amand-
majem ustave).  Shapiro je le povzel ameriško sodno prakso, ki ne pozna 
kazenskega pregona sovražnega govora v smislu slovenskega 297. 
člena kazenskega zakonika, razen ko gre za neposredni poziv k nasilju.

Zato se v ameriški pravni praksi ne sankcionira zapis: “89 % Pakistancev 
verjame, da je kamenjanje do smrti primerna kazen za zakonsko nezvesto-
bo.” Teoretično pa bi se lahko preganjal zapis: “Pobijmo vse muslimane!” V 
Sloveniji bi se lahko oba in poznavajoč slovensko pravno prakso bi moral 
obtoženec prehoditi kar nekaj sodnih instanc, preden bi dokazal, da je poved 
“89 % Pakistancev verjame, da je kamenjanje do smrti primerna kazen za 
zakonsko nezvestobo” le povzetek znanstveno relevantnih raziskav.

Oblast, ki vlada s prevaro, nujno potrebuje absolutno
prevlado nad sredstvi javnega obveščanja in sodišči
V deželi, kjer smo bili 46 let pod represijo totalitarne oblasti, kjer je 

bila svoboda govora povsem tuj koncept, kot narod še nismo internalizirali 
njene vrednosti. Zloglasni 133. člen kazenskega zakonika SFRJ je med 
drugim določal zaporno kazen do desetih let za tistega, ki je pozival ali 
ščuval k rušenju oblasti ali pa je s hudobnim namenom in neresnično 
prikazoval družbene in politične razmere v državi. Le skupina ljudi, ki je 
oblast prevzela pod pretvezo legitimnosti, potem pa tudi vladala, zave-
dajoč se, da deluje kot dobro organizirana hudodelska družba, bo tako 
drastično omejila svobodo govora. Kot je rekel Ivan Maček – Matija: “Če 
bi ljudje vedeli, kaj se je dogajalo v Sovjetski zvezi, bi bili na drugi strani, 
bili bi naši Sovražniki.” On ni povedal resnice, ker je bil oportunist, ki je 
za lagodno življenje raje prodal svoj narod in rojake. Vsi pa niso bili taki. 
Nekateri bi povedali, da stvari niso takšne, kot bi morale biti. Da je s to 
eksotično rusko ideologijo nekaj narobe. Da tej ideologiji ni pretirano do 
proletariata, ampak na skrivaj stremi k še bolj koncentrirani akumulaciji 

Z vidika, da “oblast, ki vlada s prevaro, nujno potrebuje absolutno prevlado nad sredstvi javnega obveščanja in sodišči” je zadevo analiziral na 
NOVA24TV Mitja Iršič. Članku je dal naslov “Sovražni govor – največja nevarnost (levi) civilizaciji”.

bančne otoke, in s prevzemanjem medijev in čakanjem na smrt ljudi 
kot so Pučnik in Kramberger ki so ga ubili. KAJ BOMO NAREDILI ??? Jaz 
mislim da bomo doma gledali tv in čakali strel v glavo. Želim vam da 
lepo umremo pokončno na kavču z nogo na mizi in s pivom v roki. Na 
kanalu bodo vrteli umri pokončno. Amen.

Jože Mežan:
Priviligirani upokojenec Kučan pravi, da šele dosledna cenzura 

omogoča pravo svobodo govora.
Luka Horvat:
Kučan je kot Grinch. Vsako leto nekaj malega slišimo od njega in 

nikoli nič dobrega. Razlika je edino v tem, da Kučan namesto božiča 
uničuje demokracijo in da globoko v sebi sploh nima srca

Mare Krajnc:
Komunistični veleizdajalec Milan Kučan napoveduje udar na de-

mokratično ustavno ureditev: Na paravojaški proslavi je ščuval proti 
svobodi govora in proti zvezi NATO!

Ferdinand Pušnik:
Tega malega prasca lahko ustavi le migrantski fajonizem, iz Bele 

Krajine mu jih je treba navoziti v Murgle, pa ga bo že en migrant pojedel 
za fruštik, ker njim pa Kučan ni najbolj intimna opcija, da bi se ga branili.«
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kapitala pri posameznih oligarhih, kot pa je bila navada v zgodnjem libe-
ralnem kapitalizmu 19 stoletja. Take pa je bilo potrebno nujno utišati. Ker 
je bilo seme slovenskega komunizma zasejano s prevaro, se je v tem slogu 
tudi nadaljevalo. Oblast, ki vlada s prevaro, nujno potrebuje absolutno 
prevlado nad sredstvi javnega obveščanja  in sodišči.

Nalijmo si čistega vina. Kaj si v resnici želijo Milan Kučan, Tanja Fajon 
in Domen Savič? Si želijo družbo, v kateri bo prepovedano žaliti? Družbo, 
kjer se bo sankcioniralo objavljanje nepreverjenih dejstev?

Gre za ideološko tekmo, ki jo želijo dobiti tako, da demonizirajo 
medije, ki jih prvič po pol stoletja nimajo povsem pod svojo kontrolo

Težko. Nobenega od trojice ni motilo, ko je Svetlana Makarovič rekla, 
da je katoličane treba sovražiti. Ni jih motilo, ko je poslanec državnega 
zbora grozil podjetnikom z nacionalizacijo njihovega premoženja. Ni 
jih motilo, ko je Ivo Godnič pošiljal ljudi v rov Svete Barbare, niti ko je 
predsednik republike tam pokopane nesrečnike označil za drugorazre-
dno temo. Ko je blaznež Jožetu Možini grozil, da bi ga rad povozil na 
prehodu za pešce, so bili tiho. Ko ga je drugi blaznež fizično pričakal pred 
vhodom v RTVS, so se pretvarjali, da se ni nič zgodilo. Tudi očitne laži in 
prikrajanje resnic jih niso motile. Marjan Šarec se je debelo zlagal, da se 
ni pogovarjal z Janezom Janšo, in bil na laži sredi pogovorne oddaje v živo 
ujet. Črički. Novinarka RTV je skušala na javni televiziji nič kaj subtilno 
glavno opozicijsko stranko obtožiti, da vzpostavlja paravojaške milice, 
na podlagi slik iz proslave, njena stanovska kolegica je naredila vse, da 
bi Šiškovo socialistično vardo povezala s SDS in jo nato kot dopolnilo pra-
vljici o vojski SDS prodala kot svarilo pred poskusom bodočega vojaškega 
udara slovenskega neofašizma. Nobenih argumentov, nobenih dokazov 
… a hkrati nobenih protestov levičarskih varuhov slovenske “resnice”. 
Zelo očitno je, da je politična akcija SovražniGovor2018 naperjena, ne 
pretežno, ampak ekskluzivno, proti desnim medijem, desnim politi-
kom in desnim mislim nasploh. Ne gre za boj proti nestrpnosti. Gre za 
ideološko tekmo, ki jo želijo dobiti tako, da demonizirajo medije, ki jih 
prvič po pol stoletja nimajo povsem pod svojo kontrolo. Na sporedu so 
apologetstvo socializma, islama, izkoriščanje revščine kot sredstva za 
revolucionarno krajo davkoplačevalskega denarja, kulturni marksizem 
na sto in en način ter divja vojna za medijsko legitimizacijo tihotapljenja 
bodočih volivcev Socialnih demokratov iz varnih dežel Severne Afrike v 
Slovenijo. Gledamo usklajeno operacijo stare moskovske šole, ki bi rada 
z vztrajnim ponavljanjem izumila nove fašiste.

Kako je že bilo pred volitvami? Vsaka omemba begunske problematike 
je bila znak fašistoidne desnice, ki narod hujska in svari pred neobstoječim 
problemom. Zgodil se je zbor proti sovraštvu, polovico zadnjih predvolil-
nih soočenj so novinarji na obeh glavnih televizijah usmerili v debato o 
tem, kdo je na Twitterju rekel kaj grdega o beguncih in homoseksualcih. 
Nato je bilo volitev konec, na sporedu so se zopet pojavili begunci kot 
redna novičarska tema, ki nas lahko skrbi. Nato pa spet nič. Novinarji so 
bili preveč zaposleni z grajenjem lika in dela starega političnega mačka 
Šarca. Dokler ni zopet zavrelo v Bosni. Ko je Nova24TV o tem poročala, je 
iz institucionalizirane medijske levice in leve tvitosfere zopet završalo, da 
se širi novi val fašizma. Dokler ni situacija prerasla jugo-slovanski okvira in 
so obupani Bosanci začeli v eter pošiljati videe, kako migranti brez nadzora 
tekajo po mestu, ropajo državljane in razbijajo javno lastnino. Nato so začeli 
o novici poročati tudi večinski mediji – tako sumljivo usklajeno, kot da bi 

jim nekdo dal dovoljenje …
Le teden dni razlike. Prejšnji teden ste bili še fašist, če ste na Twi-

tterju napisali kaj o Bihaću. Domen Savič bi vas prijavil Twitterjevim 
administratorjem, Tanja Fajon bi vas označila za fake news in opozorila, 
da se podobne lažne novice pojavijo v vseh državah, kjer se hoče desni 
kapital infiltrirati v drugače povsem objektivno in strokovnosti zavezano 
medijsko krajino, ki jo obvladujejo sicer formalno levo usmerjeni mediji. 
Milan Kučan bi rekel, da ste civilizacijska grožnja in škodljivi za mir, zato 
vas je treba zatreti, dokler je še čas. Ta teden o bosanski migrantski 
krizi, ki se lahko razvije v kaos nepredstavljivih razsežnosti, poročajo že 
na RTV Slovenija in 24ur. Kot tudi o tem, da migranti iz Turčije dnevno 
hodijo na grške otoke, upajoč, da bodo lahko čimprej srečo poskusili 
skozi balkanski koridor.

Kdor obvladuje, kaj je prav in kaj narobe, kaj je sovražno
in kaj ne, se po definiciji postavi v vlogo tirana
Ben Shapiro ima povsem prav, čeprav slovenski miselnosti to zveni 

tako nenavadno. Ljudje, ki bi drugim jemali pravico do svobodnega go-
vora, so fašisti. V ZDA definicije sovražnega govora sodno ni ravno zaradi 
tega, ker so se ustanovni očetje zavedali, kako arbitrarno lahko bodoči 
oblastniki skupaj s centri moči odločajo o tem, kaj se sme govoriti in kaj 
ne. V Sloveniji ima leva elita absolutni primat za določanja tega, kaj je 
prav in kaj narobe, kaj je sovražno in kaj je le klerotalibanska zafrkancija, 
kaj je rasistično in kaj le drugorazredno. Sicer je ta primat neformalno 
zgrajen iz treh komponent: 1) ogromnega sistema povezanih medijev, ki 
jih poleg aktivističnega, skrajno levega novinarstva povezuje še vsaj to, 
da vsi lastniško spadajo k post-tranzicijskim tajkunom in da vsi izvirajo 
iz različnih inkarnacij glasila socialistične zveze delovnega ljudstva, 2) 
mednarodno odmevnih aktivističnih politikov, ki nad našo državo (in 
pravzaprav vsemi državami, kjer je trenutno na oblasti desnica) vršijo 
operacijo “fašist”, ki sta jo Sputnik in RT ob pomoči gromovnikov iz Dume 
tako uspešno izpeljala v Ukrajini, 3) civilne družbe, kateri se pozna, da za 
razliko od fašizma in nacizma nikoli ni obračunala z domačim totalita-
rizmom – komunizmom –  in je zato za odtenek bolj podvržena temu, 
da so ji metode institucionaliziranega demoniziranja idej intimno blizu.

Očetje ameriške demokracije so bili preroki. Predvideli so informa-
cijsko vojno, ki se bo dogajala v prihodnosti. Vedeli so, da je absoluten 
ideološki dekret nad informacijami z demokracijo skregan koncept. 
Kdor obvladuje, kaj je prav in kaj narobe, kaj je sovražno in kaj ne, 
se po definiciji postavi v vlogo tirana. Tudi če ima na začetku dobre 
namene. Čeprav zgodovinsko gledano takšni poskusi skoraj nikoli niso 
bili benevolentne narave. Poleg nedotakljivosti življenja je v pravu 
pravica do svobode govora jedrna pravica zahodne civilizacije. Kot je 
rekel slavni ameriški pravnik in ustavni sodnik Oliver Wendel Holmes: 
“Če obstaja načelo ustave, ki ima prednost pred drugimi, je to pravica do 
svobodnega izražanja. In sicer ne izražanja tistih, s katerimi se strinjamo, 
ampak tistih, ki jih sovražimo.”

Vojna proti sovražnemu govoru, ki bi jo radi bili Tanja, Domen in 
Milan, v resnici poteka že v več državah. Naj vam povem le dva primera

Recimo v Savdski Arabiji. Tam je najbližji svetovalec kralja Moham-
mada Bin Salmana, Saud Al-Kahtani, tudi neuradni urednik savdskih 
medijev. Na WhatsAppu je ustvaril skupino, kjer so vključeni vsi uredniki 
pomembnih publikacij v državi. Vsak dan jim da nova navodila, kaj se 
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Iskreno rečeno gre svoboda govora v nos mnogim. Tako na levici kot 
na desnici. A vedno je treba na izvrševanje pravice do svobode govora 
gledati lokalno, kajti razmere niso povsod po svetu enake. V Sloveniji 
svobodo govora zagotovo najbolj ogroža politična levica. Dokazov 
za to imamo ogromno. Od napadov različnih nevladnih organizacij 
do pritiskov, da se določenim medijem ukine oglaševanje. Da niti ne 
omenjam sodnega preganjanja, katerega krona je montirani proces 
proti patru dr. Tadeju Strehovcu, ki se zavzema za pravico do življenja 
najšibkejših v naši družbi – nerojenih otrok. Na Zahodu grožnjo svobodi 
govora tako predstavlja levičarska ideologija kulturnega marksizma, ki 
hoče zapreti usta vsem, katerih govor na kakršenkoli način žali ali boli 
družbene skupine, ki jih zagovarja levica.

V ta presveti balonček levičarstva spadajo vse rase, razen bele. V ta 
balonček spadajo vse religije, razen krščanstva. V ta balonček spadajo 

vse spolne usmeritve, razen heteroseksualcev. V ta balonček spadajo vsi 
“spoli”, razen moškega. V ta balonček spadata tudi ideologiji komunizma 
in socializma, vse druge se obsojajo. Po tej definiciji lahko vidimo, da je 
resnični sovražnik kulturnega marksizma heteroseksualni, beli, kapita-
listični, krščanski moški. In tem kriterijem je tudi prilagojena cenzura. 
Kdor zagovarja katerokoli od prej predstavljenih predpostavk, je fašist, 
rasist, ksenofob, islamofob, nacist in ga je treba utišati. Tako se začne, 
pa naj gre za levičarski ali desničarski ekstremizem.

A Slovenci imamo slabe izkušnje predvsem z levim ekstremizmom. 
Že med drugo svetovno vojno, sploh pa po njej je komunistična oblast 
dala zapreti, pobiti ali izgnati tiste, ki so govorili proti njej. Svoboda 
govora v komunistični Jugoslaviji je bila mit. In takšno Slovenijo si 
nekateri želijo leta 2018. Slovenijo, v kateri se nekaterih stališč ne bo 
smelo zagovarjati, in Slovenijo, v kateri bo govor, kritičen do levičarske 

Ali je že kdo pomislil, kaj nas čaka kot naslednja stopnja? Ali bo prišlo od uvajanja prisilnega govora, tako kot je to popisal na NOVA24TV Aleksander 
Rant pod naslovom “Po ukinjanju svobode nas čaka uvajanje prisilnega govora”?

lahko napiše in česa se ne sme. Zaradi česa te bo danes kralj pohvalil, 
jutri pa morda obglavil. Ko je Savdska Arabija sprožila embargo proti 
Katarju, so vsi novinarji dobili navodila, kako od tistega dneva naprej 
pisati o Katarju. Če so v sredo napisali kaj slabega o sunitskih bratran-
cih, so bili lahko tudi zaprti zaradi razžalitve. V četrtek, po javni objavi 
embarga, so dobili neuradne iztočnice o tem, s kakšnimi argumenti 
morajo kritizirati Katar. Al-Kahtani je s pomočjo varnostnih celo ugrabil, 
zasliševal in pretepal skupine savdskih poslovnežev in novinarjev, ki se 
z embargom niso strinjali. Z lanenimi biči so jim dodobra razložili, da 
je apologetstvo do Katarja od tistega dne naprej sovražni govor. Taisti 
Al-Kahtani je iz Riada po Skypu dajal navodila skupini poklicnih vladnih 
morilcev, ko so ti obglavljali do savdskega kralja kritičnega novinarja 
Washington Posta, političnega disidenta Džamala Hašokdžija. Ko so mu 
rezali glavo, je bojda dejal: “Pripeljite mi glavo tega psa domov.” Saj mu 
oprostimo, ne? Pač, mednarodno vplivni in medijsko odmevni Hašokdži 
je bil kriv širjenja sovražnega govora, kar bi lahko za družino Al-Saud 
postalo eksistencialno vprašanje. Ogrožen bi bil mir!

Podoben boj proti sovražnemu govoru se že vsaj leto dni dogaja 
tudi na Kitajskem. Program socialnih točk v poskusni fazi deluje že od 
leta 2014, povsem pa bo zaživel leta 2020. Nadziral bo vso populacijo, 
pri tem pa bodo sodelovale vse javne in zasebne institucije. Državni in 
lokalni vladni uradi, mediji, ponudniki internetnih storitev, mobilni 
operaterji, detektivske agencije, policija, vojska, zdravstvene in izobra-
ževalne institucije … Program socialnih točk meri vse okvire življenja 
in daje negativne točke za slabe navade, kot so kajenje v nekadilskih 
prostorih, preklinjanje, pretepanje, pijansko razgrajanje, hoja po travi, 
kjer je napis, da se to ne sme, in ja … tudi objavljanje lažnih novic na 
internetu. Pri čemer je definicija lažnih novic povsem v presoji za to 
usposobljenih vladnih uradov. Tudi kritika marksizma se šteje za lažno 
novico, ki posamezniku – če ga ujamejo – prinese negativne točke. 
Prav tako vsaka kritika komunistične partije, predsednika Xingpinga 
ali članov vrhovnega kongresa. Ko državljan zbere preveč negativnih 
točk, ga bodo doletele različne posledice. Morda ne bo smel potovati v 
tujino. Morda ne bo smel kupiti letalskih, avtobusnih ali vlakovnih kart 

(kar je za povprečnega Kitajca, ki dela 1.000 kilometrov stran od doma, 
huda omejitev, saj za kitajsko novo leto ne bo videl družine). Morda 
bodo gospodarske družbe dobile ukaz, da vas ne smejo zaposliti. Bolj 
se boste pregrešili, bolj vam bo država odžirala posamezne – nam tako 
samoumevne – privilegije, dokler ne boste povsem izolirani od družbe, 
v kateri živite. Ne boste potovali, ne boste imeli službe, ne boste se sme-
li  poročiti, imeti otrok, če pa že imate otroke, pa jim bo prepovedan vpis 
v boljše izobraževalne institucije. Kritika oblasti je sovražni govor, ki vas 
bo pripeljal v popolno osamo, kjer vam ne bo preostalo nič drugega, kot 
da iz obupa skočite z mosta v onesnaženo reko Jangce. Drastični ukrepi, 
a potrebni za ohranitev notranjega miru. Pekinški komunistični oligarhi 
pač ne smejo dovoliti, da bi njihovi podjetni državljani začeli razmišljati 
preveč po tajvansko ali hongkonško. To bi ogrozilo celotno civilizacijo!

Prihodnost je v rokah svobodnih
Savdska Arabija in Ljudska Republika Kitajska sta le dve od mnogih 

totalitarnih režimov, kjer sovražni govor že aktivno preganjajo. Ker vedo, 
da predstavlja nevarnost za mir. Ker je zaradi njega ogrožena civilizacija. 
In ko rečejo civilizacija, je to sopomenka za oblast v njihovih rokah. 
Zato so za pregon sovražnega govora pri nas najbolj zavzeti neposredni 
politični potomci likvidatorjev, ki so najprej v le nekaj tednih pobili 
večstoletno generacijo podjetniškega meščanstva, nato pa 46 let po 
vsem svetu lovili ljudi, ki so predstavljali kritični odmev velike morije. 
Kritiki revolucionarnih uspehov samoupravnega socializma so bili 
vendar nevarnost za (njihovo interno) civilizacijo. Zato je bil vsak tretji 
politik in novinar, ki je še danes na sceni, zavesten udbaš. Preganjali 
so sovražni govor in nas ščitili pred razkrojem civilizacije. Danes nas 
pred razkrojem (leve) civilizacije ščitijo Domen, Tanja in Milan. Brez 
njih bi bili že vsi fašisti. Resnično smo lahko hvaležni. Zahvalimo se 
njim in njihovim političnim apostolom na bližnjih lokalnih volitvah 
in (skorajšnjih) predčasnih volitvah v državni zbor. Nikoli nas ne bodo 
utišali. Leta 1945 so slovenstvu vzeli vse, kar je imelo, razen misli in idej, 
ki so se nato odločilno manifestirale v letih 1988-1991. Takrat so imeli 
vse v svojih rokah in postopoma izgubili. Tudi tokrat bodo. Prihodnost 
je v rokah svobodnih.
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Pisalo se je leto 1946. Bil je 20. februar, ko je predsedstvo Narodne 
vlade Slovenije takratnemu Ministrstvu za pravosodje poslalo dopis, ki v 
uvodnem stavku podčrtano opozarja, da gre za strogo zaupno zadevo. V 
njem predsedstvo sporoča, da finančni zakon o proračunu dohodkov in 
izdatkov federalne Slovenije za dobo julij-december 1945 ne bo izšel v 
Uradnem listu, da ga je treba natisniti v posebni številki uradnega lista, 
ki naj ima staro glavo, in da naj se natisne samo dvesto izvodov, ki naj 
se v celoti pošljejo predsedstvu vlade LRS (točno določeni osebi v točno 
določeno sobo). Sledi zelo jasno navodilo: »Mislim, da je stvar jasna. 
‘zgleda naj, da je bil zakon izšel v Uradnem listu dne 27. septembra 1945 
v štev. 38a. O tem naj javnost ničesar ne izve.« Dopis se konča s krilatico 
‘Smrt fašizmu – svoboda narodu’. Preden nadaljujemo – zadnji tajni 
uradni list SFRJ je izšel avgusta 1991, zadnji tajni uradni list v Sloveniji 
pa, po do sedaj znanih podatkih, leta 1988.

Na ta dopis sem se spomnila ob rohnenju zveze borcev zaradi zdaj 
že razvpitega intervjuja, ki ga je imel dr. Jože Možina z dr. Jožetom 
Dežmanom v enem izmed julijskih nedeljskih večerov na RTV SLO. V 
tem izredno gledanem intervjuju je, in verjetno je to cvetober borcev 
še posebej razkurilo, dr. Dežman brez dlake na jeziku, predvsem pa 
zelo preprosto, barvito in razumljivo razkrival pravo naravo t. i. naro-
dnoosvobodilnega boja, v katerem je komunistična partija popolnoma 
hladnokrvno in preračunljivo izrabila domovinska čustva zavednih 
Slovencev, da si je primorila oblast. Zveza borcev je generalnega 
direktorja RTV pozvala celo k razmisleku, ali so »oddaje Možine, ki 
potvarjajo našo preteklost in posledično sejejo med nami razdor in 
sovraštvo, primerne ali pa bi jih bilo najbolje ukiniti«. Se pravi oddaje, 
kot so Pričevalci, ki so že od vsega začetka trn v peti “komunističnim 
inkvizitorjem”, kot jih je poimenoval dr. Dežman. Da jih Pričevalci tako 

zelo motijo, ni nič presenetljivega. Nekaj so namreč suhoparne številke 
in pavšalno obmetavanje z izdajalci, nekaj drugega pa so osebne in 
predvsem pretresljive zgodbe posameznikov, ki so na svoji koži in na 
plečih svojih družin občutili komunistično med- in povojno nasilje in 
krivice. Za borce, tudi tiste, ki prejemajo borčevske privilegije, čeprav so 
morda v času vojne še nosili plenice ali pa jih niti še ni bilo, je verjetno 
še najbolj boleče, da je med pričevalci vedno več takih, ki so bili med 
vojno (sprva) naklonjeni partizanom, nato pa so, ker so nasprotovali 
komunističnemu pohlepu in zlorabi vojne za njihov vzpon, v enaki meri 
občutili komunistično zlo kot “ta beli”.

Predsednik Turnšek je bil ogorčen, ker so se v oddaji »zamolčala ali 
pa ponarejala dejstva in dogodki«. O tem, da v pismu nobene ugotovitve 
oz. trditve, izrečene v pogovoru, z nobenim protiargumentom ni zavrnil, 
temveč je udrihal kar tako počez, predvsem pa z govorico, ki je dišala po 
tisti izpred sedemdesetih let, je bilo že toliko povedanega, da o tem tu 
niti ne bi pisala. Raje se bom vrnila k v uvodu omenjenemu dopisu, na 
katerega sem se, kot sem omenila, spomnila ob obtoževanju borcev glede 
ponarejanja dejstev in dogodkov. Če ta dopis (kot toliko drugih, nastalih 
pod peresom komunizma) ni popolna ponaredba, potem res ne vem, kaj 
je. »Javnost naj o tem ničesar ne izve,« je v njem jasno zapisano. To zahtevo 
ali bolje ukaz so ponavljali vsa naslednja desetletja.

Javnost naj ničesar ne izve o vrnjenih domobrancih. Javnost naj 
ničesar ne izve o izpuščenih iz zaporov in na poti domov umorjenih. 
Javnost naj ničesar ne izve o čistkah v partizanskih vrstah ali o tem, da 
je partizanska stran pomorila več Slovencev kot okupator. Javnost naj 
ničesar ne izve o sodelavcih udbe in njenih/njihovih metodah dela. Jav-
nost naj ničesar ne izve o privilegijih komunistične elite (o teh je Študijski 
center za narodno spravo izdal celo knjigo). Javnost naj ničesar ne izve o 

Ukinjanje svobode govora je v bistvu korak nazaj, korak v totalitarnost, kjer je potem treba uvesti nazaj vse, kot je bilo “takrat”, od Udbe, ki je imela 
vsa pooblastila, do javnosti, ki ni imela pravice biti obveščena, pa do Golega otoka ali Gulagov. Brez teh “osnovnih pomagal” totalitarni režim, v katerega 
leze Slovenija, ne more obstojati. O tem je spregovorila dr. Helena Jaklitsch v Novi Slovenski zavezi v članku “Smrt svobodi govora – svoboda enoumju.

ideologije, prepovedan. A vsi tisti, ki mislite, da boste pač tiho in bo šlo 
vse mirno mimo, se motite. Po ukinjanju svobode govora sledi predpi-
sani govor. Ne le česa ne smete govoriti, ampak kaj morate govoriti. Ta 
oblika fašizma, ki prihaja z levice, je že v veljavi v Kanadi. Tam je država z 
zakonom predpisala, kako se morajo naslavljati transspolne osebe. Kdor 
jih tako ne naslavlja, je kaznovan. Tudi če mislite, da so najrazličnejše 
spolne identitete neumnost, ki nimajo nobene podpore v biologiji, vas 
bodo vseeno kaznovali. Država, v tem primeru Kanada, se je odločila, 
da so spolne identitete dano znanstveno dejstvo (kar niso, op. p.), in 
preganja vse, ki ne uporabljajo prisilnega govora. Toliko za dvomljivce.

Zakaj je treba braniti svobodo govora za vsako ceno? Ker lahko jutri 
doživimo obrat v politični mentaliteti in na oblast pride nacionalni 
socialist (hvala bogu, pri nas takšne stranke nimamo), ki bo preganjal 
levo misleče posameznike. Svoboda govora je namreč dvorezen meč. 
Rani tako leve kot desne. Svobodni govor boli, ne zanimajo ga čustva 
posameznikov. In samo v okolju, kjer vlada svobodni govor, se lahko 
izoblikujejo najjasnejša stališča do težav, s katerimi se spopadamo 
ljudje. Svet je krut in neprijazen in težav ne moremo reševati tako, da 
slabiče še dodatno zavijamo v vato in jim dajemo potuho. Treba je več 

govoriti, treba je izražati svoje mnenje, jasno in glasno. Vsem, ki bi radi 
ljudem natikali nagobčnike, je treba reči: ne, hvala.

Vzemimo za primer povojne poboje. Če utišamo tiste, ki govorijo 
o genocidu nad lastnim narodom, ki govorijo o nečloveški krutosti 
revolucije, ki govorijo o tem, kako je komunizem največje zlo, bomo 
dobili pravoverno verzijo zgodovine. Narod bo še naprej razdeljen, še 
naprej bo molče prenašal zgodovinske krivice. Če pa dopustimo dialog, 
se bo izkristalizirala resnica, ki je dokaj dobro znana. Mnogi so šli v OF 
zaradi želje po osvoboditvi Slovenije in mnogi so umrli zaradi apetitov 
komunistov, ki so namesto osvobodilnega boja izvedli revolucijo. Le z 
dialogom bomo prišli do resnice, kajti resnica je ena sama. Lahko se 
razlikujejo naši pogledi nanjo, a vseeno ostaja ena.

Zato je pomembno braniti svobodo govora, tudi če nas kdaj bolijo 
ušesa in srce ob poslušanju “nebuloz” političnih tekmecev. Treba je 
stati na argumentih. Levica bi rada omejila svobodo govora, ker nima 
argumentov, poznajo le argument moči. Jaz lahko, ker imam oblast, ti 
ne smeš, ker oblasti nimaš. Dokler bo vladala takšna mentaliteta, dokler 
bodo ljudje volili politike, ki bi radi uvajali cenzuro, Slovenija ne bo ne 
svobodna ne osvobojena spon krvave preteklosti.
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preganjanjih zaradi prepričanja (Angela Vode je bila persona non grata 
vse do svoje smrti). Javnost naj ničesar ne izve o vsebini povojnih arhivov.

»Javnost naj ničesar ne izve,« ponavljajo tudi danes, samo da zdaj 
to poimenujejo drugače. »Odgovornost pomeni sprejeti odločitev, da 
se o določenih zadevah ne bo poročalo in o določenih stališčih ne bo 
razpravljalo. To ni cenzura, ampak odgovorno medijsko delovanje,« je 
odlično ubesedila razmišljanje levičarskega mainstreama, kot se danes 
moderno reče, ena od sodelavk Mirovnega inštituta in seveda ‘medijska 
strokovnjakinja’. Bolj jasen poziv k cenzuri in omejitvi svobode govora 
vsem, ki drugače mislijo, si težko zamislimo. No, k temu je z uvedbo 
spletne policije še pred volitvami pozival podmladek stranke, ki je v novi 
vladi prevzela Ministrstvo za pravosodje. Tisto ministrstvo, ki je bilo pred 
dvainsedemdesetimi leti pozvano, naj »javnost ničesar ne izve«. Javnost 
naj ničesar ne izve o nevzdržnem zadolževanju države zaradi nenasitnih 
apetitov udbomafije in njenih podanikov. Javnost naj ničesar ne izve o 
kraji znotraj državnih podjetji, o iranskem pranju denarja, o nelegalnih 
prehodih meje, o statističnih podatkih glede nasilja, povzročenega s 
strani migrantov. Javnost naj ne izve, da se mnogim zdi teorija spola 
čista norost, “omračitev uma”. Javnost naj ne izve za množične shode v 
podporo življenju, dostojanstvu vseh, tudi umirajočih in bolnih. Celo ono 
bi lahko ponovili »javnost naj ničesar ne izve o privilegijih komunistične 
elite« ali pa javnost naj ničesar ne izve o vsebini povojnega arhivskega 
gradiva, kar je še ohranjenega. Samo izraz komunistična bi bilo treba 
zamenjati, saj si danes pravijo drugače – »napredni« in »odprti«.

Ogorčenje nad intervjujem je izrazil tudi na novo (in prvikrat) izvo-
ljeni poslanec državnega zbora, ki je svoje javno pismo, naslovljeno na 
generalnega direktorja RTV, zaključil s (praktično identičnim) pozdravom 
kot je oni iz leta 1946: Smrt fašizmu – svoboda narodom. Vse lepo in 
prav. Leta 1991 smo v ustavo jasno zapisali, da je vsakomur »zagoto-
vljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja«; lahko bi 
še dodali – če le tega človek izraža spoštljivo. Torej ima tudi poslanec 
kot človek pravico povedati svoje mnenje kadarkoli in kjerkoli, če je le 
spoštljiv. Toda uporaba pozdrava totalitarnega režima na dopisu z glavo 
državnega zbora naše države pa upravičeno zbudi ogorčenje pri vseh, 
ki so si želeli samostojno in demokratično Slovenijo; vseh, ki so zanjo v 
osamosvojitveni vojni dali življenje; vseh, ki so bili pod tem pozdravom 
poslani v povojna koncentracijska in delovna taborišča, doživeli politično 
gonjo, odvzem premoženja ter/ali so bili pod tem pozdravom krivično 
obsojeni na dolgoletne zaporne kazni. Taka zloraba glave državnega 
zbora upravičeno zmoti vse, ki hočemo živeti v svobodni, demokratični 
in pravni državi. V državi, kjer pravice enega/ene skupine niso nad pra-
vicami drugega/ druge skupine, ampak smo vsi enakopravni! V državi, 
kjer imajo prostor na nacionalni televiziji tudi tisti, ki sedemdeset let 
niso smeli spregovoriti. Vsaj ne na glas ali javno. Saj veste, v duhu zgoraj 
napisanega – o tem naj javnost ničesar ne izve.

Poslanec iz stranke, ki domuje na naslovu nekdanje Komunistične 
partije, tistim drugim, ki morda nosijo drugačno zgodbo, kot je zapisana 
v njihovih uradnih zgodovinskih čitankah, torej ne priznava pravice do 
svobode govora. Nadnje kliče pogrom in pregon, čeprav v istem pismu 
izraža svojo skrb, ker želi del politike prepovedati kopanje drugače 
verujočih v burkiniju, ter opozorja, da po Evropi in v Sloveniji straši 
pošast nacionalizma, ksenofobije, islamofobije in sovraštva do drugih, 

zaradi česar si »takšnega revidiranja zgodovine na nacionalni televiziji 
ne bi smeli privoščiti«. Mimogrede, tudi on svojega poziva k cenzuri na 
RTV ni podprl s konkretnimi dokazi in argumenti, s katerimi bi ovrgel 
navedbe obeh zgodovinarjev, ki sta dobila besedo na javni televiziji ti-
stega nedeljskega večera. Še bolj strašljivo je, da je lahko tako izključujoč 
človek, ki nima niti še štirideset let in ki naj bi se večino svojega življenja 
napajal v vrednotah demokracije in spoštovanju drugega. Naj ga torej 
ob tem zavzemanju za drugače verujoče in njihovo pravico do kopanja v 
obleki spomnim, da prav njegova stranka najbolj trdovratno nasprotuje 
uresničitvi odločbe ustavnega sodišča, s katero je to ugotovilo diskrimi-
nacijo otrok, ki obiskujejo zasebne šole. Pri tem je iz besed in ravnanja 
stranke in njenih poslancev (privržencev) popolnoma jasno, da je njihovo 
nasprotovanje naperjeno izključno in samo proti katoliškim šolam. Saj 
razumem njihov strah. 0,3 odstotka generacije se vsako leto izmuzne 
njihovemu neposrednemu ideološkemu nadzoru, ki so ga vzpostavili v 
javnih šolah. Naj bo gajba še tako velika, eno »gnilo« jabolko lahko uniči 
vsa druga … Od poslanca, glede na njegovo pismo, torej pričakujem, 
da bo napel vse sile, da bo stranka, ki ji pripada, naredila vse in še več 
za čimprejšnjo odpravo diskriminacije otrok na podlagi (katoliške) vere. 
Kar pa se tiče prepovedi revidiranja zgodovine, h kateri je pozival, pa bi si 
želela njegovega nekoliko boljšega poznavanja zakonitosti zgodovino-
pisja. Ni obdobja v zgodovini, ki bi bilo enkrat za vselej opisano. Vsak na 
novo odkrit dokument, pričevanje, arheološki ostanek zahteva ponoven 
razmislek o določenem času in dogajanju. Za podkrepitev tega naj si 
izposodim odgovor prof. dr. Kajetana Gantarja, izrečen v intervjuju, ki 
ga je pred časom dal za Zavezo: »O Juliju Cezarju smo se dolgo učili, da 
je bil največji rimski državnik, da je delal za dobrobit Rimljanov, danes 
pa vemo, da je v Galiji nad keltskimi plemeni, ki niso bila nepismena, 
naredil pravi genocid.« Sicer pa naj mladega poslanca še spomnim, da 
so pravzaprav ‘njegovi’ največji mojstri njim prilagojenega ̀ revidiranja’; 
da vsa ta desetletja interpretirajo zgodovino tako, kot jim paše; glede 
na trenutne potrebe za ohranitev oblasti. Najprej je bila komunistična 
revolucija, potem je ni bilo, zdaj je spet. Bili so povojni poboji, drugič 
spet ne, saj naj bi vojna pri nas trajala še globoko v poletje 1945. In tako 
naprej in naprej. Mimogrede, upam, da bo poslanec, ki s prstom kaže na 
drugače misleče in jih v pismu lahkotno obtožuje nacionalizma, kseno-
fobije, islamofobije in sovraštva do drugih, z enako obtožujočim javnim 
pismom obsodil vse, ki nasprotujejo pokopu med vojno pomorjenih 
Romov na ljubljanskih Žalah. Pričakujem, da bo odločno obsodil vse, ki 
zlivajo gnojnico po tistih, ki v ljubezni do domovine vidijo vrednoto, vse, 
ki katoličanom zanikajo pravico do aktivnega vključevanja v sodobno 
družbo, in vse, ki (skoraj) z inkvizicijsko gorečnostjo napadajo tiste, ki 
zagovarjajo spoštovanje človeka od njegovega spočetja do naravne 
smrti. Da je »javnost naj ničesar ne izve« še danes vodilo kontinuitetnih 
strank, smo bili priče v času nastajanja nove vlade, ko se v medijskem 
prostoru ni prav dosti razglabljalo o strokovnih kompetencah ljudi, ki so 
prevzeli vodenje države, in o njihovih zakulisnih povezavah ter botrih, 
kar bi sicer upravičeno pričakovali.

Smo pa bili zelo podrobno seznanjeni z delovanjem Štajerske varde. 
Tudi prva novica zgodaj zjutraj po prisegi v internetnih medijih ni bila 
nova vlada, temveč obrobne novičke. Tako smo v »najbolj obiskanem 
spletnem portalu« najprej izvedeli, da je pes ugriznil otroka. No, morda 
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Po sklepnih ugotovitvah dr. Jaklitscheve in dr. Cukjatija menim, da zaključni komentar sploh ni potreben.

Človek kot bitje nagonsko išče svojo duhovno-telesno celoto. To 
celovitost mu zagotavlja usklajen svetovni nazor, ki ni le predstava 
o svetu in človekovem mestu v njem, marveč tudi pogled na celotno 
resničnost in na naloge, ki mu jih nalaga ta resničnost. Če so človekova 
dejanja v nasprotju z njegovim razumevanjem sveta, postane človek 
nemiren, razklan, nesrečen. Če takega ravnanja noče spremeniti, potem 
se za pomiritev notranjega konflikta včasih zateče k spremembi oziroma 
prikrojitvi svojega  nazora. V upanju, da bo s tem svoja ravnanja opravičil 
in jim dal globlji smisel.

Ne dolgo nazaj je slovenski narod trpel pod čudnim človeškim rav-
nanjem, ki je bilo odraz čudnega svetovnega nazora. Ne vem, kaj je bilo 
prej, ali ravnanje ali nazor. A ta čudni nazor, ki naj bi še vedno opravičeval 
nekdanje množične zločine, postaja iz leta v leto vse bolj čuden in smešen. 
Celo otroci se nič več ne igrajo partizanov in Nemcev, le še nekateri stari 
zastavonoše rdeče zvezde se še vedno igrajo partizane in domobrance.

Celotni “avantgardi” se izmikajo tla pod nogami in grozi jim, da jih 
bo zgodovina dokončno povozila. Na čem naj temeljijo svojo “avant-
gardnost”? Na revoluciji in njenih zločinih? “Tekovine revolucije” so 
tudi njim bolj v sramoto kot v ponos. Na komunistični Jugi in njenem 
bankrotu? Jugoslavije ni več – za Slovenijo gre! Na nasprotovanju 
slovenski osamosvojitvi? To bi pa najraje pozabili in se razglasili za 
osamosvojitelje Slovenije.

Socializem z mafijskim obrazom, ki želi biti avantgarda
Pred leti so najprej hoteli kar OF razglasiti za rojstvo slovenske 

državnosti, a je bilo to le malo prehudo, saj se je že leta 1945 slovenska 
partizanska vojska kar sama razpustila in oblast predala Titu. Zadnja 
leta pa so načrtovali in letos izvedli praznovanje 50-letnice, ko je bila 
po ukazu Tita v okviru jugoslovanske vojske tudi pri nas ustanovljena 
teritorialna obramba. Očitno so upali, da bo s takimi praznovanji 
in močno medijsko podporo jugoslovanska TO ali kar JLA oziroma 
komunistična partija postala v očeh javnosti izvor slovenske vojske 
in temelj samostojne demokratične države Slovenije. S tem bi morda 
nekako pomirili svojo vest glede nekdanjega nasprotovanja slovenski 

osamosvojitvi in se poleg veličastnih spomenikov Kardelja in Kidriča 
zavihteli na piedestal nekakšne državniške avtoritete.

Veliko časa, dela in denarja so vložili v ta projekt. Mogočna vrsta 
zastavonoš z rdečo zvezdo naj bi jasno dokazovala, kje je izvor in 
kdo je zaslužen za samostojno Slovenijo. Sam predsednik države in 
vrhovni poveljnik slovenske vojske naj bi blagoslovil ta shod in tako 
rekoč uzakonil jugo-komunistični izvor slovenske vojske. Naj se ve, da 
je partijsko vodstvo že pred petdesetimi leti načrtovalo samostojno 
Slovenijo (čeprav to ni bila nikoli njihova “intimna opcija”)!

Velike so želje po kontinuiteti
A predsednik države jih je prizemljil. Najprej je prepovedal simbole 

tiste vojske, ki nas je napadla. Na sami proslavi pa je jasno povedal, kdaj 
je bila ustanovljena slovenska vojska, ki nima nobene prave kontinuitete 
z nekdanjimi oboroženimi silami drugih držav, čeprav so morali v njih 
služili tudi Slovenci. Tudi ta dolgoletni projekt “legalizacije” jugo-ko-
munistične kontinuitete je torej padel v vodo. Svetovnonazorski temelj 
prejšnjega režima in ravnanja partijskega vodstva izgubljajo še zadnjo 
oporo. Breme preteklosti jim očitno postaja vse težje. In ne bodo se ga 
osvobodili, dokler ne sprejmejo resnice, priznanja in vsega, kar je v takih 
primerih dolžen storiti pogumen in pošten človek.

Velike so želje po kontinuiteti. Hudo ideološko vojno bijejo, da bi 
tudi po zlomu Jugoslavije in zgodovinskem rojstvu slovenske države 
ostali “avantgarda” in trajno ohranili nadzor nad državnimi finančnimi 
tokovi, medijskim prostorom in vplivnim kadrovanjem. Tudi če bodo 
hoteli ostati na odru zgodovine, bodo morali spremeniti svoj nazorski 
okvir, saj je stari že davno razpadel. Da bi posodobili oziroma spremenili 
svoja ravnanja, pa očitno niso sposobni.

Bitka za kontinuiteto še ni končana in se pravzaprav šele zaostruje. 
Gre za kontinuiteto v podobi globoke države in slovenske različice so-
cializma z “mafijskim” obrazom. Z revolucionarno prevaro in zločinom 
si je “avantgarda” na ramena naložili težko zgodovinsko breme. »Joj! 
Kam bi dél?« je v Aškerčevi pesmi Mejnik zastokal prevarant in dobil 
odgovor: »I, kjer si vzel!«

Ena izmed značilnosti te komunistične mafije, ki se poskuša obdržati na površju z drastičnim omejevanjem svobode govora, je tudi poskus, da bi si 
prilastili zasluge za slovensko osamosvojitev in tako dokazali kontinuiteto s komunistično Jugoslavijo, čeprav vsi vemo, da je bila njihova vloga ravno 
nasprotna. Žal so politične prilike in možnosti leta 1991 onemogočale, da bi jih posadili za rešetke. O tem in še čem je spregovoril na NOVA24TV dr. 
France Cukjati v članku “Socializem z mafijskim obrazom”.

je bila pa tudi to svojevrstna simbolika, s katero je medij, zavedajoč se 
(obvezne in ne)predpisane (samo)cenzure, želel kaj sporočiti. Javnost 
naj torej ničesar ne izve. To je mantra kontinuitete, to je mantra “odprtih” 
in “naprednih”. To je podlaga za cenzuro vseh, ki drugače mislijo. Pred 
sedemdesetimi leti so take zmetali v jame, danes jim demokracija, 
kolikor je vendarle imamo, vpetost v evropski prostor in internet tega 
ne omogočajo. Toda nastopa čas, ki bo zopet prinesel (pravzaprav je že 
pred vrati) boj za pravico do svobodne besede, svobodne misli. Pravico 
do drugačnega pogleda na svet in človeka, kot ga hoče vsiliti radikalna 
levica. Že današnji čas nam kaže, da bo ta boj trd, krut, neusmiljen in 
izključujoč. Na nas je, da se ne pustimo ustrahovati, da ne podležemo 

zmerljivkam, ki jih lepijo na normalnost, čeprav bo težko, glede na to, 
kdo obvladuje medije, šolstvo in sploh javni prostor. Toda vedeti mora-
mo: če imamo radi svojo domovino, še nismo ksenofobi; če zagovarjamo 
družino, v kateri sta oče in mati, še nismo homofobi; če opozarjamo na 
nekompatibilnost islamskega dojemanja žensk s položajem žensk v 
zahodnem (v krščanstvu utemeljenem) svetu, še nismo islamofobi; če 
obsojamo žrtvovanje slovenskega človeka in njegove zvestobe narodu 
za potrebe komunističnih elit, še nismo izdajalci in kolaboracionisti. 
Bodimo torej čuječi in se z vso srčnostjo postavimo za vrednote, na 
katerih so naši predniki gradili Evropo in našo domovino. Brez skrbi, 
med njimi sta bili tudi odprtost in sprejemanje drugačnosti.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM

V BETLEHEM
nadaljevanje

Zviti	Grki	so	znali	od	tega	kraja	pregnati	katoli-
čane,	da	imajo	le	malo	pravice	do	njega.
Po	stopnicah	pride	vojak;	straži	se	menjata.	Pre-

den	nastopi,	prižge	svečico	in	pregleda	vse	skrbno,	
če	česa	ne	manjka.
Votlina	je	precej	prostorna;	ima	še	dva	oltarja,	

do	katerih	imajo	frančiškani	več	pravic.	Prvi	je	na	
mestu,	kjer	so	stale	jaslice,	drugi,	kjer	so	Dete	molili	
trije	Modri.
Še	enkrat	pogledam	tja	na	najsvetejši	kraj,	da	

se	podobno	vtisne	neizbrisno	v	dušo.	Odideva	po	
ozkem	hodniku	še	v	druge	podzemeljske	prostore,	
ki	so	jih	posvetile	osebe,	ki	so	tukaj	stanovale.	Tu	
je	kapelica	sv.	Jožefa,	grob	sv.	Hieronima,	sv.	Pavle	
in	 njene	hčere,	 kapelica	nedolžnih	 otročičev.	Nad	
oltarji	 je	nekaj	 lepih	slik.	Razume	se,	da	je	v	teh	
prostorih	silno	vlažno.

Po	drugih	stopnicah	prideva	v	katoliško	župnijsko	
cerkev	sv.	Katarine.	Stavba	je	preprosta,	prostori	
obširni	 in	vse	zelo	čedno.	Posamezni	betlehemski	
verniki	v	svojih	slikovitih	nošah	prihajajo	in	odhajajo.
Oglasiva	se	v	frančiškanskem	samostanu,	kjer	se	

tudi	malo	pokrepčava.

Raz	streho	je	lep	razgled	na	mestece	in	prijazno	
okolico.	Pokrajina	ima	nekaj	izredno	milega,	mestece	
je	kakor	otok	sredi	suhe	puščave.	V	bližnjem	vrtu	
stoji	ob	zidu	staro	oranžno	drevo.	Pravijo,	da	ga	je	
zasadil	sv.	Hieronim.
Posloviva	se	od	samostana	in	svetišča.
Preko	samostana	Armencev	prideva	do	majhne	

cerkvice	nad	mlečno	votlino.	Izročilo	pravi,	da	se	je	
sv.	Družina	tu	sem	skrila,	in	ko	Marija	sliši	o	Herodovi	
nakani,	se	prestraši	in	nekaj	mleka	kapne	na	skalo.	
Votlina	 je	 lastnina	katoličanov	 in	prava	 ljubljenka	
Betlehemčank.	Prostori	so	snažni,	oltarji	lepo	okra-
šeni;	tu	se	praznuje	majniška	pobožnost.	V	bližini	je	
pokopališče,	kjer	čakajo	Betlehemčani	dan	vstajenja.
Stopiva	še	na	rob	griča.	V	nižavi	se	vidijo	polja,	

nekaj	vasi	in	onkraj	doline	suho	gorovje.
Pri	vasi	Bet-Sahur	se	vidi	Boozova	njiva,	kjer	je	

Ruta	pobirala	klasje.	Vidi	se	tudi	sredi	ograjenega	
oljčnega	nasada	majhna	kapelica,	 kjer	 so	pastirji	
začuli	nebeško	petje:	»Slava	Bogu	na	višavi!«
Ko	se	vrneva,	naju	obsujejo	kramarji	in	ponujajo	

svoje	reči	v	vseh	mogočih	jezikih.	Že	zaradi	nadlež-
nosti	moraš	nekaj	kupiti.
Čez	trg	hodijo	cele	trume	mladih	Betlehemčank	

proti	 frančiškanskemu	 samostanu.	 V	 rokaj	 nosijo	
vence,	rože	in	umetne	okraske	za	okras	cerkve,	ki	
se	pripravlja	na	Telovo.	Ljubki	obrazi	pričajo,	da	je	
sloves	o	njihovi	lepoti	opravičen.	Še	bolj	jih	kinča	
deviška	 čednost.	 Betlehemčanke	 so	 po	 lepoti	 in	
devištvu	prave	sovrstnice	Marijine,	ki	je	tukaj	kot	
najsrečnejša	mati	porodila	svojega	edinega	Sina.
Krasna	poslopja	in	lepe	cerkve,	ki	se	dvigajo	nad	

hišami,	so	večinoma	zavodi.	Le	težko	sem	zapustil	
ljubko	mestece.
V	Tan-Turju	pri	usmiljenih	bratih	se	pogovarjamo	

nekaj	časa	o	daljni	domovini.	Brata	Primitiva,	Slo-
venca,	so	ravno	preteklo	nedeljo	pokopali.	Našel	sem	
pa	brata	Damijana,	s	katerim	se	se	že	prej	seznanil	
na	Koroškem.
Palestinsko	vino	nas	je	razgrelo,	dasi	tega	zaradi	

vročine	ni	bilo	treba.	Končno	zaokrožimo	tukaj	na	
tujih	tleh	nekaj	domačih.
Skoraj	je	že	noč,	ko	dospeva	nazaj	v	Jeruzalem.

3. OLJSKA GORA –
PRI FRANČIŠKANIH –
PO ULICAH – TELOVO

OLJSKA GORA
Odmašujem	v	kapeli	bičanja.	Na	vseh	oltarjih	se	

mašuje,	ker	so	prišli	laški	romarji.	V	novem	svetišču	
done	sladki	glasovi	orgel,	duša	je	kakor	v	nebeškem	
Jeruzalemu.
Potem	greva	z	rojakom	na	Oljsko	goro.

POPOTOVANJE
PO JERUZALEMU

Cerkev sv. Katarine
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Na	mostu	 čez	Cedron,	 ki	 je	 sedaj	 sevé	popol-
noma	suh,	naju	napadejo	gobavci,	da	se	jih	komaj	
odkrižava.
Na	levi	strani	je	stara	stavba	z	lepimi	vrati.	Med	

kamenjem	 raste	 trava.	 To	 je	 pročelje	Marijinega	
groba.	Vstopiva.	Močan	duh	kadila	me	skoraj	oma-
mi.	Po	stopnicah	se	gre	globoko	navzdol.	Spodaj	je	
vse	razsvetljeno;	neprijetni	glasovi	udarjajo	na	uho.	
Cerkev	je	v	izključni	lasti	Grkov	in	Armencev	in	ti	
opravljajo	ravno	svojo	službo	Božjo.	Skoraj	tesno	
mi	postane	v	podzemeljskih	prostorih;	kričanje	ima	
nekaj	divjega.	Razkolnika	je	treba	samo	videti	pri	
službi	Božji	in	takoj	spoznaš,	da	nima	resnice.	Tu	je	
res	pravi	grob.	Stene	so	pokrite	s	težkimi	prepro-
gami.	Od	lučic	in	sveč	šviga	senca	kakor	bi	se	pa	
stenah	podili	duhovi	iz	drugega	sveta;	spreleti	me	
groza	onstranskega	življenja.	Duhoven	naju	poškropi	
z	rožno	vodo;	diakona	dirjata	s	kadilnicami	od	oltarja	
do	oltarja.	V	globočini	je	tudi	studenec.

Lepo	 je,	 da	 je	 ljubezen	do	Matere	Božje	 tukaj	
združila	ne	samo	vse	krščanske	vere,	ki	hodijo	sem	
molit,	ampak	zbližala	celo	razne	vere.	Tudi	musliman	
ima	tu	svoj	molitveni	prostor.
Od	krika	me	bolijo	ušesa.	Odideva.
Preko	cerkvenega	zidu	je	vhod	v	votlino	smrtnih	

težav.	Kako	prijazno	 je	 tu,	kako	se	 lahko	moli.	V	
očeh	se	zasveti	solza,	če	pomisliš,	da	je	tvoj	Zveličar	
tukaj	potil	krvavi	pot.	Na	stranskem	oltarju	je	lepa	
podoba:	Juda	poljubi	svojega	Učenika!	Neznansko	
mil	je	pogled	Kristusov;	na	ustih	se	mu	bere	beseda:	
Juda...	prijatelj...!
Onkraj	ceste	je	visoka	ograja	okoli	vitkih	cipres	

in	starih	oljk.	To	je	najlepši	kraj	v	Jeruzalemu	–	vrt	
Getsemani.	 Frančiškani	 ga	 čuvajo	 kot	 svoj	 biser.	
Zveličar	ni	nikoli	prenočil	v	mestu.	Šel	 je	ali	sem	
na	kako	pristavo	ali	onkraj	gore	k	prijatelji	Lazarju.
Tu	sem	je	prišel	tudi	ono	zadnjo	noč.
V	bližini	je	prostor,	kjer	so	dremali	utrujeni	apo-

stoli;	rdečkast	steber	zaznamuje	kraj,	kjer	je	Juda	
izvršil	svoj	zločin.
Sonce	že	hudo	pripeka.	Hiteti	morava,	da	dospeva	

na	vrh	gore.
Udariva	jo	po	srednji	poti	mimo	ruske	cerkve	sv.	

Magdalene.
Oljska	gora!	Kolikokrat	mi	je	donela	ta	beseda	v	

duši	že	v	mladosti.	Zdaj	stopam	po	tvojem	pobočju.	

Ne	moreš	se	ponašati	 s	posebnim	krasom.	Le	ob	
vznožju	počiva	oko	na	blagodejnem	zelenju	vitkih	
cipres	in	sanjavih	oljk,	ki	ti	zakrivajo	tako	gola	rebra.	
Ponižali	so	te	do	mrtvega	pokopališča,	tebe,	sveta	
gora,	ki	si	nekdaj	nosila	neštevilno	blestečih	svetišč.	
A	niso	te	še	popolnoma	oropali.	Tem	dražje	mi	je	
vse,	kar	ti	je	še	ostalo.
Pot	curkoma	kaplja	raz	čelo,	ko	dospeva	v	srednji	

višini	do	nizkih	vrat.	Mlad	Arabec	odpre.	Pogledava	v	
preprosto,	snažno	kapelico,	potem	sedeva	na	skrbno	
obdelanem	vrtu.
Oko	se	obrne	proti	Jeruzalemu.	Kakor	bi	zrlo	nov,	

nepoznan	svet	gleda	neprestano	na	mesto,	ki	žari	
v	svitu	jutrovskega	sonca;	iz	prs	se	izvije	občudo-
valni:	ah!
Dr.	Ehrlich	mi	razloži,	da	je	tukaj	menda	mesto,	

kjer	se	je	Gospod	razjokal	nad	Jeruzalemom.
Prišel	 je	 tam	 iz	 Betfage.	 Sprejeli	 so	 ga	 kakor	

kralja.	Vse	mu	kliče:	Pozdravljen,	kralj!	Tu	si	ne-
koliko	odpočije	sredi	svojih	učencev.	Njegovo	oko	
gleda	v	prihodnost.	Učenci	vidijo	mesto	pod	seboj.	
Kras	templja	jih	omami.	»Gospod,	poglej,	kakšna	
lepota,	kakšni	kamni!«	On	pa	se	zamisli	in	solze	se	
mu	uderejo	čez	lice:	»V	tla	te	bodo	pomandrali	in	
kamna	ne	bodo	pustili	na	kamnu!«
Zakaj	se	solzi	Zveličarjevo	oko?	–	Kdor	stoji	na	

tem	mestu,	 bo	 umel	 njegove	 solze.	 Vidi	 krasno	
mesto,	zre	bleščeči	tempelj,	gleda	mogočno	obzidje	
–	pozna	trdovratnost	in	ve	za	nehvaležnost,	gleda	
tudi	strašno	kazen	nad	mestom,	zre	v	dolini	Jozafat	
vesoljno	sodbo	–	in	to	mu	stre	srce,	v	obilni	bolesti	
pretaka	solze.
A	kaj	zre	iz	tega	kraja	moje	oko?	Templja	ni	več,	

Jeruzalemčani	so	pomandrani	v	tla,	mestu	je	pa	bilo	
prizanešeno.
Dandanašnji	 Jeruzalem,	 kakor	 se	 vidi	 odtod,	

spada	med	najlepša	mesta	sveta!

Mesto	na	višavi!	Gore	in	doline	se	združujejo,	da	
je	kraj	prava	naravna	trdnjava.	Ozko	so	stisnjena	
zidovja,	ulice	je	komaj	zapaziti,	večjih	trgov	sploh	
ni;	prostor	je	drag.	Le	na	Moriji	je	prazno,	dasi	sta	
tam	dve	slavni	džamiji	–	manjka	pač	srce	Jeruzale-
ma	–	tempelj.	Celo	podobo	obdaja	ponosno	zidovje	
s	svojimi	stolpi	in	utrdbami.
Manj	se	zadovolji	oko	z	okolico.	Malokaj	zelenega,	

pač	pa	okoli	in	okoli	grobovi,	trd,	gol	kamen,	votline,	
podrtine	–	smrt.
Ni	dvoma:	za	mesto	so	časi	slave	minili,	živi	le	

še	od	preteklosti.	Postaralo	se	je,	preveč	bridkosti	

Cerkev Marijinega groba

Jeruzalem z Oljske gore



je	doživelo,	vendar	se	mu	poznajo	še	poteze	lepote	
in	nekdanje	mladeniške	krasote.	Ali	postane	spet	
kdaj	središče?
Treba	je	oditi.	Tega	razgleda	na	sveto	mesto	pa	

ne	bom	pozabil.
Nekoliko	višje	 je	še	dvoje	svetišč.	Obširno	po-

slopje	je	samostan	francoskih	sester.	Ob	cerkvi	je	
krasen	hodnik	z	lepimi	stebri,	na	sredi	umeten	vrt.	
Izročilo	pravi,	da	je	Gospod	tu	učil	apostole	moliti	
Oče	naš.	Na	steni	je	Gospodova	molitev	vdolbena	
v	32	jezikih.	Slovenski	še	manjka	(zdaj je tudi slo-
venski tam; op. ur.).
Ob	zapadnem	robu	svetišča	je	nizka	kapela.	Tukaj	

naj	bi	apostoli	zložili	apostolsko	vero.

Prideva	 na	 vrh	 gore	 v	 vas	 Kefr-Sajtun.	 Turški	
minaret	zaznamuje	kraj,	odkoder	je	šel	Zveličar	v	
nebesa.	 Sv.	Helena	 je	 sezidala	 tu	 veliko	 baziliko.	
Ni	je	videti	nikjer.	Povsod	se	vidi	le	staro	zidovje	in	
strašna	zanemarjenost;	umevno,	kraj	 je	v	musli-
manskih	rokah.
Šejk	prijazno	pozdravi;	 saj	bo	nekaj	za	njega.	

Še	 več;	 on	 naju	 vede	 najprej	 v	 svoj	 “divan”	 in	
nama	postreže	s	kavo,	cigaretami	in	limonado.	Take	
vljudnosti	ne	bi	bil	pričakoval.	Zato	se	je	pri	odhodu	
smejal	nad	dobrim	bakšišem.
Kraj	vnebohoda	je	spremenjen	v	mošejo.	Prazen	

osmerooglat	zid	s	kupolo.	V	tleh	se	vidi	odtis	noge.
Tu	je	bila	končana	njegova	težavna	pot.	Dvignil	

se	je	v	nebesa	in	pokazal	pot,	po	kateri	mora	romati	
naš	up,	šel	je	tja,	kamor	mora	hrepeneti	naše	srce.
Greva	 še	 na	 rusko	 posest.	Na	 vrtu	 dela	 nekaj	

žensk,	prave	Slovanke.	V	cerkvi	je	polno	starin.	Na	
samem	stoji	velik	stolp.	Čemu	so	tu	zazidali	velik	
denar?	Zaradi	razgleda?	Ta	je	tudi	od	vrha	gore	ve-
ličasten.	Nisem	maral	hoditi	na	stolp.
Ob	robu	proti	jugu	je	majhen	gozdič.	Tla	žarijo	od	

same	vročine,	lahna	sapica	nekoliko	odganja	soparo.	
Sedeva	se	na	klop.
Kako	čuden	je	ta	svet.	Oko	sega	daleč	na	jug.	

Gora,	grič	in	dol,	vse	je	suho,	prazno,	golo;	pogled	
na	pokrajino	je	veličasten	in	očarujoč.	Polagoma	se	
niža	proti	Jordanski	dolini.	Globoko	doli	se	svetlika	
srebro	Mrtvega	morja.
Greva	 proti	 zapadu.	 Za	mestom	 se	 dviga	 hrib	

poleg	hriba;	oko	seže	skoraj	do	morja;	proti	seve-
ru	se	vidi	gorovje	Efraim	prav	tja	do	gore	Garizim	
(Svete	gore),	ki	 ima	še	obsežnejši	 razgled;	toliko	

zgodovinsko	znamenitih	krajev	se	v	tako	majhnem	
okviru	ne	vidi	nikjer.
Vrneva	se	po	južni	poti.
Pred	 obedom	pride	 avstrijski	 konzul	 vrnit	moj	

včerajšnji	obisk.
PRI FRANČIŠKANIH

Zopet	sva	stopala	proti	Božjemu	grobu.	Že	pred-
poldne	sem	opazil	nekaj	družin	z	otroci,	ki	so	imeli	
obleko	sv.	Frančiška.	Tukaj	jih	je	bilo	še	več.	Dr.	Ehr-
lich	mi	pove,	da	je	sv.	Anton,	čigar	god	je	danes,	pri	
Jutrovcih	jako	znan.	Na	njegov	god	naredijo	mnogi	
starši	obljubo,	da	bodo	otroci	skozi	vse	leto	nosili	
njegovo	redovniško	obleko	in	to	ne	samo	kristjani,	
temveč	celo	muslimani.	Pravijo,	da	tak	otrok	v	teku	
tega	leta	ne	umrje.
V	božjem	grobu	je	tiho	in	mirno.	Na	Kalvariji	je	

nekaj	 grških	 romarjev.	 Neprestano	 se	 križajo	 in	
poljubujejo	 tla.	Greva	 tudi	 gor	 pod	 kupolo.	 Kako	
veličastna	bi	 bila	 ta	 stavba,	 če	bi	ne	 imela	 toliko	
oskrbnikov.	 Pri	 grobu	 je	 gruča	 Abesincev	 v	 belih	
haljah.	Tokrat	ni	slišati	smeha	in	blebetanja	grških	
in	armenskih	menihov.
Pred	božjim	grobom	pripravljajo	frančiškani	vse	

za	jutrišnji	praznik.	Ob	vhodu	je	postavljen	oltar;	
vse	je	iz	čistega	srebra,	menda	dar	cesarja	Karla	VI.
Ogledava	si	še	ta	in	oni	prostor.
Frančiškani	 imajo	pri	Božjem	grobu	le	majhen,	

reven	samostan;	njih	pravi	dom	je	pri	Zveličarjevi	
cerkvi,	katere	stolp	obvladuje	ves	Jeruzalem.	Tu	je	
tudi	katoliška	fara.	Napotiva	se	tja.
Službo	vratarjev	oskrbujeta	dva	mlada	Dalmatin-

ca	v	narodni	noši;	lepa	sta	kakor	jelki	na	gori.
Greva	najprej	v	zelo	prostorno,	čedno	in	krasno	

cerkev.	Tako	bi	bilo	lahko	v	vsakem	svetišču,	če	bi	
bila	edinost.
Samostan	ni	samo	eno	samo	poslopje,	temveč	

cel	mestni	del	z	mnogimi	napravami.	Jeruzalemski	
župnik	je	P.	Kohout,	vrl	Čeh.	Za	pol	ure	smo	imeli	v	
Jeruzalemu	slovansko	družbo.

PO ULICAH
Dr.	Ehrlich	odide	po	nujnih	opravkih.	Sam	sto-

pam	po	jeruzalemskih	ulicah.	Tako	pohajkovanje	in	
opazovanje	je	zanimivo,	dasi	ne	posebno	prijetno.
Jeruzalem	je	skoz	in	skoz	jutrovsko	mesto.	Ulico	

so	ozke,	krive,	tlah	razhojen,	povsod	polno	nesna-
ge,	ker	Jutrovec	vrže	vse	odpadke	na	cesto.	Prava	
dobrota	so	mnogoštevilni	psi.

Bazar

Vrh Oljske gore


