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ŠTEVILKA 1
LETNIK 111
JANUAR 2019
AVE MARIA
je spletno nadaljevanje mesečnika
istega imena, ki so ga v letih 1909
do 2016 v tisku izdajali slovenski
frančiškani v ZDA.
Izhaja na spletni strani:
www.avemaria-izlemonta.com
Urednik:
p. Bernardin Sušnik, OFM
Černetova 20,
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 386 (0)1 583-7272
e-mail: bernardin@susnik.si
Dostop do spletne strani je prost.
Kopiranje je prosto.
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KOLEDAR
UREDNIK VAM – p. Bernardin Sušnik
SLUŽBA BESEDE – p. Bernardin Sušnik
ŠIVANJE RAZKOSANE SUKNJE – Chiara Lubich
MATERINSKA MOČ – p. Vladimir Kos
IGNACIJ KNOBLEHAR – Franc Jaklič
BRALI SMO ... – razni viri
KOLINE – Niko Kuret
sveta zgodovina: NASLIKATI JEZUSA
   JEZUSOVE POTEZE – Henri Daniel-Rops
OB NOVEM LETU – bl. Anton Martin Slomšek
papežev verouk: II. MATI – Frančišek
MARIJA, SVETA BOžJA MATI – Piero Bargellini
NOVOLETNA MOLITEV – Zdenka Serajnik
MOLITVENI NAMEN ZA JANUAR 2019
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Cristina Siccardi
SVETI TRIJE KRALJI – Ana Kos
VERUJEM V VEČNO ŽIVLJENJE – p. Bruno Korošak
ATOS
naša kultura: P. VLADIMIR TRUHLAR – Silvester Čuk
ČLOVEŠKA NEUMNOST IN SVOBODA – Gregor Čušin
islam: NAČRT POSTOPNE ISLAMZACIJE ZAHODA
migranti: SMO NA PRAGU SPOPADA? – France Cukjati
   DELIKTI MIGRANTOV – Ivan Šokić
misijoni: SMRTNI PLES – p. Vladimir Kos
“za narodov blagor”: FAŠISTI 21. STOLETJA – p. Bernardin Sušnik
NA JUTROVEM – Jurij Trunk

ANTON AŠKERC, čigar spomenik je na naslovni strani, je znan predvsem kot epski pesnik. Rojen je bil 6. januarja
1856 v Globokem pri Rimskih Toplicah. Po osnovni šoli v domačem kraju in gimnaziji v Celju je vstopil v mariborsko
bogoslovje in bil po tretjem letniku posvečen v duhovnika leta 1880. Služboval je kot kaplan v župnijah Podsreda,
Šmarje pri Jelšah, Juršinci, Vitanje, Šmarjeti ri Rimskih Toplicah, Mozirju in Škalah. Spomladi 1898 je bil na lastno prošnjo upokojen kot duhovnik in je nastopil službo mestnega arhivarja na ljubljanskem magistratu, kjer je ostal do smrti.
Umrl je v Ljubljani, 10. junija 1912. Njegova prva samostojna zbirka so bile Balade in romance (1890), sledile so ji Nove
poezije (1900), nato Zlatorog, narodna pravljica izpod Triglava (1904), leto zatem pa Primož Trubar, zgodovinska epska
pesnitev (1905). Leta 1906 so izšli Junaki, leta 1909 pa Akropolis in piramide: Poetični sprehodi po Orientu. Kritiki so
Aškerca različno ocenjevali. Anton Mahnič ga je dejal popolnoma v nič in ga razglasil za brezverca, njegovo poezijo pa
za “cunjo”. Cankar ga je v kritiki pesniške zbirke Lirske in epske poezije ocenil zelo pozitivno. Škoda je, da je Aškerc ostal
v Mahničevi dobi. Namesto da bi napredoval, se je prerekal z Mahničem. Literarni kritiki so ga sicer hvalili, vendar je
bila hvala samo navidezna. Aškerc je izgubljal samokritičnost, izgubljal občutek za poezijo in se posvečal političnemu
boju. Cankar je menil, da je v zbirki Nove poezije dve tretjini verzov brez vsake vrednosti. Le nekateri mesta spominjajo
na nekdanjo Aškerčevo moč. V njem ni več božanskega poeta, ampak je ostal samo “Pavliha”. Ni bil pa samo pesnik.
V letih 1900 do 1902 je urejal Ljubljanski zvon, pod njegovim vodstvom je bil natisnjen Prešernov album, 1902 so izšle
Prešernove poezije z Aškerčevim Uvodom, uredil in izdal je pa tudi Poezije Dragotina Ketteja. Velikoj e tudi potoval,
posebno na vzhod: Carigrad, Peterburg, Moskva, Kijev, Tbilisi, Vladikavkaz, Jalta, Egipt. Na naslovni strani je spomenik
v Celju, ki ga je leta 1956, ob stoti obletnici njegovega rojstva po naročilu občine Celje izdelal kipar Ciril Cesar.
Med januarskimi godovi so: škofa in cerkvena učitelja Bazilij Veliki in Gregor Nazianški (2.); Ime Jezusovo, ki ga
praznujemo frančiškani (3.); ameriška redovnica Ana Marija Seton in spokornica Angela iz Foligna (obe 4.); škof v
Philadelphiji, Čeh po rodu Janez Nepomuk Neumann (5.); patriarh Pavlin Oglejski (11.); škof in cerkveni učitelj Hilarij
iz Poitiersa (13.); prvi frančiškanski mučenci Berard, Oton, Peter, Akurzij in Adjut (16.); škof in cerkveni učitelj Frančišek
Saleški (24.); spreobrnitev apostola Pavla (25.); učenca sv. Pavla Timotej in Tit (26.); redovna ustanoviteljica uršulink
Angela Merici (27.); dominikanec in cerkveni učitelj Tomaž Akvinski (28.) in ustanovitelj salezijancev Janez Bosco (31.).
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NOVO LETO, MARIJA, SVETA BOŽJA
MATI, Svetovni dan miru; Odilo, op.;
Bazilij Veliki in Gregor Nazianški, šk., c. uč.
Jezusovo ime; Genovefa Pariška, red.;
PRVI PETEK; Angela iz Foligna, tretjered.
PRVA SOBOTA; Janez Nep. Neumann, šk.;

VELIKO ZDRAVJA, ZADOVOLJSTVA
IN BOŽJEGA BLAGOSLOVA
VAM V NOVEM LETU ŽELE
SLOVENSKI FRANČIŠKANI

UREDNIK VAM

Ne morem si kaj, da ne bi začel z vremenom, če6 N GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIprav
je Prešeren zapisal znano zabavljivco:
JE KRALJI; Jedrt iz Oostena, red.;
7 P Rajmund Penafortski, red.;
Kdor govoriti kaj ne ve,
8 T Lavrencij Giustiniani, patriarh;
on vreme hval‘ al toži;
9 S Peter iz Sebaste, šk.; Hadrijan, op.;
kdor pevcov peti kaj ne ve,
10 Č Gregor X., pap.; Viljem iz Bourgesa, šk.;
od letnih časov kroži.
11 P Pavlin Oglejski, patriarh; Filotej, muč.;
Prvič, nisem pesnik, da bi “pel” o vremenu, ampak
12 S Anton Pucci, red.; Janez Merlini, red. ust.;
zgolj zapisovalec, drugič, tudi letošnje jesensko in
13 N NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA; Hilarij iz zgodnje-zimsko, lahko bi rekli tudi: adventno in božično vreme je res omembe vredno. Kar nekaj božičev
Poitiersa, šk., c. uč.; Berno Clunyski, op.;
sem preživel in to ne le v Sloveniji, ampak tudi v Rimu
14 P Odorik Pordenonski, red.; Englmar, muč.;
in v Ameriki, takega pa še ne. Če bi pogledal skozi
15 T Arnold Janssen, red. ust.; Maver, op.;
16 S Berard, Oton, Peter, Adjut in Akurzij, franč. okno, pa nič na termometer, bi mislil, da sem nekje
sredi avstralske pustinje, kjer je zdaj poletje. Pa ne,
muč.; Honorat iz Arlesa, šk.;
da bi imel kaj proti milemu vremenu. Mi je čisto všeč,
17 Č Anton Puščavnik, pušč.; Rozelina, red.;
če se lahko kaj prihrani pri kurjavi, šoferji pa tudi v
18 P Začetek osmine za zedinjenje kristjasnegu in ledu ne uživajo kaj posebno.
nov; Marjeta Ogrska, red.; Priska, muč.;
Kot lahko vidite, je “obleka” mesečnika AM še ved
19 S Bernard Corleonski, red.; Germanik, muč.;
no taka, kot je bila. Sprememba, ki sem jo nekoč že
20 N 2. NEDELJA MED LETOM; Fabijan, pap. in omenjal, bi delo sicer poenostavila, medtem sem pa
Sebastijan, muč.;
zvedel, da je kar nekaj starejših dolgoletnih naročni21 P Neža, muč.; Neža iz Aislingena, spok.;
kov, ki so jo prejemali, ko je izhajala še v tisku, Zdaj
22 T Vincenc, diakon; Vincencij Pallotti, red. ust.; jim jo pa iz interneta kar otroci ali mlajši znanci natis
23 S Ildefonz, šk.; Barnard, šk.; Hartmut, op.;
nejo na svoje domače tiskalnike. Pri tej obliki, kot je
24 Č Frančišek Saleški, šk., c. uč.; Vera, spok.;
zdaj na internetu, je to čisto enostavno, pri drugačnih
25 P Sklep osmine za zedinjenje kristjanov; oblikah bi bilo pa to bolj komplicirano. To je razlog,
Spreobrnitev apostola Pavla;
da bomo, vsaj zaenkrat, ostali pri dosedanji obliki.
26 S Timotej in Tit, šk.; Pavla Rimska, spok.;
Cerkveni koledar je v prejšnjih časih vseboval
mnogo več zapovedanih paznikov. Cerkev je namreč
27 N 3. NEDELJA MED LETOM; Angela Merici,
uvedla kar precej zapovedanih praznikov, saj je s
red. ust.; Alruna iz Chama, red.;
tem prisilila delodajalce, ki so v svoji pohlepnosti
28 P Tomaž Akvinski, red., c. uč.;
svoje delavce izkoriščali po mili volji, da so jim morali
29 T Valerij Trierski, šk.; Akvilin, duh., muč.;
dajati proste dneve, ki so nadomeščali tudi današnji
30 S Hiacinta Mariscotti, red.; Adelgunda, op.;
31 Č Janez Bosco, red. ust.; Hema (Ema) kraljica. obvezni letni dopust. Ker država takrat še ni bila dovolj razvita, je za to poskrbela Cerkev. Danes ima to
obveznost država, zato so zapovedani prazniki, ko je
Če prosinca ni snega,
udeležba
pri maši dolžnost, samo še: sveto Rešnje
ga mali traven da.
Telo in Rešnja kri (letos 15. junija), Marijino vnebo
Če prosinca grmi,
vzetje (15. avgusta), vse sveti (1. novembra) in božič
slabo vreme preti.
(25. decembra). Duhovniki so dolžni poskrbeti, da je
Prosinec mili,
na vsako nedeljo in na štiri omenjene zapovedane
Bog se usmili.
praznike v vsaki župniji opravljena maša ”pro populo”,
torej za žive in mrtve župljane, za katero ne smejo
Sv. Fabijan in sv. Boštjan (20.)
sprejeti nobenega daru.
sok v drevju poženeta.
p. Bernardin

Ker dobrota v tem življenju ni zadostno poplačana
in ker ostane včasih zlobnež do konca zmagovit,
mora Pravičnost vse to izravnati po smrti.
Janez Janžekovič
2019 JANUAR
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P. Bernardin Sušnik

6. januar
Gospodovo razglašenje – sv. Trije Kralji
VZHOD SE PRIHAJA POKLONIT KRALJU
Mt 2,1-12
Odlomek o obisku modrih ima na področju zgodovinsko-odrešenjskega razglabljanja o Jezusu (Mt, 1.
in 2. poglavje: Jezusov rodovnik, Jezusovo rojstvo,
obisk modrih, beg v Egipt, pomor betlehemskih
otrok, vrnitev iz Egipta) čisto posebno mesto tako
z literarnega kot s teološkega vidika. V drugih odlomkih tega “uvoda v evangelij” je poudarjeno, kako
Jezus v sebi izpolnjuje mesijanske prerokbe, ki jih je
bil prejel Izrael. Tam stoji vedno v ospredju podoba
Jožefa, domnevnega očeta Davidovega potomstva, v
poročilu o modrih pa Jožef sploh ni omenjen, ampak
samo »dete z Marijo, njegovo materjo« (Mt 2,11).
Za razliko od odlomkov o begu v Egipt, pomoru
betlehemskih otrok in povratku iz Egipta odlomek
o modrih nima nobene povezave s staro zavezo, s
katerim bi dokazovali v Jezusu izpolnitev prerokb
(»da se je zgodilo, kar je Gospod rekel po preroku«
– Mt 2,15), torej je jasno, da ne služi mesijanskemu
dokazovanju. Sicer je res, da je v središču navedek
preroka Miheja o Mesijevem rojstvu v Betlehemu
(Mih 2,6), toda namen tega navedka je samo dokazati, da so voditelji hebrejskega ljudstva točno
poznali “mesijansko dogmatiko”, pa kljub temu niso
bili pripravljeni temu primerno reagirati. Edini, ki
se je razen modrih zanimal za Jezusa, je bil Herod,
nezakoniti kralj Božjega ljudstva. Poleg tega je še
ena razlika: drugod, to je pri Jožefu, da je sprejel
Marijo (Mt 1,20), da je bežal z detetom in njegovo
materjo v Egipt (Mt 2,13) in naj se vrne iz Egipta
(Mt 2,19), se v sanjah prikaže “Gospodov angel”,
medtem ko so bili modri samo “v sanjah opomnjeni”,
naj ne hodijo nazaj k Herodu (Mt 2,12). Poklonitev
poganov je tukaj poudarjena kot nasprotje hladnosti
in oddaljenosti Hebrejcev. V ozadju odlomka je pa že
odsev zaprtega in trmastega obnašanja Hebrejcev
spričo oznanila Cerkve (malo verjetno je, da bi bil
Matejev evangelij izoblikovan pred letom 110 po
Kr.), ki je poleg judovskega zavračanja že izkusila
prva preganjanja in se je zato obrnila na pogane.
Gre torej za zgodovinsko-odrešenjsko razglabljanje
o veri poganov in neveri Judov, ki teološko poudarja
že obstoječo tradicijo in se zateka k midrašu, to je
spodbudni predstavitvi dogodkov zgodovine odrešenja. Odveč je torej iskati razlage o številu modrih
(evangelij govori o njih v množini, ne pove pa o
njih nič natančnejšega), o pojavu zvezde, ki so ga
skušali razložiti s pomočjo astronomije in videti v
darovih kaj več kot simbole kraljevanja, božanstva
in umrljivosti. Razumeti celotno zgodbo o modrih
kot midraš pomeni videti v njej odločilen korak, na
katerega je stara zaveza sicer že namigovala, ni ga
pa storila: univerzalizem razodetja in odrešenja, ki
nista namenjena samo starozaveznemu izvoljenemu
narodu, ampak vsemu človeštvu.
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S LUŽBA
13. januar
Jezusov krst
OČE PRIČUJE O SINU
Lk 3,15-16.21-22
Evangelij na nedeljo Jezusovega krsta ponovi del
evangelija tretje adventne nedelje, kjer je Krstnikov
opis prihajajočega Mesija, dodan je pa kratek in izčrpen opis Jezusovega krsta. Evangelist s pomočjo
starozaveznih podob opiše Mesija najprej kot močnega, ki krščuje s Svetim Duhom. Močni pri Janezu
seveda pomeni duhovno moč, lahko bi ga opisali kar
kot Božjega poslanca s posebnimi pooblastili, kar so
razumeli tudi Judje, saj so ga vpraševali, če je on Elija, najmogočnejši od starozaveznih prerokov. Koliko
so navzoči to moč res razumeli duhovno, koliko pa
samo politično, je seveda drugo vprašanje. Morali
pa bi prav razumeti, ker v nadaljevanju Janez opiše
Mesija kot sodnika poslednjega časa. Tu pa seveda ni
nobenega dvoma, za kakšno moč gre. V današnjem
jeziku bi rekli, da za Kristusa in njegove ljudi, torej
za kristjane, ne zadošča samo etični pomen njegovega oznanila in njegovih zahtev. Krščanska etika
mora izhajati iz vere – gre torej za oboje: za vero
kot teorijo in za dejanja vere, ki iz te teorije nujno
izhajajo. Opis Jezusovega krsta samega pa uvede
evangelist s p oudarkom, da »je vse ljudstvo prejemalo krst.« Izjema pri sprejemu krsta so bili farizeji
in pismouki, ki so ga odklonili (7,30). Dogodek razodetja pri krstu je predvsem v prihodu Svetega Duha
v podobi goloba nad Jezusa. Jasno je, da je Jezus v
Izraelu deloval kot karizmatični prerok (izganjanje
hudobnega duha), pa tudi njegovi sodobniki so ga
imeli za takega, tradicija pa vidi začetek njegovega
karizmatičnega delovanja v krstu. Zanimivo pa je,
da so bile že v starih časih in so še danes razprave
z namenom razjasniti zakaj “telesno prikazanje”
Svetega Duha pod podobo goloba. Najbolj verjeten
je spomin nekaterih starozaveznih besedil, kjer sta
navzočnost Boga in obljuba njegove pomoči opisane z enakimi podobami (»skrij me v senci svojih
peruti« – Ps 17,8; 36,8; 5 Mz 32,11). Na ta način
je pripravljena podrobnost glasu “iz neba”, ko Bog
Jezusa označi kot svojega Sina. Jezusov krst torej
pomeni, da je prišel in deloval na svetu v naše dobro
in ostaja tisti, ki mora vedno prihajati in delovati.
Z našim sodelovanjem namerava nadaljevati svoje
poslanstvo v smeri bodočnosti dokončne osvoboditve. Osebna smrt pomeni bistveni konec vsega ,
kar smo in imamo. Vendar Kristus, ki je premagal
svojo katastrofo, nudi v vstajenju samega sebe  kot
“znamenje”, da tudi mi skupaj z njim vstopamo v
življenje. Naše bivanje ni uničeno, ampak preseženo, postane celostno. Naša bodočnost ni ogenj,
ampak Duh, po katerem moramo postati novo bitje
v drugem krstu. V Jezusu je Bog v nepreklicni obliki
izjavil svoj »da« za človeka pred vsem svetom. Vse
to pa izgubi smisel, če se ne poenotimo s Cerkvijo
in ne nosimo odgovornosti zanjo.
JANUAR 2019

BESEDE
20. januar
2. nedelja med letom
JEZUSOV PRVI ČUDEŽ
Jn 2,1-11
Svatba v Kani je v Janezovem evangeliju neke
vrste naslovna stran Jezusovega javnega življenja.
Če hočemo razumeti resnično sporočilo tega dogodka, se moramo predvsem ogibati, da bi dogodek
obravnavali z zgodovinske plati in na dolgo in široko
razpravljali o njegovem kraju in času, o judovskih
navadah pri porokah in očiščevanju, o velikosti vrčev
in količini vina in podobno. Odlomek namreč izkazuje
nekatere podobnosti z odlomkom o Jezusovih skušnjavah v Matejevem evangeliju, čeprav v nasprotni
smeri. V obeh primerih gre za začetek Jezusove mesijanske dejavnosti. Pri Janezu je ta začetek zaznamovan s čudežem, v katerem se uresniči razodetje
samega sebe, epifanija, razglašenje, saj pravi na
koncu: »Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo
od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi
učenci so verovali vanj« (Jn 2,11). Ta evangeljski
stavek je ključ za razumevanje celotnega odlomka.
V odlomku so štirje elementi, ki jih lahko imamo
za simbole in posledično za točke premišljevanja.
Najprej je svatba. V tem primeru se besedilo vključuje v veliko starozavezno in novozavezno tradicijo,
kjer je zgodovina odrešenja obravnavana v številnih
različicah kot podoba zakonskega odnosa in svatbe
(prim. Oz 2; Jer 2; Iz 62). Pa tudi v našem odlomku
samem, čeprav posredno, kjer Jezus govori o “svoji uri”, ko odgovarja Materi, nas pošlje na krvavo
svatbo na  križu, ki je najvišja zakonska in poročna
skrivnost našega Gospoda. Drugo “znamenje” je
Marija. Poudarek »Žena!« v Jezusovem odgovoru
takoj naveže na »Žena, glej tvoj sin!« (Jn 19,26).
Marija tukaj ne opravlja neke osebne naloge in zgrešeno bi bilo na podlagi tega besedila razpravljati o
Marijini pomembnosti v tej uri. Marija predstavlja
tukaj samo skupnost, ki živi v upanju in molitvi in je
simbol neveste v mesijanski poroki. Tretje znamenje
je gostija, na katero se navezuje četrto, to je čudež
spremenitve vode v vino. Zakramentalna in evharistična razlaga se zdi tukaj naravna, čeprav ni edina.
V obilni polnosti vina in v veselju gostije in praznika
se razodeva slava mesijanskega časa, polnost tistega
odrešenja, o katerem nam govori Kristus. Iz celotnega odlomka, epifanije, razglašenja, se ponovno
pojavlja vélika starozavezna tradicija Božjih prikazanj in razodetij. Na začetku Jezusovega javnega
življenja najdemo torej Božje dejanje. Čudež vina
lahko povežemo z Jahvejevimi čudežnimi posegi v
času blodenja po puščavi, na čudeža mane in vode,
ki je  pritekla iz skale. Na začetku mesijanske dobe
ne najdemo nekega človeškega dejanja, ampak
presenetljivo Božje dejanje, nadnaravno moč, ki se
izlije v praznino človeške nemoči. Odrešenje torej  
ne pomeni nič drugega kot najti Tistega, ki ga je
Bog daroval ljudem.
2019 JANUAR

27. januar
3. nedelja med letom
PISMO SE IZPOLNJUJE NA JEZUSU
Lk 1,1-4; 4,14-21
Kdor pozorno in v miru prebere evangeljsko besedilo tretje nedelje med letom, takoj opazi prelom
med dvema deloma. Prvi del je (tudi v slovenščini)
en sam čudovit stavek, ki ga je mogel v grščini
spraviti skupaj samo pisatelj visoke kulture. Poleg
prologa tretjemu evangeliju – še danes ni jasno,
ali služi kot prolog samo evangeliju, ki je znan pod
Lukovim imenom, ali pa gre za celotno delo istega
pisca, torej tudi za Apostolska dela – je to tudi
jedro vse pisateljeve teologije. Vsebina krščanske
tradicije so »dogodki, ki so se zgodili med nami,«
torej Jezusovo javno delovanje in pouk, začenši s
krstom v Jordanu pa do vnebohoda, nadaljuje se
pa v delovanju in oznanjevanju apostolske Cerkve.
Luka je prvi teolog, ki nedvoumno razmišlja o Jezusovem zemeljskem življenju in raziskuje njegovo
važnost za evangelij, ki ga Cerkev oznanja. Jasno
poudarja, da je v Jezusovi dejavnosti delovalo Božje
razodetno delo. V začetku krščanske tradicije so tisti,
»ki so bili od začetka očividci in služabniki besede.«
Lukovo miselnost bi lahko imenovali “apostolsko”,
čeprav ni bil član zbora apostolov. Zadnje poroštvo
za resničnost oznanila so bili zanj dvanajsteri apostoli, na katere se on (kot prvi) v vsem sklicuje: so
očividci in so služabniki besede, ker so bili posebej
v to uvedeni. Krščanska tradicija je bila utrjena z
zapisom: »[Ker] so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami ...« Luka
pozna ševilne poskuse krščanskih piscev. Ob tem
se čuti upravičenega, da sam poskusi isto, vendar
bolje. To velja tudi za Markov evangelij, eden od
“poskusov”, ki ga Luka navaja, velja pa tudi za zbirke
Jezusovih izrekov in številne druge zbirke in tradicije
o trpljenju. Za Luka imajo ti prvi poskusi poseben
pomen v nepretrganosti tradicije. So namreč nujni
pripravljalni material, na podlagi katerega bo lahko
zgradil svoje delo. Pri tem pa polaga veliko važnost
na dvoje. Najprej je zbral in ocenil ves material, ki
mu je bil na razpolago, potem pa ga je uporabil v
pozornem in ocenjujočem zaporedju, skratka, opravil
je delo urednika. Njegov namen je bil posredovati
kérigmo (grška beseda, ki pomeni oznanjevanje s
pridiganjem), pisati zgodovino v teološkem ključu.
Razpon bo od Jezusa ob Jordanu do smrti, vstajenja
in vnebohoda. Ko je tako v enem stavku položil temelje svojemu poročanju o Kristusu, Luka nadaljuje
po časovnem redu oz. z napovedjo Janeza Krstnika
in Jezusa, o rojstvu obeh, o njunem srečanju ob
Jordanu in o Jezusovih “duhovnih vajah” v puščavi,
kjer ga je skušal hudič. Vse to nedeljski evangelij
opušča in nadaljuje z Jezusovim javnim nastopom
v shodnici v Nazaretu, kjer z besedilom iz tretjega
dela Izaijeve knjige (61,1 sl.) predstavi ne le sebe,
ampak tudi svoje poslanstvo
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Chiara Lubich

ŠIVA NJE RAZKOS A NE S UKNJE
molitev z ekumenskega srečanja
Jezus, tu smo zbrani odgovorni za razne Cerkve: škofje, kristjani, kristjanke, delavci, ki se zavzemajo
za žive vezi znotraj okvira velikega ekumenskega mozaika.
Tu smo po medsebojni ljubezni zedinjeni v tvojem imenu.
Tu smo polni upanja v tvojo navzočnost med nami, kakor si sam obljubil (Mt 18, 20).
Zato se z mislimi in občutji, ki jih ti poznaš, obračamo k tebi: zavedamo se stoletne needinosti, kar je
naš največji greh, katerega težo čutimo na naših ramenih.
Toda tu smo tudi z gorečo željo po tvojem odpuščanju in
nič manj živo vero v tvoje neskončno usmiljenje, ki ne
P. Vladimir Kos
zna samo odpuščati, ampak tudi pozabiti.
Obenem smo tukaj, da se ti zahvalimo za vse, kar so
kristjani mnogih Cerkva, spodbujeni s Sv. Duhom, naredili
za vnovično medsebojno zbliževanje v novem plodnem
O Njej, ki nam dala je Božjega Sina,
dialogu ljubezni v zadnjih petdesetih letih: to je v velida bratje in sestre smo v svetu doma:
kih teoloških prizadevanjih in v vsesplošnem vzbujanju
če Jezusu v nas je podobna dobrina,
zanimanja med ljudmi, da bi čim prej spet sešili tvojo
razkosano suknjo. To je nadnaravni pojav, ki ga pred
ki bližnjega ljubi vsaj s koščkom srca.
petdesetimi leti nihče ni mogel predvidevati.
V teh okoliščinah obstaja novo upanje, ki po našem
Oj, Mamica Božja in mamica naša,
mnenju upravičuje optimizem zaradi toliko molitev in
ki z Jezusom ljubiš nas, kjerkoli smo –
darovanega trpljenja.
To je podoba dejanskega stanja, ki nam daje uteho,
o, kolikrat dobri nam Bog prizanaša,
in tega ne moremo zanikati; čeprav, Jezus, ne moremo
ko prosiš za nas z materinsko močjo!
zanikati, da smo še vedno razdeljeni.
In tudi ni nič manj res, da temna senca še vedno pokriva tvojo Cerkev in ne dopušča, da bi se ti svetu razodel preko nas, tako, kakor bi to moralo biti in kakršna
je bila tvoja želja, ko si osebno prišel med nas, ter kar želiš tudi sedaj, ko si v nebesih.
Jezus, bil si rojen, umrl si in od mrtvih vstal za vse ljudi tega sveta. Ustanovil si svojo Cerkev, ki je dala
nebesom nepregledno število junakov in svetnikov.
Toda veš, da obstajajo tisti – in to čutimo zlasti v zadnjem času –, ki te ne vidijo, ki te ne poznajo, ker
jim mi kristjani nismo znali pokazati take edinosti, ki je bila in je še vedno naša edina prava obleka, značilna za tvoje resnične učence.
V tem trenutku poglej na našo skromno ljubezen do tebe, na željo, da bi se poboljšali, in na našo pripravljenost, da bi delovali in storili vse
tako, da bi bile tudi današnje tragedije v
dobro tvoje Cerkve.
Ne glej na vse tisto, kar nam še manjka
do popolne edinosti, marveč poglej na
poseben način na resnično ljubezen, ki
nas vse zedinja, in na poudarek, ki ga
dajemo skupnemu krstu, po katerem smo
vsi postali božji otroci. V času, ko si za
to še posebej zadolženi – z delom, študijem – skupaj z drugimi brati prizadevajo
za skupnost med Cerkvami, nas ti potrdi
s pečatom svoje navzočnosti med nami,
da bomo tako postali vidni za vse kot
enotna krščanska skupnost, predokus in
pričevanje tiste Cerkve, ki bo. Na koncu
sprejmi tudi nas, da bi skupaj z vsemi
drugimi postali tvoje orodje za te tvoje
vzvišene namene.
Blagoslovi in vžgi nas ter nam pomagaj!
Jezus, naj skupaj s teboj ponavljamo:
»Da bi bili vsi eno.«

MATERINSKA MOČ
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
ZADNJE VESTI Z BELEGA NILA
1857

Mozgan je tik pred Danningerjevim odhodom pisal
škofu Slomšku, da je bil dalj časa bolan za mrzlico, a
jo je že prebolel. Graditelj Lenart Koch je dejal, da bo
Mozganov misijon najbrž bolje uspeval kakor drugi
zamorski misijoni. Ko je Mozgan odslovil vse arabske
mohamedanske uslužbence, je izučil za hišna dela
nekaj črnih gojencev. »Ako bi g. Pircher ne bil umrl,
bi bili g. Mozgana menda že to leto videli v Evropi.
Zdaj pa ne more proč, dokler se nova misijonarja,
gg. Lanz in Kaufmann, ne naučita jezika Kječ.«
Hansal je pa zadnjega oktobra povedal, da je
postal Mozgan slabe, blede barve, vendar je pokonci. Ko je provikar odhajal, je imel več otrok dobro
pripravljenih za krst. Klančnik mu pridno pomaga.
Vstopi se spredaj, zamorski gojenci in gojenke se
postavijo za njim, potem pa kopljejo. Kakor zasaja
lopato on, tako jo zasajajo oni. Takrat je imel že
skoraj poldrug hektart zemlje pripravljene za setev.
Misijonski vrt je krasen, poln zelenjave, banan in
drugih sadežev. Tudi Hansal je rekel, da imajo črnci
veliko spoštovanje do Mozgana, ki zna modro združevati dobroto in strogo odločnost. Kadar kdo kaj
napačnega stori, ga pride prosit odpuščanja.
Tistega leta 1857 je Zemljepisno društvo na
Dunaju slovesno priznalo Knobleharjeve zasluge za
znanost in ga je imenovalo za častnega člana.
2. junija je imel dr. Friderik Viljem baron Reden
na slavnostni seji tega društva govor o zaslugah
avstrijskih potopiscev za poznanje novih dežel,
predvsem pa o zaslugah dr. Knobleharja in njegovih
sodelavcev. Za govor je uporabil zlasti Hansalova pis
ma. Objavljen je bil tudi v Ljubljankem listu (št.144
sl.). Poleg drugih dostojanstvenikov ga je poslušal
tudi apostolski nuncij na Dunaju, nadškof de Luca.
Baron Reden je izčrpno poročal o dotedanjem delu
misijonarjev, zlasti kar zadeva znanost. Morali so
se boriti z velikimi težavami že takoj od začetka,
ko jim je umrl voditelj p. Ryllo. Če bi takrat ne bilo
tam Knobleharja, bi bili propadli vsi načrti Kongregacije za širjenje vere. »S pogumom in spretnostjo
vzdržuje (Knoblehar) prvotni načrt v duhu visoke
zamisli. Težko bi bilo verjeti v napredek tega misijona, če bi provikar ne imel čudovito mogočnega in
daleč segajočega vpliva v vzhodnem delu notranje
Afrike. Ta vpliv, oprt na naklonjenost ali na strah
(turških oblasti), kakor so pač razmere, je do zdaj
premagal vse ovire in nevarnosti. Hvaležni zanamci
bodo morali priznati, da so zvesta in pogumna srca
utirala pot krščanstvu in trgovini pot do ravnika.«
Nato je dr. Reden navedel nekaj primerov, ki kažejo
Knobleharjev velikanski vpliv, pa tudi način njegovega misijonskega delovanja. Omenil je, da so po
Knobleharjevem prizadevanju že prevedeni v blagoglasni barijski jezik katekizem, Zgodbe Svetega
pisma, nedeljska berila in evangeliji, molitvenik in
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pesmarica (vse prevedel Überbacher) in da čakajo
na tisk. Rekel je tudi, da je Imhof objavil dva zvezka
Hansalovih pisem (Dunaj 1855 in 1856). Na koncu
govora je pokazal sliko ladje Jutranja zvezda, ki je
misijonarjem storila neprecenljive usluge.
Vtis Rednovega govora je bil zelo velik. Na poziv
društvenega predsednika so vsi navzoči vstali v znak
spoštovanja in iskrenega sočutja do misijonarjev, v
počastitev »junaške vztrajnosti teh visoko spoštovanih mož v najvišjem, kar nam je danega na tem
svetu.«
Jeseni, 13. oktobra, je pa Zemljepisno društvo na
Dunaju imenovalo Knobleharja za svojega častnega
člana. Najbrž je bil on edini Slovenec, ki je bil deležen
tega odlikovanja. Žal pa, da o njem ni nikoli zvedel.
Baron Reden je še tisto leto 12. decembra umrl.
Zato se društvo ni Knobleharja z imenom več spominjalo. O misijonu in misijonarjih so pa še razpravljali.
Kako zelo so Knobleharja cenili tudi sodobni
znanstveniki zunaj Avstrije, kažejo n. pr. njegovi
stiki s Ferdinandom Lessepsom. S Knobleharjem je
bil znan, ko je bil šele diplomat in se je šele boril
za uresničenje svojega načrta o Sueškem prekopu.
Francoska cesarska akademija znanosti je leta 1856,
za vlade Napoleona III., iskala skupno z drugimi
znanstvenimi akademijami navodila, kako potovati
po Modrem in Belem Nilu in poiskati njune izvire.
Zato je zbirala podatke o pokrajinah ob gorenjem
toku obeh Nilov. Vprašanja francoske akademije in
njena navodila za odgovore je prejel tudi Lesseps.
Napisal je spomenico; v njej je porabil večinoma
to, kar mu je dal Knoblehar prepisati iz svojih znanstvenih zapiskov in kar mu je tudi ustno povedal
(glej Ferd. von Lesseps, Vierzig Jahre Erinnerungen
II. 31, 385, Berlin 1888; Kotschy, Mitteilungen der
Geographischen Gesellschaft, Wien 2/1858, 78). To
svojo spomenico o Nilu je Lesseps pozneje omenil v
svojih “Spominih”. Pri 11. aprilu 1857 je zapisal, da
je vprašanja francoske cesarske akademije znanosti
pokazal raznim potovalcem po Nilu in tudi v Kartumu
živečim Evropejcem in razpravljal z njimi. Med temi
je bil, kakor Lesseps piše, tudi »Ignacij Knoblehar,
častiti in pogumni predstojnik apostolskega misijona
v vzhodni Afriki.« Nato poroča Lesseps o delu in žrtvah naših misijonarjev in pravi: »Odkar je D‘Arnaud
prišel do 4. stopinje, 42 minut in 42 sekund severne
širine in s tem končal svoje znanstveno potovanje, ni
razen Ignacija Knobleharja, Angela Vinca in Jerneja
Mozgana še nikdo dalje prodrl. Ti pogumni misijonarji so dospeli še 14 dni hoda napej od D‘Arnaudove
točke in sicer do 3 stopinje severne širine. Stanovali
so v Gondokoru pri Barijcih pod 4. stopinjo in 35
minut naselbino, ki uspeva. Skoraj prav tako važna
je danes osrednja postaja v Kartumu. Od 36 članov
misijona jih je pa v osmih letih umrlo 12.«
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MÜNCHEN — Katoliške organizacije mladih iz
Nemčije, Avstrije, Švice in Južne Tirolske so se v
skupni izjavi zavzele za »več soodločanja, razvidnosti in poguma za spremembe« na škofovski sinodi o mladih od 3. do 28. oktobra v Vatikanu. Prvi
od petih pozivov sinodalnim očetom je: »Spoznajte
življenjsko resničnost!«
RIM — Italijanski poznavalec Kitajske Francesco
Sisci meni, da je kitajsko vodstvo z začasnim sporazumom s Svetim sedežem o imenovanju kitajskih
škofov naredilo zgodovinski korak. Peking je prvič
»priznal versko pristojnost papeža na Kitajskem«,
česar niso nikoli naredili v prejšnjih časih kitajski
cesarji. Upa, da bo sporazum prinesel večjo versko
svobodo na Kitajskem, zaveda pa se številnih prihodnjih izzivov in težav.
BUENOS AIRES — Generalni tajnik Argentinske
škofovske konference škof Carlos Humberto Malfa
(škofija Chascomus) je povedal, da bo papež Frančišek argentinske škofe sprejel na obisk “ad limina
apostolorum” maja prihodnje leto.
EREVAN — AsiaNews poroča o napetih odnosih
med voditeljem Armenske apostolske cerkve patriarhom Karekinom II. in novo vlado. Patriarh zaradi tega celo premišljuje o svojem odstopu, uradno
bi to naredil iz zdravstvenih razlogov.
RIM — Ob gradbenih delih na eni od stavb vatikanskega veleposlaništva v Italiji so 29. oktobra našli
človeške kosti. Državni tajnik Pietro Parolin je dejal,
da je treba počakati na ugotovitev, koliko so stari
človeški ostanki, in zavrnil domneve, da bi bili to
posmrtni ostanki pred 35 leti izginule Emanuele Orlandi, hčerke vatikanskega uradnika, stare 15 let.
BRATISLAVA — Grkokatoliška škofija Prešov na
Slovaškem je praznovala 200-letnico obstoja. Slovesnosti ob tem jubileju se je udeležil tudi prefekt
Kongregacije za Vzhodne cerkve kardinal Sandri.
Pri vernikih te škofije, ki je pred desetimi leti postala metropolija za vso Slovaško, ne sme prevladati
»nostalgija za preteklostjo«.
RIM — Cerkev se čedalje bolj zaveda potrebe po
resnih, zanesljivih, dobro usposobljenih eksorcistih, ki so sposobni “iti ven”, na življenjska obrobja,
kjer je vedno zima, in pomagati tistim, ki so najbolj
ubogi med ubogimi, ker trpijo zaradi hudega duha.
To je ob koncu večdnevne konference mednarodnega združenja eksorcistov (AIE), ki je bila konec
septembra v Rimu, dejal njegov predsednik Francesco Bamonte.
NEW YORK — Ameriška škofovska konferenca je
napovedala pripravo kodeksa ravnanja, ki naj bi
bil v pomoč škofom pri obravnavi spolnih zlorab.
Newyorški nadškof kardinal Dolan je za svetovalko
o tem vprašanju imenoval Barbaro S. Jones, nekdanjo zvezno sodnico. Nekdanji washingtonski
nadškof Theodore E. McCarrick pa je na zahtevo
papeža Frančiška začel življenje pokore v samostanu v kapucinski skupnosti v St. Fidelisu v Kansasu.
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DŽAKARTA — Papež Frančišek je daroval 87.000
evrov za pomoč prizadetim v potresu z magnitudo
7,5 in cunamiju z do šest metrov visokimi valovi,
ki sta na otoku Sulavezi v Indoneziji terjala več kot
1.650 življenj. Pomoč zbira tudi Slovenska karitas.
DAMASK — Sulemana Yuspha, asirskega novinarja
in aktivista, pogrešajo od zadnjega septembrskega
konca tedna. Kot navajajo lokalni viri, so ga odpeljali kurdski uradniki v kraju Qamishli. V zadnjih
tednih je kritično poročal o napadih na krščanske
šole. Škof v Hasakahu je dejal, da se kurdsko preganjanje kristjanov nadaljuje.
MADRID — Španski parlament je sprejel sklep o
izkopu posmrtnih ostankov nekdanjega španskega
diktatorja Francisca Franca iz mavzoleja v
benediktinski baziliki v Valle de los Caídos (Dolini
padlih) in njihovem prenosu na drugo mesto.
Francova družina je izrazila nasprotovanje izkopu.
Če ugovor ne bo sprejet, se zavzema za prenos
posmrtnih ostankov in pokop v družinski grob v
katedrali La Almudena v središču Madrida. Kardinal
Carlos Osoro je dejal, da ne more nasprotovati
pokopu, saj Cerkev sprejema vse ljudi.
VATIKAN — Papež Frančišek je laiziral 88-letnega
Čilenca Fernanda Karadima, povzročitelja številnih
spolnih zlorab nad mladoletniki, ki je bil v središču
čilenskega škandala. To izredno odločitev je papež
“sprejel zavestno in v dobro vesoljne Cerkve”. Prav
tako je iz istega razloga duhovniške službe razrešil
Ekvadorca Cesarja Cordera.
STOCKHOLM — Nobelovo nagrado za mir sta prejela kongovski zdravnik Denis Mukwege in jezidinja
Nadia Murad za njun boj proti nasilju nad ženskami v vojni in oboroženih spopadih. Muradova, ki je
iskala podporo za jezide in jo je lani sprejel papež
Frančišek, se je svetemu očetu takrat zahvalila za
opozarjanje na zločine ne le proti kristjanom, marveč tudi drugim etničnim in verskim manjšinam,
med drugim jezidom. Med nominiranci za Nobelovo
nagrado so bili prav tako koptski kristjani — zaradi
odpovedi maščevanju za nepretrgano preganjanje,
ki ga izvajajo teroristične skupine in oblasti.
KRAKOV — V 110. letu starosti je v samostanu v
Krakovu, kjer je živela zadnjih 90 let, umrla dominikanka Cecylia Roszak, najstarejša redovnica na
svetu. Med drugo svetovno vojno je skupaj z drugimi sestrami skrivala več kot deset Judov, zato jo je
Izrael prištel med »pravične med narodi«.
VATIKAN — Za svetovno srečanje predsednikov
vseh škofovskih konferenc o spolnih zlorabah, ki bo
februarja, je papež Frančišek imenoval pripravljalni
odbor. Njegovi člani bodo čikaški kardinal Blase Cupich, kardinal Oswald Gracias iz Bombaja, malteški
nadškof Charles Scicluna ter nemški psiholog in teolog Hans Zollner.
BENETKE — Veliki kanal in druge beneške znamenitosti so 21. novembra osvetlili v rdeči barvi
in tako javnost spomnili na preganjanje številnih
kristjanov v današnjem času. Papež je ob tem izrazil upanje, da bo pobuda prispevala k večji občut
ljivosti javnega mnenja za problem diskriminacije
kristjanov, preganjanih zaradi vere.
JANUAR 2019

CARIGRAD — Ekumenski patriarhat v Carigradu
je 19. novembra sporočil, da bo združitvena sinoda
Ukrajinske pravoslavne cerkve decembra, ni pa navedel datuma. Na sinodi bodo predstavniki ukrajinskih cerkva (kijevskega patriarhata in avtokefalne
Ukrajinske cerkve) izvolili kijevskega patriarha, ki
bo od carigrajskega patriarha prejel tomos, dekret
o priznanju avtokefalne cerkve.
RIM — Vatikan je objavil program papeževega
obiska med svetovnim dnevom mladih v Panami od
22. do 27. januarja.
DUNAJ — Pohoda za življenje se je 25. novembra
udeležilo okoli 2.500 ljudi, med njimi tudi nekateri politiki. Predstavnica organizatorjev je dejala,
da je treba končati množično diskriminacijo otrok
s prizadetostjo že pred rojstvom. Prvopodpisana
pod državljansko pobudo fairändern Petra Plonner
pa je poudarila, da se v napredni in socialni državi
nobena ženska ne bi smela čutiti prisiljeno v splav.
VATIKAN — Po molitvi angelovega češčenja 25.
novembra je papež Frančišek spomnil na »holodomor«, hudo lakoto v Ukrajini v letih 1932 in 1933, ki
jo Sveti sedež kot ena izmed 16 držav ocenjuje kot
genocidno dejanje sovjetskega režima. »Ta strašna
rana preteklosti je klic vsem, naj poskrbijo, da se
takšne tragedije ne bodo nikoli več ponovile,« je
dejal papež ter povabil k molitvi za mir v Ukrajini.
FREIBURG — Benedikt XVI. se je odzval na trditev
teologa Michaela Bohnkeja, da se je zavzel za misijon med Judi in da je s tem postavil pod vprašaj
judovsko-krščanski dialog. Ne gre za misijon, ampak za dialog, saj sta »judovstvo in krščanstvo dva
načina razlage Svetega pisma.«
ANTANANARIVO — Novomeški škof Andrej Glavan je 25. novembra odšel na obisk naših misijonarjev na Madagaskar. Spremljajo ga narodni ravnatelj za misijone Matjaž Križnar, Izidor Grošelj,
župnik v Šentvidu pri Stični, ki je bil pred tem nekaj
let tudi sam misijonar na Madagaskarju, ter Ludvik
Žagar, župnik v Leskovcu pri Krškem. Namen potovanja je obiskati naše misijonarje, spoznati razmere, v katerih delujejo ter jim z obiskom izraziti
hvaležnost Cerkve v Sloveniji.
VATIKAN — Evropske finančne oblasti so državi
Vatikan odobrile lastno finančno kodo (VA) in ugodile prošnji po sprejetju v enotno območje plačil
v evrih, kar poenostavlja brezgotovinska čezmejna
plačila. V tem predsednik vatikanskega finančnega
nadzornega organa vidi pozitivno znamenje vatikanskih prizadevanj za finančno transparentnost.
ISLAMABAD — Asia Bibi, ki so jo v Pakistanu nedavno izpustili na prostost, se boji za življenje obeh
hčerk in tistih, ki jima pomagajo. »V zadnjih dneh
so streljali na vrata hiše, v kateri smo bili,« je dejal tesen podpornik Joseph Nadeem iz organizacije
Cerkev v stiski. »Islamisti nas preganjajo in takoj,
ko prepoznamo, da smo v nevarnosti, zbežimo.«
VATIKAN — Papež Frančišek je 30. novembra
sprejel člane mednarodne teološke komisije. Komisija, katere članica je tudi Slovenka s. Alenka Arko
iz Skupnosti Loyola, naj bi pripravljala dokument o
verski svobodi.
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YAOUNDE — Tri ugrabljene katoliške redovnike so
v Kamerunu 30. novembra izpustili. Šest dni pred
tem so jih oboroženci ugrabili na cesti. Prevažali so
hrano za lačne prebivalce.
VATIKAN — Papež Frančišek je Katoliško in Pravoslavno cerkev pozval k skupnim prizadevanjem. Ob
prazniku sv. Andreja se je slovesnosti na njegovem
grobu v Carigradu udeležila vatikanska delegacija
pod vodstvom kardinala Kurta Kocha.
CHICAGO — Blaženi Janez Henrik Newman bi bil za
svetnika lahko razglašen že prihodnje leto. Nadškofija Chicago in Kongregacija za zadeve svetnikov
sta namreč po poročanju časnika Catholic Herald
priznali drugo čudežno ozdravljenje na njegovo priprošnjo, in sicer nosečnice, ki je bila zaradi bolezni
življenjsko ogrožena.
TEL AVIV — Raziskovalci so na 2000 let starem
prstanu, ki je bil v nekdanji utrdbi Herodium južno
od Betlehema najden leta 1960, odkrili ime Pilat, je
poročala arheološka revija Israel Exploration Journal. Le z napredno fotografijo so po toliko letih lahko razvozlali napis. To je šele drugi najdeni predmet z imenom Poncija Pilata, upravitelja v Judeji od
leta 26 do 36.
VATIKAN — Papež je zadnji dan prvega mednarodnega srečanja rektorjev in pastoralnih delavcev
romarskih svetišč od 27. do 29. novembra sprejel
udeležence. Poudaril je pomen ljudske pobožnosti,
gostoljubja, molitve in zakramentov, zlasti spovedi.
VATIKAN — Papež Frančišek je potrdil nov zakon
o upravljanju vatikanske države. Njegov namen je
poenostavitev številnih uradov in dejavnosti Vatikana ter krepitev preglednosti in nadzora nad proračunom. Število posameznih uradov znotraj krovnega glavnega tajništva se je z devet zmanjšalo na
sedem, manjši uradi bodo združeni, ustanovljena
bo tudi enota za nadzor.
VATIKAN — Papež Frančišek je v avdienco 3. decembra sprejel palestinskega predsednika Mahmuda Abasa. Govorila sta o razmerah v Sveti deželi in
napetostih, povezanih s preselitvijo veleposlaništva
ZDA v Jeruzalem.
NEWCASTLE — Avstralsko sodišče je razveljavilo obsodbo nekdanjega nadškofa v Adelajdi Philipa
Wilsona na enoletno zaporno kazen. Obtožen je bil
prikrivanja pedofilskih dejanj duhovnika Jima Fletcherja v sedemdesetih letih.
NIAMEY — Škof v Niameyju v Nigru je potrdil, da
je misijonar Pier Luigi Maccali, ki so ga ugrabili 17.
septembra, živ in zdrav. Iz varnostnih razlogov ni
mogel pojasniti ozadja.
MANAGUA — Neznanka je katoliškega duhovnika
v katedrali v Managui (Nikaragva) v spovednici napadla s kislino, ki mu jo je nenadoma razpršila po
obrazu in vsem telesu. Duhovnika so zaradi opeklin
odpeljali v bolnišnico. Ozadje napada ni znano.
CIUDAD DE MEXICO — Cerkev v Mehiki je novemu predsedniku države Obradorju ponudila sodelovanje pri potrebnih spremembah za več solidarnosti in miru v državi, je dejal kardinal v Ciudadu de
Mexicu Carlos Aguiar Retes. Obenem želi ohraniti
kritično distanco do oblasti.
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KO LINE
nadaljevanje in konec

Proti večeru začno delati klobase.
Čreva so nesli na potok in jih oprali. Ko so jih
prinesli domov, so jih dali v skledo in po vrhu narezali čebule; čebula “kvasi čreva, dá jim prijeten
vonj in okus.«
Okkoli Laškega oddelijo najprej “večja” čreva od
“malih”, pobero mast z njih, jih spravijo v škatle in
odneso k potoku. “Mala” čreva razrežejo na daljše
konce, “večja” pa na krajše. Na vodi jih “prepustijo”
in operó do kraja. “Mala v hiši obrnejo in “ožlajmajo”,
da so pripravljena za klobase. “Večja” dado v posodo,
nalijejo vode in narežejo vanjo repo na rezine, da
“duh ven potegne”. Tako so pripravljene za krvave
klobase, ki so navadno prve na vrsti.
Krvavica

Hišo zdaj pospravijo, mesarja pa se usedeta na
velike nečke. Vanjo vlije gospodinja strjeno kri iz
krnice. Mesarja jo najprej zdruzgata med dlanmi.
Potem goposodinja kri osoli, jo zabeli z ocvirki, ji
primeša mastne juhe pa doda nadev: mlet prašičji
drob, pa ajdovo ali proseno kašo ali pa riž. Potrebna
so še razna “žmahnila”, dišave, nakar mesarja vse
skupaj dobro premešata in začneta z nadevanjem.
Čreva so pripravljena v loncu; narezana so na enake
kose in zašita na eni strani s špilami. Na prosti strani
porineta v črevo koščen rožič, skozi katerega nato
tlačita nadev. Narejene klobase mečeta v posodo,
ki jo gospodinja sproti odnaša, kadar je polna. Za
krvavimi kolinami pridejo v Slovenskih goricah “bele
koline” na vrsto. Nadev je iz prosene kaše, ki ji ne  
primešajo krvi, in jih delajo iz velikih črev.
Krvavih klobas naredi mesar kar po več škafov.
Brez krvavih klobas, “krvavic”, si kolin sploh misliti
ne moremo. Ko so narejene, jih polože v kotel, kjer
jih varijo”. Varijo jih toliko časa, da se ne prikaže več
kri, če katero prebodejo. Nato jih pobero iz kotla,
jih zložijo v kako redasejo, da se odcedijo, in postavijo v hladen prostor, da se shlade. Juha, v kateri
so se “obarjale” krvavice, je zelo mastna. Imenuje
se godlja. Godljo soli gospodinja. Prav je slana, če
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je toliko slana kakor kruh. Po godljo so na Gorenjskem hodili revnejši vaščani, ponekod (Mengeš)
pa so uživali godljo ob nedeljah za zajtrk namesto
žgancev. P. Bohinjec ve povedati, da je bla godlja
vsak dan na mizi, še po večkrat. Na splošno godlja
ni posebno imenitna jed. Še siromak Jurij Vodovnik
se je zmrdoval nad njo:
Godlja se v pisker spravi,
pred ofarje postavi.
Tako je blo in tako bo
po pohorski postavi.
Po pohorski postavi
Tomažič tako pravi:
kdor nima dar preséta klat,
se z godljo naj pozdravi.
Če godlja je kisela,
jaz nimam z njo veselja.
Kdor druge kose je požrl,
še godljo naj požira ...
Na Tolminskem in Cerkljanskem imajo za krvavice
svoje ime, pravijo jim “mulce”. Nadev se razlikuje po
drugih krajih. Riž nadomešča včasih “debela kaša”
(ječmenov ješprenj), dodajajo tudi ajdovo moko, v
mleku namočen bel kruh, poper, sol, meto. Tolminske
mulce so iz krvi, pljuč, srca, glave, ajdove moke, riža
ali pa pinjol. Posebnost je, da mulce sladijo in jim
dodajajo še rozine, kot dišave še navadno šetrajko
in janež. Mulce postavijo na mizo le s krompirjem
v kosih.

Pečenica

Naša posebnost, ki slovi tudi onkraj naših meja,
pa so  mesene, tako imenovane “kranjske” klobase
– v Prlekiji “prleške” klobase. Za mesene klobase
režejo meso včasih kar vsi domači. Meso se soli
in popopra, dodajo mu česnov sok. Potem stlačijo
meso v brizgljo in z njo brizgnejo meso v črevo,
za kar je treba kar nekaj moči. Če klobase le malo
prekadimo, jih uživamo kuhane, če pa jih damo za
šest tednov v dim in jih nato obesimo še na zraku,
jih uživamo surove, lahko pa tudi te skuhamo. Na
Gorenjskem (Besnica) so sosedje radi hodili v hišo
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“krast” klobase iz peči. Zato pa so domači dali na
vrh v pisker klobase, nabasane z ajdovimi plevami
in jo tako zmikavtom zagodli.
Druga naša posebnost je nadevan želodec;
posebno slovi na Gorenjskem in v Savinjski dolini, poznajo pa ga povsod in ima različna imena:
“šoblek”,“šumbelj” ali “šubelj”. Tudi kar “želoc”. Na
vrsto pride o veliki noči. V Ziljski in Zgornji Savinjski
dolini narede iz mesa svinjske glave, iz ušes, ričeta
in poparjenega kruha nadev, ki ga zavijejo v mreno;
to so mavželjni ali maželjni.
Zaseka

Vse to so dobre stvari, toda gospodinja in gospodar hočeta imeti doma zadosti zabele. Zato slanino
sesekajo (ali zmeljejo) in stopijo. Če jo odcedijo,
dobe čisto mast. Če pa jo pustijo, da se strdi z ocvirki
vred, dobe záseko, na Koroškem zásako. Ziljski način je tale: slanino posolijo, dodajo česen in druge
dišave, nato pa puste, da se sol in drugo vsesa v
slanino (“pvóh”). Tako pripravljeno obesijo v dim. Ko
je suha, jo v stroju zmeljejo in stlačijo v deže. To je
ziljska “zásaka”. V déžo pride plast zásake, ki jo po
vrhu obilno sole, nato plast suhih mesenih klobas
in lepših delov “povojene” svinine, zatek spet plast
zásake, in tako naprej, dokler déža ni zvrhana.
Meso iz razsola, nekaj slanine in mesene klobase obešajo v dim. V starih kmečkih domovih zanj
ni zadrege. V kuhinji, kjer dim uhaja iz peči in se
nabira pod svetlečim se črnim obokom, dokler ne
najde izhoda skozi dimnik, je za meso prostora na
pretek. Pod obokom so pritrjeni drogovi (“mestéje”
na Gorenjskem, “brkljáče” v Beli Krajini), kamor
obešajo krače, šinjke, slanino in klobase ... Črno
okajenim kmečkim kuhinjam je to pač najlepši okras.
Pozna ura je že, ko mesarji končajo delo. Gospodinja prinese vodo, milo in hodno brisačo. Mesarji se
zdaj lahko umijejo, medtem pa ženske počedijo mize
in klopi, pomijejo tla in pripravijo večerjo. Večerja
mora biti ob kolinah še bolje pripravljena kakor ob
mlatvi in drugih domačih praznikih.
Na večerjo so povabljeni sosedje, “levi in desni”,
pa tudi nekaj žlahte.
»Počasi so pričeli povabljenci cepati v hišo,« opisuje haloški furovž Julija Bračičeva. »Najprej se vsak
usede k peči, kakor da je prišel v vas na pomenek
in ne na koline. Ker je bla peč preveč oblegana, so
prinesli iz hiške še eno mizo. To je bilo prerekanja!
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Vsakdo se je branil biti prvi.
– Saj nismo za to prišli.
– Čemu nas silite, saj imamo doma, hvala Bogu.
– Prav nič nismo potrebni, zares ne.
– Največje želje smo si že doma odteščali, ko smo
tudi prejšnji teden klali.
– Bog pomagaj, nič se ne mudi!
Izgovarjanja ni bilo kraja. Gospodinja je morala
naprej in naprej pojasnjevati:
– Ne smete zameriti, ker smo tako slavo pripravili.
Je pač križ, otroci se raztepejo, sam človek pa tudi
ne more vsemu kaj. Z ničimer drugim vam nimamo
postreči kakor z malo juhe in kakim koščkom mesa.
Včasih smo napravili koline, celo gostijo, včasih, da.
Zdaj pa ni vredno besede, je le uboga večerja.
Nazadnje so bili kolinarji le vsi na svojih prostorih
in tedaj so pričele kuharice pošiljati na belo pogrnjeno mizo ...
Prvo ...je bila velikanska skleda juhe z rezanci,
katere si je vzel vsak po dvakrat na krožnik. Juha je
kraljica kolin. Brez nje se na tako velik dan nikjer ne
prične večerja. In Bog ne daj, da bi bila zakuhana
s čim drugim kakor z rezanci! – Po juhi mora priti
kislo zelje z novimi rebrci, krompirjeva omaka, zeljna
solata s pečenko in klobasami, mesenimi in krvavimi,
kuhane suhe češplje, namočene v slivovki, ki se jih
naješ in napiješ hkrati, vmes pa gore potic in belega
kruha. Med skladovnicami mesa najdeš še kos prekajenega od lanskega leta, ki naj dokaže, da hiša ni
kar tako in da ima skrbno in varčno gospodinjo. To
vzbudi žejo, in zato prično nositi na mizo vino, vino.
Miza se zašibi pod preobiljem, lica zagore, iskreča
se kapljica zapolje v žilah, razvozla jezike, srca se
vžgo in na usta privre zdravica za zdravico. Če je
pri roki harmonika in človek, ki zna potegniti zanjo,
zaplešejo, da se trese pod. Kadar tega ni, malo več
pojejo in pijejo, do polnoči, do treh, najpogosteje do
prvega svitanja. To so koline, največji hišni praznik
v teh krajih.
Svinjska pečenka

Ponekod si izmislijo različne zabave. V Ponikvi
na Štajerskem mesarjem “kradejo” klobase. Mesar
navadno prešteje, koliko klobas je naredil. Ker mu
jih nekaj skrijejo, se mu število nikakor ne ujema.
Vsi ga zbadajo, češ da ne zna šteti, in veliko smeha
je, ko pretakne vso hišo, da bi našel skrite klobase.
Zabavajo se tudi z različnimii družabnimi igrami (npr.
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podpisan poročevalec: »Med več drugimi smešnimi
rihtarja bijejo) on s preskušanjem različnih spretnosti (npr. svečo z zobmi iz vode vlečejo).
navadami imajo kranjski otroci po nekaterih krajih
Zanimiva so poročila o furežih na Spodnjem Štato-le navado: Kedar je kóljejo, pridejo pred hišo, na
jerskem, kot so jih pisali graščinski uradniki v prvi
okno poterkajo in mermrajo s spremenjenim glasom,
polovici 19. stol. V Podčetrtku, beremo, povabijo
da bi jih ne poznali, rekoč
vse sosede in se ne ločijo, dokler
So nam pravili ... (itd.).
zaklanega prašiča ne pojedo
Tej trančariji se pravi “boblja(1824). Naj bo podložnik reven
nje” li “hodijo bobljàt”.«
ali premožen, piše poročevalec
Kot poročilo“s Kranjskega” je
iz Vitanja (1843), za furež pritudi
sicer zanimivo. Tisti, ki hopravi polno mizo jedače in pijače
Kranjska
klobasa
dijo
bobljat,
niso našemljeni, pač
in povabi sosede, sorodnike,
pa
govore
v
temi pod oknom s
posebno pa svoje upnike, če le
spremenjenim
glasom in mrmraniso predaleč. Pri tem zajedo
je.
Tudi
to
je
šemljenje,
ki ga v
dostikrat več, kako je vreden
znanosti
imenujemo
“akustična
ves prašič ... Je pa to najljubša
maska”! Razvoj je šego predrugačil: “Kolednik” ni niti
zabava domačinov. Pri furežu se sestanejo, beremo
našemljen niti skrit. Na Koroškem pride človek kratko
v poročilu iz Laškega (1843) prijatelji in sosedje
in
malo v hišo, pove nam že znane stihe in doda:
in toliko časa sede za mizo, dokler ne použijejo
Če mi daste hrbetiše,
zadnjega grižljaja svinine; potem spet stradajo in
grem še pred od hiše.
se zadovoljijo z neslanim krompirjem ... Drugod
omenjajo, da ostane po furežu le malo za v dim (SaNavadno dobi klobaso. Zgodilo pa se je tudi, da
vinjska dolina – Žovnek, 1843) ali pa da pospravijo
so prišleca namazali z “bulo” (nadevom) za klobase,
pol prašiča (Slivnica pri Celju, 1814). Za Kranjsko
nato pa je moral še prijeti za metlo in pomesti hišo.
so se tisti čas (1847) tudi “Novice” pritoževale nad
Povsod v Evropi je tudi navada, da prijatelji in
preobilnimi kolinami.
sosedje, posebej še župnik in učitelj, dobe koline v
Nemalokrat se res zgodi, da na kolinah pojedo
dar. Pri nas so to krvavice, mesena klobasa in kos
vsega prašiča. To omenja tudi naša pesem:
zarebrnice, ki jo odišavijo s cimetom, poprom, petrOča no mati, ne žalita se,
šiljem, jo osolijo in nato zavijejo v “péčico”. Sosedje
če smo pojedli vam celo prase!
koline ob svojem času “vrnejo”. Koline dobe gostje po
Bog vam dodeli klobase, meso,
večerji, da jih odneso domov, drugim jih raznosijo.
naj tota hiša požegnana bo.
V Prekmurju dado tistemu, ki prinese koline, izfedno
velik kos kruha v dar; v tem tiči čar – svinje naj bi
In tudi Jurij Vodovnik je zaokrožil o svojih pohorpri prihodnjih kolinah imele tako debelo slanino,
skih kmetih:
kakor je debel podarjeni kos kruha ...
Tak so pri nas koline,
Tu lahko omenimo znano zgodbo o izgubljeni krprešičeve sedmine.
vavici.
Nemalokdaj se je že zgodilo, da je kolinar, ki
Opravljamo jih vsi tako,
si
je
nabral
dobre kapljice, na poti proti domu izgubil
dokler še pust ne mine.
nekaj kolin. Tako se je primerilo tudi mesarju, ki je
Po vej Evropi je navada, da kolinarje pod večer
ponoči pijan šel s fureža in pred Lembergom izgubil
obiščejo čudni – največkrat našemljeni – “kolednikrvavico. Lemberžan jo je zjutraj našel sredi ceste
ki”: prijatelji, otroci, reveži.
in se je močno ustrašil. Brž
Pridejo pod okno in iz teme
je stekel po pomoč. »Strašna
sežejo s palico ali “škarzverina gre proti Lembergu,
jami” v razsvetljeno hišo,
spredaj in zadaj ima roge!«
pri tem izgovarjajo šaljive
Kdor je imel puško, je prihitel
stihe, za kar jim nataknejo
na cesto. Na županovo povelje
klobas ali drugega mesovja
so začeli streljati na pošast.
na “podaljšano roko”... ReMarsikatera krogla je zadela in
kli zmo že, da vidimo v teh
kaša je začela lesti iz klobase.
Želodec
obiskih, zlasti še, ker so na»Kakšna sreča,« so začeli vpišemljeni, spomin na obiske
ti; »ko bi se iz vseh teh jajčec
našemljencev, predstavljajočih duhove prednkov, iz
izlegli mladiči, bi pokončali ves lemberski trg!«
časov, ko so bile koline še dosti večji praznik, kakor
Svinina je še danes po večjem delu našega podeso dandanes.
želja glavna mesna hrana. Določeno je bilo svoje dni,
Tudi na Slovenskem je šega znana. Kitica, ki
kateri kos pride na mizo ob posebnih priložnostih,
jo nepovabljeni “koledniki” povedo ali zapojo pod
“zgodiščih”. Na Dolenjskem so pravili, da ima »vsak
oknom, se po raznih krajih le malo spreminja:
udek svoj gudek« (godek). Predpisano je bilo, da skuSo nam pravili,
ha gospodinja za debeli četrtek pol glave, na pustni
da ste prašiča zadavili.
večer drugo polovico, o veliki noči pleče in gnjat, o
Sezite na polico, dajte klobasico!
binkoštih “zajca”, tudi pleče in tako naprej o božiču,
Kitico so objavile “Novice” leta 1849, kjer piše nenovem letu svečnici ... Krače so bile za mlatiče.
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U

SIN ČLOVEKOV, SIN BOŽJI

N A S LIKAT I JEZU S A
Prišel je čas, da skušamo naslikati podobo, ki bo
mo lotiti. Jezus, ki je človek kakor vsak izmed nas,
bolj urejena od tiste, ki smo jo skušali odkrivati doje predmet psihološkega študija; toda kakor hitro
slej iz pričevanj o njegovih delih. Popolna skladnost
skušamo določiti na njegovem obrazu človeško pomed Jezusovim poslanstvom, njegovim življenjem in
tezo, že moramo misliti na neizrekljivo podobnost,
značajem nam omogoča, da ga spoznamo brez dolki jo ima ta značaj z drugo stranjo svoje narave, po
gih opredelitev: ena sama stran evangelija razodeva
kateri si ga je mogoče razložiti, ki pa je nedosegljinamreč vso njegovo osebnost. Cilj, ki dela toliko
va našemu razumevanju. Izraz “Sin človekov”, pod
preglavic najspretnejšim romanopiscem – da bi bili
katerim moremo istočasno razumevati opredelitev
njihovi junaki res življenjski – dosegajo neizobraženi
smrtnika, ki je podoben nam, rojen iz žene in izoblimožje, pisci svetega besedila, z izredno lahkoto.
kovan v mesu, a izraža tudi nadnaravno resničnost,
Jezus je v najmanjših dogodkih, kjer nastopa, ves
ki krije v sebi mesijansko skrivnost živega Boga,
živ in navzoč z neizpodbitno pričujočnostjo. Če pominam dovolj poudarja meje umevanja. Trije apostoli
slimo na način, kako so nastali evangeliji – po raznih
so si v trenutku Jezusove spremenitve zakrili obraz
izročilih in po preteku več dein so si v svoji zmedenosti ter
setletij – se nam bo zdela moč
presenečenju v veličastnem
njihovega podajanja še bolj
bitju pred seboj komaj upali
presenetljiva, prav tako kakor
spoznati svojega prijatelja. V
skladnost posameznih potez
podobnem položaju, čeprav v
med njihovim sicer različnim
mnogo manjši meri je vsakpričevanjem. Brez dvoma
do, ki hoče slikati Jezusa: oči
je delal njihov vzor izreden
oslepe spričo učlovečenega
vtis, če so mogli ustvariti tako
Boga, ki sije skozi človeka.
različni pisci tako enotno in
Ne gre torej za to, da bi nasilno sliko.
slikali Jezusa v celoti, ker nam
In vendar: če hočemo
je polovica njegovega bitja, ki
razvrstiti vse podatke, ki jih
je neločljivo združena z drugo
moremo nabrati v evangeliju,
polovico, nedosegljiva. Zato
sestaviti vse, kar moremo
bomo skušali usmeriti povedeti o Jezusovih čustvih,
zornost na njegove človeške
njegovi naravi in značaju, je
poteze in se bomo omejili na
ves  uspeh tega napora brezgledanje tega, kar je v svoji
mejno razočaranje. V življečloveški zavesti sam mislil
nju genialnih ljudi je namreč
o svojem božanstvu.   Skoro
nekaj, kar se upira kakršnikoli
nemogoče je, da bi skušali
opredelitvi in kakršnikoli anaodkriti na njem zvezo med
Slikal:
lizi – svetništvo in genialnost.
božjim in človeškim. Nekaj
Beato Angelico da Fiesole
V Jezusu, ki je mnogo več
redkih podatkov in komaj nakakor svetnik in genij, pa je
značenih misli nas ne pripelje
tista bistvena skrivnost božanstvo. Tako si moremo
daleč, če pa bi mogli po tej temni poti dalje, bi učlorazložiti popolno nezadostnost “psiholoških” opazovečenje nehalo biti skrivnost in bi se nam razodela
vanj in praznoto besed. Tu pridejo do polne veljave
presveta Trojica.
besede Fra Angelica da Fiesole: »Kdor hoče slikati
Tem težavam, od katerih so nekatere nepreKristusa, mora s Kristusom živeti.« Ne samo, da
mostljive, pa se pridružuje še ta, da evangelij ni
občutek lastne nevrednosti iztrga iz rok paleto in
zgodovinska knjiga v tehničnem pomenu besede
čopiče tistemu, ki hoče naslikati popolnost sámo,
in prav tako tudi ne psihološka razprava. Ko so ga
kot je hotel reči najsvetejši med umetniki, ampak se
evangelisti pisali, nam niso nameravali podati Jepokaže, da so nedorasle tudi metode, ki jih uporablja
zusove podobe v njeni slikovitosti. Njihov namen
pisatelj in slikar. Na meji analize je zavesa skrivnosti,
je bil utemeljiti vero tistih, ki so jih poslušali, in
ob kateri ni več raziskovanja in govorjenja, ampak
opravičiti svoje pričevanje. Z drugimi besedami: ti
more človek samo še molčati in moliti.
možje niso bili ne bogoslovci ne učitelji logike. Prav
»Pravi Bog in pravi človek« – beseda molitve, ki
tako tudi niso iskali učinkov estetske prepričljivosti
obsega vso nadnaravno težo naloge, ki se je hočeniti niso skušali urediti vseh Jezusovih potez ter se
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niso dotikali zamotanosti in nasprotij njegovega
narave. Prav zato pa so nam ga tako živo naslikali.
Opustili niso ničesar, za čemer stremi romanopisec,
mojster svojega poklica. Romanopisec uživa v tem,
česar ne pove, prav tako kakor v tem, kar pove in
pušča v svojem pripovedovanju skrivnostna mesta,
kjer bo bralec samo slutil zadnjo resničnost. Naši
apostoli niso bili spretni pisatelji, pa vendar bi rekli,
da so tudi oni uporabljali skrivnost in molk, ki ju je

treba spoštovati. Če bi hoteli preveč opredeljevati,
preveč urejati, bi dobili iz čudovite evangeljske slike
samo shemo, samo površen očrt, podoben nemogočim mavčnim kipom po tolikerih naših cerkvah.
Že življenje človeka sestavljata stvarna sedanjost in
skrivnost, ki sta neločljivo združeni; koliko bolj je
tako temu v Njem, v katerem zamotana igra sence
in luči ni pomenila nič manj kakor odnose Stvarnika
do ustvarjenega človeka.

JEZUSOV E POTEZE
Predvsem bi hoteli poznati Jezusov obraz. Ali si
je stopal na Kalvarijo, ter obrisala z ogrinjalom znoj
moremo predstavljati poteze človeka, ki zbuja v
in kri z njegovega obraza, ki se je neizbrisno vtisnil
nas toliko čustev, da bi jih ljubili, kakor poteze drav prt. V stolnici Marijinega vnebovzetja v Moskvi so
gega nam bitja? O tem nimamo nobenih podatkov
hranilii še drugo “sveto obličje”: edeški kralj Abgar, ki
in evangelij je v tem pogledu bolj molčeč kakor v
ni mogel pripraviti Jezusa do tega, da bi se umaknil v
katerem koli drugem. Nekateri so se hoteli nasloniti
njegovo deželo, je poslal slikarja, naj bi naredil sliko
na mesto v Lukovem evangeliju (19,1-4), ki govori
moža, katerega sloves je prišel prav do njega. Toda
o cestninarju v Jerihi Zaheju in pravi: »Poskušal je
slikarja je tako oslepil sijaj učlovečenega Boga, da
videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker
se mu ni posrečilo narediti niti najmanjšega osnutka.
je bil majhne postave.« Toda če bi hotel kdo iz tega
Tedaj je Jezus naslonil svoj obaz na slikarjev plašč
sklepati, da Jezus ni bil velik, bi v resnici delal silo
in njegov portret se je vtisni vanj lepši, kakor bi ga
besedilu, ker je očitno, da je osebek stavka Zahej, ki
mogla narediti človeška roka. Brez dvoma so to lega vidimo nato zlesti na smokvino drevo, da bi videl
gende. Toda, ali niso ganljive? Njihova simbolika je
Kristusa. Nič manjša zloraba ni sklepati iz nekaterih
jasna: Jezus vtisne svoje obličje samo v srce tistih,
mest v evangeliju, da je bil Jezus lep in veličastne
ki ga ljubijo. Te zgodbe nimajo ničesar opraviti z
postave, ker sta ga grešnica in
zgodovino, toda kako krščanske
Marija Magdalena spoznali med
so po duhu!
gosti na gostiji in ga mazilili, ali
Prav nič bolj ne moremo
ker ga je neka žena spoznala v
verjeti tudi raznim pričam, ki
množici in ga slavila (Lk 11,27).
so v teku let trdile, da imajo
Seveda nimamo Jezusovepodatke o Jezusovi zunanjosti.
ga portreta, ki bi ga naslikala
Okoli leta 550, je trdil Antonin iz
človeška roka in bi nam nudil
Piacenze po povratku z romanja
le trohico verodostojnosti. To
v Jeruzalem, da je videl »lepo,
kajpada ne pomeni, da jih niso
malo, dražestno« sled Jezusove
v teku stoletij kazali lepo vrsto:
noge, kakor tudi sliko, ki je bila
na primer starinsko kamejo, ki
narejena še za Gospodovega
so jo v času renesanse prinesli
življenja in ga kaže »srednje poz Carigrada v Rim in je vplivala
stave, lepega obraza, z nekoliko
na številne Kristusove slike v
nakodranimi lasmi, z elegantno
profilu. Ob tem vzoru sta se
roko in dolgimi prsti.« V 8. stonavdihnila tudi slika na lesu, ki
letju je, kakor poročajo, študiral
Kristusova glava
jo pripisujejo Janu Van Eycku, in
Andrej
iz Krete portret, ki ga je
v Beauvaisu
izklesani medaljon iz 16. stoletja
naslikal sveti Luka in ki predstav Poitiersu, ki sta mu oba zelo podobna.
vlja Jezusa »stisnjenih obrvi, podolgovatega obraza,
Izročila legendarnega značaja so često trdila,
nekoliko sklonjene glave in zelo skladne postave.«
da so Kristusovi portreti nastali čudežno. Ko je šel
Nekaj pozneje je mogel grški menih Epifan ugotoviti,
Gospod v nebesa, so apostoli prosili svetega Luka,
da je bil Jezus šest čevljev (183 cm) visok in da je
ki je bil slikar, naj naslika njegov obraz, da bi ne bil
imel dolg nos, da je bil polti kot “žitno klasje”, da
pozabljen. Ko je šel bodoči evangelist, ki je prej tri
je imel črne obrvi in rdečkastorumene lase ter ...
dni molil in se postil, na delo, se je na beli deski neje bil zelo podoben svoji Materi! Janez Damaščan,
nadoma prikazalo čudežno naslikano sveto obličje.
ki je živel v 8. stoletju in Nikefor Kalist, ki je pisal v
Ali ko skuša krvotočna žena dati naslikati poteze nje14. stoletju, toda povzema letopis iz 10. stoletja, ne
ga, ki jo je ozdravil, pa je portret vsakokrat neenak
pomenita ni več kakor le priči v tem prizadevanju,
vzorcu, da je vsa obupana. Tedaj se je Jezus usmili
kako bi prišli do Jezusove podobe.
in jo prosi za obed. Ko se pri tem obriše s prtom,
Najbolj zanimiva listina v tej v dolgi vrsti je neko
mu vtisne svoje živo obličje. Vsakdo pozna tudi lepo
Lentulovo pismo, ki je imelo velik uspeh v 14. stolezgodbo o Veroniki – morda zopet krvotočni ženi – ki
tju, vendar pa se zdi, da je bilo prej popolnoma neje spremljala Jezusa na križevem potu, po katerem
znano. Publij Lentul (?), ki pravi, da je »jeruzalemski
12
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upravitelj« (?) pisal »senatu in rimskemu narodu«
se opirali na mesto iz 45. psalma, ki ga navaja lažni
(republikanski obrazec, ki bi mu ga Tiberij hudo
Lentul: »Lep, najlepši si med človeškimi sinovi, s
zameril) in navaja brez dvoma pesniške podrobnosti
tvojih ustnic lije milina,« in še na nekaj podobnih,
Jezusove zunanjosti, od katerih pa so nekatere psikanoničnih, pa tudi nekanoničnih; drugi pa so mislili
hološko presenetljive, vendar nobena ne bo zgodona slovito 53. poglavje pri Izaiju, ko napoveduje
vinska. »Ima častitljiv obraz, da se ga morajo tisti,
Mesija, ki zadoščuje za naše grehe: »Bil je zaničevan
ki ga gledajo, bati in ga obenem ljubiti.« (Stavek je
in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec boleglobok.) »Njegovi lasje imajo barvo zrelih lešnikov,
zni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil
so skoro do ušes gladki, malce plavkasti in mu pazaničevan in nismo ga cenili,« ali še druga besedila,
dajo na rame. Njegova polt je temna, nos in usta so
na primer 21. psalm, ki opisuje tistega, ki pravi:
brez napake. Ima bujno brado iste barve kot lasje,
»Prebodli so mi roke in  noge. Lahko preštejem vse
vendar ne zelo dolgo in na podbradku razdeljeno.
svoje kosti,« ki je »črv, ne človek.« V teh estetskih
Je visoke in ravne postave, njegove roke in noge
razpravah se zato zrcali nasprotje med obema pojso čudovite ...« Slika se končuje s svetopisemskim
movanjema Mesija, ne da bi zaradi tega vsaj malo
navedkom, ki ga prav gotovo tudi pojasnjuje, ker
bolj poznali Jezusovo zunanjost.
je bil ves opis prirejen gotovo zato, da ga opraviči:
Kaj nam tedaj preostane, da bi izpolnili pričako»Najlepši si med človeškimi sinovi!« (Ps 45,3).
vanje, ki nedvomno živi na dnu mnogih krščanskih
Resnico je povedalo mnogo cerkvenih očetov.
src? Želja, da bi poznali Jezusovo zunanjost, je več
Sveti Irenej iz Lyona, ki je živel konec 2. stoletja
kakor popuščanje precej prazni radovednosti, je v
in je bil po svetem Polikarpu v zvezi z zelo staro
nekem pomeni češčenje tistega, ki je, čeprav je Bog,
skupino efeških kristjanov, pravi preprosto: »Jezuhotel privzeti človeško podobo ter je v nekem smislu
sove telesne slike ne poznamo.« Prav tako priznava
razveljavil Jahvejevo prepoved Mojzesu, da mu nikoli
tudi sveti Avguštin: »Prav nič ne vemo, kakšen je
ne sme dati človeških potez. Preostane nam zato še
bil njegov obraz.« Če se spomnimo strogosti,
umetnost; in je imel prav P. Doncoeur, ko si je upal
s katero je judovska pravovernost prezapisati globoke besede: »V najlepšem pomenu
ganjala kakršnokoli predstavljanje
besede more biti Kristus umetnosti samo Kristus
človekove podobe, se nam ne bo
vere. Za nas je najresničnejši Kristus tisti, ki
zdelo prav nič presenetljivo, da
toliko razgrne zavese zunanjosti, da posije
ni mogoče najti verodostojne
skozi nje žarek notranje luči.«
Jezusove slike, in če mislimo, da
Mnogo, vsaj petnajst stoletij je že, kar
so nam resnične priče, evangeskuša krščanstvo nadomestiti pomanjlisti, naslikali njegovo usmiljeno
kanje besedila in listin ter zahteva od
zunanjost, se motimo tako o njinadarjenosti, od genija, da mu obnovi
hovi psihologiji kakor o njhovih
podobo učlovečenega Boga. Čeprav
namenih. Ali ni značilno, da je
so se verniki prvotne Cerkve zadoedini Jezusov opis, ki ga morevoljevali s skromnimi simboli ribe,
mo brati v vseh štirih besedilih,
jagnjeta, vinske trte in žitnega
opis poveličanega Kristusa pri
klasa, ki jih vidimo v katakombah
spremenitvi na gori?
in na mnogih sarkofagih, pa se
V teh okoliščinah se zdi zato
že pojavlja prva slika v portretih
Kristusova glava
precej prazno ponovno načeOrfeja, ki so ga imeli za Mesijev Clunyju
njati razpravo, ki je zelo zapovega predhodnika, pozneje pa
slovala Cerkev predvsem v prvih stoletjih, če je bil
slike Dobrega pastirja, ki so sicer vzete naravnost
Jezus lep ali grd. Medtem ko pravi mučenec Justin,
iz evangelija, pa so rade prevzemale oblike heleda je bil »brezpomemben, brez lepote obraza, ki je
nističnih efebov. Na ljubkem kipu v Lateranskem
zbujal prezir,« ga Irenej (prav tisti, ki izjavlja, da
muzeju in na sarkofagu v Louvru, ki nam Dobrega
Jezusove telesne slike “ne poznamo”) označeval za
pastirja prikazujeta z ovco okrog vratu, je še precej
“slabotnega”. Origen ga je imel za “majhnega in
poganske estetike, blizu čarom Hermesa Kriofora,
pohabljenega”, Komodijan je naredil iz njega “ne“nosilca ovna”.
kakšnega sužnja prostaškega obraza” in nekatere
Ta vpliv ni kmalu izginil. Zdi se, da so po prvolegende trdijo celo, da je bil gobav. Toda drugi razlatnem izročilu slikali Jezusa mladega, krepkega, brez
galci so odločno za lepoto, tako na primer Gregor iz
brade, ker je bila v antičnem svetu mladost lastnost
Nise, Janez Zlatousti, Ambrož, Hieronim in še mnogo
bogov – Noe, Job, Abraham in Mojzes so prikazani
drugih. Iz teh bojev ne bomo kaj prida pridobili, kar
v katakombah v podobi mladeničev. Šele v 5. stonas zanima, ker ni imelo gledanje prvih kristjanov
letju je pod bizantinskim vplivom prevladal tip, ki
ničesar skupnega z našim. Zato je izrekel Klemen
je še danes razširjen po vsem krščanskem svetu:
Aleksandrijski globoko resnico, ko je zapisal: »Za
odrasel moški koščenega obraza, z dolgim nosom in
nas, ki želimo resnično lepoto, je lep samo Odrešeglobokimi očmi, z odkritim čelom in z lasmi, padanik.« Brez dvoma so hotela isto v presenetljivi obliki
jočimi na rame, ter z rjavo, nakodrano brado, ki je
povedati apokrifna Dela svetega Petra: »Bil je lep in
razdeljena v dve polovici. Nekaj časa sta obstajala
grd obenem.« Resnica je, da sta skušali obe trditvi
oba tipa drug poleg drugega: golobradi je pomenil
samo okrepiti napovedi Svetega pisma. Nekateri so
bolj zgodovinskega Kristusa, drugi pa  poveličanega
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Boga. Končno je prevladal zadnji, ki je danes povsod,
kjer imajo križ.
Ta osnovni vzorec pa so nato do neskončnosti
okraševali. Tradicionalnemu prikazovanju Jezusa je
grozilo dvoje nevarnosti. Prva je bila v poudarjanju
“lepote” v tako človeškem pomenu, da je samo še
soznačnica za neokusnost. Množicam, ki le prerade
uživajo v takih domljivih sladkobah, so ponujali v
češčenje obupne slike, ki so ponesrečeni posnetki
Rafaela, da Vincija, Luinija in predvsem Guida. Druga pa je bila, posebno potem, ko je proti koncu 19.  
stoletja vdrl v umetnost zanos v poudarjanju žaloigre križanega Mesija. Strahotno veličastni “pobožni
Kristus v Perpignanu” ali čudovia Grünewaldova in
Holbeinova trupla so odpor zoper ogabni okus. Drugi
so šli v tem smislu neskončno dlje, predaleč.
Ko si tako skušamo danes predstaviti Jezusa,
vodijo našo domišljijo umetniške mojstrovine. Ali
je Jezus silni, mirni Učenik, sodnik s spokojnim
čelom,“lepi Bog”, ki ga je izklesal genialni umetnik
v Amiensu? Ali je človek čudovito vedrega obraza,
ki ga je naslikal Fra Angelico v florentinskem samostanu, in čigar globoki in prodirni pogled nehote
spominja na tistega, ki je zadel Natanaela, ko mu je
neznanec rekel: »ko si bil pod smokvinim drevesom
...«? Med tolikerimi slikami pa so najbolj ganljive
tiste, ki znajo izraziti tako človeško žaloigro kakor
nadnaravno milino tistega, ki je rekel: »Nisem prišel, da bi svet sodil, ampak da bi ga rešil.« Čudovita glava v starinoslovskem muzeju v Beauvaisu in
skrivnostna, ki jo hrani muzej Cluny, lepo ustrezata
temu dvojnemu značaju. Toda, ali bi si upal kdo celo
pri pogledu na obe mojstrovini trditi, da podajata
celotnega Kristusa?
Priznati moramo, da ima vsak narod pravico
po svoje predstavljati češčenja vredno Gospodovo

Bl. Anton Martin Slomšek

Bralec, ki se v teh zadevah malo bolje spozna,
je gotovo opazil, da med “čudežnimi” portreti nismo
omenili najslavnejšega od vseh, torinskega prta.
Toda ta primer je tako zamotan in nedorečen, da ga
je treba obravnavati posebej.

OB NOV EM LETU

1. Spet eno leto – bližje smrti, bližje večnosti.
Za veliko ljudi bilo je staro leto poslednje, lahko bo
novo leto poslednje za nas.
2. Vsak skrbni gospodar preračuna na koncu leta,
ali je na dobičku ali izgubi, pomisli, kako bo v prihodnje izhajal. Ravno to ima storiti vsak pridni kristjan
3. Poglejmo tudi mi v pretečene dni, našli bomo:
I. Vse posvetno mine, kakor kratki čas; ne zanašajmo se na minljivi svet.
II. Huda in dobra dela večno ostanejo; skrbimo za
srečno večnost! To naj bo za novo leto moje voščilo.
I.
Ves svet je šola modrosti, zgodbe sveta najboljša
knjiga življenja. Prvi nauk pa v zgodbah beremo,
da vse, kar svet porodi, se premeni in mine, oblast,
čast bogastvo in dobrota.
II.
»Otroci tega sveta so modrejši, kakor otroci luči«
(Luk. 16,8); a posvetna modrost velja le kratko.
Posvetneži se pravičnim smejé; ali njih smeh se jim
spremeni v jok. To nas zgodovina vseh časov uči. /.../
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podobo. »Gospodov obraz,« je zapisal v 9. stoletju
patriarh Fotij, »je različen pri Rimljanih, pri Grkih,
pri Indijcih in pri Etiopcih, ker vsak od teh narodov
trdi, da se mu je Gospod prikazal tako, kakor vidi
on.« Kristus s kitajskim obrazom ali črnski Jezus
more jeziti samo tiste, ki ne poznajo pravega smisla
krščanskega pričevanja. Verjetno je nosil Kristus, ki
je pripadal judovskemu plemenu, v življenju poteze
izvoljenega naroda, vendar to rojstvo, ki izvira iz
skrivnosti Izraelove usode, še ne obsega vsega njegovega poslanstva. Pravi smisel njegovega življenja
je njegova smrt. Ko umira v imenu vzvišene vesoljnosti, odkupuje in pooseblja tisti trenutek vse človeštvo. Odslej se more v njem spoznati vsak človek.
Zato so imeli prav tisti, ki so od najstarejših časov
zatrjevali o Kristusu: »postal [je] podoben ljudem.
Po zunanjosti je bil kakor človek« (Flp 2,7), da se
»v ničemer ni razlikoval od drugih« (sovražnik kristjanov Celz), da »je bil njegov obraz kakor obraz
nas vseh, Adamov sin« (sveti Janez Damaščan v 8.
stol.). Raziskovanja nevomno zaključuje besedilo,
ki so ga dolgo pripisovali svetemu Ciprijanu, kartaginskemu škofu v 3. stoletju: »V sebi me boste
videli, je rekel Jezus, kakor vidi človek v zrcalu svoj
obraz.« Mnogo več kakor Jezusova zunanjost velja
namreč, ne samo v veri, ampak tudi v zgodovini,
kako so se dva tisoč let tisoči kristjanov trudili, da bi
bila njihova duša podobna njegovi, saj vedo, da bodo
šele na sodni dan mogli gledati Jezusa »iz obličja v
obličje,« kakor pravi sveti Pavel (1 Kor 13,12), da
pa bomo morali, če naj ga tedaj gledamo »kakršen
je,« postati njemu »podobni« (1 Jn 3,2).

Skrbite torej za večnost, nedolžne, čiste duše,
obvarujte svoje devištvo tudi v novem letu. Spleta
se vam v nebesih najlepša krona, pripravlja sedež
najbližje božjega prestola. Varujte se tudi letos
krivice vsi pravični kristjani; le pravica obvelja.
Delajte pridno za nebesa bogaboječe duše, za nebesa si nabirajte zakladov. Kar bomo tukaj vsejali,
bomo tam vekomaj želi. Kakor staro leto, minilo bo
življenje naše; dobra dela nam bodo ostala. »Svet
prejde in vse« itd.
Konec. Minilo je eno leto, 365 dnij; na pragu
novega leta stojimo in gledamo v staro nazaj. Tako
bomo tudi skoraj stali na pragu večnosti, gledali na
svojih 50 do 80 let, in zdelo se nam bo, kakor bi bili
živeli le eno leto. Kako dolgo pa bo večnost, trpela?
Tako dolgo bo tudi naše plačilo.
Dobri Bog nam je dal zopet novo leto učakati; o
glejte, da bo nam leto zveličanja, ne pogubljenja,
jedno leto bližje nebes, ne bližje pekla. »Svet prejde
in vse njega poželenje; le kedor voljo božjo stori,
ostane vekomaj.« Amen.
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papežev verouk

Frančišek

1I. MATI
Danes nadaljujemo z veroučno uro o Cerkvi in
bomo razmislili o Cerkvi materi. Cerkev je mati.
Naša mati sveta Cerkev.
Te dni je Cerkev postavila pred naše oči podobo
Device Marije Božje Matere. Prvi dan leta je praznik
Marije, Svete Božje Matere, sledi mu Razglašenje,
spomin obiska modrih z vzhoda. V Matejevem evangeliju je zapisano: »Stopili so v hišo in zagledali
dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in
ga počastili« (Mt 2,11). Mati je tista, ki ga predstavi
svetu potem, ko ga je rodila. Ona nam daje Jezusa,
ona nam kaže Jezusa, stori, da vidimo Jezusa.
Marija Mati Cerkve
Maribor – Pobrežje

Nadaljujemo učno uro o družini in v družini je
mati. Vsaka človeška oseba dolguje življenje neki
materi in skoraj vedno ji dolguje tudi mnogo svojega poznejšega bivanja, svoje človeško in duhovno
oblikovanje. Toda mater, ki je zelo povzdignjena s
simboličnega vidika – toliko pesnitev, toliko lepih
stvari, ki so pesniško izrečene o materi – v vsakdanjem življenju malo poslušajo in ji malo pomagajo,
malo cenijo v njeni osrednji vlogi v družbi. Še več:
pogosto izkoristijo pripravljenost matere za darovanje otrokom za to, da “prihranijo” pri družbenih
izdatkih.
Tudi v krščanski skupnosti se dogaja, da matere
ne cenijo dovolj, da jo premalo poslušajo. Pa je
vendar v središču Cerkve Jezusova Mati. Morda bi
bilo treba bolj prisluhniti materam, ki so pripravljene
toliko žrtvovati ne le za lastne otroke, ampak neredko tudi za druge. Treba je bolj razumeti njihovo
vsakdanjo borbo, da bi bile učinkovite pri delu ter
pozorne in ljubeznive v družini. Treba bi bilo bolje
razumeti, kaj želijo, da bi dosegle boljše in izvirne
sadove svoje emancipacije. Mati ima z otroci vedno
probleme, vedno delo. Spominjam se svojega doma,
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DRUŽINA

pet nas je bilo. Medtem, ko smo se otrocili družili
eden z drugim, je morala biti uboga mama prisotna
povsod. Toda bila je srečna. Dosti nam je dala.
Matere so najmočnejši protistrup za širjenje
sebičnega zasebništva. Zaseben pomeni tisti, ki
se  ne more deliti. Matere pa “se delijo”. Najprej ko
“gostijo” otroka, ki ga bodo rodile, potem vzgojile,
da bo odrasel. Matere so tiste, ki najbolj sovražijo
vojsko, ki pobija njihove otroke. Velikokrat sem
mislil na tiste matere, ki so dobile pismo: »Sporočamo vam, da je vaš sin padel za domovino …«
Uboge žene! Koliko trpi mati! One pričujejo o lepoti
življenja. Nadškof Romero je večkrat rekel,
da matere živijo “materinsko mučeništvo.”
V pogrebnem nagovoru duhovnika, ki so ga
umorili “odredi smrti” je v njegovih besedah
odmeval II. vatikanski koncil: »Vsi moramo
biti pripravljeni umreti za svojo vero, tudi
če nam Gospod ne nakloni te časti … Dati
življenje ne pomeni samo biti umorjeni; dati
življenje, imeti duha mučeništva, dajati v
dolžnosti, v molitvi, v častni izpolnitvi dolžnosti; v tistem molku vsakdanjega življenja,
dajati življenje po malem. Da, tako, kot ga
daje mati, brez strahu, v preprostosti modernega mučeništva, ko spočne otroka, ko
ga rodi, ko ga doji, ko mu pomaga rasti in z
ljubeznijo skrbi zanj. To je dati življenje. To je
mučeništvo.« Tako nadškof. Da, biti mati ne
pomeni samo spraviti otroka na svet, ampak
je tudi življenjska odločitev. Kaj je odločitev
matere, kaj je odločitev za življenje neke
matere? Odločitev za življenje matere je odločitev
dati življenje. To je nekaj velikega in lepega.
Družba brez mater bi bila nečloveška družba,
saj so matere tiste, ki znajo pričati vedno, tudi v
najtemnejših trenutkih nežnost, predanost in moralno moč. Pogosto prenašajo matere tudi najgloblji
smisel verskega življenja: v prvih molitvah, v prvih
verskih dejavnostih, ki se jih nauči otrok, je zapisana vrednota vere v življenju človeškega bitja. To je
sporočilo, ki ga verne matere znajo posredovati brez
posebnih razlag: te pridejo pozneje, toda zametek
vere mora nastati v teh prvih, najdragocenejših
trenutkih. Brez mater ne samo, da ne bi bilo novih
vernikov, ampak bi vera tudi izgubila lep del svoje
preproste in globoke topline. In Cerkev je mati, z
vsem tem je naša mati. Nismo sirote, imamo mater,
mati Cerkev je naša mati. Nismo sirote, smo otroci
Cerkve, smo Marijini otroci.
Drage matere, hvala, hvala za to, kar ste v družinah in za to, kar dajete Cerkvi in svetu. In tebi, ljub
ljena Cerkev, hvala za to, da si mati. In tebi, Marija,
Božja mati, hvala, da nam daješ videti Jezusa. In
hvala vsem navzočim materam: zaploskajmo jim!
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Piero Bargellini

MARIJA,

SV ETA BOŽJA MATI
1. JANUAR
Slovesnost Marije, svete Božje Matere je prvi
Marijin praznik, ki se je pojavil v zapadni Cerkvi. Ta
praznik je nadomestil poganske strenae (novoletna
praznovanja), katerih obredi so se tepli s svetostjo
krščanskih slovesnosti. “Natale Sanctae Mariae”,
Marijin rojstni dan, so začeli praznovati v Rimu okrog
6. stoletja, najbrž v povezavi s prvimi Marijinimi
cerkvami v Rimu: Sv. Marija Antiqua na Rimskem forumu, južno od templja dvojčkov.
Bogoslužje je bilo povezano z božičnim, zato se je prvi januar imenoval “v Gospodovi osmini”: V
spomin na obred, ki so ga
opravili osem dni po Jezusovem rojstvu, so brali
evangelij o obrezovanju, ki je dalo tudi
ime prazniku, ki
je začenjal novo
leto. Zadnja reforma koledarja
po II. vatikanskem koncilu, je praznik Božjega
materinstva
prenesla na
1 . j a n u a r,
medtem ko
je bil od leta 1931 na 11. oktober, v spomin na koncil
v Efezu (431), ki je slovesno razglasil resnico, ki je
tako draga krščanskemu ljudstvu: Marija je resnična
Mati Kristusa, ki je pravi Božji Sin.
Nestorij (381-451, carigrajski patriarh) se je predrznil izjaviti: »Bog ima torej mater? Potem pa ne
obsojajmo grške mitologije, ki pripisuje neko mater

Zdenka Serajnik

bogovom.« Sv. Ciril Aleksandrijski   je odgovoril:
»Se bo reklo: Devica in mati božanstva? Na kar mi
odgovarjamo: Živa, bivajoča Beseda, je bila rojena
iz Boga Očeta in živi vso večnost … V času pa si je
privzelo telo, zato lahko rečemo, da je bila rojena iz
žene.« Jezus, Božji Sin, je bil rojen iz Marije.
Iz te odlične in izključne posebne pravice izhajajo za Devico vsi častni naslovi, ki jih ji
dajemo, čeprav lahko naredimo med
osebno Marijino svetostjo in njenim
Božjim materinstvom razliko, ki
jo je prvi izrekel Kristus sam:
»Ko je to govoril, je neka
žena iz množice povzdignila glas in mu rekla:
›Blagor telesu, ki te je
nosilo, in prsim, ki
so te dojile!‹ On pa
je rekel: ›Še bolj
blagor tistim, ki
Božjo besedo
poslušajo in se
po njej ravnajo.‹«
V resnici
»je Marija.
Adamova
hči, pritrdila
božjoi besedi in postala Jezusova mati. In ko je z vsem srcem
neovirano od kakršnega koli greha sprejela odrešitveno božjo voljo, je sama sebe kot Gospodovo deklo
popolnoma posvetila osebi in delu svojega Sina in
je tako pod njim in z njim služila po milosti vsemogočnega Boga skrivnosti odrešenja« (Dogmatična
konstitucija o Cerkvi, 56).

NOVO LETNA MO LITEV

Izprosi, Mati nam Marija,
izprosi mir in blagoslov,
od nas odvrni hudobijo,

daj mnogo dobrih nam sadov.
da zvesto Bogu bi služili,
slavili ga na vekomaj! – Amen.

MO LITV ENI NAMEN

ZA JANUAR 2019

Za mlade, posebno v Latinski Ameriki, naj po Marijinem zgledu
odgovarjajo na Gospodov klic za sporočanje evangeljskega veselja svetu.
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Cristina Siccardi

GOSPODOVO RAZG LAŠENJE
6. JANUAR
Orientalski izvor tega praznika potrjuje že njegovo
znamenja: »nebesa pripovedujejo o Božji slavi«
ime: “epifania”, to je razglašenje, pojavljenje. Latinci
(Ps 19,2), znali so jih odgonetiti in so z neizmernim
so uporabljali izraz “festivitas declarationis” (praveseljem pokleknili pred Kristusa Kralja.
znik razglasitve) ali “apparitio” (prikazanje). Glavni
Mariji in Jožefu niso predložili, da bi Božjega
pomen je razodetje Kristusovega božanstva poganOtroka vzgajala v njihovi veri, ampak so se podvrskemu svetu preko poklonitve Modrih, Judom pa s
gli Božjemu Detetu. Niso iskali dialoga, soočenja,
krstom v vodah Jordana in s svatbo v Kani galilejski.
izmenjave mnenj; niti niso prinesli svoje izkušenosti
Rimski martirologij pravi: »Slovesnost Gospodoin svojih razlag. Ti Modri so se ponižno vrgli na tla
vega razglašenja, v kateri se časti trojno prikazanje
pred Resnico, Ljubeznijo in Lepoto, ki so jo imeli pred
velikega Boga in našega Gospod Jezusa Kristusa: v
seboj. Zato Razglašenje ni praznik ekumenizma,
Betlehemu so Modri molili Dete Jezusa; v Jordanu
ampak vesoljnosti Cerkve ali poklicanja poganov
ga je krstil Janez in je bil maziljen s Svetim Duhom
k veri. Mesto zvezde pa je zavzel evangelij, ki vabi
ter imenovan Sin Boga Očeta; v Kani galilejski je na
vse ljudi k spreobrnjenju v Kristusu, Gospodovem
svatbi s spremembo vode v vino ponovno razodel
Maziljencu.
svojo slavo.«
Leta 614 so Palestino zasedli Perzijci pod vodModri niso prišli v Betlehem praznih rok. Za Kralja
stvom kralja Kozrava II. in porušili skoraj vse krvesolja, ki se je razodeval svetu, so pripravili darove,
ščanske cerkve. Prizanesli so baziliki Kristusovega
ki so jih prinesli z neizmerno počastitvijo: zlato, ki
rojstva v Betlehemu, ker je bil na njenem pročelju
opozarja na Kristusovo kraljevsko oblast; kadilo,
mozaik, ki je predstavljal Modre v tradicionalnih
ki spominja na njegovo duhovništvo; miro, ki so jo
perzijskih oblačilih.
uporabljali pri pripravi teles za
Marko Polo trdi, da je okrog
pokop, torej za zadoščenje za
leta
1270 obiskal grobove
Kelmorajn
grehe s smrtjo.
Modrih
v mestu Saba južno
(Köln am Rhein)
»In glej, zvezda, ki so jo
od Teherana: »V Perziji je
videli vziti, je šla pred njimi,
mesto, ki se imenuje Saba, iz
dokler ni obstala nad krakaterega so se odpravili trije
jem, kjer je bilo dete. Ko so
kralji, ki so šli molit Boga, ko
zagledali zvezdo, so se silno
se je rodil. V tistem mestu so
razveselili. Stopili so v hišo in
pokopani trije Modri v lepem
zagledali dete z Marijo, njegogrobu in so še vedno ohranjevo materjo. Padli so predenj
ni celi z brado in lasmi: enemu
in ga počastili. Odprli so svoje
je bilo ime Beltasar, drugemu
zaklade in mu darovali zlato,
Gaspar, tretjemu Melquior.
kadilo in miro« (Mt 2,9-11).
Gospod Marko je v tistem
Kot je pastirje poklical angel k
mestu večkrat vprašal o teh
sodelovanju v slavi Boga in miru ljudi, tako je Modre,
III kraljih: nihče ni vedel povedati nič, razen, da so
učene zvezdoslovce, vodila zvezda, da so tudi oni
bili IjI kralji pokopani davno« (Il Milione, 30. pogl.).
sodelovali pri dogodku, ki je spremenil zgodovino in
Leta 1162 he cesar Friderik Barbarossa dal poruusode. Pri sv. Avguštinu beremo:
šiti cerkev sv. Evstorgija v Milanu, kamor so prenesli
»Pred nekaj dnevi smo praznovali Gospodovo
trupla Modrih (do katerih je po tradiciji prišla sv.
rojstvo, te dni pa praznujemo z nič manjšo sloveHelena) in se jih je polastil. Leta 1164 je cesarski
snostjo njegovo razglašenje, s katerim se je začel
veliki kancler in kölnski nadškof trupla izmaknil in
dajati spoznavati poganom … Rojen je bil tisti, ki
jih preko Lombardije, Piemonta, Burgundije in Renaje vogelni kamen, ki je mir med tistimi iz obreze
nije prenesel v katedralo svojega nemškega mesta,
in neobrezanimi, da bi se združili v njem, ki je naš
kjer so še danes. Milano je večkrat poskušal dobiti
mir in je iz obeh naredil eno samo ljudstvo. Vse to
relikvije nazaj: 3. januarja 1904 je nadškof Ferrari
je bilo Judom predstavljeno kot predpodoba v paukazal shraniti v cerkvi sv. Evstorgija nekaj drobcev
stirjih, poganom pa v Modrih … Judovske pastirje je
kosti v bronasti žari z napisom “Sepulchrum Trium
pripeljalo angelovo naznanilo, poganske Modre pa   Magorum” (Grob treh Modrih).
prikazen zvezde« (Govor 201,1).
Opomba urednika: Kljub temu, da za ostanke
Razglašenje je torej praznovanje vesoljnosti CerModrih razen legendarnega izročila ni nobenih dokve: Emanuel, “Bog z nami”, je prišel na zemljo klicat
kazov, je bil njihov grob v Kölnu skozi stoletja cilj
vsakogar k Resnici in pokazati pot, kako jo doseči
številnih romanj. Tudi Slovenci so mnogo romali v
in se rešiti. Modri, ki so pripadali duhovniškemu
“Kelmorajn”, kar je spačenka nemškega imena “Köln
razredu zoroasterske religije, so verjeli v nebeška
am Rhein” (Köln na Renu).
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SV ETI TRIJE KRA LJI
OZIROMA

MODRI Z VZHODA
Pravzaprav na praznik 6. januarja v prvi vrsti ne
gre za tri kralje!
V Svetem pismu piše le, da so k Jezusu prišli
modri z Vzhoda (Mt 2, 1-18). Ni omenjeno njihovo
število. Bili so gotovo bogati in tudi zelo pametni
možje – navsezadnje so jim zvezde povedale, da se
je rodil Kralj sveta in so se mu prišli poklonit (pamet)
in da so pot zmogli in da so prinesli vredna darila
(bogastvo). Pot jim je kazala posebna zvezda – ponavadi nam tisto zvezdo ponazarja zvezda repatica.
Ko so prišli v Jeruzalem, se je zvezda skrila, zato
so povprašali kralja Heroda po novem Kralju. Le-ta
se je hudo ustrašil, zbal se je za svoj prestol.
Naročil je modrim, da ko najdejo Kralja, naj mu
pridejo povedat, da se gre  Kralju poklonit. A kralje
je potem opozoril angel, da naj se vrnejo po drugi
poti in tako niso šli več h kralju Herodu. Le-ta se je
tako bal za svoj položaj, da je dal pobiti vse fantke v
Betlehemu, stare do dveh let ... Vendar Jezusa niso
dobili, saj je bil tedaj že na begu v Egipt. Praznik
nedolžnih otrok Cerkev praznuje 28. decembra.
Torej – modri z Vzhoda. Vzhod je širok pojem. Menda se po nošah
“kraljev”, naslikanih na
zelo starih podobah,
more sklepati na Arabijo, Kaldejo, Perzijo.
Tudi pojem “kralj”
na vzhodu v srednjem
veku je širok. Kralji na
Vzhodu so bili tudi magi
(učenjaki, modrijani),
niso pa bili vsi magi kralji. S kraljevskimi kronami na
glavah jih prvič srečamo v 8. stoletju – v mozaičnem
tlaku stare vatikanske bazilike.
Število modrih? Sirsko izročilo in še druga
vzhodna govorijo o dvanajstih kraljih, medtem ko
se je na Zahodu uveljavilo število tri – po darovih,
ki so omenjeni v Svetem pismu – zlato, kadilo, mira.
V troje jih prvič srečamo na podobi v katakombi
sv. Priscile.
Res je zanimivo, da govorimo o svetih treh kraljih,
čeprav ne vemo, koliko jih je bilo, čeprav v resnici
verjetno niso bili kralji in čeprav niso bili razglašeni
za svete!
Danes so uveljavljena imena: Gašper (Kaspar),
Miha (Melhior), Boltežar (Baltazar).
Zanimivo je še marsikaj, npr. da naj bi pastirji
pri novorojenem Jezusu predstavljali Jude, Gašper
semite, Miha jafetide, Boltežar hamite. Tako so začeli
upodabljati Melhiorja kot Evropejca, Gašperja kot
Azijca, Boltežarja kot Etiopca, črnca.
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Tudi darovi so sčasoma pridobili simboliko: Melhior naj bi Jezusu dal zlato – ker je novorojeni Jezus
kralj, Gašper kadilo, ker je novorojeni Jezus Bog,
Boltežar pa miro, ker je Jezus tudi človek.
Večer pred svetimi tremi kralji je “sveti”, je tretji
izmed treh svetih večerov: prvi je večer pred božičem, 24. decembra, drugi je 31. decembra, na Silvestrovo, tretji pa 5. januarja (ki pa je v poganskem
izročilu Pehtin večer).
Na svete večere blagoslovimo hiše, stanovanja,
pokadimo s kadilom ali vejicami iz cvetnonedeljske
butare in pokropimo z blagoslovljeno vodo.
Na današnji dan v naši župniji, ponekod po
Sloveniji pa že prej, hodijo okrog sveti trije kralji.
Pridejo z veselim oznanilom o Jezusu, blagoslovijo
dom in pobirajo prispevke za revne v misijonih.
(Vsako leto je natančno določeno, v kakšen namen
bodo šli prispevki in Misijonsko središče natančno
poroča o vsem.)
Noč pred svetimi tremi kralji je morala biti svetla.
Od tod tudi izraz zanjo: svetla noč. V vseh treh svetih
nočeh mora goreti luč v
hiši. V Brdih (skrajni zahod Slovenije) so kurili
trikraljevske kresove.
Ponekod po tri, za vsakega kralja eden.
Luči, posebno kresovi, so zanimiv ostanek
predkrščanskih obredij, ki so hotela nuditi
dušam pokojnih ob njihovi vrnitvi v nekdanje
domovanje svetlobo in toploto.
Če pogledamo danes v cerkvene koledarje,
vidimo, da piše: Gospodovo razglašenje (epifanija,
tu gre vsaj za troje stvari: obisk modrih z Vzhoda,
Jezusov krst v reki Jordan, svatba v Kani Galilejski,
kjer naj bi se zgodil prvi čudež).
Praznik “svetih treh kraljev” je bil prvi in dolgo
časa edini krščanski praznik v božičnem času. Šele
kakšnih 300 let po Jezusovem rojstvu so njegov
rojstni dan začeli praznovati 25. decembra. Vzhodna
Cerkev sprva ni priznala božiča, ko pa je sprejela
praznovanje Jezusovega rojstva, so ga uvedli kar 6.
januarja. Ta dan je bil že sicer v bizantinskem območju praznik – vsakoletno novo rojstvo boga Dioniza,
zavetnika rodovitnosti in vina. Z današnjim dnem
se končuje ožja božična doba (širša je do svečnice,
2. februarja), sveto dvanasjterodnevje (dodekahemeron), s tem je rimska Cerkev dala poganskim
“volčjim” nočem (o koliko branja me še čaka!) novo,
blago krščansko vsebino.
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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
b) KAZEN
V Novi zavezi je podoba preklenske kazni pogosto “ogenj gehene”. Gehena, hebrejska okrajšava
Ghe-Hinom, “dolina sinov Enovih”, je od začetka
označevala sotesko blizu Jeruzalema, kjer so pod
kraljema Ahazom in Manasejem s sežiganjem darovali otroke. Po povratku iz izgnanstva je služila za
mestno odlagališče smeti, ki so neprestano gorele.
Jezus se je posluževal te žive, otipljive slike, prav
primerne za označevanje dokončne usode zavrženih
in pogubljenih, ki končajo kot smeti, kot umazanija in
so sežgani, postanejo pepel izven svetega mesta. Ta
ogenj, ki se hrani z neprestanim odlaganjem smeti,
ni nikoli ugasnil, praktično je bil “neugasljiv” (prim.
Mt 18,8-9), “požiralec” (prim. Heb 10,27), “ognjena
peč” (prim. Mt 13,42.50).
Kaznovanje hudobnih je v Novi zavezi označeno
tudi brez podob, kot sodba (Jn 5,24.19), vstajenje
v obsodbo (Jn 5,29; Apd 24,15), večno pogubljenje
(1 Tes 1,9), smrt (prim. Jn 8,51 sl.; Rim 5,12 sl.),
“druga, “dokončna” smrt (Raz 2,11; 20,6.14; 21,8).
Tem izrazom lahko damo globalen pomen tako,
da  sklepamo iz vsega, kar smo do zdaj ugotovili, da
zavestni Jaz v stanju vmesnega bivanja, kjer ni več ne
časa ne prostora, v trenutku pregleda svojega življenja
poln sramovanja zazna ogorčeni glas Kristusa–Luči, ki
ga zavrača (prim. Jn 6,37) in mu ukazuje, naj se vrne
v svoje truplo, da bo v tem klinično mrtvem telesu
doživljal dokončen razkroj in segnitje.
Zares Jezus sam opozarja, da bo obsodil hudobne
tako, da jim bo ukazal: »Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj« (Mt 25,41). “Večni ogenj” je po
Judovem pismu (1,7) dokončno uničenje: »Sódoma
in Gomóra in okoliška mesta, ki so prav tako kakor
oni nečistovala in se vdajala poželenju po drugem
mesu, so postavljena za zgled takó, da trpijo kazen
večnega ognja. Ker so pa dan na dan taki, ki jih
zadene ta obsodba, navaja Markov evangelij Izaija
66,24, da v geheni »njihov črv [gnitja] ne umre in
njihov ogenj ne ugasne.«
To uničenje je pa dokončno, ker zadeva tako telo
kot zavestni Jaz. Kot pravi Jezus, njegov Oče, kljub
lepim teorijam filozofov o naravni neumrljivosti duše,
»more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini« (Mt
10,28) prav zato, ker gre za odpadke človeštva, za
človeško nesnago.
Način tega   uničenja je označen v Janezovem
evangeliju 5,29 kot “vstajenje obsodbe”, to je združenje z lastnim mrtvim telesom. Zato pa opozarja
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sveti Pavel: »Ne slepite se: Bog se ne pusti zasmehovati. Kar bo človek sejal, bo tudi žel. To se pravi:
kdor seje v svoje meso, bo od mesa žel pogubo
(6,7-8; prim. Mr 9,48; Iz 66,24).
Ta dokončen razpad je imenovan v Janezovem
Razodetju “druga smrt” (20,14; 21,8), saj Prvo Janezovo pismo imenuje grešno, brezbožno, amoralno
življenje mrtvo življenje: »Kdor ne ljubi, ostaja v
smrti« (1 Jn 3,14). S tem hoče reči, da človek pride
do eshatološke smrti že mrtev, ker se je ločil od
Vrelca življenja. Ta način govorjenja in razmišljanja
najdemo tudi pri svetem Pavlu, saj vdova, »ki teka
za užitki, je umrla, kljub temu da živi« (1 Tim 5,6),
pa tudi v Lukovem evangeliju v priliki o izgubljenem
sinu polaga Jezusu na ustnice besede, da je bil »ta
tvoj brat mrtev in je oživel« (Lk 15,32). Druga smrt
je torej smrt duše, ali bolje, smrt notranjega človeka (prim. 2 Kor 4,16), ki je bil obsojen na kazni in
mučenja ne količinsko, ampak vrednostno najhujše
v vmesnem bivanju, izven kategorije časa, torej za
večno. V tem smislu trdi Razodetje 21,8: »strahopetci in neverniki, pokvarjenci in ubijalci, nečistniki
in čarovniki, malikovalci in vsi lažnivci bodo dobili
svoj delež v jezeru gorečega žvepla. To je druga
smrt« v ognju in žveplu, ki sta z neba, »deževala
na Sódomo in Gomóro. Razdejal je [Bog] ti mesti
in vso pokrajino, vse prebivalce mest in vse rastlinstvo te dežele« ki jih je požrlo jezero, to je Mrtvo
morje in ki na ta način trpijo kazen večnega ognja
(Jud 1,7). Vsakokrat torej, ko zavestni Jaz kakega
malikovalca ali drugega perverzneža ali hudobnega
pride v vmesno stanje, ga Kristus sodnik razkrinka
in dobi ukaz, da se mora vrniti v svoje truplo in tam
dokončno umreti. In to se bo dogajalo »na vse veke
vekov,« iz rodu v rod do konca sveta, ko bo z zadnjim
vstajenjem obsodbe zadnjega hudobneža prenehalo
tudi vmesno bivanje, ko bosta »smrt in podzemlje
vržena v ognjeno jezero« (Raz 20,14).
Večnost, ki jo katoliška teologija pripisuje Bogu,
nima torej nič skupnega z “večnim” propadom, o katerem pričujeta Sodoma in Gomora. Tudi ni mogoče
obtoževati kristjanov, da so slabši od manihejcev, ker
naj bi hoteli božjo večnost pripisovati tudi Satanu,
toliko bolj, ker je tudi sam prejel smrtni udarec z
Jezusovim prvim prihodom (prim. Jn 12,31; 16,11)
in bo tudi sam predmet druge, dokončne smrti skupaj s podzemljem, z vmesnim bivanjem (prim. Raz
20,14.10) in s tem svetom, ki mu je gospodoval
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(Jn 14,30).
Vse to je že zbrano skupaj v navedenem pismu
Kongregacije za nauk vere: Cerkev »verjame, da ka-

zen vedno čaka grešnika, ki mu bo odvzeto gledanje
Boga; kakor tudi veruje, da taka kazen odmeva v
vsem njegovem bitju.«

KO LEDAR
DROBNE ZANIMIVOSTI
Kdaj se začenja dan
Osnovna enota koledarja je dan: 24 ur ali 1.440
minut, 86.400 sekund, od katerih je vsaka malo
daljša od utripa srca. Dandanes se civilni dan povsod
po svetu pričenja opolnoči po krajevnem času. Pri
Babiloncih se je dan pričenjal s sončnim vzhodom,
pri Grkih in Judih pa z njegovim zahodom. V cerkveni rabi se še vedno smatra, da je začetek novega
dneva sončni zahod, zato se slavje velikih praznikov
pričenja zvečer pred njimi. Pod imenom “dan” običajno mislimo obdobje svetlobe med jutranjo zarjo
in večernim mrakom.
Meseci so različni
Koledarski mesec je čas, ki ga porabi Luna, da
opravi svojo pot menjav. To traja nekaj več kot 19,5
dni. Različne oblike Lune (od mlaja do zadnjega
krajca) predstavljajo različne kote njene osvetlitve.
Kozmični mesec je čas, ki ga porabi Luna na svojem
krožnem potovanju od neke zvezde in nazaj do nje,
kar znaša nekaj več kot 27 dni. Druge oblike meseca
so: tropski (nekaj nad 27 dni), sinodični (od ene
lunine mene do druge), solarni mesec (30,4 dni).
Dolžina leta
Leto je časovno obdobje, ki ga potrebuje Zemlja,
da naredi poln krog po elipsi okrog Sonca. Ko se ta
čas izteče, je Zemlja na istem “startnem mestu” v
svoji elipsi in Sonce je navidez na istem mestu na
nebu. Za svojo pot okoli Sonca Zemlja potrebuje
365,2422 dni, kar pomeni 365 dni, 5 ur, 48 minut in
46 sekund. Vsak koledar, katerega leto ne odgovarja
temu številu, bo brez glave potoval skozi letne čase.
Tuja in naša imena dni
Tuja imena dni v tednu so povezana s sedmimi

planeti, ki so jim stari zvezdoslovci pripisovali velik
vpliv na življenje. Planeti nosijo imena antičnih bogov, vladarjev prve ure določenega dneva. Ponedeljek, dan po nedelji, je dan Lune (it. lunedi, fr. lundi,
nem. Montag, angl. Monday); torek je dan Marsa
(iz. martedi, fr. mardi), po naše pa drugi (vtori)
dan tedna. Sreda je dan Merkurja (it. mercoledi, fr.
mercredi), v slovenščini pa je „sredina tedna“ (tudi
v nemščini: Mittwoch). Jupitrov dan (it. giovedi, fr.
jeudi) je na Slovenskem četrtek – četrti dan. Dan
Venere (it. venerdi, fr. vendredi) je na Slovenskem
petek – peti dan. Naša sobota, ki je v drugih jezikih
dan Saturna (angl. Saturday), pri nas nosi ime po
hebrejskem izrazu za dan počitka v stari zavezi
(šabát). Nedelja, dan Sonca (nem. Sonntag, angl.
Sunday) je pri nas posvečeni dan, ko se ne dela,
Italijani pa mu po latinskem zgledu (Dies Dominica)
pravijo Gospodov dan (domenica).
Lepa slovenska imena mesecev
Imena mesecev, ki jih danes uporabljamo, so iz
rimskega koledarja, ko je leto, ki se je pričenjalo z
marcem, imelo le deset mesecev, kasneje, kot že
povedano, so jim na koncu dodali še dva. Slovensko ime za januar je prosinec (sonce že proseva),
februar je svečan (sečnja – krčenje sveta), marec
je sušec (mesec brez dežja), april mali traven
(trava začne poganjati), maj veliki traven (trava
je visoka), junij rožnik (vse je v cvetju), julij je
mali srpan (začenja se žetev), avgus veliki srpan
(žetev je na višku), september je kimavec (živina
“kima” na paši), oktober vinotok (vino se pretaka),
november listopad (listje odpada) in december
gruden (zemlja zmrzuje v grude). Meseci imajo še
številna druga imena, ki pa niso več v rabi

ATOS

MENIŠKA GORA
Vzhodno od Soluna se izteza v Egejsko morje polotok Halkidika. Njegov najvzhodnejši »prst« je Atos
ali Sveta gora, ki s svojim zadnjim vrhom tik nad
morjem doseže kar 2.032 metrov višine. V tej pusti
gorati deželi so se že v 8. stoletju naselili puščavniški
samotarji. Prve samostanske skupnosti pa so tu gori
nastale v 10. stoletju, ko je sv. Atanazij Atoški zbral
okrog sebe večje število menihov in začel z njimi
skupno življenje po pravilu sv. Bazilija Velikega. V
srednjem veku so na Atosu zrasli številni novi samostani, med njimi tudi srbski po imenu Hilandar. Atos
je bil vedno nekakšna “meniška republika”. Klavzuro
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pojmujejo tako strogo, da je na polotok
prepovedan dostop
vsem ženskim osebam. V “zlatih časih”
je bilo na Atosu tudi
do 40.000 menihov,
potem se je število
nenehno manjšalo.
Pred štiridesetimi leti
jih je bilo komaj okoli 1.000, zdaj pa se obeta nov
razcvet, saj živi na Sveti gori nad 2.000 menihov.
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naša kultura

Silvester Čuk

P. V LA DIMIR TRUH LAR
3. SEPTEMBER 1912 – 4. JANUAR 1977

»Bistvene poteze krščanske duhovnosti so poteze Kristusovega življenja, ki so ga kristjani
deležni, je Njegova ljubeča predanost Očetovi volji,« je povedal v pogovoru za Družino
ob izidu svoje knjige Leksikon duhovnosti (Mohorjeva družba, Celje 1974) p. dr. Vladimir
Truhlar, ki ga lahko štejemo za začetnika duhovne teologije kot samostojne teološke stroke. V uvodu v to svojo knjigo, v kateri so strnjena spoznanja, ki so dozorela v njem v
petindvajsetih letih, ko je bil profesor duhovne teologije na papeški univerzi Gregorijani
v Rimu, je zapisal: »V tem obdobju sem mogel biti priča hitrega in globokega razvoja te
mlade teološke stroke. Najprej je v njej postajala vse vidnejša eksistencialnost tematike.
Sam sem na Gregorijani – brez kakšnega vzorca, ki ga ni bilo – uvedel teološko analizo
antinomij-polarnosti človekovega življenja.«
Truhlar je bil ne le ugleden in svetovno znan teolog, temveč tudi priznan pesnik.
»Teologija in poezija mi izvirata iz iste osebne srede, iz njenega zrenja, njene kontemplacije. Obe vrsti predmetov, teološke in pesniške, izražam, kakor se mi kažejo v zavesti
bitnega dna, seveda prve s sredstvi bogoslovne vede, druge z estetskimi prijemi.«

Od revnega osnovnošolca
do profesorja na univerzi v Rimu
Pesnik in teolog Vladimir Truhlar se je rodil 3.
septembra 1912 v Gorici. Njegov oče je bil Čeh
František Truhlar, ki je bil kot železničar prestavljen
k Južni železnici v Divačo, kjer se je leta 1897 poročil
z Marijo Malnerčič, hčerjo tamkajšnjega gostilničarja
in župana. Družina je živela v znameniti Škratljevi
hiši, kjer se je rodila večina otrok. Vladimir, osmi in
zadnji, pa je zagledal luč sveta v Gorici, kamor je
bil prestavljen oče.
Maja 1915 se je morala družina zaradi soške
fronte umakniti na Jesenice, kjer je Vladimir preživel svoje otroštvo. V železarskem mestu je končal
osnovno šolo, potem pa nadaljeval šolanje na klasični gimnaziji v Ljubljani. Preživljal se je v glavnem
z inštrukcijami; tri leta v družini pesnika Otona Župančiča, katerega sin Marko je bil njegov sošolec.
Po maturi leta 1933 se je vpisal v bogoslovje. Na
teološki fakulteti ga je najbolj pritegnila filozofija in
profesor Aleš Ušeničnik ga je priporočil za študij na
Gregorijanski univerzi v Rimu, kjer je bil 29. oktobra
1939 posvečen v duhovnika.
Ob branju moderne filozofske in teološke literature si je izoblikoval “eksistencialno-izkustveni”
pristop k stvarnosti. To razodeva tudi njegova
doktorska disertacija Proces pobožanstvenja pri
Vladimirju Solovjevu (v nemščini). Po doktoratu se
je vrnil v Ljubljano, kjer je bil do leta 1945 spiritual
v bogoslovju. Maja 1945 je spremljal večjo skupino
ljubljanskih bogoslovcev v Praglio pri Padovi.
Iskal je pot, kako bi mogel združevati kontemplacijo z akcijo, o čemer je že dolgo razmišljal. Leta
1946 je vstopil v Družbo Jezusovo. Po noviciatu
je bil leta 1949 zaradi razgledanosti na področju
duhovne teologije, na katero so opozarjali njegovi
članki v teoloških revijah, povabljen za profesorja
na papeško Gregorijansko univerzo v Rimu, kjer je
predaval petindvajset let.
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Teologija na odkriva človeku
izkustveno pot k Bogu
Vladimir Truhlar sia je kot profesor duhovne teologije in mentor doktorskih disertacij prizdeval, da bi
teologija odkrila sodobnemu človeku izkustveno pot
k Bogu. To spoznanje je v njem zorelo postopoma,
kot razodevajo njegovi spisi – vseh (knjig in člankov)
je okoli 180. Strokovne razprave je pisal najprej v
latinščini, pozneje pa v nemščini in italijanščini, mnoga njegova dela so bila prevedena v druge svetovne
jezike. Snovi, ki jo je na Gregorijani predaval, je
sprva dajal ime “mistično izkustvo” in leta 1951 izdal
latinska skripta s tem naslovom. Potem pa je postal
»vse bolj pozoren na mesto Kristusa v tem izkustvu
(leta 1964 je izšla knjiga Christuserfahrung – izkustvo Kristusa)... Tako mi je duhovna teologija prešla
v stroko o izkustvu Absolutnega, Boga v Kristusu, in
o duhovnih temah znotraj izkustvene razsežnosti.«
Tega se je dosledno držal pri pisanju svojega najobsežnejšega dela – Leksikona duhovnosti. V uvodu
italijanske izdaje (1973) je izrazil željo, da bi verni
in neverni bralci, ki spričo današnje duhovne razcepljenosti iščejo v svoji eksistenci vsebino, trdnost
in poštenje, mogli v njegovih sestavkih doživeti in
“okusiti” odgovor na lastna življenjska vprašanja.
Cerkev na Slovenskem je skušal “prevetriti” s
svojima knjigama Pokoncilski katoliški etos (1967) in
Katolicizem v poglobitvenem procesu (1970), ki sta
izšli v redni zbirki Mohorjeve družbe v Celju. Z njima
je hotel slovenske kristjane opozoriti na »vetje Duha«
in na podlagi vseh koncilskih dokumentov nakazati
nove poglede in drže, ki jih narekuje koncil. Vzbudili sta nekaj ostrih kritik, vendar pa je prevladalo
prepričanje, da sta bili napisani z dobrim namenom.

Služba življenju / je dozorela /
v samoto
Tako je Truhlar v pesniški slutnji izpovedal v svoji
pesmi “Razpadajoči most”. V rokopisnem seznamu
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svojih del iz leta 1974 je Truhlar zapisal, da se je
njegova ustvarjalnost začela utelešati najprej v pesmi in šele pozneje hkrati tudi v znanosti. Pesniti je
začel v gimnazijskih letih; pesmi je objavljal najprej
v listih Žar, Zrelo klasje, Plamen, nato v Mentorju,
Mladiki, Naši Zvezdi ter v bogoslovskih letih v Dom
in svetu. V njegovi poeziji je bilo od vsega začetka
»nekaj mističnega«. Po dvajsetletnem molku se je
Truhlar oglasil s svojo prvo pesniško zbirko Nova
zemlja (1958), ki je izšla v založbi SKA v Buenos
Airesu, leta 1961 je pri isti založbi izšla zbirka Rdeče
bivanje. Obe je potem združil v eno z naslovom V
dnevih šumi Ocean (Mohorjeva družba, Celje 1970).
Tematsko je razpeta med tihožitjem in svetopisemskimi vzgibi, spremno besedo ji je napisal Edvard
Kocbek. Sledilo je še nekaj drugih zbirk, izbor nje-

Gregor Čušin

ČLOV EŠKA NEUMNOST
IN SVOBODA

Vse bolj se mi dozdeva, da je s tem našim svetom
nekaj hudo, hudo narobe. Le poglejte:
– Ko se razvname debata o porokah istospolnih
partnerjev, mi o prednostih, lepotah in svetosti zakona pridiga: kdo? Koruzniki in ločenci!
– O ubogih živalih, ki jih na farmah pitajo zgolj
zato, da si človek poteši svoj krvavi apetit, in o tem,
da zapoved Ne ubijaj! velja tudi za živali, poslušam
iz ust bledoličnih gospodičen, ki me v isti sapi poučijo tudi o legalizaciji evtanazije in pravici žensk, da
same odločajo o svojem telesu (kako lepo prebeljen
izraz za splav, kaj?!).
– O svobodi govora in tiska,
o strašnih pritiskih na medije, o
kratenju človekovih pravic največ, seveda, vedo mlečnozobi
novinarji rumenih tabloidov,
katerih edino vodilo in merilo pri
delu je prodaja in dvig naklade.
– Dobrodelna organizacija
priredi dobrodelni koncert, na
katerem zbirajo sredstva za
pomoč, vsi udeleženci in nastopajoči se odrečejo honorarjem v
korist ustanove, pa se koncert
kljub temu konča v minusu!!!
– Kako, kdaj (in vse bolj tudi zakaj) naj verujem
v Boga, pa tako ali tako že desetletja največ vedo
in tudi ne skoparijo z nasveti– zapriseženi ateisti.
In še in še bi lahko našteval. Pa človek, vsega
hudega vajen, ponižno skloni svojo katoliško glavo
in, zavoljo ljubega miru in seveda v “božjo slavo”,
potrpi. Ampak tudi potrpljenje ima svoje meje!
Zdaj so se pojavili še samozvani popevkarji, ki se
zaradi svojih butasto perverznih oziroma perverzno
butastih, s tremi akordi opremljenih pesmic, ki se
(glej no pa res!) po naključju celo rimajo, imajo za
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govih pesmi vsebuje knjiga Temni karmin (Celjska
Mohorjeva družba 2007).
Po božiču leta 1974  se je Truhlar vrnil v Slovenijo
z iskreno željo, da bi mogel svojim rojakom nuditi
duhovno bogastvo, ki si ga je pridobil z dolgoletnim
delom.  Upal je, da bo lahko predaval na teološki
fakulteti v Ljubljani, pa so mu dali le specialna
predvanja o duhovnosti v slovenski književnosti.
Ta so izšla po njegovi smrti z naslovom Doživljanje
absolutnega v slovenskem leposlovju (Župnijski urad
Dravlje 1977). Nerazumevanje, ki ga je doživljal,
ga je nagnilo, da je z bolečino v srcu julija 1976
zapustil domovino in tiho  odšel v vasico Lengmoos
na Južnem Tirolskem, kamor je iz Rima zahajal na
počitnice. V tej samoti se je 4. januarja 1977 zaradi
možganske kapi končala njegova služba življenju.

umetnike; in pa skoraj še najstnice, ki jim na kraj
pameti ne pade, da bi študirale ali delale, pač pa so
se naravne ali z odpravljenim celulitom in silikonsko
naphane, sprehodile skozi kako TV-oddajo ali šov
in se tako ali drugače razgalile. No, ti in te pa zdaj
vedo, kako naj vzgajam svoje otroke! Narobe svet!
Za povrh pa se občasno pojavi še kdo, ki bi oddaje in ljudi, o katerih pišem, kar prepovedal. »Da
ne bodo več zastrupljali naše mladine …« Če bi hotel
na ta način zavarovati svoje otroke, potem bi moral
prepovedati še marsikaj in zapreti še marsikoga.
Potem bi bilo morda najbolje
stesati barko, vanjo vkrcati svojo
družino in prositi Boga za dež!
Še bolj kot zgoraj omenjeni
“vedeži” me razburijo starši, ki
ne prevzemajo odgovornosti,
ampak le tožijo nad sistemom,
računalniki, mobiteli, modo, vrstniki ... Ne jokaj, da tvoj otrok
jé samo “fast food”–  raje skuhaj kosilo! Človeška neumnost
je del stvarstva in bo izginila,
ko bo izginil človek. Poleg neumrljive duše je svobodna volja
največji božji dar človeku. In
svoboda je v možnosti izbire: dobrega ali slabega.
Ne morem s preprogo oviti vsega sveta, da si moj
otrok ne bo ranil nog, lahko pa mu nadenem copate. Naučiti otroka pravilno izbirati je konec koncev
namen vzgajanja, ne pa izbrati namesto njega. Ko
bom otroka učil plavati, ga ne bom kar vrgel v vodo,
ampak mu bom ponudil pomoč: rokavčke, obroč,
predvsem pa roko in oporo.
In moj dragi starševski kolega! Ne pozabi, da si
tudi ti otrok in da ti Oče v pomoč vedno ponuja svojo
roko in oporo. Včasih pa tudi rokavčke!
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islam

Valentin Dušan

razkrivamo: kaj so odkrili švicarski kriminalisti?

NAČRT POSTO PNE
IS LAMIZA CIJE ZAHODA!
Skrajni islamisti že dolga desetletja sistematično
načrtujejo, da bi s kombinacijo raznih aktivnosti
(prva med njimi je stalno množično priseljevanje
muslimanov v države Zahodne Evrope in Severne
Amerike) postopno islamizirali (post)krščanski Zahod
in tako uresničili svoj glavni strateški cilj – ustanovitev kalifata in zagotovitev globalne prevlade islama.
Islamistični skrajneži, ki jih financirajo predvsem
fevdalne monarhije ob Zalivu na čelu z vahabistično
Saudsko Arabijo, se namreč zavedajo, da je Zahod
gospodarsko, tehnološko, politično, vojaško in kulturno superioren vsestransko nerazvitemu muslimanskemu svetu, ima pa velikansko pomanjkljivost,
ki je lahko usodna – predvsem zaradi emancipacije
žensk in prevladujoče potrošniško-hedonistične naravnanosti večine prebivalstva v zahodnih državah
že desetletja upadajo stopnje rodnosti, demografski
primanjkljaj pa te države poskušajo nadomestiti
zlasti z uvozom neevropskega prebivalstva, v prvi
vrsti z muslimanskega Bližnjega vzhoda in iz Severne Afrike.
Priznati je treba, da integracija, denimo Kitajcev,
Indijcev in predvsem Latinoameričanov v zahodne
družbe poteka sorazmerno dobro, ti priseljenci so
v veliki večini produktivni prebivalci svojih novih
domovin, spoštujejo zakone in nepisana pravila ter
plačujejo davke. Tega pa na žalost nikakor ni mogoče
reči za pretežni del imigrantov iz muslimanskega
sveta: ti zavračajo vključevanje v zahodne družbe,
se getoizirajo, nočejo sprejeti sodobnih vrednot,
ampak od avtohtonega prebivalstva predrzno zahtevajo, naj se prilagodi njihovemu načinu življenja.
V mislih imam njihove stalne zahteve, da je treba
v jedilnicah javnih ustanov (šol, zaporov, bolnišnic
…) prepovedati svinjino in alkohol, nadalje, da muslimanske deklice v šolah ne smejo skupaj z dečki
hoditi na ure telovadbe ipd. Islamistični aktivisti
so praviloma tudi zelo napadalni do vseh politikov,
intelektualcev in umetnikov, ki so tako ali drugače
kritični do islama, njegovih naukov in praks. Vsako
upravičeno kritiko na račun, recimo, islamističnega
terorizma ali očitne neenakopravnosti žensk ter pripadnikov verskih in etničnih manjšin v muslimanskih
državah takoj označijo za rasizem, ksenofobijo in
islamofobijo …
Najdba v vili arabskega bankirja v Švici
Poznavalci so dolgo časa domnevali, da so takšni
negativni odzivi večjega dela muslimanskih imigrantov do sodobnega zahodnega načina življenja
posledica njihove marginaliziranosti in nesposobnosti
za prilagoditev novemu kulturnemu okolju, potem
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pa so švicarski kriminalisti 7. novembra 2001 med
hišno preiskavo v vili arabskega bankirja Jusufa Nade
v švicarskem kantonu Ticino našli 14 strani dolg,
strogo tajen dokument v arabščini z naslovom Projekt vzpostavitve islamske vladavine na Zemlji, ki so
ga konec 70. in na začetku 80. let pripravili vodilni
strategi najstarejše in najvplivnejše islamistične
organizacije – Muslimanskega bratstva. To precej
skrivnostno in razvejano organizacijo je leta 1928
ustanovil egiptovski učitelj in islamistični publicist
Hasan al-Bana, njeni ključni cilji pa so ponovna
uveljavitev šeriatskega prava na vseh področjih v
muslimanskih družbah, združitev vseh muslimanskih
držav v enoten kalifat in končno spreobrnitev celotnega človeštva v islam, bodisi na miroljuben način
bodisi s silo. Geslo Muslimanskega bratstva se glasi:
“Alah je naš cilj. Prerok je naš voditelj. Koran je naš
zakon. Džihad je naš način. Umreti na Alahovi poti
je naš najvišji up.” Muslimanska bratovščina je med
drugim igrala odločilno vlogo pri ustanovitvi palestinske islamistične organizacije Hamas in islamske
teroristične milice GIA v Alžiriji.
V zahodnih državah se odpirajo nove
mošeje, muslimanske šole, bolnišnice
Avtorji dokumenta, ki se ga je v obveščevalnih
službah zahodnih držav prijel vzdevek “Projekt”, so
našteli in natančno razdelali obširen nabor aktivnosti,
ki naj bi približno v 50 do 70 letih – če se bodo seveda
izvajale dosledno in usklajeno – privedle do islamizacije Zahoda: spodbujanje priseljevanja muslimanov
v zahodne družbe ter ohranjanje in krepitev njihove
verske identitete, infiltracija v že obstoječe zmerne
muslimanske organizacije na Zahodu s ciljem, da
se jih podredi Muslimanski bratovščini, podtalno
sodelovanje in financiranje islamskih ekstremistov
na Zahodu, hkrati pa javno distanciranje od njih, saj
mora bratovščina uživati imidž “zmerne in razumne
organizacije”. Poleg tega naj člani Muslimanske bratovščine v zahodnih državah odpirajo tudi nove mošeje, muslimanske verske šole, bolnišnice, internate
in domove za ostarele, vse z namenom, da se ohrani
in utrdi verska in kulturna identiteta priseljenih muslimanov in po možnosti pridobi spreobrnjence med
avtohtonimi Evropejci in Američani. Pomenljivo je,
da so strategi Muslimanske bratovščine natančno
identificirali tiste družbene skupine na Zahodu, ki so
po njihovem mnenju še posebej dojemljive za islam:
študenti, ki so razočarani nad zahodnim ateizmom
in materializmom, zaporniki (kriminalni obstranci,
ki so izključeni iz t.i. normalne družbe), potomci
severnoameriških Indijancev (reveži, ki sovražijo
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krščanske belopolte Evropejce, ki so nad njihovimi
predniki izvršili genocid) in špansko govoreči prebivalci ZDA (tudi ti so večji del revni in sovražijo
“jenkijevske zatiralce”).
Evropa tik pred državljansko vojno?
Izjemno pozornost, poudarjajo načrtovalci islamizacije Zahoda, je treba posvetiti še vzpostavljanju
kulturnih centrov, medijev in možganskih trustov v
zahodnih državah: njihovo temeljno poslanstvo je
sistematično vplivanje na odločujoče elite teh držav,
da bodo vodile politike, ki bodo omogočale postopno,
prikrito islamizacijo (tako rekoč neomejeno priseljevanje, multikulturnost, spoštovanje verskih čustev
muslimanov ipd.). Islamističnim organizacijam, ki
delujejo na Zahodu, močno v prid deluje politični
sistem zahodnih držav (demokracija, pravna država,
spoštovanje človekovih pravic, svoboda medijev …)
in avtorji dokumenta jim naročajo, da morajo dosledno izkoriščati te “šibkosti” držav razvitega Zahoda.
Poleg tega naj skrajni islamisti na Zahodu navezujejo
tudi stike s tistimi političnimi in civilnodružbenimi
organizacijami, ki so vsaj načeloma naklonjene
muslimanom (razne (skrajno) levičarske stranke,
združenja za zaščito človekovih in manjšinskih pravic
itd.). V zameno za njihovo podporo muslimanskim
zahtevam na raznih področjih naj jim zagotovijo

volilne glasove muslimanov. Znano je, da islamistični
voditelji zahodne islamofile prezirljivo obravnavajo
kot t.i. koristne bedake: ne da bi se zavedali, igrajo
pomembno vlogo pri islamistični infiltraciji zahodnih
družb in njihovi počasni islamizaciji, ko pa bodo
muslimani prevzeli oblast na Zahodu, pa tudi njih
čaka žalostna usoda »nevernikov«.
Kot meni švicarski raziskovalni novinar in avtor
odmevne knjige Osvojitev Zahoda: tajni projekt
islamistov Sylvain Besson, je iz metod in vsebinskih elementov delovanja islamističnih združenj v
raznih evropskih državah mogoče razbrati, da se te
– seveda z občasnimi odstopanji – držijo navodil in
priporočil piscev “Projekta”. Islamistična penetracija
zahodnih družb je že tako napredovala, da, denimo,
poveljnik švicarskih oboroženih sil, general Andre
Blattmann ocenjuje, da je Evropa na pragu državljanske vojne med avtohtonimi Evropejci na eni ter
čedalje bolj radikalnimi muslimanskimi priseljenci na
drugi strani. Blattmann svoje rojake poziva, naj se
spet oborožijo. Tudi poveljnik norveške vojske Odin
Johannessen je prepričan, da bomo morali Evropejci
svoje družine, domovine in vrednote že kmalu z
orožjem v rokah braniti pred muslimanskimi fanatiki.
Skrajni čas je torej, da se tudi Slovenci zbudimo in
se soočimo s kruto resničnostjo.

migranti

France Cukjati

SMO NA PRAGU SPO PA DA?

Marakeško deklaracijo, ki na široko odpira vrata
množičnim migracijam v Evropo, je več kot tretjina
držav Evropske unije odločno zavrnila, ostale pa so jo
brez pomisleka sprejele. Take dokumente je Evropa
doslej sprejemala le na podlagi soglasja vseh njenih
članic. Prvič se je zgodilo, da se je Evropa razdelila
ob dokumentu, ki bo dolgoročno povzročil različen
režim na notranjih mejah EU. Pričakovati je, da bodo
države, ki zavračajo deklaracijo, prisiljene zaostriti
mejni režim do tistih članic EU, ki nekritično odpirajo
svoje nacionalne meje za množično migracijo.
Po uveljavitvi deklaracije je namreč pričakovati,
da se bodo občasni migrantski valovi spremenili v
vedno večjo, neprekinjeno deročo reko. Pričakovati
je tudi, da se bo “evropski” islam, ki je bil prilagojen
evropski civilizaciji, vse hitreje začel spreminjati.
No-go cone se bodo množile in večale, v njih pa bo
zavladal duh prvotnega radikalnega islama. Dovolj
je, da v no-go coni od časa do časa kamenjajo kakšno žensko ali prerežejo vrat nekomu, ki je zapustil islam. Slovenci se še dobro spominjamo takšne
tehnologije obvladovanja množic. Ko so komunistični
revolucionarji objestno pobili par družin, je vsa vas,
vsa dolina, okamnela od strahu.
Sovražni govor
Zdi se, da tudi vse bolj nestrpno preganjanje
»sovražnega govora« sodi v to tehnologijo utišanja
drugače mislečih. Ne mislim na tiste jasne pozive,
ki vodijo ali bi lahko vodili k nasilju in so domena
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organov pregona in sodstva. Mislim na tiste pogoste
kritične ali celo žaljive besede, ki so v empatičnem
okolju lahko celo povsem sprejemljive, postanejo
pa “sovražni govor”, če jih izreče človek, ki resnično sovraži. Ne motijo toliko besede same, kot moti
sovraštvo.
Glede tistih, ki so polni sovraštva, je bolje, da
ga javno razgaljajo v besedi, kot da bi ga hinavsko
prikrivali, dokler ga ne uresničijo na konkretnih
ljudeh. Nevarno in škodljivo pa je predvsem tisto
sovraštvo, ki ga mainstream mediji neopazno in z
lepimi besedami ter z neverjetno vztrajnostjo sugerirajo svojim množicam. In prav tega je v Sloveniji
preveč in celo vse več.
Zavod živim je kot civilna pobuda na avtobusu LPP objavil oglas, s katerim izraža veselje nad
prihajajočim otrokom. Neke druge aktiviste pa ta
“kultura življenja” očitno tako zelo moti, da so dosegli odstranitev oglasa. Nič niso govorili, a so jasno razgalili svoje sovraštvo do vseh, ki v bitju pod
materinim srcem vidijo otroka, vrednega človeškega
dostojanstva. Ob tem so razgalili tudi svoj vpliv na
slovensko politiko in državna podjetja. Majhen incident, a zaskrbljujoče sovražno ozadje.
Na pragu spopada
Tudi v Sloveniji se zaostrujejo nasprotja med
krščansko in ateistično-marksistično kulturo, kar se
kaže predvsem v nasprotnih pojmovanjih nerojenega otroka, zakonske zveze, družine, spola, pa tudi
JANUAR 2019

komunizma, revolucije, protirevolucije, ugrabljene
države, in končno v različnem pojmovanju moralnih načel, svobode govora, enakosti pred zakonom
in pojma pravičnosti. Vsa ta pojmovanja močno
posegajo v našo osebno intimo in v naše medčloveške odnose. Vrednotenja teh razsežnosti človeka
pravzaprav definirajo. In prav v teh vrednotenjih
se vse bolj razhajamo in si vse bolj nasprotujemo.
Vse bolj postajamo žrtve tega sovraštva. Vsi. Tisti,
ki sovražijo, in tisti, ki so osovraženi.
Z množično nekontrolirano migracijo pa prihaja v
Evropo tudi izvorno radikalni islam, ki sovraži tako
krščanstvo kot tudi sedanjo ateistično-marksistično kulturo oziroma “kulturni marksizem”. Njihova
življenjska načela niso združljiva s krščanskimi, še
manj pa z ateistično-marksističnimi. Dobili bomo tri
močne, a popolnoma nezdružljive ideologije, ki opredeljujejo ne le tri bistveno različne miselne tokove,
ampak tudi tri različne kulture življenja.
Ali smo res na pragu spopada treh civilizacij?
Iz treh tako različnih kultur je nemogoče skuhati

Ivan Šokić

enotno mešanico, ki bi služila kot skupno ideološko
izhodišče mišljenja in življenja “nove” Evrope. A brez
skupnega svetovnega nazora, ali brez med seboj vsaj
strpnih nazorov, brez osnovnih vrednotnih izhodišč,
brez skupnega pravnega reda, brez skupnih kriterijev, kaj je prav in kaj narobe (kaznivo), je človeška
družba brez lepila, ki množico posameznikov povezuje v mirno sobivanje.
Islam in komunizem sta problem kulturnih razlik reševala vedno s silo in prevlado. Mir je bil vzpostavljen
le na podlagi krvave zmage nad drugače mislečimi! Če
kdo, potem je kultura krščanskega zahoda poklicana,
da spodbuja dialog vseh treh kultur. Najprej pa mora
obuditi navdih prvih snovalcev Evropske unije, navdih,
ki je uspel različne in med sabo sovražne evropske
države povezati v mirno sožitje.
Če kdaj, potem danes potrebujemo resen državniški dialog med sabo sprtih stališč, javna soočenja,
kakršno je prejšnji teden (13. decembra 2018) organiziral predsednik države, gospod Borut Pahor, na
temo sovražnega govora.

D ELIKTI MIGRA NTOV

prosilci za azil v samo enemu azilnem domu v nemčiji v devetih mesecih zagrešili 1.265 deliktov
Na zahtevo predstavnika AfD Andree Wendta je
saški notranji minister Roland Wöller razkril podatke
policije o kriminalu med januarjem in septembrom.
Naravnost šokantno razkritje je pokazalo, da so
prosilci za azil v samo enem azilnem domu v tem
času zagrešili 1.265 zločinov, ki vključujejo kraje,
izsiljevanje, posilstva, zlorabo otrok in celo uboj.
Nemška policija je v azilnem domu, ki se nahaja na
Hamburgstrasse v Dresdnu, v zadnjih devetih mesecih
po poročanju Voice of Europe naštela 1.265 kaznivih
dejanj. Ob tem je vredno izpostaviti, da v azilnem
domu biva “zgolj” 642 prosilcev za azil, kar v povprečju
nanese skoraj dve kriminalni dejanji na posameznika.
Zaradi podivjane stopnje kriminala so bili v juniju
prisiljeni uvesti nove, ostrejše varnostne protokole,
z namenom zaščite varnostnega osebja. Tako kazniva dejanja, ki so jih ti prosilci za azil zagrešili, kot

njihovo število so naravnost zastrašujoči.
Kriminalcem ni mesto med prosilci za azil
364 kršitev dovoljenj za bivanje, 299 tatvin, 175
manjših poneverb, 97 velikih kraj, 69 prekrškov,
povezanih z drogami, 41 neplačil voznin, 33 hujših
napadov s posledicami, 20 napadov, 13 skupinskih
ropov z orožjem, 12 zalezovalskih tatvin, 4 ropi, dva
napada na predstavnike varnostnih organov, eno
izsiljevanje in ena aretacija zaradi uboja.
Seznama pa tu še ni konec. Še ena hujša kršitev
javnega reda in miru z grožnjo z zločini, sedem
spolnih zločinov, ravno tako pa spolno nadlegovanje
in zloraba otrok. “Postaja jasno, da je med prosilci
za azil ogromno kriminalcev, ki ogrožajo varnost in
zato nimajo mesta v naši državi,” je stanje komentiral Wendt.

misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

SMRTNI P LES

Tisti, ki ste bili že kdaj povabljeni – kot prijatelji
ali dobri znanci – na gostijo premožnih japonskih
prijateljev, se gotovo še spominjate dobrodušne
razporejenosti povabljenih gostov okoli poročnega
para.  Če je dovolj prostora, so mize tako razporejene, da so poročnemu paru najbližji na levi in desni
poročencev, mize ostalih povabljencev pa so razvrščene – če je mogoče – v podolgovatem “krogu”;
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tako je mogoče tudi pri zadnji mizi gledati poročni
par, poslušati slavnostne govore in – včasih – več
ali manj slavno pevko odnosno pevca. S svojo mizo
si nekako v zvezi s poročencema, čeprav dostikrat
nič ali skoraj nič ali sploh nič ne razumemo, tudi če
govor ali pesem spremlja ploskanje z vzkliki. Odkrito
povedano: čim dlje si od glavne mize, tem več pozornosti lahko posvečaš jedem in pijači, ki so – tako
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rekoč – na tekočem traku.
Da se izognemo problemom zanemarjene ali pozabljene identitete, je vsak povabljenec imel pred
seboj na mizi lično natiskano vizitko; moje je imela
poleg mojega imena natiskano ”Christmas Village”
(h kateremu sem takrat spadal).
In še nekaj sta srečna poročenca naklonila nam,
gostom: po celi sobani sta pri vsaki mizi sedela le
dva gosta; za družine je bilo preskrbljeno pri glavni
mizi, ki je bila dolga in je na obeh koncih nudila napol
ukrivljene prostore za povabljence.
S kom bom danes delil poročno veselje mojih
prijateljev? S sopovabljenci sem imel že nekaj izkušenj. Nekateri so le čakali na priložnost, da lahko
razodenejo sebe, srečni, da so našli nekoga, ki mora
iz vljudnosti poslušati, ker je sogost. Ob tovrstni
nuji se pojavi možnost ljubezni do bližnjega: čim
bolj so vprašanja nenavadna, tem bolj spodbujajo
sogosta; včasih zveš stvari, ki jih ne najdeš – vsaj
jaz jih nisem – v nobeni knjigi ...
Pri poročni mizi naenkrat zaigrajo “Blue Moon ...”
(Po naše “Modri – plavi – mesec”) Tokrat to melodijo
zaigrajo zares krasno kot neke vrste vabilo na ples.
Bodo res plesali? Moje neizrečeno vprašanje pretrga
pijazen starejši gospod, ki se mi predstavi:
»Gospod pater, dober dan! Sem Andrej Nóbuo
Arái, član tokijskega katoliškega občestva.«
Drug drugemu se prikloniva (seveda sem bil že
prej vstal), prisrčno mu stisnem roko, vesel, da sem
končno v družbi, ki ji je njen nevidni in najboljši Šef
naš Gospod. Takoj ko se   usedeva, mu prinesejo
strežniki jed in pijačo, ki smo jo ostali doslej uživali.
»Novoporočenca dobro poznam,« mi reče po
prvem požirku, »ona je fejst dekle, katoličanka. On
se pripravlja na krst, je odličen časnikar, a dedna
bolezen – vsaj v eni smeri – ga je vrgla na posteljo.
Žena – takrat še univetzitetna študentka – ga je
redno obiskovala, pisala v njegovem imenu časopisne članke in predvsem noč in dan molila zanj. In
je bila uslišana.«
Spet zadoni izpred glavne mize čudovit valček,
kot neke vrste povabilo k plesu; a sobana ni bila
pripravljenja za tovrstno slavje. Edino, kar je sledilo,
je bilo navdušeno ploskanje, nakar so sledile jedi in
pijače, ki so začele tekmovati s pogovorom. Toda
moj prijatej gospod Andrej (dovolite mi, da ostanem
pri njegovem Andreju, ki je bolj prisrčno ime) se po
požirku skoraj oranžno svetlečea se vina nasmehne
(jaz ga ne pustim samega):
»Morda danes ni moderno, da brez sramežljivosti
omenjamo molitev. A jaz se ji moram zahvaliti, da
sem kljub ogromnim težavam postal katoličan – celo
med vojno!«
Kot da bi ae hotel okrepčati, izpije svoj kozarec,
nakar mu ga zares odlični strežniki takoj znova
napolnijo.
»Dragi gospod Andrej,« mu rečem, »to me danes
bolj zanima  kot cela, sicer tako ljubeznivo pripravljena gostija ...«
»Jaz sem z japonskega stališča severnjak. Rodil
sem se in živel v Hokkáido, velikem severnem otoku,
kakih 20 odstotkov vsega japonskega ozemlja ga je,
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ljudi pa komaj več kot 5 milijonov. Mama mi je zgodaj umrla; menda od iste zahrbtne bolezni tudi moja
edina starejša sestra. Oče je moral delati v municijski
tovarni v podzemeljskem Tokiu in menda ni smel ali
ni mogel domov k nam na sever. Z babico sv živela
nekje sredi otoka; v šolo sem se vozil s kolesom.
Babica je skrbela zame kot prava mama. Največkrat
me je pri večerji vpraševala, kaj so nas v šoli učili. V
šoli se je vojna propaganda vedno bolj stopnjevala,
vse sem ji povedal, kar sem bil slišal, tudi to, da so
bogovi, ki se jim moramo zahvalti za našo čudovito
Japonsko, na naši strani in da bomo zato zmagali.
›Nóbuo,‹ mi je večkrat – rahlo smehjaje – rekla: ›ali
so se nam ti bogovi kdaj predstavilik? Kako vemo,
da so na naši strani?‹
Dober učenec sem bil in učitelji so mi obljubljali
univerzo.   ta namen sem izpolnil vprašalne pole,
napisal in   odposlal potrebno prošnjo in nestrpno
čakal na odgovor. Kako sem čakal na odogovr z univerze! Poštarju sem skoraj iztrgal pismo iz rok. Bilo
je podobno pismu z univerze, a je bil vojaški odlok,
da se takoj prijavim v Tokiu v Torpedno akademijo.
Ni me sram priznati, da sem imel solze v očeh ...
›Nóbuo,‹ mi reče ljuba babica, ›nekaj ti moram
zaupati; obljubi mi, da ne boš tega nikomur razkril.‹
–›Obljubim!‹ – ›Vsak večer, ko si zaspal, sem molila
zate.‹ – ›Molila?‹ – ›Glej, tako sem sklenila roke, nagnila glavo in prosila zate – Kristusa.‹ – ›Kristusa?‹
– ›Da, Njega. On je resnični Bog in resnični človek.
Prosi ga v stiski za pomoč, Nóbuo!‹
Besede dobre babice so hitro izginile pod obilico
besed, ki sem jih bil prejemal v šoli in ki niso vedele
povedati o Kristusu ničesar nadčloveškega.
Po enem letu Torpedovske akademije sem že
postal član japonske I-podmornice: moral sem
pomagati pri pripravi torpedov za izstrelitev proti
sovražni podmornici, ali sploh proti sovražni ladji,
tudi podmornici.«
Gospod Andrej napravi odmor z globokim požirkom iz zlato se lesketajoče steklenice.
»Oprostite,« se smehljaje opraviči. »Kakih tridesetkrat smo bili uspešni, hitrejši s torpedi kot naši
sovražniki. Razlika med življenjem in smrtjo je bila
včasih manjša od sekunde.Neko noč smo iznenadili
sovražno podmornico. Izstrelili smo tretji torpedo,
na videz uspešno, kar se po megafonu razleže kapitanov glas: ›Torpedo se je obrnil in začel krožiti okoli
naše podmornice ...‹ Mrtvaški ples. Mrtvaško tiho je
v podmornici. Čez dve, tri minute nas bo razstrelilo,
si mislimo. ›Toda jaz nočem  umreti, jaz hočem živeti,‹ ponavljam z vsem srcem. V tem trenutku se
spomnim dobre babice. Neslišno kriknem: ›Kristus!‹
In torpedo eksplodira– a ne na naši podmornici.
Nekaj ga je pred našo podmornico ustavilo, da je
eksplodiral. Morda ob dotiku s kako morsko živaljo.
Ali morda ob dotiku s torpedom iz skrite sovražne
podmornice. Kdo ve?
Srečno sem se vrnil in takoj sem hotel iti k babici,
da ji povem, da hočem postati kristjan. Oče je bil
izgubil življenje pod bombami ameriških letal. Doma
na deželi sem našel le – babičin grob. Ko sem stal
ob njem, se mi je zdelo, da se mi smehlja iz nebes.
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“za narodov blagor

P. Bernardin Sušnik

FAŠISTI 21. STO LETJA

V zadnji lanski številki je bil v običajni rubriki “Za narodov blagor” objavljen članek, v katerem si je pisec Adrej Umek zadal nalogo raziskati, ali je
Marakeško pogodbo spočel isti hudič, ki je iz evropske ustave izrinil Boga in krščanstvo. Če upoštevamo ugotovitve, ki pridobivajo čedalje večjo veljavo,
da namreč islama ni pojmovati kot religijo, ampak kot ideologijo, ki se za religijo skriva in z njeno pomočjo pridobiva neuke množice azijskih in afriških
dežel, ki slepo zaupajo svojim imamom, ne da bi sploh razumele, za kaj gre, potem je dokaj jasno, da je na delu isti hudič, ki se spretno skriva za evropskim levičarstvom. Ampak tudi hudič se včasih spotakne. Spotaknil se je, ko je v svoj ples pritegnil slovenske levičarje, ki s svojo ekonomsko in politično
ignoranco podpirajo njegovo prizadevanje približno tako, kot vrv podpira obešenca in se ob njih zabava vsa Evropa. Sicer pa večina evropskih levičarjev
ni dosti pametnejša od slovenskih, saj so razen nekaj pametnih držav vsi hiteli podpisovat Marakeško deklaracijo in tem pridno žagali vejo, na kateri
sedijo. Pozabili so namreč, da bo islam, ki ga s tem podpisom promovirajo, pokasiral najprej njih, ker vidi v njih možne oporečnike.
Kdo ali kaj so pravzaprav levičarji, ki so si v sedanji Šarčevi vladi prigoljufali položaj “nadstranke” v koaliciji. O tem je bil na Novi24tv objavljen
članek z naslovom “10 razlogov zakaj so levičarji ideološko skoraj enaki nacistom in fašistom”. Žal avtor članka ni naveden.
Medtem, ko levičarji dnevno zmerjajo svoje politične nasprotnike
s sredine in z desnice s fašisti in nacisti zdaj objavljamo 10 razlogov,
zakaj so prav levičarji najbližje tema totalitarnima ideologijama. To
pa je vsekakor zaskrbljujoče v luči njihovih groženj z nasiljem ter celo
napovedmi vojne proti svobodi govora!
Vsem trem totalitarnim ideologijam, fašizmu, nacizmu in komunizmu, ki ga danes predstavlja skrajna levica je namreč skupen kolektivizem. Fašizem tako zagovarja kolektivizem v imenu močne države,
nacizem v imenu domnevne superiornosti posamezne raze, komunizem
pa v imenu razreda. V današnjem času pa na področju skrajne levice prevladuje tudi ideologija kulturnega marksizma, ki vsiljuje kolektivistično
mišljenje v imenu domnevne depriviligiranosti posameznih manjšin.
Na ta način poskušajo levičarji sprevračati vrednote, podpirati splav,
zagovarjajo pa tudi bandite, ki sejejo smrt nad zahodno civilizacijo,
kot smo temu priča v primeru teroristične Palestine. Komunizem, ki se
uvršča na levo stran je že povzročil prek 100 milijonov smrtnih žrtev po
svetu, na žalost pa ta številka narašča. Nekaj milijonov smrtnih žrtev
sta povzročili tudi ideologiji nacizma in fašizma, ki pa sta po ideološki
strani veliko bolj podobna levici kot desnici. Gre torej za tri ubijalske
ideologije, ki pa so tudi sestrske ideologije, v nadaljevanju navajamo
deset razlogov za to!
1. Sovražnost do kristjanov
Zaradi lažjega nadzora nad prebivalstvom so vse tri totalitarne
ideologije skozi zgodovino zatirale krščanstvo, Katoliška cerkev je bila
še posebno ogrožena pod komunizmom. Tudi danes levičarji širijo sovraštvo med kristjani, najbolj znani aktivist v teh dneh, Domen Savič,
ki je pred leti kristjane zmerjal z žaljivko “klerokatolibanske pi*ke” je v
teh dneh dobil prostor na režimski FDV, prav tako pa mu reklamo delajo
v javni hiši RTV Slovenije.
Desnica po drugi strani zagovarja versko svobodo, vseh tistih ver, ki
spoštujejo osnovne človekove pravice in standarde zahodne civilizacije.
2. Antisemitizem
Antisionizem in ogrožanje obstoja države Izrael sta najhujši obliki
antisemitizma. Pred kratkim smo poročali o antisemitističnih izjavah
britanskega laburističnega vodje Jeremyja Corbyna, ki je za teroristično palestinsko gibanje Hamas dejal, da so njegovi “prijatelji.” Hamas
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dnevno seje smrt med Judi v Izraelu, podobno kot v Iranu pa si želijo
državo kar zbrisati z obličja Zemlje. Tudi v Sloveniji je Palestina deležna
veliko podpore, med drugim s strani skrajneža Milana Brgleza, ministra
za zunanje zadeve Mira Cerarja in verjetno kar vseh poslancev Levice.
Slovenska levica se ob tem nevarno približuje tudi antisemitskemu
Iranu, z zunanjim ministrom katerega se je nedavno sestal tudi Cerar.
Prav tako državni mediji, npr. RTV Sloveniija pristransko in napadalno
poročajo o dogajanju v zvezi z državo Izrael, pogosto se jasno postavijo
na stran islamskih teroristov.
Desnica po drugi strani pa je na globalni ravni velika zagovornica države Izrael, ameriški predsednik Donald Trump je pred kratkim prestavil
sedež veleposlaništva ZDA v Izraelu iz Tel Aviva v Jeruzalem, prav tako
pa Izraelu pomagajo na druge načine. Poleg tega je Trump naklonjen
tudi ostrim sankcijam proti antisemitskemu Iranu.
3. Absolutna država
Tako kot tradicionalni komunizem, fašizem in nacizem, tudi sodobna
levica zagovarja absolutno državo, ki najbolje ve, kaj si posameznik želi.
Posameznik za levico sploh ne obstaja, staljen je namreč v koncept
družbe. To se je sprevrglo v ideološko prilagojene koncepte, kot so arijska
družba, delavski razred ipd. Tudi danes levica ostro zagovarja ukrepe,
ki posegajo v vse sfere posameznikovega življenja, ker si namišljajo, da
država najbolje ve, kaj je dobro za posameznika.
Desničarjem pa je jasno, da je družba levičarski konstrukt. Najboljša
predsednica vlade v britanski zgodovini Margaret Thatcher je nekoč
jasno povedala, da “družba” ne obstaja, obstajajo le individualni posamezniki, ki pa so združeni le še v družine.
4. Država upravlja z gospodarstvom
V vseh treh totalitarnih sistemih je država nadzirala gospodarstvo,
pri čemer je bil najhujši prav komunizem, kjer je v svojem centralnoplanskem upravljanju gospodarstva država lastniško obvladovala prav
vse proizvodne dejavnike. Tudi danes levica zagovarja državno lastništvo
podjetij, posamezni skrajneži kot je Miha Kordiš pa celo odkrito grozijo
podjetnikom z nacionalizacijami njihovega premoženja.
Desnica po drugi strani zagovarja vitko državo, ki v svoji “skrajni”
obliki obsega le vojsko, policijo in sodišča. Te tri institucije branijo
državljane pred zločini zoper njihove osnovne naravne pravice, ki so
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življenje, osebna svoboda in zasebna lastnina.
5. Socializem vs. kapitalizem
Te tri naravne pravice pa so najbolj kršene v treh oblikah totalitarnega sistema, blizu pa so tudi levici. Levica namreč za ohranjevanje
socialističnega sistema državljanom zaplenjuje premoženje, tudi v obliki
izjemno visokih davkov ali pa z večkratnim obdavčevanjem, česar primer
so davki na dediščine ali pa novo napovedani davek na nepremičnine.
Efektivno gre za krajo premoženja.
Desnica po drugi strani zagovarja nizke obdavčitve, le v tem obsegu,
kot so potrebne za vzdrževanje vitke in učinkovite države, prav tako pa
zagovarjajo čim manj regulacij gospodarstva oz. le toliko, kolikor je
potrebno za uveljavljanje svobodne podjetniške pobude v največji meri!
6. Umori nerojenih otrok
Vsem trem ideologijam je skupno tudi zagovarjanje umorov nerojenih otrok. Kdo je danes največja grožnja življenjem nerojenih otrok?
Prav levica. S konstruktom nerojenega otroka kot “zarodka”, ki naj ne bi
čutil ničesar in posledično bil vreden življenja ter s še enim konstruktom,
tj. “zatirane ženske” neomajno zagovarjajo umore nerojenih otrok kot
osnovno človekovo pravico vsake ženske.
Desnica se je po drugi strani postavila na stran življenj nerojenih
otrok, pri čemer pa levica stori vse, kar lahko, da bi jo ovirala. Prav na
to kaže montirani sodni proces, s katerim se levica želi znebiti dr. Tadeja
Strehovca, saj je izpostavil imena članov abortivnega lobija, katera pa
so sicer bila javno objavljena že prej.
7. Razorožitev državljanov
Državljani nacistične Nemčije, fašistične Italije in komunističnih
držav, kakršna je bila Jugoslavija načeloma niso imeli pravice posedovati
in nositi orožja z namenom osebne samoobrambe, kar je naravna pravica vsakega človeka. Država tako uspešno prepreči, da bi se državljani
spontano ali organizirano uprli tiraniji s strani vladajočih. Tudi danes
se v ZDA levičarji vztrajno borijo, da bi čimbolj omejili nošenje orožja,
kar pa je precej omejeno tudi v Sloveniji.
Desnica načeloma verjame, da imajo državljani naravno pravico do
samoobrambe z vsemi sredstvi in tako s tem namenom tudi posedovati
in nositi strelno orožje.
8. Diktatura
Že samo po sebi je jasno, da levica zagovarja diktaturo, tudi sodobne,

na papirju demokratične države, kjer vlada levica nimajo zadržkov za
sodelovanje z diktaturami. Prej ali slej pride do diktature tudi v vsaki
državi, kjer skrajna levica vlada dlje časa, temu smo bili na primer priča
v Venezueli. Ko zadeve presežejo vrelišče pa se obdobje takšne diktature
konča krvavo, temu smo bili priča ob npr. razpadu SFRJ, ali pa primer
Čila, kjer je po najhujše – zdrs države v komunizem – morala preprečiti
vojska. Ob tem je general Augusto Pinochet dejal: »Demokracija mora
biti včasih oprana v krvi.«
Desnica po drugi strani brani demokratično ureditev in z njene strani
ne prihaja do pozivov k omejitvi svojih političnih nasprotnikov. Tudi vojaška oblast s strani generala Pinocheta v Čilu se je po stabilizaciji razmer
končala miroljubno, z referendumom in volitvami, v času svoje oblasti pa
je vojska pri vladanju upoštevala nasvete mednarodnih strokovnjakov.
9. Nadzor nad mediji
V totalitarnih sistemih ni bilo svobode govora in medijev, vojno
svobodi govora pa je nedavno napovedal tudi levičarski šef globoke
države Milan Kučan. Tudi sicer slovensko medijsko krajino dominirajo
levičarski režimski mediji, kot je RTV Slovenije v državni lasti, ki smo jo
vsi prisiljeni plačevati ali pa Večer, Delo, Dnevnik, ki so v tajkunski lasti.
Od režima neodvisni mediji v zasebni, kot je Nova24TV, kjer prostor
dobijo tudi sredinske in desne zamisli smo po drugi strani podvrženi
neverjetnim pritiskom, čemur priča usklajeno napadanje s strani globoke države in pritiski na uredniško politiko.
10. Državni monopol na področju izobraževanja
Za ideološko indoktrinacijo je bistveno, da ima država monopol nad
izobraževalnim sistemom. V skladu s tem deluje tudi slovenska levica,
saj se še kar upira zagotavljanju izenačitve financiranja zasebnih šol z
državnimi šolami, arogantno pa je na zaslišanju minister Jernej Pikalo
napovedal, da za Šarčevo koalicijo reševanje tega problema ni prioriteta.
Desnica pa zagovarja tudi pluralnost v izobraževalnem sistemu,
kjer državne šole dopolnjujejo zasebne šole. Otroci davkoplačevalcev
kljub temu lahko uživajo v prednostih konkurence v izobraževanju, v
t. i. voucherskem sistemu starši “voucher”, ki ga prejmejo od države
unovčijo z namenom izobraževanja otrok v katerikoli šoli. Uvedba
takega sistema je deležna podpore v ZDA, dobre izkušnje s tem imajo
namreč že v Skandinaviji, ki slovi po konkurenčnem in kakovostnem
šolskem sistemu.

Pravijo, da je treba vsak vladi dati prvih sto dni mir, ker naj se v tem času izkaže, koliko je vredna. Šarčevih sto dni je minilo. M. S. je na Novi24tv
objavil svoje zanimivo opažanje v teh stotih dnevih. Svojemu opažanju je dal naslov “Marjanu Šarcu so vzorniki fašisti” in podnaslov “90 let kasneje
je storil isto kot Mussolini leta 1922”.
7. decembra 1922 je Benito Mussolini zagrozil medijem s cenzuro,
če bodo širili fake news, t. i. lažne novice. 96 let pozneje je isto storil
Marjan Šarec, le da je s tem zagrozil medijem, ki pišemo resnico.
Pred dvema letoma je tajkunsko Delo napisalo slavospev Benitu
Mussoliniju, češ da je bil “fašistični diktator z izjemno karizmo”, ob tem
pa so kakor poetično v uvodu zapisali: “Za katerega politika iz druge
polovice 20. stoletja lahko zatrdimo, da je bral filozofska in književna
dela sonarodnjakov in pošiljal avtorjem kritične pripombe in čestitke?
Kdo je v časih globoke krize imel na mizi Sokratova in Platonova dela z
lastnimi pripisanimi komentarji? Kdo je javno priznal, da ljubi drevje,
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in je zaskrbljeno poizvedoval pri uradnikih, koliko škode je prizadejal
kak vihar? Kdo je na vrhuncu oblasti med pomenki za mizo navdušeno
raziskoval, kdo so bili njegovi intelektualni predhodniki? Kdo je občudoval sodobne zgodovinarje kot profesionalce, ki se ne obračajo po vetru?
Kdo je vztrajal, da mora biti njegova stranka popustljiva do profesorjev?
Kdo se je lahko tekoče pogovarjal v treh tujih jezikih? Kdo je zapustil
najmanj 44 knjig svojih zbranih del?”. Bizarno, a odgovor na vse to so
našli v eni osebi – Benitu Mussoliniju, ki je oblast v Italiji prevzel leta
1922, natančneje 30. oktobra. Le nekaj tednov pozneje pa je že zagrozil
medijem s cenzuro, če bodo širili fake news.
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Neverjetno, a zgodba v Sloveniji z Marjanom Šarcem ni nič drugačna. Predsednik vlade je postal 13. septembra 2018, le nekaj tednov
kasneje pa je že uvajal medijsko cenzuro, in sicer s pozivom državnim
podjetjem, kje lahko oglašujejo in v katerih medijih ne smejo. Po vzoru
fašističnega diktatorja je namreč Šarec na spletni strani vlade objavil
poziv k spremembi oglaševalske politike delno ali večinsko državnih
podjetij v medijih, ki “širijo sovražne vsebine”. Premier je s tem odprl
precej eksplozivne dileme v državi, kjer je vpliv države (zastopa jo Marjan
Šarec) v podjetjih in javnih zavodih velik, poziv k umiku pa se nanaša
na nekaj manjših medijev, ki jih ne obvladujejo stranke na oblasti in

so naklonjeni opozicijski SDS ali jih ta celo pomaga izdajati. Dilema je,
denimo, kdo presoja, kaj je sovražni govor in kaj je nesprejemljivo. Če
presoja vladajoča politika, denimo izvršna oblast, je tveganje zlorabe
oblasti izjemno veliko. Drugače bi bilo, če bi obstajale presoje sodišč,
a doslej primeri kakšnih sodnih presoj kampanj vladnih aktivistov
(denimo Domna Saviča proti Nova24TV in Demokraciji), o sovražnem
govoru in vseh mogočih zlorabah, niso znani.
Seveda pa je ob tem pomembno opozoriti na pomembno razliko
– Mussolini je želel utišati medije, ki so širili lažne novice, Šarec pa
medije, ki pišemo resnico.

Menda je Churchill nekoč napovedal, da se bodo takratni fašisti v bodočnosti imenovali za antifašiste. Imel je prav. Danes levičarji vse, ki se ne
strinjajo z njimi, označujejo kot fašiste, čeprav imajo sami največ njihovih potez. V bistvu gre tukaj za izrojenost, o čemer je Bernard Brščič na Nova24tv
objavil članek z naslovom “Nova levica, izrojena levica”.
20. stoletje se je za levico začelo obetavno. V prvih desetletjih je
kazalo, da se je po francoski revoluciji vzpostavljeni buržoazni sistem,
utemeljen na tržnem gospodarstvu in parlamentarni demokraciji,
iztrošil. Uresničilo naj bi se tisto, kar je v drugi polovici 19. stoletja
napovedoval rdeči prerok, Karl Marx – revolucionarni prehod v socializem. Vloge revolucionarne avantgarde v nasprotju z napovedmi
niso prevzele Velika Britanija, Francija ali Nemško cesarstvo, ampak
Rusija. Tam nasprotja med razvojem produkcijskih sil in produkcijskih
odnosov niso bila zrela niti za izvedbo buržoazne revolucije, kaj šele za
vzpostavitev socializma. In vendar so se ravno v Rusiji v treh korakih,
revoluciji 1905, februarju 1917 in oktobru 1917, uresničile sanje vseh
levičarjev, imanentizacija rdečega eshatona. Po zmagi nad belo reakcijo v državljanski vojni (1917-1922) je kazalo, da se bodo metastaze
socializma s svetovno revolucijo razširile po vsem svetu. Najprej po od
1. svetovne vojne opustošeni Evropi. Poizkusa vzpostavitve Bavarske
sovjetske republike in Madžarske ljudske republike sta klavrno propadla,
trockistični izvoz revolucij po sovjetskem vzoru je spodletel in se odrazil
v vzpostavitvi Stalinove doktrine socializma v eni državi.
Socialisti vseh barv so si med obema vojnama razbijali glavo, zakaj
je delavski razred na zahodu zavračal revolucijo. Namesto, da bi teoretiki
vzrok za pasivnost delavskega razreda iskali v dejstvu, da se je ekonomski položaj le-tega izboljševal, so se lotili nadgradnje teoretskega
zgleda marksizma. V teh prizadevanjih je prednjačila skupina judov,
zbranih pod okriljem leta 1923 ustanovljenega Inštituta za družbene
raziskave na Goethejevi univerzi v Frankfurtu, t. i. Frankfurtska šola
kulturnega marksizma. Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Theodor
Adorno so marksistično izhodišče, da vladajoči razred kapitalistov zatira
in izkorišča delavski razred, nadgradili s tem, da zahodna civilizacija s
svojim psihološkim pritiskom preprečuje njegovo emancipacijo. Problem
ni samo kapitalizem kot ekonomski sistem, ampak institucija družine,
spolna hierarhija in naravna seksualnost ter krščanstvo. Skratka,
sovražnik kulturnih marksistov ni samo kapitalizem, ampak zahodna
civilizacija kot celota.

Prihod nacistov na oblast ni pomenil konca Frankfurtske šole, zgolj
njeno selitev v ZDA. Po letu 1945 je okužila glavnino družboslovne in
humanistične akademske srenje tako v ZDA kot v zahodni Evropi. Paradoksalno je, da je padec berlinskega zidu pomenil zaton ortodoksnega
marksizma v vzhodni Evropi, kulturni marksizem pa na zahodu ni samo
preživel, ampak se je okrepil. Danes ta poleg akademske zaznamuje
tudi politično sfero. Tvori miselno osnovo tako trde levice kot socialnega
liberalizma. Kulturni boljševizem je glavna leva igra v mestu.
Kakšen je cilj kulturnega marksizma? Nič manj kot uničenje zahodne
civilizacije. Pomenljiv je naslov magistralnega dela Georga Lukacsa “Kdo
nas lahko reši pred zahodno civilizacijo?”. Odgovor Frankfurtske šole je
jasen. Oni, komunisti, s teoretskim zgledom sparitve Karla Marxa in Sigmunda Freuda. S pomočjo medijske in izobraževalne indoktrinacije,
Gramscijevim “pohodom skozi institucije”, so kulturni marksisti po 2.
svetovni vojni vzpostavili diktat multikulturnosti, politične korektnosti
in moralnega nihilizma. V tej utopiji spol, tradicija, družina, narod,
morala ali Bog ne igrajo nikakršne vloge. Te kategorije naj bi bile tako
in tako družbeno konstruirane in s tem v celoti poljubne. Avantgarda
kulturne revolucije ni več delavski razred, ampak mavrična koalicija “zatiranih” družbenih obrobnežev, kot so sodomiti, temnopolti, muslimani
in stekle feministke. Njihov “razredni” sovražnik pa sta normalna moški
in ženska, ponosna na družino, narod in pripadnost zahodni civilizaciji.
Kulturni marksizem je v celoti spremenil levico. Ta se danes ne
ukvarja z izboljševanjem položaja delavcev, ampak vodi kulturni boj
za interese mavričnikov. Glavne teme so boj proti normalnosti, zagovor
vseh oblik polimorfne perverznosti, pasjih dojilj, pedofilije, sodomije,
spodbujanje razkroja družin, posiljevanje vrtcev in šol z LGBT agendo,
podpiranje migracij iz Afrike in Levanta in spodkopavanje nacionalne
in rasne identitete. Nasprotnike tega krasnega novega multikulti-LGBT sveta pa skušajo preganjati pod krinko politične korektnosti in
sovražnega govora.
Ker vedno več normalnih Evropejcev po zaužitju rdeče tabletke
spoznava pogubnost politik izrojene levice, njena prihodnost ne more
biti lepa.

Marakeška deklaracija, s katero se bomo še otepali, ima v bistvu isti cilj (čeprav po drugi poti), kot ga imajo levičarji, to je predvsem uničenje slovenskega naroda. Franci Donko je svoj članek, v katerem obravnava to usmeritev, naslovil “Izrojena levica nas vodi v kaos” in ga objavil na Nova24tv.
Dodal mu je podnaslov: “Od uničenja družine do izbrisa naroda”.
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Za razumevanje položaja, v katerem se je znašla Slovenija, je ključno
vprašanje, zakaj se v medijih prepoveduje in tabuizira ključne teme za
preživetje slovenskega naroda in družbe. Cenzuro izvajajo politični in
medijski aktivisti globoke države, pristaši izrojene levice, ki vsakogar, ki
postavlja takšna vprašanja, označijo za fašista, nestrpneža in mračnjaka,
čeprav so danes oni glavni motor nestrpnosti, omejevanja svobode
izražanja in grožnja narodnemu obstoju.
Slovenski levičarji zagovarjajo družbeni model, ki temelji na splavu,
spodbujanju ločitev, uvajanju homoseksualne ideologije, trgovini z
materinstvom, ubijanju bolnikov, prepovedi pokopa izvensodno pobitih,
zasvajanju z drogami, v zadnjem času pa vse bolj tudi z nadomeščanjem
domačega prebivalstva z migranti. Delovanje levičarskih vlad, “nevladnih”organizacij in posameznikov, ki zlorabljajo denar davkoplačevalcev
in državne ustanove, je danes ključni razlog za milijardno zadolževanje
za pokojnine, zdravstveni in socialni sistem.
Za Cerarjevo tudi Šarčeva vlada hoče več davkov, več države, več
kontrole, več cenzure, več tujcev, več diskriminacije, več zatiranja, več
socializma in enoumja. Več vsega, kar smo z referendumom za samostojno

Slovenijo pred četrt stoletja zavrnili. Samo v letu 2015 se je Slovenija
zadolžila za več kot 1,5 milijarde evrov, da je pokrila finančno luknjo v
pokojninski blagajni, saj je delavcev vedno manj in s tem tudi vedno
manj pokojninskih prispevkov. Izrojena levicaje povsem izgubila kompas
Cilj postkomunistične slovenske levice je socialna revolucija, nenehno
davčno zasužnjevanje prebivalstva in zgoljufani prevzem oblasti! Delavci
jih ne zanimajo popolnoma nič! V zadnji migrantski krizi se je pokazalo,
da slovenska bogata in privilegirana jet-set radikalna levica želi na vsak
način uničiti slovenski narod in kulturo. V skladu s svojimi komunističnimi
koreninami v migrantih ne vidijo človeških usod, temveč prihodnje volivce.
S promoviranjem t. i. multikulturalizma (brez dovoljenja volivcev)
želijo poseliti Slovenijo z ilegalnimi migranti, jim po hitrem postopku
podeliti državljanstva in vzgojiti novo volilno bazo. Gre za peklenski
načrt slovenskih levičarjev, ki so se odločili, da je za njihovo preživetje
ključno zlorabiti muslimanske migrante, s proti-družinsko politiko
vzpostaviti obubožanje Slovenije in dolgoročno vzpostaviti socialne
nemire, znotraj katerih bodo še bolj okupirali vse vzvode oblasti. Kajti
zanje nismo ljudje, ampak brezpravna raja in molzne krave.

Po vseh teh oznakah levice in naglici, s katero so hiteli podpisat Marakeški dogovor, se je na Nova24tv Bernard Brščič upravičeno vprašal: ”Kdo bo
junak, ki si bo upal zagrešiti marakeško veleizdajo v imenu Slovenije?”
Marakeš je v letu 2018 za Evropo zlovešče mesto. 2. maja 2018 je 31
evropskih in 26 afriških držav podpisalo t. i. marakeško deklaracijo, ki je
del rabatskega procesa evro-afriškega dialoga o migracijah in razvoju.
Med 10. in 11. decembrom 2018 pa je v istem mestu v organizaciji
Združenih narodov predviden podpis globalnega sporazuma o migracijah. Oba dogodka za Evropo pomenita nekaj najslabšega po podpisu
barcelonske deklaracije leta 1995, ki je zaznamovala začetek organizirane invazije nezakonitih migrantov iz Afrike in Levanta v Evropo. Podpis
globalnega sporazuma o migracijah pomeni predajo Evrope hordam
nezakonitih migrantov in dejansko suspenz suverenosti nacionalnih
držav. Suverenost države stoji in pade s sposobnostjo nadzora vstopa v
državo in izstopa iz nje. Država, ki ni sposobna zavarovati svojih meja,
ni suverena država.
Tako marakeška deklaracija kot globalni sporazum o migracijah
sta del načrta multikulti globalistov, ki imajo za cilj uničiti nacionalne
države in posameznikovo vezanost na spol, družino, narod, raso, kulturo
in civilizacijo. V tem krasnem novem svetu bi bili vsi samo akulturirani
posamezniki, oropani identitete, dejansko le idiotski potrošniki pod
dominacijo globalnih multikulti oligarhov. Rase, narodi in nacionalne
države naj bi bili po njihovem videnju družbeni konstrukti, ovira na
poti stvarjenja lepše prihodnosti. Vizija, ki jo je leta 1925 v svojem
magistralnem delu Praktischer Idealismus začrtal avstrijski Jud Richard
Coudenhove-Kalergi. Eden od sodobnih izvajalcev Coudenhove-Kalergijevega načrta velike nadomestitve, francoski predsednik Emmanuel
Macron, vidi usodo Evrope vezano na Afriko.
Prvi stik migrantov z našo državo je kršitev naših zakonov
Evropa naj bi bila stara in potrebuje pomladitev. Glede na veliko “naklonjenost”, ki jih ta francoski “puer delicatus” izkazuje do ogljenočrnih
mladcev, lahko razumemo njegova sanjarjenja o EUAfriki. A vsi nismo
katamiti in v afrikanizaciji Evrope ne vidimo potenciala civilizacijskega
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napredka. Stephen Smith v knjigi The Rush to Europe ocenjuje, da bo v
naslednjih 30 letih število pripadnikov negroidne rase v Evropi naraslo z
današnjih 9 na 200 milijonov. Afričane vidi kot katalizator vzpostavitve
multikulturnih Združenih držav Evrope s hibridizacijo oziroma z rasnim
mešanjem kot predpisano politiko. Uresničitev Coudenhove-Kalergijeve
napovedi velike nadomestitve: “Človek prihodnosti bo rasno mešan.
Evrazijsko-negroidna rasa prihodnosti, po videzu podobna starodavnim
Egipčanom, bo nadomestila različnost narodov z različnostjo posameznikov.” Zgled naj bi bila Švedska, država z obsežno blaginjo in odprtimi
mejami. Država, ki je prva v Evropi zagrešila svoj demografski in kulturni
samomor. Emmanuel Macron, Stephen Smith in njima podobni multikulti globalisti si to želijo za celotno Evropo. Uveljavitev globalnega
sporazuma o migracijah je pomemben korak na tej poti.
Sporazum predvideva izenačitev zakonitih in nezakonitih migracij
oziroma državam preprečuje diskriminacijo migrantov glede na njihov
status vstopa v državo. Dejansko gre za dekriminalizacijo nezakonitega
vstopa v državo. Nepojmljivo. Nezakoniti migranti so, če sklepam po
analogiji, vlomilci. Prvi stik z našo državo je kršitev naših zakonov. Vlomilci pa si ne zaslužijo azilnih postopkov in življenja “dolce far niente”
na račun davkoplačevalcev, ampak samo eno − takojšnjo deportacijo.
Sporazum izjemno otežuje, tako rekoč onemogoča neprostovoljno
repatriacijo nezakonitih migrantov.
Odprte meje z neomejenimi migracijami
in država blaginje so nezdružljive
Sporazum izhaja iz naziranja, da so vse migracije, tako zakonite
kot nezakonite, koristne, in države podpisnice zavezuje k prepričevanju
domačega prebivalstva o tem ter h kazenskemu sankcioniranju vseh
nas, nasprotnikov. Teza o vsesplošni koristnosti migracij je ena največjih
prevar tako neoklasičnih šol kot multikulti LGBT marksizma Frankfurtske
šole. Kolikor bi bili migranti res “programerji, zdravniki in inženirji”, kot
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izhaja iz prevladujočega multikulti pravljičarstva, bi lahko govorili o
pozitivnih učinkih na produktivnost ciljnih držav. A resnica je drugačna, nezakoniti migranti se dičijo z ničelnim človeškim in negativnim
socialnim kapitalom. K nam ne prihajajo reševat problemov našega
dokladnega pokojninskega sistema, ampak so s socialnim parazitizmom najboljše zagotovilo za propad socialne države. Kot je davno tega
opozarjal Milton Friedman, so odprte meje z neomejenimi migracijami

in država blaginje nezdružljive. Imaš eno ali drugo.
Ne, migracije niso človekova pravica, še manj nezakonit vstop v državo
in migrantski preužitek na račun slovenskih davkoplačevalcev. Zato je
nujno podpis globalnega sporazuma o migracijah zavrniti. ZDA in Rusija
sta to že storili, v naši soseščini bosta enako ravnali Avstrija in Madžarska.
Ne predstavljam si podpisa Hrvaške ali Italije. Sprašujem se samo, kdo bo
junak, ki si bo upal zagrešiti to veleizdajo v imenu Slovenije.

Če upoštevamo vse, kar se je v Sloveniji dogajalo in se še dogaja pod taktirko komunistov, je upravičeno vprašanje, ki ga je na Nova24tv zastavil
Aleksander Rant v članku “Koliko izdaj in veleizdajalcev bomo še dopustili?›
Naslov te kolumne se bo nemara komu zdel preveč tendenciozen in
popolnoma pretiran, saj se imamo v Sloveniji vendar tako lepo in nam
popolnoma nič ne manjka in smo vedno stali skupaj za pravo stvar. A ni
tako. Zgodovina bo prej ali slej pokazala, da so bili nekateri pred četrt
stoletja narodni izdajalci, nekateri pa so to še danes. A izdaje je težko
vse prepoznati, saj jih več ali manj zagrešijo pripadniki leve politične
opcije, kar nato v celofan zavijejo režimski mediji, uradno zgodovinopisje
pa o tem ne govori. V šoli se o teh veleizdajalskih podvigih ne govori.
Petnajstega maja 1990 se začne izvajati usodni ukaz generalštaba
JLA o razorožitvi Teritorialne obrambe SRS. Nova vlada koalicije Demos
še ni prevzela vlade, ministri še niso zasedli položajev, predsedstvo pa je
že bilo formirano. Predsednik predsedstva je bil Milan Kučan in je bil kot
pomemben član partije še isti dan obveščen o razoroževanju. Kučan se
je o svoji vlogi lagal takrat in laže še danes. Kako naj si sicer razlagamo
dejstvo, da je Kučan dejal, da je za razoroževanje najprej izvedel 15.,
potem 16. in nazadnje 17. maja 1990?
Predsedstvo cele štiri dni ni storilo ničesar. Šele po velikem pritisku
javnosti in nove vlade je Kučan poslal ukaz o ustavitvi razoroževanja, a
ta je bil šifriran, torej je trajalo še dlje, da se je razoroževanje dejansko
ustavilo. V tistih dneh je JLA odpeljala okoli 90 odstotkov vsega orožja,
s katerim je razpolagala teritorialna obramba. Slovenija je bila gola in
bosa. Nismo se imeli s čim braniti. Kučan je s tem dejanjem zagrešil
veleizdajo, ki pa je seveda naša postsocialistična sodišča in tožilstvo
ne preganjajo.
Kučan in Ribičič italijanskega diplomata rotila,
naj Italija ne prizna Slovenije
Kljub grozljivim potencialnim posledicam za mlado Slovenijo
se taktika najvišjega komunista ni obnesla. TO je dobila novo orožje
in se uspešno zoperstavila invaziji JLA na Slovenijo. Snovalci Manevrske strukture narodne zaščite so opravili svoje delo, Jugoslavija je
s Slovenijo sklenila premirje. Začelo se je diplomatsko delo. A tudi
tam veleizdajalska narava internacionalnih socialistov ni spala. Piero
Fassino, nekdanji mednarodni tajnik Komunistične partije Italije, je v
svojih spominih zapisal, da sta ga Milan Kučan in Ciril Ribičič le dan po
razglasitvi samostojnosti Slovenije rotila, naj mednarodna skupnost ne
podari priznanja Slovenije desnici (Demosu). Kučan in Ribičič sta torej

aktivno delovala za zakasnitev mednarodnega priznanja Slovenije. To
naj bi se zgodilo, ko bi komunisti spet prevzeli oblast. Tudi ta spletka
komunistov se ni posrečila. Slovenijo je v času Demosove vlade priznala
večina svobodnega sveta.
Neskončno primerov, ko je levica izdala Slovenijo
O tem, kako je levica v zadnjega četrt stoletja sto in stokrat izdala
naš narod, bi lahko pisal ure in ure. Primerov je neskončno. A niti eden
od protagonistov ni nikoli odgovarjal za svoja dejanja. Poganja pa jih
kapital, tudi mednarodni, ki se ga slovenski levičarji sicer javno tako zelo
branijo. Če ne verjamete, da je slovenska levica kolaborant mednarodnega
globalističnega kapitala, je dovolj pogled v en dogodek v naši zgodovini.
5. marca 2002 Milan Kučan podeli promotorju multikulturalizma in
sovražniku demokracije Georgeu Sorosu častni znak svobode Republike
Slovenije. Priznanje podprejo Mirovni Inštitut, Slovenska filantropija,
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in drugi nevladniki,
ki jih financira Sorosev Open Society Foundation. Zakaj je pomembno
poznati ta detajl? Ker se nam prihodnji teden obeta še ena, če ne največja
veleizdaja v zgodovini Slovenije.
Miro Cerar bo kljub nasprotovanju velike večine ljudstva in opozicije mirno odšel v Maroko in nas zavezal k sprejemanju neomejenega
števila ilegalnih migrantov iz Afrike in Arabije. Zavezal nas bo k molku
o nasilju migrantov. Zavezal nas bo k tihemu sprejemanju islama,
posilstev, diskriminacije žensk, diskriminacije gejev. Trpeli bodo tudi
tisti, ki danes z mavričnimi zastavami vpijejo “Dobrodošli”. In vse to
samo zaradi denarja in moči. Marakeški dogovor podpirajo identične
organizacije, ki so Georgea Sorosa predlagale za državno odlikovanje.
Podpis globalnega dogovora o migracijah je v interesu globalističnega
internacionalnega velekapitala, in čim prej boste dojeli, da je kljub
svojim besedam del tega tudi slovenska levica, prej vam bo jasno,
da lahko samo suvereni nacionalni voditelji gradijo novo Evropo. In ti
praviloma rastejo na desnici. Veleizdajalci, ki se izdajajo za humanitarce,
pa lahko, če želijo, migrantom pomagajo tako kot pater Peter Opeka. Na
terenu, z žulji in s potom. Slovence in Slovenijo pa naj pustijo pri miru.
Prebivalci te države smo se uprli fašizmu, nacizmu in komunizmu. In
uprli se bomo tudi vašemu multikulti totalitarizmu. Bratje in sestre v
Franciji so že začeli. Čas je za revolucijo normalnosti.

Kot sem zapisal v uvodu, je najhujši sovražnik levičarjev prav islam, ki ga oni vabijo in podpirajo. Seveda pa to potegne za seboj vprašanje, kako
se znebiti islama, če se bi enkrat razčeperil med nami. Lahko samo upamo, da bo Bog prizanesel slovenskemu narodu tako, kot je Abrahamu obljubil
prizanesti Sodomi in Gomori, če se tam najde vsaj deset pravičnih (prim. 1 Mz 18,16-33). Naloga nas, kristjanov je torej biti tisto minimalno ševilo
pravičnih pred Bogom, da nas bo sprejel nazaj kot svoje ljudstvo in nam prizanesel.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
POPOTOVANJE
PO JERUZALEMU

4. PRI ŽIDIH – NA SIONU –
SVETI KRIŽEV POT – EL-EBRA –
NA KRALJEVIH VRTOVIH
NA SIONU

nadaljevanje

Ob zidu greva nazaj in stojiva na katoliških tleh.
Velikansko stavbišče, vse polno kamnov, povsod
delavci, na pol sezidani, krasni prostori. Kaj je to?
To je “Dormitio”, kraj smrti preblažene Device
Marije. Ta prostor je sultan podaril nemškemu
cesarju in on nemškim katoličanom. Stavba, ki jo
zidajo, je Marijina cerkev, ki bo dozidana obvladala
ves Jeruzalem.

Cerkev in opatija “Dormitio”
Spodnji prostori cerkve in samostana so dogotovljeni. Nemci darujejo silne vsote, vse je krasno,
dostojno za sveti Sion. Tudi stolp je do polovice
dozidan. Po odrih greva prav do vrha.
Razgled je naravnost čudovit, še veličastnejši kot
z Oljske gore, ker je vse bolj blizu.
Prijetna sapica odganja vročino. Sedem na kamen, ki bo ravnokar vzidan in gledam na Sion.
Tu je bila dopolnjena Stara zaveza in položen
temelj Novi. Krvave žrtve prenehajo, tu teče prvikrat kri novega Adama. Preprosto, a nadvse
Božje sredstvo ohrani odrešenemu svetu Zveličarja
pod skromno podobo. Koga bi ne ganila ponižnost
Božjega Učenika, ko umiva apostolom noge? Kdo ni
ganjen nad njegovimi besedami za slovo? Tu je govoril predglasje za krvavo daritev, tu opravil zadnjo
molitev za smrt.
Še več. Po vstajenju pride pri zaprtih vratih med
apostole, ki so zbrani v ravno isti dvorani. Podeli jim
čudovito moč: »Komur boste grehe odpustili...!« Tu
postavi sveto pokoro. Osem dni pozneje se prikaže
nevernemu Tomažu. Na Binkošti pa pride Sveti Duh
v podobi ognjenih jezikov.
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Take skrivnosti so se vršile tam, kjer zapovedujejo
odurni derviši!
Tolažljivo je le, da bo vsaj v bližini krasno katoliško
svetišče kronalo sveti Sion.
Gledat greva še na katoliško pokopališča, potem
pa kreneva zopet nazaj skozi Sionska vrata.
Stojiva v armenski četrti. Srečujejo naju posamezni duhovniki. Okoli hiš so krasni vrtovi. Armenci
so silno bogati. V gostišču imajo bojda za 2.000
romarjev prostora.
Cerkev sv. Jakoba je bila nekdaj katoliška last.
Sprejme naju armenski menih. Pred vhodom je
medeninasta plošča, ki nadomestuje zvon. Svetišče je bogato, le preobloženo, na stenah so velike
slike oziroma čečkarije. Na levi strani je kraj, kjer
je bil umorjen sv. Jakob. Do novejših časov so imeli
katoličani do tega prostora nekaj pravic, zdaj so jih
Armenci pregnali z – bakšišem, katerega so plačali
paši. Ne maram tega zvitega naroda. Spremljevalec
naju poškropi z dišečo vodo, potem odideva.
Stopava po cesti, ki se nekoliko razširi. Tu je
moral stati Davidov grad. Tudi Herod je imel tukaj
svojo palačo. Obzidje je bilo zavarovano z mogočnimi
stolpi. Zdaj še stoji Davidov stolp; ogromni kvadri
mu tvorijo podlago. Tit, zmagovalec Jeruzalema, je
stolpe pustil, da bi svet spoznal, kakšno trdnjavo je
premagal. A bil je le orodje višjih sil.
Od nekdaj je tukaj vojašnica.
Prideva do Jafskih vrat, katera so pa zaradi prometa odstranili.
Gledat greva še patriarhat. V cerkvi se pripravlja
neka slovesnost. Stavba je krasna, mnogokaj je
darovala naša cesarska rodovina. Kanonik don Golubović, vrl Hrvat, nama je razkazal to in ono.
V bližini je morda najfineje okrašena cerkvica
v vsem Jeruzalemu, namreč cerkev francoskih sester, ki tu po dve in dve noč in dan molijo presveti
Zakrament.
V samostanu nakupim nekaj spominkov, potem
se vrneva skozi Damaščanska vrata.
SVETI KRIŽEV POT
Vsak petek ob treh molijo frančiškani križev pot.
Sprevod gre iz trdnjave Antonia, kjer je stala palača
Poncija Pilata, do gore Kalvarije. Pot je gotovo ista,
stavbe so druge.
Polagoma se zberemo v turški vojašnici, ki je nekdaj služila rimski posadki. Pridejo tudi laški romarji
s škofom na čelu.
Srdito nas gledajo kurdski vojaki, sami zagrizeni
muslimani. Bati se jih ni treba, saj gre z nami celo
višji turški oficir, ki nas ima varovati vsake neprilike.
Nismo še vsi zbrani. Naslonim se na steno in
se zatopim v dogodke, ki so se nekdaj vršili v teh
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prostorih.
Trdnjavi Antonia se bližajo veliki duhovniki in
svetovalci sinedrija. Za njimi se gnete ljudstvo; bliskoma se je po mestu razširila novica: Jezusa so ujeli
in zdaj ga postavijo pred cesarjevega namestnika!
Narod je še miren. Vse sluti, da pridejo odločilni
trenutki nad narod in vse mesto; mir je podoben
tišini pred viharjem. Pred Pilatovo sodnijsko hišo se
tare ljudstva. Farizeji in pismarji švigajo sem in tja;
srd jim plamti v strastnih očeh, hujskajo, poučujejo,
kaj naj se zahteva.
Vseh oči so obrnjene na vrata, ki vodijo iz palače
na Litostrotos, sodnijsko mesto. Po stopnicah so
razpostavljene rimske straže; v zavesti svoje moči
gledajo mirno na šumeče morje zbranega ljudstva.
Vrata se odpro. Pilat sede na sodni stol. Judje
postavijo Jezusa Nazarečana pred njega. Začne se
tožba, ne tožba, izdajstvo. Ves narod izda svojega
Zveličarja, kakor Juda s poljubom svojega Učenika.
Vse človeštvo mora pomočiti svoje roke v njegovo
kri; on je žrtev za dolg vsega sveta.
V začetku je Rimljan miren. Meni, da je kaka
navadna pritožba. Kmalu pa spozna, da ni vse v
redu. Neka slutnja mu teži srce. Boji se, da bi se ne
udeležil zločina, čigar nasledke sluti, a jih ne more
pregledati.
Vzame obtoženca k sebi. Takoj spozna: kriv ni,
a prišel je navzkriž z mogočneži ter jim preprečil
njihove nakane. Pomiluje ga; odločno je zoper to,
da bi ga tožiteljem izdal: noče se udeležiti umora
pravičnega in nedolžnega. Manjka mu pa resne volje.
Ne izreče sodbe v jasnih besedah, da bi strl tožitelje.
Začne barantati. Všeč mu je beseda Galilejca. Naj
se kdo drug ukvarja s to rečjo, naj kdo drug oprosti
ali obsodi nedolžnega.
Torej k Herodu! Tam na nasprotnem kraju Morije,
ob dolini Tiropejon ima kralj Judov svojo razkošno
palačo. Ta mehkužnež je globoko pod strahopetnim
Pilatom. Njemu je vse le komedija, šala, norčevanje,
zabava.
S sramotnim plaščem ogrnjenega ga privedejo
nazaj k Pilatu. Rimljan je zbegan, sodnik omahuje,
slabotnež je izgubljen.
Pilat, ti se hočeš pogajati z možmi, ki se ne dajo
upogniti, ki hočejo umor za vsako ceno? Ti se zatekaš k narodu? To brezznačajno drhal pozivaš, naj
razsodi?
Zopet posvetovanje. Blaga žena sporoči sodniku:
»Varuj se, ta je nedolžen!« Končno se odloči za sodbo
naroda. Ali že so tožitelji zastrupili javno mnenje in
položili na usta odgovor.
Nazarečan in baraba se prikažeta. Preden je Pilatovo vprašanje končano buči že odgovor od spodaj:
»Ne tega, ampak Baraba!« Sodnikova zbeganost
narašča. Zopet vpraša drhal: »Kaj pa z Jezusom?«
Sodnik povprašuje množico, kaj mu je storiti. Farizeji
napnejo vse svoje moči, da pripravijo drhal za odgovor. Nekaj časa je mir. Narod še ne ve odgovora.
Čujejo se posamezni glasovi, sprva bolj bojazljivo.
Klici se množijo, bojazljivost mineva, kakor bi bučalo
morje valovi skozi množico strašen odgovor: »Križaj
ga, križaj ga!«

Jezusu je prisojena smrt.
Pilatu prinesejo vodo. Pilat, kaj hočeš z vodo?
Sam spričuješ njegovo nedolžnost in priznavaš svoj
dolg. Na tvojih prstih je kri in teh madežev ne more
izmiti niti morje.
Strašno odmeva klic: »Njegova kri nad nas in
naše otroke!«
Sodna obravnava, kakršne še ni videl svet in je
ne bo, je končana.
—
—
—
Ura je tri. Precej nas je zbranih na dvorišču.
Stopimo v velik polkrog. Frančiškan začne v laškem
jeziku: »Prva postaja... Jezusa obsodijo na smrt!«
Kako mirno done te besede, a kakšen hrup je bil
nekdaj, ko je Jezus res stal na tem mestu! Zdi se mi,
da slišim: »Na križ, na križ... če tega izpustiš, nisi
cesarjev prijatelj... nimamo kralja razen cesarja...
križaj ga...!«

Križev pot

Strašen klic, klic na smrt in vendar s kakšnim
srčnim hrepenenjem ga posluša Zveličar. Vedel je,
da bo ta smrt strašna, ker je smrt na križu; a vedel
je tudi, da bo ta strašna smrt življenje sveta, odrešenje človeštva. »Ave crux... Pozdravljen križ!« tako
govorijo njegove blede ustnice, ko mu naložijo težko
breme na oslabele, ranjene rame.
Stopimo na ulico. Na levi je v steni vzidana plošča
z napisom: II. postaja. Nekdaj so bile tukaj stopnice,
ki so sedaj v Rimu. Po teh je prišel Zveličar iz Pilatove
palače. Kako težko je bilo tvoje breme, o Gospod, a
kako lahko si naredil križev pot v nebesa. Lahek je
naš križ, če ga nosimo s teboj.
Prav v bližini so svetišča: kraj bičanja in kraj
kronanja. Poslopja so druga, kraji isti.
Pomikamo se naprej proti avstrijskemu gostišču
mimo svetišča sionskih sester. »Glejte, človek!« je
zaklical tukaj množicam Pilat, a ni našel usmiljenja
pri srditih srcih. »Njegova kri naj pride na nas in
na naše otroke!« slišim klicati judovski narod. Kri
je sedaj nad njim; judovski Jeruzalem je poteptan
in poteptan je ves narod. Sionske sestre pa molijo
pretresljivo med povzdigovanjem tukaj dan na dan:
»Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo!« Kdaj bo
za ta nesrečni narod napočil dan usmiljenja?
Gremo po ulici dalje do avstrijskega gostišča. Na
levi strani je zopet vdolben kamen: III. postaja. Križ

➧

ga je težil, moči so ga zapustile, precej dolga pot
nedolžno jagnje; surove roke so mu raztrgale obleko,
njegovo telo je oblito s krvjo, materina ljubezen mu
je že... in ves slab se je zgrudil na tla – prvi padec
je s tančico pokrila nagoto.
pod križem. Kdo bi se temu tudi čudil? Saj ga je s
Zdaj leže na križ, krvavo opravilo se začne. Pokrižem težila množica grehov vsega človeškega rodu.
časi, med vednim pretakanjem krvi se vrši: rana
Našo pot prekriža širša cesta. Tudi nekdaj gotovo
se pridružuje rani, bolečina bolečini. Med bolestne,
ni bilo drugače. Obrnemo se tja in na levi je zopet
srčne zdihljaje se meša kletev surovih hlapcev, med
napis. Iz stranske ulice je stopila Božja Mati. Slišala
jok Matere in blagih žena, ki stoje tam blizu, preklije gotovo strašni krik: križaj ga... in zdaj stoji pred
njevanje in zasmehovanje Judov.
njo edini Sin na poti v smrt. Krščanska rahločutnost
Križ se dvigne, spravni dar je med nebom in
je posvetila to mesto, kjer sta se srečala Mati in Sin
zemljo. Ura sledi uri, bolečin ni konec. Z njegovih
v hudih srčnih bolečinah in napravila tukaj svetišče,
bledih ustnic slišimo blažilne besede, desni razbojnik
ki je danes na novo popravljeno in v posesti katomoli, levi kolne, veliki duhovniki zasmehujejo, rimski
liških Armencev. V prostoru pod cerkvijo kažejo še
vojaki strme. Mine tretja ura. Gospodovo oko se
mesto, kjer je menda ob tem žalostnem trenutku
stemni, stemni se tudi v vsej prirostala Božja Mati.
di. Pretresljivo doni od zemlje tja do
Tu smo tedaj v dolini med Morijo
Zadnja postaja
nebesnih višin beseda: »Dopolnjeno
in Kalvarijo; pot se obrne na desno v
je!« Le kratka oporoka: »Oče, v tvoozko ulico in gre navzgor. Ob tej ulici
je roke izročam svojo dušo!« Glava
so postaje, kjer so primorali Simose nagne, konec je groznih bolečin,
na, da je pomagal nesti križ, kjer je
nastopi smrt. Vse je tiho.
podala usmiljena Veronika potni prt,
Med romarji se sliši tiho ihtenje,
kjer je vdrugič teža ogromnega križa
marsikatera solza orosi oko.
Zveličarja podrla na tla.
Slišimo bučanje zemlje, čujemo
Pridemo na zelo živahno ulico, ki
pok skalovja, vidimo odpiranje groje nekdaj vodila ob mestnem obzidju,
bov, zapazimo zbeganost farizejev;
kakor se vidi v ruski cerkvi.
vse beži s Kalvarije, narava priča, da
Na zidu je ploščas z latinskim naje daritev dokončana.
pisom: “Sodnijska vrata”. Še enkrat
—
—
—
preberejo smrtno obsodbo, kakor je
bila navada, potem ga pahnejo ven
Smrt zavlada – a ta smrt je zaiz mesta. Pobožne žene jočejo – a on
četek življenja. Raztrgano je dolžno
jih tolaži, obenem pa napove tudi usodo, ki bo zadela
pismo vsega človeštva, poravnana je stara krivica,
mesto, ker niso hoteli spoznati svojega Odrešenika.
odvzeto je prekletstvo, odprta nebesa, spravljen
– Zunaj mesta je sedaj – Zveličar se ne vrne več!
človeški rod z Bogom.
Mnogo judov nas srečuje na živahni ulici, a njih
Še je žalosti polno naše srce, ko vidimo velikega
oči so zaslepljene in njih srca zakrknjena. Tujci so v
mrtveca na križu, ko ga pomagamo v duhu sneti s
svojem lastnem mestu, ker so potisnili skozi vrata
smrtne postelje ter ga položimo v Marijino naročje.
izmed svoje srede njega, ki je prišel v svojo lastnino.
Z Materjo preštejemo tudi mi bolečine in vse rane,
Dandanes je gora Kalvarija popolnoma zazidana
utopimo se v morje njenih bolečin.
in ne moremo videti, kako je nekdaj izgledala.
Žalosti se že pridružuje jutranji svit veselja.
Zopet se pomikamo v neko stransko ulico do
Procesija zapušča goro Kalvarijo. Tam na kamnu
osme postaje ter opravimo tam ganljivo pobožnost.
maziljenja mazilimo tudi mi Zveličarjevo sveto telo z
Do devete pa moramo napraviti daljši ovinek tja do
dišavami svojih vzdihljajev in ga umijemo s solzami
zidovja cerkve Božjega groba, do hiše koptskega
svojega kesanja. Pred grobom smo. Tja ga položimo
škofa. Nihče nas ne moti, vse se nam umakne, ko
in z njim tudi svoje srce.
gremo tja na prostor pred cerkev Božjega groba.
A grob ne ostane dolgo zapečaten. Angel odvali
Pet zadnjih postaj je namreč v cerkvi sami. Dolgo
kamen in iz kraja, kjer je ležal mrlič, veje duh živlmoramo stati na dvorišču, vrata so zaprta. Hripavi,
jenja, sapa vstajenja. »Smrt, kje je tvoja zmaga,
neprijetni glasovi udarjajo na uho; oblastni Grki
smrt, kje je tvoje želo?« povprašujemo pred grobom
imajo neko pobožnost in Bog ne daj, da bi se nam
z apostolom. Konec je postal začetek, smrt življenje,
nekoliko umaknili ali da bi jim mi prišli na pot! Lahko
križanje zmaga, žalost veselje. Mogočno zadoni tja
bi se zablisnil nož ali počil samokres.
do nebesnih višav zmagoviti aleluja; iz groba tišin
Končno se vrata vendar odpro in stopimo na kraj
doni zmagoslavni slavospev.
zadnjih postaj. Še enkrat pomislimo na pot krvi in
Gremo še tja v frančiškanski del k oltarju, kjer se
težav do sem. Kesanje, srčno sočutje, hvaležnost,
je Gospod prikazal Magdaleni in svoji ljubljeni Materi.
tolažba se oglašajo v naših srcih.
Izpostavi se Najsvetejše, mašnik zapoje “Te Deum
V cerkvi vlada že poltema, ko vstopimo. Po stopnilaudamus”; orgle zadonijo in iz naših src se dviga
cah gremo gor na Golgoto. Meni je, kakor bi sanjal,
prisrčna hvala Najvišjemu, da nam je dodelil milost,
dokončati ta križev pot. Pobožnost je končana, naše
da komaj slišim, ko moli frančiškan pri deseti, enajsti
srce okrepčano. Skoraj je že tema, ko zapuščamo
in dvanajsti postaji. Duh mi roma nazaj in živo vidim
Božji hram.
vse, kar se je tukaj godilo pred devetnajstimi stoletji.
To je sveti križev pot v Jeruzalemu.
Križ leži na tleh; poleg stoji visoki večni Duhovnik,

