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Spomenik JAKOBA ALJAŽA stoji pod vasjo Dovje, kjer je bil Aljaž župnik od leta 1889 do smrti 1927.
Bil je odkrit ob stoletnici Aljaževega prihoda na Dovje, 27. avgusta 1989 in je delo beograjskega kiparja
Nebojše Mitrića. Spomenik stoji na desni strani glavne cesti Jesenice – Kranjska Gora na križišču ceste
Mojstrana – Dovje. Prepoznali ga boste po ponosni drži Jakoba Aljaža, ki zre proti Triglavu. Od spomenika
je čudovit razgled na Mojstrano in na mogočno gorovje, ki jo obdaja. (Splošen oris Aljaževega življenja in
dela najdete na strani 147 te številke.) Spomenik si je zaslužil predvsem zaradi svojega planinskega udejstvovanja, ko je reševal slovenske Alpe pred nemškim vplivom. V ta namen je odkupil za 1 goldinar vrh
Triglava in na njem postavil pločevinast stolp po lastnem načrtu, izdelal ga je pa Anton Belec iz Šentvida
nad Ljubljano. Z vlakom so ga prepeljali v Mojstrano, od tam pa ga je 6 nosačev v enem tednu znosilo
na vrh Triglava. Postavili so ga pa v petih urah. V pripravah na stoletnico so stolp leta 2018 demontirali,
ga s helikopterjem prepeljali v dolino, popolnoma obnovili in spet s helikopterjem vrnili na njegovo mesto.
Vrh Triglava s stolpom je postal simbol Slovenije. Po Aljaževi zaslugi je Triglav ostal slovenski. Leta 1896
je na Kredarici postavil Triglavsko kočo, poleg nje pa kapelico Lurške Matere Božje. Leta 1894 je postavil
prvo zasilno kočo v Vratih, ki so jo brez njegove vednosti poimenovali Aljaževa koča. Triglavska koča na
Kredarici in Aljaževa koča v Vratih sta postali premajhni, zato je leta 1904 poleg nje zgradil precej večji
Aljažev dom. Tega je leta 1909 odnesel snežni plaz, zato je Slovensko planinsko društvo leta 1910 postavilo novega z zidanim pritličjem, ki stoji še danes. Nemci so ga večkrat tožili, ker je pa poleg vrha Triglava
odkupil tudi ves dovški svet pod njim, so vse tožbe izgubili. Najhujša je bila tožba zaradi vrha Triglava, kjer
so ga obtožili, da je uničil podzemeljsko triangulacijsko točko, vendar je ob pričevanju domačinov dokazal,
da te točke nikoli ni bilo in jo je označevala samo lesena piramida, ki jo je vreme že davno uničilo.
Še nekaj godov: Jožef Delavec (1.); aleksandrijski patriarh Atanazij (2.); apostola Filip in Jakob (3.);
mučenec in zavetnik pred požari Florijan (4.); mladinski svetnik Dominik Savio (6.); “ledeni možje” mučenec
Pankracij (12.); ter škofa Servacij (13.) in Bonifacij (14); isti dan je izven Slovenije tudi apostol Matija.
Sledi mučenka Zofija (15.), ki je po tradiciji “mokra” (deževna); dva duhovnika in mučenca Čeh Janez
Nepomuk in Poljak Andrej Bobola (16.); frančiškanski brat Pashal Bajlonski (17.); frančiškanski pridigar
Bernardin Sienski (20.); škof v Emoni (rimski Ljubljani) Maksim (29.) in rešiteljica Francije Ivana Orleanska (30.). Marijini godovi so: Marija Mati Cerkve in Marija Pomagaj (oba 24.) ter Marijino obiskanje (31.).
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3. VELIKONOČNA; Angel, muč.;
Dominik Savio, dijak; Benedikta, dev.;
Janez iz Beverleya, šk.; Gizela, op.;
Viktor Milanski, muč.; Bonifacij IV., pap.;
Katarina iz Bologne, red.; Pahomij, op.;
Antonin Pierozzi, šk.;
Sigismund, kralj; Ignacij Lakonski, red.;
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4. VELIKONOČNA; Pankracij, muč.; Leopold Mandić, red.;
Servacij, šk.; Janez Molčavec, šk.;
Matija, apostol (izven Slovenije); Peter Regalat, red. ust.; Lino Parmski, red.;
Izidor, kmet; Zofija (Sonja), muč.;
Janez Nepomuk, duh., muč.; Andrej Bobola,
red., muč.; Marjeta iz Cortone, spok.;
Pashal Baylonski, red.; Bruno Kölnski, šk.;
Feliks Kantališki, red.; Janez I., pap., muč.;
5. VELIKONOČNA; Peter Celestin V., pap.;
Bernardin Sienski, red.; Akvila, muč.;
Krišpin, red.; Hospicij, pušč.; Valens, šk.;
Marjeta Kasijska, red.; Renata, spok.;
Marija Mati Cerkve; Posvetitev bazilike sv.
Frančiška v Assisiju; Leon Rostovski, šk.,
Marija Pomočnica; Socerb Tržaški, muč.;
Beda Častitljivi, duh., c. uč.; Urban I., pap.;
6. VELIKONOČNA; Filip Neri, duh.;
Alojzij Grozde, muč.; Avguštin Canterburyjski, šk.; Julij, muč.; Gvido iz Cortone, red.;
Marija Ana de Paredes, dev.; Just, muč.;
Maksim Emonski, šk., muč.; Maksimin, šk.;
GOSPODOV VNEBOHOD; Ivana Orleanska,
dev.; Kancijan in drugi oglejski mučenci;
Obiskanje Device Marije; Feliks iz Nicosie,
red.; Janez Pelingotto, tretjerednik.

Hladen majnik ti gotovo da
slame dosti in tudi sena.
Po svetem Servaci (13.)
ni mraza se bati.
O Urbanu (25.) se mora
trta videti s hriba v hrib.
Če na Urbana (25.) sonce sije,
jesen polne sode nalije.

UREDNIK VAM
Menda res ne mine mesec, ne da bi nas presenetilo
kaj izrednega. To pot je to požar v pariški katedrali
Notre Dame. Ta monumentalna zgradba, biser francoske gotike, je bila zgrajena v letih 1160 do 1260. Brez
dvoma je ta požar povzročil veliko kulturno škodo,
zdi se mi pa hudo pretiravanje govoriti o udarcu za
“katoliško” Francijo. Francija, ki se je hvalila, da je
“prvorojena hčerka katoliške Cerkev” je danes med
evropskimi nekoč večinsko katoliškimi državami tista,
kjer je vera najbolj nazadovala in se umaknila modernemu poganstvu. Pač pa ta požar postavlja drugo
vprašanje: kako je do njega prišlo? Uradna verzija,
češ da je prišlo do napake v električni instalaciji, je
čedalje manj kredibilna, saj tam elektrike sploh ni
bilo. Zato je pa čedalje bolj verjetno, da je bil požar
podatknjen, saj bi bilo drugače komaj verjetno, da
bi se vžgal stoletja star hrastov les. Prav nič se ne bi
čudil, če bi se res izkazalo, da je bil požar podtaknjen.
In kdo bi ga podtaknil? Komu je napoti ta simbol krščanstva? Verjetno tistemu ali tistim, ki so zadnje čase
zagrešili v Franciji v povprečju tri oskrumbe cerkva
na teden. Na medmrežju so krožile slike temnopoltih
ljudi, ki triumfirajo ob pogledu na gorečo katedralo.
Osebno sem prepričan, da se bo izkazalo kot resnica
to, na kar namigujem, seveda pa ni verjetno, da bi jo
zvedeli, saj je treba prikrivati vse, kar bi moglo vreči
senco na migrante. Zato sem se pa toliko bolj razveselil, ko sem prebral kritiko kardinala Roberta Saraha,
prefekta Kongregacije za obrede, prej pa nadškofa v
Conacryju v afriški Gvineji. V nasprotju s papežem
Frančiškom je kardinal brez dlake na jeziku izjavil za
francosko revijo Valeurs Actuelles: »Vsi migranti, ki
prihajajo v Evropo, so brez denarja, brez dela in brez
dostojanstva ... Je to tisto, kar hoče Cerkev? Cerkev
ne more sodelovati s to novo obliko suženjstva, kar
je množična migracija postala. Če bo Zapad nadaljeval po tej usodni poti, je veliko tveganje, da bo ob
pomanjkanju rojstev izginil zavzet od tujcev, kakor
so Rim zavzeli barbari. Bolje je pomagati ljudem, da
napredujejo v svoji kulturi, kakor pa spodbujati jih, da
pridejo v popolnoma propadajočo Evropo. Napačno je
trditi, da Božja beseda pospešuje selitve.« V potrdilo
svojih besed je kardinal dodal: »Jaz sem iz afriške
Gvineje, ki je večinsko muslimanska in vem, kaj govorim!« In pri nas, kjer se dnevno srečujemo z migranti,
ki protizakonito prestopajo mejo, se sprehajajo po
deželi in puščajo svojo umazanijo? Že mogoče, da
jih vladajoča komunistična klika potrebuje kot novo
volilno bazo, toda zadnji čas je nastopiti proti temu,
sicer bomo namesto umazanije kmalu deležni nasilja,
v čemer sta Nemčija in Švedska zgled.
p. Bernardin

Dobroto in plemenitost ali zlobo in podlost, to ocenjujemo,
kadar ocenjujemo človeka, kajti to je jedro njegove osebnosti,
tisto jedro, ki je zanj odgovoren vsakdo sam.

Janez Janžekovič
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P. Bernardin Sušnik

5. maj
3. velikonočna nedelja
JEZUS DA APOSTOLOM JESTI
Jn 21,1-19
Evangeljski odlomek je vzet iz zaključka četrtega
evangelija, to je iz poglavja, ki ga je neznani avtor,
gotovo evangelistov učenec (21,24: »vemo, da je
njegovo pričevanje resnično«) dodal k zaključku
evangelija. V dodatku je opis enega od prikazovanj
Vstalega ob Tiberijskem jezeru. Odlomek ima tri
dele: opis čudežnega ribolova po zaslugi Vstalega
in srečanje z njim v zgodnjem jutru (v. 1-14); postavitev Petra kot pastirja na Jezusovo mesto (v.
15-19); in končno pogovor o smrti Simona Petra
in učenca, ki ga je Jezus ljubil (v. 20-23). Pripoved
o prikazanju predpostavlja tradicijo o nekem čudežnem ribolovu, ki so ga doživeli Peter in njegovi
tovariši in je opisan pri Luku (5,1-11). Omembe so
vredne nekatere stične točke obeh pripovedi: motiv
ribolova, glavni udeleženci (Peter in tovariši), Jezusovo razodetje o samem sebi preden poudari Petrovo
funkcijo in položaj in končno tipično sinoptični jezik
dodatka četrtemu evangeliju, ki je očitno drugačen
od ostalega evangelija. Pripoved ima jasen namen
poudariti nauk, ki ga je Jezus po veliki noči zaupal
svoji Cerkvi, to je, da je Simon Peter njen legitimni
pastir. Oblikovalci četrtega evangelija postavljajo
to prikazanje kot Jezusovo tretje, v resnici pa se
prikazovanja v Galileji dogajajo pred tistimi v Jeruzalemu (prim. Mr 16,7; Mt 28,7.16). Nedeljski
odlomek ima samo prvi in drugi del zaključka; pogovor o Petrovi in Janezovi smrti je opuščen. Glede
prikazanja samega in ribolova je vredno omeniti, da
je Peter na prvem mestu: on se odloči za ribolov.
Ribolov brez uspeha je važen za nadaljevanje, ko
učenci ne spoznajo Vstalega, kar se dogaja pri vseh
povelikonočnih prikazovanjih: Jezus se prikaže kot
popolnoma drugačno bitje. Pri osrednjem dialogu,
Kristus Petra trikrat sprašuje če ga res ljubi in mu
naroča, naj pase njegova jagnjeta in njegove ovce.
Zanimivo pa je, da tako trojno Jezusovo vprašanje
o Petrovi ljubezni kot tudi njegovo trojno naročilo ni
vedno enako. V grškem originalu Jezus za “ljubiti”
prvič in drugič uporabi grški glagol agapeĩn, tretjič
pa fileĩn, medtem ko Peter v odgovoru uporabi vedno
fileĩn. Slovenski prevod izraža agapeĩn z “ljubiti”,
fileĩn pa z “rad imeti”, pri čemer prvi grški izraz pomeni bolj spoštovanje, prijazno sprejemanje, drugi
pa privrženost ali celo čustvo. Zanimivo je tudi, da
Jezus enkrat uporabi izraz “jagnjeta”, dvakrat pa
“ovce” v isti zvezi, da dvakrat uporabi izraz “pasti,
goniti na pašo” in enkrat “skrbeti za hrano”. Zdi se,
da vse te razlike nimajo drugega namena kot poudariti ustoličenje Petra kot Jezusovega naslednika
v vodstvu Cerkve, morebiti tudi znamenje obveze,
pogodbe v ustrezni zahtevani obliki po semitskem
običaju (prim. 1 Mz 23,7-20. Vsekakor pa se ob tem
razblinijo vsi poznejši ugovori proti papeštvu.
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S LUŽBA
12. maj
4. velikonočna nedelja
DOBRI PASTIR DAJE VEČNO ŽIVLJENJE
Jn 10,27-30
Kot vsak govor v prispodobah (metáforah), potrebuje tudi govor o dobrem pastirju v Janezovem
10. poglavju svojo razlago. Najprej je odlomek 4.
velikonočne nedelje: »Moje ovce poslušajo moj
glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim
večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče
jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je
dal, je večji od vseh, in nihče jih ne more iztrgati iz
Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.« Drugo besedilo
je: »Jezus je znova spregovoril: ›Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so
prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih
niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme,
se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo.
Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje.
Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v
obilju‹« (v. 7-10). In tretje: »Jaz sem dobri pastir
in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče
pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje
dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega
hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo
moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me Oče
ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem.
Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe.
Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet
prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta«
(v. 14-18). Vsa tri pa razlaga s prispodobo. Najprej
uvod v dve prispodobi, kjer Jezus opozarja, da s
svojimi deli potrjuje svoje mesijansko poslanstvo (v.
20-26), sledita mu pa priliki o pastirju in najemniku:
»Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje.
Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v
obilju. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje
življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir
in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da
prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač
najemnik in mu za ovce ni mar« (v.10-13) ter prilika o pastirju i roparju: »Resnično, resnično, povem
vam: Kdor ne pride v ovčjo stajo skozi vrata, ampak
spleza vanjo od drugod, ta je tat in ropar. Kdor pa
pride skozi vrata, je pastir ovc. Njemu vratar odpre
in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po
imenu in jih vodi ven. Ko vse svoje spusti ven, hodi
pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov
glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale
pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev« (v.1-5).
Namen evangelista je jasen: opisuje notranji vidik
Cerkve. Tisti, ki pripadajo Cerkvi, se razločujejo po
tem, da »poslušajo njegov glas.« Iniciativa pa je v
rokah Pastirja, njemu so ljudje zaupani. Opisane
so skrbi pastirja za varnost njegove črede v hlevu.
Prav tako ne prikriva nevarnosti roparjev in volkov,
ki jih je bilo in jih je vedno polno, le da imajo danes
zveneča imena in položaje.
MAJ 2019

BESEDE
19. maj
5. velikonočna nedelja
NOVA ZAPOVED MEDSEBOJNE LJUBEZNI
Jn 13,31-33a.34-35
Z evangeljskim odlomkom 5. velikonočne nedelje se začenjajo Jezusovi poslovilni govori in
zadnji pogovori z učenci in se zaključujejo s tako
imenovano velikoduhovniško molitvijo pred začetkom trpljenja. Pred tem je Jezus apostolom že umil
noge in naznanil Judovo izdajstvo: v obojem sta že
navzoča njegovo trpljenje in smrt. Ko je Juda, ki ga
je Jezus označil kot izdajalca in mu ponudil grižljaj,
namočen v omako, zapustil zadnjo večerjo in odšel
v noč, da bi izpolnil svojo namero, se je začela ura
Jezusovega poveličanja. V bistvu gre po Jezusovih
besedah za poveličanje Sina človekovega, kot je
pogosto imenoval samega sebe, in za poveličanje
Očeta. Nastopa pa v besedilu nenavadno nasprotje:
najprej je govora o poveličanju Sina kot nekaj, kar je
“zdaj” že izpolnjeno potem pa o dogodku, ki se bo
izpolnil “kmalu”. Preteklost in bodočnost se zlivata v
nekem eshatološkem “zdaj”, ki zaznamuje uro Sina
človekovega in jo v njem nadaljuje. Sin človekov,
o katerem govori Janez, je Sin Božji, ki je prišel na
zemljo, tisti, ki z besedo in čudeži razodeva Božjo
resnico. To razodetje doseže svoj višek na križu, v
prehodu s tega sveta v Očetovo slavo. Poveličanje
Očeta in Sina se dopolni v Jezusovi smrti in vstajenju. Za nas je presenetljivo, da je treba bolečo stvar,
kot je smrt na križu, označiti z izrazom “poveličanje”.
Tukaj vidimo, kako Janez teološko razlaga zaključek
Jezusovega zgodovinskega življenja in s tem uvaja
vidik, ki se izkaže kot nujno izpopolnjenje pavlinske
teologije odrešenja. Ko pa govorimo o poveličanju, je
nevarno, da zaidemo na področje čistega humanizma. Sámo človekoljubje (filantropija) se zelo lahko
izčrpa. Če se omejimo zgolj na človeško razsežnost
pride človek v nevarnost, da se začne duhovno
dušiti. Okolje postane preozko. Se je sploh vredno
žrtvovati za ljudi, če gledamo na daljše razdobje?
Toda pri češčenju Boga se odpirajo nova obzorja.
Vprašanje slave nas postavlja v dotik s kategorijo
lepote. V nekem svetu brez lepote bi tudi dobrota
hitro izgubila svojo privlačno moč. Seveda pa ne
gre za neko poceni lepoto, kot tudi ne za lahkotno
obliko poveličanja Boga. To poveličanje se namreč
dopolni preko križa. Boga poveliča Jezusova vdana podvrženost. Ne gre pozabiti, da na tem svetu
obstoja tudi preprosto veselje brez koristoljubja za
Božje poveličanje. V nekem času, ki je ves usmerjen
v dobiček in zaslužek, moramo ponovno najti pogum, da bi storili tudi stvari, ki ne povečajo našega
zaslužka. In še nekaj: Bog je bil poveličan in bo poveličal Sina. Ta pot izhaja iz preteklosti in gre preko
sedanjosti v bodočnost, gre iz nevidnosti v vidnost,
iz nezmožnosti gledanja v možnost motrenja, iz vere
v gledanje. Samo na ta način je mogoče živeti novo
zapoved, zapoved ljubezni.
2019 MAJ

26. maj
6. velikonočna nedelja
SVETI DUH NAS UČI EVANGELIJ ZA MIR
Jn 14,23-29
Ta evangeljski odlomek je vzet iz zaključnega dela
prvega Jezusovega poslovilnega govora. Njegova
posebnost je, da je sem in tja prekinjen z vprašaji
ali molitvami nekaterih apostolov, ki so omenjeni
z imenom: Simon Peter (13,36 sl.), Tomaž (14,5),
Filip (14,8), Juda (ne Iškariot) (14,22). Liturgično
besedilo se začenja z odgovorom, ki ga Jezus daje
Judu, ki ga je vprašal, kako se bo mogel razodeti
apostolom, ne pa svetu (14,23). Jezus je s svojim
odgovorm premaknil vprašanje na višjo raven s tem,
ko je govoril o odnosu vere med Bogom in človekom.
Z besedami »To sem vam povedal medtem, ko še
ostajam pri vas,« se začenja resnični sklep pogovora.
Ob sklicevanju na vse stvari, ki jih je do tega časa
povedal, jim Jezus zagotovi, da jih bodo razumeli v
moči Duha, ki jim ga bo poslal Oče (14,25a). Svoj
pozdrav miru torej preoblikuje v neke vrste oporoko, da bi s tem priklical pozornost apostolov na
njihov sedanji položaj: Jezus ni več sredi med njimi,
vendar oni še vedno ostajajo v njegovi navzočnosti
(14,29-31b). Povabilo, naj se dvignejo, zaključuje
govor (14,31c). Odlomek, izbran za bogoslužje, se
konča z v. 29: »In zdaj sem vam povedal, preden
se zgodi, da boste verovali, ko se zgodi.« Sprejetje
evangelija torej omgoča ostati v povezavi z Jezusom
in da tako občutiti navzočnost Boga v človeku. Ta
je podeljena verniku po Jezusovi smrti, ki istočasno
predstavlja njegovo povišanje v Božji slavi. Poveličani Gospod ostaja tisti, ki drži svojo besedo. Resnično
razumevanje Jezusovega razodetja, njegove besede
in njegovih dejanj, je sad odprtosti dejavnosti Duha,
ki deluje v verniku tako, da ga spominja Jezusovega
sporočila. Krščanska skupnost je skupnost tistih, ki
v moči Duha razumejo resnično Kristusovo bistvo
in se zavedajo njegove navzočnosti, čeprav ni več
med njimi, kakor je bil med njimi ob svojem času.
Ta skupnost živi sredi tistega sveta, ki ni sprejel Jezusove besede in ki je daleč od njega. To povzroča
v vernikih strah in vznemirjenje. Toda Jezus jim je
zagotovil možnost zmagati vsako nasprotovanje,
ko jim je daroval svoj mir. Jezusov mir se ne more
poistiti z mirnostjo in redom med ljudmi in narodi,
ki je sad človeških naporov in pogajanj. Jezusov mir
je v daru njegove navzočnosti. Človeku ne ostane
nič drugega kot hvaležno ga sprejeti. Vendar pa ta
izkušnja vere dovoljuje Kristusovemu učencu odpreti v svetu pot Božjega odrešenja in delati za mir
v zaupanju v Božje obljube. Pri tem pa ne bo nikoli
pozabil, da globinska raziskava pokaže, da miru ne
ustvarijo njegovi napori. Vendar pa Janez vidi krščansko skupnost v odprtem nasprotstvu s “svetom”.
V skladu s povedanim, “svet” miru ne more dati.
To ve tudi zgodovina, saj so vsa mirovna pogajanja
izzvenela zgolj kratkoročno, če že ne brezuspešno.
131

SV. BEDA ČASTITLJIVI
DUHOVNIK (672/73-735)

MOJA DUŠA POV ELIČUJE GOSPODA
Razlaga Lukovega evangelija, 1. knj., 46–55

Marija je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Povzdignil me je, pravi Marija, v tako veliko in vzvišeno službo, da je z nobeno besedo ne morem izraziti,
ampak komaj dojemam v najglobljih čustvih srca. Zato vse duševne sile posvetim proslavljanju milosti,
z vsem svojim življenjem, čutenjem in mišljenjem hvaležno premišljujem veličino tistega, ki nima meje,
kajti moj duh se veseli večnega božanstva prav tistega Odrešenika Jezusa, ki ga je moje telo v času spočelo in ga nosi.

Velike reči mi je storil on, ki je mogočen in je njegovo ime sveto
V začetku pesmi je rečeno: Moja duša poveličuje Gospoda.
Samo tista duša, ki ji Bog sklene storiti velike reči, ga namreč
lahko poveličuje v dostojnem slavospevu in le takim, ki so
deležni iste božje obljube in sklepa, more ohrabrujoče reči
Poveličujte z menoj Gospoda in skupaj slavimo njegovo ime.
Tisti, ki bo Gospoda spoznal, pa ga po svojih močeh ne bo
poveličeval in njegovega imena ne bo častil, bo najmanjši v
božjem kraljestvu. Njegovo ime se pa imenuje sveto, ker po
svoji izjemni vrhunski moči presega vsako ustvarjeno bitje
in ker se neskončno razlikuje od vseh stvari, ki jih je naredil.

Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja.
Izraela lepo imenuje Gospodovega služabnika, ker ga je po-

P. Vladimir Kos

SVETI FILIP NERI
Oj, sveti Filip Neri v majski slavi:
Kako si poln bil Svetega Duha!
Naš Jezus nam ga dal je, da na pravi
smo poti – toda kdo ga prav pozna?
Kot Oče in kot Sin nas božje ljubi,
tako si, sveti Filip veroval!
Vse milosti: njegovi so poljubi –
bo kdaj naš živi srčni gost postal?
klical na delo za odrešenje; imenuje ga namreč
ubogljivega in ponižnega, prav kakor pravi
Ozej: Izrael je moj služabnik, ki sem ga ljubil.
Tistega namreč, ki ne prenese ponižanja,
ni mogoče rešiti in tak ne more reči s prerokom: Glej, Gospod mi pomaga in Gospod
podpira mojo dušo. Kdor pa se bo ponižal kakor otrok, ta bo velik v nebeškem kraljestvu.

Kakor je govoril našim očetom, od Abrahama
in njegovega rodu na veke.
Abrahamov rod ne pomeni telesni ampak
duhovni rod, ne le njegovih telesnih potomcev, ampak obrezane in neobrezane vernike,
ki bodo šli po njegovih stopinjah. Saj je bil
sicer tudi Abraham obrezan, a v pravičnost
se mu je štelo to, da je veroval.
Prihod Odrešenika je torej za vse čase
obljubljen Abrahamu in njegovemu rodu,
dedičem obljube, ki jim veljajo besede: Če pa
ste bi Kristusovi, ste torej Abrahamov zarod,
po obljubi dediči.
Prav je, da sta tako Gospodov kot Janezov
nastop prehiteli materi s prerokovanjem, da
se, kakor se je začelo zlo po ženi, začne po
ženi tudi dobro, – da bi dve (ženi) v tekmujočem prerokovanju sveta vrnili življenje, ki
je umrlo, ker se je dala ena zapeljati.
132

MAJ 2019

Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
1857 – SMRT
nadaljevanje Knobleharjevega pisma kardinalu Barnabó:

»Ko stvari tako stojijo, ni mogoče, da bi misijon
ne napredoval in se širil; ni mogoče, da bi še za
naprej ne bil deležen priljubljenosti pri katoličanih
(v Evropi) in njihove darežljivosti, pa tudi skrbi in
ljubezni svete Kongregacije za širjenje vere.«
Misijonarji so se pridno učili jezikov domačinov.
Spoznavali so njihove navade in njihov značaj. Tako
so si lahko pridobili srca. Zdaj očetje in matere ne
prepovedujejo več sinovom zahajati na misijon, zlasti k verskemu pouku. Mnogokrat jih sami pripeljejo.
»In potem je Bog zares velik in poln ljubezni v svojih dejanjih. Ti ubogi dečki osanejo po večini zvesti
svojemu poklicu, pridno in vztrajno se udeležujejo
verskih dejanj, iz dneva v dan vidno napredujejo v
krepostih in v razumnosti; in kar je še več: nas imajo
zelo radi. Prišel bo čas, ko bo novi rod prerojen v
krščanstvu. In ker postaje ležijo v središču pokrajin,
bodo lahko na daleč vplivale; krščanstvo bo moglo
prodirati tudi v kraje, ki so mu do zdaj nedostopni.«
Da bo misijon imel dovolj domačih duhovnikov in
obrtnikov, bo treba v Rimu ustanoviti osrednji zavod
za črnsko mladino. V zamorskih deželah se pa naj
naselijo moški in ženski redovi, ki bodo dečke in
deklice poučevali v veri in čednostih, pa jih tudi učili
umnega poljedelstva in živinoreje, hišnih in gospodar
del in raznih obrti.
Na vseh treh postajah je število krščenih še zelo
majhno; take so pač tam razmere. Tudi v prihodnje
nas čaka mnogo velikih težav. Denarnih sredstev
imamo malo na uporabo. Število misijonarjev je zelo
majhno. Opraviti pa imamo s surovimi, poživinjenimi ljudmi: moramo položiti vanje kali krščanskh
kreposti in jih oblikovati v svet rod.«
Potem se pa spet pogumno ozre v prihodnost in
pravi:
»Teh, ki smo jih do zdaj krstili, je že več kakor
dovolj za to, da bodo postali jedro, ki bo iz njega
prišel napredek misijona.«
Nato govori o misijonarjih. Zdaj jih je vsega skupaj 12. O nobenem ne more kaj slabega reči. vsi so
vestni in marljivi.
»Moram pa Vaši Prevzvišenosti tiste posebej
imenovati, ki zaslužijo posebno pozornost in
spoštovanje. – Prvi je g. Jožef Gostner iz brixenške
škofije. Je zmožen in sposoben duhovnik in z
odločnosjo in gorečnostjo opravlja svojo službo.
Postavil sem ga za svojega namestnika v Kartumu.
– Drugi je g. Anton Überbacher na postaji Matere
Božje (v Gondokoru) ob Belem Nilu. In je zares mož
ljubezni, tiste ljubezni, ki se razliva na vse in ki je
potrpežljiva in dobrotna in ki ne gleda na napore
in nevarnosti.Vsega se žrtvuje in živi v odpovedi
in zatajevanju. – Tretji je g. Kirchner, misijonar in
ravnatelj zavoda v Kartumu. Je zelo ponižen mlad
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duhovnik, poln gorečnosti in globoko izobražen.«
Naposled omeni našega rojaka Jerneja Mozgana
pri Svetem Križu. »Je to človek krepke, mišičaste
postave, ki lahko prenaša škodljivo podnebje dežele
in velike misijonske napore.« O ostalih ne more še
nič določnega reči, ker so šele pred kratkim prišli.
Ko je kardinal Barnabó dobil v roke to poročilo,
sta bila Mozgan in Überbacher že v grobu, Gostner
pa je stal tik pred smrtjo.

Omenja, da je na vožnji doli po Nilu srečal pri
Asuanu duhovnike, ki jih je poslal Mazza iz Verone.
Njihovemu vodniku Janezu Beltrame je naročil, da
se naj v Kartumu pridružijo Kirchnerju, ki se bo z
misijonskom železno ladjo peljal po Belem Nilu, in
ostanejo na eni ali drugi misijonski postaji. Učijo
se naj jezika domačinov, spoznavajo razmere in
gledajo, kje bi naj začeli z lastnim misijonom. Med
tem časom pa naj bo eden v Kartumu in opravlja
potrebno dopisovanje. Poročilo zaključuje:
»Naj misijon vedno bolj prospeva in se širi. To
upam od Božje pomoči in od modrih nasvetov Kongregacije za širjenje vere; njeni skrbi in gorečnosti
ga priporočam. Polagam ga v njene roke, iz katerih
mi je bil dan. Mislim, da sem zvesto izvrševal svojo
službo, kolikor mi je bilo mogoče v težavnih okoliščinah in pri svojem slabem zdravju zadnji čas. Priporočam se Vašim svetim molitvam, da bi mi Bog dajal
potrpežljivosti v tej bolezni. Vaši Prevzvišenosti zelo
ponižni sluga v Kristusu.« Nato se je sam podpisal.
Poročilu se vidi, da ga je narekoval. Misli niso
tako na kratko in urejeno podane, kakor bi bile, če
bi bil sam pisal. Tudi se vidi, da je bil zelo zdelan od
bolezni: poročilo je dolgo sestavljal, a kaj globlje ni
mogel seči.
8. februarja je prefekt Kongregacije pisal kar dve
pismi Nikolaju Mazzi v Verono o nameravanem misijonskem zavodu, o katerem se je Mazza dogovarjal
s Knobleharjem. Javlja mu, da je Knoblehar obležal
hudo bolan v Neaplju. Naj mu piše. Tudi on bo o
zavodu in o njegovem vzdrževanju govoril z njim,
ko bo prišel v Rim. – Na Kongregaciji so torej trdno
pričakovali, da bo ozdravel.
Polagoma je postajal boljši. Krvi ni več metal, kašelj mu je ponehaval, bolečine v prsih so popuščale.
18. februarja je narekoval kratko pismo za odbor
Marijinega društva na Dunaju (Zgodnja Danica 18.
3. 1858). Pravi, da ga je bila bolezen napadla že v
Egiptu. Na nuncijevo priporočilo so ga gostoljubno
sprejeli avguštinci in mu »ves čas strežejo z največjo
ljubeznijo.« Zdravniki so skraja dvomili, ali bo še
ozdravel. »Zdaj sem pa iz nevarnosti, hvala Bogu.
Se tudi bolje počutim. Vendar moram še nekaj časa
ostati tukaj, da popolnoma okrevam.« Tudi pod ta
narek se je podpisal.
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VATIKAN — Duhovnik Hermann Geisler, vodja
enega izmed uradov (capoufficio) v Kongregaciji za
nauk vere, je 29. januarja odstopil s položaja. V
javnosti so se zoper njega pojavili očitki, da je zagrešil spolno zlorabo, kar pa sam zanika.
LYON — Francoski poročevalski portal Infocatho
poroča, da je lyonski nadškof kardinal Philippe Barbarin predlagal papežu Frančišku, naj sv. Ireneja iz
Lyona razglasi za “cerkvenega očeta edinosti Cerkve”. Papež je s pismom z dne 4. januarja načelno soglašal s kardinalovim predlogom, obenem pa
francoske škofe in rektorje teoloških univerzitetnih
zavodov pozval, da naj podpro kardinalov poziv.
ABU DHABI — Papeževa maša 5. februarja v Abu
Dhabiju v Združenih arabskih emiratih je bila ob
130.000 navzočih prva javna maša na Arabskem
polotoku.Udeležilo se je je tudi 4.000 muslimanov.
DIJON — V mestnem središču je bila 9. februarja
oskrunjena gotska cerkev. Neznanec je v jutranjih
urah vlomil v cerkev Notre-Dame, vzel posvečene
hostije iz tabernaklja in jih raztresel okoli glavnega
oltarja. Poleg tega je razdejal prezbiterij.
VATIKAN — Papež Frančišek je 14. februarja za
kamerlenga Katoliške cerkve imenoval 71-letnega
Kevina Farrella, prefekta Dikasterija za laike, družino in življenje, sicer pa nekdanjega škofa v Dallasu. Kamerleng je v času “izpraznjenega sedeža”
ob smrti ali odstopu papeža pristojen za pripravo
papeških volitev v konklavu in za upravljanje papeškega premoženja.
BRUSELJ — Komisija škofovskih konferenc pri
Evropski uniji (COMECE) je 14. februarja pozvala k
udeležbi na evropskih volitvah maja letos. V skupni
izjavi Obnova skupnosti v Evropi so škofje poudarili, da je udeležba na volitvah nujna za »ohranitev
pozitivnih dosežkov EU.«
VATIKAN — Papež Frančišek je 14. februarja na
plenarni skupščini Kongregacije za bogoslužje in
disciplino zakramentov opozoril, da je tako kot na
drugih področjih cerkvenega življenja tudi v liturgiji
dobro, da ne zapademo v brezplodno ideološko polarizacijo, do katere pride pogosto takrat, ko menimo, da naše ideje držijo v vseh okoliščinah.
CELOVEC — Ustanova innsbruške škofije Bratje in
sestre v stiski in avstrijska zvezna dežela Koroška
podpirata otroško bolnišnico na območju Umuowe
v Nigeriji. Posebej pri nakupu medicinske opreme.
LIMA — V perujski pokrajini Bagua na območju
Amazonke so našli mrtvega 73-letnega španskega
jezuita p. Carlosa Riudavetsa. V Peruju je deloval
38 let, poučeval je otroke domorodcev v šoli v odročnem kraju Yamakentsa.
BOSTON — Kardinal Sean O‘Malley je odredil takojšno preiskavo v bogoslovnem semenišču, v katerem naj bi se dogajale moralne zablode in spolni
prestopki ter druge pregrehe. Da bi preiskava tekla
nemoteno, je začasno razrešil dolžnosti rektorja
semenišča Jamesa Moroneyja.
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RIM — Ob obisku kitajskega predsednika Ši Džinpinga 21. marca v Rimu srečanje s papežem Frančiškom ni bilo predvideno. V kitajskih vodstvenih
krogih je prevladalo stališče, da je zamisel o srečanju bolje opustiti, da ne bi zasenčili podpisa dogovora o svileni poti med Kitajsko in Italijo
BOGOTA — V okviru plenarnega zasedanja kolumbijske škofovske konference je bilo 6. februarja v
Bogoti osrednje praznovanje 100. rojstnega dneva
kolumbijskega kardinala Joséja de Jesús Pimienta
Rodrigueza, ki je bil posvečen za škofa daljnega
leta 1954. Od leta 1975 do upokojitve 1996 je bil
nadškof v Manizalesu v osrednji Kolumbiji. Je eden
zadnjih še živečih koncilskih očetov, ki se je udeležil
vse štirih zasedanj II. vatikanskega koncila.
MELBOURNE — Sodišče v Melbournu je 26. februarja sporočilo, da je bil kardinal George Pell spoznan za krivega spolne zlorabe mladoletnih. Decembra 1996, ko je bil nadškof v Melbournu, je po
navedbah sodišča v zakristiji po maši spolno zlorabil dečka in nadlegoval še drugega otroka. Obsojen
je bil na šest let zapora. Ugledni novinar Andrew
Bolt je navedel deset točk, ki dokazujejo da je Pell
osebno nedolžen in je prepričan, da je obsojen za
krivde avstralske katoliške Cerkve.
CELOVEC — Krško-celovška škofija je zavrnila prošnjo hrvaške škofovske konference za organizacijo
letošnje maše in prireditve na Libuškem polju pri
Pliberku, predvidene za 18. maj, ki je bila doslej
osrednji del žalne slovesnosti za več deset tisoč hrvaških žrtev povojnih pobojev. Svojo odločitev so
pojasnili s tem, da mašo “politično instrumentalizirajo”, da je prireditev “del politično-nacionalnega
rituala, ki služi za selektivno percepcijo in razlago
zgodovine” ter da škodi ugledu Katoliške cerkve.
KAIRO — 3. marca se je končalo večdnevno praznovanje 800. obletnice srečanja med sv. Frančiškom Asiškim in sultanom, ki so ga v Damietti in
Kairu pripravili frančiškani. Papežev odposlanec
kardinal Leonardo Sandri se je srečal z egiptovskim
predsednikom in koptskimi škofi ter med drugim
položil temeljni kamen koptske stolnice v kairski
četrti Nasser City.
VATIKAN — Celotno uredništvo ženskega mesečnika pri vatikanskem dnevniku L‘Osservatore
Romano je odstopilo. Urednica je v pismu papežu pojasnila, da so si nadzor in izbor avtoric znova
prigrabili moški in gre za ozračje nezaupanja. Direktor dnevnika to seveda zanika, dejstvo pa je,
da so se novinarke lotile zelo perečih problemov,
na primer izkoriščanja redovnic in njihove zlorabe
s strani škofov.
MOZAMBIK, ZIMBABVE, MALAVI — Ciklon Idai,
ki je 16. in 17. marca prizadel jugovzhod Afrike, je
po navedbi Združenih narodov ena najhujših naravnih katastrof na jugu celine, kar jih pomnijo. Zahteval je več kot 700 žrtev, mnogi so tudi pogrešani.
Številne stavbe, tudi cerkve, so ostale brez strehe
ali bile povsem poškodovane. Med drugim je skoraj v celoti uničeno polmilijonsko pristaniško mesto
Beira. Vsaj 2,6 milijona že tako revnih prebivalcev
po navedbah Karitas potrebuje nujno pomoč.
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CIUDAD DE MEXICO — Ognjenik Popocatepetl
(5.426 m, 70 km oddaljen od prestolnice) je 27.
marca zjutraj izbruhnil, izbruhu pa je sledila eksplozija. Dogajanje so s kamerami zabeležili lokalni
prebivalci, saj je to najaktivnejši mehiški ognjenik.
LJUBLJANA — Politiki zelo radi bijejo plat zvona
pred razpadom sistemov. Denimo minister za šolstvo Jernej Pikalo, ki pripravlja “sistem varovalk”
(njegove besede) za zavarovanje javnega šolstva
kot sistema najvišje vrednote. Pri vsem tem njegovem trudu, kako pretentati ustavne sodnike,
se zastavlja vprašanje, ali bi sploh govorili toliko
o varovalkah, če pred petimi leti ustavno sodišče
ne bi odločilo, da je treba stoodstotno financirati
program zasebnih šol. Redek drug sistem po osamosvojitvi je bil približno tako “varovan” kot šolski.
NEW YORK — Zaradi najhujše epidemije ošpic
v celotni ameriški zgodovini na vzhodni obali, so
v okrožju Rockland, kjer je bilo največ primerov,
mlajšim od 18 let, ki niso cepljeni, prepovedali
vstop v šole, cerkve in avtobuse.
GOMBE — Med velikonočno procesijo v mestu
Gombe na severovzhodu Nigerije je policist zapeljal v množico ljudi. Pri tem je deset ljudi umrlo,
30 otrok pa je bilo poškodovanih, poroča francoska
tiskovna agencija AFP. Policista, ki v času napada ni
bil v službi, je ubila besna množica.
LJUBLJANA — V velikonočnem koncu tedna je
državno mejo med Slovenijo in Hrvaško nezakonito prečkalo 111 oseb, poročajo Policijske uprave
Novo mesto, Celje in Koper. Hrvaškim varnostnim
organom so predali 30 migrantov, enega bodo predali danes, eno osebo pa so napotili iz države. Za
mednarodno zaščito je zaprosilo 12 oseb. Policijski
postopki še tečejo proti 67 osebam.
LJUBLJANA — Iz arhiva Reporterja so razvidne
erotične pustolovščine diktatorja Tita: poročen je
bil šestkrat in imel je kar 16 otrok.
VATIKAN — Papež Frančišek je 19. marca priznal
mučeništvo sedmih grkokatoliških škofov, žrtev komunistične diktature v Romuniji med letoma 1950
in 1970. Večina jih je umrla v zaporu v Sighetu, kamor so oblasti pošiljale nasprotnike režima in škofe
Grkokatoliške cerkve, ki jo je oblast ukinila. Papež
naj bi jih za blažene razglasil med obiskom Romunije v začetku junija.
VATIKAN — Papež Frančišek je ob 1150. obletnici smrti slovanskega apostola sv. Cirila 22. marca
sprejel v avdienco delegacijo čeških in slovaških
poslancev. Sv. Ciril je po papeževih besedah znal
tkati odnose poznavanja in prisrčnosti med narodi
ter je postal vezni člen med različnimi cerkvenimi
kulturami in izročili. V Rimu so poslanci praznovali
tudi 95-letnico slovaškega kardinala Jozefa Tomka.
GORICA — 22. marca je umrl upokojeni goriški
nadškof msgr. Dino De Antoni. Rodil se je leta 1936,
v duhovnika je bil posvečen leta 1960, papež Janez
Pavel II. pa ga je imenoval za goriškega nadškofa
metropolita leta 1999. Takoj ob prihodu na Goriško
pred 20 leti se je približal slovenskemu jeziku in v
njem opravljal obrede.« Pogreb je bil v ponedeljek,
25. marca, v goriški cerkvi Srca Jezusovega.
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VATIKAN — 26. marca je bilo objavljeno apostolsko pismo v obliki motu propria, v katerem je papež
Frančišek določil, da je redovnike, ki so zapustili
redovno hišo brez dovoljenja predstojnika za več
kot eno leto, mogoče odsloviti iz redovne ustanove.
Zakonik cerkvenega prava je že določal, naj predstojnik poišče nezakonito odsotnega redovnika, da
bi mu pomagal vrniti se in vztrajati pri lastni poklicanosti. Vendar se nemalokrat zgodi, da predstojnik ni sposoben priklicati odsotnega redovnika. Še
posebej, ko se ne ve, kje redovnik stanuje, je težko
dati dejanskemu stanju pravno gotovost, zato je
bilo po dosedanjem postopku težko odsloviti redovnika iz redovne ustanove, kar pa je lahko imelo nepričakovane posledice za redovne skupnosti.
VATIKAN — 29. marca so objavili nov zakon o
spolnih zločinih, storjenih nad mladoletnimi v vatikanski državi. Po zakonu iz leta 2013 storilce spolnih napadov nad mladoletnimi že obsodijo na šestdo dvanajstletno zaporno kazen, vendar novi motu
proprio izraža papeževo željo po ustvarjanju “varnega okolja” za mladoletne. Poudarek je na sprem
ljanju žrtev in na njihovi pravici, da se jih sprejme,
posluša in spremlja. Zakon tako ustanavlja službo spremljanja žrtev in izobraževanja o zlorabah
in njihovem odkrivanju. Med ključnimi ukrepi so
opredelitev zločinov nad ne le mladoletnimi, pač pa
tudi ranljivimi osebami, obveznost »takojšnje prijave zlorabe, za katero izve vatikanski uslužbenec,
razen v primeru spovedne molčečnosti«. Kazen za
neprijavo znaša od 1.000 do 50.000 evrov ter šest
mesecev zapora, kadar gre za pripadnika vatikanskih varnostnih organov. Po objavi tega zakona,
ki bo začel veljati 1. junija, naj bi Kongregacija za
nauk vere kmalu objavila še priročnik o postopkih
za obravnavo zlorab.
VATIKAN — V letu, ko se spominjamo 500. obletnice smrti renesančnega genija Leonarda da Vincija in 1600. obletnice smrti sv. Hieronima, so v
Vatikanu “združili” oba velikana na razstavi. V razstavišču Braccio na Trgu sv. Petra so za tri mesece
razstavili da Vincijevo sliko sv. Hieronim v puščavi,
edino sliko tega slikarja, ki jo hranijo v Vatikanskih
muzejih in nasploh v Rimu. O oljni sliki na lesenem
nosilcu, ki je nastala med letoma 1486 in 1490 in
ni dokončana, je malo znanega, ne ve se niti, kdo
je bil njen naročnik.
KOSTANJEVICA — Od letošnjega postnega časa
naprej je frančiškanski samostan na Kostanjevici
v Novi Gorici bogatejši za 33 likovnih del s temo
križ primorsko-gorenjskega slikarja Klavdija Tutte. Frančiškani so na starodavni hodnik dodali še
slikarsko razmišljanje sodobnega ustvarjalca. Na
Kostanjevici je kot mizar z lesom ustvarjal že Klavdijev ded in pustil neizbrisno sled.
VATIKAN — Med spokornim bogoslužjem 29. marca v baziliki sv. Petra je papež sam prejel zakrament
sprave in tudi spovedal več vernikov. Da bi presegli
zlo, po njegovih besedah človeško prizadevanje ne
zadošča. Brez Boga zla ni mogoče premagati., Do
osvoboditve od zla po papeževih besedah prihaja
pri spovedi, ki je prehod od bede k usmiljenju.
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Jože Dolenc

S LOV ENSKI ROMAR
BOŽJEPOTNIŠTVO NE POZNA MEJA

ROMANJA V NOVEJŠIH ČASIH
Romanje in prometne zveze
Romarska skupina v Rimu

Razvoj prometnih zvez je močno pospeševal
množična romanja, tako že od srede 19. stoletja.
V Franciji so leta 1879 vpeljali posebne romarske
vlake od Pariza do Lurda. Do začetka prve svetovne
vojske so po vsej Srednji in Zaghodni Evropi zelo
upadle peš procesije, zlasti od 60-ih let naprej pa so
peš romanja spet oživela. Letalski promet pospešuje
romanja na velike daljave, v čezmorske dežele, zlasti
v Palestino. Slaba stran romanja z letalom je ta, da
ne dopušča nobene prave povezave med romarskim
občestvom. Na stotisoče romarjev prevozijo vsako
leto z avtobusi in vlaki; táko potovanje omogoča
medsebojno vživljanje s pomočjo ozvočenja, preko
katerega voditelji romanja lahko podajajo misel
za razmišljanje, omogočena sta skupna molitev in
petje. Peš romanje, ki zadnja leta doživlja pravo
“renesanso” ne le pri nas, marveč po vsej Evropi,
je simbol notranjega romanja. Na peš romanju je
možno osebno razmišljanje prav tako kakor pogovor
po majhnih skupinah, skupna molitev, bogoslužje
in petje. Peš romanje najbolj poveže osebne in
skupne razsežnosti romanja; je istočasno askeza in
občestvenost.

tio – vsakdanje sprejemanje revežev in romarjev.
Od 11. stoletja dalje je čedalje bolj naraščal pritisk
tistih, ki so iskali prenočišče in oskrbo. Zasebna,
samostanska in cerkvena gostoljubnost kmalu niso
več zadostovale. Za goste, ki so lahko sami plačali
vso oskrbo, so polagoma nastala komercializirana
zavetišča in prenočišča v obliki tavern in gostišč.
Nove socialne potrebe, razvoj mest in meščanstva
so terjali splošno komunalizacijo hospicov, sirotišnic,
bolnišnic, kar so prevzele meste uprave ali posamezniki. Tako so nastala zavetišča za tujce in romarje,
številna gostišča in posebej zavetišča za reveže.
Poleg mestnih ustanov so zlasti samostani na podeželju skrbeli za romarje in popotnike vseh vrst, kjer
so dobili prenočišče in hrano – oboje kot miloščino.
Poleg zavetišč, v katerih so goste zastonj sprejeli, je
bil še vrsta raznih drugih možnosti prenočitve, zlasti
v zasebnih gostiščih, ki so ob čedalje živahnejšem
prometu poskrbela ne le za gosta, marveč tudi za
njegovega konja. Tako so ob romarskih potih zrasla
gostišča z vso oskrbo za goste, s sobami, s hlevi; v
teh gostiščih je bilo proti plačilu poskrbljeno za vse
potrebno. Romarski vodniki iz te dobe že navajajo
imena znanih gostišč, jih romarjem in popotnikom
priporočajo, tista, ki so na slabem glasu, pa odsvetujejo. Poleg karitativnih in komercialnih zavetišč so
se ohranile tudi stare oblike gostoljubnosti. Romarji
so lahko še zmerom račnali s tem, da jih bodo sprejeli v samostanih, v zasebnih gostoljubnih hišah, na
kmetijah ali v stanovanju meščanov.
Svete Višarje

Romarska zavetišča
Gostoljubnost do tujca, skrb za streho, za hrano
in pijačo, za njegovo varnost je bila od antike tja do
visokega srednjega veka splošna dolžnost, ki se ji ni
mogel nihče izmakniti. Iz te splošne dolžnosti gostoljubja se je razvila v okviru organizirane cerkvene
skrbi za reveže krščanskosocialna gostoljubnost
ksenodohij in bolnišnic pri samostanih ali škofijskih
stolnicah. Iz teh sirotišnic, bolnišnic, domov za ostarele in zavetišč za tujce so se polagoma razvili razni
hospici, ki so se ravnali po vodilu benediktinskega
reda: cotidiana pauperum et peregrinorum suscep136

Odlični božjepotniki
Prvi kristjani so radi romali na grobove svetih
mučencev. Zgodovinar Evzebij nam poroča o takš
nih romanjih na grob svetega Polikarpa na dan
njegove smrti. Sveti Pavlin pripoveduje, kako so
verniki v njegovem času radi romali na grob mučenca Feliksa Nolanskega. Sveti Hieronim pripoveduje
o Aleksandru Kapadoškem, da je šel na božjo pot
v Jeruzalem. Med odličnimi jeruzalemskimi romarji
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je bil sveti Nikolaj. Pripoveduje se, da se v Miri niso
mogli zediniti, koga naj izvolijo na prazni škofov
sedež; zbrali so se h goreči molitvi in prosili Svetega Duha za razsvetljenje. Sklenili so, naj bo za
škofa tisti duhovnik, ki bo naslednji dan prvi stopil
v cerkev. In glej, Nikolaja, ki o vsem tem ni nič vedel, ker se je ravno vrnil z romanja, je Bog pripeljal
v cerkev in ga tako postavil za škofa. Ko je cesar
Konstantin razglasil krščanstvo za državno vero, se
je mnogo rimskih kristjanov odpravilo na romanje
v kraje Svete Dežele, med njimi tudi njegova mati,
cesarica Helena, čeprav je bila že stara. Dve leti
je ostala v Sveti deželi, hodila po Odrešenikovih
stopinjah in molila. Nad votlino Jezusovega rojstva
v Betlehemu in na Oljski gori so na njene stroške
zidali dve cerkvi. Njen sin Konstantin je postavil na
kraju Jezusovega križanja in pokopa dvojno cerkev,
pravo čudo stavbarske umetnosti.
sv. Hieronim

bogoslovna in asketska dela, tu je dokončal velikansko delo: prevod Svetega pisma iz hebrejščine
in aramejščine. S Hieronimom sta prišli v Palestino
tudi bogata Rimljanka Pavla s hčerjo Evsthohijo. V
Betlehemu je Pavla postavila moški samostan, ki ga
je vodil Hieronim, ženski samostan s tremi oddelki
in romarsko gostišče.
O številnih odličnih romarjih, ki so prihajali v
Jeruzalem in v druge svete kraje v Palestini, piše
sveti Hieronim »Kdo bi naštel vse škofe, mučence in
v cerkveni vedi odlične može, ki so bili v Jeruzalemu
na božji poti! Tudi bi si bili ti sveti ljudje očitali, njih
krepost bi se jim zdela nepopolna, ko bi ne prišli
v Jeruzalem, na Kalvarijo počastit in molit Jezusa
Kristusa; kajti od tu so se žarki svetega evangelija
razlili po vsem svetu in ga razsvetlili. Prihajali so pa
ti odlični možje in drugi božjepotniki iz Salije, Perzije,
Indije in Etiopije, iz Egipta, Ponta, Kapadocije, Sirije
in Mezopotamije, skratka z vsega jutrovega sveta.
Ti božjepotniki sicer govore različne jezike, verujejo
pa vsi v iste resnice.«
Francoski kralj Ludovik IX., ki je vodil dve križarski vojski proti Saracenom, se je leta 1248 napotil
v Sveto deželo, da bi osvobodil Jeruzalem. Vendar
svojega cilja ni mogel uresničiti, ker je prej umrl.
Ludovik IX.

Med najznamenitejše romarje v krajih Svete dežele moramo uvrstiti svetega Hieronima. Leta 385
»v mesecu avgustu,« kakor sam piše, »ko so pihali
pasatni vetrovi, sem se v rimskem pristanišču vkrcal
vpričo zelo velike množice svetih, ki me je spremila.«
Ko je prišel v Palestino, je Hieronim kot pobožen
romar in raziskovalec obiskoval najprej kraje, ki so
omenjeni v Svetem pismu. To prvo podobo Svete
dežele je na poznejših popotovanjih še izpopolnil.
Iz Palestine ga je pot vodila v Egipt, od koder se
je poleti 386 vrnil v Betlehem; poslej Palestine ni
več zapustil, Betlehem pa le poredko, če je šel v
Jeruzalem ali se odpravil na študijsko potovanje po
deželi, zlasti v dobro založeno Origenovo knjižnico
v Cezareji. V tridesetih letih svojega bivanja v Bet
lehemu je Hieronim napisal svoja najpomembnejša
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Med jeruzalemskimi romarji je bil tudi mučenec
Anastazij, po rodu Perzijec. Slišal je, da je perzijski
kralj Kozroes leta 614 osvojil Jeruzalem, požgal jeruzalemske cerkve, razdejal Božji grob in da je sveti
križ, na katerem je umrl Jezus Kristus, odpeljal v
Perzijo. Anastazij se je odločil za krščansko vero in
prišel v Jeruzalem. Obiskal je svete kraje, Cezarejo
Palestinsko, ki je bila tudi pod perzijsko oblastjo,
tam pa so ga ugrabili in mučili do smrti. Nekaj let po
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smrti svetega Anastazija je bizantinski cesar Heraklij
premagal Perzijce in vrnil Jezusov križ na prejšnje
mesto v Jeruzalemu.
Med jeruzalemskimi romarji je bil tudi sveti Janez
Kancij. Palestinska romarica je bila sveta Brigita
Švedska. Frančišek Saleški je kot romar obiskal Rim
in spotoma Loreto, kjer je obljubil Materi Božji večno devištvo in se ji posvetil. Sveti Janez Nepomuk
je nekaj dni pred smrtjo – njegovo mučeno truplo
so ponoči vrgli s Karlovega mostu v Pragi v Vltavo
– romal k Materi Božji v Boleslavo, da je izprosil
potrebno moč pred zaslišanjem pred kraljem. K
čudodelni Materi Božji v Čenstohovo je romal Janez
Sarkander, da bi ga potrdila v njegovem prepričanju
v veri; Janez Berhmans je romal na Montaigu, da bi
si na Marijino priprošnjo ohranil nedolžnost.

večkrat romala Katarina Švedska. Še in še bi lahko
naštevali znamenite romarje v Sveto deželo, Rim in
druga znana božja pota. Svetniki in drugi preprosti
romarji so romali na grobove apostolskih prvakov
ali v Jeruzalem, da so tam v duhu hodili po potih, ki
jih je prehodil Jezus Kristus, bili deležni odpustkov
in odpuščanja grehov. Prenašali so žejo, lakoto,
utrujenost, nevšečnosti in nevarnosti potovanja,
nalagali so si post iz spokornosti. Na svetih krajih
so premolili dneve in noči, hodili po kolenih okoli
oltarjev in cerkva. Ko so se vrnilii domov, so živeli
pod vtisi svojih romanj.
Tudi romarji današnjega časa romajo na svete
kraje, da izpolnijo Bogu ali Mariji zaobljubo, ki so jo
naredili v stiski, da bi prejeli pomoč. Mnogi romajo, da si na svetih krajih izprosijo kakšno posebno
milost. Nekateri prosijo za razsvetljenje, drugi za
ozdravljenje, spet drugi za moč in pomoč. Janez
Vianey si je na grobu svetega Frančiška Regisa izmolil poklic.
Vizija sodobnega božjepotništva je bodrilen in
razveseljiv pojav v krščanskem svetu.

Nasprotniki in kritiki
božjepotništva

Martin Luther
Nešteto je svetnikov in svetnic ter drugih romarjev, ki so v stoletjih romali v Rim na grobove svetih
apostolov Petra in Pavla in drugih mučencev, med
drugimi sveti Hieronim, Ambrozij, Avguštin, Karel
Boromejski, Bonifacij – slednji je večkrat romal v
Rim, kjer je dobil od papeža Gregorija II. tudi pooblastilo za misijonsko delo med pogani – Anzelm,
Tomaž Becket, canterburyjski nadškof, Janez Kentski
(Kancij), ki je romal v Jeruzalem, da bi se tam bolj
vživel v posamezne prizore Jezusovega trpljenja;
v duhu je obhodil vse postaje njegovega križevega
pota od sodne hiše do Golgote; tudi v Rim je štirikrat romal iz daljnega Krakova zmerom peš, da je
počastil številne mučence, zlasti apostolska prvaka,
sveta Petra in Pavla. Tudi popotovanje slovanskih
blagovestnikov Cirila in Metoda v Rim je bilo pravo
romanje. Med svetnicami je Angela Merici posebno
rada romala v svete kraje. Šla je v Sveto deželo,
nekaj mesecev po vrnitvi pa se je napotila v Rim
počastit svete relikvije mučencev; Doroteja Monteuska je z gdanskimi romarji potovala v Rim, z možem
pa se je odpravila preko Aachna k sloveči Marijini
božji poti Einsiedeln v Švici; tudi Katarina Sienska je
izkoristila vsako potovanje v Rim, da je kot romarica
počastila grobove svetih mučencev. V Sveto deželo je
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Primož Trubar
Razlikovati moramo med nasprotovanjem oziroma odklanjanjem božjepotništva in kritiko božjepot
ne prakse. Glavni nasprotniki so bili nekateri arijanci
in heretiki, ki so odklanjali zunanji cerkveni red in
molitve, katari in valdenzi, ki so zavračali vsako posredovanje milosti po vidnih stvareh, Wicklif in Hus,
ki jima je bilo božjepotništvo oblika praznoverja.
Luther in drugi verski novatorji, ki so za posredništvo
Božjega delovanja izključevali določene osebe, kraje in stvari in niso priznavali zaslužnosti dobrih del
in odpustkov. Nadalje so božjepotništvo odklanjali
tisti, ki so procesije, čaščenja svetinj, svetih podob
in svetnikov imeli za kult nižje vrste. Nasprotniki
božjepotništva so tudi oblastniki v državah, kjer
je ateizem priznan kot državna vera. V Avstriji in s
tem tudi v naših krajih, so bili od leta 1771 v veljavi
odloki Jožefa II., ki so nasprotovali božjepotništvu;
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ti odloki so bili uvedeni že za vlade cesarice Marije
Terezije. Po reformaciji so v krajih, kjer je nova
vera prevladala, izdajali prepovedi, pri čemer pa
pogoste grožnje s kaznijo potrjujejo, da se jih verniki niso držali in so kljub protestantstvu vztrajali
pri romanjih. Med slovenskimi protestanti je proti
božjepotništvu zlasti Trubar »močnu zuper pridigal
inu govuril.« V sporočilu kralju Maksimilijanu od dne
12. januarja 1562 pravi, da so Slovenci preveč in
premočno praznoverni, »kajti kranjsko in slovensko
dobrosrčno ljudstvo hoče vse svoje zadeve pri Bogu,
pri Devici Mariji in pri svetnikih urediti samo z daljnim
romanjem in zidanjem novih cerkva ... Zato romajo prečesto v Rim, Loreto in v Ötting na Bavarsko
preko Sankt Wolfganga, a redno vsakih sedem let
v Aachen od spodnjem Renu.« V Trubarjevih delih
je še več mest, ki spričujejo njegovo nasprotovanje
vsakršnemu tedanjemu romanju. Božjepotništvo, ki
je med reformacijo pri nas nekoliko prenehalo, je v
protireformaciji poživil ljubljanski škof Tomaž Hren.
Tako svetna kakor cerkvena oblast sta prepovedovali tiste božje poti, na katerih je prišlo do zlorab,
kjer je bilo božjepotništvo povezano s praznoverjem, z vero v magično moč svetih podob, kjer se je
božjepotništvo izrodilo v veseljačenje, popivanje in
nravne pregreške, v brezdelje, v kramarski sejem,
v pohujšanje, namesto da bi ohranilo značaj pobožnosti, zbranosti, molitve, spokornosti in verske

spodbude. V tem pogledu so zanimiva Slomškova
navodila glede cerkevnih romanj.
Nekateri so kritizirali božjepotništvo tudi zaradi
možnosti, da se kriminalci in heretiki preoblečeni
pomešajo med romarje.
Cerkev sama je božjepotništvo budno spremljala
in opozarjala na nerednosti nepretrgoma od 4. stoletja do danes; poudarjala je, da mora biti vsako
romanje samo izraz notranje vdanosti, ne sme pa
biti njeno nadomestilo: »Če si poln slabih misli, si
vendarle daleč od Kristusa, četudi romaš na Golgoto, na Oljsko goro ali na kraj vstajenja,« je zapisal
Gregor Niški. Proti nerednostim na romanjih so nastopili sveti Hieronim, Avguštin, Bonifacij in škofje
na raznih sinodah. Za tiste, ki so se pomešali med
dobre in poštene romarje in s svojim grdim obnašanjem tem niso bili v čast, veljajo besede Tomaža
Hemerkena iz Kempena, ki jih je zapisal leta 1441
v Hoji za Kristusom, »da se tisti, ki radi hodijo po
božjih potih, malokdaj posvetijo.
Od skrbnih priprav in vodstva ter zbranosti romarjev je odvisno, kako romanje ohrani samo verski
značaj. Odlok koncilske kongregacije je leta 1936
določill smernice ki jih terja verski značaj vsakega
romanja. Sleherni videz potovanja za zabavo mu
mora biti tuj. Vodstvo naj bo zaupano izbranim
možem, zmerom pa naj se romanja udeleži tudi
duhovnik kot dušnopastirski vodja.

TI PRAVIŠ... — ON PRAVI...

TI PRAVIŠ:					

»To je nemogoče!«				
»Preutrujen sem.«				
»Nihče več me ne ljubi.«			
»Ne morem nadaljevati.«			
»Znašel sem se v brezizhodnem položaju.«
»Tega ne zmorem storiti.«			
»Nisem sposoben.«				
»To nima vrednosti.«				
»Ne morem si odpustiti.«			
»Tega ne obvladam.«				
»Bojim se.«					
»Pogosto sem zaskrbljen in razočaran.«
»Nimam dovolj vere.«			
»Nisem dovolj pameten.«			
»Počutim se sam.«				
								

ON PRAVI:

»Vse je mogoče!« (Lk 18,27)
»Jaz vam bom dal počitek!« (Mt 11,28-30)
»Jaz te ljubim!« (Jn 3,16.34)
»Dovolj ti je moja milost!« (1 Kor 12,9; Ps 91,15)
»Jaz bom uravnaval tvoje steze!« (Prg 3,5-6)
»Vse zmoreš v meni, ki ti dajem moč!« (Fil 4,13)
»Ti si sposoben!« (2 Kor 9,8)
»Vse pripomore k dobremu!« (Rim 8,28)
»Jaz ti odpuščam!« (1 Jn 1,9; Rim 8,1)
»Jaz bom potešil vse vaše potrebe!« (Fil 4,19)
»Jaz ti nisem dal duha boječnosti!« (2 Tim 1,7)
»Vso svojo skrb položite VAME!« (1 Pt 5,7)
»Vsakemu sem dal mero vere!« (Rim 12,3)
»Jaz ti dajem modrost!« (1 Kor 1,30)
»Nikakor te ne bom pustil samega,
nikakor te ne bom zapustil« (Heb 13,5).

MO LITV ENI NAMEN ZA MAJ 2019
Da bi bila Cerkev v Afriki s prizadevanjem svojih članov kvas edinosti med ljudstvi
in znamenje upanja na tem kontinentu.
2019 MAJ
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U

SIN ČLOVEKOV, SIN BOŽJI

ČLOV EK IN B OG
Omeniti pa moramo še vprašanje – omeniti, ker ni
nobene možnosti, da bi ga razrešili – najbolj temno
od vseh, ki nam jih zbuja Jezus. To je vprašanje o
odnosih med Božjo in človeško naravo v njem, o
odnosih med tem, v čemer je podoben nam in tem,
v čemer je popolnoma različen od nas. Vprašanje
samo po sebi ne spada ne v dušeslovje ne v zgodovino. Vera v istočasno navzočnost Boga in človeka
v nekem bitju izvira iz ugank, pred katerimi razum
klone in jim Cerkev pravi “skrivnosti”. So del tistega, čemur pravi sveti Pavel Jezusovo pohujšanje (1
Kor 1,23-24). Morda pa vprašanje vendarle zanima
zgodovino ne samo zaradi miselnih tokov, ki so izšli
iz različnih odgovorov nanj, ampak tudi zaradi podatkov, ki jih moremo najti v evangeljskem besedilu
o odnosih božjega in človeškea v Jezusu.
»Cerkev,« je zapisal Pascal, »se je morala prav
toliko truditi, da pokaže, da je bil Jezus Kristus človek
tistim, ki so to tajili, kakor pokazati, da je bil Bog.
Presenetljivo je ugotoviti, da je več kot tri četrtine
krivoverstev, ki so od drugega stoletja do modernih
časov delila kristjane, nanašalo na vprašanje o dveh
naravah, ki tako vznemirja duhove. Ne bi jih mogli
niti našteti: vse domneve, ki jih morejo skovati
človeški možgani, so bile izrečene ter so dale vse
mogoče “razlage” najbolj nerazložljivih stvari. Gre
za kalejdoskop misli, za bogoslovsko blodnjo, kjer
je vzhodnjaški genij, ki je često črpal iz zakladnice
starih sinkretizmov in skrivnostnih verstev, nasprotja
prej namnožil kakor pa pojasnil uganke. Zanimivo
pa je: številnejše so one, ki se upirajo videti nekega
Boga, ki se je naredil človeka, kakor one, ki nočejo
priznati v človeku Boga, kakor bi še vedno živela v
našem srcu stara poganska skušnjava, tista, ki jo je
kača prišepetala Adamu: »Bosta kakor Bog.« Zopet
je bil Pascal tisti, ki je pravilno pripomnil: krivoverstvo, ki »ni moglo doumeti razmerja med dvema
nasprotnima resnicama ter je mislilo, da priznanje
ene pomeni izključitev druge,« se navezuje na eno
in odklanja drugo. Pravoverni nauk Cerkve pa je v
sintezi obeh.
Ko Pascal navaja kot zgled to vprašanje o dveh
naravah v Jezusu, nadaljuje in pokaže na krivoversko zmoto: »Arijanci, ki ne morejo združiti stvari,
za katere menijo, da so nezdružljive, pravijo, da je
Jezus človek: v tem so katoličani. Toda zanikajo,
da bi bil Jezus Bog: v tem so krivoverci. Trdijo, da
tajimo Jezusovo človečnost; v tem so nevedneži.«
Takšno je bilo prvotno stališče tistih, ki jim je bil
obrazec »pravi Bog in pravi človek« nesprejemljiv.
Že antiohijski škof Pavel iz Samosate, ki ga je ščitila
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palmirska kraljica učena Zenobija, je jasno imel Jezusa za nekaj manj kakor za Boga: zato so Pavla iz
Samosate leta 270 odstavili. Nauk, ki izvira od aleksandrijskega duhovnika Arija (280-336) je priklical
nad Cerkev vihar. Arijanizem je bil sicer na nikejskem
cerkvenem zboru leta 325 obsojen, vendar je, razširjen zunaj rimskega cesarstva med barbarskimi
narodi, še dolgo bil enako razširjen kot uradni nauk
Cerkve. Klodvika je podpirala galska duhovščina in
je zato zmagal ter zedinil deželo, ker je kot katoličan sredi drugih arijanskih Germanov nastopil kot
borilec prave vere. Ta bogoslovni spor je torej imel
pomembne zgodovinske posledice. Drugi, podobni,
so jih imeli manj, tako na primer adopcianizem, ki
ga je okoli leta 200 prinesel iz Carigrada v Rim neki
Teoodor Strojar, po čigar nauku je Jezus človek, ki je
živel kakor vsi drugi, čeprav je s svojo pobožnostjo
presegal vse druge: »sprejel je ob svojem krstu na
bregu Jordana vase Mesija in ga od tedaj naprej
obdržal v sebi. Toda Jezus celo po prihodu Svetega
Duha ni postal Bog; nekateri so učili, da je postal
Bog s svojim vstajenjem od mrtvih.« Tako vidimo,
kako morejo vsi evangeljski dogodki biti izgovor
za brezkončne razprave pri določenih sicer precej
preprostih miselnih smereh.
Druga vrsta krivoverstva pa se je branila gledati
v Jezusu resničnega človeka. V krogih heleniziranih
Judov, ki so v Aleksandriji v drznih špekulacijah združevali Platonovo dediščino z dediščino stare zaveze
(Filon je spadal k njim), so si zamišljali med Bogom
in ljudmi trume nesnovnih bitij, eone, ki so združevali
v sebi angela in “idejo” v Platonovem smislu. Ko je
krščanstvo manj kot petdeset let po Jezusovi smrti
zasedlo po teh šolah mesto judovstva, se je rodila
tako imenovana gnoza. Z njeno pomočjo so se imeli
za posestnike spoznanja – gnosis – skritih stvari.
Za gnostike Jezus ni imel resničnega telesa, se ni
resnično učlovečil, kar so imeli za njegovo meso, je
bila lažna, nebeška, astralna resničnost, eon, nekaj
precej podobnega nesnovnemu dvojniku, ki so mu v
starem Egiptu rekli “ka”. Prav nenavadno pričevanje
o mišljenju, ki so ga imeli gnostiki o Jezusovi naravi,
podaja apokrif “Janezova dejanja”, kjer naj bi govoril
Jezusov ljubljeni učenec. V tem apokrifu beremo,
kako je, ko se je naslonil na Jezusove prsi, Janez
čutil »zdaj snovno, meseno telo, zdaj zopet nekaj
neresničnega, kar ne obstoji, kjer njegova roka ni
srečevala drugega kot praznino,« ali pa, kako je, ko
je hodil za njim, »iskal, pa ne našel sledove njegovih
stopinj, kakor da bi hodil, ne da bi se dotikal zemlje.«
Podobno je bilo z mnenjem doketov, katerih ločina,
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kakor pravi sveti Hieronim, je zrasla med kristjani, ko
»se Jezusova kri še ni posušila v Judeji.« »Zanje si,«
pravi Origen, »Gospod nikoli ni privzel človeškega
telesa, marveč slepilo, privid.« Drugi, ki jim pravijo
afthartodoketi, niso šli tako daleč: ogorčeni zaradi
trpljenja Križanega so si zamislili, da je sicer Jezus
imel našemu telesu podobno telo, ki pa je bilo obdarjeno s čudežno netrpljivostjo.
»Prevzel je,« tako so rekli v 5. stoletju egipčanskimenihi, začetniki monofizitizma, »celotno človeško
naravo, telo in dušo, ki pa je bila združena z božanstvom tako, da je bila ena sama narava, ki je bila
od njega vsrkana, vanj kakor potopljena.« Teorija
je izzvala v bizantinski državi toliko prepirov, da je
moral Teodozij II. poslati na cerkveni zbor leta 448
čete ter je bil pretep na njem (celo nekaj mrtvih!)
tako silovit, da je to zborovanje bogoslovcev prešlo
v zgodovino pod imenom “efeško razbojništvo” ali
“razbojniški koncil”.
V nasprotnem smislu so nestorijanci, učenci
carigrajskega patriarha Nestorija, trdili, da sta v
Kristusu dve popolnoma ločeni naravi, ki sta druga od druge neodvisni, iz česar zato sklepamo, da
na križu ni umrl Bog, ampak človek, samo človek,
medtem ko so monoteleti rekli, da je bila v Jezusovi človeški samo ena, in sicer Božja volja, da je
bilo torej v Kristusovih človeških delih njegovo telo
samo nekakšna lutka v rokah Vsemogočnega. Ko je
človek tako prebral seznam vseh teh špekulacij, mu
ne preostane drugega, kakor da ponovi Bossuetove
besede: »Ali je končno to vse? – Da, vse, ker so
spodbijali vse, telo, dušo, razumska dejanja; vsi
ugovori so izčrpani.«
Vemo, kako Cerkev s presenetljivo stanovitnostjo
že stoletja odgovarja tem sanjarijam. Nikejski koncil
je izjavil, da je Jezus »sin Boga, rojen iz Očetovega
bistva, enega bistva z njim, rojen, ne ustvarjen, večen kakor Oče in zato nespremenljive narave,« kar
je povzela veroizpoved, ki jo vsak duhovnik (in po
II. vatikanskem koncilu tudi vsi navzoči, op. prev.)
moli pri maši, tako imenovana nikejsko-carigrajska
veroizpoved, pravzaprav pa veroizpoved nikejskega (325) in carigrajskega (381) cerkvenega zbora:
»Deum verum de Deo vero, genitum non factum,
consubstantialem Patri – pravi Bog od pravega Boga,
rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom.« Isto
besedilo pa naprej nič manj izrecno trdi o Jezusovi
človeški naravi: »Incarnatus est de Spiritu Sancto ex
Maria Virgine, et homo factus est – in se je utelesil
po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.«
Bog in človek sta hkrati različna, ločena in združena, v njem neločljiva. Kdor veruje v to skrivnost, je

pravoveren, kdor jo odklanja, zapusti Cerkev.
Ali moremo na osnovi evangelija zvedeti kaj o
skrivnostnih odnosih med obema njegovima naravama v človeku Jezusu? Popolnoma očitno je, da
božanstvo v njem ni vsrkalo njegove človečnosti,
kakor so menili monofiziti. Veličastni prizor, ko Jezusa skuša satan, nam je Jezusa pokazal neskončno
blizu človeški naravi, ker se je moral boriti z nasprotnikom; zmagal je, ker je Bog, toda ker je človek,
se je moral boriti. Nič manj pretresljive so besede,
o katerih govori Lukov evangelij (12,50), ko Jezus
napoveduje, da mora »biti prejeti krst« in dodaja
»in v kakšni stiski sem, dokler se vse to ne dopolni;« tu nam daje slutiti dvoje volj, ki stojita druga
nasproti drugi in pretresenost človeške narave, ki
ji druga razodeva njeno strašno usodo. Ta dvojna
navzočnost v njem se bo na Oljski gori v noči pred
Mesijevo smrtjo razodela v tragičnem prizoru: Jezus
se je sicer z voljo podvrgel Božji moči, toda človek
Jezus je občutil smrtno stisko, in »njegov pot je
postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo,« (Lk
22,44) kot dokaz tega notranjega boja.
Božanstvo v Jezusu si moremo torej predstavljati
kot silo, katere se je človek popolnoma zavedal, ki
ga je podpirala, ga dvigala v velikih dejanjih njegovega delovanja nad njega samega in ki se ji je, ko
je udarila ura žrtvovanja, prostovoljno podvrgel za
ceno popolnega darovanja samega sebe. Pa sploh
moremo doumeti zavest človeka, ki se zaveda, da
je Bog? Pičli podatki v Svetem pismu postavljajo več
vprašanj kakor pa dajejo razjasnitev teh skrivnosti.
Spomnimo se prizora, ko se krvotočna žena skrivaj
dotakne roba Mesijevega plašča in se Jezus obrne,
»ker je zaznal, da je šla moč iz njega« (Mr 5,30). V
Lukovem evangeliju vidimo, Jezusa, ki se je razveselil v Svetem Duhu (10,21) podobno, kot poroča
Janezov evangelij o vznemirjenju in da je bil Jezus
»v sebi spet pretresen« (Jn 11,33.38), ko se je pripravljal, da bo obudil Lazarja. Tajinstvena žalost, ki
je človeški razlogi ne pojasnijo, ki pa morda izdaja
najbolj nerazrešljivo skrivnost.
Dlje ne moremo iti. Končno se namreč v vseh
smereh, v katerih skušamo nadaljevati z analizo
Jezusovih telesnih in duhovnih potez, dviga nevidna ovira. Zadeli smo ob skrivnost, s tem je vse
povedano. Če prizadevanje, da bi naslikali Jezusa,
stremi samo za spoznanjem, nima smisla. Celo najbolj spoštljivi raziskovalci greše z bogokletjem, če si
domišljajo, da »bodo gledali, kar je zakrito takšno,
kakršno bo nekoč odkrito,« kakor pravi neka stara
liturgija, in če pozabljajo, da končno ne gre za spoznanje, ampak za vero.

POVZETEK KRIVIH VER
Arijanizem: Kristus je bil samo človek, ne pa Bog.
Adopcionizem: Kristus je bila samo človek, a je s
svojo pobožnsotjo presegal vse druge.
Gnosticizem: Kristus ni imel resničnega telesa,
torej ni mogel trpeti.
Doketizem: Kristusovo telo je bilo zgolj slepilo, privid.
Afthartodoketizem: Jezus je imel našemu telesu
podobno telo, ki pa je bilo čudežno netrpljivo.
2019 MAJ

Monofizitizem: Kristus je imel samo eno naravo,
božja narava je človeško vsrkala.
Nestorijanizem: Kristus je imel dve ločeni, neodvisni naravi, zato na križu ni umrl Bog, ampak
samo človek.
Monoteletizem: v Kristusu je bila samo Božja volja,
v njegovih človeškiih delih je bilo njegovo telo samo
nekakšna lutka v rokah Vsemogočnega.
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

OTROCI
Potem, ko smo razmišljali o očetu in materi, bi
vam v svojem nagovoru o družini rad govoril o otroku, ali bolje, o otrocih. Za izhodišče vzamem lepo
podobo iz Izaija. Prerok piše: »Povzdigni oči naokrog
in poglej, vsi se zbirajo, prihajajo k tebi. Tvoji sinovi
prihajajo od daleč, tvoje hčere peljejo pod roko.
Tedaj boš videla in žarela, srce ti bo drhtelo in se
širilo« (Iz 60,4-5a). To je blesteča podoba, podoba
sreče, ki se uresničuje v obnovitvi povezave staršev
z otroci, ki skupaj korakajo proti bodočnosti svobode
in miru po dolgem času odpovedi in ločitve, ko je
bilo hebrejsko ljudstvo daleč od domovine.
Res je ozka povezava med upanjem nekega ljudstva in ubranost med generacijami. To je treba dobro
razmisliti. Veselje otrok poveča srčni utrip staršev
in spet odpre prihodnost. Otroci so veselje družine
in družbe. Niso le problem reproduktivne
biologije niti uresničevanje samega
sebe. In toliko manj so last staršev
… Ne! Otroci so dar, so darilo,
jasno? Otroci so dar. Vsak je
edini in neponovljiv, istočasno
pa nezamenljivo vezan na
svoje korenine. Biti sin ali
hči po Božjem načrtu pomeni nositi v sebi spomin
in upanje neke ljubezni,
ki je uresničila sama sebe
prav s tem, da je prižgala
življenje nekega drugega
izvirnega in novega človeškega bitja. Za vsakega od
staršev je vsak otrok on sam,
pa drugačen in različen. Dovolite mi družinski spomin. Spominjam se naše mame, ki nam – pet
nas je bilo – je vedno rekla: »Pet otrok
imam.« In kadar so jo vprašali, katerega
ima najrajši, je odgovarjala: »Pet otrok imam, kot
pet prstov. Če me udarijo po tem, me boli, če me
udarijo po drugem, me tudi boli. Vseh pet me boli.
Vsi so moji otroci, pa vsak različen, kakor prsti na
roki.« Tako je v družini. Otroci so različni, ampak
vsi so otroci.
Otrok je ljubljen, ker je otrok. Ne zato, ker je
lep, ker je tak ali drugačen; ne, ampak zato, ker je
otrok! Ne zato, ker misli kot jaz, ker uteleša moje
želje. Otrok je otrok: življenje, ki se je rodilo iz nas,
pa namenjeno njemu, v njegovo dobro, v dobro
družine, družbe, vsega človeštva.
Od tod prihaja tudi globina človeške izkušnje biti
sin in hči, ki nam daje odkriti najbolj zastonjsko
razsežnost ljubezni, ki se ji nikdar ne nehamo čuditi.
Gre za lepoto biti ljubljen prej: otroci so ljubljeni še
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preden pridejo. Kolikokrat na trgu srečam mame, ki
me opozorijo na svoj trebuh in prosijo za blagoslov
… ti otroci so ljubljeni še preden pridejo na svet. In
ta ljubezen je zastonj: ljubljeni so pred rojstvom,
kot je to ljubezen Boga, ki nas ljubi prvi. Ljubljeni
so preden storijo kaj takega, da bi to zaslužili, preden znajo govoriti ali misliti, celo preden pridejo na
svet! Biti otroci je osnovni pogoj za spoznanje ljubezni Boga, ki je zadnji vir tega resničnega čudeža.
V dušo vsakega otroka, pa naj bo še tako ranljiva,
Bog položi pečat te ljubezni, ki je temelj njenega
osebnega dostojanstva, dostojanstvo, ki ga nihče
nikoli ne bo mogel uničiti.
Zdi se, da si danes otroci težje predstavljajo svojo
bodočnost. Očetje – to sem poudarjal v prejšnjih nagovorih – so morda storili korak nazaj in otroci so
postali bolj negotovi glede svojega koraka
naprej. Dobrega odnosa med generacijami se lahko naučimo od svojega
nebeškega Očeta, ki pušča vsakogar od nas svobodnega, a
nas nikdar ne pušča same. In
če se zmotimo, nas še vedno
potrpežljivo podpira ne da
bi zmanjšal svojo ljubezen
do nas. Nebeški Oče v svoji
ljubezni do nas ne dela
korakov nazaj; nikoli! Gre
vedno naprej in če ne more
naprej, nas počaka, toda
nikdar ne gre nazaj; hoče,
da so njegovi otroci pogumni
in hodijo vedno naprej.
Otroci pa se s svoje strani
ne smejo bati prizadevanja za
gradnjo novega sveta: pravično je,
da zahtevajo, naj bo boljši od tega, ki
so ga prejeli! Toda to mora biti doseženo brez
domišljavosti in nadutosti.
Četrta zapoved zahteva od otrok – in to smo vsi
– naj spoštujemo očeta in mater (prim. 2 Mz 20,12).
Ta zapoved je na vrsti takoj za tistimi, ki zadevajo
Boga samega. Vsebuje namreč nekaj svetega, nekaj
božjega, nekaj, kar je temeljno vsakemu drugemu
spoštovanju med ljudmi. In svetopisemska oblika
četrte zapovedi dodaja: »da se podaljšajo tvoji
dnevi na zemlji, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog.« Vez
kreposti med generacijami je jamstvo prihodnosti,
je jamstvo za zares človeško zgodovino. Družba
otrok, ki ne spoštujejo staršev, je družba brez časti.
Opustiti spoštovanje staršev pomeni izgubiti svojo
lastno čast. Usoda take družbe je, da se napolni s
suhoparnimi in pohlepnimi mladimi. Pa tudi družba,
ki je skopa z otroci, ki se ne mara obdajati z otroci,
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ki vidi v njih samo skrb, težo, tveganje, je žalostna
družba. Pomislimo na tolike družbe, ki jih srečujemo
tukaj, v Evropi: so turobne družbe, ker ne marajo
otrok, nimajo otrok, kjer je raven rojstev pod enim
odstotkom. Zakaj? Vsakdo naj misli o tem in si odgovori. Če na družino s številnimi otroci gledajo kot
na obremenitev, je nekaj narobe! Porajanje otrok
mora biti odgovorno, kakor uči tudi okrožnica Humanae vitae blaženega papeža Pavla VI., toda imeti
več otrok ne more postati samodejno neodgovorna
izbira. Ne imeti otroke je sebična izbira. Življenje se
pomlaja in pridobiva energijo z razmnoževanjem:
postaja bogatejše, ne siromašnejše! Otroci se naučijo odgovornosti za družino, dozorevajo v sodelovanju
pri njenih odrekanjih, rastejo v spoštovanju njenih
darov. Vesela izkušnja bratstva poživlja spoštova-

Karlo Smodiš

A LI B LAGOS LAV LJATE
SVOJE OTROKE?

V zgodovini izraelskega ljudstva so imeli blagoslovi pomembno vlogo, pomen in mesto. V Svetem
pismu so opisani različni blagoslovi in njihov pomen.
Posebej važen je bil blagoslov, ki ga je dobil prvorojenec. Pomenil je očetovo nasledstvo, zato so si
zanj zelo prizadevali.
Vprašanje, ki si ga postavlja veliko staršev, je, ali
je danes svet bolj nevaren kot pred stoletji. Odgovor
ni enoznačen, lahko pa potrdimo, da ostaja blagoslov
eno izmed sredstev, ki kliče na blagoslovljenega
božje varstvo in spremljanje.
Blagoslov ni magija, ampak molitev s prošnjo, naj
bo oseba obvarovana vsega hudega. Je znamenje
zaupanja v božjo ljubezen in varstvo.
Od jutra do večera
Blagoslavljanje otrok zjutraj in zvečer, ko gredo
počivat, je staro toliko kot svetopisemski očaki. Znan
je svetopisemski prizor, kako Jakob blagoslavlja Jožefove sinove po izhodu iz Egipta, ko je bila družina
spet skupaj. Izročanje otrok v božje varstvo je velika
priložnost, celo dolžnost staršev. Lahko govorimo o
mali liturgiji, ki jo lahko opravijo samo starši.
Sveti Ambrož staršem razlaga, da je njihov blagoslov dragoceno darilo, ki ga lahko otrokom podari
vsak oče ali mama, ne glede na okoliščine. »Morda
niste bogati,« razlaga svetnik. »Morda nimate velikega imetja, da bi ga zapustili svojim otrokom, a
lahko jim podarite eno: bogastvo blagoslova, in bolje
je biti blagoslovljen kot bogat.«
Križ na čelu
Neki ponosen očka mi je pripovedoval, da njegova
najstniška hči še vedno pride po blagoslov s križem
na čelu, preden odide spat, in zjutraj, ko gre v šolo.
Ta njun obred ju je zelo povezal. Samo križ z željo,
naj bo lep dan ali lahka noč z lepimi sanjami.
Mama petletnega sinčka mi je povedala, da ga
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nje in skrb staršev, ki smo jim dolžni hvaležnost.
Mnogi med vami imajo otroke, vsi pa smo otroci.
Tisti, ki imajo otroke, naj zdaj pomislijo nanje, vsi
pa pomislimo na svoje starše in se zahvalimo Bogu
za dar življenja. Gospod naj blagoslovi naše starše
in vaše otroke.
Jezus, večni Sin, ki je postal sin v času, naj nam
pomaga najti pot novega sevanja te človeške izkušnje, ki je tako preprosta in tako velika: da smo otroci. V naraščanju generacij je skrivnost obogatenja
življenja v vseh, ki prihaja od Boga samega. Moramo
jo ponovno odkriti, izzvati predsodke in jo živeti
v veri, v popolnem veselju. In še to vam povem:
kako lepo je, ko grem med vami in vidim starše, ki
dvigujejo svoje otroke, da bi bili blagoslovljeni. To
je skoraj Božja gesta!

blagoslovi z besedami: »Naj te Jezus blagoslovi in
te varuje.« Nekateri starši pa otroke kar pokrižajo:
»V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« Tudi če
je otrok že zaspal, ga lahko blagoslovimo v spanju.
Pravi zgled pa so otrokom starši – zakonca, ki
blagoslavljata drug drugega.
Blagoslov lahko zaželimo otroku ob rojstvu ali
rojstnem dnevu, ob prejemu zakramentov, ob odhodu na daljše potovanje ali na študij. Posebno lep je
blagoslov očeta in mame, ko se poroča hčer ali sin.
Blagoslavljamo lahko ljudi, ki so daleč od nas,
ali so celo umrli. Vsakogar lahko ob vsakem času
izročamo v božje varstvo.
Sadovi blagoslovov in molitve
Papež Frančišek je v katehezah o usmiljenju povabil starše, naj obudijo staro navado blagoslavljanja
kot izpolnjevanje dela usmiljenja, ki jih vabi, naj
molimo za žive in mrtve. »Posebej mislim na mame
in očete, ki blagoslavljajo svoje otroke zjutraj in
zvečer. Ta običaj še vedno obstaja v nekaterih družinah. Blagoslavljanje otrok je molitev,« je povedal
papež Frančišek.
Sadovi teh blagoslovov so lahko vidni šele čez čas.
Prijatelj mi je pripovedoval, kako ga je presenetil
srednješolec. Ko ga je peljal na avtobus, ga je fant
sam od sebe vprašal: »Ata, ali ne bova zmolila?«
Ooo! Presenečenje. »Seveda,« mu je odgovoril in
sta zmolila. Prijatelju je bila ta pobuda dokaz, da
mladi kljub večkrat odklonilnemu vedenju potrebujejo varnost in zavarovanost, ki jo daje vera. Starši
lahko največ naredimo za otroke, če jih v molitvi in
pri maši izročamo v božje in Marijino varstvo. Deluje,
čeprav morda na prvi pogled ni videti tako.
Blagoslov ni magija, ampak molitev s prošnjo, naj
bo oseba obvarovana vsega hudega. Je znamenje
zaupanja v božjo ljubezen in varstvo.
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Ta lepa pesem, ki jo je med drugimi lepimi uglasše v posebni najtesnejši zvezi z Bogom, ki jo prav
bil stolni organist Gregor Rihar, tako bogat v svoji
tako moremo vsaj nekoliko in nepopolno izraziti s
umetnosti, da je Stanko Premrl zanj potreboval kar
pojmi iz naravnega človeškega sorodstva. Cerkveni
več strani Slovenskega biografskega leksikona, naj
očetje in pisatelji ter bogoslovna znanost uče, da
nam bo v tem maju bogato gradivo za premišljeje Marija v posebnem sorodstvu z Bogom. Prav ta
vanje. Pesem je vzeta iz bogate pesmarice Hvalimo
vidik sorodstva z Bogom nam v posebni meri odkriva
Gospoda iz leta 1979, ki jo je treba še in še teološko
veličino Božje Matere.
in najbolj pridigarsko obdelovati, saj še velja staro
Tebe je za hčer izbral sam Bog Oče večni. Bogu
pravilo: lex orandi – lex credendi. Iz molitev in pesmi
Očetu je Marija hči. Sveti očetje jo pogosto imenujejo
Božjega ljudstva se da lepo razbrati, kaj je verno
»prvorojena, erdinorojena, nadvse ljubljena hčerka
ljudstvo verovalo.
Boga Očeta.«
Tri kitice ima ta pesem. Iz
To Marijino otroštvo pred Bolatinščine jih je prevedel pesnik
gom je različno in mnogo višje
Blaž Potočnik, župnik v Šentviod našega Božjega otroštva.
du nad Ljubljano. Prva in tretja
Mi smo Božji posinovljenci po
Zdrava, zemlje vse Gospa posvečujoči milosti, Marija pa je ljukitica sta precej splošne vsebine. Prva
in nebes Kraljica!
je slavilnega značaja. Marijo naslavlja
bljena hči nebeškega Očeta, tudi če
Zdrava,
zvezda jutranja, ne gledamo na neizmernost milosti, ki
z vrsto naslovov: Gospa vse zemlje,
Kraljica nebes, Zvezda jutranja, Devic
jih je prejela. Marija je tako drugače
vseh devic Devica!
devica, Mati milostna, predvsem pa
Božja posvojena hči kot mi. Seveda
Zdrava, Mati milostna,
ugotavlja, da je Marija brez madeža
je potem Božja posvojena hči tudi po
lepa vsa in sveta!
spočeta. V tretji kitici poudarja naše
posvečujoči milosti, ki jo je prejela.
Ni na tebi madeža,
razmerje do Marije, kaj nam Marija
Tudi v tem pomenu je prvorojena
čista si spočeta.
pomeni. Ona je: upanje zgubljenim,
in edinorojena in preljubljena Božja
roka potopljenim, luč rešilna v temi.
hčerka zaradi izrednega bogastva
Tebe je za hčer izbral
Zato se ji izročamo.
milosti, po kateri presega vse angele
sam Bog Oče večni,
Svojevrstna pa je druga kitica,
in svetnike.
Jezusa je tebi dal,
verjetno nekaj edinstvenega med
Jezusa je tebi dal, Materi presrečni.
pesmimi, ki jih ta mesec premišljujeMarija je resnična mati Božjega Sina
Materi presrečni.
mo. Na kratko in natančno razmišlja
v njegovem zemeljskem rojstvu in
Sveti Duh te je vesel
o Marijinem razmerju do oseb Svete
času. To materinstvo neskončne časti
videl večno zvesto
Trojice.
je seveda najlepše in najpopolnejše;
in Devico te sprejel
Že vsaka stvar je z Bogom kot svoje edinstvena popolnost, ki nam jo
v ljubljeno nevesto.
jim Stvarnikom v posebni najtesnejši
beseda materinstvo le slabotno izraža.
zvezi, za katero nimamo primera v
Posebnost tega materinstva je tudi
Ljuba Mati milosti,
medsebojnih zvezah med stvarmi:
ta, da sta si Mati in Sin drug drugega
upanje zgubljenim,
Vsa je od Boga, vsa njegova in samo
izvolila svobodno. Njen Sin je večen in
po njem biva. Do zadnjega vlakna
si je Marijo za mater od večnosti izvolil
luč rešilna si v temi,
bitja jo preveva njegova moč in drži
in jo z vso ljubeznijo Božjega Sina priroka potopljenim.
njegova ljubezen. Brez te zveze z
pravil in okrasil z vsem nadnaravnim
Tebi izročujemo
Bogom bi stvari ne bilo, in ko bi bila
veličastjem vredne Božje Matere.
svojih src darila,
pretrgana, bi stvar izginila v nič.
Marija je mati v pravem pomeu besprejmi jih dobrotljivo,
Ćlovek v posvečujoči milosti je z
sede, ne le morda po pesniški primeri
Bogom še v čisto posebni, nam tu
ali v pomenu, kot imenujemo ženo na
o Devica mila.
nedoumjivi nadnaravni zvezi. Bog je v
primer “mater umetnika”, pa ni v res
njem na poseben način s svojo močjo in ljubeznijo in
nici rodila umetnika, temveč človeka, ki je po svoji
je človek z Bogom na poseben način združen. Po tej
zmožnosti šele postal umetnik. Marija je resnično
zvezi je človek poseben Božji prijatelj, Božji otrok,
Božja mati, ker je mati človeka, ki je bil obenem Bog,
dedič nebes. Sveto pismo ga tako imenuje. Seveda
učlovečenega Boga. Tega je Marija rodila in mu je
Bog kot neskončno čist duh nima med ljudmi sorod
prava mati v vsem, kar ta beseda pomeni v bistvu
nikov v naravnem pomeni besede, ker je en sam in
popolnosti, kakor je njeno materinstvo izredno in
neskončen. A Sveto pismo samo za to posebno zvezo
edinstveno, eno samo.
z Bogom uporablja izraze iz človeškega sorodstva,
Marija je Kristusu, učlovečenemu Bogu, dala vse
ki pomenijo najtesnejšo zvezo med ljudmi, zvezo
in mu je vse, kar človeška mati da in je svojemu
po krvi in ljubezni.
otroku, prav nič manj. Marija je spočela, nosila, roMarija je kot mati učlovečenega Boga poleg tega
dila, dojila učlovečenega Boga. Mogli bi naštevati še
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vse drugo, kar dobra mati da in je svojemu otroku.
Marija je v vsem tem najpopolnejša in najboljša Mati
najboljšemu Sinu.
Sveti Duh te je vesel videl večno zvesto in Devico
te sprejel v ljubljeno nevesto. V razmerju do tretje
Božje osebe je Marija kot Mati Božje svetišče, tempelj Svetega Duha, njegova nevesta in mati tistega,
iz katerega Sveti Duh izhaja.
V duši, ki je posvečena po milosti, na poseben
način prebiva Sveta Trojica, vse tri Božje osebe.
Posvečenje duše se pripisuje Svetemu Duhu, zato
se taka duša imenuje tempelj Svetega Duha, ker se

Niko Kuret

VNEBOHOD

Vnebohod je eden najstarejših praznikov krščanstva, obhajali so ga že proti koncu 3. ali v začetku 4.
stoletja. Sv. Avguštin ga šteje med praznike, ki da
so ga uvedli apostoli ali kak splošni koncil. Vnebohod
sklene velikonočno štiridesetdnevje (quadragesima)
in pade zato zmerom na četrtek. Ko pri veliki maši
duhovnik prebere evangelij, ki pripoveduje, kako se
je Kristus vzdignil v nebo, ugasne diakon velikonočno
svečo, ki je kot simbol Kristusov gorela med službo
božjo ves čas od vstajenja dalje. Zdaj je Kristus odšel
k Očetu, njegov simbol izgine. Pomembnost tega
praznika dokazuje, da so ga proti koncu srednjega
veka praznovali z osmino.
Za vnebohod so na Slovenskem v rabi različni
ljudski nazivi. V Prekmurju mu pravijo ponekod
“véliko Telovo”. V Slovenskih goricah je v rabi naziv
“križevo”. “Križi” ga imenujejo v Beli krajini, “križni
četrtek” na Krasu. Iz nemščine je
popačenka “afrten” (Auffahrt), ki jo
srečujemo po nekaterih trgih na Gorenjskem (Motnik), pa tudi splošno pa
Dolenjskem (Žužemberk, Raka).
Cerkev, ki je neukemu ljudstvu
zmerom rada nazorno prikazovala
verske resnice in dogodke iz “zgodovine odrešenja”, je tudi na praznik
vnebohoda prirejala v bogoslužnem
okviru prizor vnebohoda. Kip vstalega
Zveličarja, ki je od velike noči stal na
oltarju, so s posebnim obredom vzdignili pod cerkveni strop, kjer je skozi
odprtino izginil pod streho. Izpod strehe so padale nato različne dobrote, za
katere so se zlasti fantiči v cerkvi vneto ruvali. Če
je bil vrišč prehud, je sledilo še nekaj curkov vode.
Ta obred je ostanek starejših vnebohodnih iger in
je v tej obliki le še nem prizor. Že takšen je vzbujal
pohujšanje resnih protestantskih pridigarjev, protireformacija pa ga je s svoje strani spretno izrabljala
za pritegnitev vernikov. Trezno razsvetljenstvo ga je
naposled neusmiljeno odpravilo.
Tudi na Slovenskem so uprizarjali Kristusov vnebohod na opisan način. Poročilo o njem imamo iz
Dobrle vasi na Koroškem. Po starem obredniku je
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ji v bogastvu milosti noben ustvarjeni duh ne more
primerjati. Sveto pismo samo tudi spominja na posebno čudežno delovanje vsemogočne moči Svetega
Duha v Mariji: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč
Najvišjega te bo obsenčila« (Lk 1,35). Prav zaradi
teh besed Svetega pisma, s katerimi delo Božjega
učlovečenja pripisuje Svetemu Duhu, cerkveni očetje
Marijo pogosto imenujejo nevesto Svetega Duha,
tako kot naša pesem.
Kot je sprejela svojega Sina, tako bo Marija sprejela tudi nas. Zato ji recimo: Tebi izročujemo svojih
src darila, sprejmi jih dobrotljivo, o Devica mila.

potekala slavnost takole:
Na praznik vnebohoda je bil ob osmih zjutraj obhod po pokopališču, ki sta mu sledili pridiga in služba
božja. Ob pol enih popoldne je vabil veliki zvon k
obredu vnebohoda. Duhovnik, ogrnjen s pluvialom,
je odšel ob enih z ministranti, cerkovnikom in pevci
v cerkveno ladjo, kjer je stal na mizi med dvema
lestvama kip vstalega Zveličarja. Duhovnik ga je
pokadil s kadilom, ga nato prijel, začel vzdigovati
zmerom više in zraven pel z zmerom višjim glasom:
Ascendo ad patrem meum
et patrem vestrum, halleluja
(Odhajam v višavo k svojemu očetu
in vašemu očetu, aleluja)
Verjetno je bil na glavi Kristusovega kipa pritrjen
obroček in na njem vrvica, po kateri so, stoječ na
obeh lestvah, kip počasi dvignili do stropa. Dokler
ge je bilo videti, je duhovnik incenziral
(kadil s kadilom). Nato je kip izginil –
kako in kje, obrednik ne pove.
Potem je duhovnik odpel praznično
molitev ter Benedicamus Domino in se
vrnil v zakristijo.
Cerkveno opravilo je bilo s tem
končano, sledil je zlasti mladini namenjeni del. Z vrha sta se namreč
nenadoma spustili lutka v podobi hudiča in bel golob, na tla pa so se vsule
hostije, sadje, lecet in podobno, kar
je pač prispevalo cerkveno vodstvo.
Zatem so sledile večernice in nato
procesija z vsemi banderi do treh križevih kapel v vasi in k eni zunaj vasi.
Pri vsaki je duhovnik odpel začetek enega izmed
evangelijev (inicije). Če je bilo slabo vreme, so bile
procesije naslednjo nedeljo.
Obrednik je v svojem opisu kratek. Poročila iz
drugih krajev, čeprav zunaj slovenskega ozemlja,
ga dopolnjujejo. V očeh strogih jožefincev je šlo za
“zlorabo”. Zato ga je, postavim, za ozemlje salzburške nadškofije nadškof Hieronim Colloredo leta
1875 odločno prepovedal. Zaman so bile prošnje
starejših dekanov in župnikov, naj bi bil obred še
naprej dovoljen.
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Wilhelm Hünermann

VRNITEV K OČETU

Mesec ijar je šel h kraju. Binkoštni praznik je bil
pred vrati. Apostoli so po Gospodovem naročilu še
enkrat potovali v Jeruzalem. Vpričo Svetega mesta
naj bi se zgodilo še zadnje veliko dejanje Gospodovega življenja.
Z Janezom je prišla tudi Jezusova Mati. Ni se
vrnila v Nazaret, ostala je kar pri Janezu v revni
ribiški kolibi v Betsajdi pri Kafarnaumu. Štirideseti
dan po veliki noči so se apostoli spet zbrali in sicer
pri zajtrku v dvorani zadnje večerje. Jezus je še
enkrat prišel k njim kot gost. Z njimi je jedel kruh
in jim nato govoril:
»To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil
še pri vas. Treba je, da se izpolni vse, kar je pisano
o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.«
Tako kakor emavška učenca, je sedaj tudi apostole spomnil na stare prerokbe. Nadaljeval je:
»Tako je pisano: Kristus bo trpel in tretji dan vstal
od mrtvih, in v njegovem imenu se bo začelo v Jeruzalemu oznanjevati vsem narodom spreobrnjenje,
da bodo dosegli odpuščanje grehov. Vi ste priče teh
reči. In glejte, poslal bom na vas obljubo svojega
Očeta; vi pa ostanite v mestu, dokler ne prejmete
moči od zgoraj!«
Vstali so in odšli po isti poti, ki so jo prehodili v tisti
najstrašnejši noči. Vzpenjali so se na Oljsko goro,
vendar se niso ustavili v vrtu Getsemani, ampak so
odšli naprej proti Betaniji. Na vrhu je Jezus obstal,
se obrnil in še enkrat z dolgim pogledom objel kupole in mogočne zidove Svetega mesta. Gledal je
in molčal. Apostolom se je zdelo, da se bo zdaj zdaj
zgodilo nekaj velikega, nekaj nezaslišanega, čudež
nad čudeži.
Peter se je preril v ospredje. Glas se mu je tresel
od razburjenja, ko je vprašal:
»Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko
kraljestvo?«
Jezus ga je žalostno pogledal. Ga Peter še vedno
ne razume? Da, kraljestvo bo prišlo! Toda ne bo se
imenovalo Izrael! Bog si je izbral vsa ljudstva sveta. Ko pa bo prišel Sveti Duh, učitelj Resnice, tedaj
bodo padle še zadnje mrene z njihovih oči; razumeli
ga bodo in se kot njegovi oznanjevalci razkropili po
cestah vsega sveta.
Spet jih je nagovoril. Njegov glas je mogočno

donel v svetle višave:
»Ni vam dano, da bi vedeli za čase in trenutke, ki
jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste
moč Svetega Duha, ki bo prišel na vas in boste moje
priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter
do skrajnih meja sveta!«
Besede so slovesno donele po pobočju Oljske
gore. Obraz mu je zasijal v čudoviti svetlobi. Žarki
nadnaravne luči so lili tudi iz njegovih ran na rokah, nogah in prsih. Sedaj je zažarelo tudi njegovo
oblačilo. Da, tako kakor takrat, ko se je spremenil
na gori Tabor!
S sinjega neba se je spustil srebrn oblak in obstal
pri njegovih nogah. Prav takšen je nekoč obdajal največjo svetinjo njihovih prednikov – skrinjo zaveze.
V njegovi bleščavi se je začel dvigati. Še enkrat je
dvignil roko, blagoslovil enajsterico in svojo mater,
ki je stala ob njegovem najdražjem učencu, nato se
je dvignil više in više v večne višave, od koder je
nekoč prišel, da bi odrešil svet.
Ko so še vedno negibno stali in strmeli v nebo,
sta pri njih z rahlim šumom obstala nebeška glasnika: dva angela v svetlih oblačilih, ko da so tkana in
sončnih žarkov, sta jih nagovorila:
»Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo?
Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav
tako, kakor ste ga videli iti v nebo!«
Veselja in žalosti so bila polna njihova srca, ko
so se vračali na Sion. Videli so Gospoda v njegovi
slavi! Odšel je k Očetu, v večne višave, v neminljivo
kraljestvo luči, v slavo božjega Sina! Sami pa so
ostali tu, na mračni zemlji, da bodo zanj pričali. Ah,
ubogi, nemočni ljudje so! Kako naj uresničijo svoje
poslanstvo?
»Maran atha!« so v svojih srcih hrepeneče vzdihnili.
»Gospod, pridi kmalu!«
Marija, Gospodova Mati, je kot tolažnica ostala
med njimi. Skupaj z njo s v molitvi dvigali roke in
prosili za moč z višav, ki jim jo je bil Gospod obljubil.
»Pridi, Sveti Duh! Daj nam svojo luč in ogenj!
Pridi z ognjenim viharjem svoje ljubezni!. Pridi v
naša srca! Strah in malodušje v njih sežgi! V svoji
luči nam daj spoznati Resnico! Daj, da bomo oznanjevalci tvoje slave! Amen!

Nekaj desetletij kasneje je pisal Janez poročilo o Gospodovem čudežnem življenju. Mogočno
se začenja njegov evangelij. Postavlja besedo na besedo, kakor da bi silne kamnite kvadre zlagal za novo tempeljsko stavbo. Ni pisal s peresom, z žarečim dletom je klesal za vsa tisočletja
pričevanje večne Besede, veselo oznanila Življenja in slave:

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in
Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu.
Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je
nastalo.
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.
In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela...
V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.
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Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanjo
Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso
rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak
iz Boga.
In Beseda je postala meso in se naselila med nami.
Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od
Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.
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naša kultura

Silvester Čuk

JAKOB A LJAŽ
6. JULIJ 1845 – 4. MAJ 1927

»Jakob Aljaž od leta 1889 župnikuje na Dovjem pod Triglavom in vsa
dolga leta do današnjega dne je z neverjetno telesno in duševno čilostjo, s
čudovito preudarnostjo in spretnostjo na poljih in pri nalogah, za katere je
sicer treba strokovnjaških študij in izkušenj, kot samouk in bister opazovalec
vedno pogodivši pravo, deloval neumorno in z veliki žrtvami za odkritje in
pristop najlepšega, najvišjega slovanskega pogorja, očaka Triglava in njegove okolice, stal je od početka na idealnem narodnem stališču in se je zato
z vso vnemo oklenil našega Planinskega društva, ki je zmagovito tekmovalo
z nasprotniki in moglo razviti delovanje, katerega uspehi se morejo meriti
z onimi v najkulturnejših državah. Brez župnika Aljaža bi ti uspehi sploh ne
bili doseženi, vsekakor pa ne v sedanjem obsegu.«
Tako je uredništvo Planinskega vestnika januarja 1922 slavilo ‘triglavskega
župnika’ Jakoba Aljaža, ko so začeli objavljati njegove zanimive Planinske
spomine, ki so izhajali na prvih straneh do junija 1923. Ta ‘očak’ slovenskega
planinstva si je sam postavil spomenik na vrhu Triglava, najvišje slovenske
gore – Aljažev stolp.

Domotožje
ga je privedlo z Dunaja domov
V Planinskem vestniku (avgust-november 1923)
v Opisu mojega življenja je spregovoril o sebi. Rodil
se je 6. julija 1845 v Zavrhu pod Šmarno goro kot
četrti od osmih otrok kmečke družine. Oče je bil nevešč branja, mati pa je znala dobro brati in je imela
skoraj vse nabožne bukve zadnjih dveh stoletij. Na
prigovarjanje materinega sorodnika kanonika Jurija
Zavašnika, ki je spoznal nadarjenost malega Jaka, so
ga vpisali v ljubljanske šole. Po maturi leta 1866 je
šel študirat na Dunaj za profesorja klasičnih jezikov.
Pridružil se je literarnemu krogu, ki se je zbiral okrog
Stritarja. Kmalu se mu je začelo tožiti po domovini,
posebno po gorah, ki jih je v mladih letih občudoval
s Šmarne gore. Na Dunaju je vzdržal samo eno leto.
Vrnil se je domov in se vpisal v ljubljansko bogoslovje. V duhovnika je bil posvečen leta 1871. Po
novi maši je služboval kot kaplan v Tržiču, od tam pa
je šel za župnika na Dobravo pri Kropi in od tam se
je leta 1887 prvikrat povzpel na Triglav, ki je postal
njegova velika ‘ljubezen’, zlasti po letu 1889, ko
je prišel v njegovo bližino kot župnik na Dovjem.
Ljudem, ki so bili zaupani njegovi skrbi, je bil kakor
oče. Svojim Dovžanom je bil tudi svetovalec v raznih
zadevah, rad jih je materialno podprl. Na Dovjem je
ostal vse do smrti 4. maja 1927. Do leta 1904, ko
je prestal težko operacijo, je neštetokrat plezal po
strmih stenah ob vsakem vremenu, pa je ostal cel in
zdrav. Kratka pot po ravnem, iz cerkve v župnišče,
pa je bila zanj usodna: padel je in si zlomil nogo, za
posledicami te nesreče je umrl.
Na njegovem nagrobniku na južni steni dovške
cerkve je napis, ki ga je sestavil pesnik Silvin Sardenko: “Vsako jutro v zarji novi / naši zažare vrhovi
/gledajo, kdaj prideš spet, / ki si bil jim varuh svet:
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/ Naš triglavski kralj Matjaž
/ župnik z Dovjega – Aljaž”.

Najvišji posestnik –
‘lastnik’ vrha Triglava
Takrat, ko je Jakob Aljaž prišel za župnika na
Dovje, so se po naših gorah šopirili Nemci. Leta
1893 je zaživelo Slovensko planinsko društvo, ki
je temu hotelo narediti konec. Dovški župnik je šel
takoj na delo. Leta 1895 je na vrhu Triglava (2.864
m) postavil stolp, potem ko je skalni vrh odkupil od
dovške občine za 1 goldinar in tako postal ‘najvišji
posestnik’ na Slovenskem. Njegov načrt za stolp je
izboljšal mojster Anton Belec iz Šentvida. Stolp ima
obliko pokončnega valja s premerom 125 cm, okrog
tri metre višine, s streho v obliki stožca. Zgrajen je
iz kosov železa, težkih od 15-20 kg, ki so jih krepki
nosači znosili na Triglav, mojster Belec s pomočniki
ga je 7. avgusta 1895 postavil. Aljažev stolp je bil
kmalu široko znan, po planincih, po pripovedovanju
in po razglednicah, zlasti pa je zaslovel po Janku
Mlakarju, ki je popisal, kako je Trebušnika peljal na
Triglav in ga komaj stlačil v stolp.
To je bil samo začetek. Na veliko jezo Nemcev je
leta 1896 začela rasti Triglavska koča na Kredarici.
Les zanjo so spravljali gor pozimi po posebni Aljaževi tehniki, drugi gradbeni material pa so na svojih
hrbtih znosili močni fantje iz Kota na Kredarico. Koča
je bila slovesno odprta 10. avgusta 1896. S to kočo
se je začelo množično zanimanje za Triglav. Turisti
so prihajali zlasti ob nedeljah, zato se je kmalu
pokazala potreba po kapelici in še isto leto je Aljaž
nedaleč od koče dal postaviti kapelico v čast Lurški
Materi Božji. Po njegovi zamisli, z njegovim delom
in denarjem so planinci dobili še Staničevo zavetišče
pod vrhom Triglava, Aljaževo malo kočo v Vratih
in Aljažev dom v Vratih. Lastnoročno je napravil in
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popravil več planinskih poti v Triglavskem kraljestvu.

Slovenska planinska himna
‘Oj, Triglav moj dom’
Jakob Aljaž ni bil samo navdušen planinec, ampak
tudi glasbenik in skladatelj. Že kot osmošolec je vodil
zbor gimnazijcev in pel v kvartetu. Bil je glasbeni
samouk, v svet glasbe ga je temeljiteje uvedel Anton
Foerster, s katerim ga je vezalo iskreno prijateljstvo.
Podpiral je njegovo cecilijansko prizadevanje, da iz
cerkvene glasbe odstrani vse posvetne vplive. Na
Dovjem je Aljaž ob spodbudi Antona Foersterja in
Mateja Hubada začel tudi komponirati. Napisal je
kar lepo število zborovskih skladb, ki so po oceni
skladatelja Stanka Premrla »preproste in lahke,
a krepke in so se mnogo pele.« Najraje je imel
besedila Simona Gregorčiča. »Dopisovala sva si z
Gregorčičem. Zelo ga je veselilo, ker sem uglasbil
več njegovih pesmi v lahkem slogu.« Med drugimi

je uglasbil njegovo pesem Nazaj v planinski raj, ki
so jo zapeli ob pesnikovem pogrebu v Gorici 26.
novembra 1906, preden so ga umrlega prepeljali k
zadnjemu počitku k Svetemu Lovrencu na Libušnje.
Na tej zadnji poti je prijatelja spremljal tudi Aljaž.
Gotovo pa je najbolj znana Aljaževa pesem Oj,
Triglav moj dom, za katero je besedilo napisal znani
slovenski filozof Aleš Ušeničnik pod psevdonimom
Slavin. Prvič je bila objavljena že leta 1896 v Planinskem vestniku. Za moški zbor je bila prirejena
kot slavnostna pesem ob odprtju Triglavske koče
na Kredarici 10. avgusta 1896. Postala je ‘himna’
slovenskega planinstva. Po sodbi glasbenih strokovnjakov je Aljaževo najpomembnejše delo za slovensko glasbo Slovenska pesmarica v dveh delih (1896
in 1900). V njej je zbral najbolj znane zborovske
skladbe slovenskih skladateljev in je z njo spodbudil
nastajanje pevskih zborov na podeželju in širjenje
slovenske umetne pesmi med ljudstvom.

islam in migranti

Zala Tomašič

MUS LIMA NSKO NASI LJE
TERORISTIČNI NAPADI PO EVROPI
SO NEPOSREDNA POSLEDICA ŠIRJENJA ISLAMA

V šoli smo se učili, da so vse religije, vključno z
islamom, dobre in da problem nastane, ko jih fanatiki
zaradi nerazumevanja v praksi izrabijo in napačno
interpretirajo. Z drugimi besedami, islam je v teoriji
čudovita religija, v praksi pa je zaradi fundamentalistov zlorabljena za množične teroristične napada v
imenu Alaha. Podobno trditve sem slišala tudi glede
pravic žensk v islamu in o tem, kako naj bi bile enakovredne možem ter kako je nošnja burk ali podobnih
pokrival njihova svobodna izbira. Prav zaradi tega
sem se odločila Koran tudi sama prebrati, in čeprav
sem ta čas šele na stoti strani, mi je postalo jasno,
da je islam že v teoriji nekoliko zgrešena religija.
“Prepovedane so vam tudi poročene ženske, razen
tistih, ki jih zasužnjite med vojskovanjem. Tako vam
odreja Božja knjiga! Vse druge ženske so vam dovoljene, če jim nameravate dati poročna darila in se
z njimi poročiti.” (4:24) “Če katera od žena postaja
nepokorna, jo sprva opomnite, nato se od nje ločite v postelji, in če je treba, jo tudi udarite.” (4:34)
“Moški so zaščitniki žensk, ker je Bog odlikoval ene
nad drugimi in ker moški vzdržujejo ženske s svojim
imetjem.” (4: 34)
To je le nekaj citatov iz Korana iz poglavja o ženskah. Da, res je, da Koran govori o enakosti moških
in žensk pred Alahom in da bodo pravi verniki ne
glede na spol nagrajeni ali kaznovani v posmrtnem
življenju. Toda iz navedenih citatov je jasno, da Koran moškim in ženskam ne določa enakopravnega
položaja na tem svetu. Zanimivo je tudi, da je za
večino grehov moških dovolj, da se ti pokesajo, med148

tem ko si ženske zaslužijo stroge nehumane kazni.
V primeru prešuštvovanja smrt − »jo imejte zaprto
v hiši, dokler je ne vzame smrt – ali pa bo Gospod
poskrbel za drugačno rešitev«. (4:15)
Čisti islam je agresivna religija
Brez dvoma ima tudi Biblija zgrešene citate, vendar je Cerkev javno razjasnila, da Svetega pisma
ne smemo jemati dobesedno, temveč simbolično.
Koran, njihove zakone pa tudi v današnjem času
jemljejo dobesedno. To celo spodbujajo, zaradi česar
je islam tako problematična vera. Tako kot Sveto
pismo je tudi Koran nujno treba razumeti simbolično
in v duhu časa, v katerem je bil napisan. Po mojem
mnenju je bil že takrat problematičen, vendar je
nekatera pravila vseeno laže razumeti, ko razumemo način življenja ljudi v 8. stoletju. Svinina je na
primer hitro pokvarljivo meso, če ni pravilno hranjena na hladnem. Hladilnikov v 8. stoletju še ni bilo,
temperature na Arabskem polotoku pa zelo visoke
in veliko ljudi se je s pokvarjeno svinjino zastrupilo,
kar so lahko preprečili le s tem, da so prepovedali
jesti svinjino. Podoben razlog je tudi za prepoved
govedine v hinduizmu.
Dve najbolj problematični težavi v islamu sta
odnos do žensk in pobijanje “nevernikov”, in če naj
islam velja za čudovito in dobro religijo, ga je nujno
treba reformirati. Razumem, da so države suverene
in da razen javne obsodbe muslimanskih držav in
njihovega ravnanja s pripadniki drugih ver in žensk
Evropa v tistih državah ne more rešiti problema.
Toda na evropskih tleh, v evropskih državah − in
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tega ne morem dovolj poudariti − je absolutno treba prepovedati vsakršno zatiranje žensk in drugih
ver, dokler imamo še to moč. Teroristični napadi po
Evropi so neposredna posledica širjenja islama na
naših tleh. Enako velja za povečanje števila posilstev
in napadov na ženske. Čisti, dobesedni islam, ki je
zaželen v muslimanskih državah in h kateremu naj
bi se vsi muslimani vračali, je agresivna religija, ki
pobija nevernike in zatira ženske. Evropa tega na
svojih tleh ne sme dopustiti.

Svoboda veroizpovedi nikomur ne daje pravice,
da zatira ali pobija druge ljudi. Moški in ženske so
enakovredni in imajo na tem svetu enake pravice.
Prav tako so enakovredni pripadniki vseh ver po
svetu in nemoralno, nehumano in kaznivo dejanje je ubiti kogarkoli zaradi njegovega verskega
prepričanja, če z njim ne posega v pravice drugih
posameznikov. Vsi muslimani, ki pridejo v Evropo,
morajo to sprejeti. Enakopravnost ljudi ni nekaj, o
čemer se bomo pogajali.

MIGRA NTI: P LAT ZVONA!
Čez državno južno mejo prihaja čedalje več
migrantov, še bolj narašča število tihotapcev ljudi.
Hkrati tudi državni sekretar v kabinetu predsednika
vlade Marjana Šarca, ki se ukvarja predvsem z varnostnimi vprašanji, potrjuje, da je vprašanje nezakonitih migracij veliko varnostno vprašanje in da gre pri
tem za kriminalna dejanja. Tveganje pa predstavlja
predvsem struktura nezakonitih migrantov.
Doslej so nas stali 72,5 milijona evrov, kmalu bo
to presegalo 100 milijonov evrov. Ob tem je vlada
v preteklih dneh razkrila, da so nas migranti in migracije v zadnjih letih stale neverjetnih 72,5 milijona
evrov. Resda največ v letih 2015 in 2016, vendar
tudi lanskih 10,3 milijona evrov za migrante ni malo.
Samo januarja 2019 pa smo davkoplačevalci za
migrante plačali 600 tisoč evrov. V celem letu načrtujejo skoraj 10 milijonov evrov. Z dosedanjimi 72,5
milijona evrov za migrante in načrti do leta 2021 v
višini okoli 28 milijonov evrov pa bo to že presegalo
100 milijonov evrov.
Dvig najnižjih invalidskih pokojnin, za kar bi potrebovali 30 milijonov evrov, pa bi ogrozil državne
finance
Ob tem spomnimo, da so vladajoče stranke (LMŠ,
SD, SMC, DeSUS, SAB in Levica) v četrtek zavrnile
predlog, po katerem bi se najnižja invalidska pokojnina povišala na 392 evrov, kolikor znaša tudi
socialna pomoč. Z izgovorom, da bi to letno stalo
okoli 30 milijonov evrov, tega pa menda državni
proračun ne bi prenesel.
Okoli 10 tisoč invalidskih upokojencev, ki zaradi bolezni in invalidnosti ne morejo več opravljati
svojega dela, je tako prepuščenih životarjenju, saj
mesečno prejemajo manj, kot če bi bili prijavljeni
na zavodu za zaposlovanje in bi prejemali socialno
pomoč v višini 392 evrov. Kar 10.000 invalidov
mesečno namreč prejema nižjo pokojnino od tega
zneska, največ je takšnih, ki prejemajo vsega od 200
do 300 evrov mesečno. Kako lahko mesec preživijo
s tem, pa si lahko predstavljamo. Nadalje kar dve
tretjini upokojencev prejema pokojnino, nižjo od 638
evrov, kar je v Sloveniji meja za revščino.
Ob vsem tem pa smo priča desetinam milijonov
evrov, ki jih plačujemo za ilegalne migracije, za katere zdaj že v Šarčevem kabinetu priznavajo, da gre
tudi za velika varnostna tveganja. Kljub temu se ne
zganejo, da bi to preprečili. Še več. Lokalna območja
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in tamkajšnje prebivalstvo prepuščajo vsemu temu.
Občanom ne dovoljujejo niti pravice o odločanju,
nalagajo pa jim še dodatne obveznosti. Med drugim
morajo občani tudi sami plačevati pospravljanje in
odvoz smeti ter odpadkov, ki jih ti migranti puščajo
na njihovih območjih.
Izjava, ki bi bila v ponos tudi največjim svetovnim diktatorjem: »V vladi referenduma enostavno
ne bomo dovolili!«
Kako si v vladi predstavljajo svoje delovanje, pa
kaže tudi naslednja izjava državnega sekretarja v
Šarčevem kabinetu, ki jo je včeraj izrekel v enem
izmed pogovorov. Vprašanje je bilo glede Ilirske
Bistrice, kjer občina nasprotuje postavitvi migrantskega centra (s 600 do 1.000 posteljami). Zato so
razpisali občinski posvetovalni referendum. Ta naj
bil 14. aprila 2019, vendar so vladajoči to zaustavili.
O tem zdaj odloča sodišče. Državni sekretar pa je
o tem vprašanju dejal, da je stališče vlade o tem
jasno: lokalni referendum o vprašanju migrantov
ni primeren, zanj tudi ni pravne podlage. »Na vladi
tega enostavno ne bomo dovolili.«
V Jelšanah ustanovili
Civilno iniciativo za varovano mejo
V Jelšanah imajo domačini vsega dovolj. Kot
pravijo, si niti popoldne ne upajo več na svoja dvorišča. Pred dnevi so ustanovili tudi Civilno iniciativo
za varovano mejo. Med prvimi aktivnostmi bosta
zbiranje podpisov pod peticijo in protestni pohod
do meje. Po napovedih se bodo povezovali tudi z
drugimi iniciativami v Sloveniji. Podobne so v Beli
krajini, na Obali in Velenju, zamrla ni niti v Lendavi.
Predsednik Krajevne skupnosti Jelšane in pobudnik za ustanovitev tamkajšnje civilne iniciative Ivan
Ceglar, zdaj pa tudi predsednik, je ob ustanovitvi
iniciative za medije dejal: “Od države moramo
zahtevati, da s policijo, vojsko in drugimi sredstvi
opravi svojo nalogo in zagotovi, da migranti ne bodo
nezakonito prehajali meje. Če schengenska pravila
veljajo za nas, morajo tudi za njih.”
Ceglar je povedal, da je ustanovitvi civilne iniciative botrovalo predvsem vsakodnevno srečevanje
z migranti, ki hodijo mimo hiš v neposredni bližini
državne meje, krajanom vzbujajo strah, povzročajo
škodo in puščajo za seboj odpadke. “Zdaj si že popoldan, kaj šele zvečer ali ponoči, mnogi ne upajo
več na svoja dvorišča. Še posebej to velja za naše
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žene in dekleta,” je še povedal Ceglar, ki se tudi sam
dnevno srečuje z ilegalnimi migranti.
Tudi evropska poslanka Romana Tomc
zagovarja zaprte meje
O tem, da morajo biti državne meje pod nadzorom, je v petek na pogovoru v črnomaljskem
Pastoralnem centru govorila tudi evropska poslanka Romana Tomc. Na vprašanje o ilegalnih prehodih
je poudarila, da sta model Viktorja Orbana (Madžarska) in njegov sistem obnašanja do migrantov
povsem dostojna. “Bil je dovolj močan, da je zdržal
vse pritiske in postavil meje svoji državi. Mi imamo
pravico in moramo zagotoviti, da vemo, kdo v našo
državo prihaja. Pride lahko samo tisti, za katerega
vemo, kdo je, in tisti, ki ima dokumente za vstop.

Zagovarjam to, da imamo meje pod kontrolo, torej
zaprte meje,” je dejala evropska poslanka.
Nove poti, odpadki za migranti se kopičijo
O tem, da migranti izbirajo nove metode ali nove
modele za prehod meje, pa je v zadnjih dneh govoril Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve. V
parlamentu je povedal, da ti ubirajo nove poti, vse
več je kriminalnih dejanj, policija pa se mora temu
prilagajati. Pri tem je omenjal prevoze in kriminalne
združbe ter posameznike, ki poskušajo migrante
nezakonito prepeljati preko meje in v notranjost
države.
Vendar pa niso samo ceste tiste, kjer migranti
ubirajo nove poti. V zadnjem času so ostanki za
migranti opazni tudi na Gorjancih.

France Cukjati

TUJEGA NOČEMO –
SVOJEGA NE DAMO!

Brexit ne postavlja le Anglije, ampak tudi kontinentalno Evropo pred usodne odločitve. Britanci bi
želeli ohraniti prost pretok blaga in kapitala, torej
ostati v brezcarinski coni, moti pa jih prost pretok
ljudi (beri migrantov). Evropa je namreč nelegalni
množični migraciji brezglavo odprla vrata in s tem
povzročila normalno reakcijo nacionalno pokončne
Anglije. Iz istih razlogov tudi v kontinentalni Evropi
raste evroskepticizem.
Začelo se je, ko je Merklova lahkomiselno vabila
migrante (ne begunce). Pri tem pa ni vzpostavila
zračnih mostov z Berlinom in množice so se kar peš
odpravile na pot, ki jo spodbujajo Evropi nenaklonjene politike in “trgovci z belim blagom”. Ko pa je
migracija dosegla zaskrbljujočo razsežnost, se je
gospa ustrašila in skušala vsem evropskim državam
vsiliti migrantsko kvoto.
In sedaj tihotapci veselo služijo milijarde evrov,
breme pritiska migrantskih množic pa je naloženo
predvsem na ramena obmejnih držav od Balkana
do Italije in Španije. Kriminal narašča, čeprav se ga
skuša prikrivati z vsemi sredstvi. Vse bolj postaja
očitno, da je Evropska unija v celoti pogrnila na najpomembnejši točki: na zavarovanju svojih zunanjih
meja. Danes je že vsem jasno, da bi lahko kdorkoli z
nekaj sto tisoč vojaki, brez orožja in uniform, zavzel
Evropo. Brez ene same žrtve. Te bi se pojavile kasneje, ko bi bila Evropa zavzeta. Pa ne na strani zavojevalca, ampak na strani avtohtonega prebivalstva.
Sprašujemo se, kako je do tega prišlo? In kaj
storiti, da po brexitu ne bomo dobili še drugih verižnih –exitov?
Opravilno nesposobni: Slepo sprejemati mlade
zdrave migrante in jim za dva tisoč evrov na mesec nuditi brezdelno hotelsko razkošje, je v živem
nasprotju z resno humanitarnostjo. Z dva tisoč
evri na mesec bi na primer slovenski misijonarji v
Afriki dohranjevali, šolali in zdravstveno oskrbovali
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ne enega, ampak dvajset ali trideset otrok, kar bi
pripomoglo k odpravljanju vzrokov za migracije. Če
pa demografsko ogrožene evropske države želijo
priseljence, naj EU zbere povpraševanje in z njim
seznani svoja številna predstavništva po svetu ter
vzpostavi protokol pridobivanja vizuma. Vedeli bi,
kdo prihaja, kam prihaja, kje bo nastanjen in kaj
bo delal. Migranti ne bi bili prisiljeni tihotapcem plačevati po pet do osem tisoč evrov pa tudi dolga in
nevarna pot čez Sredozemlje bi jim bila prihranjena.
Ali se nismo ničesar naučili od urejenih migracij evropskih beguncev po drugi svetovni vojni v
Ameriko, Kanado, Argentino? In če je bilo to možno
takrat, ali ne bi bilo tudi danes, v času elektronskih
komunikacij in letalskih povezav? Bi, če bi imeli
opravilno sposobno vodstvo EU.
Vse bolj sprti: Anarhične migracije ne razdvajajo le evropskih narodov, ampak tudi prebivalce teh
narodov. Tudi Slovence. Eni zagovarjajo množično
in nelegalno migracijo, drugi dopuščajo le zakonito
in preverjeno migracijo. Eni govorijo o ubogih in
usmiljenja vrednih beguncih, drugi pa o neprilagodljivosti islama in ogroženosti slovenske (evropske)
identitete. Eni o demografski potrebi po tujcih, drugi
pa o varnostnem tveganju in porastu kriminala.
Na nek način imajo vsi po svoje prav. A če ne
bomo sposobni mirnega, treznega in konstruktivnega pogovora, nas bodo migracije – tako kot Evropo – dokončno sprle. Je pa migracijski pritisk tudi
priložnost, da se vprašamo o pomenu judovsko-krščanske kulture, slovenske (evropske) identitete in
zahodnega pravnega reda. Dopuščamo, da nekateri
pod temi pojmi ne vidijo nič pozitivnega in obrambe
vrednega, ne sprejemamo pa njihove zahteve, da
se temu vrednotnemu svetu kratko malo odrečemo.
Relativizacija zahodnega pravnega reda pa že
postaja vidna. Pri obravnavi migrantskega kriminala
sodišča evropskih držav vse pogosteje opuščajo soMAJ 2019

dno prakso, uveljavljeno v zahodnem civilizacijskem
okolju, in se vse bolj prilagajajo zahtevam šeriatskega prava. V primerih posilstev, pedofilije, kaznovanja “spreobrnjencev” in celo v primeru napadov
na “nevernike” iščejo evropski sodniki vse mogoče
olajševalne okoliščine, sklicujoč se na muslimansko
kulturo obdolženca. Če pa ob tem še organi pregona
dopuščajo “no-go-cone”, smo že v stanju uspešnega uveljavljanja tuje agresivne kulture in tujega
pravnega reda – na račun ponižujočega ignoriranja
zahodne kulture in zakonodaje.
Tuje sprejemamo – svoje zavračamo: Narobe
in krivično bi bilo, če bi od priseljencev zahtevali, da v
celoti opustijo svojo kulturo in se prilagodijo novemu

okolju bolj, kot pa zahtevajo pravila sobivanja. A še
bolj nerazumljivo je, če se v želji po integraciji mi
prilagajamo prišlekom tako, da žrtvujemo svojo nacionalno identiteto. “Evropa pripada Evropejcem!” je
rekel znani neevropejec, dalajlama. In če gost ne
spoštuje gostiteljevih pravil, postane nezaželen. Tudi
v islamskem svetu je tako. Tuji agresivni kulturi pa
se človek lahko upre le, če premore in spoštuje svojo
lastno kulturno identiteto.
Nekoč smo ponosno govorili: “Tujega nočemo,
svojega ne damo!” Danes pa nam nekateri z očitki
ksenofobije in sovražnega govora vsiljujejo načelo:
“Tujo kulturo sprejemamo, svojo zavračamo!” Tega
pa ne moremo in ne bomo nikoli sprejeli!

Vsaka zahodna ženska, ki se ovija v islamske cunje,
pljuva po svojih prednikih,
ki so ji s krvjo zagotovili svobodo zahodnega sveta.

Bernard Brščič

MISIJONI

P. Vladimir Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

DOVO LITE, DA VAM PREDSTAVIM
V ELIKO SMRTNO KAČO

Pri nas v Sloveniji je maj resnično Marijin mesec.
Vse je v cvetju in neke vrste zelenkasta svetloba
prešinja gozdove in ravnino. In ptički prepevajo; najbrž glasneje tisti, ki so se srečno vrnili v ljube, stare
kraje, pa čeprav jih je pozdravil morda le majhen,
varen kotiček kje pod streho. Pri nas na Japonskem
je maj tudi krasen, a najbolj na severnem otoku Hokáido; tu namreč češnje zažarijo v čudovitih rdečih
barvah šele maja; zima je na tem otoku daljša kot
drugje na Japonskem. V Tokiu pravijo ljudje, da je
maj (v Tokiu) začetek poletja. A danes sem – kot
po navadi s skupino sodelavcev – na južnem japonskem otoku, ki se imenuje (najbrž se še spominjate)
Kjúšu (po naše pisano). Število prebivalcev se bliža
13 milijonom. Je gorato, hribovito otočje, a ne tako
izrazito gorsko, da bi ne dajalo lepote planjavam,
obmorskim kopališčem, globokim gozdovom in brez
številnim brlogom divjadi. Administrativno središče
je mesto Fukuóka, zgodovinsko in kulturno središče
pa je pristaniško mesto Nagasáki.
Naša skupina je – kolikor se spominjam – nekje
med severnimi in južnimi predeli otoka. Nedaleč od
našega gostišča je na hribčku lična katoliška cerkvica, zgrajena ob priliki obiska papeža Janeza Pavla II.
Po sv. maši, ki je vse poživila, si nadenemo karkoli
spominja na nahrbtnik, in jo mahnemo proti bolj
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severnemu delu otoka. Baje nudi z obilico hribov
krasne razglede na manjše otoke, posebno pa na
modro morje, polno belih penečih valov. Ribiških
čolnov in bolj majhnih parnikov tudi ne manjka.
Nebo nad nami je čudovito svetlomodro in včasih ga
preletijo vrane in krokarji in najbrž še kakšne druge
vrste ptiči, ki pa jim ne vem imena. Ne mudi se nam,
cel dan imamo na razpolago. Včasih se ustavimo ob
pogledu na ljubke cvetice, ki krasijo planoto. Nihče
jih ne trga; menda umro, preden bi jih prinesli v
mesto. Morda zaradi zraka. Tak, kot je na otoku, bi
moral biti v vsakem mestu, kar bi nas delalo bolj
razpoložene za smeh in nasmešek ...
Ob vulkanskem vrelcu, ki – kot že stoletja – žubori iz vulkanske zemlje, tako bel in močnat kot
pred stoletji, za nekaj jenov kupimo v vrelcu kuhano
(zaradi vročine morda bolj pečeno) jajce, ki se ga
malce drži vonj po žveplenem vrelcu.
Ves otoški svet se zdi v ravnotežju. Na veliki svet
nas spomni letalo na nebu; morda je vojaško; nas
vsekakor ne moti. Na nekoliko višjem hribu je razgled odkrito razodetje: pod nami se zasveti jezero z
racami, ki mirno plavajo, potapljajo glavice v vodo in
spet nadaljujejo križarjenje. Nahajamo se na novem
hribu, ki je doslej zapiral razgled s svojimi drevesi.
Eden v naši skupini izvleče iz nahrbtnika čutaro
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in nas povabi k požirku. Topel japonski čaj se kar
prilega.
»Odličen požirek za odličen dan!« pripomni
nekdo. Kot da ta odkritosrčna opazka razburi tu in
tam raztresene vrelce, se zemlja naenkrat strese in
nekdo reče:
»Hitro k tistemu debelemu drevesu tam na desni
strani poti!«
Skoraj bežimo k drevesu. In potem izbruhne svet.
Hvala Bogu, ne okrog nas ampak visoko nad nami
in pred nami izbruhne ogenj na skalnatih vrhovih. A
zemlja se trese, trese, trese. En hip porabim za vzdih
“Ljubi Bog, pomagaj nam, a drugi vzdih hip za njim
požre zemlja okrog nas, trese se, trese se, nekje iz
globine prihajajo strašni, divji glasovi in zdaj se trese
tudi veliko drevo, k čigar deblu se stiskamo. Nekaj
pod našimi nogami divje zatrepeta in čisto blizu, pa
sicer tudi tu in tam, izbruhne iz tal črna zemlja in
kamni in nedaleč od nas švigne in zemeljske odprtine velika, dolga kača. Dolga je, sivomodra, trepeta,
iztegne se, pripravljena za pot k nam, dvigne se kot
za skok in – omahne. A zemlja se trese, trese, trese.
Nekaj kakor zamolkel ropot se širi po pokrajini. Tam,
kjer so skalnati vrhovi goreli, še enkrat zagrmi, nekaj
skal v daljavi švigne v nebo, potem je naenkrat vse
tiho in iz doline se zasliši gasilski avto, ki mu takoj
sledi rešilni. Mi ob drevesu to čujemo, a naše oči so
uprte v kačo. Ali živi? Ali je zaspala? Ali je – mrtva?
Mestoma so poti raztrgane. Gasilski avto skuša voziti hitro, a razrahljane in razrušene poti so ovira.
Ko pride avto do nas, skoči z njega gasilec in nas
zaskrbljeno vpraša:
»Je vse v redu?«
Brez besede se nam roke iztegnejo v smeri kače.
Opasan z vdelikim, dolgim nožem, se gasilec napoti
h kači. Za trenutek obstoji, nato z enim zamahom
odreže kači glavo. Preden se vrne k avtomobilu,

nam reče:
»Strupena kača se je pripravljala na jesensko
spanje, a potres jo je pognal na površino. Živa je
zelo strupena. En ugriz je dovolj!«
S prikloni se mu zahvalimo za pojasnilo. Od tu
in tam so odmevali sirene rešilnih avtomobilov. Še
isti dan smo slišali, da je ogenj na tistih skalnatih
vrhovih ubil kakih 38 ljudi, med njimi nekaj, – lahko
bi rekli – slavnih.
Vrnemo se v dolino. Naprej bi itak ne mogli, ker
je kmalu po gasilskem in rešilnem avtu policijski
kordon zaprl dohod do celotne zgornje pokrajine.
V istem gostišču, kjer smo se bili najprej ustavili,
spet dobimo prenočišče – ne samoumevno, ampak
kot “stari” gostje. Pri pokosilnem čaju reče gospa
Tánako, članica naše “delovne” skupine:
»Brala sem o velikem ameriškem živalskem vrtu,
da so v njem imeli nadzornico, ki je leta in leta vsako jutro najprej obiskala oddelek za strupene kače,
kjer je vzela v roko in pritisnila k sebi najprej mlado
strupeno kačo, ki je seveda rasla, a se je zmeraj
dobro počutila, skoraj objeta od nadzornice. Več kot
štirideset let. In prav na nadzorničin rojstni dan jo je
kača – pičila. Zakaj prav na ta dan in brez očitnega
vzroka? Tudi strokovnjaki, ki so bili večkrat svarili
nadzornico, češ kača je kača s strupom v gobcu, si
še danes ne morejo razložiti nesreče. Zdaj sem se
spomnila: prijateljstvo med nadzornico in kačo je
trajalo točno sedeminštirideet let.
Še nekaj moram dodati o gasilcu, ki je kači z
lahkoto odrezal glavo. Rekel je namreč, skorajda
mimogrede: »Te vrste kače so zmeraj smrtno strupene, a v začetku jeseni ali na koncu poletja se jih
loti medlost, ki traja do pomladi.«Kaj pravite, kakšne
vrste kače se je Satan poslužil v Raju? Morda je bila
v Raju ali slovenska pomlad ali japonsko poletje ...

“ZA NARODOV BLAGOR”

P. Bernardin Sušnik

LUTKE IN LUTKAR

Ko človek opazuje slovensko politično dejavnost, posebno še “dejanje in nehanje” Šarčeve vlade (tudi če upošteva, da je samo Kučanova lutka),
se vpraša, ali je res ves svet ponorel. Še posebej stopi to vprašanje na dan, če ne gledamo le na svet včeraj ali pred enim letom, ampak ga primerjamo
s tistim pred desetletji. O tem je napisal zanimivo razmišljanje Ivan Šokić in ga objavil na Nova24tv. Dal mu je naslov, ki verjetno označuje temeljni
greh našega časa in bližnje preteklosti: “Vsi se učijo na pamet, nihče ne zna razmišljati”. Skoraj ni dvoma, da je to vzrok, da je danes v Sloveniji tako,
kot je. Daleč smo namreč od tega, da bi resnično vladala pri nas demokracija v etimološkem pomenu besede, kjer “démos” v grščini pomeni “ljudstvo”,
“krateĩn” pa “vladati”. Taka država bi torej bila, kot so posrečeno prevajali prevajalci Sienkiewiczevih del: “ljudovlada”. Menda nam je vsaj to jasno, da je
Slovenija 2019 daleč od tega, saj danes ne ščebetajo samo vrabci, ampak tudi mediji kar jasno zapišejo, da so tiste “leve” vlade, ki smo jih baje “izvolili”
(Bratuškove, Cerarjeva, in zdaj Šarčeva) bile in so samo fasada, ali, kar zapišimo, samo lutke, ki so smele in morale delati samo tisto, kar je bilo ukazano
iz ozadja, ki ga imenujemo “globoka vlada”, oligarhija, kjer še vedno vladajo stari in prastari komunisti s Kučanom na čelu. Od vseh zemeljskih užitkov, ki
so si jih nekoč privoščili, so jim leta pobrala vse in lahko samo še cedijo sline, ostala je samo še oblast, biti nad drugimi, ukazovati, groziti, tudi likvidirati
... Pa še to jim iz meseca v mesec bolj polzi iz rok, zato so vedno bolj žolčni in strupeni. Kako so si pokorili sodstvo, ki jim je zdaj začelo kazati zobe, bomo
odložili za prihodnost. To pot le o njihovih političnih akrobacijah, ki jim pa že tudi uhajajo iz rok. Tako ne vidijo druge rešitve, kot “zamenjati ljudstvo”
in sicer z migranti, niso se pa še zavedeli, da jim bodo migranti pobrali vse in jih golorite nagnali po svetu ali pa kar v grob.
Oglejmo si Šokićeve ugotovitve.
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Včasih je veljalo, da starši doma skrbijo za vzgojo, učitelji v šoli za
izobrazbo. Resnici na ljubo so za vzgojo skrbeli tako doma kot v šoli.
Sploh v časih, ko je bila fizična oblika kaznovanja nekaj običajnega, ni
bil nihče presenečen, če je poredneža najprej kaznoval učitelj in nato
doma še starši. Nekateri se bodo zgražali, trdili, da so to metode, ki smo
jih kot družba prerasli, a priznamo lahko, da je bilo takrat za disciplino
otrok veliko bolje poskrbljeno, kot je dandanes.
Na misel pride svetopisemski rek: “Kdor prizanaša šibi, sovraži
svojega sina, kdor pa ga ljubi, ga zgodaj vzgaja.”Vsi ti starši, ki tako radi
prizanašajo šibi, bodo trdili, da to počnejo iz ljubezni. Mogoče ljubezni
do samih sebe, kajti to zagotovo ni ljubezen do njihovih otrok. Vsaj ne
na dolgi rok, ko jim otroci prerastejo v nehvaležne, nadute in razvajene
najstnike in na koncu odrastejo v nehvaležne, vase zagledane odtujence.
Ko danes slišim izpovedi mladih učiteljic, kako se obnašajo otroci, si
domišljam, da tega včasih ni bilo. Z gotovostjo lahko trdim, da ko sem
se sam šolal, nismo bili tako razvajeni, domišljavi in nevzgojeni. Še huje
je, ko slišim, da so starši še večji problem od svojih otrok. Malo princesko
nosijo po rokah, da ubogi otrok ne zna niti hoditi po stopnicah − čista
resnica, ne pretiravam. Če sinček edinček dobi štirico pri matematiki,
starši že grozijo z odvetniki in pritiskajo na učitelje, češ naj bodo bolj
“človeški”, saj se vendarle vsak kdaj zmoti.
A niso vsega krivi samo starši. Tudi šolski sistem ima svoje grehe,
zaradi katerih morajo učitelji delati pokoro. Priznati je treba, da vse
odkar imamo institucionalizirano šolstvo, to ni nič drugega kot glorificiran sistem indoktrinacije. Tako je bilo v času Marije Terezije, tako je
še danes. Kdor meni drugače, slepi samega sebe. Ravno šolski sistem
je bil ključen za hitro izoblikovanje nemške nacionalne identitete v
novonastalem nemškem cesarstvu proti koncu 19. stoletja.
Ravno tako bi se slepili, če bi trdili, da šolski sistem lahko pomaga
samo z graditvijo nacionalne identitete. Šolski sistem je samo orodje v

rokah vladajočih. Vsaka politična opcija ga potrebuje za svoje lastne cilje.
Moja generacija je to občutila na lastni koži. Ko je Slovenija leta
2004 vstopila v Evropsko unijo, so nam pri urah državljanske vzgoje prali
možgane s tem, kako je EU super. Vsi po vrsti smo znali zdrdrati, da je EU
najboljša stvar, ki se je zgodila Sloveniji, da je evro zelo dobra stvar, ki bo
koristila Sloveniji, da nam EU omogoča celo vrsto vseh dobrih stvari. V našo
obrambo lahko rečem, bili smo otroci. Nekateri smo nato odrasli in začeli
na EU gledati na nekoliko drugačen način, preizpraševati stvari, ki smo jih
do tedaj jemali za samoumevne. Nekateri tega preskoka niso nikoli storili.
Če so moji generaciji prali možgane z EU, današnjim generacijam
perejo možgane s čim drugim. Glede na različne iniciative, mednarodne konvencije in “neobvezujoče” globalne sporazume, ki zavezujejo,
lahko hitro ugotovimo, kaj je ta čas na repertoarju. Spet bodo nekateri
sčasoma spregledali, številni pa bodo naučeno ponotranjili in vzeli za
svoje. Vsakega, ki bo trdil drugače, bodo razglasili za heretika in ga s
tem označili za nekoga, ki se moti.
Naš izobraževalni sistem namreč ne daje otrokom, dijakom in z
bolonjsko reformo tudi študentom ničesar, kar bi jim dejansko koristilo
v življenju. Kritično razmišljanje ne obstaja, niti se ne spodbuja. Kako pa
naj bi se, ko pa ni časa? Vsi so preobremenjeni s pomnenjem tisoč in ene
stvari, ki jim nikoli v življenju ne pridejo prav. Širno kot morje in plitko
kot kaluža − to je realno stanje potrebnega znanja v šolah. Vprašanje,
pred katerim vsi po vrsti trepečejo, pa je preprost zakaj. Šolarji danes
bodo znali zrecitirati vse kakor mali pridni roboti, a en preprost zakaj
je dovolj, da doživijo kratek stik in starši začnejo groziti z odvetniki.
Prav tako je tragično, da se s prehodom v srednje šole to nič ne
izboljša. Gimnazija se je iz zibelke bodočih intelektualcev spremenila
v zatočišče za vse tiste, ki ne vedo, kaj bi radi počeli v življenju, in tako
gredo skozi življenje. Kako naj vedo, ko pa ne znajo razmišljati s svojo
glavo? Ko pa so jim vedno vse odgovore servirali drugi.

Ko smo že pri šoli in njenih pomanjkljivostih je prilika, da si pogledamo, kako evroposlanka Tanja Fajon pred evrovolitvami skuša z lažjo pridobiti
glasove, da bi še obsedela na mastno plačanem poslanskem fotelju v Bruslju. Gre namreč za srednješolsko prehrano, ki jo je ukinil prav minister, ki je
pripadal SD, torej isti stranki kot Fajonova. O tem lahko preberemo na Nova 24tv tik pred letošnjo veliko nočjo pod naslovom “Zavajanje evroposlanke
Fajonove”.
Evropska poslanka Tanja Fajon iz vrst SD je v okviru pogovora za
prihodnost “Trajnostna družba blaginje za vse” lažno izjavila, da bi že
zdavnaj imeli brezplačne obroke v šolah in vrtcih, če bi na evropski
ravni uvedli 25-odstotni davek na dobiček in ga dosledno pobirali
tam, kjer je tudi ustvarjen. Na njeno laž jo je med drugimi postavil
davčni strokovnjak Ivan Simič, ki je jasno in glasno izpostavil, da smo
v preteklosti že imeli 25-odstotni davek na dobiček, pa obroki niso
bili brezplačni. »Brezplačne obroke bi imeli, če bi politiki racionalno
porabljali denar (TEŠ 6, avtoceste …), ki ga davkoplačevalci vplačujemo v proračun. Spoštujte nas.« Razkrinkal jo je tudi nekdanji
minister za šolstvo Milan Zver, ki je Fajonovi odgovoril, da je v vladi
Janeza Janše kot šolski minister uvedel topel obrok v srednjih šolah,
ko je vlado vodila stranka Tanje Fajon – SD -, pa so topel obrok leta
2009 dijakom ukinili!
Kako nespretni manipulatorji so v stranki SD, dokazuje primer Tanje
Fajon, ki se znova poteguje za stolček v Evropskem parlamentu. V enem
samem tvitu je natvezila davčne norosti in dokazljive laži, predvsem
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pa je v nelagoden položaj spravila Socialne demokrate. »Že zdavnaj bi
lahko imeli brezplačne obroke v šolah in vrtcih, če bi na evropski ravni
uvedli 25-odstotni davek na dobiček in ga dosledno pobirali tam, kjer je
tudi ustvarjen,« se je glasila njena izjava, ki sta jo demantirala nekdanji
minister za šolstvo in šport Milan Zver in davčni strokovnjak Ivan Simič.
Brezplačen topel obrok v srednjih šolah je kot minister v vladi Janeza
Janše uvedel Milan Zver. Zver je na to dejstvo opozoril na družabnem
omrežju Twitter in izjave Fajonove komentiral z naslednjimi besedami: »Vaša ‘socialno čuteča’ vlada ga je leta 2009 ukinila. In ne, za
brezplačen obrok ni potrebe po uvajanju novih davkov in kaznovanju
najbolj produktivnega dela družbe, ki ustvarja delovna mesta.«
Zver je ob ukinitvi brezplačnih obrokov zavrnil trditve predstavnikov
tedanje vladajoče koalicije, natančneje vodilne ekipe na ministrstvu, ki
je lažno navajala, da je zakon o dijaški prehrani predstavljal le predvolilni
bonbonček Janševe vlade in ga je zato potrebno odpraviti. »Takšna
podtikanja odločno zavračamo. Slovenska demokratska stranka si je,
ne le v mandatu, ko je uspešno vodila Vlado RS, ki je med drugim tudi
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predsedovala Evropski uniji, temveč tudi pred tem, ves čas prizadevala
za ureditev srednješolske prehrane,” je poudaril Zver.
Vzeli so otrokom
Ta populacija je bila v mandatih prejšnjih liberalnodemokratskih
vlad izrazito zanemarjena, kar zadeva organizirano prehranjevanje,
posledice pa bodo te generacije čutile v obliki različnih obolenj in zmanjšani kakovosti življenja. SDS si je ravno zato v času mandata vlade Janeza
Janše prizadevala za ureditev vprašanja, da bi se odraščajoči generaciji
zagotovilo večjo kakovost mladosti in življenja. Čeprav so mladi ukrep

takoj vzeli za svojega, pa ga je je minister za šolstvo Igor Lukšič prezrl,
in to kljub 22.000 podpisom dijakov in nasprotovanju javnosti.
Fajonova, ki se je pospešeno angažirala šele tik pred evropskimi
volitvami, očitno pozablja, da je Janševa vlada tista, ki je dala, Pahorjeva pa je to vzela. Kar pa je najbolj žalostno, je to, da so vzeli najbolj
ranljivi skupini družbe – otrokom, s tem pa posledično finančno obremenili starše. Ta konkreten primer nedvomno kaže, kako so v praksi
“socialni” Socialni demokrati. In Tanja Fajon si novega mandata, glede
na svoja zavajanja in laži, nedvomno ne zasluži.

V sodobni politični zmešnjavi se niti ni posebno lahko znajti. Se zgodi, da tisti, ki so najblj zadrti levičarji z vsem ognjem širijo načela in postulate
desnice. O tem je kar nekaj kritičnih besed napisal v Demokraciji Tadej Ian pod naslovom “Sodobna levica v službi globalne radikalne desnice”.
V zadnjem času se v slovenskem prostoru zdi, da ne moremo več
normalno družbeno ali politično živeti, ne da bi imeli ves čas v zavesti
delitev na levo in desno. Ob tem večina slovenskih medijev črti desnico
in se obnaša, kot da je vsaka politika, ki ni leva, odklonska.
Gre za popolno zablodo, ki pomeni samo pesek v oči lahkovernemu
delu slovenskega volilnega telesa, ki ga slovenski levi politični pol želi
prepeljati žejnega čez vodo. V tem prispevku bomo definirali svetovno
in slovensko levico – kaj levica sploh je, od kod prihaja in kam gre.
Pojav skrajne levice ima nastavke v 19. stoletju
Zgodovinsko se je levica v Evropi pojavila zaradi pretiranega
izkoriščanja in nevzdržnosti življenja nižjih slojev. Nastavke ima v 19.
stoletju, v času razvoja znanosti, ko so se pojavljale številne utopične
teorije družbenega ustroja, med katerimi ideja Marxa o socializmu oz.
komunizmu ni bila nič posebnega. Lenin je kasneje radikaliziral Marxove
ideje in sledila je oktobrska revolucija.
Med obema vojnama je bila levica na pohodu. Po nastanku Sovjetske
zveze so uspevale komunistične partije v celotnem industrijskem svetu
in okrepili so se socialni demokrati. A obstaja še tretji pol levice, ki je bil
hudo konkurenčen komunističnemu: nacionalni socializem. Nacionalni
socializem je bil v Italiji znan kot fašizem, v Nemčiji pa kot nacizem. V
okviru šolskega sistema socialistične Jugoslavije so nacionalni socializem prikazovali kot skrajno desnico, kar je laž oz. nelogična trditev.
Komunisti in nacionalni socialisti:
konkurenca znotraj istega tabora
Po prvi svetovni vojni je bila Evropa gospodarsko na kolenih, kar
se je z veliko gospodarsko krizo leta 1929 še zaostrilo. Še najhuje jo je
odnesla Nemčija. Nemci so bili tako ubogi, da na demokratičnih volitvah
desne stranke niso mogle uspeti, saj se je tedaj desnica vsepovsod strogo
zavzemala za interese kapitala in zemljiških posestnikov. V Nemčiji so
bile na začetku tridesetih let 20. stoletja zelo močne tri izključno leve
stranke: socialni demokrati, komunisti in nacionalni socialisti. Vse
stranke so se zavzemale za izboljšanje položaja predvsem delavskega
razreda. Ideje so bile res zelo sorodne, a v nasprotju z nacionalnimi
socialisti, ki so bili patrioti in veliki nacionalisti ter rasisti, so komunisti
po Leninovem in Marxovem vzoru prisegali na internacionalizem in
egalitarizem (obojemu so naklonjeni tudi socialni demokrati). Zato je
med komunisti in nacionalnimi socialisti prišlo do velikega rivalstva.
Seveda je bilo popolnoma enako v Italiji in drugje po svetu.
Ko je Hitler prišel na oblast, je neverjetno učinkovito in hitro vzpo154

stavil blaginjo. Država je prevzela vajeti in investirala v industrijo. In
Nemci so bili kajpak navdušeni. A ne samo Nemci. Hitlerju je šlo tako
dobro, da so socialni demokrati na Švedskem odkrito in z navdušenjem
posnemali Hitlerjeve gospodarske prijeme in rodila se je švedska država
blaginje ter vlada švedskih socialnih demokratov, ki je trajala šest desetletij. Ja, prav ste prebrali. Države blaginje niso iznašli Švedi, ampak
eden največjih levičarjev vseh časov – Adolf Hitler. A švedski levičarji
so Hitlerja žal posnemali tudi tam, kjer bi bilo bolje, da ga ne bi. Da bi
država blaginje lahko uspevala, so poskušali znižati stroške z ukrepi
rasne čistosti. Denar namreč najlaže prihraniš tako, da poskrbiš, da se
ljudje, za katere je tvegano, da bi bili vse svoje življenje v breme državi,
preprosto ne rodijo. Zato so na Švedskem v obdobju vladavine socialnih
demokratov začeli prakticirati prisilno sterilizacijo tistih, katerih otroci bi
lahko postali breme države. Tako je bilo steriliziranih na tisoče Švedov.
Zadnjo žensko so sterilizirali v prvi polovici sedemdesetih let (!) 20.
stoletja. Razlog? Zelo visoka dioptrija!
Zakaj komunisti
napačno uvrščajo nacizem in fašizem na desno
Usodna prelomnica med levičarji je nastopila z napadom nacistične
Nemčije na Sovjetsko zvezo. Stalin, vodja Sovjetske zveze, je dejansko
občudoval Hitlerja. Kot internacionalista Stalina ni prav nič motilo, da
je Hitler brutalno obračunal z nemškimi komunisti, saj je sam doma
počel točno to, kar je v Nemčiji počel Hitler: pobil je vso opozicijo oz.
tiste, ki bi to lahko kdaj v teoriji postali. Med nacistično Nemčijo in
Sovjetsko zvezo je bilo preprosto preveč stičnih točk, da bi bil Stalin
lahko Hitlerjev naravni sovražnik. Pri Hitlerju pa je bila zadeva seveda
drugačna. Zagrizenemu nacionalistu in rasistu kakršnokoli povezovanje
s Slovani še na misel ni prišlo. Ob napadu na Sovjetsko zvezo je bil Stalin
tako šokiran in razočaran, da se je umaknil v svojo dačo in bil ves teden
mrtvo pijan. Šele tedaj so komunisti in nacisti postali smrtni sovražniki
in od tedaj komunistični ideologi umeščajo nacionalni socializem na
desno, kar je seveda samo nestrokovna strankarska propaganda, saj
socializem ne more biti desen.
Do devetdesetih let 20. stoletja
izgubljene vse levičarske pridobitve
Po drugi svetovni vojni so levico tvorile komunistične in socialnodemokratske stranke v okviru demokratičnih sistemov in režimski blok
državnega socializma. Tedaj je levici šlo dobro. V sovjetskem bloku se
je živelo razmeroma solidno, medtem ko so levičarji na Zahodu lahko
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dosegali politične uspehe za najmanj premožnega človeka, saj je bil
kapitalizem v vzponu, ker je imel možnost gospodarske rasti zaradi
sanacije povojne škode. Leta 1944 so na Zahodu voditelji sprejeli t. i.
bretonwoodski sistem, ki je nekje do konca šestdesetih let 20. stoletja
deloval odlično. Toda kot so venomer opozarjali kritiki, je kapitalizem
uspešen, dokler je gospodarska rast. Ta pa se ustavi, ko ni več prostora
za gospodarsko širitev. In to se je žal zgodilo v sedemdesetih letih 20.
stoletja. Problem levičarjev na Zahodu je bil, da blaginja za vse stane
veliko denarja. In če gospodarske rasti ni, potem tudi denarja za socialo
ne ostane veliko. V sovjetskem bloku, ki je deloval kot zaprti sistem in
ga težave na Zahodu nikakor ne bi smele destabilizirati, so se medtem
začele kazati vse gospodarske zablode marksizma in leninizma in še
pred začetkom zadnjega desetletja 20. stoletja je dokončno propadel
še komunizem, drugi od treh polov svetovne levice.
Po ostri gospodarski vladavini ameriškega predsednika Ronalda
Reagana in britanske železne premierke Margaret Thatcher, ki sta bila
radikalna desničarja in ki sta na oblast prišla zaradi pešanja svetovnega
gospodarstva, je na Zahodu ostalo le malo povojnih pridobitev zadnjega
preživelega dela svetovne levice.
S podporo globalizaciji levica v postelji s sovražnikom
Nova digitalna doba in čedalje večji tehnološki napredek sta
ustvarila nove možnosti za rast in zaradi internacionalizma, ki je bil
levičarjem vedno zelo blizu, je bila ideja globalizacije levičarjem všečna. Toda pojav globalizacije dejansko pomeni utrditev neoliberalnega
bankirsko-tržnega gospodarskega sistema, ki je dediščina Reagana in
Thatcherjeve. Neoliberalizem v gospodarstvu je v ideološkem smislu
radikalna desnica. Gre za minimizacijo vpliva države, katere bolj ali
manj edina funkcija je servis trga, ki je v skladu z neoliberalizmom
vsemogočen. In to je diametralno nasprotno s težnjo levice! Ko so
socialni demokrati na začetku devetdesetih let dejansko sprejeli globalizacijo in s tem igro globalnih gospodarskih skrajnih desničarjev, so
se odpovedali svojemu lastnemu gospodarskemu modelu. Od takrat je
levica v svetu ideološko izgubljena. V današnjem času je tako delitev
na leve in desne v gospodarskem pomenu brez smisla, ker večina levih
strank dejansko servisira globalni radikalno desni gospodarski sistem. V
razmerah globalizacije bogati le peščica najbogatejših, vse več ljudi pa
je pod pragom revščine. Že pred dobrim desetletjem je bilo pod pragom
revščine več kot 70 odstotkov (!) svetovnega prebivalstva.
Leve stranke v Sloveniji (ne)hote onemogočajo blaginjo
Slovenska zmerna levica je torej izgubila orientacijo in ne opravlja
več svojega poslanstva, kot ga je v zgodovini, ko je izboljševala življenjske razmere najšibkejših. Vse zdajšnje zmerno leve vladajoče stranke
so povsem servilne neoliberalnemu svetovnemu sistemu, kar dejansko
pomeni, da podpirajo svetovno radikalno desnico. In to je svojevrsten
paradoks. Vse njihovo leporečenje in politična korektnost ne pomenita
nič drugega kot aplavdiranje globalnemu radikalno desnemu gospodarskemu modelu, kar jim povsem upravičeno očita edina slovenska
resnično leva, a žal radikalna stranka Levica.
Sodobna svetovna radikalna levica se po zlomu državnega socializma počasi pobira in zbira. Hkrati je revolt na ideološki polom oz.
krizo identitete zmerne levice v okviru tržnih demokracij. Stranke, kot
so slovenska Levica ali grška Siriza, so polne revolucionarne energije in
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retorike, ki je relikt leninizma. Prisegajo na vrnitev k starim vrednotam,
kar bi bilo sicer v redu, če bi imele vzdržen, konkurenčen gospodarski
model, a ga pač nimajo, saj so vsi obstoječi gospodarski modeli levice iz
takšnih ali drugačnih razlogov v preteklosti propadli. Zato se moderna
radikalna levica v primeru pridobitve politične moči drži treh edino
mogočih scenarijev. Če pride na oblast, se lahko stranka odloči, da začne
z radikalnimi levičarskimi gospodarskimi ukrepi, ki dolgoročno vodijo
v polom, kar bi lahko poimenovali venezuelski model. Alternativno se
stranka po prihodu na oblast odloči za prilagoditev realnosti in se začne
obnašati neoliberalno, torej radikalno desno, kar se je zgodilo v primeru
grške Sirize, zato bi to lahko poimenovali grški model. Obstaja pa tudi
slovenski model, ko radikalna leva stranka noče prevzeti oblasti in s
tem odgovornosti, ampak raje navidezno ostane v opoziciji in podpira
manjšinsko vlado, ker je tako pač laže živeti ter tu in tam izsiliti kakšen
svoj projekt.
S podporo migracijam
levica pleše tango z radikalno globalno desnico
Še na eno značilnost radikalne in zmerne levice je treba opozoriti,
pri čemer je slovenski primer tipičen. Internacionalizem levice ima v
današnjem času pomembno funkcijo v radikalno desni globalizaciji.
Neoliberalni model predpostavlja, da bo vse težave v gospodarstvu rešil
trg sam. To pa pomeni, da je globalno treba zagotoviti kar čim večjo
pretočnost kapitala, dobrin in – delovne sile. Radikalnim gospodarskim
desničarjem so patriotizem, nacionalizem in druge lokalne in regionalne
pripadnosti trn v peti, saj vse to dejansko zavira globalizacijske trende.
Zato je servilnost zmerne in radikalne levice radikalni gospodarski desnici občutna skozi podporo globalnim migracijam s čim manj omejitvami.
Težava je v tem, da globalizacija dokazano povečuje revščino in da večja
količina migracij povzroči slabšanje blaginje nižjega in srednjega sloja
staroselcev na območju vdora migracij. Tudi tu je torej odpovedala
temeljna vloga levice, − povečevanje blaginje tistih, ki imajo najmanj.
Internacionalizem namreč zgodovinsko nikoli ni bil cilj, ampak le
sredstvo levice. Novodobni levičarji se tako dandanes raje ukvarjajo s
političnimi pravicami različnih manjšin, prisegajo na politično korektnost in egalitarizem ter opevajo svojo »slavno« preteklost. Žal pa se
ne zavedajo, da je prav to odmik od njihovih idealov, ki sta jih že davno
zastavila Marx in Lenin. A če levica ne zna več pomagati najšibkejšim,
to še ne pomeni, da ni alternativ globalnemu neoliberalizmu.
Trumpu bi morali levičarji ploskati, ne pa ga črtiti
Težko je razumeti, zakaj slovenski mediji tako hudo kritizirajo
ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Čudno je, da ne vzamejo
pod drobnogled dejanskega učinka njegovih ukrepov. Trump v svetu
velja za izolacionista ter doma za nacionalista in patriota. In zagotovo
je desničar. Toda Trump ni radikalen desničar, kot so globalisti in neoliberalci, ampak je zmeren desničar. Če bi bil radikalen, nikoli ne bi
začel trgovinske vojne s Kitajsko in se zavzemal za omejitev migracij,
saj je to v očeh neoliberalcev oz. globalistov “smrtni greh”. Res je, da
zaradi globalizacije kupujemo cenejše dobrine, kot so denimo oblačila
in avtomobili. A kaj to pomaga tistim najrevnejšim, ki si oblačil ali
avtomobila ne morejo kupiti, saj jim primanjkuje celo hrane, ker se
jim je zaradi globalizacije znižala plača ali pa so delo izgubili, saj zdaj
delodajalci tiste stvari, ki so jih prej proizvajali pri njih doma, proizvajajo
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v tretjem svetu, kjer je delovna sila cenejša.
Trump je v dveh letih izvedel več koristnih levičarskih ukrepov, kot
so jih pred njim v sedemdesetih letih vsi demokratski (levi!) predsedniki
skupaj. Trgovinska vojna s Kitajsko namreč pomeni višje carine in s
tem večjo konkurenčnost ameriške delovne sile. Onemogočanje tujih
migracij pomeni več možnosti in večjo konkurenčnost domačih delavcev.
Umikanje ZDA iz vojn v Siriji, Iraku in Afganistanu pa pomeni manj
nekoristnih smrti med vojaki in manj davkoplačevalskega denarja za
vojne stroške. To vse so ukrepi, ki so v prid malega ameriškega človeka.
Levičarji vseh dežel, streznite se!
Moderni levičarji bi se morali po trumpovsko v skladu s svojim
poslanstvom zavzemati za omejitve globalizacije, za poudarjanje

regionalnega sodelovanja (pri nas EU) in vsekakor za blokado tujih
migracij. Tako bi se življenjske razmere najširših množic izboljšale. Če pa
tega levičarji ne storijo, so dejansko v službi globalne radikalne desnice,
katere udarno jedro tvori peščica neznansko bogatih posameznikov,
ki so zapriseženi internacionalisti, saj jim internacionalizem, ki se mu
reče globalizacija, polni žepe brez vseh omejitev. Za levičarje je nekoliko
sramotno, da njihovo tradicionalno poslanstvo zdaj v svetu opravljajo
zmerno desne stranke, ki jim ni vseeno za blaginjo tistih, ki imajo najmanj. Tudi tu je Slovenija tipičen, lahko bi celo rekli šolski primer, saj
so prav desne stranke tiste, ki dejansko izvajajo oz. imajo v programu
več elementov države blaginje kot leve stranke. Sodobna, lahko bi rekli
zmedena politična levica torej živi v svojevrstnem narobe svetu.

V tej luči bo morebiti razumljiva diplomatska napetost med Slovenijo in Madžarsko, ki jo je povzročil tednik Mladina. Značilnost te umazane cunje,
ki prezira osnovna načela dostojnega novinarstva, je v njeni poziciji: povzpela se je prav s svojo nečednostjo v trobilo Kučanove globoke države, kar
dovolj pove tudi o etiki te države, ki ji ne gre za nič drugega kot ostati na oblasti (denarja so nakradli že dovolj). Ivan Šokić je na Nova24tv opisal, kaj si
je privoščila v tem svojem trobilu in komentiral to zadevo. Povzetek bi lahko dali z njegovimi besedami: ”Orbanov tiskovni predstavnik se je odzval na
nedostojne napade Mladine in razkril njihovo bedo: vsakdo, ki se ne strinja z njimi, je avtomatično označen za nacista!”
Tednik Mladina je po pisanju tiskovnega predstavnika madžarske
vlade Zoltána Kovácsa “žalosten primer levičarske nestrpnosti”, ki vsakogar, ki ne podpira njihovih pogledov na svet, vključno z vprašanjem
priseljevanja v Evropo, avtomatično označi za nacista.
Poročali smo že o Mladinini karikaturi madžarskega premierja
Viktorja Orbana, ki ima desnico dvignjeno v nacistični pozdrav, medtem ko ga obkrožajo vodja SDS Janez Janša, poslanec Branko Grims in
evroposlanec Milan Zver.
Naslovnica pa ni šla neopazno mimo niti na Madžarskem. Madžarska
veleposlanica Edit Szilágyiné Bátorfi je takoj ob objavi neokusne karikature v protestnem pismu Mladinino naslovnico označila za nezaslišano
in obžalovanja vredno. »Protestiram proti načinu, na katerega ste
upodobili predsednika Vlade Madžarske,« je prejšnji teden zapisala Szilágyiné Bátorfijeva in dodala, da je »nezaslišano in nesprejemljivo
(…), da predsednika vlade države, ki je zaveznica Slovenije v EU in v
Natu, enačite s pripadniki mračnih sil preteklosti!.«
Za Mladino je vsako nasprotovanje njihovi ideologiji
enako nacizmu
Enako meni tudi tiskovni predstavnik madžarske vlade Kovács, ki je
Mladinino afnanje označil za nesprejemljivo v prvi vrsti zaradi spomina
do vseh žrtev 2. svetovne vojne. »Ne preseneča, da levičarski uredniki
Mladine ne marajo politike Orbanove vlade, a primerjanje današnjih
dogodkov v Evropi z obdobjem nacistov trivializira dogodke iz temnih
časov.«
Samo zatekanje h kljukastim križem in nacističnim pozdravom kaže,

kako so uredniki Mladine, ki je bila nekoč glas mladinskega oddelka
jugoslovanske komunistične partije, v celoti zaslepljeni z izkrivljeno
sliko zgodovine, da o slabi presoji niti ne razpravljamo. Mladinin odgovor madžarski veleposlanici je bil “otročji in ciničen”. Zavrnili so pismo,
veleposlanico pa celo napadli, ker si je drznila protestirati.
»Vsled pisma madžarske veleposlanice v Sloveniji, ki nas je okarala,
da smo njenega ljubljenega vodjo grdo in zlobno upodobili na naslovnici
prejšnje Mladine, se je naš pohlevni karikaturist posul s pepelom in
našega ljubega Viktorja ponovno narisal. Tokrat lepšega in bolj prijaznega. Naj živi ljubezen med Orbánom in Janšo!« so zapisali v uredništvu
Mladine ob objavi “popravljene” naslovnice z Orbanovo karikaturo.
Globoko zakoreninjeno sovraštvo do Cerkve
Mladina je pokazala svoj pravi obraz, ko je napadla madžarskega
premierja Viktorja Orbana zaradi njegove odločnosti, da zaščiti evropsko
kulturo, ki je globoko zakoreninjena v krščanstvu, s primerjavo nacionalsocialističnega koncepta tako imenovanega življenjskega prostora, bolj
znanega kot “Lebensraum”. Mladini gre v nos madžarsko nasprotovanje
priseljevanju.
“Intelektualcem” v uredništvu Mladine, ki radi simpatizirajo z
multikulti agendo in imajo že tako zakoreninjeno globoko sovraštvo
do Cerkve, se zdi vsak glas, ki nasprotuje priseljevanju in želi zaščititi
krščansko kulturo, enak glasu nacionalsocialistov. Mladina je zlat
primer nestrpne levice, ki vsakogar, ki se ne strinja z njihovo uničujočo
ideologijo, proglasi za ekstremista, državnega sovražnika ter ga skuša
diskreditirati kot nacista.

Zakaj na lepem zaradi preproste diplomatske note naenkrat taka panika na slovenski levici je na spletnem Casniku razkril Peter Jančič.
Levo medijsko in politično elito je zadnji teden v marcu zajela panika
ob diplomatski noti Madžarske, ker je tednik Mladina njihovega šefa
vlade Viktorja Orbana na naslovnici prikazal kot nacista. Zločinca, torej.
»Napad na suverenost države,« je v reklami Mladina označila pisanje,
ki ga je od veleposlanice dobil zunanji minister Miro Cerar, da naj jim
pomagajo. “Nezaslišan izraz oblastnega nadzora in discipliniranja me156

dijev,” je diskreditiranje šefa sosednje države branilo društvo novinarjev.
Vladni poslanci so zahtevali celo izredno razpravo odbora za kulturo;
kako si iz Madžarske drznejo zanikati, da bi bil njihov premier nacist, in
pričakovati, da bo naša vlada karkoli storila, če Mladina objavlja takšne.
V petek (29. marca) smo potem lahko videli vzgled, kako se na
“grdo” pisanje novinarjev odzivajo tukajšnje oblasti. Ko je Bojan Požar o
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načelnici generalštaba Alenki Ermenc, ki je izginila in ni bila pripravljena
pojasniti, kaj je z njo, napisal, da se zdravi na Polju, šefica generalštaba
ni odgovorila le z noto. Namesto tega je nad novinarja z ovadbo poslala
kriminaliste in tožilce. Represivne organe države. Čeprav je bil očitek
manj hud kot bi bil, če bi jo Požar naslikal kot nacistko na vrhu vojske, kar
je Orbanu storila Mladina. Oba sta pomembna nosilca oblasti in moči. Ob
Ermenčevi naši do Orbana kritični levi mediji zdaj še ne poročajo, da je to
državni udar, društvo novinarjev pa ne protestira zaradi nezaslišanega
posega vojske v civilno sfero. Kar bi bilo pretiravanje podobne vrste, kot
so nam ga uprizorili pri paniki ob noti iz Budimpešte.
Nizkotna propaganda kot novinarstvo
Reakcija oblasti Madžarske z noto se mi je osebno zdela precej
razumna. Pač so zanikali propagandno podtikanje Mladine in opozorili
našo vlado, da je to grdo. V nekdanjem vzhodnem bloku, v katerega je
ob Sloveniji sodila tudi Madžarska, je to, če so te v medijih označili za
nacista, pomenilo, da si že na poti v gulag ali da nate mečejo zemljo.
Tudi v Sloveniji. Da je tradicija še živa, priča reakcija. Ko te levičarski
tednik ozmerja, da si fašist, ne smeš niti sporočiti, da se s tem ne strinjaš.
Če to storiš, društvo novinarjev to razglasi za napad na svobodo tiska.
Kako se diskreditira v teh istih medijih, pa smo pred leti opazovali,
ko sta aktivista levice med sejo programskega sveta na naši državni
televiziji med protestirajočimi novinarji razvila velik transparent: “Smrt
Janšizmu”. To je nadgradnja. Na sporni naslovnici Mladine, zaradi katere
je Cerar dobil noto, je bil ob “nacistu” Orbanu seveda upodobljen tudi
šef največje opozicijske stranke Janez Janša. Zakaj to opisujem? Ker je
pomembno vedeti, da gre za sistematično lažnivo propagando strank, ki
vladajo tej državi, in to s pomočjo medijev, ki jih te stranke obvladujejo
in ki to ceneno politično propaganda razglašajo za vrhunec neodvisnega
novinarstva. Tega, da Mladina Janšo propagandno riše kot fašista, smo v
tej državi celo že tako vajeni, da se nihče več ne zmeni za to. Nadgradnja
je, ko za najnizkotnejšo propagando uporabijo posnetke otrok Branka
Grimsa pri maši. Kdo so lastniki, ki določajo to uredniško politiko, je
pokazala preiskovalna komisija v državnem zboru, ki je ugotovila, da
denar k lastnikom Mladine teče iz preplačanih žilnih opornic. Iz državnega zdravstva torej. Iz src ljudi. Vlada je zaradi tega pravi naslov za
Orbanov protest. Miro Cerar, ki so mu protestno noto poslali Madžari,
še prav posebej. In razumemo tudi, da vladajoči nič ne morejo, ker je
svoboda tega njihovega propagandnega tiska pri nas popolna.
Kaj razkriva panika na levi?
Zakaj je nota povzročila paniko in že povsem nerazsodne reakcije
novinarske organizacije, je težje pojasniti. A najbrž gre za kombinacijo
predvolilnega časa, ko si levica obeta nove volivce s staro politiko napadanja zunanjih in notranjih sovražnikov (fašistov in kar je tega) in strahu, ker

Orban v resnici razkriva njihove vzorce ravnanja in obvladovanja medijev.
Ki jih je dodatno razkrila Ermenčeva z napovedjo preganjanja novinarju, ki
grdo piše o njej, z državnim represivnim aparatom, čeprav bi, ker je oblast,
lahko preprosto k sebi povabila novinarje največjih medijev in javnost
obvestila, da to, kar širi Požar, ni res. Močno dvomim, da bi se na takšno
“noto”društvo novinarjev odzvalo s protestom, da gre za “nezaslišan izraz
oblastnega nadzora in discipliniranja medijev”. Kot so storili pri Orbanu.
Zanimivo je madžarsko noto komentirala nekoč novinarka državne
STA in POP TV, ki je zdaj glavna kandidatka stranke premierja Marjana
Šarca na evropskih volitvah. Tako je zapisala Irena Joveva: »Kot državljanka, političarka, pa tudi kot nekdanja novinarka sem zgrožena
nad ravnanjem Madžarske zaradi naslovnice Spletna Mladina. Gre za
nedopusten poseg – in to države, ki “slovi” po marsičem drugem kot
spoštovanju četrte veje oblasti, v novinarsko oziroma uredniško politiko.
Nota ni niti najmanj posegla v novinarsko in uredniško “politiko”.
Joveva ravnokar kandidira za politično stranko premierja Marjana Šarca,
o katerem je še malo prej poročala, a ji še na misel ne pride, da kot takšna
tudi ni najboljša avtoriteta za kritiziranje Orbana. Še bolj neverjetno pa
je, da so vladajoči poslanci zahtevali celo razpravo odbora za kulturo. Kot
da ne bi zaupali lastnemu najnovejšemu ministru Zoranu Pozniču (SD)
in se bojijo, da bo zaradi note iz sosednje države ukrepal proti Mladini,
kar njegova stranka SD celo napoveduje, ko namerava s spremembo
medijske zakonodaje v bodoče preganjati sovražni govor v medijih. Ali
je to tudi zmerjanje drugih ljudi s fašisti, je sicer še nejasno.
Bo namesto Joveve Možina?
Če se ne bojijo Pozniča, si je težko predstavljati, o čem bi razpravljal
odbor za kulturo, saj v Sloveniji Orban sam ne more kot oblast posegati v
medije. To lahko le tukajšnja oblast. Poseg, pred katerim svarijo društvo
novinarjev in vladajoči poslanci, bi bil, denimo, če bi premier Marjan
Šarec pozval zdravstvo, naj preneha s preplačili materiala sofinancirati
lastnike Mladine, državna podjetja pa, naj tam ne oglašujejo več, kar je
nekoč že storil. A ne ob Mladini. To, da bi ob Mladini storil kaj takega, je
manj verjetno kot možnost, da bi Jovevo na vrhu svoje liste nadomestil
z Brankom Grimsom ali Jožetom Možino.
Poseg pa bi seveda bil predvsem, če bi Šarec nad Mladino nagnal
kriminaliste in tožilce kot jih je Ermenčeva nad Bojana Požarja. Pri
Ermenčevi je še komična plat. Glede na negativne ocene, ki jih je njena
vojska pravkar dobila pri predsedniku Pahorju za sposobnost spopadov,
in ker je z Erjavcem povrhu vsega po treh mesecih še odstavila poveljnika
sil Miho Škerbinca, je povsem jasno, zakaj nad Požarja pošilja kriminaliste in tožilce in ne svojih najbolje oboroženih bojevnikov.
Ti bi najbrž izgubili spopad z ne več najmlajšim, a še čilim novinarjem Požarjem.

Ob vsem tem si je kolumnist Mitja Iršič, ki je sicer znan po svoji resnosti in udarnosti, privoščil razkošje, da je namesto običajnega komentarja
ponorčeval iz zadev kakor da stvar skrajno resno piše Milan Kučan. Vredno ne le branja, ampak tudi zabave ob njem. Dal mu je pa naslov “Vojna ...”
Tovariši in tovarišice, v vojni smo. Vem, kaj boste rekli – že od tiste
13-dnevne vojne naprej, ko so nam vzeli federacijo, bratstvo in enotnost,
smo v vojni z nacionalisti, kapitalisti, neoliberalci, prozahodnimi aktivisti. A tisto je bila hladna vojna, ki jo uspešno obvladujemo – leta 2019
smo stopili v čisto pravo vojno. Sovražni elementi od zunaj in znotraj
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glodajo našo povezanost, za katero smo prelili morje krvi in unovčili tone
lastniških certifikatov. Na severu nas napadajo identitarci, neposredno
povezani z Janezom Janšo in novozelandskim strelcem naših volivcev. Na
zahodu fašisti, odločni, da si bodo znova prisvojili del ozemlja, ki nam ga
je priboril Maršal, ali pa vsaj revizionirali zgodovino tako, da bi pogumne
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partizane prikazali kot hladnokrvne morilce. Na vzhodu nam hočejo
topove pravičnega ljudskega tiska utišati neonacistični Huni. Na jugu
nam bivši bratje napadajo nam naklonjene zasebne televizije, namesto
da bi se trudili zopet zaživeti z nami v duhu bratstva in enotnosti, ki ga
lahko zagotovi le samoupravni socializem. Čas je za povračilne ukrepe,
čas je za totalno vojno.
Besedo predajam predsedniku vlade, mojemu Marjanu, ki bo nagovoril ljudstvo v teh kriznih trenutkih: Hvala Milan, torej, kaj naj bi rekel
… vojna je kot tečna baba. Najbolje je, ko je ni. Haha. Ne, to je bila le
šala. Glejte, zdaj je pač tako, da je vojna, in ko smo v vojni, je tako, da
zmagaš ali pa ne zmagaš. Mi bomo naredili vse, da bi zmagali. Če pa
ne bomo zmagali, bo pač zmagal kdo drug. Kar hočem povedati, je to,
da bomo v vsakem primeru dobili zmagovalca. V vojni ni neodločenega
izida kot pri nogometu. Ne vem, kaj bi še povedal? Stric?
Hvala, Marjan. Vojna, ki smo ji priča, zahteva oster odziv. Tako
zunanji kot notranji. Prav ste me slišali – sovražnik ne prihaja samo od
zunaj. Še nevarnejši so notranji sovražniki. Včasih smo jim rekli moteči
državni elementi. Danes jih poznamo pod različnimi imeni: opozicija,
opozicijski mediji, fiskalni svet, GZS … različna imena večglave hidre
istega sovražnika, ki je nevarnejši kot kadarkoli do zdaj. Kako ga bomo
porazili? Tako, da mu bomo zakonsko onemogočili širjenje sovražnega
govora, ki je prepojil našo nekoč neoporečno družbo. Tako, da bomo
finančno podpirali poštene medije, ki ne hujskajo proti sprejemu naših
novih volivcev. Tako, da bomo potrjevali pravične sodnike, zaposlovali
aktivistične državne sekretarje in v državne družbe nameščali socialno
čuteče direktorje. Ko je sistem prečiščen in nadziran, je s tem notranji
sovražnik že praktično onemogočen.
Sovražnik pred vrati
Kaj pa zunanji sovražnik? Tega je težje nadzorovati, a vem, da bomo
znali še enkrat dokazati, da smo na Slovenskem mi gospodar – kot že
leta 1945 proti nacistom iz Nemčije in nato zopet leta 2005 proti kapitalistom iz Interbrewa. Zaprli bomo mejo s Hrvaško in v schengen spuščali
le še ekonomske migrante, medtem ko bo zahodnim kapitalistom meja
s hrvaško obalo nepredušno zaprta, na Sabotinu pa bomo napisu Tito
dodali še: “Hrvat je tat” (danes vsi uporabljajo Google Translate, pa si
bodo lahko prevedli).
Italijanskim fašistom bomo vzeli željo po tem, da bi si zopet prisvojili
Istro. Komunistični anšlus bo trajal, dokler bomo na Slovenskem mi
gospodar. Ti skrajni desničarji nam niso napovedali le teritorialne vojne,
temveč tudi volilno z dolgoročnimi posledicami – kar tako, sui generis,
meni nič, tebi nič so nehali sprejemati naše bodoče volivce na otoku
Lampedusa. Močno sumimo, da je to le del vojaške strategije za prevlado. Dnevnim časopisom je že naročeno, naj o Italiji obvezno pišejo tako,
da bo na istem listu zraven še kakšna nepovezana zgodovinska zgodba
o Italijanih kot okupatorjih. Tek ob žici je že dober izgovor. Rekreacija in
revolucija – zmagovalna kombinacija. Težava naših ljudi je, da so jim
Italijani preveč všeč. Še zmeraj se z nostalgijo spominjajo, kako so od tam
čez mejo v naš socialistični raj švercali pralne stroje, namesto da bi se
jih spomnili po tistem, kar jih definira kot narod – obdobje 1941-1943.
Nočemo Madžarov in Avstrijcev
Madžari bi radi napadali svobodo govora našega generalštaba –
takšnim je treba zelo odločno pokazati, da je pri nas svoboda tiska
158

najvišja vrednota, tako da zapremo vse slovenske opozicijske medije,
za katere smo iz dobro obveščenih virov znotraj POP TV izvedeli, da vsi
skupaj pripadajo Orbanovim oligarhom. Če jih ne odrežemo danes,
bodo jutri oni preko svojih surogatov zapirali FDV. Na bilateralni ravni
smo jim že konkludentno pokazali, kaj si mislimo o njihovih umazanih
forintih, ko smo z razvezo pobude za financiranje drugega tira odrezali
njihovo logistično pot do sveta s pomočjo naših kadrov na MZI. A to ne
sme biti edini ukrep. Tudi njim moramo zapreti mejo, tako kot so jo oni
ubogim migrantom. Ko bomo mi opravili z njimi, se bodo zopet vozili
naokoli s trabanti, Evropa pa se nam bo še zahvalila, da smo ravno mi
presekali Orbanovo strahovlado. Seveda, ko pride na oblast SZDP, meje
spet odpremo in skupaj z vzhodnimi sosedi rajamo, kot da so nas pravkar
prišli rešit sovjetski tanki leta 1956.
Avstrijci so mi bili od vseh neoliberalcev še najljubši. Predvsem
zaradi njihovega smisla za zadružništvo in bogato socialno državo, na
katero s prstom kažemo našemu delovnemu ljudstvu, ko vprašajo, kje
so cilji našega socializma. A neoliberalci so pač neoliberalci. Slej kot prej
bodo zatavali na pota starih skrajno-desnih vzorcev. Daleč so časi od
tedaj, ko je Franz Vranitzky igral golf na Bledu z našimi politkomisarji.
Danes tam vladajo sami Kurzi. S podeželsko ljudskimi Kurzi tega sveta
pa vemo, kako je – če jih politično ne kastriramo, bodo zavladali. To
smo slovenski socialisti razlagali avstrijskim kolegom že dvajset let, pa
se niso ničesar naučili iz našega uspešno nevtraliziranega primera iz
devetdesetih. Identitarci, ki zdaj strašijo tam in se povezujejo s slovenskimi skrajnimi desničarji, so le simptom bolezni, ki je niso zdravili dovolj
hitro. Kolone na mejnih prehodih so le ena izmed posledic. Ministrstvu
za notranje zadeve bom predlagal poostreno kontrolo ljudi, ki prihajajo
s severne strani. Ko se bo nabrala kolona do Gradca in Celovca, bodo
tudi Avstrijci spoznali, da varnost ni vse.
Vojna za vse in tisočletne rdeče sanje
Če ste natančno prebrali moje sporočilo, vam ni moglo uiti, da so
vsi naši zunanji sovražniki ne le sosedje, ampak hkrati člani ameriškega
zločinskega zavezništva Nato. Pri takšnih prijateljih sploh ne potrebujemo sovražnikov. Zato bom vojaku Erjavcu ukazal … pravzaprav …
predlagal izstop iz Nata. Čas za takšne velike korake je zdaj. Vojno stanje
zahteva pogumna dejanja. Poleg tega nam naši interni barometri, ki jih
je naredila Ninamedia, kažejo, da je 99,97 odstotka Slovencev za izstop iz
zveze, 0,03 odstotka pa sploh ne ve, kaj je to, Nato. Bodočega poveljnika
Generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja Miho Kordiša, smo že
pooblastili, da z Vladimirjem Putinom podpiše pogodbo za 25 lovskih
letal Mig-17, iz industrijskih krogov Foruma 21 pa mi že zagotavljajo,
da obstajajo volja, pot, pogodba in aneksi za proizvodnjo prvih domačih
10-kolesnih oklepnikov s kodnim imenom Brdavs. Naslednjič, ko se
bo Sergej Lavrov prišel poklonit svojim vojnim ujetnikom pred Rusko
kapelico, me ne bo več sram.
Razmisliti bi bilo potrebno, da naš kulturno-politično-ekonomski
boj še razširimo preko meja naših sosed. Če je vojna, naj bo vojna za vse.
Spomnim na besede našega dragega Tita Turnška, ki je januarja 2015, ko
nam je grozilo, da nas bodo pokupile nemške multinacionalke, predlagal
vseevropsko antifašistično koalicijo, ki bi se – kot pove že samo ime –
borila proti razraščanju fašizma na evropskih tleh. Pri tem seveda mislim
na fašizem v širšem pomenu: privatizacijo, fiskalno pravilo, tržno konkuMAJ 2019

renco – vse to so sodobni pojavi fašizma. Pred štirimi leti je bilo morda še
prezgodaj. Danes pa je že nastopil čas, da konkretno razmislimo o takšnih
korakih. V svetu neoliberalizma nevarnost grozi v vsakem kotičku, zato je
odločilno, da se povežemo z enako mislečimi. Poleg večnih zaveznikov v
Moskvi, s katerimi smo v stalnem stiku, nam morda prisluhneta še Grčija
in Moldavija, kjer še zmeraj vladajo naši socialistični bratje.
Seveda državljane pozivam, da so potrpežljivi. Medtem ko divja
vojna, se moja, mislim Šarčeva vlada ne more ukvarjati z minornimi
zadevami, kot so zdravstvo, pokojninska reforma in skrb za vzdržno

gospodarsko rast. Zdaj gre za preživetje. O trivialnih stvareh dnevnopolitičnega vladanja se bomo pogovarjali komaj po zmagi. Danes so
dovoljenje sanje – račun bo izstavljen jutri. Ta vojna ni zlo. Ta vojna je
naš blagoslov. Zaradi nje bomo dočakali naše tisočletne rdeče sanje.
Slovenija bo samozavestna, samozadostna, ponosna, nacionalno-socialistična in enotna. O podrobnostih se bomo dogovorili na naslednji
partizanski komemoraciji.
Vaš ljubljeni vodja,
Milan

Vse, kar je bilo do sedaj povedano, je v bistvu zanikanje demokracije. Ni čudno, da je Ivan Šokić po tem napisal na Nova24tv članek “Dobrodošli v
demokratični utopiji”.
Učinkovitost in demokracija sta obratno sorazmerna pojma. Več primorani opustiti, saj se je število primernih kandidatov od volitev do
kot imamo enega, bolj primanjkuje drugega. Seveda tu govorimo o volitev vztrajno zmanjševalo, dokler ni padlo pod število poslanskih
idealnem svetu, kjer je edina meja horizont lastne domišljije. Zato se mest v hramu demokracije. Namesto tega imajo sedaj sistem, ki je
mi zdi vredno predstaviti svojo lastno novodobno sliko demokratične veliko bolj vključujoč.
Utopije po zgledu svetega Thomasa Mora.
Voli lahko vsak državljan, ki je dopolnil 18 let. Na volitvah lahko
Cilj naše demokratične utopije je stvar, ki se tiče ljudstva, spet pribli- glasuje, za kogar hoče. Lahko zase, lahko za soseda, lahko za nekega
žati ljudstvu. Torej, naš cilj je, da ljudi v demokratični družbi pripravimo poslanca. Pogoj za izvolitev je lastna udeležba volitev. Če ne volite, ne
do dejanskega sodelovanja v demokratičnem procesu.
morete biti izvoljeni. Ko so glasovi prešteti, nastopi veliki superračunalRekli boste, če se že gremo utopijo, zakaj je potem sploh potrebno nik, imenovan Naključna misel. Njegov daljni bratranec Globoka misel
sprenevedanje? Lahko bi enostavno rekli, da v naši demokratični utopiji je nekoč izračunal število 42, ki je veljalo za svojevrsten končni odgovor
vsi državljani vestno volijo, in bi s tem zaključili zadevo. A to se ne spo- na neskončno vprašanje. A naš računalnik ima še pomembnejšo nalogo.
dobi. Zgodba se zaključi, še preden smo sploh predstavili zaplet. Srečen Izmed vseh pravilno oddanih glasov mora po principu golega naključja
konec pa se izpoje, še preden nam je karkoli pomenil. Zato je potrebna izžrebati določeno število predstavnikov ljudstva. Kdor je prejel en
predpostavka, da v naši demokratični utopiji živijo ljudje, podobni nam. glas, se na seznamu Naključne misli pojavi enkrat, kdor je prejel dva,
Ti ljudje imajo svoje težave, vrline, muhe in napake. Niso popolni, a niti dvakrat. Kdor je od svojih sodržavljanov prejel več tisoč glasov, se lahko
ne čisto zares slabi. So enostavno ljudje, kakršni znajo biti le ljudje.
pojavi tudi večtisočkrat, s čimer so njegove možnosti, da bo izžreban za
Barve vseh poslancev in zmazek
predstavnika ljudstva, primerno večje.
S tem v mislih lahko v naši demokratični utopiji odmislimo tudi
Ko so izbranci izžrebani, dobijo mesto v parlamentu, v katerem
delitev na leve in desne. Vsekakor je takšna delitev tudi za naše pojme zastopajo interese ljudstva – lahko tudi lastne. Njihov mandat traja leto
že živi fosil, zato se ne zdi pravično kaj takega vsiljevati našim Utopijcem. dni, nato spet sledijo volitve. Z volitvami pa tudi referendumi o vseh
Če kdo pogreša delitev, se lahko tolaži, da ima vsak predstavnik ljud- predlaganih zakonih. Državljani naše demokratične utopije tako vsako
stva v naši demokratični utopiji svojo lastno barvo. Ko pa mediji v naši leto odidejo na svojevrstne superreferendume, na katerih podprejo
demokratični utopiji poročajo, za kaj je glasoval nek izbranec ljudstva predlagane zakone ali pač ne. Če predlagani zakon ljudstvo podpre, ta
in kaj je podprl nek drug izbranec ljudstva, enostavno seštejejo barve stopi v veljavo. V nasprotnem primeru parlament ne more predlagati
vseh poslancev, dokler ne dobijo unikatnega zmazka, ki je še najbližje zakona o podobni tematiki naslednjih 50 let.
edinstveni in neponovljivi rjavi. Čisto po naključju pokaže tudi seštevek
V vsakem primeru so državljani zadovoljni, volilna udeležba pa
nasprotnikov sprejetega predloga nek drug, enako edinstven in nepo- relativno visoka. Namreč, velika večina si želi udobnih služb, v katerih
novljiv odtenek rjave barve.
bodo vsaj eno leto lahko sami drugim pokazali, kako bi stvari morale
Lepota demokratičnega sistema v naši demokratični utopiji je, da teči. Ponavadi se preostanek ljudstva s svojimi izbranci niti ne strinja. A
imajo vsi, ki volijo, enako možnost, da postanejo predstavniki ljudstva. to nikogar ne moti, saj bodo mogoče že naslednje leto oni sami tisti, ki
Nekoč v preteklosti so lahko glasovali samo tisti, ki so izkazali zmožnost bodo lahko odločali, kaj je najbolje za državljane demokratične utopije.
postaviti skupno dobro pred svoje lastne interese, a so bili sistem Do takrat pa jim preostanejo še referendumi.
Nekdo mi je rekel, da je uresničenje te utopije – morda – nekje v daljni prihodnosti. Sam imam še vedno upanje, saj se zgodovina odvija vedno
hitreje in strah, ki ga kaže “globoka država” pove svoje. Nagrabili so si denarja in oblasti, medtem pa so tekla leta in sedaj so to starci, ki gredo proti
osemdesetim, devetdesetim ali celo čez. Njihov čas je blizu, ne ostaja jim dosti možnosti uživati, kar so si prigrabili z goljufijo in nasiljem. Na drugo
generacijo se nimajo kaj zanašati, saj so naredili običajno napako: niso jih pravočasno pustili v prve vrste, zdaj imajo pa potomce, ki znajo samo zapravljati, ne pa pridobivati. Njihova pot na smetišče zgodovine dela sicer ovinek nekaj desetletij od 1991 naprej, konec je pa tisti, kot je bil s Hitlerjevim
tisočletnim Reichom, Stalinovim svetovnim komunističnim rajem, Titovo neuvrščeno Jugoslavijo in kar je še takih pojavov, ki so v zgodovinskem smislu
muhe enodnevnice. Kristjani imamo pa možnost, da z molitvijo pospešimo njihov konec.
2019 MAJ
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SV. KLEMEN MARIJA HOFBAUER (DVOřAK)
1751 – 1820
Prvi del

STOPNICE K OLTARJU
Sveta Ana
Župnik iz Tasovic moli brevir. Spokojno hodi po
velikem pokopališču gori in doli, od križa do “kota
ubogih grešnikov” in od tam spet nazaj do križa.
Moli latinsko iz velike črne knjige. Vmes pa se zaj
pa zdaj pogovori s svojim Bogom tudi v materinem
jeziku. Danes se pomenkuje z ljubim Bogom o njegovi stari materi. Saj je 26. julij. Ta dan vsi dobri
kristjani na svetu mislijo na sveto mater Ano.
»Mulierem fortem quis inveniet?« tako moli župnik v prvem nokturnu. »Močno ženo, kdo jo bo
našel!«
»Da, ti ljudi, veliki kralj Salomon, ko bi bil poznal
sveto mater Ano, potem bi gotovo ne spraševal. To
je bila žena! In močnih ena je pravzaprav mnogo na
svetu. Zlasti v letu zveličanja 1758!«
Spodaj na vaški cesti v Tasovicah zamolklo in
trdo doni boben cesarice Marije Terezije, ki kliče na
nabor. V daljavi od Češke sem grme njeni topovi.
Toda besede, ki stoje v sveti knjigi, so manj
prikladne za kronane žene. Se že bolj nanašajo, da
resnično menijo ženo Marijo Dvořak doli v vasi.
»Skrbi za volno in lan in dela s spretno roko.«
Da, kdo neki v vsej fari ume delati kakor Dvořakovka?... Pazi na njive in polje... in oskrbuje svoje
trsje.« Da, prek pokopališkega zudi vidi gospod župnik, kako se zlati pšenica gospe Marije. In tam se
pne vinograd. Nikjer ni grozdje tako debelo in polno
in sladko kakor v mali Dvořakovi gorici. »Zdi se mi
pa tudi, kakor bi Gospod Bog prav posebno pustil
sijati nanjo ljubo sonce. Ali pa morda zavoljo tega,
ker je Dvořakovka sredi trte postavila kipec Matere
Božje? Saj je prav ona na svetbi v Kani poskrbela za
dobro vino. Zakaj bi torej s posebno ljubeznijo ne
pazila tudi na vinograd gospe Marije? Menda ja, ko
pa še Janezek vsako jutro leze navsezgodaj gori in
postavi sveže cvetice pred Mater v trstju. In Materi
Božji bi pravzaprav ne bilo treba ponujati svojemu
Otroku kamnitega grozdja, saj bi Božje Dete lahko
samo stegnilo ročico in bi že doseglo sočne jagode.«
»Accinxit fortitudine lumbos suos et roboravit
bracchium suum...« Da, ljubi Bog, tako mislim, kadar gledam Dvořakovko, ko hiti prat na Taji za svoje
otroke, ki jo čakajo doma.« – »Njena luč ponoči ne
ugasne...« Da, tudi temu mora župnik kar pritrditi.
Pogosto je videl, da je imela Dvořakovka še luč, ko
je pozno ponoči vstal od svoje pridige ali od sv. Avguština. Dvořakovi otroci pač strgajo mnogo hlačk in
suknjičev – pa je seveda treba krpati pozno v noč,
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o ti ljubi moj Bog!
»Roko odpira ubožcu in dlani steguje k siromaku...« No, to pa ve vsa vas. Ve siromašni Tonček in
ve slepi Šimek, ve hroma Katrica, vsi vedo, da imajo
reveži pri Dvořakovki še skoraj več dobrega kot v
župnišču pri gospodinji Agati onstran veže. Ta menda
misli, da mora vsakemu beraču ob vsakem grižljaju
kruha popridigati. Hm, najrajši bi šla kar na prižnico, ta Agata agatasta! Toda ena beseda Dvořakove
mame, ki jo prijazno reče, ko stisne v lačno roko kos
kruha, je mnogo boljša kot cele Agatine litanije. Saj
je Agata kakor pridiga: večkrat kakor huda ura, reki
Dvořakove Marije pa so kakor prijetni zlati sončni
žarki, ki zdajle plešejo po belih listih med rdečimi
in črnimi črkami.
Tako se godi gospodu župniku med molitvijo.
Saj ima že snežnobele lase. In Bog ve, da ne brez
vzroka. Dovolj skrbi in trpljenja mu je nakladal vse
življenje Gospod. A v molitev brevirja se mu vedno
znova kradejo posvetne misli, prav kakor tile sončni
žarki na črno knjigo.
»Ne boji se za svojo hišo snežnega mraza, kajti
vsi njeni domači imajo po dvojno obleko. Odejo pri
pripravlja, tančica in škrlat sta nje oblačilo...«
»Seveda, stari Salomon je prav gotovo moral
poznati Dvořakovko. Od kod neki bi mogel vse tako
natančno vedeti o oltarnih prtih in zvezdnatem
plaščku, ki ga je žena navezla Materi Božji, in o
vsem pražnjem nakitu, v katerem hodijo Dvořakovi
ob nedeljah v cerkev. Tenko pečo gospe Marije in
vezen rožnat telovnik Petra Pavla je kralj Salomon
prav zares točno opisal. Sveti se skoraj tako lepo
kakor najlepši plašč v zakristijski omari.«
»Ženo, ki se boji Gospoda, njo bodo hvalili.«
»Da, k temu rečem iz vsega srca: aleluja, amen,
čeprav ni zapisano v brevirju.«
Gospod župnik zapre svoj brevir in sede na staro
sivo klop pri ubogih grešnikih v kotu.
»Bog daj večni mir in pokoj vsem krivovercem
in husitom in vsem ubogim grešnikom, ki so umrli
brez kesanja in svete popotnice!« Tako vselej zaprosi župnik iz Tasovic na tem zapuščenem kraju.
Na vernih duš dan pa vedno poškropi tudi njihove
grobove z blagoslovljeno vodo. Zaradi tega ne bodo
nejevoljni in Gospod Bog v nebesih tudi ne. Čeprav
kaplan zraven vedno godrnja. Naj godrnja! Kljub
temu župnik vendar vselej to pobožno napravi.
V “kotu ubogih grešnikov” gospod župnik tako
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rad sedi; od tam lahko pregleda vso vas. Vso čredo,
nad katero ga je postavil gospod opat in Gospod v
nebesih za božjega pastirja.
Glej jo – tu spodaj je razgrnjena tasoviška župnija
s svojimi dve sto svetlimi, belimi hišami in rdečimi
strehami, podobna smejočemu se otroškemu obrazku. Ovenčana je z zelenjem in trtami, kot bi ljudje
tudi doli ne poznali nobene stiske in bi sploh ne mogli
grešiti, tako nedolžna in ljubka je ta njegova župnija.
In vendar župnik ve, da tamle pri “Zlatem teletu” včasih kockajo vso noč do ranega jutra, da so
ob zadnjem proščenju nekoga zabodli na cesti, da
Anamarija iz bajte na koncu vasi nosi pod srcem
otroka nekega ogrskega huzarja... »Ljubi Bog, ti že
poznaš moje težave z ovčicami po vasi, ti pač veš,
da je v Tasovicah več kotov ubogih grešnikov kakor
samo tale na pokopališču.«
Kako pogosto jih je prosil doma in na prižnici, naj
v trpljenju in stiskah nekoliko bolj mislijo na Gospoda
Boga. Beda je spraznila cerkev in napolnila krčmo.
Pa ni dosti zaleglo. Naj morda stori kot kaplan, ki je
prejšnjo nedeljo zmerjal, da je kar grmelo? Žene so
sklonile glave pod klopi, možje pa so se tako glasno
uskovali, da bi človek utegnil misliti, da s prižnice
done trobente sodnega dne k božji sodbi.
»Res, ali delam prav? Morda bi res moralo biti
marsikaj drugače v Cerkvi božji na zemlji. Morebiti
tudi ni povsem prav, da imajo samostani in župnik
toliko zemlje in gozda in vinogradov in so gospodje
na tem božjem svetu. Ali ne bi duhovniki morali spet
postati berači kakor Gospod in njegovi apostoli? Ne
palice, ne torbe, ne čevljev, je rekel Gospod! Bere
ni omenil. In da bi moral imeti vsak samostan nekaj
tisoč oralov zemlje, Gospod tudi ni dejal.«
Pa saj vendar precej razda gospod župnik iz Tasovic. Marsikdaj je že nesel iz župnišča klobaso in
kruh tja, kjer je bilo treba nasititi lačna usta. Na sveti
binkoštni praznik je Agati ukradel pečenko iz ponve
in jo nesel Karlu, ki ga je jetika že skoraj na pol
zlizala. In potem se je gospod župnik celo zlagal in
Agati rekel, da jo je s pečenko popihala mačka. Mora
že tako biti. Morda pa vse to še ni dovolj? Morebiti
bi moral postati tako siromašen, kot jih je večina,
ki prebivajo spodaj v vasi pod rdečimi strehami?...
Od cerkve sem done na tiho božjo njivo švedske
orgle. Organist ne more več brati iz molitvenika, ker
je slep. Zato so njegov molitvenik orgle. Kadar odpre
vse registre, se zdi, kakor bi proti nebu glasno in
močno klical velikan. Tako še noben župnik na svetu
ni molil k svojemu Bogu iz črnega brevirja, kakor
moli organist na svojih švedskih orglah.
Župnika postane sram in spet odpre knjigo. Pa se
pogovarja z ljubim Gospodom Bogom in se sprehaja
od križa do kota ubogih grešnikov in od kota do križa
ter moli drugi nokturn.
V daljavi grme topovi. Spodaj na vaški cesti spet
udarja naborni boben.
»Gospod, napravi konec strašni vojski!« prosi
župnik. »Že v tretje leto gre. Sam Bog ve, kako
doglo bo še trajala!«
Otožno zre župnik prek širne dežele spodaj pod
pokopališkim zidom. V daljvi, od Češke sem, se

dvigajo mogočni stebri dima v nebo. Ponoči pa kar
naprej straši grmenje topov in sij požarov.
Zdaj se župnik predrami iz svojih mračnih misli.
Čez pot na pokopališče pridrobencljajo majhni nagli
koraki. Ko župnik zagleda malega obiskovalca cerkve, se njegov obraz kakor otroku razjasni v veselje
in sonce.
»Hvaljen Jezus, gospod župnik!«
»Na veke, Janezek! No, kam pa s polnim naročjem rož?«
»Mati me pošilja. En šopek, tale rumeni, je za
gospodično Agato, drugi, rdeči, pa za Mater Marijo
v cerkvi. In mati prav lepo prosi gospoda župnika
in Mater Božjo, da bi še danes pomagala moliti, da
oče doma spet ozdravi.«
»Je mar očetu tako hudo? No, zdaj pa le pohiti!
Naglo stopi h gospodični Agati tja v župnišče. In
nato glej, da prideš k Materi Božji v cerkev. Ona
lahko pomaga! In če je sveta Božja volja, ti ozdravi
očeta. Prav gotovo!«
In že ga ni. Gospodična Agata mu da za vso
cvetno krasoto dve rdeči jabolki. Nato pa otrok kar
steče k ljubi Materi Božji v cerkev.
Ko stopi skozi glavna vrata mu skoraj zastane
dih. Tako lepo in mogočno igra organist. In godbo
Janezek ljubi skoraj kakor svoje življenje. Zadnjič
je tekel za nekim češkim ciganom do Znojma, ker
je znal tako lepo igrati na gosli. Človek bi skoraj
mislil, da živo srce utriplje v rjavi skrinjici, tako so
gosli vriskale in jokale obenem. Mati doma je bila
v hudih skrbeh. In oče in bratje so Janezka iskali
vsepovsod do trde noči. Mati je že mislila, da je fant
utonil v zeleni Taji.
Organist, da, ta zna pa še mnogo bolje! Angelci
na oltarju Vnebovzete bi se skoraj razpočili od nevoščljivosti. Le glej, kako napihujejo lica, da bi vzdržali
korak z mogočno godbo orgel. Mali Janezek Dvořak
obstane pod korom. Rožnati šopek pritiska na rdeči
jopič, v katerema mu je mati uvezla lepe rože. Prav
tako je, kot bi orgle v srčni stiski in bridkem trpljenju
govorile in glasno klicale k Materi Božji na oltarju.
Deček gre tiho k Mariji Vnebovzeti. Po stopnicah
se skobaca prav do oltarja. Njegove ročice dosežejo
ravno bele čipke, ki jih je bila njegova mati izvezla.
Šopek položi na beli prt, da je kot sama sveta Božja
kri, ki se je razlila po snežnobelih rjuhah.
»Nebeška Mati!« začne deček moliti. »Tole prinašam zate! Ali si vesela? Najlepše rože z našega
vrta so to. Hudo sem si ranil roke, ko sem jih trgal.
Kajne, saj imaš rada cvetice? Ah, nikar se ne dvigni
ravno zdaj v nebo! Zemlja je tudi lepa. Ljubi Bog
hoče, da rastejo tako lepe cvetice na vrtičku mojega
očeta. Kajne, da še malo počakaš tukaj na zemlji!
In naš oče, tudi njega moraš ozdraviti, veš! Da ne
bo treba materi več jokati.«
Organist igra zdaj prav nežno in tiho. Prav dobro
pozna glas, ki se tako ljubko pogovarja z nebeško
Materjo. Saj je fant že pogosto sedel zraven njega na
klopi pri orglah in tiho sklepal roke, kadar je on molil
iz svojega velikega molitvenika – iz švedskih orgel.
In znova in znova je moral fantu pripovedovati, od
kod prihaja vsa lepa nebeška godba, in odgovarjati
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na vprašanja, če angeli, ki drže srebrne piščali v
rokah, tudi igrajo z njimi. Ubogi fant! Kako hudo bi
bilo če bi ti ljubi Bog vzel očeta!
Tako molita skupaj. Fant, ki mu je še nekaj rožnih
lističev obviselo na vezenem jopiču, in slepi organist.
In težko bi bilo reči, čigava molitev je bolj mogočna:
slepčeva gori pri orglah ali molitev malega Janezka
pred oltarjem Matere Božje ali molitev gospoda žup
nika, ki je zdaj iz srca pobožno zmolil drugi nokturn.
»Ljubi Bog!« moli gospod župnik. »Ako je mogoče, ozdravi Dvořaka! Gospod, če ta umrje, revščina,
revščina! Od kod naj Dvořakovka dobi kruha za toliko
lačnih usti?«
Duhovnik poklekne pred črni križ na pokopališču
in se bori z Gospodom Bogom na križu za življenje
družinskega očeta.
»Če je mogoče, Gospod, naj gre ta kelih mimo!
Rajši vzemi mene, Gospod, star sem in odveč na
svetu. Vzemi me, Gospod, in pusti Dvořaka njegovim otrokom!«
Tedaj pa potegne nekdo župnika za talar. Ko se
obrne, stoji za njim Dvořakov Lovrenc.
»Gospod župnik, gospod župnik, hitro! Pridite
k nam z Bogom. Oče umira, želi sveto popotnico.
Pridite brž!«
In že zdirja Lovrenc po cerkvenih stopnicah domov k umirajočemu očetu.
Duhovnik položi brevir k nogam Križanega, gre v
zakristijo, vrže nase roket in štolo, vzame ključ od
tabernaklja in gre k oltarju.
V cerkvi še vedno skupno molita orglar in deček.
Sončni žarek prav tedaj posije skozi borno okno in
obsveti vrtnice na oltarju, da zableste kakor prave
nebeške rože.
»Ljuba nebeška Kraljica, kajne, ako je mogoče,
ozdraviš očeta. Da bova spet lahko skupaj hodila k
tebi skozi trsje, k tvojemu kipcu in k Materi Božji na
hribu v zvezdnatem plašču!«
Toda Božja Mati ne posluša dečka. Gleda v nebesa
in posluša samo nebeški slavospev nad sabo.
»Ali nočeš vsaj malo pogledati moje cvetice? Glej,
zraven položim še dve lepi, rdeči jabolki, ki mu ju je
podarila gospodična Agata!«
In Janezek dene jaboki k rožam na oltar.
»Ljuba, dobra nebeška Mati,« milo prosi Janezek,
»samo prav malo poglej na moje cvetice in na lepa
jabolka gospodične Agate. In reci vsaj eno besedico,
da oče spet ozdravi, no!«
»Toda, Janezek,« reče zdaj župnik, »ali ne vidiš,
da je Mati Božja sklenila roke in moli k nebeškemu
Očetu. Morda pa ljubi Bog le hoče imeti tvojega
očeta v nebesih. Tedaj se mora seveda zgoditi sveta
volja Božja.«
Nato gre duhovnik po stopnicah, spoštljivo odrine
jabolka in rože od vratec tabernaklja. Rože vtakne v
dve zlati vazi, jabolka postavi med luči na oltar, kot
bi bile dragocene svete relikvije. Nato potisne dečku
v roko svečo in srebrni zvonček, odpre tabernakelj
in vzame ven zlati ciborij.
»Pridi, fant, nesla bova tvojemu očetu Jezusa.
On bo pomagal.«
Fant vzame luč in zvonček in že stopata oba po

stopnicah doli v vas...
V čumnati kleči žena z otroki ob moževi smrtni
postelji. Poleg ležišča gori sveča za umirajoče.
»Ko bi bil vsaj fant tukaj, Janezek,« misli Marija v
bridki stiski in skrbi. »Tako dolgo ga ni, že davno bi
bil moral priti. Pa vendar ni spet tekel za bobnom!«
»Kje je Janezek?« vpraša bolnik z drhtečim glasom.
»Takoj pride,« ga miri žena.
»Marija, pojdi, prižgi najine jaslice. Že veš, kaj
mislim. Dvanajst ji je bilo, sedem jih je ljubi Bog že
vzel v nebesa. Marija, če umrjem, bom jaz imel več
otrok v nebesih, kot ti tukaj na zemlji.
Žena vzame sveče iz skrinje in jih razpostavi po
belih prtičih, na katere bo duhovnik položil presveto
Telo Kristusovo. Nato sveče spoštljivo prižge.
Tedaj pa se že tiho oglasi srebrni zvonček pred
Dvořakovo hišo. V sobo umirajočega stopi duhovnik
s ciborijem. Sveti Božji Kruh položi na beli prt med
svetlobo krstnih sveč.
Bolnik ves prevzet pogleduje zdaj Zveličarja, zdaj
Janezka.
»Hvala Bogu, fant, da si spet doma!«
»Da, oče. Jezusa sem ti prinesel in Marija te
lepo pozdravlja in zate neprenehoma dviga roke k
nebeškemu Očetu.«
Tedaj mu duhovnik odvzame zadenje težave s
srca, mu podeli sveto popotnico in nato še sveto
maziljenje.
Potem Dvořak še enkrat pokliče vse otroke k
postelji, položi vsakemu težko roko na čelo in ga
zadnjikrat blagoslovi.
»Bog z vami! In za mater skrbite! Bom že v nebesih prosil za vas!«
Dvořak že ni več na zemlji. Blažen zakliče:
»Da, ljuba Mati Božja, že grem, že. Vidim te, vabiš
me, pomagaj mi v nebesa!«
»Amen!« reče gospod župnik in solze mu polze
po uvelih licih. Dvořaku spoštljivo zatisne oči k večnemu počitku.
Otroci jokajo kot bi jih bolečina hotela raztrgati,
mati pa vstane in reče:
»Kdor tako umrje, za njim kristjan ne sme žalovati!«
—
—
—
V Tasovicah že dolgo ni bilo takega pogreba, kot
je bil pogreb Petra Pavla Dvořaka. Vsa vas ga je
spremila na božjo njivo. Tu so ga pokopali ob njegovih sedmih otrocih.
Otroci so položili očetu najlepše cvetice na krsto.
Odrasli so si brisali solze v očeh. Janezek pa je jokal,
da se je trgalo srce.
Tedaj vzame mati dečka v naročje in ga nese k
velikemu križu na pokopališču:
»Glej, Janezek, ne jokaj! Tale tu gori je odslej
tvoj Oče, glej, da ga vse življenje nikoli ne razžališ
z grehom!«
Teh besed svoje matere fant vse svoje življenje
ni pozabil. Bile so lepše kot vsi nagrobni govori najslavnejših mož, ki jih je pozneje slišal v Varšavi in
na Dunaju.

