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Spomenik skladatelja MARJANA KOZINE je delo akademskega kiparja Zdenka Kalina in stoji 
pred novomeško knjižnico, saj je bil skladatelj Kozina novomeščan. Več o njegovem življenju 
najdete na straneh 181 in 182. Treba je še omeniti, da se je  uveljavil ne samo kot skladatelj in 
upravnik Slovenske filharmonije, ampak tudi kot plodovit pisec in prevajalec. Pisal je o glasbi, 
glasbeni teoriji, o estetiki, o vlogi umetnika, pa tudi potopise. Izredno duhovito je napisana knji-
ga Svet operne glasbe, s katero je izpričal temeljito poznavanje scenske glasbene umetnosti. Po 
Marjanu Kozini se imenuje tudi nagrada, ki jo vsako leto dobi eden izmed slovenskih skladateljev. 
O Kozini je posnel 72 minutni film Filip Robar Dorin, tudi sam Dolenjec. Naslov je Vivat Kozina.

Nekaj junijskih godov: mučenec Justin (1.), ki je pisec prvega spisa v obrambo Cerkve; ugand
ski mučenci Karel Lwanga in tovariši in papež Janez XXIII. (vsi 3.); redovni ustanovitelj Frančišek 
Caracciolo (4.); škof in apostol Nemčije Bonifacij (5.); diakon in verski pesnik Efrem Sirski ter 
mučenca Primož in Felicijan (vsi 9.); apostolski sodelavec Barnaba (11.); frančiškan in cerkve-
ni učitelj Anton Padovanski (13.); prerok Elizej (14.); mučenec Vid (15.); mučenca Gervazij in 
Protazij (19.);  jezuitski bogoslovec in zavetnik mladine Alojzij Gonzaga (21.); mučenca za vero 
v času angleškega protestantizma Janez Fisher in Tomaž More (22.); apostol jetnikov in njihov 
zavetnik Jožef Cafasso (23.); rojstvo Janeza Krstnika – kres, »ko se dan obes‘« (24.); koroška 
kneginja Ema Krška ter škof in cerkveni učitelj Ciril Aleksandrijski (oba 27.; škof in mučenec Irenej, 
ki zaradi svojega spisa “Proti krivim veram” šteje med cerkvene očete (28.) ter prvaka aposto-
lov Peter in Pavel (29.), ko slovenski škofje po tradiciji že vse od konca druge svetovne vojske 
posvečujejo novomašnike. Njihovo število pa zadnja leta upada. Za letos še niso bili objavljeni 
podatki; kolikor je znano, ima nadškofija Ljubljana v 6. letniku 4 bogoslovce, nadškofija Maribor 
pa 2. Kaže, da ostale škofije letos ne bodo imele nobenega novomašnika. Zaradi pomanjkanja 
duhovnikov in vernikov je koprska škofija že začela združevati župnije, ljubljanska nadškofija pa 
je to napovedala.
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Vprašanje, čemu sem na svetu, je najosnovnejše, najvažnejše in
najodločilnejše od vseh, kar si jih more in mora človek zastaviti.

Janez Janžekovič

Lepo vreme prvega dne,
kmetje se letine vesele.

Če na Medarda (8.) deži,
se grozdje do brente kazi.

Svetega Vida (15.) meglica
pride po vince in pšenico.

Če na kresni dan (24.) dežuje,
orehom slabo prerokuje.

JUNIJ – ROŽNIK
  1 S PRVA SOBOTA; Justin, muč.; Pamfilij, muč.;

  2 N 7. VELIKONOČNA NEDELJA; Peter in 
Marcelin in Erazem, muč.; Evgenij I., pap.;

  3 P Karel Lwanga in tov. ugandski muč.;
  4 T Frančišek Caracciolo, red. ust.;
  5 S Bonifacij, šk., muč.; Igor, veliki knez in 

red.; Svetko (Svetopolk), muč.;
  6 Č Norbert Magdeburški, šk., red. ust.;
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 25 T Eleonora, kraljica; Viljem iz Vercellija, op.;
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p. Bernardin

UREDNIK VAM
V kratkem se nam obeta dokaj temeljita spre-

memba pri objavi dosedanjega mesečnika Ave Ma-
ria. Do sedaj smo namreč vsako številko mesečnika 
táko, kot je bila pripravljena za tiskarno, postavili 
še na internet in je bila dosegljiva vsem tistim, ki so 
preko svojega računalnika dostopali na internet. Za 
oblikovanje strani, ki so morale biti take, da jih je 
bilo mogoče takoj natisniti (Ave Maria je imela format 
papirja A4), smo uporabljali program družbe Adobe, 
ki smo ga pred leti za drag denar kupili in je bila v 
kupnini všteta tudi pravica do rednega posodabljanja, 
tako da je vedno brezhibno deloval na vedno novih 
in izpopolnjenih operativnih sistemih, ki jih uvajajo 
izdelovalci računalnikov. Tega je pa zdaj konec. Druž-
be, ki izdelujejo razne programe, ki naj delujejo tudi 
na internetu, težijo k temu da starih programov ne 
posodabljajo več, pa tudi novih ni mogoče več kupiti, 
ampak jih je mogoče le najeti za določeno mesečno 
najemnino. Ta pa ni ravno nizka, saj bi v našem pri-
meru za vsaka tri leta morali izplačati več najemnine, 
kot je prej stala kupnina celot nega programa. To je  
pa odločno preveč. Treba je upoštevati, da Ave Maria 
nima nobenega dohodka, odkar je prenehala izhajati 
v tisku.

Prišel je torej čas, da se dokončno poslovimo od 
knjižne (revijalne) oblike mesečnika in s tem tudi od 
mesečnika samega in preidemo na internetno obliko. 
To bo oblika običajne spletne strani, vendar smo njeno 
oblikovanje zaupali strokovnjakom, saj morajo preko 
nje biti dostopni arhivi mesečnika od leta 2008 pa do 
zdaj, kot tudi arhiv NUK (Narodne in univerzitetne 
knjižnice), ki obsega digitalizirane izvode AM vse od 
začetka leta 1909. Prednost nove oblike bo tudi v tem, 
da bo posamezne dele mogoče spreminjati kadarkoli. 
To bo posebno dobrodošlo pri novicah, saj je zdaj ob 
mesečnem  izidu marsikatera že zastarela.

Dostop do nove oblike Ave Maria bo še vedno prost, 
prav tako tudi kopiranje. Bomo pa hvaležni za vsak 
prostovoljni dar za vzdrževanje. Podatke o bančnem 
računu bomo objavili v preoblikovani Ave Maria.

Kapitularni kongres definitorija Slovenske 
frančiškanske province je bil 15. in 20. maja. Ka-
kih večjih presonalnih sprememb ni. P. Simon Peter 
Berlec odhaja s Svete gore v Melbourne v Avstraliji, 
p. Ciril Božič, ki se vrača iz Avstralije, bo gvardijan 
v Kamniku, dosedanji kamniški gvardijan p. Bogdan 
Knavs odhaja za gvardijana na Sveto goro, koprski 
gvardijan p. Boris Markež odhaja v Maribor. Nekatere 
do zdaj samostojne hiše postanejo podružne: Nazarje 
spada pod Kamnik, Sv. Trojica pod Maribor, Nova 
Štifta pod Vič in Koper/Strunjan pod Novo Gorico-
Kostanjevica. Ta sprememba pomeni zgolj drugačno 
pravno ureditev in trajanje mandata posameznega 
predstojnika.
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S LUŽBA
P. Bernardin Sušnik

2. junij
7. velikonočna nedelja
JEZUSOVI  UČENCI NAJ BODO VSI ENO
Jn 17,20-26

Nedeljski odlomek je zaključek in višek tako 
imenovane velikoduhovniške molitve, ki jo je po po-
ročilu Janezovega evangelija Jezus izrekel ob koncu 
zadnje večerje preden »je s svojimi učenci odšel čez 
Cedronsko dolino, kjer je bil vrt, v katerega je šel, 
sam in njegovi učenci« (Jn 18,1). V velikoduhovniški 
molitvi evangelist povzema bistvene točke teologije 
razodetja v Jezusovih poslovilnih govorih (13.16. 
pogl.) in prvih delih evangelija (2.12. pogl.), pred-
vsem tistih, ki zadevajo Kristusovo osebnost, odre-
šenje, Cerkev in človeka. Ustavlja se tudi ob zadevah 
ki so bile Jezusu posebno pri srcu: poveličanje Sina 
in Očeta, pristnost vere apostolov in njihovo posve-
čenje ter tisto, kar je v nedeljskem odlomku in kar je 
izrazil v molitvi: za edinost (20.23. v.), za skupnost 
s Kristusom v njegovi slavi (24. v.) in za popolnost 
verujočih po Kristusovi navzočnosti v njih (25.26. 
v.). Za razumevanje posebne slovstvene oblike te 
velikoduhovniške molitve je treba imeti pred očmi 
dolgi zgodovinski proces, skozi katerega je šel četrti 
evangelij, preden je prišel do svoje zadnje zapisane 
oblike. V tej molitvi “predvelikonočnega” Jezusa 
evangelist daje besedo vstalemu in poveličanemu 
Kristusu, kakor ga je imel pred očmi po desetletjih 
premišljevanja in izročila. Evangelist postavlja bralca 
pred Jezusa, ki je tik pred zaporom in križanjem, 
govori pa skrajno zgoščen in klen jezik, zraven mu 
pa daje jasno razumeti, da je tisti, ki se tako izraža, 
vstali in poveličani Gospod, ki je že šel skozi križ 
in smrt in ki je že »premagal svet« (Jn 16,33). Ob 
vsem tem ugotavljamo, da je ta molitev “ekumen-
ska”, torej za edinost. Evangelist je že doživljal prva 
odklanjanja Cerkve, zato mu je jasno, da Kristus 
tukaj ni mislil samo na razumevanje med apostoli, 
ampak predvsem med kristjani, ki bodo njegov nauk 
uresničevali na različne načine. Notranja edinost v 
Cerkvi sami je naslednja Kristusova skrb, za katero 
prosi Očeta, tretja skrb pa je, da bo Beseda, torej 
on sam tisti, ki povezuje Cerkev z Bogom Očetom. 
Povezava torej teče od Očeta na Sina, od njega na 
apostole in od njih na nas.

9. junij
binkošti
JEZUS POŠLJE APOSTOLE
Jn 20,19-23

Brati na binkošti evangeljski odlomek o Kristuso
vem prikazanju na večer vstajenja zahteva od ver-
nikov spremembo njihovega tradicionalnega pojmo-
vanja tega praznika. Večina namreč vidi v “prazniku 
Svetega Duha” neposredno razodetje ”tretje osebe 
Svete Trojice”. S svetopisemskega in bogoslužnega 
vidika pa gre za Kristusov praznik, kar je jasno razvi-
dno iz Petrovega govora, ki ga prinašajo Apostolska 

dela: »Bil je povišan na Božjo desnico in od Očeta je 
prejel obljubo Svetega Duha in tega Duha je razlil, 
kakor vidite in slišite« (2,33). Tudi za četrtega evan-
gelista je to kronanje Kristusovega dela in začetek 
“časov Cerkve”. V skupnosti poveličanega Kristusa 
je dejavnost Svetega Duha mnogovrstna. Povsod, 
kjer so udje njegovega “telesa”, v vsakem njihovem 
udejstvovanju, je neprestano navzoč Kristusov Duh. 
Zato je do neke mere presenetljivo, da evangelist, 
čigar pojmovanja so tako široka in globoka, skorajda 
zožuje polnost Svetega Duha zgolj na odpuščanje 
grehov. Jasno je, da je imel evangelist na razpolago 
neko prastaro in dragoceno izročilo, ki ga je vključil 
v svoj odlomek, čeprav ne odgovarja popolnoma 
njegovi miselnosti in njegovemu slogu. Vsekakor pa 
je bilo to izročilo drago kristjanom od začetka, saj je 
opravičevalo navado bratskega odpuščanja grehov. 
Od Učenika so namreč izvedeli, da poleg zadošče-
valnih bogoslužnih obredov obstoja tudi odpuščanje 
grehov, ki je dejanje čiste Božje milosti. Hebrejci 
so nemudoma odkrito protestirali proti tej resnici in 
kristjani so se za njeno obrambo morali sklicevati 
na zgled in nauk Kristusa, ki je hromemu obljubil 
Božje odpuščanje (Mr 2,112) z zagotovilom, »da 
ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe.« 
Prav učenik je bil tisti, ki je izjavil, da v skupnosti 
njegovih učencev obstoja oblast »zavezovati in 
razvezovati« (Mt 18,18). Izvajanje te oblasti je v 
nedeljskem odlomku sporočeno skoraj z istimi be-
sedami, le da je tukaj povedano bolj jasno kot pri 
Mateju, da ta oblast izhaja iz poveličanega Kristusa 
in njegovega Duha. To je ena izmed ključnih točk 
Janezovega evangelija.

16. junij
sveta Trojica
DUH OZNANJUJE, KAR IMA SIN OD OČETA
Jn 16,12-15

Evangeljski odlomek na nedeljo svete Trojice je 
povzetek zadnjih med številnimi izrazi o Svetem 
Duhu, ki so v Jezusovem poslovilnem govoru pri zadnji 
večerji. Najprej gre za izpopolnjevanje Jezuso vega 
nauka, za katero pa apostoli še niso zreli, zato bo to 
nalogo po Jezusovem odhodu imel Sveti Duh. On bo 
Kristusov nauk razjasnil do kraja (»vas bo uvedel v 
vso resnico«), čeprav ne pove, kdaj se bo to zgodilo. 
V bistvu gre tukaj za napoved, da se bo nauk o Bogu 
(teologija) ob podpori Svetega Duha razvijal še naprej, 
kar se v Cerkvi tudi dogaja. Sveti Duh tukaj deluje 
preko cerkvenega učiteljstva, kar nas bistveno loči od 
drugih verstev. Ta imajo svoja “razodetja”, do katerih 
so tako ali drugače prišli njihovi ustanovitelji, vendar 
ta ostajajo taka, kakršna so v svojem dobesednem 
razumevanju (na primer muslimanski Koran, kjer je 
vsaka razprava o vsebini preprosto prepovedana). 
Vera, ki jo je oznanil Kristus, je bistveno napredovala 
v vsebini in razumevanju že v apostolskih časih; dovolj 
je pogledati napredek, ki ga v primerjavi z evangeliji 
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BESEDE
že v apostolskih časih razvije apostol Pavel in njegovi 
sodelavci. To se nadaljuje skozi vso zgodovino, kjer 
se tekom časa oblikujejo posamezne verske resnice, 
ki so za verovanje obvezne (zadnja je bila razglašena 
resnica o Marijinem vnebovzetju lela 1950). Pa ne 
le verske resnice, ampak tudi posamezna teološka 
vprašanja, ki dostikrat posredno vplivajo na življenje 
v Cerkvi. Take poglobitve je prinesel v našem času II. 
vatikanski koncil, sem pa spadajo tudi vedno novi in 
popolnejši prevodi Svetega pisma, saj upoštevajo tako 
razvoj jezika kot tudi razna arheološka odkritja, ki raz-
jasnijo marsikatero temno mesto. Prav zaradi ključne 
vloge Svetega Duha v tem procesu, ga grški original 
Nove zaveze imenuje “parákletos” (παράκλητος), kar 
v slovenščino prevajajo kot “tolaž nik”, vendar ima 
grški izraz več pomenov, od katerih bi bil verjetno 
najboljši “svetovalec”, saj je on tisti, ki svetuje ali celo 
navdihuje smer verskega raziskovanja. Ne gre pa pri 
tem pozabiti, da je tudi tukaj udeležena vsa sveta 
Trojica – en Bog.

23. junij
12. nedelja med letom
JEZUS NAPOVE SVOJO SMRT
Lk 9,18-24

Nedeljski odlomek je evangelist Luka zapisal na 
temelju starejšega Markovega evangelija. Jezus s 
spretnimi vprašanji o tem, kaj pravijo ljudje o njem, 
da je, daje apostolom priložnost, da izpovedo svoje 
prepričanje, da je Kristus pričakovani Mesija. Ven-
dar se še niso iznebili prepričanja, da mora Mesija 
prevzeti nase vlogo političnega osvoboditelja, saj 
so ga tik pred trpljenjem še vpraševali, če bo zdaj 
obnovil Izraelovo kraljestvo. Prav zato Jezus ob tej 
priliki ponovno napove svoje trpljenje in smrt ter 
vstajenje, zraven pa poudari: »Če hoče kdo iti za 
menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj 
križ ter hodi za menoj.« To so izrazi, ki še danes od-
bijajo mnoge poslušalce. Pri tem pa ne smemo takoj 
razglasiti za krivca pomanjkanje duha darovanja v 
našem času in se na vsak način prepirati z modernim 
duhom. Mar nekatere tradicionalne oblike odpovedi 
in zatajevanja ne zbujajo po pravici nasprotovanja 
in kritike? Kaj ni veselje do sveta in do življenja le 
prepogosto postalo sumljivo v imenu krščanske du-
hovnosti? »Vsaka stvar ima veljavo le toliko, kolikor 
je prilika za žrtvovanje.« Rezultat je neka izmučena 
in nervozna pobožnost, ki je, okamenela v kreposti, 
ustvarila pretirance brez ljubezni. V takih primerih ni 
več ljubezen središče krščanskega življenje; odpoved 
in zatajevanje po sta ne ta sama sebi namen. Takega 
ponašanja ne opravičuje evangelij, še posebno pa ne 
naš odlomek. Res je, da prava ljubezen vabi k odpo-
vedi sebičnim zahtevam človeka, hoče zlomiti peklen-
ski krog, ki se vrti izključno okrog samega sebe, toda 
darovanje samega sebe in tega, kar imamo, ni samo 
sebi namen, ampak je v odnosu do novega življenja, 
življenja skupnosti. V njej se uresničuje ideal krščan-

skega bivanja: ne bivati za samega sebe – »vsakdo je 
bližnji samemu sebi« – ampak za druge. Kristjani ne 
smemo preprosto sprejemati položaja sveta, češ da 
je to pač trpljenje našega časa, ampak se moramo 
tudi vprašati, če današnja družba ne pričakuje od 
napredka preveč. Ta lahko probleme samo odriva, ne 
more jih pa rešiti. Reši jih lahko le pogled v večnost 
in prizadevanje zanjo.

30. junij
13. nedelja med letom
JEZUSOVE ZAHTEVE DO UČENCEV
Lk 9,51-62

V nedeljskem odlomku sta jasno vidna dva dela. 
Prvi je želja Jezusa in apostolov prenočiti v neki sa-
marijanski vasi (imena ne zvemo), pa jih odklonijo. 
Jezusu na kraj pameti ne pride, da bi se maščeval, 
celo okrega apostola, ki sta hotela priklicati ogenj 
na to vas. Drugi del pa so očitno tako imenovana 
Jezusova “logía‹: izreki ali dejanja, ki so bili zbrani 
v zbirkah, iz katerih so evangeljski pisci zajemali 
material, nam se pa te zbirke niso ohranile. Tukaj 
sta dva primera združena: prošnja prvega, ki bi rad 
postal Jezusov učenec in povabilo drugemu, naj mu 
sledi. Tej je dodana še ena podobna. Vse to pa spada 
v širše besedilo, ki pa ni del nedeljskega odlomka: 
razposlanje apostolov in njihov povratek ter poročilo. 
Toda povezava gre še naprej: imamo vtis, da nas 
evangelist spremlja na dolgem potovanju v Jezusovi 
družbi skozi nekatere neprijetnosti in nas pripelje 
prav v Jeruzalem. Temelj prvega dela, samarijanske 
odklonitve gostoljubnosti, je stara tradicija. Lahko 
bi služila Jezusovemu odločnemu nasprotovanju 
vsaki sovražnosti, kO je s svojim zgledom potrjeval 
evangeljski nauk ne vračati hudega s hudim (prim. 
Lk 6,2758). Drugi del pa povezuje le stavek: »Ko 
so potovali.« Zahteve, ki jih je Jezus postavil “kan-
didatom” za sprejem med učence, so ostre: uboštvo 
(v. 58) in osamljenost (v. 60.62). Te ugotovitve ka-
žejo, da sta razglas Božjega kraljestva in oznanilo 
o eshatološki preusmeritvi, ki ju je Jezus prinesel v 
zgodovino, tako važni, da se vsak “normalen” sistem 
življena izkaže kot neprimeren za to poslanstvo. 
Vendar pa preroška služba Kristusovih učencev ne 
temelji na neki izbiri, ki bi izbranega spravilo med 
“boljše” ali ga postavilo v neko  nedostopno sveto 
območje. Iz tega odlomka je jasno, da Kristus pred 
sprejemom nekoga med svoje, daje jasno vedeti, 
da ni v njegovem duhu vračati zlo za zlo. Resnično 
spreobrnjenje se ne kaže v odpovedi hiši ali poslo-
vitvi od sorodnikov, ampak predvsem v ljubezni, ki 
prenaša in odpušča, ki vztraja in pomirja. Prerok v 
krščanskem smislu ni tisti, ki gori v vnemi za resnico 
in za zmagoslavje neke mrzle in ostre spokornosti, 
ampak tisti, ki s svojim življenjem pričuje, da Sin 
človekov ni prišel uničevat, ampak reševat človeško 
življenje.
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Pri obrezovanju je PETER dobil ime Simon. Ko 
ga je Jezus poklical za učenca, mu je spremenil 
ime v pomenljivo ime Peter (Skala). Zakaj, mu je 
povedal pozneje v Cezareji Filipovi: »Ti si Peter (Skala) 
in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska 
vrata je ne bodo premagala.« Peter je bil prvak apo-
stolov in prvi papež. Po Jezusovem vnebohodu je vodil 
Cerkev najprej v Jeruzalemu, nato v Antiohiji, slednjič 
v Rimu, središču tedanjega sveta. Prvič je prišel Peter v 
Rim verjetno leta 42, potem ko ga je bil angel čudežno 
rešil iz Herodove ječe. Od tega leta se šteje tistih pet-
indvajset “Petrovih let”, ko naj bi kot rimski škof vladal 
vesoljni Cerkvi.

Ko je prišel v Rim, je mesto štelo nad 400 ulic, nad 
400 trgov in 470 poganskih templjev. Iz Rima je pisal 
svoji dve pismi, kjer bodri kristjane, naj se celo radujejo, 

če morajo nekaj časa v raznoterih preizkušnjah trpeti. Peter je bil mož vere, ki je izmed apostolov Gospoda 
najbolj ljubil. Živo je izpovedal vero: »Ti si Kristus, sin živega Boga!« ali po obilnem ribjem lovu: »Gospod, 
pojdi od mene, ker sem grešen človek.«

Res je bila njegova vera spočetka nekoliko vihrava – bil 
je pač po naravi preprost, odkrit, zvest, nekoliko nagel. V 
grenki preizkušnji, ko je Gospoda zatajil, se je ta ljubezen 
izčistila, se ponižala in se oprla edino na božjo milost. »Go-
spod, ti vse veš, ti veš tudi to, da te ljubim,« je ponižno od-
govoril ob Genezareškem jezeru, ko ga je Gospod dokončno 
postavil za poglavarja Cerkve. To je Peter tudi dokazal. Vrgli 
so ga najprej v mamertinsko ječo in ga na 29. junija leta 
67 po starem izročilu križali po Gospodovi napovedi: »Ko 
si bil mlad, si se opasoval sam, ... ko pa se postaraš, boš 
raztegnil roke in drug te bo opasal.« Ob smrti naj bi Peter 
prosil, naj obrnejo križ narobe, češ da ni vreden, da bi umrl 
tako kakor njegov Učenik. Nad njegovim grobom stoji danes 
v Rimu največja cerkev sveta.

PAVEL je apostol narodov in največji misijonar 
vseh časov. Rodil se je v Tarzu v Mali Aziji. Jezus sam ga 
je čudežno poklical za apostola, ko se mu je prikazal na poti 
v Damask (25. januar) in je Pavel iz preganjalca Cerkve postal njen apostol. Pavlova spreobrnitev je za 
Jezusovim vstajenjem eden največjih dogodkov krščanske zgodovine. Od farizejske usmerjenosti staršev je 

podedoval verski ogenj in rimsko državljanstvo, od učiteljev 
v domači šoli, zlasti pa v Jeruzalemu od slovečega Gamaliela, 
poznanje Svetega pisma. Šibak in bolehen po telesu, je bil 
silen po duhu in volji; kar je bil, je bil z vsem srcem.

S temi lastnostmi je Pavel dovršil čudovita misijonska dela, 
večja ko drugi apostoli. Na svojih treh misijonskih potovanjih 
je obšel skoraj ves tedaj znani svet. Povsod je šel v središče 
dežele, v glavna mesta in tam oznanjal Kristusov nauk, da 
se odtod razraste tudi po deželi. Najprej je vedno poskusil 
pri svojih rojakih, Judih, kjer je skoraj povsod slabo naletel. 
Potem se je obrnil k poganom. Na teh potih je moral veliko 
pretrpeti (2 Kor 11,1633). Najbolj pa je poveličal svojega 
Gospoda s smrtjo. Za cesarja Nerona so ga obglavili isti dan 
kakor apostola Petra. Nad njegovim grobom v Rimu stoji 
veličastna bazilika.

V pričakovanju smrti piše učencu Timoteju: »Dober boj 
sem izbojeval, tek dokončal in vero ohranil. Odslej je nam
reč zame pripravljen venec pravice, ki mi ga bo dal tisti dan 
Gospod«.

29. JUNIJ

SV ETA PETER IN PAV EL

P. Vladimir Kos

SVETA PETER IN PAVEL
Še zmeraj, Peter, Pavel, sta nam brata.
Za nas sledila Jezusu sta v smrt;
Svetli v nebesih vaju krona zlata,
svetli še bolj srca ljubezni strd!

Odkrila Jezusa sta – kakšna sreča!
Saj vesta: vsi ljudje jo iščemo.
A bomo to, kar v nas je živa sveča,
zamenjali kdaj za – Elektriko?

Bazilika sv. Petra

Bazilika sv. Pavla
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
1858 – SMRT

Dva dni nato, 20. februarja, je spet poslal pismo 
kardinalu Barnabó. Omenja pismo neapeljskega 
nuncija z dne 18. januarja, ki je v njem poročal o 
njegovem obolenju, in pravi: »Po skupnem sklepu 
zdravnikov sem se moral podvreči zelo strogemu 
zdravljenju, drugače bi me bila, kakor zatrjujejo, 
bolezen spravila v nekaj dneh s sveta. Zdi se pa, da 
me hoče Gospod še nekaj časa ohraniti za nadaljnji 
trud in napor; počutim se mnogo bolje in upam, da 
bom v malo dneh mogel vstati. – Ko so mi zdravniki 
odkrito govorili o nevarnosti, ki sem se v njej nahajal, 
mi ni bila nobena druga zadeva bolj pri srcu kakor 
naš misijon, ki sem ga toplo priporočal Gospodu, saj 
drugega nisem mogel storiti zanj. Zbral sem pa vse 
svoje moči, da bi na kratko razložil njegovo seda-
nje stanje in njegove potrebe. To listino bi morala 
tukajšnja nunciatura poslati Vaši Prevzvišenosti; 
zdaj, ko mi Gospod vidno vrača moči in zdravje, pa 
upam, da jo bom lahko sam podal v Vaše roke, brž 
ko bom prišel v Rim.«

Pozneje, ko se je Knobleharju stanje spet poslab-
šalo, je neapeljski nuncij Ferrieri na Knobleharjevo 
prošnjo vendarle poslal kardinalu Barnabó njegovo v 
februarju in marcu narekovano poročilo. Poslal ga je 
30. marca, zato je v arhivu označeno s tem dnem.

V omenjenem pismu z dne 20. februarja je Knob
lehar prosil kardinala Barnabó, da mu takoj sporoči, 
ali bo mogel zamorskega dečka Habešija sprejeti na 
Propagando. Je zelo dober in nadarjen deček in bi 
rad postal duhovnik.

9. marca mu je prefekt Kongregacije odpisal: 
»Z velikim veseljem sem prejel Vaše pisanje z dne 
20. februarja o zboljšanju Vašega stanja. Živo se 
zahvaljujem Gospodu, ki Vas je rešil bolezni, da bi 
Vas še naprej ohranjal v apostolski službi za blagor 
zapuščenega afriškega ljudstva. Upam, da se boste 
mogli kmalu popolnoma popraviti in nadaljevati 
potovanje proti Rimu. Le pripeljite s seboj malega 
Jakoba Habešija iz Kartuma; sprejel ga bom v Ur-
banov zavod (na Propagando), da vam s tem dam 
dokaz svoje vneme za blagor tega misijona, ki vam 
je izročen.«

Zgodnja Danica je 18. marca sporočila: »Iz Rima 
pravi prijateljski dopis z dne 1. marca: G. Knoblehar-
ja bomo v 14tih dneh imeli v našem (avstrijskem) 
zavodu Anima.«

Avstrijski poslanik je še naprej skrbel zanj in ga 
je obiskoval. Tako ga je obiskal tudi 10. marca. Dobil 
ga je sedečega na stolu. Bil je ves shujšan, slaboten 
in utrujen. Duh se mu je pa vedno vračal v misijon. 
Videlo se je, kako nestrpno čaka ozdravljenje. Zdrav-
niki so takrat še trdno upali, da bo okreval, čeprav 
so menili, da bo za to treba dosti časa.

Kakor se vidi iz pisma, ki ga je dr. Mitterrutzner 
pisal pozneje, 1. maja, kardinalu Barnabó, je Knoble-
har pisal 22. marca Mitterrutznerju v Brixen o »mno-

gih stvareh, ki jih je razmišljal o misijonu.« Ko se bo 
spet vrnil v Vzhodni Sudan, bo po tako dragocenih in 
drago plačanih izkušnjah vse drugače zastavil. Imel 
bo nove sodelavce, zlasti redovnike, in mnogo več 
denarnih sredstev. V Rimu bo predlagal Kongregaciji 
z širjenje vere, da naj ogromno ozemlje osrednje 
Afrike razdeli v dva apostolska vikariata. Enega naj 
prevzamejo taki redovniki, ki bodo črnce učili tudi 
naprednega poljedelstva, živinoreje, zidarstva in 
drugih obrti, kakor so jih nekoč učili benediktinci ali 
cistercijanci. Zdaj je pa mislil predvsem na trapiste. 
Mitterrutznerju je tudi omenil, da bo Kongregacijo za 
širjenje vere prostil, naj  ustanovi v Rimu osrednji 
zavod za vzgojo bodočih zamorskih duhovnikov in 
obrtnikov. – Mitterrutzner mu je odgovoril, kakor 
pravi v pismu 1. maja, »da naj o tej stvari nič ne 
ukrepa, dokler se ne bo ustno ali pismeno posvetoval 
z veleč. g. Nikolajem Mazzo iz Verone, zelo svetim 
možem, ki je tak zavod že  ustanovil.«

Ljubljanske Novice so 24. marca spet sporočile, 
da je provikar Knoblehar že toliko okreval, da bo 
mogel potovati v Rim.

1. aprila je Danica prinesla dopis: »G. provikar 
dr. Knoblehar je pisal semeniškemu vodji g. Novaku 
in pravi med drugim: ›Hudo in zelo nevarno bolezen 
sem po posebni skrbnosti zdravnikov premagal. Zdaj 
sem na potu popolnega zboljšanja in upam, da bom  
po veliki noči že toliko ozdravel, da bom potoval 
naprej v Rim. Zanašam se, da bom mogel prihodnje 
poletje pozdraviti tudi Vas v Ljubljani.« – Danica je 
dostavila: »K sklepu želi veleč. gospod zvedeti kaj 
o svoji domovini, ker pravi, da že davno ni nič slišal 
o Kranjskem, ne iz časnikov in ne drugače.

15. aprila pa je list sporočil: »Iz Neaplja piše g. 
provikar, da bo mogel šele po veliki noči odpotovati 
v Rim. Da bi se letos vrnil v Kartum, pri sedanjem 
položaju njegovega zdravja ni misliti; namerava pa 
tja poslati skupino duhovnikov in rokodelcev.«

Knobleharjevo zboljšanje zdravja pa ni trajalo 
dolgo časa. Postal je zelo nemiren in nepotrpežljiv, 
kakor postanejo mnogi, ki jim življenje še zadnji-
krat zagori, potem pa hitro ugaša. Prosil je za jedi, 
ki bi mu gotovo škodile. Želel se je preseliti kam v 
mesto. V upanju, da bo kmalu odpotoval v Rim, si 
je dal napraviti novo duhovniško obleko in si prinesti 
več drugih reči.

V tem stanju dušnega nemira je po nunciju 
Ferrieriju pisal 30 marca pismo kardinalu Barnabó. 
Začenja ga: »Že dalj časa sem potopljen v globoko 
bolest, ker nisem prejel od Vaše prevzvišenosti in 
od nikogar pri sveti Kongregaciji nobenega znaka 
sočutja, nobene tolažbe v moji dolgotrajni in mučni 
smrtno nevarni bolezni. In vendar sem zvezan s 
sveto Kongregacijo z vezmi prisege na sv. evangelij. 
Kakšen brezupen položaj za gojenca Propagande, ki 
je zbolel v soseščini Rima!«
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BRA LI SMO .. .
RIM — Za nekdanjega vrhovnega predstojnika je-
zuitov Pedra Arrupeja (1907–1991) se je po na-
vedbah vodstva jezuitskega reda ob 28. obletnici 
njegove smrti, 5. februarja 2019, začel postopek 
razglasitve za blaženega. Med letoma 1938 in 1964 
je živel tudi na Japonskem, kjer je bil leta 1945 
priča napadu na Hirošimo.
VATIKAN — Kardinal Pietro Parolin je 3. aprila na 
simpoziju o verski svobodi dejal, da smo ne glede 
na zaščito, ki jo mednarodno pravo zagotavlja ver-
ski svobodi, kar naprej priče kršitvam te temeljne 
človekove pravice, kar pogosto ostaja nekaznovano 
in brez medijske pozornosti. Opozoril je na pojav 
“novih pravic”, ki ne upoštevajo naravnega zako-
na in človekove potrebe po veri v presežno, zato 
napadajo družino, življenje od spočetja do smrti in 
izražanje vere v javnosti. Novinarje in politike je 
pozval k zaščiti te vrednote.
SIRIJA — General jezuitov p. Arturo Sosa je 6. 
aprila, ob peti obletnici uboja nizozemskega jezuita 
p. Hansa van der Lugta, ki je petdeset let deloval v 
Siriji, med slovesno mašo v Homsu napovedal za-
četek postopka za priznanje njegovega mučeništva.
VATIKAN, GUAM — Cerkveno sodišče pri Kongre-
gaciji za nauk vere je zavrnilo pritožbo razrešenega 
nadškofa škofije Agana na pacifiškem otoku Guam 
Anthonyja Sablana Apurona in 4. aprila objavila do-
končno sodbo, v kateri je Apuron spoznan za kri-
vega spolnih zlorab nad mladoletniki. Razrešen je 
bil vseh cerkvenih služb in prepovedano mu je bi-
vanje na območju nadškofije, ki jo je vodil. Čeprav 
trdi, da je nedolžen in da gre za zaroto, pritožba ni 
več mogoča. Nadškofija je razglasila stečaj, novi 
nadškof na Guamu Michael Byrnes se je v imenu 
Cerkve opravičil žrtvam in njihovim družinam.
LIBANON — Maronitski patriarh Bechara Boutros 
Rahji je posvaril, da Libanon tvega ekonomski in fi-
nančni zlom, če ne bo odločnega boja zoper korupci-
jo in politične mehanizme, ki jo omogočajo. Kritiziral 
je zavlačevanje z nujnimi reformami, ki jih bolj spod-
buja mednarodna skupnost kot pa domači politični 
vrh. Ta, kljub 30milijonski izgubi dolarjev dnevno, 
ne kaže pripravljenosti za akcijo. Pozval je k takojšn-
jim varčevalnim ukrepom na področju porabe elekt-
rične energije, plač, pokojnin in pri drugih proračun-
skih izdatkih. Takšno politiko je imenoval “struktura 
greha”, ki škoduje libanonskemu ljudstvu.
KÖLN — Predsednik Škofovske komisije EZ (CO-
MECE) luksemburški nadškof JeanClaude Hollerich 
je v pogovoru za spletni portal “domradio.de” po-
svaril pred resnično nevarnostjo razbitja Evropske 
zveze. Vprašanje politike do beguncev zahteva od 
držav članic veliko mero občutka za to: ponižnost 
in poslušanje pa tudi sposobnost, da razumeš dru-
gega. V Zahodni Evropi so bili ljudje že navajeni 
sprejemati ljudi drugih kultur, ne pa tudi v vzhod-
noevropskih državah.

NIKARAGVA — Škofje so 31. marca obsodili 
nasilno zatrtje protestov v središču prestolnice dan 
pred tem. Po poročilih so protestniki miroljubno 
izražali nezadovoljstvo s predsednikom Ortego, ko 
so jih napadli policisti in predsednikovi privrženci iz 
paravojaških milic. Do incidenta je prišlo le nekaj dni 
po tem, ko je predsednik z opozicijo podpisal dogovor, 
ki je med drugim znova dovolil mirne proteste.
PERU — Angleškega misijonarja iz reda šolskih 
bratov De La Salle, 71letnega br. Paula McAuleyja, 
so 2. aprila našli ubitega in zažganega na sedežu 
mladinskega doma za domorodce, ki ga je vodil v 
Iquitosu, največjem mestu perujskega dela ama-
zonskega pragozda. Zadnjih 20 let je tam deloval 
kot priznan borec za pravice in razvoj domorodnih 
plemen, učitelj in naravovarstvenik, zato je bil na-
grajen tudi z redom britanskega imperija. Storilcev 
še niso odkrili.
WASHINGTON — 4. aprila je bil imenovan novi 
nadškof v Washingtonu v ZDA. 71letni Wilton Da-
niel Gregory, dosedanji nadškof v Atlanti, doma iz 
Chicaga. Je sedmi nadškof po vrsti in prvi temno-
polti v zgodovini te ameriške nadškofije. Od leta 
2001 do 2004 je bil predsednik Ameriške škofovske 
konference in je z ukrepom “nične tolerance” od-
ločno popeljal Cerkev na pot očiščenja. Po bolečih 
sodbah zoper predhodnika, kardinala McCarricka in 
Wuerla, bo takšen pristop po mnenju opazovalcev 
zdravilen za washingtonsko nadškofijo.
VATIKAN, FRANCIJA — Po knjigah Bog ali 
nič in Moč tihote je pri založbi Fayard v Parizu iz
šla tretja knjiga kardinala Roberta Saraha, prefekta 
Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramen-
tov, ter Nicolasa Diata, pisatelja in esejista. Za dnja 
knjiga v triptihu nosi naslov Večer se približuje in 
dan se že nagiba. Obravnava globoko duhovno, 
moralno in politično krizo današnjega časa, kate-
rega propadanje kaže vse podobe smrtne nevar-
nosti. Ta zadušitev po naravi odpira pot novim bar-
barskim civilizacijam. Zlatomašnik kardinal Sarah 
kljub težkim razmeram opogumljajoče pove, da 
se je mogoče izogniti peklu, ki je v svetu, kjer ni 
Boga, človeka in upanja. Upanje pa ni brezskrben 
optimizem. Samo Bog nas lahko reši! Rešil nas bo, 
če bomo molili. Umolkniti moramo, iti na kolena, 
s spoštovanjem pristopiti k sveti maši. Bog ali nič!
DUNAJ — Dunajski nadškof kardinal Christoph 
Schönborn je nedavno povedal, da so pri rednem 
zdravniškem pregledu ugotovili, da ima raka pros-
tate in da bo maja operiran. Dejal je, da je bil rak 
odkrit v zgodnji fazi, poleg tega so možnosti za 
ozdravljenje pri tej vrsti raka velike.
VATIKAN — »Ostanite v miru. To vas prosim z vsem 
srcem. Pojdimo naprej.« S temi besedami je papež 
Frančišek nagovoril voditelje Južnega Sudana, ki 
so se udeležili duhovnega odmika 10. in 11. aprila 
v Vatikanu. Nato je stopil do treh podpisnikov 
mirovnega sporazuma, pokleknil prednje in jim 
poljubil noge. Idejo za duhovni odmik voditeljev 
je dal voditelj Anglikanske cerkve Justin Welby, 
s katerim načrtuje papež tudi obisk te najmlajše 
afriške države.
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LJUBLJANA — Bitka za uresničevanje ustavne do-
ločbe, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno 
in se financira iz javnih sredstev, se nadaljuje, kot 
tudi bitka za uresničevanje v ustavi določeno pra-
vico staršev, da v skladu s svojim prepričanjem za-
gotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgo-
jo. Tu ne gre le za boj proti diskriminaciji otrok, 
temveč tudi za bitko za demokracijo in njene prido-
bitve. Tu gre tudi za to, ali hočemo svobodno druž-
bo, v kateri bodo različni pogledi in svetovni nazori, 
med njimi tudi krščanski pogled na svet, sprejeti 
kot legitimni ali pa bo obveljala že tako preveč za-
betonirana ideja “samo mi vemo, kaj je prav in je 
dobro za vas”. Vmes pa bodo najboljši in najuspeš-
nejši, predvsem pa mladi, naveličani socialistične 
uravnilovke, še naprej odhajali iz Slovenije …
VATIKAN — Papež Frančišek je 15. aprila, na 
začetku velikega tedna, obiskal samostan Mater 
Ecclesiae in voščil Benediktu XVI. za bližajočo se 
veliko noč pa tudi za rojstni dan. Dan po obisku je 
zaslužni papež namreč dopolnil 92 let.
SPLIT — Na Hrvaškem molijo za nadškofa msgr. 
Anteja Jozića, apostolskega nuncija na Slonoko-
ščeni obali, ki se je 7. aprila hudo poškodoval v 
prometni nesreči s svojim avtomobilom v predoru 
Biokovo. Zdravi se v splitski bolnišnici. Kot nuncij 
je deloval v Indiji, Rusiji in na Filipinih, od februarja 
letos pa na Slonokoščeni obali. 
NIGERIJA, KAMERUN, BURKINA FASO — 
Duhovnika Clementa Rapuluchukwua Ugwua so 
13. marca v njegovem župnišču v Obinofia Ndiuno, 
škofija Enugu v Nigeriji, ustrelili in odnesli neznan-
ci, njegovo truplo pa je bilo najdeno. V Kamerunu 
so v noči med 19. in 20. marcem ubili kapucina br. 
Toussainta Zoumaldeta (48), direktorja katoliške-
ga radia, ki je potoval iz Srednjeafriške republike v 
Čad in je v Kamerunu prenočeval. Še vedno ni no-
vic o duhovniku Joelu Yougbaretu iz Burkine Faso, 
ki so ga ugrabili, ko se je po maševanju na podruž-
nici Bottogui vračal v svojo župnijo Djibo
DUNAJ — Ustanova Pro Oriente poroča, da pravo-
slavni duhovnik Ioan Karabidovič z ekipo, v kateri 
je tudi snemalec s kamero, raziskuje žalostno uso-
do tisoče pravoslavnih cerkva, ki so bile v Rusiji 
zlasti na podeželju uničene za časa komunizma. 
Čeprav so bile v zadnjih 30 letih številne obnovlje-
ne ali na novo sezidane, jih je veliko ostalo zaprtih, 
so propadle ali služijo drugim namenom.
RIM — Sodišče za mlade prestopnike 22letnega 
Afričana zaradi njegovih kaznivih dejanj, povezanih 
z mamili, ni obsodilo na zaporno kazen, marveč je 
odredilo, da mora namesto nje prehoditi 1.500 kilo-
metrov dolgo romarsko pot v Kompostelo. Afričan je 
to naredil v 85dneh, spremljal ga je 68letni skrb-
nik, za osnovno preskrbo je imel vsak dan na voljo 
40 evrov. Po vrnitvi v Italijo je izjavil, da mu ni bilo 
lahko, vendar se je njegovo življenje spremenilo.
MÜNCHEN — Kardinal Reinhard Marx se je v pogo-
voru za tamkajšnji cerkveni list izrekel zoper to, da bi 
kar na splošno sumničili muslimane. Nikakor ni prav, 
da trdimo: ker si musliman, zame pomeniš grožnjo. 
Takšno gledanje ni v skladu s krščansko vero.

VATIKAN — Podbreško potico z značilnim nade-
vom iz suhih jabolčnih ali hruškovih krhljev ter tepk 
so podbreške mojstrice poslale letos za veliko noč 
papežu Frančišku, zaslužnemu papežu Benediktu 
XVI., državnemu tajniku kardinlu Pietru Parolinu, 
kardinalu Francu Rodetu, poveljniku švicarske gar-
de in nekaterim drugim. Potice s certifikatom so 
bile v posebnih škatlah.
MEDJUGORJE — Papež Frančišek je 12. maja 
2019 avtoriziral romanja v Medjugorje, ob čemer 
je upošteval množičen romarski obisk tega kraja 
in obilne sadove milosti, ki se tam pojavljajo. Ta 
avtorizacija pa nikakor ne pomeni, da bi bila s tem 
priznana Marijina prikazovanja tam, saj raziskave o 
tem še niso končane.
BENETKE — Beneški mestni svet je sprejel pravila 
obnašanja v mestu, ki med drugim predvidevajo od 
25 do 500 evrov kazni za tiste, ki se nedostojno ve-
dejo. Poleg tega pa predvidevajo tudi do 500 evrov 
kazni za prostitutke, ki bi zlorabljale javni prostor 
in med pogajanji s strankami ovirajo promet. Kaz-
novani bodo vsi tisti, ki bodo jedli in pili sede na 
tleh, na stopnicah, na javnih krajih, ki bodo ponoči 
na ulici pili alkohol, se kopali v kanalih ali hodili 
po mestu odeti samo v kopalke oziroma brez zgor-
njega dela obleke. Prepovedano bo tudi sedenje 
ali ležanje na stopnicah mostov, pred trgovinskimi 
izložbami in na vhodih zgodovinskih stavb.
BRUSELJ — Slovenija je v Bruselj poslala najslabši 
osnutek energetskopodnebnega načrta izmed 28 
osnutkov, ki so jih morale države članice EU predlo-
žiti Evropski komisiji. Če so najboljše države ocen-
jevanju nacionalnih načrtov prejele okoli 50 točk 
in je druga najslabša država Slovaška prejela 12,5 
točk, bi si Slovenija zaslužila s 3,2 točkama kar 
svoj razred — edina je namreč padla pod 10 točk.
VATIKAN — Na velikonočno vigilijo so letos bazi-
liko sv. Petra krasile slovenske orhideje. Oltarni del 
sta okrasila strokovnjaka hortikulture in floristike 
Sabina Šegula in Peter Ribič, 160 kaskadnih in 140 
dvostebelnih belih, rumenih in rdečih orhidej pa 
prihaja iz dobrovniškega podjetja Ocean Orchids. 
Posebej smo bili ponosni ob papeževih besedah na 
koncu blagoslova urbi et orbi: »Veselje vstajenja 
simbolizira cvetje, ki tudi letos prihaja z Nizozem-
skega, medtem ko tisto v baziliki prihaja iz Slove-
nije. Posebna zahvala darovalcem teh veličastnih 
cvetličnih darov.«
KITAJSKA — Po podpisu začasnega sporazuma 
med Kitajsko in Svetim sedežem glede imenovanja 
škofov so konkreten korak naprej naredili v škofi-
ji Mindong. Oblasti so dovolile, da je pri krizmeni 
maši somaševal “podzemni” škof Vincenzo Guo Xi-
jin, ki je v polnem občestvu s papežem. Bogoslužje 
je vodil od države priznani ordinarij Vincenzo Zhan 
Silu, kateremu je Sveti sedež izpolnil prošnjo po 
odpuščanju in priznanju škofovskega posvečenja.
PARIZ — Jean Vanier, ustanovitelj Skupnosti Barka, 
je 7. maja umrl v starosti 90 let, oslabljen od raka in 
srčnega infarkta, ki ga je utrpel pred dvema letoma. 
V noči s ponedeljka na torek, ko je odšel v večnost, 
je bil obdan z bližnjimi iz svoje skupnosti v Parizu.
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Na gorici stoji bela romarska 
cerkev, daleč po deželi vidljiva. Po-
slednji sončni žarki jo prijazno obje-
mljejo, umaknivši se z doline, kjer 
so le mračno senco pustili. Vabljivo 
pozdravlja bela cerkev posamezne 
gruče romarjev, ki se, pobožne 
pesmi prepevaje, s počasnim kora-
kom bližajo koncu svojega dolgega 
potovanja. Spredaj pred krdelom 
hodi vodnik, dolg, suhoten starec. 
Na obrazu se mu bere nekaj kakor 
veselje samega sebe in ponos. In 
kako ne bi bil ponosen, on sam iz 
celega krdela vé in pozna hribske 
poti in steze; on sam je vse krdelo, 
kar ga je za njim, iz daleč pripeljal 
sem, da bodo Boga častili. Marsiko-
mu izmed romarske trume so težke 
pete in žulji na nogah ustavljali sto-
pinjo, ali obljubo, ki jo je bil storil v 
zadnji nevarni bolezni, preverjen je 
zdaj, da mu je Marija ljubo zdravje izprosila in vesel 
je, da se ji more hvaležnega skazati na božji poti. 
Žejna in lačna starikava ženska, v krdelu poslednja, 
preveč je zanjo trdega pota; ali 
misel, da gre za blagor in srečno 
vrnitev svojega sina molit, kateri je 
moral na vojsko – ta misel ji krepi 
oslabele ude. In cvetoča deklica 
v sredi – ta spolnjuje željo ranjke 
matere na smrtni postelji: name-
sto nje gre na božjo pot in sicer 
ima še toliko vročih želj, katere 
se svetu ne dadó potožiti, katere 
bode le v romarski cerkvi skrivaj 
razodela Bogu in Božji Devici.

Naposled so dospeli do svojega 
namena. Večer je pred shodnim 
dnevom. Živo gibanje je po trati 
okrog cerkve. Razen romarjev 
iz vseh krajev dežele, različnih 
po noši in govorici, po obrazih in 
starosti, – romarjev, ki so prišli 
brez posvetnega namena le Boga 
častit in za stare grehe odpuščanja 
iskat, prišel je tudi lakomni kramar, 
pridni Ribničan s svojo robo in oba 
razstavljata za prihodnji dan svoje 
blago na prodaj. Berači, reveži in 
postopači so se razpoložili po oglih 
in potih. Tu kaže eden rano na goli 
nogi, stega roko molkom ovito in 
milo prosi za dar božji. Tam zopet 
peva hrvaški razcapani slepec 
svoje enakomerno otožne pesmi 
o kraljeviču Marku in zbira okrog 

sebe mlajše radovedne romarje ter polni klobuk z 
darovi, ki mu leté od vseh strani.

In ko naposled noč razgrne po zemlji svoj črni plašč, 
zakurijo se velikanski ognji okoli in 
okoli cerkve. Vse, kar je izpoved 
opra vi lo in ni v cerkvi prostora za 
prenoščišče dobilo, usede se okrog 
teh ognjev. Seznanijo se tu možje 
pri pipi tobaka, ki se niso nikdar 
prej v življenju videli in se ne bodo. 
Govoré in si razlagajo, kakošna je 
letina tu in tam, koliko sveta so 
prehodili, kje je za rogato žival do-
ber in sloveč semenj, in nazadnje 
za pipe menjujejo. Drugi pospé po 
trdih tleh, in sanje jih prenesó v 
daljno domačijo nazaj. Mlaji svet pa 
se odpravi vkup in pesmi o sv. Neži, 
sv. Joštu, Mariji itd. glasno doné v 
dolino v lepo tiho noč.

Tam pod starim drevesom ima 
Hrvat nekaj ovac. Brez izbiranja 
kolje hudobni mož živalco za žival-
co. Priročno mu je to opravilo, kajti 
kakor bi v zrak pogledal, tako hitro 
skoro je jarec živ in – brez kože. 
Potem ga vzame mlajši Hrvatek v 
roko, umetno z nogami zaplete v 
razpor, kjer je drob ven jemal, in 
tako zašitega natakne na raženj 
iz gabrove veje in na rogovile vrh 
žerjavice. Malo časa je vrte, koštrun 
je pečen. Tretji Hrvat si brke zaviha, 
zaviha umazane rokave, vzame 
pečenko in jo začne na deski, ki na 

Josip Jurčič

S LOV ENSKA BOŽJA POT

ROMARSKA PESEM
ROMARJI SE

PRIPOROČAJO MARIJI
O Marija, poglej na nas,
prosi Jezusa za nas.
Marija, ti za nas prosi
pri tvojem sinu Jezusu!
Za nas prosi pri Jezusu,
da nam grehe odpusti.
Da nam grehe odpusti
in nam milost dodeli.
Prosi za nas Jezusa,
da nam z nebes blagoslov da;
da nam blagoslovi to polje,
sadje in vinske gore;
da nam zdravje obdrži
in naši živinici.
Jezusa prosi za nas,
da nam da lep prijetni čas;
da hudo odvrne od nas,
škodljivi zrak, točo in mraz;
da nas varuje pred lakoto,
vojsko in naglo smrtjo.
K tebi, Marija, vzdihujemo,
tebi se priporočamo.
Ko bo prišla zadnja ura,
ne zapusti nas Marija.
Pridi k nam s svetim Jožefom
s tvojim sinom Jezusom.

Kum iz zraka
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kamenu sloni, razsekavati. »Vruče, vruče!« vpije, da 
se daleč razlega. In od vseh krajev prihaja ljudstvo, 
Hrvat vaga po tri groše “pečen funt” in ko razdá vse, 
pečen je drugi jarec.

Zavidljivo in po strani gleda Hrvata, srečnejšega 
prodajalca, tržni mesar, ki v lepi kolibi ne daleč proč 
prodaja govedino in juho. Še bolj pa je srce potrto 
stari ženi, ki tik zraven kuha v velikanskih loncih 
kavo in se le malokdo oglasi, da bi za malo denarja 
sprejel ogromno čašo te pijače. Bolj vesel pa je 
žganjar, ki ima okrog svoje mize dovoljno krdelo 
beračev, ki pridno po grlu poganjajo, kar so sinoči 
nabrali in privpili.

Zarja se jame delati. Romarjev iz bližnjih kra jev 
čedalje več prihaja. Prihajajo krčmarji s pol nimi sodi, 
stavijo si šo tore in nastavljajo vino. Vsa gora je živa, 
cerkev prepolna.

Služba božja se pri čne, vse vre k obhajilu. Pridigar 
na leci zna po slušalce do solz ganiti in marsikdo 
obljubi v tem trenutku, da bo odsihdob drugače živel.

Po dokončanem opra vilu vre ljudstvo ven. Na
polnijo se kramarske kolibe. Vsak romar želi kaj 
malega kupiti, da bi za spomin ali za odpustek nesel 
domú in ne bi prazen prišel k prijateljem ali otrokom. 
Cula, ki je popotnico nosila, izpraznila se je temu ali 
onemu, treba jo je napolniti. Kdor se je od polnoči 
zaradi obhajila postil, ta hiti k Hrvatu po pečenko, 
h krčmarjevemu šotoru po vino. Kdor je radoveden 
in je šele vprvič prestopil deveti prag od domače 
hiše, ta ogleduje in opazuje v vretju ljudi obnašanje 
lepega Štajerca, nošo belih Kranjcev, vlaške deklice 
z Gorjancev z rdečo kapico, belo obleko in dolge kite, 
ki jim po hrbtu mahajo, ogleduje Gorenjce in posluša 
kako ta ali oni govori. Zvečer pa je zopet prazno in 
samotno okoli cerkvice. Kramarji in drugi do bičkarji 
so odpeljali svojo robo, romarji so že daleč na poti 

proti domu, in le pepelnata pogorišča, razhojena tla 
in ostanki šotorov pričajo, da se je bilo na ta dan 
več ljudi tu sešlo.

(Cvetnik II. del, Celovec 1867, 118-120. Božja 
pot, ki jo Jurčič opisuje, je Kum)

Vrh Kuma

Gričevje s Kumom v ozadju

V naših krajih je tipična Božja pot v srednjeveš
kem pomenu Stara gora nad Čedadom. Čeprav je 
dobila današnji videz šele leta 1744, ko je bila pre-
zidana in obnovljena, sega prvotna gradnja svetišča 
v zgodnji srednji vek, gradnja prvotnih kapelic pa 
v enajsto stoletje. Svete Višarje so blizu tromeje 
Slovenije, Avstrije in Italije.

Božje poti na Avstrijskem Koroškem
Gospa Sveta na Gosposvetskem polju je osrednji 

center pokristjanevanja Karantancev. Tja prihajajo 
Slovenci s širšega slovenskega območja.

Marija na Zilji, kjer je bil do nedavnega še čudovit 
slovenski križev pot in je ena najstarejših Božjih poti 
na Koroškem.

Otok ob Vrbskem jezeru oz. romanje k Mariji na 
Otoku na Vrbskem jezeru.

Marijina cerkev v Trnju nad Železno Kaplo,
Podgorje (na god svete Ane k Marijini cerkvi in 

kapelici svete Ane),
Žihpolje (k Marijini cerkvi na nedeljo po veliki noči),
Žitara vas (k cerkvi Matere sedmih žalosti na 

cvetni petek),
Dolina pri Pokrčah sredi Celovškega polja je Božja 

pot od leta 1849 naprej. Pred kratkim je bila teme-
ljito obnovljena, ohranjen pa je slovenski križev pot 
in dodani so vitraži s slovenskimi napisi.

Marija pri Sedmih studencih v fari Šentlenart pri 
Sedmih studencih v občini Podklošter.

Nad Globasnico v Podjuni na gori sv. Eme je bilo 
največje zgodnjekrščansko romarsko središče v 
srednji Evropi.

Šenttomaž pri Šmarjeti (25. aprila na dan sve-
tega Marka),

Glinje (k cerkvi svetega Valentina na šesto nedeljo 
po veliki noči),

Sapotnica – Mali Ljubelj pri Slovenjem Plajberku 
(3. maja),

Krištofove gore oz. cerkev svetega Krištofa, na 
god svetega Lovrenca (10. avgusta), ko so tam 
blagoslovili rž.

Romarska cerkev Božji grob v Čirkovičah pri 
Pliberku.

NEKAJ ZAMEJSKIH BOŽJIH POTI
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
SEME NA KAMENJU

KO SO SE DNEVI DO PO LNJEVA LI
Najbolj verjetno jeseni leta 29 je Jezus zapustil 

Galilejo, kamor se ni več vrnil. Okvir bistvenega dela 
njegove dejavnosti je postala Judeja, pusta Judeja s 
svojo tisočletno zvestobo Postavi, Judeja, trdnjava 
očetne vere. Ali bi prerok sploh mogel izpolniti svojo 
nalogo, ne da bi prišel v Jeruzalem?

Gotovo je to najgloblji vzrok, da je Jezus zame-
njal pokrajino. Odkar je David pred kakimi tisoč leti 
na tem znamenitem kraju, na križišču potov, sredi 
višavja ustanovil svojo prestolnico, ki jo je posvetil, 
ko je nastanil v njej skrinjo zaveze, znamenje zaveze 
Jahveja z njegovim ljudstvom, in odkar je Salomom 
zgradil na Móriji najbolj razkošno svetišče v božjo 
slavo in v razkazovanje svoje moči, Jeruzalem ni pre-
nehal biti glavno mesto. Še več: ni bil samo glavno 
mesto, ampak srce, kjer je utripala živa Izraelova 
kri. Kar pomeni sámo ime Rim za katoliški svet, je 
pomenilo Judom 
sveto mesto, ki ga 
je z neomajno lju-
beznijo ljubil tudi 
najneznatnejši od 
njih, raztresenih 
po vsem svetu. 
»Ob rekah Babi-
lona« je izvoljeno 
ljudstvo v naj-
temnejših časih 
svojega pregnan-
stva pelo himno: 
»Če pozabim te
be, Jeruzalem, naj 
moja desnica po-
zabi prijem. Jezik 
naj se mi prilepi k nebu, če se te ne bom spominjal, 
če ne bom povzdignil Jeruzalema nad vrh svojega 
veselja« (Ps 137,56). Jezusu ni moglo biti neznano, 
da ne bo njegovo oznanilo doseglo svojega polnega 
pomena do dneva, ko bo dal na sionskih višinah nov 
smisel stari zavezi z Bogom.

Drugi vzroki, ki bi jih mogli našteti za spremembo 
okolja, so drugotnega pomena. Strah, ki mu ga je 
zbujala mračna zarota pismarjev in farizejev? Mar 
bi bila njihova zloba manj učinkovita v krajih, kjer 
so bili dejansko vsemogočni? Razočaranje, ker ves 
njegov napor v Galileji ni zadostoval, da bi spremeni 
srca ljudi? Mar je bil tako otročji, in je tako slabo 
poznal duše, da je pričakoval tako naglo spremem-
bo? Ali naj bi tisto, kar je napol propadlo na severu, 
bolje uspelo na jugu? Neumestna, skoro satanska 
je zahteva njegovih “bratov”, sorodnikov: »Odidi od 

tod in pojdi v Judejo, da bodo tudi tvoji učenci videli 
tvoja dela, ki jih opravljaš. Nihče ne dela česa na 
skrivnem, če hoče sam biti znan. Če delaš take reči, 
se pokaži svetu!« (Jn 7,34). Toda to so bile besede 
kratkovidnih častihlepnežev, nevednežev, ki jih je 
dražila Jezusova zadržanost pri razodevanju njegove 
mesijanske skrivnosti in se jim je zdela umikanje: za 
take vplive Jezus ni bil nikoli dostopen. Najglobljega 
od vseh razlogov nam povedo evangeljske besede, 
s katerimi je Jezus odgovoril preveč neučakanim 
bratrancem: »Moj čas še ni prišel ...« (Jn 7,6), in v 
začetku poglavij, kjer govori Lukov evangelij o ob-
dobju v Judeji, moremo brati odločilne besede: »Ko 
so se dopolnjevali dnevi, da bi bil vzet v nebesa, se 
je tudi sam trdno odločil iti v Jeruzalem« (Lk 9,51). 
Vzet v nebesa ... Od tedaj naprej je ta pogled žrtve 
v prihodnosti obvladoval vse druge. Vse, kar je Jezus 

povedal do tedaj 
in kar je pozneje 
znova povedal v 
novih oblikah, vse 
kar je storil in kar 
bo še storil, vse je 
ožarjeno z neko 
tragično svetlobo. 
V ozadju dogod-
kov, katerih okvir 
je Judeja, se vsak 
dan bliže in jasne-
je riše senca, ki jo 
že poznamo.

Zelo jasna sim-
bolika povezuje 
najbolj žalostne 

dogodke iz Kristusovega življenja s to deželo, ki 
se tako razlikuje od srečne Galileje. Skalnata in 
izmučena Judeja, ki kaže povsod apnenec in sušo, 
zbuja tako neprijazen vtis, da se človek čudi, kako 
je mogoče najti na njenih sovražnih višinah spomin 
na veliko zgodovino in sledove Boga ljubezni. Njeni 
griči in gore, ki se negotovo vlečejo v treh vzporednih 
gorskih verigah, nam povsod prikazujejo razdrapano 
površino s hudourniki po globokih, mračnih soteskah 
z golimi vrhovi, ki jih je oglodala erozija. Žareče 
sonce na trdem temnomodrem nebu je le prevečkrat 
sovražno vsaki rasti. Namesto da bi napajalo ze-
mljo trga surovo zimsko deževje plitvo plast plodne 
zemlje. Marca samohotno poganjajo vzdolž potov 
šopi vijoličastih perunik in škrlatnih vetrnic, ki jih 
evangelij nedvomno označuje kot “lilijami na polju”, 
vzor brezskrbne lepote cvetlic. Od maja dalje je vse 

Skalnata in izsušena Palestina
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suho in rumenkasto. Med plastmi kremenjaka se 
dviga samo še njemu podoben zlati koren s svojimi 
bledimi listi in črnobelimi grozdi. Vse je žalostno. Dve 
barvi, vijoličasta in rumena enakomerno obvladujeta 
pokrajino s popolnostjo, ki laska očem, pa je celo 
v njunem sijaju nekaj nečloveškega in obupnega. 
Tu in tam so okoli vodnjakov zvrščene bele vasi, od 
katerih mnoge nosijo slavna imena; te vasi s svojim 
svežim zelenjem, s svojimi smokvami in sikomorami 
pritegnejo potnikov pogled. Najrodovitnejši griči 
razgrinjajo po svojih zahodnih pobočjih srebrne 
nasade oljk. Na najvišjem mestu dežele se mogoč-
no dviga Jeruzalem, obdan z obzidjem, posejan s 
stolpi, rdeče, rumeno in zlato mesto, prevlečeno s 
patino stoletij. “Ska-
la in trdnjava”, kakor 
pravijo psalmi, kjer 
nudi Večni zatočišče 
verniku.

V priliki o sejavcu 
(Mt 13,19; Mr 4,19; 
Lk 8,48) je Jezus 
govoril o semenu, ki 
klije med kamenjem 
in nikoli ne dozo-
ri. Prav Judeja je 
dežela, neprimerna 
za klitje semena, 
zato je šlo odslej 
za drugačno setev 
kakor v Galileji in za 
namakanje nehva-
ležne zemlje je mo-
rala vodo nadome-
stiti kri. Tu preneha 
vzporedno pripove-
dovanje Matejevega 
in Markovega evngelija, ki sta nas v glavnem vodila 
doslej. Dokaze moramo iskati pri drugih dveh. Janez, 
ki ima svoje znanje očitno iz prvega vira in je skraj-
no natančen ter čudovito naraven, do najmanjše 
podrobnosti poroča o dogodkih tega obdobja. Za 
Luka se zdi, da ga obvladuje misel na žaloigro, ki 
se približuje in je ves pogreznjen v pričakovanje 
poslednjega razodetja, saj je tukaj manj natančen 
kot v svojem pripovedovanju o galilejskih dnevih in 
manj stvaren v opisovanju oseb in krajev. Ni jasno, 
zakaj Matejev in Markov evangelij ne poročata o do-
godkih, ki v vsakem primeru pojasnjujejo zaključno 
dramo. Kar zadeva Janeza in Luka, ki sta popolnoma 
neodvisna drug od drugega, ju ni lahko uskladiti. 
Če sprejmemo Janezov časovni red, je šel Jezus v 

Jeruzalem oktobra za šotorski praznik. Decembra 
ga ponovno vidimo tam na prazniku posvečenja 
templja, nato mu skoro korak za korakom sledimo 
preko Jordana, nato v Betanijo in končno v Efrem, 
do prvih aprilskih dni, ko se vrne za svojo usodno 
veliko noč v Jeruzalem. Vpraševali so se, če ne bi 
morali dogodkov, o katerih govoril Lukov evangelij, 
postaviti med oktober in december. Veliko so raz-
pravljali o tem, kako spraviti v sklad odhode proti 
mestu, o katerih poroča Lukov evangelij, s premiki iz 
kraja v kraj, o katerih pripoveduje Janezov evange-
lij. Zdi se brez koristi, da bi se spuščali v ta sporna 
vprašanja in domneve. Obdobje Judeje, kakršno se 
nam predstavlja v celoti, je mogočna enota.

Pred nami je Je-
zus, vedno enak sa-
memu sebi, seja-
vec, ki meče seme 
v zemljo. Morda je 
v teh šestih mese-
cih izrekel najvzvi-
šenejše besede in 
prilike, ki nam se-
žejo najbolj do srca. 
Ali je nekoliko bolj 
odmaknjen kakor v 
Galileji? Morda. Ne 
vidimo ga več delati 
čudeže preproste 
do brote, kakor sta 
bil pomnožitvi kru-
ha in čudežni ribji 
lov. Bog v njem se 
vedno bolj razodeva 
in ni brez pomena, 
ko večkrat odločno 
zatrdi: »Jaz sem luč 

sveta!« Njegova ljubezen je vedno brezmejna, kakor 
tudi njegova oblast, ki ji je pokorna celo smrt. Seme 
pa pada med kamenje v sebi razdeljenega, prepir-
ljivega naroda, ki je vklenjen v zunanje oblike in 
obrede, kjer sicer pridobi nekaj duš, toda kjer je tudi 
truma njegovih nasprotnikov vedno bolj strnjena. 
Vsa pretresljivost tega obdobja je v nasprotju med 
nadnaravno, veličastno pojavo Jezusovo in goma-
zenjem sovraštva, ljubosumja in ostudne podlosti, 
kar opazimo na vsaki strani evangelija. Končno bo 
sovražnik zmagal ali bo vsaj mislil, da je premagal 
tistega, ki ni nikoli hotel uporabljati svoje oblasti za 
svojo rešitev. Začenja se žaloigra, ki bo privedla do 
žrtve na golem griču pred vrati mesta, na katero bo 
končno padla mračna senca križa. 

Jeruzalem – mesto na gori

Med številnimi prazniki judovskega koledarja je 
bil šotorski praznik ali sukot med najbolj slovesnimi. 
»Nadvse velik in svet,« kakor pravi Jožef Flavij, ki je 
privabljal v Jeruzalem za 15. tišri (začetek oktobra) 
množice, ki se sicer niso mogle primerjati s tistimi, 
ki jih je privabljala velika noč, ki pa so bile vendar 

znatne. Poljedelsko delo je bilo končano, žetev po-
spravljena, trgatev opravljena in državljansko leto se 
je začelo 1. tišrija, ker se je ravnalo po rastlinskem 
krogu. Pet dni prej so v žalosti in postu praznovali 
praznik sprave, jom kipúr, ko so pognali v puščavo 
simboličnega kozla, ki je bil pošteno obložen z grehi 

ŠOTORSKI PRAZNIK
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Izraela. Šotorski teden pa je bil sámo veselje. Tedaj 
so se spominjali bivanja v puščavi, ko je veliki Mojzes 
iztrgal svoje ljudstvo izpod faraonskega jarma, ga 
odpeljal iz Egipta in ga pripravil za njegovo bodočo 
slavo, za njegovo čudovito usodo.

Osem dni je bilo mesto odeto v nenavaden okras. 
V spomin na dolgo blodenje, na Kádeš in na bivanje 
v puščavi, je moral namreč vsak Izraelec za sedem 
dni zapustiti svoje do-
movanje in živeti v 
šotoru ali, če tega ni 
imel, v kolibi iz vej, po 
natančnem predpisu 
Postave (3 Mz 23,39
43). Terase hiš in javni 
trgi, okolica templja 
in bližnji griči, vsa po-
krajina se je pokrila 
z lahnimi zgradbami, 
kjer so bori in oljke, 
mirte in palme združili 
svoje veje. Tisti, ki so 
imeli posestvo, so radi 
ostajali pri žitnicah in 
kleteh, da bi prepre-
čili obiske takov. Za 
romarje iz daljnega 
podeželja je bilo romantično bivanje na prostem v 
letnem času, ki je postal zopet prijeten, nekakšen 
oddih po trdem delu.

Od jutra do večera, to je od devetih zjutraj do pol 
štirih popoldne, ker se je obredni dan začel z jutranjo 
in končal z večerno daritvijo, seveda ni nehala teči 
kri po svetih tleh in vonj po kadeči se tolšči, ki se je 
dvigal z daritvenega oltarja, je napolnjeval tempelj-
ske dvorane s svojim jedkim, toda, kakor so mislili, 
Jahveju prijetnim vonjem. Po predpisih Postave je 
bilo treba priti k obredom z vejami v rokah: »Prvi 
dan si vzemite sadja žlahtnih dreves, palmovih mla-
dik, vej gostolistnatega drevja in potočnega vrbja 
in se sedem dni veselite pred Gospodom, svojim 
Bogom!« (3 Mz 23,40). Zato so hodili po mestnih 
ulicah romarji, ki so držali v eni roki luláb, snop 
zelenih vej, v drugi pa etrog, “perzijski sad”, nekak
šno limono. Često jih vidimo naslikane na zidove 

judovskih katakomb. Čim 
debelejši je bil snop in čim 
težji etrog, tem večja je 
bila seveda vera. Videti 
je bilo farizeje, katerih 
lulab je bil tako težak, 
da so ga morali opreti na 
ramo. Med obredi so ma-
hali s svetimi vejami proti 
štirim stranem neba in 
ponavljali pri tem pripev 
starih obrednih vzklikov: 
hallel, hallel, hallelujah, 
slava Bogu! O priliki tega 
praznika so Jezusa nje-
govi “bratje” (bratranci) 
– in morda nekateri od 

učencev – silili, naj bi šel v Jeruzalem. Najprej se je 
branil in jih poslal same naprej. Najbrž se je hotel 
izogniti zmagoslavnemu vhodu, ki bi dajal le preveč 
povoda zapeljivi razlagi o njegovem poslanstvu v 
smislu slavnega mesijanizma. Vendar pa je skro-
mneje prišel v mesto in začel v njem učiti, še preden 
je minil sveti teden.

Tako je Jezus sredi veselega hrupa, vsega prepo-
jenega z verskimi spo-
mini, začel svoje ozna-
njevanje v Jeruzale-
mu. Kakor vsi romarji 
je tudi on spal v tradi-
cionalni uti; njegovo 
so postavili na Oljski 
gori, nekoliko zunaj 
mesta. Udeleže val se 
je nočnih obredov, ki 
so značilni za šotorski 
praznik. Morda se je 
udeležil tudi tudi slav-
nostnega obreda ob 
vodi, ko so šli izraelski 
možje zvečer v dolgi 
procesiji s svečano 
ob lečenim velikim du-
hovnikom in tempelj-

skimi uslužbenci na čelu k ribniku Siloe po vodo, 
ki so jo nato uporabljali pri pitnih daritvah. Videl je 
razsvetljeni tempelj, oba petdeset komolcev visoka 
svečnika, iz katerih so se dvigali plameni goreče 
smole, in tisoče bakel, ki so jih nosili romarji, da 
se je zdelo zaradi njih temno nebo, na katerem je 
kraljevala polna luna. Tik pred zoro je slišal štirikrat
no znamenje s srebrnima trobentama, s katerima 
sta trobila duhovnika godca: ob prvem petelinjem 
petju na deseti stopnici pri vhodu v preddvor žensk 
in končno zdržema vse do praga v Sveto. Gotovo se 
ni nihče bolj z vsem srcem pridružil molitvi ob zori: 
»Glej Gospod, kakor so se nekoč naši očetje obračali 
proti vzhodu, ker so častili vzhajajoče sonce, tako 
se mi obračamo k tebi, ker smo tvoji, naš Bog.« 
Toda četudi vsi ti obredi niso bili brez simboličnega 
pomena, če je voda, ki so jo razlili, pomenila za vse 
Jude več kakor čarovno dejanje, ki je spominjalo 
na dež, ki poji zemljo, če je sedemdeset bikov, ki 
jih je terjal praznik za svoje daritve spominjalo na 
sedemdeset poganskih narodov, nad katerimi mora 
vladati Izrael, je Jezus uporabil ta znamenja in na-
redil iz njih čisto drugačne nauke.

Njegov prihod v Jeruzalem ni ostal neopažen. 
Dogodek s hromim, ki ga je ozdravil v ribniku s 
petimi stebrišči nekaj mesecev prej, ni mogel ostati 
pozabljen; in Galileja tudi ni bila tako daleč, da ne bi 
romarji iz te pokrajine, ki jih je praznik pritegnil na 
Sion, prinesli od tam glasu o njegovi slavi. Janezov 
evangeli poroča s popolno natančnostjo o nemiru, 
ki ga je povsod izzval Jezusov prihod. » Judje so ga 
med praznikom iskali in govorili: ›Kje je tisti?‹ Med 
množico se je veliko šepetalo o njem. Nekateri so 
govorili: ›Dober je,‹ drugi pa so govorili: ›Ni, temveč 
zavaja množico.‹« (Jn 7,1112). Seveda so farizeji 

Etrog
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znova začeli s svojimi očitki, kakor že v Galileji: ne 
posti se, zelo slabo opravlja obredna umivanja, ob-
čuje s pogani, cestninarji in slabimi ženskami, glede 
sobotne postave si dovoljuje nezaslišano svobodo! 
Toda kakor hitro je začel Jezus govoriti, se je polastilo 
tudi Judov začudenje, kakor prej njegovih galilejskih 
poskušalcev. »Kako,« so govorili, »ta pozna spise, 
saj se ni učil?« (Jn 7,15).

Jezus je govoril. Ljudje so se zbirali okoli njega 
v tempeljskih stebriščih. »Moj nauk ni moj, temveč 
tistega, ki me je poslal. Če hoče kdo uresničevati 
njegovo voljo, bo spoznal glede 
nauka, ali je od Boga ali pa jaz 
govorim sam od sebe ...« (Jn 
7,16b17). Že v svojem nauku o 
kruhu življenja je bil rekel: kdor 
hoče verovati v Boga, mora priti 
h Kristusu; in samo tisti pozna 
Besedo, ki se je predal Jezusu. 
Vse, kar se dogaja ob prazni-
ku, mu je prilika, da pojasni 
svojo misel; mnogokaj razloži 
simbolično. Voda iz Siloe, ki jo 
je zajel veliki duhovnik z zlatim 
vrčem in jo je zlil v srebrno 
posodo na daritvenem oltar-
ju, ga je spominjala na drugo 
“živo vodo“, o kateri je nekoč 
govoril Samarijanki, na tisto, 
glede katere je Jeremija očital 
nezvestemu ljudstvu, da jo je 
zapustilo (Jer 2,13). Zato je 
Jezus vzkliknil: »Če je kdo že-
jen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, 
bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle 
reke žive vode« (Jn 7,3738). Luč, ki plapola sredi 
noči vrh tempeljskih svetilnikov, mu je zopet nudila 
snov za slovito primero: »Jaz sem luč sveta. Kdor 
hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel 
luč življenja« (Jn 8,12).

Čim bolj Jezus govori, tem bolj se Judje prepirajo 
zaradi njega. »Nekateri iz množice, ki so slišali te 
besede, so govorili: »Ta je resnično prerok.« Drugi 
so govorili: »Ta je Mesija.«  Nekateri pa so govorili: 

»Mar pride Mesija iz Galileje? Ali ne pravi Pismo, da 
pride Mesija iz Davidovega rodu in iz Betlehema, 
vasi, kjer je bil David?« (Jn 7,4041). »Med množico 
pa jih je precej začelo verovati vanj in so govorili: 
›Bo mar Mesija, kadar pride, storil več znamenj, 
kakor jih je storil ta?‹« (Jn 7,31).

Tedaj so se začeli veliki duhovniki, ki so jih pod-
žigali farizeji, vznemirjati. Jezus še ne govori tri dni 
v Jeruzalemu in že se pripravlja proti njemu zaro-
ta sovraštva. Zdi se, da med vrsticami živahnega 
opisovanja Janezovega evangelija vidimo duhovne 

poglavarje, kako pošiljajo v 
množico vohune, ki jim poročajo 
vse, kar Jezus govori in dela, ter 
pripravljajo tisto, čemu je poli-
cija v vseh časih rekla zapisnik. 
Vendar si v začetku ne upajo 
uporabljati sile. Morda jih je za-
drževalo nekakšno spoštovanje 
ali strah pred javnim mnenjem, 
morda notranji dvomi, ker so 
celo med farizeji bile poštene 
duše.

Toda kmalu se je pokazalo, 
da je to obotavljaje škodljivo. Po 
jeruzalemskih ulicah so govori-
li: »Glejte, javno govori in mu 
nič ne rečejo. Mar so voditelji 
resnično spoznali, da je on Me-
sija?« (Jn 7,26). Tedaj so začeli 
misliti na to, da bi ga zgrabili. 
Poslali so služabnike z ukazom, 
naj se pomešajo med poslušal-

ce domnevnega Kristusa ter ga ob prvi priložnosti 
zgrabijo. Vrnili so se s praznimi rokami. »Zakaj ga 
niste privedli?« so vprašali veliki duhovniki in farizeji. 
»Služabniki so odgovorili: ›Še nikoli ni nihče tako go-
voril ...« (Jn 7,46). Če je celo ostro oko tempeljskih 
služabnikov podleglo vplivu Galilejca ...

Tako so se takoj, ko je Jezus stopil na tla Judeje, 
že združili elementi, ki so povzročili njegovo žaloigro. 
»Znamenje, kateremu se bo nasprotovalo,« je že 
prvi tenutek zasejalo nemir. Šest mesecev pozneje je 
morilsko sovraštvo privedlo do krvavega zaključka.

Lulab

GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »Govôri Izraelovim sinovom 
in reci: ›Petnajsti dan tega sedmega meseca naj bo sedem dni šotorski 
praznik za GOSPODA. Prvi dan imejte sveti shod, nobenega težkega dela 
ne opravljajte! Sedem dni darujte ognjeno daritev GOSPODU! Osmi dan 
imejte sveti shod in darujte ognjeno daritev GOSPODU; prazničen shod je, 
nobenega težkega dela ne opravljajte!

To so GOSPODOVI prazniki; ob njih sklicujte svete shode, da opravite 
GOSPODU ognjene, žgalne, jedilne, klavne in pitne daritve, kakor je do-
ločeno za vsak dan, poleg GOSPODOVIH sobot, poleg vaših darov in poleg 
vseh vaših zaobljubnih in prostovoljnih daritev, ki jih dajete GOSPODU!

Petnajsti dan sedmega meseca, ko pospravite pridelke dežele, pra-
znujte GOSPODOV praznik sedem dni! Prvi dan naj bo slovesen počitek in 
osmi dan naj bo slovesen počitek. In prvi dan si vzemite sadja žlahtnih 
dreves, palmovih mladik, vej gostolistnatega drevja in potočnega vrbja in 
se sedem dni veselite pred GOSPODOM, svojim Bogom! Tako ga obhajajte 
kot GOSPODOV praznik sedem dni na leto! To naj vam bo večni zakon iz roda 
v rod. V sedmem mesecu ga praznujte! Sedem dni prebivajte v šotorih; vsi, 
ki so domačini v Izraelu, naj prebivajo v šotorih, da bodo prihodnji rodovi 
vedeli, da sem dal Izraelovim sinovom, ko sem jih izpeljal iz egiptovske 
dežele, prebivati v šotorih! Jaz sem GOSPOD, vaš Bog.‹«

RAZG LASITEV ŠOTORSKEGA PRAZNIKA
3 Mz 23,33-44
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

DRUŽINA – 5

BRATJE
Po vlogi matere, očeta in otrok na naši katehetski 

poti skozi družino, je zdaj vrsta na bratih. “Brat” in 
“sestra” sta besedi, ki ju krščanstvo zelo ljubi. In po 
zaslugi izkustva družine sta to besedi, ki jih raumejo 
vse kulture in vsi časi.

Bratska vez ima posebno mesto v zgodovini 
Božjega ljudstva, ki prejema svoje razodetje v živo 
iz človeške izkušnje. Pslamist opeva lepoto bratske 
vezi: »Glejte, kako dobro in kako prijetno je, če 
bratje složno prebivajo skupaj« (Ps 133,1). In to 
je res, bratstvo je lépo! Jezus je ponesel k polnosti 
tudi to človeško izkušnjo biti bratje in sestre, saj jo 
je sprejel v trinitarno ljubezen in jo tako okrepil, da 
gre daleč preko vseh drugih sorodstvenih vezi in 
lahko premaga vsak zid odtujenosti.

Kadar se zruši bratski odnos, kadar propade 
odnos med brati, vemo, da se odpira pot v boleče 
izkušnje prepira, izdaje, sovraštva. Svetopisemska 
pripoved o Kajnu in Abelu je primer tega negativnega 
konca. Po Abelovem umora vpraša Bog Kajna: »Kje 
je tvoj brat Abel?« (1 Mz 4,9a). To je vprašanje, ki 
ga Bog ponavlja v vsaki generaciji. In na žalost, se 
v vsaki generaciji ponavlja dramatični Kajnov od-
govor: »Ne vem. Sem mar 
jaz varuh svojega brata?« 
(1 Mz 4,9b). Pretrganje 
bratske vezi je grda in zlo-
vešča stvar za vse človeštvo. 
Koliko bratov se v družinah 
prepira za male stvari, za 
kako dediščino in se potem 
več ne pogovarjajo, se ne 
pozdravljajo. To je grdo! 
Bratstvo je velika stvar, če 
pomislimo, da so vsi bratje 
živeli v telesu iste matere 
po devet mesecev, da prihajao iz materinega mesa! 
Bratstva ni mogoče uničiti. Pomislimo: vsi poznamo 
družine, ki imajo brate razdeljene, ki so se prepirali. 
Prosimo Gospoda za te družine – morebiti so v naši 
družini taki primeri – naj jim pomaga k edinosti bra-
tov, k obnovitvi družine. Bratstvo se ne sme zlomiti, 
če pa se zlomi, se zgodi, kakor se je zgodilo Kajnu 
in Abelu. Ko Bog vpraša Kajna, kje je njegov brat, 
ta odgovori: »Nimam pojma, mar mi je za mojega 
brata.« To je zelo boleče slišati. V svojih molitvah 
vedno molímo za skregane brate.

Vez bratstva, ki se oblikuje med otroci v dru-
žini, če je tam ozračje vzgoje k odprtosti drugim, 
je velika šola svobode in miru. V družini se otroci 
medseboj naučijo človeškega sožitja, pa tudi kako 
priti do sožitja v družbi. Prav družina uvaja bratstvo 
v svet, pa čeprav se tega vedno ne zavedamo. Iz 
prve izkušnje bratstva, ki jo oblikujeta ljubezen in 

vzgoja v družini, se bratstvo širi in žarči kot obljuba 
na celotno družbo in na odnose med narodi.

Blagoslov, ki ga Bog v Jezusu Kristusu izliva na to 
vez bratstva, jo širi na nepredstavljiv način in jo dela 
sposobno iti preko vseh narodnostnih, jezikovnih, 
kulturnih in celo verskih razlik.

Pomislite, kaj pomeni vez med ljudmi, pa naj bodo 
še tako različni, ko lahko rečejo drug o drugem: 
»Ta mi je zares kot brat, ta mi je zares kot sestra!« 
Zgodovina je dovolj dokazala, da se tudi svoboda in 
enakost brez bratstva lahko napolnita z individualiz-
mom in prilagodljivostjo, pa tudi z osebnimi interesi.

Bratstvo v družini ima poseben sijaj kadar vidimo 
prizadevanje, potrpežljivost in ljubezen, s katero je 
obdan šibkejši, bolan ali prizadet bratec ali sestrica. 
Premnogi so v svetu bratje in sestre, ki to delajo in 
morda jih ne cenimo dovolj. In kadar je dosti otrok v 
družini – danes sem pozdravil družino, ki ima devet 
otrok: največji ali največja pomaga očetu in mami 
skrbeti za manjše. Čudovito je to delo pomoči med 
otroci.

Imeti brata, sestro, ki te ima rad, je močna izkuš
nja, ki je ni mogoče nadomestiti. Enako se dogaja 

s krščanskim bratstvom. 
Manjši, šibkejši, revnejši 
nas morajo omehčati: imajo 
“pravico” biti nam pri srcu. 
Da, to so naši bratje in kot 
take jih moramo ljubiti in z 
njimi postopati. Kadar se to 
dogaja, kadar se ubogi čutijo 
doma, takrat oživi tudi naše 
lastno krščansko bratstvo. 
Kristjani namreč ne gredo 
naproti ubogim in šibkim, 
da bi ubogali nek ideološki 

program, ampak zato, ker nam Gospodova beseda 
in zgled pravita, da smo vsi bratje. To je začetek 
ljubezni do Boga in vsakršne pravičnosti med ljudmi. 
Predlagam tole: preden končamo – manjka le nekaj 
vrstic – pomislimo v molku na svoje brate, na svoje 
sestre in v tišini srca molimo zanje. Trenutek molka!

Tako smo s to molitvijo pripeljali vse, brate in 
sestre, z mislijo in srcem sem, na trg, da bi sprejeli 
blagoslov.

Danes je potrebno bolj kot kdajkoli prenesti 
bratstvo v središče naše tehnokratske in birokratske 
družbe: takrat bosta tudi svoboda in enakost dobili 
svoj pravi zvok. Zatorej nikar lahkomiselno zaradi 
uklanjanja ali strahu ne jemljimo našim družinam 
bogate izkušnje bratstva sinov in hčera. In ne izgu-
bimo svojega zaupanja v širino obzorja, ki ga je vera 
sposobna pridobiti iz te izkušnje, ki jo razsvetljuje 
Božji blagoslov.
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Drugi vatikanski koncil označuje binkoštni dan 
kot rojstni dan Cerkve, ko pravi: »Na binkoštni 
dan je bil poslan Sveti Duh, da bi neprestano posve-
čeval Cerkev in da bi tako verujoči po Kristusu imeli v 
enem Duhu dostop k Očetu. Ta Duh je Duh življenja, 
studenec vode, tekoče v večno življenje« (C 4). »Na 
binkoštni dan je Sveti Duh prišel nad učence, da bi 
z njimi ostal za vedno; Cerkev se je pred množico 
javno pokazala; evangelij se je z oznanjevanjem 
začel širiti med narodi« (M 4).

Ustanovitelj Cerkve torej ni izključno in ločeno 
zgodovinski Jezus, ampak obenem z njim Sveti 
Duh. Cerkev je nastala v moči vstalega Gospoda. 
To misel srečujemo tudi v veroizpovedih, v katerih 
omembi Svetega Duha neposredno sledi omemba 
Cerkve: »Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško 
Cerkev«. Vera v Duha obsega tudi vero v Cerkev, ki 
je »stvaritev Svetega Duha«, »kraj, 
kjer se razcveta Duh« (sv. Hipolit). 
»Kjer je Cerkev, tam je tudi božji Duh; 
in kjer je božji Duh, tam je Cerkev in vsa 
milost,« pravi katekizem katoliške Cerkve 
(KKC 797).

»Verujem v Svetega Duha,
sveto katoliško Cerkev…«
Veroizpovedi (apostolska ter nicejsko-

carigrajska ali mašna vera) zelo jasno 
izražata najtesnejšo povezavo med Cer-
kvijo in Svetim Duhom. Omenjata se sku-
paj, kajti Cerkev je konkretni zgodovinski 
prostor, v katerem deluje Sveti Duh.

Seveda ne verujemo na isti način »v« 
Cerkev kot v Boga Očeta, Sina in Svetega 
Duha. Ker je Cerkev tudi nekaj ustvar-
jenega in zaznamovanega z grehom, ne 
more biti cilj človekovega brezpogojnega zaupanja. 
Najvišja oblika verovanja je lahko usmerjena edino-
le na Boga ter na njegovo samorazodetje v Jezusu 
Kristusu in Svetem Duhu.

Vendarle je Cerkev pritegnjena v naše ve-
rovanje v Boga. Verujemo namreč, da je kljub 
grešnosti svojih udov odlični in neuničljivi kraj božje 
navzočnosti v svetu, navzočnosti po Svetem Duhu, 
ki zedinja (zato je “ena”), posvečuje (“sveta”), 
ustvarja vesoljnost (“katoliška”) in ohranja v resnici 
(“apostolska”).

Osvetlimo to še z besedami Katekizma katoliške 
Cerkve: »Verovati, da je Cerkev ›sveta‹ in ›katoli-
ška‹ ter da je ›ena‹ in ›apostolska‹ (kakor dodaja 
nicejskocarigrajska veroizpoved), je neločljivo od 
vere v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. V apo-
stolski veri izpovedujemo, da verujemo sveto Cerkev 
(›Credo… Ecclesiam‹) in ne v sveto Cerkev, da ne bi 
na isto raven postavljali Boga in njegova dela in da 

bi jasno pridevali dobroti Boga samega vse darove, 
ki jih je položil v svojo Cerkev« (KKC 750).

Apostolska veroizpoved po omembi Cerkve na-
daljuje: »Verujem v občestvo svetnikov, odpuščanje 
grehov, vstajenje mrtvih in večno življenje.« To 
je samo razširitev in konkretizacija povedanega o 
Svetem Duhu, prikaz načina, kako ta Duh deluje 
v zgodovini. Cerkev se torej v naši veroizpovedi 
pojmuje na temelju Svetega Duha kot njegova 
delavnica v svetu.

Duh je bil podarjen že na križu
Cerkev izhaja iz Jezusovega križa in vstajenja. 

Janezov evangelij pravi, da je Jezus na križu »izročil 
duha,« ko je izdihnil in predal (Svetega) Duha. To 
bo storil vnovič, ko se bo učencem prikazal na veliko 
noč zvečer in jim bo izročil dar Svetega Duha (Jn 

20,22). Janez s tem označuje pro-
stovoljni značaj Jezusove smrti ter 
dejstvo, da more Jezus le v moči 
svoje smrti svetu naklanjati Duha.

»Binkošti so gotovo ura, ko je 
Cerkev razodeta, toda Sveti Duh 
je dan najprej na križu. ‘Duh na-
mreč še ni bil dan, ker Jezus še ni 
bil poveličan’ (Jn 7,39). Jezus pa 
je bil poveličan na križu. Tukaj, v 
ljubezni ‘do konca’ (Jn 13,1), se 
podarja tudi Duh. Tukaj, v tej uri 
‘se izvrši delo našega odrešenja’… 
Križ, velikonočna skrivnost, ostaja 
izvir, iz katerega Cerkev pre-
jema ‘reke žive vode’, Svetega 
Duha, in ga more sama izlivati 
naprej…

‘Duh’, o katerem je tu govor, 
pomeni – po današnji eksegezi, a tudi po prevla-
dujoči razlagi pri očetih – dušo, človeškega duha. 
Vendar je dogodek sam odprt za Duha, ki ga je Jezus 
obljubil in ki je zdaj dan: na križu Sin podari vse, 
svoje celotno življenje…

‘Čas Cerkve’ potemtakem ni drugo obdobje 
kakor obdobje križanega in vstalega Gospoda, ki 
nam od Očeta pošilja Duha. Čas Cerkve je čas 
Svetega Duha, ki ga je Kristus dihnil na križu in 
na veliko noč zvečer. Zato tudi ne bo nobene 
‘nove dobe’ (New Age), nobene druge kakor 
‘poslednji časi’, v katerih smo že od velike noči« 
(C. Schönborn, Ljubiti Cerkev, Družina, Ljubljana 
1997, 130133).

Cerkev je bila
razglašena na binkošti
Apostolska dela takoj na začetku predstavljajo 

bistvo Cerkve v opisu binkoštnega dogodka. Ta do-

Bogdan Dolenc

BINKOŠTI

CERKEV IN SV ETI DUH
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godek govori o tem, da vihar in ogenj Svetega Duha 
utemeljujeta Cerkev.

»Ne izhaja iz lastnega sklepa; ni proizvod člove-
škega hotenja, ampak stvaritev božjega Duha. 
Ta Duh premaguje babilonskega svetnega duha. Člo-
veška volja do moči, kakor se prestavlja v Babilonu, 
je naravnana na poenotenje (uniformnost), ker gre 
za obvladovanje in podreditev; prav tako navaja k 
sovraštvu in ločitvi. Božji Duh pa je ljubezen; zato 
poraja priznavanje in ustvarja edinost v sprejemanju 
drugačnosti; mnogi jeziki se med seboj razumejo.

Binkoštna podoba Apostolskih del kaže prepleta-
nje mnoštva in edinosti. V tem je vidna posebnost 
Svetega Duha v nasprotju do svetnega duha. Svetni 
duh podreja, Sveti Duh odpira. Cerkvi pripadajo 
mnogi jeziki, se pravi mnoge kulture, ki se v veri med 
seboj razumejo in oplajajo. Tu je zarisan vnaprejšnji 
osnutek Cerkve, ki živi v mnogih in mnogovrstnih 
delnih Cerkvah, a je obenem 
ena sama Cerkev.

Luka s to podobo hkrati iz pove, 
da je bila Cerkev v tre nutku 
svojega rojstva že katoliška, 
svetovna Cerkev… Tu je že ena in 
vesoljna Cerkev, ki govori v vseh 
jezikih, in ta nato poraja Cerkve na 
najrazličnejših krajih, ki pa so vse 
uresničenje ene in edine Cerkve« 
(prim. J. Ratzinger, Poklicani v 
občestvo, Ljubljana 1992, 3334).

Te misli nam je razlagal pa-
pež Janez Pavel II. ob svojem 
obisku v Sloveniji. Pri maši v 
Stožicah je dejal: »Knjiga Apo-
stolskih del našteva narode, 
ki so bili tistega dne prisotni v 
Jeruzalemu. Koliko časa je preteklo od tedaj! Evan-
geljsko oznanilo je stopilo na ceste vsega sveta. 
Danes bi bil seznam iz Apostolskih del precej daljši, 
vseboval bi tudi ljudstva slovanskih jezikov in med 
njimi posebej slovensko ljudstvo. V teku stoletij 
so namreč misijonarji evangelija prišli vse do vaše 
dežele, da bi vašemu ljudstvu oznanili v vašem jeziku 
blagovest odrešenja.«

Ustanovitev Cerkve je torej najtesneje 
povezana s poslanjem Svetega Duha. Njenih 
vidnih ustanov (institucije) ne moremo ločiti od 
njene duhovne razsežnosti. Njeno vidno ogrodje ne 
more biti nosilno in se prej ali slej zruši vase, če ne 
vsebuje oživljajočega Duha. Beseda, ki jo oznanja, 
je beseda Duha, »ki prebiva v vas in bo v vas« (Jn 
14,17), »ki vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar 
sem vam povedal« (14,26), ki »vas bo uvedel v vso 
resnico« (16,13). Nova zaveza ni zaveza “črke”, 
ampak Duha. »Črka namreč ubija, Duh pa oživlja« 
(2 Kor 3,6).

Sveti Duh in čas Cerkve
»S svojim prihodom – in prihajanjem, ki se ne 

konča – daje Sveti Duh, da svet stopi v ‘poslednje 
čase’, v čas Cerkve« (KKC 732).

Čas Cerkve se je torej začel s “prihodom” 

Svetega Duha nad apostole, zbrane v dvorani 
zadnje večerje v Jeruzalemu skupaj z Gospodovo 
materjo Marijo. To je bilo odločilno za rojstvo Cerkve.

Sveti Duh je na neviden način prevzel vodstvo 
tistih, ki so po odhodu Gospoda Jezusa globoko 
občutili, da so sirote. Po prihodu Svetega Duha pa 
so čutili, da so sposobni izvrševati poslanstvo, ki 
jim je bilo zaupano. Imeli so občutek, da so polni 
moči. Prav to je povzročal Sveti Duh v njih; in prav 
isto neprestano povzroča v Cerkvi po naslednikih 
apostolov… Tako se binkoštna milost v Cerkvi na 
neki način trajno nadaljuje (prim. Janez Pavel II., 
Okrožnica o Svetem Duhu, Ljubljana, 1986, št. 25).

Koncil piše: »Sveti Duh prebiva v Cerkvi in 
v vernikih kakor v templju in moli v njih ter 
pričuje o njihovem božjem posinovljenju. Cerkev, 
katero uvaja v vso resnico in jo zedinja v občestvu 
in službi, obdarja in vodi z različnimi hierarhičnimi 

in karizmatičnimi darovi ter 
krasi s svojimi sadovi. Z močjo 
evangelija pomlaja Cerkev in 
jo vedno prenavlja ter vodi do 
popolne zedinjenosti z njenim 
Ženinom« (C 4).

Na temelju tega cerkveni 
očetje in teologi radi govorijo 
o Svetem Duhu kot “srcu” in 
“duši” Cerkve. »Ta Kristusov 
Duh kot nevidno počelo pove-
zuje vse dele telesa tako med-
sebojno kakor tudi z vzvišeno 
glavo« (KKC 797).

Čas Cerkve, ki se je začel s 
prihodom Svetega Duha, se na-
daljuje skozi stoletja in rodove. 
Ni naključje, da je 2. vatikanski 

koncil v prvi vrsti obravnaval Cerkev. Njegove odloke 
pa prešinja resnica o Svetem Duhu, duši Cerkve.

Sveti Duh
uresničuje občestvo Cerkve
Izmed vidikov delovanja Svetega Duha, ki napra-

vlja, da je Cerkev »ena, sveta, katoliška in apostol-
ska«, omenimo še njegovo zedinjajoče delovanje, 
po katerem povezuje ljudi v resnično občestvo vere. 
2. vatikanski koncil pravi, da Duh »zedinja telo (Cer-
kve) ter prebuja in razvnema ljubezen ned verniki« 
(C 7). »Sveti Duh, ki biva v vernikih in napolnjuje ter 
vodi vso Cerkev, uresničuje to čudovito občestvo 
vernikov in vse tako tesno združuje v Kristusu, da 
je on počelo edinosti. Sveti Duh povzroča različnost 
milosti in služb, ko z različnimi darovi bogati Cerkev 
Jezusa Kristusa« (E 2).

Sveti Duh je izvir edinosti in mnogovrstnosti 
v Cerkvi. Cerkev ob edinosti skupne vere omogoča 
in ohranja tudi pisano mnogovrstnost osebnih na-
činov verovanja. Ko so ljudje pritegnjeni v odnos 
ljubezni med Očetom in Sinom, to je v Svetega Duha, 
jih leta hkrati medsebojno zedini v občestvo vere. 
Pri tem se v celoti ohranja in razvija njihova lastna 
osebnost in posebnost v verovanju.
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Evharistija (kar pomeni tudi zahvala, slavljenje 
Boga, daritev, sveto dejanje…) ima svoj temelj v 
Stari zavezi.

Abel je pasel drobnico, Kajn pa je obdeloval 
zemljo. Ko je preteklo nekaj časa, je Kajn daroval 
Gospodu daritev od sadov zemlje. Tudi Abel je da-
roval od prvencev svoje drobnice in njihove tolšče. 
(1 Mz 4,24)

Beseda “daritev”, ki jo pri mašni evharistični moli-
tvi večkrat slišimo in se uporablja tudi za Kristusovo 
smrt na križu, odgovarja naravni religioznosti vsake-
ga naroda. Njen izvor se izgublja v temi preteklosti.

Latinska beseda “sacrificium” lahko pomeni “opra-
viti neko sveto dejanje”, vendar danes prevladuje 
pomen “Bogu danega daru”. Dejanje, za katero se 
zdi, da dar uniči (sežganje) ima v resnici namen 
prenesti lastništvo daru Bogu. Poznali so pa tudi 
jedilne daritve kot izraz skupnega veselja.

Med krvavimi daritva-
mi najdemo žgalno da-
ritev, “holokavst”, ki je 
grška beseda in pomeni 
“popolnoma sežga no”. Zdi 
se, da je to bila značilnost 
izraelskega kulta.

Hebrejska beseda je 
“‘olá” in pomeni nekaj, 
kar se dviguje v višave. 
Verjetno se to nanaša na 
dim: žrtev se je spremeni-
la v pepel, kar je bilo pa od 
nje dobrega, se je dvignilo 
navzgor v obliki dima.

Tako razumemo izraz-
no in simbolično vrednost 
obreda: tisti, ki daruje 
daritev se ne samo odpove eni svojih živali v korist 
Boga, ampak mu na nek način omogoči priti do last-
ništva Boga, saj ga dar prenese v območje nevidnega.

Žgalna daritev bi morala postati Abrahamova da-
ritev sina Izaka. Tudi če se ni zgodila, ostane zgled 
vsake daritve, ki mu je treba slediti zaradi Abraha-
move pripravljenosti in volje, saj je živel v popolni 
privrženosti Bogu in brezpogojni veri.

 Prav to, da je Bog ustavil Abrahamovo roko, ko 
je hotel darovati Izaka, nas uči, da Bog ne mara 
človeških žrtev. Tisti, ki hoče iskreno častiti Boga z 
daritvijo, mora biti notranje pripravljenj darovati mu 
tudi tisto, kar mu je najdražje.

Tretji, zelo važen vidik pa je duhovnost daritve in 
ne njena materialnost: čeprav Abrahamova daritev 
ni bila izvršena, je bil Abraham zaslužen, ker Bog 
gleda na voljo, na notranjo pripravljenost izvršiti 
daritev in se ne ozira na zunanji izgled.

Pomniti moramo, da Bog gleda na naš namen, 
na daritev, ki mu jo darujemo, da bi mu bili zvesti 
in (sreča za nas) ne gleda na naše uspehe, saj pri 
mašnem obredu molimo: »Ne glej, Gospod, na naše 
grehe, ampak na vero svoje Cerkve…«

Brezpogojna vera, ki jo je Abraham izkazal do 
darovanju Izaka je “zgled”, to je predpodoba ali 
preroška podoba Kristusove daritve. Pavel pravi: 
»On ni prizanesel lastnemu Sinu, temveč ga je dal 
za nas vse« (Rim 8,32), v evangeliju pa beremo: 
»Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega 
edinorojenega Sina« (Jn 3,16). Žrtev se v latinščini 
imenuje “hostia”, to je pa izraz, ki ga tudi mi 
uporabljamo za evharistični kruh.

Sodobna razlaga Svetega pisma sodi, da Bog ni 
naravnost skušal Abrahama. V Kanaanu so bile ta-
krat v navadi človeške daritve, zato je Bog dovolil, 
da je očak po mučnem in dolgotrajnem razmišljanju 

prišel do tega, da njegova 
brezpogojna privrženost 
Bogu zahteva táko da-
ritev, pri čemer ga je pa 
Bog zaustavil.

Za boljše razumevanje 
besedila, ki ga obravna-
vamo, je treba imeti pred 
očmi, da je Abraham živel 
okrog 1800 pred Kr., torej 
skoraj pred 4.000 leti in 
da so bile v tistem času 
človeške žrtve utrjena 
praksa.

Kraj, na katerem so 
opravljali daritve, je bil 
oltar, ker so smeli samo 
duhovniki zbirati kri in jo 

spravljati v stik z oltarjem, polagati meso na oltar 
in ga zažigati. Tako nastane dvojni vidik mesa in 
krvi, ki ga najdemo tudi v evharističnem govoru v 
Janezovem evangeliju: » Kdor jé moje meso in pije 
mojo kri, ima večno življenje…« (6,54), kjer je jasno 
sklicevanje na daritvene obrede.

To bi moralo zadoščati, da razumemo, kako je 
obhajanje evharistije pri novozavezni skupnosti 
nadomestilo daritve, ki so jih opravljali od pradav-
nih časov kot najvišje versko dejanje v odnosu do 
nadnaravnega bitja Boga.

Pri Jezusu je sicer zunanji vidik daritve bolj ali manj 
podoben zunanjemu vidiku starih obredov, podobnost 
pa je predvsem v tem, da je tako kot nekatere stare 
daritve, tudi Kristusova daritev na križu zadoščevanje 
(očiščevanje). To nam bo pomagalo razumeti zelo 
važen vidik evharistije: zadoščevanje, očiščevanje.

V starem Izraelu so bile daritve pogosto ob let-

SVETO REŠNJE TELO

STAROZAV EZNI TEMELJI
EVHARISTIJE 

Žgalni oltar
v jeruzalemskem templju
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nih romanjih k svetiščem, kjer so ohranjali verske 
in narodne tradicije. To je bila prilika za družinska 
praznovanja ter vesele pojedine z mesom žrtev, ki 
so bile predmet daritev.

To navado potrjuje 5. Mojzesova knjiga in do-
loča, da je v vsem Izraelu edino svetišče, kjer je 
treba opravljati vse daritve, v Jeruzalemu. 
Tja spadajo tudi pojedine, ki so povezane z 
večino daritev.

5. Mojzesova knjiga dobro razločuje žgalne 
daritve (holokavst), od katerega ni bilo nič 
namenjeno za jed, ker je bila sežgana vsa 
žival, od drugih daritev, ki so bile povezane 
s pojedino. Strogo pa je bilo prepovedano 
uživati kri, ki jo je bilo treba izliti na oltar in 
njegove stranice.

3. Mojzesova knjiga natančno določa, da 
se take daritve imenujejo jedilne, včasih pa 
tudi “daritve skupnosti” ali “daritve zahvale”. 

Simbolika daritvene pojedine je deležnost pri istih 
dobrinah, kakor se to dogaja pri odnosih gostoljubno-
sti: Gospod je na oltarju dobil del, ki mu gre in mu je 
bil všeč, saj se je dim daritve dvignil proti nebu, zdaj 

pa darovalec z družino in skupaj z revežem (ki je moral 
biti povabljen na praznovanje) poje ostalo z občutki 
hvaležnosti in prijateljstva z Bogom. Tako so se imeli 
udeleženci, ki so jedli blizu svetega kraja meso Bogu 
darovane žrtve, za povabljence k Božji mizi.

Vse to je podobno temu, kar se dogaja pri praz-
novanju evharistije, ki obnavlja Jezusovo 
zadnjo večerjo, in je pojedina, ki ima videz 
daritvene pojedine.

Pavel postavlja v isto vrsto daritvene obede 
Izraelcev, ki so imeli namen vstopiti v skup-
nost z oltarjem, torej z Bogom, in evharistijo, 
ki omogoči vstop v skupnost s Kristusovo 
krvjo, torej z njegovo daritvijo.

Iz tega je jasno, da je evharistija skupen 
obed in po svoji naravi vesel, čeprav je na 
odličnem mestu Kristusova smrt. Pavel pravi: 
»Kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oz-
nanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride« (1 

Kor 11,26), torej ne gre za neko pogrebno pojedino, 
ker je Kristus umrl, da bi vstal in je živ in navzoč, 
sicer nevidno, vendar mogočno dejavno med svojimi 
povabljenci.

»Kristusu, navzočemu pod podobo kruha (v 
svetem Rešnjem telesu), so kristjani v zvezi z 
udeleževanjem evharistične daritve 
izkazovali božje češčenje že od prvih 
časov naprej,« piše svetniški pokojni 
bogoslovni profesor Anton Strle. Oblike 
češčenja so se v posameznih dobah 
spreminjale. V prvih treh stoletjih so 
vsi kristjani dejavno sodelovali pri 
evharističnem bogoslužju, ki se je ob-
hajalo v domačem, njim razumljivem 
jeziku. Pri vsaki mašni daritvi so vsi 
redno prejemali sveto obhajilo, nanj 
so se pripravljali s pokoro, z molitvijo 
in miloščino (dobrimi deli). Izven svete 
daritve so imeli sveto Rešnje telo shra-
njeno na dostojnem kraju za bolnike, ki 
se bogoslužja niso mogli udeleževati.

Do začetka srednjega veka se je 
odnos vernikov do evharistije močno 
ohladil. Verniki so vedno redkeje pri-
stopali k evharistični mizi. Češčenje 
evharistije se je spet poživilo okoli 10. 
stoletja kot odgovor na učenje nekate-
rih krivovercev, ki so tajili Kristusovo 
resnično navzočnost v evharistiji. Tedaj 
so se razvile razne oblike češčenja, ki 
so bile preprostim ljudem bolj všeč kot maša, ker 
so bile v domačem jeziku.

Proti koncu 12. stoletja so vpeljali navado sveto 
hostijo po posvečenju povzdigovati, da bi jo verniki 

videli in počastili. Ta obred povzdigo-
vanja med mašo je bil »priprava« na 
izpostavljanje svetega Rešnjega telesa 
med mašo ali po njej. To so uvedli v 
14. stoletju, ko je Cerkev vpeljala po-
seben praznik svetega Rešnjega telesa 
in procesije z Najsvetejšim.

V petem razdobju, od 16. stoletja 
do naših dni, se evharistična pobožnost 
vse bolj širi: velik pomen dobiva taber-
nakelj v župnijskih cerkvah, v katerem 
so shranjene posvečene hostije. V 
vernikih je vedno bolj živa zavest, da 
v evharistiji častijo Jezusa kot osebo. 
V tej dobi nastajajo redovniške družbe, 
katerih poglavitni namen je krepitev 
evharistične pobožnosti. Eden od 
sadov te pobožnosti je, da se začne 
uveljavljati pogostejše prejemanje 
svetega obhajila. Z najvišjega mesta 
je pogostno, vsakdanje sveto obhajilo 
priporočal šele papež sv. Pij X. (1903
1914) s svojim odlokom o pogostnem 
obhajilu (1905), v katerem je zapisal: 
»Nikogar, ki je v stanju milosti in se 

s pravo mislijo bliža Gospodovi mizi, ne odvračajte 
od nje.«

Silvester Čuk

ČEŠČENJE EVHARISTIJE
V ZGODOVINI
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P. Bruno Korošak

V ERUJEM V V EČNO ŽIV LJENJE
PRVI DEL

ESHATA ALI KONČNA USODA ČLOVEKA
III. POVELIČANO BIVANJE

a – Vstajenje za življenje
3 – Marijino vnebovzetje

Nič drugače ne gre razumeti tudi vnebovzetja 
Matere Božje, ki se ne imenuje vstajenje prav zato, 
da izključi vsako idejo o molekularni rekonstruk-
ciji Marijinega zemeljskega telesa. Poimenovanje 
vnebovzetje pomeni, da je po biološki smrti njen 
zavestni Jaz v vmesnem bivanju srečal Lučvstalega 
Kristusa, njeno telo pa se je v grobu spremenilo v 
fizično svetlobo, kakor telesa ostalih vnebovzetih.

Že omenjeno pismo cerkvenega Učiteljstva  na-

tančno razloži, da je posebnost njenega nebeškega 
obstoja “telesno poveličanje” prav zato, ker je njen 
človeški Jaz zaradi svoje edinstvene bližine Božje-
mu Sinu prejel “telo slave”, nebeško razsežnost, ki 
omogoča neomejene odnose z njenim Sinom ter z 
zmagoslavno in romarsko Cerkvijo. Ker so pa mnogi 
svetniki že imeli pred njo to novo telo slave, Mariji 
ni bila pred njimi kronološko, ampak v v svoji dolo-
čenosti za največjo slavo za Jezusom.

4 – Jezusova prikazovanja

Ni mogoče drugače kot opozoriti na zakramental-
no navzočnost Kristusovega “telesa” v evharističnih 
znamenjih, ki je prav tako ni mogoče razumeti, če 
izhajamo iz zemeljske realnosti Jezusovega fizične-
ga, organskega telesa, in to toliko bolj, ker je evha-
ristija že zakramentalna stvarnost novega stvarstva. 
Prav tako se ne moremo zadrževati na navzočnosti 
poveličanega Kristusa sredi med onimi, ki se zbirajo 
v njegovem Imenu (prim. Mt 18,20).

Moramo pa na kratko govoriti o prikazovanjih 
vstalega Kristusa, da bi se, če je le mogoče, osvo-
bodili svoje prirojene usmerjenosti narediti otipljivo, 
materialno Kristusovo poveličano telesnost, da bi v 
njej zaznali “dokaze” njegovega vstajenja. Kristuso-
vo vstajenje in poveličanje sta skrivnost, ki ne more 
taka, kakršna je, biti dosegljiva čutom, ki ne more 
biti dokazana z “razlogi”, ki ne more biti predmet 
zgodovinskega spoznanja ali dejstvo, ki ga je mogo-
če javno ugotoviti. To, kar prikazovanja zgodovinsko 
izpričujejo, so prepričanja Pavla in drugih učencev, 
da so zares srečali poveličanega Kristusa, ne pa 
sestava njegovega poveličanega “telesa”. Tisti, ki 
se prikazuje, je pravi Kristus, ni pa možnosti razli-
kovati med telesnim in duhovnim, med zunanjim in 
notranjim. Prikazuje se le zato, da nekaterim zaupa 
odrešilno poslanstvo v prihodnje.

Kako tvegano bi bilo iz prikazovanj potegniti 
kake sklepe o Kristusovem fizičnem poveličanem 
telesu, nas opozarjajo sami evangelisti, ki pogosto 
ugotavljajo, da priče niso bile sposobne spoznati v 
Prikazanem vstalega Kristusa (prim. Mt 28,27; Mr 
16,512; Lk 24,47.16; Jn 20,14; 21,47.12). Poleg tega 
sveti Peter zatrjuje, da so se ta prikazovanja po Božji 
volji dogajala »ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, 
ki jih je Bog vnaprej izbral« (Apd 10,41), ki so ga 

mogle “videti” (“ofthen”; 1 Kor 15,58; Apd 13,31; Lk 
24,34) in zaznati njegovo sporočilo.

Tipično je prikazanje svetemu Pavlu na poti v 
Damask, ki kliče v spomin vse značilnosti Bitja Luči, 
o katerem govore reanimirani (prim. Apd 9,19; 22,6
11; 261218). Pavel vidi Luč, ki so jo zaznali tudi nje-
govi spremljevalci, toda Luč govori smo njemu. Tudi 
v Lurdu Marija “govori” samo Bernardki, ki opazi, da 
zven njenega glasu ne gre skozi ušesa, ampak skozi 
srce. In reanimirani pričujejo, da so slišali prihajati 
od Luči misel, trdijo, da je bila Luč, ki je govorila in 
se jim je zdelo, da govori kot oseba.

Omenili smo prikazovanja v Lurdu, saj je teologija 
mogla storiti prve korake v študiju pojavnosti prikazo-
vanj šele ko so začeli objavljati avtentične dokumente 
teh prikazovanj. Mogla je ugotoviti tudi, da telo Marije, 
ki se je prikazovalo v mali votlini v Lurdu, ni moglo biti 
njeno “poveličano” telo, obnovljeno v svoje prejšnje 
oblike, ampak neko “prikazovalno telo”.

To “prikazovalno telo” je jasno predstavila staro-
zavezna teologija pri prikazni Gospoda in dveh an-
gelov Abramu (prim. 1 Mz 1819): vse tri osebnosti 
se prikažejo v zemeljskem telesu, si pustijo umiti 
noge in jedo ponujeno pojedino.

Tudi tibetanska budistična teologija jasno ločuje 
“prikazovalno telo”, »ki privzame človeško obliko in 
se spusti med ljudi, da bi jim pridigalo resnico, ki 
vodi v rešenje« in o »telesu absolutne možnosti,« 
ki je pavlinsko “telo slave.”

Zato tudi najbolj realistična prikazovanja pove-
ličanega Kristusa označujejo samo njegovo nav-
zočnost v “prikazovalnem telesu,” ki si ga občasno 
privzame. To je omogočalo izbranim pričam, da so 
ga prepoznale, ne pa, da bi imele to za neke vrste 
povratek v tukajšnje življenje.
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Vstajenje za življenje, ali bolje, poveličanje ver-
nikov, se v vsem oblikuje po Jezusovem. Sveti Pavel 
to izpelje iz dejstva, da je za izvoljene nek skupni 
imenovalec, neko edino dejavno načelo, posvečujoči 
Duh (Rim 8,11):

»In če prebiva v vas Duh njega, ki je obudil od 
mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, 
po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje 
tudi vaša umrljiva telesa.«

Sveti Pavel je edini, ki govori o tem telesnem 
vstajenju in poveličanju in ga razloži v 1 Kor 15,3544, 
kjer primerja telo ovoju, ki skriva zrno: po setvi ovoj 
umre, ne pa zrno, ki raste in obrodi sad. V sestavni 
razlagi v 2  Kor 5,15 se poslužuje še drugih, dokaj  
primernih podob:

»Vemo namreč tole: če razpade naša zemeljska 
hiša, ki je le šotor, imamo v nebesih zgradbo od 
Boga, hišo, ki je niso naredile roke in je večna. Zato 
tudi v tem svojem stanju vzdihujemo in si želimo kar 
povrh obleči svoje bivališče, ki je iz nebes, seveda le, 
če se izkažemo, da nismo goli, ko se slečemo. Dokler 
namreč živimo v tem šotoru, vzdihujemo in teži nas, 
ker se ne bi radi slekli, ampak bi se radi oblekli kar 
povrh, tako da bi življenje použilo to, kar je umrlji-
vo. Tisti pa, ki nas je za to pripravil, je Bog, ki nam 
je dal poroštvo Duha.«

Seme, sestavljeno iz ovoja in zrna, obleka, ki 
skriva in varuje osebo in ki je izraz določenih osebnih 
drž, šotor, ki je okolje človeškega sožitja, smrt uniči. 
V vmesnem bivanju ostane človek nezaščiten (prim. 
Job 26,6), ne more skriti svoje prave osebnosti (prim. 
Heb 4,13), je “gol”. Kdor v tem stanju “golote” pose-
duje prvine Duha (prim. Rim 8,23), gre preko meje 
poveličanega bivanja, kjer dobi od Boga drug šotor, 
drugo obleko, zgrajeno in narejeno v nebesih, novo 
bivalno okolje, neko novo razsežnost, v kateri lahko 
oseba končno doseže višek izraza, pristnost sporo-
čanja, darovanja in odprtosti drugim, čeprav ostane 
ustvarjena stvar in ohrani telesnost, to je dovršenost.

Pisci Nove zaveze izražajo vse to tako, da soraz-

merno prenašajo na izvoljene poveličane značilnosti 
Kristusa. V nebeški slavi bo naš Jaz končno odrešen, 
prost sužnosti časa in prostora, sporazumevanja pre-
ko simbolov, ki so pogosto dvoumni. Posinovljenje 
Božjih otrok bo dopolnjeno (Rim 8,24), z vstopom 
Božjih otrok v slavo (Rim 8,21; Lk 20,36); in če 
bomo otroci, bomo tudi mi »dediči, dediči Boga, so-
dediči Kristusa« (Rim 8,17), »Božji in Kristusovi du-
hovniki« (Raz 20,6), »sodniki« sveta (1 Kor 6,2; Mt 
12,4142), ker bo naše zemeljsko življenje postalo 
kriterij za sodbo, kot je to življenje Marije, aposto-
lov in mučencev, svetega Frančiška za Frančiškove 
sinove, ki bodo “sojeni” ne le glede na pokorščino 
evangeliju, ampak tudi glede na zvestobo Vodilu.

Tako vstajenje in poveličanje se uresničuje brez 
prestanka po smrti vsakega pravičnega. V vmesnem 
bivanju, ko je človeku postopoma slečena zemelj-
ska “obleka”, kategorij prostora in časa, zemeljskih 
načinov komuniciranja, se že začenja za človeški 
Jaz možnost komuniciranja z mislijo, se začenja 
jasno spoznavanje, sočasnost zaznavanja, kar so 
prvi učinki “obleke slave”. Drugi učinki, posebno 
neomejena možnost popolno komunicirati z drugimi 
in še posebej z najodličnejšim Drugim, z Bogom, se 
uresničijo “hitro po smrti”, ko je človek v skladu z 
dogmatično konstitucijo Benedikta XI. deležen po-
polnega “gledanja” Boga, kar predpostavlja telesno 
poveličanje v pavlinskem smislu.

Nobenega teološkega razloga ni, da bi odlagali 
to vstajenje na konec časov in jo predstavljali kot 
sočas no z izjemo fizičnih teles zadnjih izvoljenih, 
ki bodo takrat vsi skupaj preoblikovani v svetlobo. 
Nebeško življenje je v resnici mogoče primerjati iz-
vajanju simfonije, ki jo je zložil Bog Oče in jo izvajajo 
pod vodstvom Jezusa Kristusa, v kateri je vsakemu 
orkestrašu in vsakemu pevcu dana določena vloga, 
ki se začne z njegovim vstopom v slavo. Nič nas ne 
ovira, da si ne bi mogli predstvaljati, da se ta simfo-
nija začenja z nekim “solom”, kot z vsemi instrumenti 
in glasovi skupaj.

5 – Vstajenje izvoljenih

Ali ste že vedeli, da bližina nekega človeka lahko prina-
ša zdravje ali zaseje bolezen, ubija ali oživlja?
Ali ste že vedeli, da bližina nekega človeka lahko 
spodbuja k dobroti ali nagiba k hudobiji, poraja žaost 
ali veselje?
Ali ste že vedeli, da odsotnost nekega človeka lahko 
povzroči smrt, da prihod nekega človeka spet pokliče v 
življenje?
Ali ste že vedeli, da glas nekega človeka, nekoga, ki je 
bil gluh za vse, pripravi do tega, da spet prisluhne?

Ali ste že vedeli, da beseda ali dejanje nekega človeka 
lahko povrne vid nekomu, ki je bil za vse slep, ki ni videl 
nobenega smisla v tem svetu in v svojem življenju?
Ali ste že vedeli, da imeti čas za nekega človeka pomeni 
več kot denar, več kot vsa zdravila, pogosto tudi celo 
več kot najboljša operacija?
Ali ste že vedeli, da to, če znamo nekomu prisluhniti, 
poraja prave čudeže, da se dobrohotnost obrestuje, da 
se izkazano zaupanje stokratno izplača nam samim?
Ali ste že vedeli, da dejanje velja več kot govorjenje?

Wilhelm Willms

A LI STE V ED ELI?

Ali ste že vedeli vse to?
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Note je poznal prej kot črke
Zibelka mu je tekla v Novem mestu v ugledni 

meščanski družini. Očetu Juriju, sodnemu pristavu, 
in materi Mariji, rojeni Rozina, se je rodil 4. junija 
1907. Leta 1910 se je družina preselila v Vipavo, kjer 
je oče postal predstojnik okrajnega sodišča. Marjan 
je tam obiskoval prva dva razreda osnovne šole. Ko 
je bil oče Jurij leta 1915 vpoklican k vojakom, je 
družino poslal nazaj v Novo mesto, kjer je Marjan 
nadaljeval šolanje vse do mature na novomeški 
gimnaziji.

Odraščal je v družini, ki je ljubila glasbo. Starša 
sta bila glasbeno izobražena in sta rada muzicirala. 
Marjan je poznal note, še preden je začel hoditi v 
šolo. Kot gimnazijec je hodil k uram petja, učil se je 
klavir in violino in kasneje tudi orgle pri skladatelju 
Ignaciju Hladniku, organistu v kapiteljski cerkvi. 
Poleg glasbe je bila njegova strast matematika in 
po maturi je najprej vpisal matematiko in fiziko na 
ljubljanski univerzi. Jeseni 1928 je začel študirati 
glasbo na dunajski akademiji pri profesorju Josephu 
Marxu. Študij je nadaljeval v Pragi: pri Josefu Suku 
kompozicijo, pri Nikolaju Malku dirigiranje. Oboje je 
končal z odliko (leta 1931 in 1932). Ko se je vrnil 
domov, je bil dve leti korepetitor v ljubljanski Operi, 
nato pa se je preselil v Maribor. Prevzel je mesto di-
rigenta zbora in orkestra pa tudi ravnatelja Glasbene 
Matice. Leta 1935 se je poročil s kolegico pianistko 
Nedo Andrijaničevo in v zakonu sta se jima rodila sin 
Jurij (1937) in hči Metka (1939). Jeseni so se preselili 
v Beograd, kjer je dobil mesto profesorja na glasbeni 
akademiji, veliko je tudi komponiral; po drami Iva 
Vojnovića je pisal opero Ekvinokcij in jo do leta 1943 
dokončal. Vrnili so se v Ljubljano, septembra 1943 se 
je po razpadu Italije priključil narodnoosvobodilnemu 
gibanju. Organiziral je zborovske tečaje, ustanavljal 
godbe, veliko je tudi komponiral.

Največkrat izvedena
slovenska simfonična skladba
»Svet ob Krki, Dolenjska, na obeh straneh Gor-

jancev, pa še posebej Novo mesto s svojim čarom, s 
posebno romantično okolico in mehkobo pokrajine, 
vse to je odločilno vplivalo na bodočega skladatelja 
in ga izoblikovalo kot človeka,« je o Marjanu Kozini 
zapisal Primož Kuret.

Po vojski je bil nekaj časa profesor na glasbeni 
akademiji v Beogradu, toda želel se je vrniti domov 
in z veseljem je sprejel povabilo, da pride v Ljubljano 
za prvega upravnika novo ustanovljene Slovenske 
filharmonije. Vodil jo je tri leta, dokler ni bil leta 
1951 imenovan za profesorja kompozicije na lju-
bljanski glasbeni akademiji, leta 1953 je bil izvoljen 
za rednega člana Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti. To je bilo najbolj ustvarjalno obdobje 
njegovega življenja.

Najgloblje in najveličastneje se je izpovedal v 
simfonični pesnitvi s stavki Ilova gora, Padlim, Bela 
Krajina, Proti morju. Nastajala je med letoma 1946 in 
1949. Vse štiri skladbe – stavki v simfoniji – so med 
seboj povezani in predstavljajo pretresljiv spomenik 
boja slovenskega ljudstva za svobodo (P. Kuret). 
Bela Krajina, ki jo je skladatelj označil kot simfonični 
scherzo, je s svojim optimizmom predstavljala voljo 
do življenja vsega naroda. Glasbeniki so jo izvajali v 
vseh mogočih glasbenih zasedbah. Po tej pesnitvi, 
ki je koncertno največkrat izvajana slovenska sim-
fonična skladba, so nastala še nekatera druga dela. 
Njegovo zadnje večje simfonično in nedokončano 
delo je simfonična pesnitev (1960), zamišljena kot 
prvi del cikla O Novem mestu, njegovem rojstnem 
kraju, ob praznovanju šeststoletnice. Bil je tudi 
mojster samospeva. Uglasbil je nekaj pesmi Srečka 
Kosovela, Lili Novy in nekaterih drugih slovenskih 
pesnikov.

naša kultura

Silvester Čuk

MARJA N KOZINA
4. JUNIJ 1907 – 19. JUNIJ 1966

»Najplemenitejše glasbilo je človeški glas, saj izžareva neko posebno 
toplino in izraznost osebnosti, ki je ne more doseči nobeno umetno 
izdelano glasbilo. Edino človek govori in lahko tedaj združi z muzici-
ranjem prepričevalno moč besede ter tako zajame še eno mogočno 
izrazno sredstvo. Zato je področje vokalne glasbe v vseh dobah ogro-
mno. Od preproste narodne pesmice do velikih kantat in oper sega 
polje vokala; nepoznani ljudski umetniki in največji mojstri so v ne-
štetih odtenkih s pomočjo glasbe in besede izrazili vse, kar je občutilo 
človeško srce.« Tako je v svoji knjigi ABC glasbe (Lipa, Koper 1957) zapisal 
skladatelj Marjan Kozina, ki je bil na glasbenem področju vsestranski ustvar-
jalec: od opernega in simfoničnega do vokalno-instrumentalnega in filmske-
ga. Pomemben je zlasti zaradi svojega tehtnega prispevka slovenski glasbeni 
kulturi. Njegovo bogato zapuščino sta sin Jurij in hči Metka leta 1986 podarila 
Zgodovinskemu arhivu v Novem mestu, kjer se skladatelj rodil.
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Skladatelj filmska glasbe –
Kekčeva pesem
Marjan Kozina je bil eden prvih slovenskih skla-

dateljev, ki so pisali filmsko glasbo. Leta 1948 je 
napisal glasbo za prvi slovenski povojni igrani film 
Na svoji zemlji, ki ga je po scenariju pisatelja Cirila 
Kosmača režiral France Štiglic. Ocene so bile zelo 
pohvalne. Po uspehu tega filma, je glasbeno opre-
mil film Dolina miru (1956), za kar je na filmskem 
festivalu v Pulju prejel zlato Areno. Še prej, leta 
1951, je napisal glasbo za prvi slovenski mladinski 
film Kekec, ki ga je po povesti Josipa Vandota režiral 
Jože Gale. Kozinova glasba v tem filmu ni doživela 
takega priznanja kot tista v filmu Na svoji zemlji, 
čeprav so Kekčevo in Mojčino pesem slovenski otroci 
vzeli za svojo po vsej naši domovini. Kritiki so tudi 
tej pesmi, ki ji radi prisluhnemo še danes, očitali, 

da »tako kot Kekec in Mojca ne pojo kmečki fantiči 
in dekliči pod Špikom in Jalovcem.« Če hočemo biti 
pravični, moramo  priznati, da je v njej pokazal 
veliko posluha in razumevanja za otroško dušo, kar 
potrjujejo tudi druge pesmi za otroke. O glasbi za 
film Dolina miru je dejal, da se mu je posrečila, ker 
je z njo zajel svojo dolino, kakor jo je gledal iz svoje 
zidanice na Trški gori.

Leta 1960 je bil upokojen. Leta pokoja je preživljel 
v Piranu ali na svoji Trški gori. Nenehno je snoval, 
toda ustvarjalna moč je zaradi bolezni pojemala, 
ugasnila je v novomeški bolnišnici 19. junija 1966. 
»Nemirni romar je odšel pogledat dežele onstran 
tuzemskega bivanja,« je o njem zapisal njegov 
dolenjski rojak pesnik Tone Pavček. »Bil je svetla 
pojoča nota slovenske glasbe, bistrež v pomenku 
in pisanju, človek z veliko dušo in otroškim srcem, 
Slovenec, ki ni bil narejen po čisto slovenski meri.«

Prejšnji ponedeljek zvečer me pokliče Milan iz 
Strasbourga. “Gledam francosko televizijo, cerkev 
NotreDame gori …” Moja prva misel je, da to vendar 
ni mogoče. Prižgem televizijo, spremljam družbena 
omrežja in se zavem krute resnice. Eno najlepših 
cerkva, ki sem jih videla v življenju, nenavaden 
spoj gotske grandioznosti, neskončnega kipenja k 
nebu in filigransko oblikovane cerkvene opreme, 
od veličastnih rozet in razkošnih poslikav do dih je-
majočega ambona … vse to požirajo ognjeni zublji. 
Spomin na obisk Pariza iz časov, ko še nismo raz-
mišljali o nevarnostih ilegalnega migrantskega vala 
in terorističnih napadov, nenadoma oživi. Vsa bela 
in gosposka cerkev Naše gospe je kraljevala na top 
listi “musttodo” pariških turističnih znamenitosti in 
opozarjala na dvatisočletno prisotnost krščanskega 
izročila na tleh Evrope. Zdelo se je, da je večna. Niti 
divjanja krvavih verskih in drugih vojn, niti nasilje 
francoske revolucije, niti ponavljajoči se francosko-
nemški spopadi niso prišli do živega sijoči lepotici 
sredi Pariza, simbolu francoske in evropske zaveza-
nosti Božji ljubezni in lepoti. A Francija in Evropa sta 
zlasti v 20. stoletju vedno bolj pozabljali na svoje kr-
ščanske korenine in tudi cerkev Naše gospe je vedno 
bolj postajala zgolj turistična točka na zemljevidu. 
Nešteto dokazov je za to trditev, naj omenim zgolj 
srdita nasprotovanja umestitvi krščanske podlage 
današnje Evrope v preambulo t. i. evropske ustave.

Vsaj zdelo se je tako. Do ponedeljkovega večera, 
ko so Francijo, Evropo in svet pretresli posnetki go-
reče cerkve NotreDame. In ko so nam že med “live 
stream” javljanji v živo nekateri reporterji – kljub 

več kot sedemsto napadi na francoske cerkve zgolj v 
enem letu – sporočali, da gre zagotovo za “nesrečo”, 
ki naj bi ji botrovala  obnova cerkve. V naslednjih 
dneh so se v medijih in na družbenih omrežjih mno-
žile najrazličnejše “teorije zarote”. Na drugi strani pa 
so se krepila priseganja, da je “res šlo za napako na 
električni napeljavi”, in celo odobravanja v radikali-
ziranih okoljih pa tudi relativiziranja v smislu: “Saj 
gre zgolj za kup kamenja in lesa … Bomo že pozidali 
še enkrat vse skupaj, pa bo …”

A gre za mnogo več kot to. Ne gre zgolj za kr-
ščansko cerkev, za stavbo. Ne gre zgolj za skupek 
tramov, kamenja in nabožnih predmetov. Ne gre 
zgolj za uničena umetniška dela neprecenljive vre-
dnosti. Ne gre za to, da bomo cerkev NotreDame 
spet pozidali. Gre za simbol. Simbol naše najgloblje 
biti. Simbol obstoja francoskega naroda in drugih 
evropskih narodov, ki v svojem arhetipu nosijo kr-
ščansko dediščino, pa če si to priznamo ali ne.

Cilj je bil vselej enak:
nasilno uničiti staro kulturno okolje,
zgraditi novo in spremeniti identiteto
Naslednje jutro so mediji in družbena omrežja 

preplavljeni s posnetki hudo ranjene pariške Naše 
gospe. Ožgana cerkev kot v boju ranjena lepotica 
steguje svoje nekdaj bele stolpiče proti nebu. A med 
neštetimi fotografijami je tista, ki se me najbolj 
dotakne: zadimljena cerkvena notranjost, na smrt 
utrujeni in vidno pretreseni pariški gasilci ter kljub 
dimu še vedno svetlo žareči križ na glavnem oltar-
ju. Ja, Kristusovo znamenje kraljuje za vse večne 

islam in migranti

Andreja Valič Zver

O POŽGA NIH CERKVAH
IN ŠE O ČEM...
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V Avstraliji živeči muslimanski avtor Mohammad 
Tawhidi je za CBN News spregovoril o nevarnosti 
islamskega radikalizma, in opozoril, da se morata 
Amerika in Evropa boriti proti grožnji radikalnega 
islama.

»Če se kristjani ne zbudite, če se krščanski vodi-
telji ne zbudijo, vam mi muslimani, ki smo pobegnili 
pred ekstremisti, ne moremo več pomagati,« je 
dejal Mohammad Tawhidi, muslimanski imam iz 
Avstralije. »Poskušali smo vas opozoriti.«

Medtem ko so oblasti v Šrilanki zaskrbljene zaradi 
možnosti, da bi islamska teroristična skupina izvedla 
serijo novih samomorilskih napadov, je muslimanski 
aktivist kristjanom po vsem svetu izdal nujno opozorilo 
o naraščajoči in zelo resni grožnji radikalnega islama.

Imam Tawhidi, avtor Tragedije islama pravi, da 
politična korektnost dopušča radikalnim muslima-
nom uspevanje njihove nevarne in smrtonosne 
ideologije. »Ko smo prišli na Zahod in poskušali 
opozoriti vlade in obveščevalne agencije o tem, kaj 
se dogaja in o ljudeh, pred katerimi smo pobegnili, 
smo naleteli na novo agendo politične korektnosti, ki 
v nasprotju z zdravim razumom pravi, ›oh, mi smo 
rasisti, mi smo tisti, ki smo izdajalci,  skrajneže pa 
je treba razumeti in sprejeti‹.«

Tawhidi pravi, da čeprav je islamska teroristična 
skupina ISIS izgubila svoje ozemlje v Siriji in Iraku, 
so privrženci in simpatizerji skupine še vedno dejavni 
in načrtujejo nove zločine.

»Borimo se proti pravemu kalifatu, to pa je radi-
kalna islamistična militantna ideologija, ki prevzema 
naše dežele in naše države,« je opozoril Tawhidi v 

povezavi z razkritji nemškega časopisa Die Welt, ki 
je objavil izčrpno študijo o vseh islamskih terori-
stičnih napadih po svetu od 11. septembra 2001, z 
napadom na Ameriko.

Čas, da zazvoni alarm:v 31.211 islamističnih te-
rorističnih napadih do sedaj 146.811 mrtvih!

Po navedbah nemškega časopisa Die Welt so v 
zadnjih 18 letih islamski skrajneži izvedli 31.211 
napadov. V teh napadih pa je življenje izgubilo 
146.811 ljudi po vsem svetu. Časopis je analiziral 
vse informacije in podatke o globalnem terorizmu, ki 
so jih zbrali na univerzi v Marylandu, da bi ugotovili 
število napadov in izgubljenih življenj. Seznam se 
zaključuje z nedavnimi napadi na Šrilanki, kjer so 
islamski skrajneži ubili najmanj 253 ljudi in jih po-
škodovali več kot 500, ko so samomorilski napadalci 
preplavili cerkve in hotele te otoške države.

Ko nas na grožnjo radikalnega islama opozarja 
muslimaski pridigar …

Tawhidi, ki se na svoji spletni strani opisuje kot 
“muslimanski učenjak, mislec in učitelj”, pravi, da 
je na misiji in da se je treba spopasti s “širjenjem 
islamskega ekstremizma” in meni, da je za začetek 
potrebno izgnati vse imame, ki radikalizirajo musli-
mane, živeče na Zahodu ter ustaviti gradnjo džamij 
po zahodnih  državah. »Poglejte, jaz sem musliman, 
vendar ne želim živeti v islamistični teokraciji,« je 
povedal za CBN News. »Lahko živim v krščanski 
deželi, ki temelji na njihovi ustavi, kar je garancija 
za mir. Ne morem živeti v deželi, ki bi jo upravljal 
ISIS. Noben musliman z delujočimi možgani, ne bi 
maral živeti pod Islamsko dežavo,« je dodal Tawhidi.

Franci Donko

»POSKUŠALI SMO VAS OPOZORITI!«

MUS LIMA N SVARI KRISTJA NE

čase. In kristjani smo v tem velikonočnem času z 
neskončno množico obredov, molitev, blagoslovov, 
obiski cerkva, kapelic, znamenj … potrdili svojo za-
vezanost križu, ki je in bo ostal simbol in osnovni 
temelj naše skupne evropske kulture.

Trk civilizacij
Ne glede na vzrok požara – predvidevam, da 

bo pravi razlog ostal javnosti neznan še leta – mi 
v mislih zveni daljnovidnost Huntingtonove teze, 
da bo 21. stoletje zaznamovano s trki kultur ozi-
roma civilizacij. S krvavimi samomorilskimi napadi 
pripadnikov skrajne islamske skupine v Šrilanki na 
cerkve in hotele na velikonočno nedeljo se je ta teza 
znova potrdila. Krščanstvo je v našem času najbolj 
preganjana religija na svetu. Vsakodnevnih dokazov 
o napadih na kristjane in njihove simbole v Evropi, 
na Bližnjem in Daljnem vzhodu, v Afriki in drugje 
svetovna medijska mašinerija niti ne šteje več.

Bojim se, da izgubljamo bitko, pa ne zato, ker ne 
zmoremo, ampak ker nočemo braniti lastne vere, 

kulture, civilizacije oziroma identitete. Na jugu 
Evrope, na Balkanu, se kulturna krajina radikalno 
spreminja; zraslo je nekaj sto novih mošej, od tega 
kar tristo v Severni Makedoniji. V zahodni Evropi pa 
obenem prodajajo krščanske sakralne objekte v ko-
mercialne namene. Res je, v dvatisočletni zgodovini 
so krščanske cerkve mnogokrat gorele. Spomnimo 
se: že ko so barbarska plemena divjala proti Rimu, 
da bi ga uničila, so na poti požigala zgodnjekrščanske 
cerkve. Niso pa jih vselej zažigali tujci. Velikokrat je 
takšna samodestruktivnost Evropejcev prišla sama 
na površje, na primer v raznih revolucijah, kot je bila 
francoska ali vse komunistične, vključno s slovensko. 
Cilj je bil vselej enak: nasilno uničiti staro kulturno 
okolje, zgraditi novo in spremeniti identiteto.

Toda v zgodovini so napadi na krščanske simbole 
še bolj utrdili skupnost. Če so porušili eno cerkev, je 
bila zgrajena nova, še bolj mogočna. Smo današnji 
kristjani še pripravljeni tako goreče kot generacije 
pred nami braniti svoje simbole in s tem svojo bit?
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V Parizu že patruljira islamska milica in verbalno 
ter fizično napada ženske

Ko pišemo in govorimo o šeriatskem pravu, načinu 
življenja, ki sledi šeriatu, ki se vse bolj širi tudi na 
evropskih tleh, se lahko bralcu zazdi kot nočna mora, 
slabe sanje torej, nekaj, kar je popolnoma nemogoče 
v naši realnosti. V našem okolišu, v našem mestu, 
v naši državi, na naši celini.

Pa vendar se počasi, a vztrajno širi seznam mest, 
v katerih legalno kot v Veliki Britaniji ali na pol legal-
no delujejo “alternativna” sodišča, ki sodijo po teh 
neevropejskih normah, kjer ljudje popolnoma brez 
problemov živijo po pravilih, ki na podlagi religioznega 
nauka diktirajo vse ravnanje v življenju. Šeriat zaje-
ma vsa dogajanja v življenju, vključno z družinskimi 
odnosi, dedovanjem, davki, očiščenjem in molitvijo. 
Zasnovan je na islamski veri in Koranu kot temeljnem 
izvoru prava. Za povprečnega Evropejca je ta koncept 
iz zgodovinskih knjig mračnega srednjega veka v po-
polnem nasprotju s civiliziranim, sodobnim načinom 
dojemanja zakonov, norm in pravil, po katerih živimo 
na starem kontinentu. Prav zato si povprečen Evro-
pejec – tudi tisti, ki o tej temi nekaj ve − pravzaprav 
sploh ne more predstavljati, kaj pomeni realna grožnja 
o uvedbi šeriata zanj in za njegovo okolico.

V šeriatu se prepoved lahko konča s smrtno ka-
znijo Pa vendar lahko že zdaj opišemo, kako bi bil 
videti šeriat v Evropi, saj se vse večkrat zgodi, da 
se v običajnih banalnih situacijah pokažejo zametki 
takega načina življenja. V Parizu na primer se je 
prejšnji teden zgodil dogodek, ki jasno kaže, kako 
bi se naše življenje spremenilo, če bi se v Evropi 
šeriat prijel, oziroma kako se bo naše življenje 
spreminjalo in spremenilo, ker se šeriat počasi, a z 
gotovostjo širi tudi pri nas. Dve dekleti sta zvečer 
čakali na mestni avtobus. Ko je pripeljal na postajo 
in sta se dekleti postavili pred vhodna vrata, ju je 
voznik pogledal in speljal. Dekleti sta začeli teči za 
njim in ga zaradi rdeče luči na semaforju dohiteli na 
bližnjem križišču, začeli sta tolči po vratih, in ko jih je 
voznik odprl, sta ga seveda vprašali, kaj se dogaja, 
zakaj to počne. Voznik ju je še enkrat pogledal in 
jima mirno odgovoril, da se z njegovim avtobusom 
ne bosta peljali, naj raje “razmislita, kako naj se 
primerno oblačita”. In kaj je bilo tako neprimerno? 
Dekleti sta bili oblečeni v minikrila. Nič pretirane-
ga, nič škandaloznega. Pariška moda pač. In lepo 
oblečene Parižanke. Vendar je voznika tako zmotilo, 
da ju ni spustil na “svoj” avtobus, ki vozi po vsem 
Parizu, tudi po delih, v katerih francoske oblasti ni-
majo več oblasti. Voznik je seveda musliman z dolgo 
brado, priseljenec iz zahodne Afrike, salafist. In po 
njegovem prepričanju, ki sledi iz strogih šeriatskih 
zakonov, bi morale vse ženske zakrivati svoje telo, 
svoj obraz, svoje roke. Vse. Povsod v Parizu. Povsod 
v Franciji. Po vsej Evropi. To pa ni osamljen primer. 

Na pariških obrobjih ženske ne smejo več nositi 
oblek, ki jih želijo, ker po ulicah patruljirajo islamski 
skrajneži, nekakšna islamska milica, in verbalno ter 
fizično napadajo ženske – skupine po deset moških, 
sestavljene iz uličnih prodajalcev, prekupčevalcev, 
migrantov nadzorujejo ulice, na katerih ženske 
pravzaprav niso več dobrodošle.

Vse večja migracija, vse manj prostora za av-
tohtone prebivalce. Ne samo ženske, nihče od nas 
ni več dobrodošel, pa čeprav tega ne vidimo. Ali 
nočemo videti. Opozorila prihajajo od povsod, eno 
najmočnejših od Mone Walter, Somalke, ki živi na 
Švedskem in islam dobro pozna. Walterjeva jasno 
in glasno opozarja, da bodo Švedi izgubili Švedsko 
v najboljšem primeru najkasneje v petdesetih letih. 
Temu pritrjujejo tudi novi podatki švedskega odbora 
za migracije, ki napoveduje, da lahko v letu 2019 
Švedska pričakuje približno 21.000 novih prosilcev 
za azil in 59.000 prošenj za združitev družin migran-
tov, ki so že na Švedskem. Če bodo vse vloge ugodno 
rešene, bo na Švedskem na koncu leta okoli 80.000 
novih priseljencev, ki bodo vstopili v državo, kar je 
najmanj 10.000 več od prejšnjega leta. “Najprej 
bodo zahtevali šeriatska sodišča kot v Veliki Britaniji. 
Švedi so prepričani, da bodo v njihovi državi vedno 
veljali švedski zakoni. Ampak vprašajte Angleže, ali 
bi pred 30 leti verjeli, da bodo imeli legala šeriatska 
sodišča pri sebi doma …” Če bo Švedska to dovolila, 
bodo imeli muslimani nove in nove zahteve, kot 
je dovoljenje, da vladajo s svojimi enklavami brez 
vmešavanja švedskih oblasti. Končni cilj je vlada-
vina šeriata povsod na Švedskem. To je dolgoročni 
cilj in islam ima veliko potrpljenja. Ali kot pravijo 
sami:  vi imate ure, mi pa imamo čas. In na koncu 
še brutalna resnica: “Če bi takrat morda ostala še 
kakšna svetlolasa in modrooka Švedinja, ne bo več 
pomembno, ker bodo vse skrite pod nikabi in bur-
kami.” Edina rešitev za Švedsko (in za vso Evropo) 
je repatriacija vseh, ki ne želijo postati del družbe 
in se nočejo asimilirati.

In zakaj bi se asimilirali? Zakaj bi živeli po naših 
pravilih? Da bi na primer delali, da bi zaslužili za 
svoje potrebe? Zakaj, ko jim pač ni treba, ker prid
no izkoriščajo naš socialni sistem? Ne vsi, seveda, 
vendar so številke, ki jih pridno beležijo statistični 
uradi vseh držav po Evropi, lapidarne. Na primer 
Švica. 83,7 odstotka Somalcev, ki živi v Švici, pre-
jema socialno podporo. Sledijo Angolci in državljani 
Konga, Eritrejci, Iračani in državljani Etiopije, od 
katerih jih pomoč prejema nad petdeset odstotkov. 
Samo za primerjavo – med Švicarji je ta odstotek 
2,3, še niže kot Švicarji so na lestvici največjih pre-
jemnikov socialne pomoči po narodnosti Nemci, s 
skromnim 1,7 odstotka. Zakaj bi torej živeli tako kot 
mi? Do nas ne čutijo nikakršnega spoštovanja, tudi 
zato ne, ker se sami, nehote ali namerno, v njihovih 

ŠERIAT V EVROPI
JE SMRT EVROPE!
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očeh kažemo kot slabiči, kot ljudje, ki ne spoštujejo 
svojega. Tako si namreč razlagajo na primer to, da 
sami predlagamo, da na svojih pokopališčih s črnimi 
platni zakrijemo križe na grobovih svojih prednikov, 
v kapelo pa napeljemo avtomatiziran mehanizem, 
ki z zaveso zakrije verske simbole. To je bil seveda 
predlog levih progresivcev v italijanski Bologni, pa 
vendar, s tem smo pokazali, da nam to, kar je naše, 
ni dovolj pomembno, da bi branili. Ne, mi bomo pro-
stovoljno prekrivali svoje spomenike, svoje simbole, 
svojo vero, svoje navade, da le ne bi užalili prišlekov. 
Ti tega sploh ne jemljejo kot žalitev, temveč kot 
dokaz, da so že v nadrejenem položaju.

Zato si tudi dovolijo, da brez posebnih pomislekov 
uničujejo cerkve, kot je to v zgodovinskem središču 
Rima počel devetintridesetletni Ganec, migrant s 
kartoteko, ki je uničil antične kipe, cerkveno po-
hištvo, razpela, oltarne slike in svečnike najprej v 
dveh, naslednje jutro pa še v dveh bazilikah, v peti 
pa ga je ujel duhovnik in poklical policijo. Zato si 
dovolijo, da zabodejo mimoidočega italijanskega 

katoličana in mu poskušajo prerezati vrat samo zato, 
ker je imel okrog vratu verižico z majhnim križcem, 
kot je to storil  ilegalni migrant iz Maroka prav tako 
v Rimu v bližini železniške postaje Termini. Pri obeh 
je šlo za kaznivo dejanje zaradi verske nestrpnosti, iz 
verskega sovraštva. To je jasno tistim, ki spoštujejo 
svoje. Ki se za svoje borijo. Ali kot je izjavila Gior-
gia Meloni, predsednica konservativne populistične 
stranke Bratje Italije: “Če mislijo muslimani prinesti 
sveto vojno v našo hišo, moramo prevzeti drastične 
ukrepe: ustaviti moramo vsako islamsko migracijo, 
dokler se te ideje ne razčistijo. Nameravamo za-
varovati svoje klasične in krščanske korenine pred 
procesom islamizacije Evrope.” Jasno je tudi Javierju 
Ortegi Smithu, generalnemu sekretarju španske 
stranke Vox, presenečenja nedavnih španskih vo-
litev, ki mu grozi zakonski pregon, ker je povedal 
resnico. “Naš skupni sovražnik, sovražnik Evrope, 
sovražnik svobode, sovražnik napredka, sovražnik 
demokracije, sovražnik družine, sovražnik življenja, 
sovražnik prihodnosti se imenuje islamska invazija.”

»Enonacionalne – monokulturne države bi 
morale izginiti. Masovno priseljevanje mu-
slimanskih moških je sredstvo za doseganje 
tega cilja,« je za ZDF dejal Frans Timmermans, 
podpredsednik Evropske komisije in vodilni kandi-
dat socialnih demokratov (PES/SPD) na volitvah v 
Evropski parlament.

Na vprašanje, ali islam pripada Evropi, je Tim-
mermans odgovoril: »Že 2000 let.« In občinstvo v 
studiu nemške televizije, ki je očitno blagoslovljeno 
z enakim “znanjem” kot šef evropskih socialistov, 
mu je ploskalo. Ker očitno niti ni vedelo, kdaj se je 
islam sploh pojavil.

Pred poltretjim mesecem je bil Frans Timmer-
mans (58) kot gost Židanove SD v Ljubljani. Tanja 
Fajon je na svoji spletni strani zapisala, da je bil 
obisk uspešen. Toda vsak, ki je slišal nekdanjega 
nizozemskega zunanjega ministra, bi moral z grozo 
trepetati, kaj se bo zgodilo na volitvah čez slab te-
den dni. Obljubil je, da bo uvedel davek na ogljikov 
dioksid, davek na kerozin, prepovedal kratke letalske 
lete in še boljše sodelovanje na področju priselje-
vanja: »Afrika bo prišla k nam in zahtevala, kar ji 
gre – pravičen delež svetovnega bogastva.«

Evropska kultura za levičarje
kot družbeni konstrukt
Prihodnost človeštva po Timmermansu ne temelji 

več na posameznih narodih in kulturah, ampak na 

mešani superkulturi. Današnji konservativci, ki 
cenijo svojo tradicijo in si želijo mirno prihodnost 
za svojo skupnost, so se sklicevali na “preteklost, 
ki ni nikoli obstajala”, zato ne morejo oni odločati o 
prihodnosti. Narekovati prihodnost. Zanj sta evrop-
ska kultura in dediščina zgolj družbeni konstrukt. Po 
njegovo je vsak, ki trdi drugače, omejen, saj je bila 
Evropa vedno celina priseljencev.

Ta cilj naj bi po Timmermansovo dosegli z mno-
žičnim priseljevanjem muslimanskih moških. Nobe-
na država ne bi smela zavračati tega neizogibnega 
mešanja, ampak bi morala vsaka država spodbuditi, 
da to mešanje “doseže najbolj oddaljene kraje na 
planetu, da bi zagotovili, da nikjer ne bo več ho-
mogenih družb“. Prihodnost človeštva namreč po 
njegovo ne temelji več na posameznih narodih ali 
kulturah, ampak na mešani superkulturi.

Frans Timmermans, eden od pionirjev islamske-
ga fašizma, se kaže kot grobar evropskih narodov. 
On je izdajalec svobode, enakosti med moškimi in 
ženskami, humanizma in pluralizma; on spodbuja 
islamizacijo; on želi, da Evropa postane kalifat. In 
če bi imeli tega človeka za neumnega, ker sploh ne 
ve, da se je islam pojavil šele na prelomu šestega 
v sedmo stoletje, ne pa pred 2000 leti, bi bilo zelo 
nevarno in naivno. Očitno gre za manipulacijo, da se 
izenači krščanstvo z islamom in na ta način pridobi 
milijone Evropejcev za “religijo miru”.

UNIČUJOČA IZJAVA TIMMERMANSA,
EVROPSKEGA ŠEFA TANJE FAJON:

ENONA CIONA LNE –
MONOKU LTURNE DRŽAV E

BI MORA LE IZGINITI
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Sicer sem član delovne skupine “Christmas Village” 
(po naše “Božična vas”; nekoč vam moram razodeti to 
skrivnostno “vas” sredi nevaškega Tokia, ki še danes 
nosi angleško ime), ki se trudi, da dvajset let po drugi 
svetovni vojski in njeni japonski katastrofi omogočimo 
otrokom brez pravih staršev otroka dostojen dom.  So 
dnevi, ko člani ekipe potrebujejo en ali dva dni, da 
opravijo neodložljive zadeve v več kot 10 milijonskem, 
še zmeraj tu in tam porušenem Tokiu. To pomeni, da 
sem danes prost, kljub rahlemu poletnemu dežju. Ker 
hočem to komplicirano velemesto bolje spoznavati, 
se ob prostem času napotim v ta ali oni predel Tokia. 
Avtobusi so razmeroma ceneni, v nekaterih predelih 
delujejo še tramvaji. Potem pa je itak treba hoditi. 
Pred nočjo se skušam vrniti domov v predmestje, kjer 
gradimo to otroško zavetišče.

Okrog poldne je in zavijem v predmestje Máčija 
(po naše pisano in brez zveze z mačkami, čeprav 
jih je kar lepo število in ljudje jih imajo radi). Med 
stavbami in skladišči je skoraj skrita majhna resta-
vracija; tovrstne restavracije imenujemo odénja (po 
naše pisano), ker je najbolj znana po jedi odén in 
restavracija jo nudi s posebno privlačnim okusom; 
podroben opis bi to zgodbo zavlekel, le eno z ve-
seljem razkrijem: poceni te nasiti in prijetno ogreje 
za hladen dež.

Restavracija se zdi zaradi ozkega vhoda majhna, 
toda po vstopu se gostu razodene v svoji podolgo-
vati notranjosti. Morda koga prijetno preseneti, ko 
sede k mizici: kakih deset centimetrov pod namizno 
ploščo je še ena plošča za torbe in podobne stvari, 
ki jih ima človek rad pri sebi tudi med jedjo. Danes 
ni veliko gostov; blizu smo koncu tekočega meseca 
in najbrž je še nekaj denarja na razpolago za kaj 
boljšega kot je odén ... 

Vstopi japonski gospod s klobukom in dežnikom 
v roki, se ozre po restavraciji kot da išče primerno 
mizo ... in pride k moji mizi, ki nudi na levi in desni 
stol. Rahlo se prikloni in v jasni angleščini vpraša:

»Oprostite – ali niste profesor Kos?«
(Izgovor mojega imena je pravilen; ponavadi ga 

Japonci izgovajajo s podolgovatim “o”jem in rahlim 
”u” na koncu.) Mimogrede: ob določenih dopoldnevih 
učim na naši tokijski univerzi filozofijo – se pravi 
skušam učiti; popoldnevi so tako prosti za delo na 
nastajajočem zavetišču.

Vstanem in se tudi jaz priklonim:
»S kom imam čast govoriti? Kako, da me po-

znate?«
Smehljaje odloži klobuk, dežnik in aktovko na 

ploščo pod namiznim prtičkom. Ko mi izroči svojo 
vizitko, se mu s priklonom zahvalim (jaz svoje ni-
mam), on pa mi reče:

»Moj sin študira na vaši univerzi filozofijo. Opisal 
mi je bil, kako se vaš nejaponski obraz spremeni, 
kadar študentom odkrijete smisel teksta, ki ga tekst 
sam noče ali ne more izdati.«

Pride strežnica in oba naročiva odén.
»Za trenutek oprostite, prosim,« mi reče, iz 

aktovke potegne žepni telefon, posluša in reče: »I 
see. Thank you!« Prijazna strežnica nama prinese 
jed. Medtem sta sosednji mizi zasedeni in midva 
obmolkneva.

Blizu vhoda v restavracijo je blagajna; hitro stopi 
k njej in plača tudi zame. Medtem preberem njego-
vo ime na vizitki, ki mi jo je dal. Gospod Mínu. Pot 
pred restavracijo je tipično japonska pešpot kadar 
je v bližini lokalna železnica. Branjevci in branjevke 
ponujajo živila in druge stvari po znižani ceni. Prav 
pred restavracijo branjevka prodaja očarljive oranže. 
Za hip obstanem: oranže me vabijo. Gospod Mínu 
pa potegne iz aktovke vrečico, ki diši po oranžah ...

»Ali vam smem podariti nekaj oranž, ki mi jih je 
včeraj prinesel prijatelj iz Afrike?«

»Smem vprašati: ali ste Amerikanec, potomec 
japonskih izseljencev? Tako lepo govorite angleško.«

»Hvala!« mi reče.
Počasi se pomikava po dokaj udobni poti proti 

železniški postaji. Ni veliko večji od mene, govori 
bolj tiho, jaz ga dobro slišim, a dvomim, da bi ga 
razumel kdo, ki bi hodil za nama. Včasih obstoji in 
pogleda na svojo zapestno uro, posebno ko se kdo 
pojavi za nama, a se kmalu oddalji: najbrž hiti, da 
ujame vlak. Gospod Mínu mi zaupa, da je detektiv 
japonske policije, a ga javno poznajo kot (najver-
jetneje) ameriškega borzijanca. Pred železniško 
postajo stoji veliko zeleno drevo. V senci, ki nama 
jo nudi – nikomur ni zanjo mar – mi še tiše zaupa:

»Iščem ponarejevalca ameriških dolarjev.«
Stisne mi roko in že ga ni več: skočil je na avto-

bus, ki se je bil začel previdno premikati prav izpred 
postaje.

Afriške oranže ... Zdi se, da zadišijo, kadarkoli 
odprem hladilnik. Poletja še ni, a včasih je že spo-
mladi v Tokiu afriško vroče in majhen hladilnik ni 
drag. In drugi dan me vonj premaga. Oranže so še 
zmeraj v prozorni vrečici. Odprem jo: katero od treh 
bom vzel? Na eni se mi ustavijo oči: zarezana je in 
v zarezi tiči komaj viden košček papirja. Ni ga težko 
izvleči. Na njem je  komaj čitljivo: E26. Gospod Mínu 
gotovo ne sme poizvedovati po E26 javno, si mislim.

Pri sobotnem obedu v naši počasi rastoči sirotišni-
ci vprašam, če kdo ve, kaj pomeni E26. Čez nekaj dni 
mi zaupa gospod Ábe, upokojenec iz načrtovalnega  
urada državnih železnic: najnovejši načrt državnih 
železnic velikih mest predvideva poenostavljenje 

misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega zdelanega misijonskega cekarja

ODKRITJE GOSPODA MĪNU-JA
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Si predstavljate, da bi se Cerkev odpovedala sv. Juriju ali sv. Kan-
cijanu ali sv. Florjanu ali 40 mučencem iz Armenije, ker so bili vojaki? 
Za kristjane je vedno veljalo, da so mučenci seme novih kristjanov, 
predvsem zato, ker so žrtvovali vse, kar so imeli in kar so bili, da so 
izpričali resničnost Jezusovega vstajenja. Mučencem se Cerkev ne bo 
odpovedala, so namreč njen najlepši cvet.

Toda včasih se mi zazdi, da smo v času politične korektnosti kristjani 
danes v skušnjavi, da bi se svojim mučencem odpovedali. Naši mučenci 
povzročajo nelagodnost, ker razgaljajo z vso močjo vso laž brezbožnega 
komunizma in njegovega režima. V času revolucije, ki so jo pod krinko 

OF vodili komunisti s svojim voljnim, pa tudi zlorabljenim orodjem 
partizani, so povzročili množico žrtev mučencev v naši Cerkvi. Skupine 
so si med seboj zelo različne. Lahko bi se spomnili vseh tistih, ki so jih 
pobili v partizanih, ker so bili verni, ker se niso strinjali s komunizmom, 
ker niso hoteli revolucije. Njihova smrt je služila temu, da je ustrahovala 
že tako prestrašeno množico drugih, ki so se zato pokorili, utihnili in, 
kasneje, pustili kupiti s privilegiji in borčevskimi pokojninami, vse do 
njihovih vnukov v današnjih dneh. Tem bi lahko rekli pozabljeni in 
skriti mučenci. Potem so vsi tisti, ki so jih morilske trojke ali pa kar 
celi partizanski odredi poiskali na ulicah, pisarnah, domovih in so jih 

1. junija letos bo običajna letna slovesnost v Kočevskem rogu, tem največjem slovenskem morišču med več kot sedemsto petdeset drugimi, ki je 
postal sinonim za komunistične zločine, ki bi jih sedanji “borci” in njim podobni najraje spet prikrili, kot so bili prikriti, pa se dogaja ravno nasprotno. 
Namesto da bi po njihovi želji in prizadevanju stvar tonila v pozabo, prihajajo na dan vedno nove strahote. Znane lyonske mitraillade Josepha Fouchéja 
leta 1793, ko so francoski revolucionarji v nekaj tednih pobili šestnajst sto političnih nasprotnikov in so tiste, ki niso padli pod kroglami in sesekljanim 
svincem, pobili s pištolami in sabljami, niso niti od daleč dosegale tega, kar se je dogajalo v Rogu, kjer je komisarka Milja (Milka Planinc) živim ljudem 
zabijala zidarske žeblje skozi lobanjo v možgane, kjer so žive ljudi odirali in jih potem pustili umirati v nepopisnih bolečinah, kjer so udbaši jedli surove 
možgane ter lizali in pili kri pobitih, kar šele po tolikih letih počasi prihaja na dan. Članek, ki ga je Andrej M. Poznič objavil na spletnem Časniku pod 
naslovom “Izdani? Izdani. Izdani!” kaže nove vidike tega zgodovinskega časa slovenskega naroda.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

SO BI LE VSE ŽRTV E ZAMA N?

znakov za električni prenos. E26 bi lahko pomenilo 
postajo Jojógi na eni izmed glavnih tokijskih linij z 
imenom Jamanoté. 

To “novico” sem zaupal našemu študentu, sinu 
gospoda Mínuja.

Jojógi! Na vsak državni praznik (ki smo jim prišeli 
božič in veliko noč v veselje otrok), smo z otroki 
zavetišča hodili jest v Jojógi žolte kitajske rezance v 
juhi v ogromnem krožniku. Od lastnika restavracije 
sem zvedel, da je blizu njega živel mlad Amerika-
nec, čigar oče je bil ubil japonskega oficirja na otoku 
Sáipan, ki ga je bilo treba osvojiti za zmago nad 
Japonsko na koncu druge svetovne vojske. V oficir-
jevem žepu je našel japonsko zastavo, v katere rob 

so bile vrisane čudne japonske “črke”. Nek ameriški 
Japonec mu jih je prebral: šlo je za tokijsko družino 
v kraju Jojógi. Po očetovi smrti se je sin odločil, da 
tej japonski družini vrne zastavo kot zadnji dragoceni 
somin na padlega sina. Toda kar je bilo otrok, so se 
razkropili po Aziji, ostalo je le eno dekle, ki je delalo 
v nekem državnem uradu. Mlademu Amerikancu je 
ugajala, ostal je v Tokiu in se učil japonščine; čez 
nekaj mesecev jo je odpeljal v Ameriko, kjer sta se 
poročila. Lastniku restavracije sta poslala poročno 
fotografijo.

Ali niso pota Božje Previdnosti čudovita? In ne-
predvidljiva! Nekaj pa le vemo o njih: so pota Božje 
Ljubezni.

V vasi Mansheiyet Nasser na pobočju višavja 
Mukattam, nedaleč od islamskega središča mesta, 
stanujejo danes najrevnejši prebivalci Kaira, zabba-
lin, zbiralci odpadkov, ki jih je sem preselila vlada 
leta 1969. Mnogi med njimi so koptski kristjani, ki 
izvirajo iz Gorenjega Egipta. Na tem prostoru skrajne 
revščine, pa globoke vere, so zrasle številne cerkve 
in kapele, ki so izkopane v skale pogorja: vsaka je 
posvečena drugemu svetniku, kot celota pa so znane 
kot Samostan sv. Simona Pridigarja. Tisoč let po 
tem, ko je Simon naredil čudež in premaknil goro, 
se je pokazalo, da je bila gora premaknjena zanj.

EGIPT
VERA ZABBALINOV

Prva cerkev je bila urejena leta 1974. Ker je 
število vernikov naraščalo, so se odločili narediti 
še eno. Leta 1986 so razširili naravno jamo, ki so 
jo pozneje še povečevali, tako da je postala prava 
in resnična katedrala v obliki amfiteatra. Vanjo gre 
več kot 20.000 ljudi. Cerkev, ki je ena največjih na 
vsem Bližnjem Vzhodu, je polepšana z lepimi reliefi, 
ki izdolbeni v skalo prikazujejo svetopisemske do-
godke. Odprli so jo 27. novembra 1993. Posvečena 
je presveti Devici in sv. Simonu. V njej hrani del re-
likvij svetnika, ki so jih našli leta 1991 med obnovo 
cerkve presvete Device v starem Kairu.
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»Uničevalno koncentracijsko taborišče Šentvid nad Ljubljano je 
najhujše uničevalno taborišče vseh treh totalitarnih režimov, drugo 
tako taborišče je Teharje pri Celju, šele nato sledijo nacionalsocialistična 
taborišča,« je v širši kontekst postavil krutost titoističnega režima na 
slovenskem po drugi svetovni vojni zgodovinar Jože Dežman in dodal, 
da je število najdenih komunističnih morišč naraslo iz 600 na 750.

V åoddaji Polemika na Nova24TV 24. marca je voditelj Franci Donko 
gostil zgodovinarja dr. Jožeta Dežmana, v oddaji pa sta spregovorila o 

tem, ali je Slovenija v letu 2019 že toliko civilizacijsko odrasla, da si 
vsak človek zasluži grob.

»To je temeljna tranzicijska kategorija, ki jo doživljamo na različnih 
ravneh. Po začetku dela komisije v prvi vladi Janeza Janše se je ta pro-
blem odprl preprosto tako, da se je pokazalo, da Slovenija strašansko 
težko odpira prikrite grobove, potem se je pokazalo, da je del slovenske 
politike tako zavezan temu modelu, da več kot polovica Slovencev nima 
pravice do svojega groba in so zato pripravljeni nositi tudi politično 

Pa ni bil samo Kočevski rog poln strahot. Na Novi24tv je bil objavljen članek z naslovom “Zgodovinar Dežman razkril grozovita razkritja komuni-
stičnega terorja” in podnaslovom: “Koncentracijski  taborišči Šentvid in Teharje bolj uničevalni od nacističnih”.

posamič mučili ali/in likvidirali zaradi njihove katoliške vere, njihove 
pomembnosti v družbi ali vpliva na svoje okolico. To so tisti mučenci, 
ki jih želi Cerkev postaviti na oltar, toda ne smejo biti ali postati edini, 
na katere se obračamo.

Naš spomin in naslov naših molitev mora biti širši. Segati mora tudi 
do slovenske narodne vojske, do domobrancev, ki so umrli v nečlove-
ških razmerah komunističnih koncentracijskih taborišč in predvsem v 
sistematičnem pokolu nedolžnih, ki so ga partizani izvršili v maju 1945. 
Pomorjeni so bili nedolžni, najboljši fantje in možje, kar jih je tedaj 
imel naš narod, kakor so najslabši takrat prevzeli oblast in jo pokvarili 
ter skorumpirali do današnjih dni. To je mesec, ko so za Boga, za vero, 
iz ljubezni do slovenskega naroda, do svojega ljudstva, do svobode in 
svojih poštenih prepričanj, umirali pod streli moči pijane drhali; to so 
naši fantje, naši mučenci.

Mesec maj 1945 pri nas ni bil čas veselja in svobode, ampak čas 
žalovanja, molka in priprave na sužnost, ki jo je prinesel partizan iz 
gozda. Nobene svobode, prišel je čas “po svobodi”, ki se je končal šele s 
prvimi demokratičnimi volitvami leta 1990. Ta čas  se podaljšuje vsakič, 
ko na volitvah zmaga slovenska zima, jugonostalgija, ki je bolj kot 
nostalgija po pretekli državi, nostalgija po režimu, kjer jim je bilo vse 
dovoljeno, vse dano in nihče ni smel drugače misliti, govoriti ali delati, 
kakor so oni določali. In po tem se jim kolca bolj kakor po državi. Kolca 
se jim po tistih 100%! Kolca se jim po absolutni oblasti, ki so jo zgradili 
na množici pomorjenih in zatiranih.

Tri skupine mučencev vidim v naši polpreteklosti. Pozabljeno, 
izbrano in zanikano. Menim, da bi morala Cerkev narediti vse, kar je 
v njeni moči, da bi vse tri dobile čast oltarja in da bi se verniki k vsem 
z enako gorečnostjo lahko zatekali, ko prosimo za zadeve našega na-
roda, našega javnega življenja, naše prihodnosti. Kajti mučenci, ki so 
seme novih kristjanov, so edini kapital, ki ga še imamo, ko gorimo za 
izboljšanja našega stanja.

Da izumiramo, ni treba dokazovati. Da smo daleč od spoštovanja in 
svobode, ki si ju želimo, prav tako ne. Da drsimo nazaj v totalitarizem, ko 
nas spet cenzurirajo, zdaj skriti kot (?) neimenovani privatniki iz Mirovnega 
inštituta ali FDV-ja na družbenih omrežjih, ali pa nas po krivosodnem 
sistemu tožarijo za besede in misli, ki jim niso všeč, da odrekajo državno 
podporo katoliškemu šolstvu in si želijo monopolov, ki so jih izgubili, da 
so prihvatizirali državo, ki so jo za hip izgubili pod DEMOS-om, vsega tega 
ni potrebno dokazovati. To živimo in še hujše bo, ker gabrovska ateistična 
šola vzgaja ljudi brez kritične misli, predvsem pa brez odnosa do resnice in 

pravice. Statistike že zaznavajo sadove tega sistematičnega in škodljivega 
dela »javnega šolstva« od zibelke do univerze.

Zato potrebujemo mučence, ker so bili tako različni, ker so v svoji 
veličini neustavljivi, ker so bili umorjeni, a živijo in prosijo Gospoda, da 
nam podari spreobrnjenje.

Pred kratkim je papež beatificiral prve štiri argentinske mučence, 
med njimi tudi škofa Angellelija. Na slovenski oddaji Radia Vatikan so 
27. aprila objavili izjave prefekta Kongregacije za svetnike, kardinala 
Angela Becciu-ja, zakaj so bili mučenci. Rekel je, da je škof Angelleli

»vedno bil blizu svojemu ljudstvu, … da je na tak način uresničeval 
ljubezen do bližnjega, ko je bilo ljudstvo zatirano, … da se je boril proti 
sistemu, ki je postal greh, … da se je boril proti ideologiji, ki zasužnjuje 
in da obstaja nevarnost ideologije, ki hoče graditi brez Boga. … Umrli 
so s pogumom za lastne ideje, pogumom za zvestobo evangeliju in so 
postavili na prvo mesto ljubezen do Boga in evangelij.« (Verodostojnost 
teh povzetkov lahko preverite v arhivu oddaj Radia Ognjišče.)

Vsi navedki pa se zlahka nanašajo na naše domobrance. Njihov boj 
je bil upravičen. Šlo je za samoobrambo pred partizanskim nasiljem. 
Njihova smrt je bila nedolžna. Da so partizani oz. njihovi voditelji komu-
nisti, delovali v odium fidei, v sovraštvu do vere, nima smisla posebej 
dokazovati. Komunizem se deklarira in je nasprotnik vere in Cerkve. Ve-
dno in povsod jo sovraži, preganja, zatira ali, če ne gre drugače, zaničuje 
in čaka, da bo lahko prešel v napad. V tej protikatoliški in protiverski 
drži se sreča z masonerijo ali liberalci. Skupaj so Evropi odrekli njene 
krščanske temelje in jo gradijo zdaj na ideologiji spola, LGTB agendi in 
drugih ideološki nesmislih. Da so bili domobranci s svojim ljudstvom 
in ga ljubili nadvse, ker je bil to izraz njihove vere in ljubezni do Boga, 
zadostuje, da se ozremo na njihovo vodilno geslo: mati, domovina, 
Bog. Torej za narod, za očetnjavo (tradicijo) in vero. Vse to v svobodi in 
spoštovanju. Vse to so KPS in njeni partizani uničevali in v tem vztrajajo 
do današnjih dni. Borili so se proti ideologiji, ki zasužnjuje, na povsem 
dovoljen način in potem umrli za svoje prepričanje, za svojega brata, 
ker so v tem boju postali eden.

Pomembno in nujno je, da ne omejimo seznama naših mučencev 
na nekaj izbrancev, med katerimi ni nobenega domobranca pa tudi 
ne nobenega partizana iz pozabljene skupine. Razširiti moramo svoja 
obzorja in se zatekati k vsem našim mučencem, kajti vsi skupaj prosijo 
za nas in po njih bomo prejeli milosti in darove, ki jih nujno potrebu-
jemo, da bomo kot Slovenci in katoličani preživeli v naši državi. Čas se 
nam izteka! Prosimo naše mučence za naš obstanek in spreobrnjenje.
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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 medi-
jev,« 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 
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 držav-
nega 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.

Pravijo, da se danes kak Rog, Teharje, Šentvid in podobno ne bi mogli zgoditi. Res ne? Tam se je to dogajalo, ker so se izživljali tisti, ki so komaj prišli 
na oblast. Pa bi bilo res kaj drugače, če bi se tisti, ki so na oblasti, začeli bati za svoje stolčke? Kadar ljudi zagrabi panika, so zmožni vsega. In panični 
slovenski komunisti so. Zakaj bi sicer Kučan ukazal preganjanje “sovražnega govora”, ki velja samo za desnico – levica lahko svinjari po mili volji. 
Težko je vedeti, pred čem se jim pravzaprav tresejo hlače. Sicer je pa ves njihov obstoj, ne le po vojski, ampak tudi po osamosvojitvi ena sama žalitev 
zdrave pameti, en sam zločin. Gorje, če kdo to razkrije javnosti. In prav to se  je zgodilo. O tem na spletnem Časniku Peter Jančič pod naslovom “Nota iz 
Budimpešte – kaj razkriva panika na levi”.

tveganje. Hvala Bogu je Danilo Türk plačal solidno temo za to svojo 
drugorazrednost,« je uvodoma povedal Dežman. Meni, da so žrtve iz 
rova Sv. Barbare so bile odličen izziv, ker so politiko pripeljale do tega, 
da je na nek način kapituliral.

Nekateri bi še danes radi skrivali
in prikrivali zločine prejšnjega režima
Šele v današnjem času se večina Slovencev sooča s temno stranjo 

naše zgodovine, nekateri pa od zgodovine bežijo. »Slovenija je med 
nekdanjimi republikami SFRJ edina, ki skuša razviti t. i. tranzicijsko 
pravičnost in tukaj je nekaj vzporednih pojavov. Ena manj opazna je 
tudi po zaslugi našega sodstva, ki svojo dejavnost malo skriva, razve-
ljavitev stalinističnih sodnih procesov. To jih je več tisoč in, ko bomo to 
znanstveno obravnavali, bomo videli, da je tisti pojem brezpravja kot 
oznaka za titoizem,« je o tem povedal Dežman.

Kot drug primer je izpostavil delo komisije za izvajanje zakona o 
popravi krivic, kjer je več kot 35 tisoč primerov že obravnavanih. O tem 
je še povedal: »V javnost počasi vstopa dolgoročno travmatsko breme, 
ki ga pusti titoizem za seboj, se pravi ne samo 41-45, pač pa približno v 
najhujši fazi stalinistični 45-55, deset let, v milejših formah pa do danes. 

Če pogledamo, da danes ne bi nekateri pustili pričevalcem Jožeta Možine 
v javnost, pomeni, da bi nekateri še vedno radi prikrivali in ščitili zločine!«

Na Slovenskem so bila titoistična
koncentracijska taborišča najhujša
»Če smo leta 1990 v tej državi začela z neko blago vednostjo o nekih 

deset grobiščih in je bil temeljni pojem Kočevski rog, je kolega Ferenc 
iz kriminalistične akcije sprava in sodelavci iz Nove slovenske zaveze 
in drugi, so do leta 2005 prišli do 600 lokacij, danes je številka 750,« 
je o številu grobišč povedal Dežman in dodal, da je bilo tudi kar nekaj 
slučajnih izkopov.

To je opisal kot najhujši zločin v zgodovini Slovenije, najhujši poboji 
v Evropi po drugi svetovni vojni, najhujši zločin nad Slovenci v mirnem 
času in najhujši zločin nad Hrvati v mirnem času. »Uničevalno koncentra-
cijsko taborišče Šentvid nad Ljubljano je najhujše uničevalno taborišče 
vseh treh totalitarnih režimov, drugo tako taborišče je Teharje pri Celju, 
šele nato sledijo nacionalsocialistična taborišča,« je v širši kontekst 
postavil krutost titoističnega režima na slovenskem po drugi svetovni 
vojni. Po njegovih besedah se vsak dan odvija spopad med tistimi, ki 
bi zgodovino skrivali in tistimi, ki bi jo odkrivali.
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Človek si več ne upa stopiti iz hiše. Mimogrede lahko postanete 
notranji sovražnik. Če bi to vsaj bila šala, pa bi rekli: na stran z njo. To so 
preresni časi zanjo. A žal ni tako, komajda blago pretiravanje. Nasproti 
našim, po mojem mnenju dvakrat zapored nelegitimnim, oblastem se 
je v kratkem času zvrstila cela plejada notranjih sovražnikov. Najprej 
policisti, nato šolniki in njihovi učenci iz koncesijskih osnovnih šol, nato 
srčni kirurgi, celo dragoceni, izkušeni strokovnjaki iz tujine − dobro-
namerni rojaki iz ZDA, dalje posamezni vodilni v vojski, zdaj množično 
zdravniki splošne prakse, od vsega začetka pa seveda politična opozicija 
sredinske in desne politične orientacije. Že ob zadnjih volitvah je, kdor 
je hotel, videl: tako imenovanemu levemu krilu slovenske politike javni 
interes ni prioriteta, pomembno je, da pridejo na oblast. Zdaj ko so tam, 
se upravičeno sprašujemo, katera družbena ali poklicna skupina bo 
naslednja, če se ne bo kar večina slovenskega ljudstva samega izkazala 
kot neustrezna oziroma bo posredno ali neposredno razglašena za 
notranjega sovražnika. Ves komplet strank na levici je očitno sam sebi 
dovolj, saj se z medsebojnim preigravanjem lahko povsem zamotijo, le 
kot nujno zlo pa potrebujejo še ljudstvo kot poslušno rajo. V prostem 
času ga bodo sebi v ideološko zabavo kot glino preoblikovale v skladu 
s fantazijskim novim redom.

Če vas to spominja na rajnko Sovjetsko zvezo, imate prav. Tam so v 
imenu svetle prihodnosti in novega človek preganjali vse in vsakogar, 

ki si je upal podvomiti o njima in ki si je v mislih in dejanjih prizadeval 
preživeti v realnosti, kakršna je, in izhajati iz ljudi, kakršni so, ter pri 
tem še imel kakšno idejo za postopno izboljšanje razmer. Oblast se je 
vsakokrat krvoločno odzvala in se ni ustavila pred nobenim sredstvom, 
da bi ne zatrla tako definiranega notranjega sovražnika. Kmalu jo je 
začela motiti večina ljudstva, saj se nikakor ni prilegala vzvišenim idejam 
komunistične “svobode” in “brezmejnega napredka”.

Nasprotno pa realnost nikakor ni hotela biti taka, kakršna naj bi 
bila, prišlo je le do brezobzirnega in brezumnega uničevanja človeških 
in materialnih virov ter do materialnega obubožanja, infrastrukturnega 
razkroja in moralne degradacije družbe. Za tem zgodovinskim političnim 
in družbenim eksperimentom so skratka ostali večinoma le pogorišča 
in ruševine, “novega” pa le toliko, da še vedno moti Rusijo pri razvoju v 
normalno demokratično državo. Znova postaja globalno krizno žarišče.

V Sloveniji gre zdaj žal za reprizo istega vzorca, ki so ga povsod po 
razvitem svetu opustili, ker se je izkazal za nedelujočega, naša država 
pa je, nasprotno, po zaporedju levih vlad paradoksalno pristala še v 
krempljih peščice pripadnikov radikalne levice in njihovih poblaznelih 
zakulisnih voditeljev. Posledice so že vidne. Pred našimi očmi že celo 
desetletje propada zdravstveni sistem, in bolj ko leve vlade druga za 
drugo skrbijo, da bi se le domnevno ne privatiziral, in več ko se zamenja 
ministrov za zdravstvo, bolj gre vse narobe, nekateri segmenti pa že 

Bolj ko človek gleda in zasleduje vse te zadeve, bolj se mu jasni, da smo na odlični poti v “svetlo preteklost”, ali da imamo opravka z efektom “déjà-
vu” in to kar v budnem stanju. V srednjem veku in še pozneje so preganjali čarovnice, danes pa “notranje sovražnike”. Čarovnic niso pregnali, ker jih ni 
bilo, pri notranjih sovražnikih pa jih očitno preganja slaba vest, saj tudi teh v resnici ni. Vekakor pa je o tem napisal Primož Lampič na Nova24tv članek 
z naslovom “Slovenija, država notranjih sovražnikov”.

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 napa-
danja 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 dr-
žavljanka, 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 krimina-
liste in tožilce in ne svojih najbolje oboroženih bojevnikov.

Ti bi najbrž izgubili spopad z ne več najmlajšim, a še čilim novi-
narjem Požarjem.
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Táko je sedanje stanje v Sloveniji in v Evropi. Da prostozidarji in njim podobni, ki še vedno vlečejo vse politične niti, hočejo uničiti Evropo z njeno 
kulturo vred, je jasno. Da jim Slovenija pri tem pridno pomaga, je prav tako jasno. Mislim, da lahko trdim, da v stanju, kakršno je, Slovenijo in Evropo 
lahko reši samo Bog. On je v zgodovini reševal Izraela in to večkrat, vendar se je ta prej vedno spokoril. Slovenija se še ni spokorila in Evropa tudi ne.

Vlada Marjana Šarca se je že v samem začetku vzpostavila kot ko-
alicija poražencev na volitvah. Kolektivno so zbrali dovolj glasov, da so 
oblikovali šibko manjšinsko vlado, ki jo podpira nadkoalicijska radikalna 
stranka Levica. No, bolj kot podpira bi lahko rekli izsiljuje. Pri trinajstih 
odstotkih, kolikor je prejela Lista Marjana Šarca, je legitimnost te vlade 
in Šarca samega na precej nizki točki. Če pa to vlado ocenjujemo po 
njenih dejanjih, smo na čistem dnu.

Zdravstvo je v razsulu. Zdravniki dajejo odpovedi, čakalne vrste 
se daljšajo, vedno več bolnišnic za nujne medicinske aparature zbira 
prostovoljne donacije davkoplačevalcev. Če povem plastično: v Škofji 
Loki je rentgen pokvarjen, v Kranju deluje, a sta obe rentgenologinji 
dali odpoved, tako da ostanejo še Jesenice, če želite priti na vrsto v 
normalnem roku. Zdravniki izgorevajo, prav tako medicinske sestre in 
medicinski tehniki. A ta vlada na področju zdravstva ni naredila ničesar, 
kakšnih večjih premikov pa ni videti niti v bližnji prihodnosti.

Prav tako je v razsulu šolstvo. Namesto da bi se ministrstvo za šolstvo 
ukvarjalo z novimi programi, z vpeljavo novih, danes vitalnih predmetov, 
s spremembo učnega sistema, se ukvarja s certifikati za LGBT prijazno 
šolo in preganja sovražni govor po osnovnih šolah. Ukvarja se tudi s 
tem, kako še naprej prikrito diskriminirati otroke, ki obiskujejo zasebne 
osnovne šole, in njihove starše.

Zgolj zapravljanje davkoplačevalskega denarja
Na področju sociale smo javnemu sektorju podelili stotine milijo-

nov evrov bombončkov, s katerimi še vedno niso zadovoljni. Dvignili 
smo minimalno plačo in s tem povzročili, da so nekateri padli v višji 
dohodninski razred in so danes zaradi tega na slabšem. Dvignili smo 
plače v javni upravi, denarja za to pa vlada ni zagotovila. Posledično 
so se za vse podražili vrtci, domovi za ostarele in druge storitve. Ljudje 
so torej na slabšem, kot so bili pred nastopom te vlade. Vlada Marjana 
Šarca torej bije vojno proti vsem. Proti učinkovitemu zdravstvu, proti 
dobremu šolstvu, proti socialni vzdržnosti, proti malemu človeku. Začela 
je biti tudi vojno proti ustavi, ko je v državni zbor predložila nezakonit 
in protiustaven proračun. Ker gre za vlado, sestavljeno iz postreščkov 

globoke države, Titovih jurišnikov, obveščevalcev z visokoletečimi cilji 
in komedijantov z mesijanskim kompleksom, lahko vemo, da bo šlo 
vse skupaj k hudiču. Tako ali drugače bomo zapravili davkoplačevalski 
denar, sprememb pa ne bo, saj je ta vlada zasidrana globoko v prejšnjih 
dveh, celo sestavljena je iz istih ljudi, zato ne more biti ne reformna ne 
osvežilna za našo demokracijo.

Seveda pa ne smemo pozabiti vojne proti vojski, ki je z vsakim dnem 
siromašnejša. Načelnike menjamo in odstavljamo kot po tekočem traku, 
vsak mesec pa vojsko zapusti več vojakov. Oprema je dotrajana, streliva 
ni, zavez Natu ne bomo izpolnili, ker Levica drži vlado za … In tako 
bomo ostali le še s častno stražo, da se bo lahko Marjan Šarec počutil 
pomembnega, ko bo šel na kakšno partizansko proslavo. Brez vojske ne 
moremo braniti svojih meja pred ilegalnimi migracijami, zato jo skuša 
čim bolj onemogočiti. Je pa vojska bolj domoljubna kot policija, kar je 
za internacionalne socialiste težava. A ta vlada ne bije bitk samo proti 
vsem in vsemu znotraj meja Slovenije. Kje pa!

Česar ni pokopal Cerar, bo dokončno Šarec
Vlada Marjana Šarca je začela vojno tudi zunaj Slovenije. Na smrt 

smo skregani z Italijani, za katere nam Titovi jurišniki iz Socialnih de-
mokratov pravijo, da bodo spet okupirali Primorsko in nam vzeli Trst, 
ki je baje naš. Na smrt smo skregani z Madžarsko, ker je veleposlanica 
opozorila na neokusno naslovnico Mladine, kar je bil velik diplomatski 
šok za našo jugoslovensko kamarilo. In sprti smo s Hrvati, ker so nam 
prisluškovali, naši pa so si pustili prisluškovati. Šarec je dejal, da je 
bilo prisluškovanje Hrvatov protievropsko. Sicer smo potem tudi mi 
prisluškovali njim, proevropsko seveda, in ugotovili, da glavno oporišče 
provladnega poročanja (POP TV) ogrožajo tuje okupacijske sile, kar je 
nujno preprečiti z vsemi sredstvi.

Tako smo sedaj v vojni z vsemi. Z zdravstvom, s šolstvom, s socialo, 
z vojsko, z vsemi sosedi in na koncu tudi z zdravo pametjo. Česar ni 
pokopal Miro Cerar, bo z zemljico dokončno pokril Marjan Šarec. A ker 
je komik, bo zagotovo povedal kakšno šalo, medtem ko se bodo podirali 
temelji naše državnosti. Živela, komedija z imenom Šarčeva Slovenija!

Imena resničnega sovražnika pa res ne bom zapisal v skladu s tistim Nemcem, ki ja za Hitlerjevih časov razkazoval dresirane prašiče. Predstavil jih 
je: »Prvemu prašiču je ime Franklin, drugemu Winston, tretjemu pa Adolf.« In je šel za tri mesece v arest. Ko je prišel ven, je spet nastopil in predstavljal: 
»Prvi prašič je Franklin, drugi je Winston, tretji je pa – ne, zaradi prašiča pa res ne grem še enkrat v arest.« Zato tudi jaz ne bom povedal imena tretjega 
prašiča, pardon, državnega sovražnika. Raje vam dam v branje članek, ki ga je na Nova24tv napisal Aleksander Rant in mu dal naslov “Vlada Marjana 
Šarca ali vlada vojne proti vsem”. Ime tretjega prašiča pa lahko sami uganete.

doživljajo agonijo. S skrbjo se sprašujemo, ali bodo pri tej svoji “skrbi 
za javni blagor” vztrajali vse do trenutka, ko bo zadnji zdravnik zapustil 
Slovenijo!

Javnost je bila večkrat obveščena, da vojska ne dosega minimalnih 
standardov Nata. Sledila je vrsta zamenjav, nato zamenjave zamenjav, 
o vzrokih slednjih pa smo poslušali le fraze. Vsak, ki je šel skozi samo-
upravno šolo branja medijev, ve, da v javnih občilih lahko opazujemo 
le vrh ledene gore. Slovenija ima zgodovinsko srečo, da se je lahko 
priključila Natu, ampak, ali ni Levica v predvolilnem času novačila svojih 

potencialnih volivcev tudi z možnostjo referenduma o izstopu?! Navadni 
neravnodušni državljan lahko le tuhta, kako globoka in kako skrbno 
načrtovana je pravzaprav kriza v vojski in kdo stoji za tem!

Tudi glede šolstva se nekdo norčuje iz nas. Financiranje, ki naj bi ga 
urejal novi zakon, je po tem, kar je slišati po medijih, videti ravno toliko 
protiustavno, kot je bilo do sedaj.

Nova pogorišča, nove ruševine? Znano?
Prišel je čas, da se Slovenke in Slovenci vprašamo, kdo poimensko 

je dejanski notranji sovražnik v tej državi.
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Apokaliptični jezdeci so drveli preko Češke in 
Šlezije in preko zelene Moravske. »Gorje!« so grmeli 
topovi. »Gorje!« so ropotali naborni bobni trdo in 
neizprosno po vseh vaseh ob Taji. Gorje! Cesarica 
potrebuje vojake. Šest tisoč jih je padlo pri Hochkir-
chu, šest tisoč pri Legnici, devet tisoč pri Torgauu. 
Cesarica potrebuje vojake.

»Gorje!« so doneli z vseh stolpov zvonovi. Gorje! 
Ogenj in smrt!

Srebrniki so postali majhni in slabi, kruh trd in 
drag. Vsepovsod so govorili o ubitih kmetih, potepta-
nih poljih, razrušenih cerkvah in zlorabljenih otrocih, 
o požarih in morijah in o vseh najhujših nadlogah.

Berači so trkali s trdimi koščenimi prsti na vrata, 
za katerimi je bila doma samo še stiska. Cigani, 
uhajači in postopači so stikali ponoči okrog hiš in 
kradli jajca in še kure povrhu.

V zeleno Moravsko je vkorakala stiska.
Stiska pa je bila stalno v gosteh tudi pri Dvořa-

kovi vdovi v Tasovicah. Redno vsako jutro je Marija 
vstajala uro prej in zvečer ji je gorela svetilka uro 
dlje. Sčasoma so ji lica upadla in obledela. Otrokom 
se pa pomanjkanje ni kar nič poznalo. Rdeli in cveteli 
so kot samo življenje.

Karel, najstarejši, nekega dne ni več strpel v Ta-
sovicah. Zvabil ga je boben – in zdrvel je kot huzar 
nad Turka.

Lovrenc se je oprijel očetovega poklica in ob sta-
rem pomočniku Prišinku postal dober mesar.

Herman se je v Znojmu posvetil trgovini in je 
kasneje prav tam odprl kar čedno prodajalno.

Barbka je bila v oporo mami doma, na polju in 
v vinogradu.

Janez pa je odraščal kakor sama pomlad. Kravo 
in kozo, edino, kar so imeli, je gonil v reber. Navse-
zgodaj je pripokal z bičem po vasi navzgor, da so 
ženske radovedno pogledovale skozi okna. Janezku 
se je zdelo, da je cel kmet. Kar zabavno ga je bilo 
poslušati. On pa se je zraven smejal in psi vse vasi 
so se podili za njim.

Nadvse lepo je bilo ležati zgoraj v rebri pri živini, 
ki je lepše pozvanjala z zvonci kot vsi zvoniki ob 
Taji in vsi samostani v Znojmu. Nič manj lepo pa 
ni bilo gledati v razsežno zeleno pokrajino, na ves 
blagoslov božji, razsut v polje in griče. Tri ceste je 
mogel Janezek pregledati z višine in marsikaj je 
videl v tem času na njih. Po njih so drveli topovi in 

pratež. Po njih je topotala avstrijska konjenica, so 
vihrale zastave in donele trobente. Dostikrat pa so 
se vile po teh cestah tudi dolge procesije s križem in 
banderi, z velikimi podobami Marije in svetnikov – 
priprošnjikov. Nepregledne množice z rožnimi venci 
in debelimi svečami v rokah! Takrat bi Janezek naj-
rajši pustil kravo in kozo ter poromal za procesijo.

Na pašniku se kaj lepo sanjari. Kaj vse so fantiču 
razkazovali oblaki na nebesni modrini. Zgoraj nad 
njimi so bili zmaji, veliki kot vsa Moravska dežela, in 
medvedi in vragi. In sultan je bil tu zgoraj v turbanu 
in širokih hlačah, in pruski Fric v trivogelniku in s 
palico, tisti, ki cesarici Šlezije ne privošči.

»Kar počakaj, gospa cesarica! Ko Janezek zraste 
bo huzar v modrem plašču kot Karel s težko sabljo 
in dolgo sulico. Samo še malo počakaj, Terezija! 
Skoraj pride Janezek in ti pomore!«

Kaj je bilo veselja, kadar je prišel Karel, ki si je že 
ponosno vihal brke v mlada lica, domov na dopust 
v svojem modrem plašču s srebrnimi našivi, v rjavi 
čaki z veselo rdečimi vrvicami! Kako je ves blažen 
vzklikal, če je konj drvel skozi vas, da so se iskre 
kresale in so se ženske vrešče umikale s pota!

»Mama, vojak bom! Huzar kakor Karel!« je hitel 
dopovedovati, kadar sta se z bratom vrnila s takšne 
divje ježe domov, in je visoko poskočil ter objel ma-
ter okoli vratu. »Vojak biti in Turkom sekate glave 
kakor bi bile zeljnate. To bom!«

Mati je ob tem često jokala. Že za svojega naj-
starejšega je bila vedno prikrito vznemirjena. Pa 
jo je bolj skrbela njegova duša kakor telo! Tedaj je 
Karel mater dvignil v naročje kakor otroka in je z 
njo plesal po hiši in kričal:

»Kaj pa misliš, mama! Izmed Dvořakov vendar 
nihče ne bo osramotil svojega imena.«

»Že, že, Karel! Kajne, z marketendaricami pa ne 
boš imel nič opraviti!«

Karel se je zasmejal in rekel:
»Mama, jaz se vendar vojskujem samo s Turki in 

ne utegnem letati za krili.«
Mati je bo takih dneh malo dlje poklečala pred 

podobo Marijino.
Janezek je ponoči od veselja vzklikal in kričal v 

sanjah: »O Cesarica Terezija! Še malo časa vzdrži! 
Janez že gre!«

Tudi sicer je mlado življenje užilo marsikatero 
prisrčno blaženost. Kakšno veselje je bilo, če je 
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smel v stolpu zvoniti z velikim zvonom! Pa mu je 
bilo vseeno, če je zvonil k prazniku ali mrliču. Zanj 
je zvon vedno prepeval mogočno alelujo. In če so 
možje popustili in je smel obešaje se na vrv ustaviti 
zvon! Nebeško lepo je bilo hoditi pred Najsvetejšim 
in vihteti kadilnico, da sta bila duhovnik in zlata 
monštranca ovita v sveto meglo.

Za Dvořakovega fantiča je bil ves božji svet vrisk 
in pesem in nepretrgano veselje. Na eno samo struno 
v dečkovi duši sta pa igrala samo ljubi Bog in Ma-
rija! In ta je donela v mladem srcu še vse drugače 
mogočno in blaženo kakor tista veselo razposajena.

Kaj je bilo vse zemeljsko veselje v primeri s tiho, 
globoko srečo, kadar je smel klečati v svitu blešče-
čih oltarnih luči tik za zlatim mašnikovim plaščem! 
Če je smel biti čisto blizu, ko se je dvigalo kadilo 
k beli hostiji, če je smel sveti sij zlatega keliha z 
najsvetejšo božjo krvjo gledati prav od blizu. Tedaj 
je deček v rdečem oblačilu klečal in se ni ganil in je 
sklepal roke vso mašo, čeprav so ga kolena bolela 
in ga je zeblo v prste.

»Božji oproda si, Janezek, kadar klečiš pred ol-
tarjem,« tako je rekel župnik.

V takih urah je doživljal deček tiho srečo, ki je bila 
večja in mogočnejša kakor vse zemsko veselje, večja 
kakor vsak dir in še táko trobentanje in zvonjenje 
in pokanje z bičem. Njegovo srce se je pred Bogom 
odprlo kakor lep, svetal cvet, ves poln bleščečega 
božjega sonca.

V takih trenutkih je vstalo v dečkovem srcu hrepe-
nenje, da bi tudi on nekoč stal v zlatem plašču pred 
oltarjem in držal v rokah belo Hostijo in milosti polni 
kelih, da bi nekoč zadonela med mogočne glasove 
orgel izpred oltarja pod cerkveni obok njegova glorija.

»Huzarski ali mašni plašč?« To je bilo veliko vpra-
šanje, s katerim si je deček belil glavo in mučil srce. 
Oboje je bilo neizrečeno lepo.

Tudi v šolo je moral Janezek. Dovolj bridko je 
bilo koj spočetka. Lepše in veselejše je bilo v rebri 
pri materini kozi in kravi kakor v tesni klopi sedeti 
in črke napisovati.

Poleg Janezka je sedel v klopi njegov bratranec 
Ivan Jan, zal in droben mestni sinček. Bil je polizan in 
olikan deček svetlih oči in gladko na prečo počesanih 
las. Dvořak pa je bil neugnan skuštranec in naviha-
nec vedno se smejočega obraza in polnih, rdečih lic.

Vojska je bila med obema, dokler sta sedela skupaj 
v šolski klopi, prav kakor med Terezijo in Friderikom. 
V branju in pisanju je Jan Dvořaka prekašal. Tako 
ličnih črk s tako lepimi vijugami in zankami ni znal 
napraviti nihče razen Ivana. Janezkove so bile kot četa 
strumnih, trdih in divjih grenadirjev. Pri računstvu pa, 
juhej! To je bilo veselje. Preden se je polizanec šele 
pravega domislil, je skuštranec vprašanje že z mezin-
cem razrešil. Janezku in učitelju je bilo računstvo kakor 
veselo žoganje. Učitelj je metal Janezku vprašanja in 
težavne ulomke kot svetilikajoče se žoge, Janezek 
pa je vse spretno prestregel in jih odbijal nazaj na 
kateder ter se zraven smejal od sreče in vneme. Ivan 
je grenko občutil te vrste žoganje in nevoščljivost mu 
je med računsko uro pogosto vrtala v dušo.

Dvakrat na teden je prišel gospod župnik in učil 

verouk. Tedaj je Janez poslušal z ušesi in srcem 
in usti. Bilo pa je tudi nebeško lepo, kar je župnik 
pripovedoval: o malem gibčnem Davidu, ki je pri 
stajah ubil volka in nato Goliata, o junaškem Judu 
Makabejci, Kladivarju, ki je potolkel Sirce. »Živijo!« 
je kriknil tedaj kuštravec kar v župnikovo zgodbo. 
»Živijo! Prav si naredil, David! Živijo Makabejec!«

Nežni in olikani bratranec je ob tem navdušenju 
zavihal nos in zaničljivo našobil usta, župnik pa je 
Janezka z jasnim in sončnim smehljajem na starem 
obrazu posvaril:

»Ampak, Janezek! Bodi priden! No!«
In kdo je znal tako lepo pripovedovati kakor stari 

župnik o Gospodu Jezusu, ki je z bičem nagnal skru-
nilce templja in je bil bolnikom tako dober kakor mati 
doma, če se je Janezka kdaj lotevala zavratna mr-
zlica. A kako se je fant šele razvnel in do las zardel, 
ko je poslušal o hudobnem Judežu, ki se je za nekaj 
grošev stihotapil k farizejem in izdal Gospoda. Tedaj 
je Janezek kar poskočil iz klopi, grozeče stisnil drob-
ne pesti in se po vsem životu tresel od jeze in srda.

»Ho! Ko bi bil jaz zraven, bi se mu bil moj bič kar 
ovil okrog nog!«

Tedaj je ves razred bušil v vesel smeh, župnik pa 
je rekel zamišljeno resno:

»Bodi tiho, fant! Gospod je tako hotel!«
Popoldne je Janezek vso zgodbo pripovedoval 

kravi in kozi. Živad se ni smejala. Krava je k vsemu 
trpljenju, o katerem je vedel fant povedati, le za-
molklo zamukala.

Nekoč je Janezek na paši doživel nekaj strašnega.
V dolino Taje so spet prišli cigani. Ko je Janezek 

zagledal pisani voz, je z enim samim vriskom stekel 
z rebri navzdol. Cigane je imel zelo rad, ker so znali 
iz svojih rjavih gosli izvabiti tako čudovito godbo. 
Tik k vozu se je splazil.

Pa znotraj tedaj niso pele gosli. Vse kaj drugega 
je slišal Janezek. Zmerjanje in kletev in živžganje 
biča in kričanje in stokanje, da se mu je zdelo, kakor 
bi mu z nožem rezal srce.

H kolesu voza je bila za roke trdo privezana ci-
ganka. Obleka in srajca sta bili strgani s hrbta in 
cigan ji je z bičem vsekaval dolge krvave pramene 
drugega poleg drugega.

»Zapomni si!« je kričal cigan. »Te bom že naučil, da 
se boš pazila, kadar kradeš. Te bom že naučil, orožni-
kom pasti v roke! Ná! To imaš za to! In še to! In še to!«

Bič je še in še zažvižgal čez hrbet privezane ženske 
in puščal za sabo temnordeče, za prst debele proge.

Najprej je Janezek mislil, da mu bo ob tej grozo-
vitosti zastalo srce. Potem pa mu je kri divje planila 
v obraz in pred očmi se mu je stemnilo. Kot volk 
se je zakadil v cigana. Njegovi ostri beli zobje so 
se zasadili globoko v rjavo umazano roko. Cigan je 
spustil bič. Za hip je otrdel od strahu, ker je mislil, 
da ga je napadla divja zver. Potem se je pa otresel 
dečka, hlastnil po biču in že so Janezka zaskeleli 
udarci po hrbtu, rokah in obrazu.

»Ná, ná, capin!« je hropel cigan v brezčutni togoti.
Da ne bi zatulil, si je Janezek v strašni bolečini 

do krvi grizel ustnice, bič pa je kot žareč než znova 
in znova pikal.



Ko se je Janezek končno izvil ciganu, se je v re-
bri vrgel v travo, zaril roke v zemljo in ihtel, da bi 
se kamnu smilil. Udarci so žgali kakor ogenj. Pa ni 
jokal zaradi njih. Njegova duša je dobila vse hujše 
rane. Prvič v življenju mu je stiska trpečega človeka 
in krutost poživinjenega sprijenca razparala dušo. 
Dneve dolgo je bil deček ves zbegan. Smeh je zamrl 
na mladem obrazu.

To globoko bolečino je iz dečkovih oči razbral 
župnik. Nekega dne je po šoli Janezka pridržal.

»Janezek,« mu je rekel, »Janezek, kaj ti je ? Kaj 
je s tabo? Nič več nisi tako vesel. Daj, povej mi, kaj 
je s tabo!«

Deček je tako neutolažljivo bridko zaihtel, da se 
je župnik v dno duše prestrašil.

»No, povej vednar, Janezek, kaj ti je!« je znova 
skoraj prosil župnik in pogladil dečka po razkuštrani 
glavi. In potem je župnik zvedel o privezani ženi 
in o posurovelem ciganu, o udarcih in še to, kar je 
storil Janezek.

Dolgo je duhovnik tolažil kruto ranjeno mladost. 
Tiho in nežno kakor mati bolnega otroka. O vsej 
človeški bedi, o grehu je govoril duhovnik in o njem, 
ki je prišel, da bi nas rešil in ozdravil. In fant je zaril 
razgreti obraz v gube črnega talarja in tiho zdihoval.

»Viš, Janezek, kjer ni Zveličarja, tam je tema in 
greh in krutost in velika revščina. Kjer pa je Gospod, 
tam je konec revščine in greha. Glej, fant! Ne mo-
reš vseh, ki delajo krivico in vihte bič nad ubogimi 
trpečimi ljudmi, pograbiti za vrat kakor volk. Bi tudi 
nič ne pomagalo, Bič bi spet pobrali in naprej udri-
hali. Le – če bi pomagali Odrešeniku pripraviti pot v 
srca vseh trpečih in strtih človeških otrok, tedaj bi 
pomagali greh in stisko odpraviti s sveta. Tvoja duša 
je zbolela, ker je prvič pogledala v hudobijo in greh 
sveta. Duhovnik ju gleda vsak dan in ga bridko boli 
srce. Potem pa gre in razmišlja, če bi mogel v vso to 
temo posvetiti vsaj z majhnim žarkom božje ljube-
zni, ki jo je Zveličar sam prinesel z neba. Janezek, 
kadar bo ljubezen na svetu večja kot greh, tedaj bo 
konec bede na naši zemlji. Janezek, tudi ti moraš 
pomagati, da se to prav kmalu zgodi.«

Tedaj je fant izmotal kuštravo glavo iz gub talarja. 
Z rokavom si je obrisal zadnje solze z lic. In nato je 
dvoje deških oči pogledalo duhovnika, resno in vendar 
tako svetlo, kot bi za njimi žarela dva mogočna ognja.

»Gospod župnik, zdaj vem. Duhovnik postanem 
in ne huzar. Zdaj vem prav gotovo. Božjo ljubezen 
hočem ponesti v svet! Gospod župnik, jutri pridem 
k vam v župnišče: učili me boste latinsko. Če bom 
to znal, bom mogel postati duhovnik, kajne?«

Duhovnik je dolgo zrl v Janezkove oči, v katerih 
se je sedaj lesketalo svetlo veselje.

»Saj se mi je vedno zdelo, da v tem fantu tiči 
nekaj posebnega!« se je vzradoval župnik. – Am-
pak postati duhovnik ob tej revščini doma! Pa kar 
se njega tiče, je pripravljen pomagati, dokler mu 
Gospod pusti življenje.

»Da, fant, kar pridi! Naučim te božje govorice!«
Fant je veselo vzkliknil in zdirjal skozi šolska vrata.
Župnik pa je dvignil roko in odhajajočega tiho 

blagoslovil.

Janezek je hitel v cerkev. Tako se mu je mudilo, 
da se je pozabil pri vratih pokropiti. Kar stekel je k 
svoji Mariji na oltarju in molil pred sveto podobo.

»Ljuba Mati Božja, si slišala? Ne huzar, duhovnik 
hočem biti! Tvojega Sina ponesem po vsem svetu. 
Kajne, da mi boš pomagal, da se tudi to zgodi, kajne?«

Nato je odhitel po klancu navzdol domov k materi.
»Mama, veš, nočem postati huzar, duhovnik bom. 

Pri gospodu župniku se bom od jutri naprej učil la-
tinsko. Mama, si vesela?«

Materino srce se je vzradovalo in razžalostilo 
obenem.

»Janezek, seveda vesela, vesela, če bi to moglo 
biti. Pa saj sam veš, kakor revni smo. Če boš pa 
dober otrok in če Bog tako hoče, utegne sam po-
skrbeti, da bo res.«

In mati je fanta pokrižala na čelo.
Od onega dne se je v mladem Dvořakovem Ja-

nezu nekaj spremenilo. Oči so mu gledale v svet 
tako vedro kot vedno prej. In vendar je odsevala iz 
njegovega pogleda zdaj že modrost, dozorelost in 
resnoba. Ko se je zdaj razgledoval v malem svetu 
Tasovic, je videl dokaj trpljenja in revščine, ki ju 
prej ni bil opazil. Revščino lačnih prosjakov, revščino 
raztrganih, zanemarjenih otrok, revščino pijanega 
Hrvata, revščino slepih in hromih in revščino umi-
rajočih, h katerim je spremljal župnika z zvončkom 
in lučjo. In vsa ta revščina mu je pričala:

»Pohiti, Janez, čakamo nate! Kot duhovnik nam 
boš mogel pomagati!«

Vsak dan je zdaj Janez hodil k župniku in se učil 
latinsko. Tudi Mihael Jan je pošiljal svojega Ivana z 
njim vred v župnišče. In zdaj sta se oba prerivala 
skozi trnovo ogrado sklanjatev in spregatev, mimo 
vseh pregrad in pasti nepravilnih glagolov. Hitro 
je vse to razumela bistra glavica nežnega Ivana. 
Dvořakov Janez je pa globoko sopihal, da je dohajal 
svojega brumnega bratranca. Pogosto je mislil, da bi 
ljubi Bog pač lahko napravil latinščino nekoliko lažjo 
in preprostejšo. Toda Janez je dohajal. Za trnovim 
plotom, skozi katerega se je moral preriti, je stala 
Marija in vabila svojega ljubljenca v božje svetišče. 
Tu pa tam pa je Janez, kolikor je mogel, že tudi po-
nesel božjo ljubezen med revščino ljudi. Kruh, ki mu 
ga je mati dala s sabo v šolo, je pogosto dal sošolcu 
Karlu, kateremu je gledal glad iz oči in obraza. In če 
je Janezu potem včasih krulilo po želodcu, da mu je 
skoraj postajalo slabo, je vendar to hrabro prena-
šal, da ne bi drugi tega opazili. Jabolk, katera mu 
je gospodinja Agata včasih vtaknila v žepe, ni več 
polagal na Marijin oltar. Nesel jih je bolnemu Petru, 
ki je že več let hrom in skrčen ležal v postelji. Ta se 
je tega vselej močno razveselil. Janezu je to dobro 
delo, čeprav si je včasih zaželel, da bi sam zasadil 
svoje bele zobe v sadje.

Najteže se je pa Janez premagal pri računstvu. 
Čeprav je znal, je sedaj večkrat počakal, da je tudi 
bratranec poleg njega z njim vred rešil nalogo, in je 
šele potem dvignil roko. Tedaj se je Ivan Jan ponosno 
smehljal in učitelj je začuden gledal Janeza.

Da, ljubi Bog, to je bilo še težje, kakor razdati 
jabolka in kruh.


