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bl. Zefirin Jimenez Malla, mučenec rožnega venca 5

Knjigi na pot

Blaženi Zeferin Jiménez Malla, imenovani El Pelé 

Življenjepis o blaženem ciganu Zeferinu Jiménez 
Malla-ji, imenovanem El Pelé (1861–1936), iz Španije prinaša 
v slovenski prostor popolnoma novo podobo svetosti. Navajeni 
smo na svetniške osebnosti iz škofovskih, duhovniških, misijo-
narskih, redovniških in tudi laičnih vrst. El Pelé pa dokazuje, da 
lahko sveto živijo tudi ljudje, ki z nomadskim ali ciganskim živ-
ljenjem pri večini vzbujajo nelagodje ali celo prezir.

Preroški vzklik papeža Janeza Pavla II., ki je tudi sam svetnik, da 
je svetost sila, ki spreminja svet, odmeva v vseh stanovih kot klic 
krsta. Kristjan preprosto ne more drugače, oziroma ne bi smel 
živeti drugače, kot da postane svet. Ne glede, kje kristjan živi in 
kako živi, lahko postane svet. Cigan El Pelé si svetosti ni zastavil 
kot cilj, ki ga mora doseči. Njemu je bil cilj Jezus Kristus. Eno-
stavno ni mogel brez Jezusa. Ciganska kri ga je izdajala na vsa-
kem koraku. Bil je konjski mešetar, bil je popotnik, bil je član ver-
skih bratovščin - vedno kot Cigan, ki ga je spremljal Jezus. Celo 
v zakon s Terezo Jiménez Castro je povabil Jezusa. S to žensko je 
namreč sklenil zakrament sv. zakona, kar je še danes za Cigane 
dokaj nenavadno in redko.  

El Pelé je bil človek za druge. Molil je za druge, svoje imetje je dajal 
drugim in tudi življenje je dal za druge. Površen bralec njegovega 
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6 Cigan, Bogu vdan

življenjepisa dobi vtis, da je bil pri tem precej naiven. El Pelé ni bil 
preračunljiv. Prednost je dajal drugim. Bil je nadvse pošten. V sebi 
je nosil globok čut za pravičnost. Dobro je vedel, kaj je prav in kaj 
ni prav. Ogibal se je krivicam. Kjer pa je le mogel, je krivice tudi od-
pravljal. V sebi je nosil otroško dušo, zato so ga otroci imeli zelo radi. 
El Pelé je bil vpliven človek. Spoštovali so ga Cigani in tudi ljudje iz 
visokih slojev tedanje španske družbe, ki pa se je zaradi političnih 
zdrah vse bolj razslojevala. Španska državljanska vojna v tridesetih 
letih prejšnjega stoletja je povzročila ogromna gorja, predvsem med 
civilnim prebivalstvom. El Pelé je bil pripravljen na mučeniško smrt. 
Najbližjim jo je preroško napovedal: »Ne boste me videli, kako bom 
umrl!« Svojo vero je utrjeval z vsakdanjim obiskom svete maše, po-
gosto spovedjo, čaščenjem evharističnega Jezusa ter z molitvijo ro-
žnega venca. Ni se uklonil pred revolucionarnimi brezbožneži, zato 
je pred njimi branil župnika v Puebla de Castro. El Pelé je vzkliknil: 
»Marija Devica! Toliko ljudi proti enemu in to nedolžnemu!« To ga je 
stalo najprej zapora, kjer je tudi vpričo ječarjev molil rožni venec, in 
tudi življenja. Ustrelili so ga skupaj z dvanajstimi osebami v nedeljo, 
9. avgusta 1936, na pokopališču v Barbastru. Med ustreljenimi je bil 
celo tamkajšnji krajevni škof Florentino Asensio Barroso. El Pelé je 
umrl z rožnim vencem v rokah.

Papež Janez Pavel II. je Zeferina Jiménez Malla ali El Peléja razgla-
sil za blaženega 4. maja 1997 na Trgu svetega Petra v Rimu.  

Knjižica o El Peléju pomeni veliko obogatitev za krščansko življe-
nje slovenskih Romov. Tudi ta španski Cigan je kot svetla zvezda, 
ki sije na obzorju današnji časov – ne samo za Rome, temveč za 
vse, ki iščejo zglede in pomoči, kako danes živeti vero. Včasih pot 
vere zameglijo dvomi, večkrat tudi grehi. Vendar treba je vstati in 
iti naprej. Pri tem so nam svetniki velika pomoč in opora. Če so oni 
zmogli, zakaj ne bi še mi? Krščanstvo je boj na okopih Božjega kra-
ljestva. Zmagovalcev na zemlji ni. Zmagovalci so v nebesih!

Blaženi El Pelé, vstopi tudi v slovenske domove Romov, izprosi 
jim od Boga vero, kot si jo imel ti! Povedi vse Rome k Devici Ma-
riji, da bodo varno hodili za Kristusom po poti, ki vodi v nebesa, 
kjer nas čakaš v velikem veselju in blaženosti! 

+Peter Štumpf, soboški škof 
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bl. Zefirin Jimenez Malla, mučenec rožnega venca 7

IME INDIJSKIH NOMADOV V EVROPI  
IN SLOVENIJI

CIGAN ALI ROM

Že vsaj osem stoletij so v Evropi poznana indijska 
nomadska plemena, ki so jih ljudje poimenovali z različnimi ime-
ni. V jezikovnem poimenovanju se je izoblikovalo skupno ime za 
vsa plemena, to je Cigani, kasneje Romi. Ime Cigan se je razširilo 
že v zgodnjem srednjem veku ob prvem pojavu indijskih noma-
dov na evropskih tleh. Takrat to ime ni pomenilo človeka, ki bi 
živel osamljen zunaj družbe, saj zgodnji viri iz 14. in 15. stoletja 
v Dubrovniku in Zagrebu govorijo o Ciganih, ki so pripadali is-
temu družbenemu sloju kakor mali trgovci, mesarji, krojači in 
drugi obrtniki in se, razen po zunanjem videzu, niso v ničemer 
razlikovali od drugih prebivalcev. Le-ti jih niso obravnavali kot 
škodljive tedanji družbi, ampak kot njen del v sprejemanju njene 
različnosti. Ironični in ponižujoči predznak je ime Cigan dobilo 
posebno v 19. in 20. stoletju.1

Ime Cigan torej zajema ljudstvo kot celoto, ne glede na posamezna 
imena nomadskih skupin, razseljenih po različnih evropskih de-

1 Prim. Pavla Štrukelj, Tisočletne podobe nemirnih nomadov, Družina, Ljubljana 2004, 10.
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8 Cigan, Bogu vdan

želah. Ime je razširjeno v vseh jezikih evropskih narodov: sloven-
sko – Cigan, srbsko in hrvaško – Ciganin, italijansko – Zingaro, 
francosko – Tzigane, češko – Cigán, poljsko – Cygan, madžarsko 
– Cigány, litavsko – Cigonas, romunsko – Tigan, bolgarsko Tigan, 
špansko – Gitano, portugalsko – Ciganos, nemško – Zigeuner.2

S tem pojmom torej označujemo ljudstvo in etnične skupine, ki 
se od gadžé (neciganov, neromov, civilov) razlikuje po lastni kul-
turi, jeziku in običajih ter ima nestalno, začasno prebivališče ali 
stalno, vendar pripada temu ljudstvu. Zato pojem Cigan pričujoče 
besedilo vedno uporablja neobremenjeno, brez vsakršnega ne-
gativnega ali ideološkega predznaka, čeprav je današnje poime-
novanje uradno določeno z besedo Rom, ki pomeni človek.3

Ime Cigan v besedilu ostaja zaradi časovne opredeljenosti in 
zgodovinske oddaljenosti življenja bl. Zeferina. Prav je, da ima 
beseda Cigan ali Rom vedno pozitivno označbo, saj smo ljudje 
tisti, ki v pogovoru posameznim besedam dajemo takšno ali dru-
gačno konotacijo. Ob tem so zanimive besede, ki jih mnogi Romi 
– mlajši in starejši – še danes izrekajo v pogovoru: "Cigan sem se 
rodil, Cigan sem in Cigan bom ostal in ponosen sem na to."4  Tudi 
blaženi Zeferin je Rom, je Cigan, Bogu vdan predstavnik svojega 
ciganskega ljudstva, ki o svetništvu in božjem poslanstvu v svo-
jem ljudstvu priča s svojim življenjem.

Peter Kokotec
koordinator za pastoralo Romov

pri Slovenski škofovski konferenci

2 Prim. Pavla Štrukelj, n. d. 16–17.
3 Prim. Cerkveni dok. 128, Navodilo o pastoralni oskrbi Romov, Družina, Ljubljana 2010, 5.
4 Prim. Pavla Štrukelj, n. d., 68–69.
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10 Cigan, Bogu vdan

Rojen v Kataloniji nomadskim staršem

V Benaventu de Segría v španski Kataloniji, v bližini 
Léride, so se do pred nekaj desetletji cigani na svojih nomadskih 
poteh ustavljali na štirih krajih. Poleti so se raje zadrževali bolj 
na enem, pozimi bolj na drugem koncu.

V avgustu leta 1861 je Tichs z ženo Jožefo šotoril v enem od teh 
krajev, kjer so se radi pomudili benaventski cigani. Neke noči 
se mu je tam rodil prvorojenec. Ob zori prihodnjega dne se je 
premaknil za kakih trideset kilometrov in dospel v naselje Fra-
go vzdolž reke Cinca v avtonomni pokrajini Aragoniji. Stopil je 
k župniku pri Svetem Petru in ga poprosil za krst otročička. Po 
tedanji navadi so malemu določili krstno ime po svetniku, ki je 
na tisti dan godoval. Bilo je na dan sv. Zefirina.

A Zefirina Jiméneza Malla se je kaj kmalu oprijelo še cigansko 
ime, po katerem ga bodo poznali vsi: El Pelé.

V Italiji nomade, tudi ko se že ustalijo, imenujejo zingari.* V Fran-
ciji jim rečejo nomades ali tsiganes, v Veliki Britaniji so gipsies, v 
Španiji pa so poznani pod imenom gitanos. Vse to so imena, s ka-
terimi jih poimenujejo nenomadi. Nasprotno pa cigani neciganom 

* Glede poimenovanja v Sloveniji gl. str. 7–8.
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bl. Zefirin Jimenez Malla, mučenec rožnega venca 11

v Sloveniji rečejo civili, v Španiji payos. V Italiji nomad sebe ime-
nuje Rom ali Sint. Obstaja namreč več etničnih skupin nomadov. 
V Franciji, na primer, živijo tako Sinti kot Romi in še drugi, ki se 
imenujejo Mânush. Razne skupine se med seboj sicer razlikujejo, 
vendar pa so del iste etnije. In, končno, v Španiji, od koder je naš 
Pelé, cigan sebe imenuje kaló, množinska oblika tega imena pa je 
kalés ali kalós.

Družina Tichs

Čez nekaj let se je staršema Tichs rodil še en deček in 
dvoje deklic. Fantek je bil Enrique, a je umrl še kot deček. Ena od 
deklic je imela vzdevek Chiveca; ubožica ni bila pri zdravi pameti. 
Drugi je bilo ime Encarnación. Leta 1963 je umrla skoraj stoletna.

Od teh nomadov nihče ni hodil v šolo. Večina ciganov, ki so se selili 
iz kraja v kraj, se ustavljalo na žegnanjih, povezanih z živinskimi 
sejmi, ni mislila na to, da bi otroci 
posedali v šolskih klopeh. Resnici 
na ljubo, koliko otrok payosov, ci-
vilov, pa je v Španiji sploh hodilo 
v šolo v letu 1868–69, ko naj bi se 
mali Zefirin naučil brati, pisati in 
računati? Nepismenost je bila te-
daj po vsej Evropi zelo razširjena; 
tudi onstran Pirinejev, na franco-
ski strani gorskega grebena, ki 
zarisuje severno mejo Aragonije. 
Mala Bernardka Soubirous tudi 
ni nikdar hodila v lurdsko šolo in 
je ostala nepismena, kakor tedaj 
petdeset odstodkov Francozov.

Kot fantič je ta ciganček hodil ok-
rog s stricem in radovedno opazo-
val, kako se pletejo košare, v če-
mer je bil stric pravi mojster. Tudi 
sam se je priučil te spretnosti.

26. avgust 1861: Zefirin je krščen pri Svetem Petru  
v Fragi (Huesca).
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76 Cigan, Bogu vdan

papež Frančišek

Na povabilo papeža Frančiška in v organizaciji Pa-
peškega sveta za pastoralo migrantov in potujočih je od sobote, 
24. oktobra 2015 do ponedeljka, 26. oktobra 2015, v Rimu in Va-
tikanu potekalo svetovno srečanje Romov, Sintov in drugih potu-
jočih ljudstev. Romanja se je udeležilo tudi 24 Romov iz Slovenije 
v organizaciji Koordinatorja za pastoralo Romov pri Slovenski 
škofovski konferenci ob pomoči Malteškega viteškega reda – 
Malteške pomoči. V program romanja je bil vključen ogled Rima 
in Vatikana, posebej še svetih krajev krščanstva ter trije skup-
ni dogodki: v soboto, 24. oktobra 2015 zvečer je bil skupni kri-
žev pot Romov v antičnem Koloseju, v nedeljo, 25. oktobra 2015 
sveta maša vseh Romov v romarskem svetišču Matere Božje Lju-
bezni (Santa Maria del Divino Amore), v ponedeljek, 26. oktobra 
2015 pa srečanje vseh Romov s papežem Frančiškom v dvorani 
Pavla VI.
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bl. Zefirin Jimenez Malla, mučenec rožnega venca 77

Nagovor papeža Frančiška 
ob svetovnem srečanju 
Romov, Sintov in drugih 
potujočih ljudstev

Dragi bratje in sestre!

Vse vas prisrčno sprejemam in pozdravljam! Zahvalju-
jem se kardinalu Antoniju Mariji Veglijoju za njegove pozdravne be-
sede in za to, da je organiziral ta dogodek v sodelovanju  z ustanovo 
»Migrantes« Italijanske škofovske konference, z uradom »Migran-
tes« rimske škofije in Skupnosti svetega Egidija.

Dragi prijatelji Cigani, o Del si tumentsa! [“Gospod z vami!”]

Mnogi od vas prihajajo od daleč in so dolgo potovali, da so prišli 
semkaj. Bodite dobrodošli! Zahvaljujem se vam, da ste hoteli 
skupaj obhajati spomin na zgodovinski dogodek blaženega Pa-
vla VI. z nomadskim ljudstvom. Pred petdesetimi leti vas je obi-
skal v taboru Pomezia. Z očetovsko pozornostjo je papež rekel 
vašim starim očetom in očetom: »Kjer koli se ustavite, povsod 
vas imajo za nezaželene in tujce /…/ A ne tukaj; /…/ Tukaj naj-
dete človeka, ki vas ima rad, vas spoštuje, vas ceni, vas podpira« 
(Insegnamenti III [1965], 491). S temi besedami je papež spod-
budil Cerkev k pastoralnemu zavzemanju za vaše ljudstvo. Hkra-
ti je tudi vas opogumil, da ji zaupate. Od tistega dneva do danes 
smo bili priče velikih sprememb tako na področju evangelizacije 
kakor na področju človeške, družbene in kulturne podpore vaše 
skupnosti. Slišali smo dr. Petra Polaka in njegovo izkušnjo, kako 
naj na tej poti še naprej skrbimo za vas.

Znamenje močne vere in duhovne rasti vaših narodnosti je ved-
no večje število duhovniških, diakonskih in redovniških pokli-
cev. Danes je tukaj z nami škof Devprasad Ganava, ki je tudi sin 
tega ljudstva. Dragi Bogu posvečeni, vaši bratje in sestre vas gle-

Cigan Bogu vdan.indd   77 11.7.2016   20:23:18



78 Cigan, Bogu vdan

dajo z zaupanjem in upanjem zaradi vaše vloge in zaradi vsega, 
kar morete storiti v procesu sprave znotraj družbe in Cerkve. Vi 
ste prehod med dvema kulturama. Zato se od vas pričakuje, da 
boste vedno priče evangeljske prosojnosti, da bi pospeševali po-
rajanje, rast in skrb za nove poklice. Spremljajte jih ne samo na 
duhovni poti, ampak tudi v vsem vsakodnevnem življenju z nje-
govimi napori, radostmi in skrbmi.

Poznam težave vašega ljudstva. Ko sem obiskoval nekatere rom-
ske župnije na obrobjih mesta, sem mogel slišati vaše težave, vaše 
stiske. Ugotovil sem, da se ne nanašajo samo na Cerkev, ampak 
tudi na krajevne oblasti. Mogel sem videti, v kako težkih pogojih 
živijo mnogi od vas, in sicer zaradi brezbrižnosti in pomanjkanja 
dela in nujnih sredstev za preživljanje. To je v nasprotju s pravi-
co vsake osebe do dostojnega življenja, primernega dela, vzgo-
je in zdravstvene oskrbe. Moralni in družbeni red narekujeta, da 
more vsak človek uživati osnovne pravice in mora izpolnjevati 
svoje dolžnosti. Na tej osnovi je mogoče zgraditi mirno sobivanje, 
kjer različne kulture in izročila varujejo in spoštujejo vrednote, 
ne da bi se zapirale in si nasprotovale, ampak v dialogu in sode-
lovanju. Nočemo biti več priče družinskim tragedijam, kjer otroci 
umirajo zaradi mraza ali v plamenih, ali postanejo predmet v ro-
kah izprijenih oseb, mladi in žene so vpleteni v trgovino z mamili 
ali ljudmi. To se dogaja, ker pogosto zapademo v ravnodušnost 
in nesposobnost, da bi sprejemali šege in načine življenja, ki so 
drugačni od nas.

Želim, da bi vaše ljudstvo začelo novo zgodovino, prenovljeno 
zgodovino. Obrnimo stran! Prišel je čas, da izkoreninimo svet-
ne predsodke, vnaprejšnje in medsebojne razlike, ki so pogosto 
vzrok zapostavljanja, rasizma in ksenofobije (strahu pred tujci). 
Nihče se ne sme čutiti osamljenega, nihče ne sme teptati dosto-
janstva in pravic drugih. Duh usmiljenja nas kliče k prizadeva-
nju, da bodo zagotovljene vse te vrednote. Dopustimo torej, naj 
evangelij usmiljenja predrami našo vest. Odprimo svoja srca in 
svoje roke za najbolj potrebne in najbolj odrinjene, začenši pri 
tistem, ki nam je najbližji. Spodbujam vas, da se v današnjim 
mestih, kjer vdihavamo toliko individualizma, vi kot prvi zavze-
mate za izgradnjo bolj človeških obrobij, bratskih in solidarnih 
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bl. Zefirin Jimenez Malla, mučenec rožnega venca 79

vezi; imate to odgovornost, ki je vaša naloga. In to boste zmogli, 
če ste najprej dobri kristjani, če se izogibate vsega, kar ni vredno 
krščanskega imena. To so: lažnivost, goljufivost, prevare, prepiri. 
Naj vam bo za zgled blaženi Zeffirino Giménez Malla, sin vašega 
ljudstva, ki se je odlikoval s svojimi krepostmi, s ponižnostjo in 
poštenostjo, z velikim češčenjem Božje Matere Marije. Ta pobož-
nost ga je pripeljala do mučeništva in zdaj ga poznamo kot »mu-
čenca rožnega venca«. Danes vam ga ponovno dajem za zgled in 
vzor življenja in vernosti, pa tudi tudi kulturnih in narodnostnih 
vezi, ki vas povezujejo z njim.

Dragi prijatelji, ne dajajte sredstvom družbenega obveščanja in 
javnega mnenja priložnosti, da bodo govorili slabo o vas. Vi sami 
ste odgovorni za svojo sedanjost in svojo prihodnost. Kakor vsi 
državljani morete prispevati k blaginji in napredku družbe, če 
spoštujete zakone in izpolnjujete svoje dolžnosti ter se vključu-
jete vanjo tudi z osamosvojitvijo novih rodov. Tukaj v dvorani vi-
dim veliko mladih in veliko otrok: so sad vašega ljudstva in tudi 
družbe, v kateri živite. Otroci so vaše najdragocenejše bogastvo! 
Vaša današnja kultura je v obdobju spreminjanja; tehnološki ra-
zvoj napravlja, da se vaši mladeniči vedno bolj zavedajo lastnih 
zmožnosti in svojega dostojanstva; oni sami čutijo nujnost, da si 
prizadevajo za osebni človeški napredek in napredovanje vaše-
ga ljudstva. To zahteva, da se jim zagotovi ustrezna povezanost s 
svetom. In to morate zahtevati: to je pravica!

Izobrazba je prav gotovo temelj za zdrav razvoj osebe. Znano je, 
da pičla raven povezanosti s svetom pri mnogih vaših mladih 
predstavlja danes glavno oviro za dostop v svet dela. Vaši otro-
ci imajo pravico, da hodijo v šolo; ne preprečujte jim tega! Vaši 
otroci imajo pravico, da hodijo v šolo! Pomembno je, da spodbu-
da k večji izobrazbi izhaja iz družine, izhaja od staršev, izhaja od 
starih staršev; naloga odraslih je, da zagotovijo, da otroci redno 
hodijo v šolo. Dostop do izobrazbe omogoča vašim mladim, da 
postanejo dejavni državljani, da se udeležujejo političnega, druž-
benega in gospodarskega življenja v posameznih deželah.

Civilne ustanove so naprošene, naj si prizadevajo, da bodo zago-
tovljeni ustrezni vzgojni tečaji za mlade Cigane. Dajejo naj mož-
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nosti tudi tistim družinam, ki živijo v revnejših razmerah, da 
bodo deležne primerne vključenosti v šole in zaposlitev. Proces 
vključevanja postavlja družbi izziv, da spoznava kulturo, zgodovi-
no in vrednote ciganskih narodnosti. Naj vsi poznajo vašo kultu-
ro in vaše vrednote!

Cerkev vam je večkrat zagotovila naklonjenost, tudi s strani sv. 
Janeza Pavla II. in papeža Benedikta XVI. Zdaj bi rad končal z be-
sedami blaženega Pavla VI., ki vam je zatrdil: »Vi v Cerkvi niste 
ob robu, ampak ste v nekem pogledu v središču, vi ste v srcu. Vi 
ste v srcu Cerkve« (pr. t., 491-492). V tem srcu je tudi Marija, ki 
jo častite kot Mater Ciganov. To Marijo bom v kratkem ponovno 
okronali, da bi se spomnili dejanja, ki ga je storil papež Montini 
pred 50 leti. Mariji in blaženemu Zeffirinu izročam vas, vaše dru-
žine in vašo prihodnost. Prosim vas, molite zame. Hvala.

Dvorana Pavla VI., ponedeljek, 26. oktobra 2015
Slovenski prevod: Anton Štrukelj

Romanja se je udeležilo tudi 24 Romov iz Slovenije
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