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»Kar sem videl z očmi, s srcem in z 
razumom, nisem zatajil;
in bi ne bil zatajil za same zlate nebeške 
zvezde. Resnica pa je posoda vsega 
drugega: lepote, svobode, večnega 
življenja. Dokler sem zvest resnici, sem 
zvest sebi; dokler delam v njenem imenu, 
bo moje delo rodovitno, ne bo 
ovenelo od pomladi do jeseni …« 

Ivan Cankar, Bela krizantema

»Stojé po licah jima kaplje vroče, objeta sta, ko bi bila telesa 
en'ga.« Kjer je grenko slovo, tam so grenkovroče kaplje solza; samo 
najgloblja ljubezen jih premore. Shakespearovsko, kot njegova lju-
bljenca Romeo in Julija, se Črtomir v Prešernovem Krstu čuti spét 
s srcem svoje Bogomile. Obema po licih »kaplja vroče«! To so pe-
koče solze globoko čutečega pesnikovega srca. »Kak' težka, bridka 
ura je slovesa!« Njune besede so njune solze! 

Ob izgubi prijatelja »Janeza N. Hradeckita« – v istoimeni pe-
smi – za njegov duhovni in gmotni blagor Ljubljane uporabi pesnik 
Prešeren metaforo v enakem pomenu: »De tému, ki ne zliva v plohi 
gosti / blagástva sreča, kapljice bolj skópe / do jezera zberó se 
visokósti …« 

V vsakdanji govorici slišimo: podobna sta si kot kaplja kaplji, 
ali voda se nabira kaplja za kapljo, pomoč je zalegla toliko kot 
kaplja v morje (nič, zelo malo), človek je kot kaplja na veji (njegova 
usoda je negotova), vinska kaplja, zadnja kaplja krvi ji je izginila 
z obraza, branil se je do zadnje kaplje krvi (branil se je, dokler 
bo še živ), rad bi zaužil vsaj kapljo sreče. Od tod manjšalnica: 
kápljica. Ta beseda je tudi v naslovu te knjige: Srebrne kapljice 
na vedru. Ta beseda je še bolj rabljena v vsakdanji govorici: znojne 
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kapljice, rosne kapljice, drobne kapljice, vinska kapljica, gren-
ka kapljica spoznanja, žlahtna kapljica, dajati si kapljice v uho 
/ v oči, baldrijanove kapljice (za lajšanje blagih znakov duševne 
preobremenjenosti). 

Tudi svetopisemski pisatelj uporablja besedi »kaplja / ka-
pljica« v njunem osnovnem oziroma korenskem pomenu (majh-
nost, drobcenost, neznatnost) ter njuni izraziti metaforičnosti: 
vpričo Božje vsemogočnosti, večnosti, veličastnosti, vzvišenosti, 
edinstvenosti je človek, njegov nauk in beseda, misel in dejanje 
kot jutranja rosna kaplja ali kapljica dežja, kakor prašek na teh-
tnici, kakor kamenček na sipini. Skupni imenovalec ali »ključ 
besede kaplja / kapljica« je izražen v Knjigi Modrosti: »Kakor 
drobcena utež na tehtnici je pred teboj ves svet, kakor kaplja 
jutranje rose, ki se spusti na zemljo« (Mdr 11,22). Glede na po-
glavitno sporočilo knjige »Srebrne kapljice na vedru« pa vrstico 
iz Knjige modrosti zgovorno dopolnjuje vrstica iz Pete Mojzesove 
knjige: »Kakor dež naj pada moj nauk, kakor rosa naj kaplja moj 
govor, kakor ploha na mlado travo in kakor naliv na zelenje« (5 
Mz 32,2).

Glede na tri obsežne dele, ki knjigo oblikujejo v celoto, bi jo lahko 

imenoval tudi »Triperesna pripovedna deteljica« z zgovornimi naslovi: 

I. Praznične vinjete (eseji iz utrinkov iz življenja po prehojeni poti bla-

govestnika), II. Beseda, ki seje upanje (zaznave sopotnikov o pedagogu, 

duhovniku, pisatelju, vzgojitelju, časnikarju, uredniku, kulturnem 

animatorju), III. Oko, ozri se nazaj (anekdote: izbor najzgovornejših iz 

zbirke 150 osebno doživetih – pronicljivih, poučnih, življenjskih, vese-

lih, prešerno igrivih, pikantnih, odmevnih, nepozabnih, včasih tudi 

bridko resničnih, tragičnih in zajedljivih). 

Prvi del je uglašen na vižo: »vzemi soncu svetlobo, duhovniku 
izobrazbo, pa sta si na istem,« ali »brez vsega človek je lahko, brez 
vere, upanja in ljubezni ne,« ali »po zvoku spoznaš kovino, po go-
vorjenju in življenju ter razgledanosti človeka«. 

9
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Drugi del je poskus upodobitve osebnega pričevanja, uglašene-
ga na vižo: kar šteje in večno ostane, je samo tisto, iz česar je zaža-
rela Božja misel, iz prepričanja, kot ga je v Krstu oznanjal pesnik 
Prešeren, »de so naš dom visoke nebesa, de trpljenje in bolezni z 
veseljam vred so dar njegove roke, de čudno k sebi vód' otroke lju-
be, de ne želi nobenega pogube«. 

Tretji del je blagodejen tuš, ki bi mu bralec ali bralka utegnila 
dati oznako »piker in zajedljiv« ali »risus sardonicus«, vendar pa ni 
ne prvo in ne drugo, temveč je zgolj izbor anekdotičnih iskric, ki 
jih je življenje narekovalo, a le z drugačnega zornega kota. Na to 
merijo že posamezni kratko-besedni naslovi anekdotičnih zapisov: 
Bil je tako neveden, da je Boga nagovarjal s »tovariš bog« (Žarko 
Petan), Smeh trosi med ljudi zlata zrna sreče, Volk menja dlako, 
lisica pa kokoši, volk ima strašne oči, lisica pa lisičje, Vsak v sebi 
ogenj nosi, vsak v sebi ogenj življenja, vsak v sebi ogenj uničenja, 
Laž je, če z namenom, da bi koga zavedel, ne poveš vse resnice, 
Počasi tacamo kot slon, ampak vse pred sabo poteptamo, Kje so 
tisti mozolji, ki so včasih bili, Nosi se kot srna, pa nima ne zrna, 
Politika je kot elektrika, če je napeljava zastarela, te hudičevo lah-
ko strese (Miloš Mikeln), Nasmehnite se, lažje vam bo, Čas je veter, 
ki pleve razpihava in le zrno pušča (Fran Levstik), Živiš, dokler iz 
tebe sije resnica (Tone Kuntner), Včasih mi je tako, kot bi bandal 
po raznih zakotjih, ko gledam, poslušam, berem, dočutevam vse 
to, kar se dogaja v slovenski družbi, zdaj tu, zdaj tam in spet kje, V 
perspektivi večnosti so vsi zavojevalci, nasilniki, mogotci, ubijalci, 
kontrarevolucionarji – le »tigri iz papirja«, Hočemo gledati le vedno 
sebe, zato je tolikokrat vse majhno v nas … 

Že ti naključno izbrani strnjeni drobci iz posameznih delov na-
migujejo na to, da pri vseh treh delih ne gre za prazno leporečnost, 
temveč se iz njih odzrcalja vsebinska in življenjska polnost! Vsi 
trije obsežni deli se želijo, v celoti in posameznih delih, kot ljubka 
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tesno spéta triperesna deteljica prijateljsko podariti bralcu ter ga 
nagovoriti: življenje je lepo vsemu navkljub, življenje je lepo, kdor 
pametno gleda nanj, življenje je lepo tudi in predvsem zato, ker 
verujemo in upamo v absolutno novo ali v Praznik brez meja!

Jože Zadravec

Bralke in bralce prisrčno pozdravlja moje katoliško srce!

Ljubljana, velika noč 2017
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Praznične Vinjete
Kakor dež naj pada moj nauk,
kakor rosa naj kaplja moj govor, 
kakor ploha na mlado travo in 
kakor naliv na zelenje. 

5 Mz 32,2

Vsebinske enote »Srebrnih kapljic v dlaneh« lahko imenujemo 
»praznične vinjete«, religiozne vinjete ali literarne vinjete z religioznimi 
motivi, nekaterim »ogovorom« pa bi lahko celo rekli »vinjete pobeglega 
otroštva«. Poučne so, zgovorne, nevsiljivo vzgojne, kakršne jih nareku-
je življenje samo. Ali bi jih lahko opredelili kot »potopis k notranjemu 
življenju«? Pa še kako je res! Osrednja beseda v naslovu je »kapljica«. 

Škof dr. Smej je svoji pesniški zbirki dal pomenljiv naslov: »Kaplja 
na vedru« (1992). Besede so svetopisemske: »Glej, narodi so kakor ka-
plja z vedra, veljajo kakor prašek na tehtnici, glej, otoke vzdiguje ka-
kor zrna« (Iz 40,15). »Kakor kaplja vode iz morja, kakor kamenček na 
sipini je teh nekaj let nasproti večnosti« (Sir 18,10). »Kakor drobcena 
utež na tehtnici je pred teboj ves svet, kakor kaplja jutranje rose, ki 
se spusti na zemljo« (Mdr 11,22). Tak je tudi naslov dokumentarnega 
filma o škofu Smeju (scenarij Lojze Kozar).

Uvodni pesmi v svojo pesniško zbirko je »spevnik« Smej dal naslov: 
»Kaplja na vedru«. Poet mu je kakor »meteor«, kot »žarnook komet«, ki 
s pesmijo dviga duha do prostranih in neskončnih obzorij. Poet Smej 
sebe ne šteje v vrsto teh izbrancev, svojo pesem imenuje »skromni 
psalm«, ki ne seže niti do »višine palm« in »globin človeških ne preorje«.

Vinjeta je lahko preprosta okrasna risba, ki jo v različnih barvah 
vidimo na prednjem avtomobilskem steklu nad volanom. Z vinjetami 
so okrašene mnoge knjige, v Slomškovi sobi na Vuzenici je strop okra-
šen s slikovitimi vinjetami. Slomšek je v času študija na počitnicah v 
Celju s slovenskimi besedami označeval imena zdravil ter jih z vinje-
tami lepil na stekleničke. Ivan Cankar je izdal zbirko literarnih vinjet, 
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ki jih literarna zgodovina imenuje tudi »impresionistične črtice«, odtod 
tudi poimenovanje »vinjetna črtica« oziroma »vinjetna proza«. 

To je bežno navrženi zaris, slika, obraz. Take kratke »slike« najdemo 
že pri Primožu Trubarju, zlasti pa jih kot pravo poplavo odkrivamo pri 
baročnem pridigarju Janezu Svetokriškem oziroma p. Tobiji Lionelliju 
(Sacrum promptuarium / Sveti priročnik). Pri njem se te zgodbe ali 
slike imenujejo »eksempli« ali »zgledi« / primeri.

»Nucajte vi pamet, če žena pameti nima ter ne bodite tako nori inu 
nagli kakor uni mož, kateri je bil svojo ženo pelal prangat na en travnik, 
kateri malu časa poprej je bil pokošen. Ta sruta nej vejdila, kaj je ko-
šna, zakaj vseskuzi je per povštrci inu per špeglam doma v senci sidela. 
Ona je zagvišnu menila, de so travo s škarjami postrigli. Mož jo začne z 
noricami zmerjat, ona nej hotela svoje besede nazaj vzeti itd … Se zač-
neta za le-tu kregat inu cukat taku dolgu, de mož se je bil taku močnu 
razserdil, de v en globok potok je jo pahnil bil. Inu ta sruta, zakaj nej 
mogla z besedo, je z roko kazala, de s škarjami inu nikar s koso so travo 
porezali; inu dokler sruta nej znala plavat, je bila utonila inu dolgo časa 
je z roko kazala, da so bile škarje. Ah, secundum scientiam! Mož bi bil 
imel pamet nucat inu takrat moločat inu drugu lejtu ženo poslat, de bi 
bila ona s škarjami travo porezala, zakaj s pametjo inu kunštjo je treba 
ženo na pravi pot pripravit.«

Prisluškovati tišini v sebi, pomeni potovati k sebi, k svojim življenj-
skim izkušnjam ali pripetljajem, kakor so se zbirali v najbolj skriti 
kamrici našega srca. Tu so »srebrne kapljice« najbolj resnične, najbolj 
zgovorne in najbolj življenjske, a kažejo na ljudomilost in dobrotljivost, 
žlahtno človeško odprtost. Tu ni hrupa, ne udarnosti, ne akcije, ne 
upornosti in borbenosti, ne budnic in ne koračnic, nič ni mobiliza-
torskega, tu je ena sama blagodejno zgovorna tišina. Veliko mehkobe 
in sanjavosti je v teh vinjetah, a dovolj »srebrnih kapljic«, ki potrjujejo 
misel pesnika Ivana Minattija: »Pa vemo, da nekje za nas dom rase, da 
bomo šli veseli vanj – ko v svate – izobčeni preroki novih dni.« V tem je 
»aurea aetas« / zlata doba, ki se ponavlja iz dneva v dan. 

Prisluškujem tišini vsega Božjega stvarstva: ciklamam, travam in 
pticam. Iz vsega tli žerjavica upanja, brez katerega ni mogoče živeti. To 
upanje je kakor »v pljuskih sonca srebrno igranje vode v žlebu«, kakor 
»tisoč sonc«, kakor »iskra ob iskri«. 

16
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V »Epilogu« svoje prve prozne knjige »Vinjete« (1899) je Ivan Cankar 
zapisal naslednjo izjavo: »Zbral sem svoje modele, kakor sem jih bil 
pobral na cesti: - kos vsakdanjega življenja, brez 'ideje', brez vsake 
zveze z večnostjo, svetovno dušo in drugimi ropotijami, ki smo jih bili 
bacnili enkrat za vselej iz hrama umetnosti …« Vinjete so torej »kosi 
vsakdanjega življenja« kot zgovorni odsevi nekega širšega družbenega 
in občečloveškega dogajanja. V pismu Anici Lušinovi (25. julij 1898) 
med drugim pove še naslednje: »To kar je resnično krog mene, nima 
samo na sebi nikake vrednosti in zdi se mi, da je samo simbol večnih 
idej. Zato je tako smešno in malenkostno to zunanje življenje in ena 
sama lepa misel je vredna več kot ves svet.« 

Vsebina te knjige je podoba triperesne deteljice: Praznične vinjete, 
Oko, ozri se nazaj – in pozdravi nova obzorja, Anekdote ali Nasmejmo 
se! Vsaka je na svoj način »kapljica« ali »lepa misel« kot narek življe-
nja za življenje, kot iskrica, ki naznanja, da je na koncu predora luč. 
Naj bo resno ali zabavno, zbrano ali prešerno, zgovorno ali poučno, 
za vsem je ena sama volja: »Kakor dež naj pada moj nauk, kakor rosa 
naj kaplja moj govor, kakor ploha na mlado travo in kakor naliv na 
zelenje« (5 Mz 32,2). »Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo 
na zemljo« (Lk 22,44). Táko je življenje! 

17
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Spet novo leto – to je kakor zdravje!

Glej, narodi so kakor kaplja 
z vedra, veljajo kakor prašek 
na tehtnici, glej, otoke
vzdiguje kakor zrna. 

Iz 40,15

Dobro, lepo, prisrčno, hvaležno in blagoslovljeno jutro želim v tem 
novem letu vsem skupaj in vsakemu posebej, tu v svetišču Marije Po-
močnice. Rad bi stisnil roko vsakemu posebej ter mu zaželel Božjega 
miru in varstva, kakor to za vsakega izmed vas čuti moje katoliško srce. 
Pozdravljam vas z imeni vseh, ki so natanko pred letom dni še bili z 
nami, pa jih je Stvarnik in gospodar življenja povabil k sebi v praznik 
brez meja, na gostijo večnega življenja, v katerega so z vsem srcem ter 
z vso dušo verovali ter vanj upali. 

Blagoslavljam vas z imeni vseh, ki so v minulem letu stopali čez 
prag tega svetišča, da bi z Božjo močjo iztisnili iz sebe žalost, ki se je 
kot jeklena srajca oklenila njihovega srca, ali so pred Marijo potoči-
li kakšno solzo radosti, ker njeni priprošnji pripisujejo, da se jim je 
izpolnila kakšna srčna želja, ali so sklenjenih rok molili za varstvo, 
spremstvo, blagoslov svojih otrok, ki so stopili na svojo življenjsko pot. 
Za nas je to svetišče edini varen kraj v tem ponorelem svetu. 

Zahvaljujem se vam za milost, da smem to jutro novega leta biti z 
vami in z daritvijo svete maše začeti tvegano pot v negotovost novih 
dni. Naj bodo zaznamovani z Božjo mislijo, z darovi Svetega Duha. 
Hvala ti, moj Gospod, za življenje, ta največji, najveličastnejši dar, ki 
ga more nebo pokloniti bitju, ki se potem od zibelke do groba peha za 
ljubi kruhek in znosno domovanje na koščku zemeljske oble, na kon-
cu pa dobi rdeči karton za bivanje na njem. 

Bog bodi vekomaj zahvaljen za slednjo misel. Joj, kolikokrat mi je 
po tihem prišepetaval moj angel varuh: Ljubi svojega bližnjega kakor 
samega sebe, prizanašaj, bodi usmiljen, kajti samo to so pota, ki vo-
dijo k praznovanju Božje milosti. Kamorkoli nas že koraki zanesejo, 
ustvarjajmo oazo miru in sožitja. Bodite krotki, potrpežljivi, kulturni 
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in omikani, bodite pošteni, resnicoljubni, spoštujte se med seboj, drug 
drugega, živite uravnoteženo življenje, kajti resnična sreča je tista, ki 
se napaja iz svetosti, majhnih, iz drobnih vsakdanjih reči, ne varčujte 
z nežnim pogledom, toplim stiskom roke, oddajajte toplino srca, prija-
teljski nasmeh, navdušenost, sočutje, zadovoljstvo, ljubečo prijaznost, 
dobrohotnost, usmiljenje. Tako nas bo po tihem prekvasila Božja mi-
sel, iz nas bo ustvarila duhovno pristavico, ki nas bo oživljala in po-
mlajala, opogumljala in požlahtnila na plovbi življenja. 

Hvala ti, moj Gospod, za mnoga nova spoznanja, ki si mi jih poslal 
po nareku dni v letu Gospodovem 2016, in ki so se naposled preselila 
vame in postala televizija v mojem srcu ter življenjska modrost v mi-
slilnici mojega spomina. Hvala ti, Gospod, za otroke, ki sem jih sre-
čeval na svoji dolgi življenjski kilometrini, v cerkvi, v družinah svojih 
prijateljev in prijateljic, na cestah, v gorah, dolinah, na morskih obrež-
jih; otroci so kakor oceani, sonce se zrcali v njih, majhen svet iz njih 
odseva, a je tako brezmejen, tako neskončno lep in prisrčen. Dnevi 
srečanj z otroki so moji najlepši soneti. 

Hvala ti, Gospod, ker si me poučil, da je ljubezen kakor sonce, ki 
zemlji daje svetlobo, toploto in življenje, hvala ti, ker si me poučil, da 
sem doma tam, kjer sem svoboden in da smo najbolj svobodni takrat, 
ko izpolnjujemo Božjo voljo. Hvala ti, Gospod, za spoznanje, da je moja 
ljubljena dežela Slovenija povsod tam, kjer so slovenski grobovi, slo-
venski žulji, slovenska pesem, žlahtna slovenska gostoljubnost, tam 
in takrat, ko se iz lin cerkvenih zvonikov oglašajo melodije zvonov in 
vabijo, svarijo, oznanjajo. To predvsem je moja Slovenija, kjer se čutim 
doma, najbolj doma! 

Vse tiho zorí, a ne brez kaplje krví, to gor nas drží, čeprav vse 
nekam drví! 

Minil je čas pričakovanj, približevanj in praznovanj: voščilnic, čestitk, 
nazdravljanj, srečevanj, pospominjanj, proslavljanj, koledovanj. Bil je 
sveti večer – božični, silvestrski, trikraljevski, pa tudi osamosvojitveni in 
novoletni. Z drugo nedeljo po božiču se božično razpoloženje že odmika, 
tem bolj ker je to že nedelja Jezusovega krsta, za vse pa spomin, da smo 
tudi mi sami nekoč prejeli zakrament sv. krsta ter tako postali kristja-
ni, ne da bi pozneje to vselej bili zares. Slednji in vsak posebej je dobil 
svoje krščansko ime, kakor je k temu naš človek bil tisočletja nagnjen. 
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Kako zelo so se v teku stoletij božični prazniki zakoreninili v slo-
vensko zavest, potrjuje tudi naslednja zgodba, ki jo je v svoj partizan-
ski dnevnik zapisal Bojan Štih, vsaj zadnja leta svojega preobrata k 
Cerkvi, moj dober prijatelj. 

V 25. vinjeti (kratka proza) piše o svetem večeru v hribih leta 1942. 
»Komisar je nagovoril svojo četo: Gremo k pólnočnici. Vsi. Komu-

nisti boste peli na koru, in če bo kdo namenoma napačno pel, dobi 
ukor. Pridigal bom jaz. Sem že sporočil župniku temo, ki se glasi 'Ex 
Oriente lux,' se pravi luč z vzhoda. Vsi vemo, da je Stalin na vzhodu 
in da je on luč sveta. Tako, zdaj pojdite vadit, cerkovnik, ki zna tudi 
igrati na orgle, kmalu pride. Jaz pa grem pisat govor.' Partijci so brez 
napak prepevali na koru, saj so bili vsi bivši kristjani. Vsi skupaj pa 
so tudi prejeli sveto obhajilo. Komisar je v svojem govoru tako poenotil 
Kristusa in Stalina, da tudi župnik ob koncu rdeče pridige ni več ve-
del, komu naj verjame in v koga naj še veruje. Po pólnočnici sta komi-
sar in župnik trla v župnišču orehe, pila črnikálca in rezala iz rdečega 
papirja srpe in kladiva. Župnik pa je na skrivaj izrezal še dve zvezdi 
repatici. Za vsak primer.« 

Slovensko besedo je naš človek dajal bogatemu svetu stvarstva: z 
njo je poimenoval drevesa, rože, žito, trave vseh prepoznavnih vrst. 
Vse ima svoje ime: vsaka črka, vsak človek, vsak narod, vsaka žival, 
vsaka rastlinica, osončja na nebu. Toliko je jezikov na svetu (okrog 
6500), vsak ima svojo izvirno izoblikovano zgradbo, ki omogoča, da 
so ljudstva imenovana s svojim lastnim imenom, med seboj se spo-
razumevajo, si izmenjavajo misli, se nagovarjajo z besedami. Kakšna 
nedosežna modrost Stvarnika, kakšni čudeži vsak dan! Po njih prepo-
znavamo Stvarnika. 

Po imenu sprašujemo, ko se spoznavamo, brez njega ne moremo 
nikamor, ne na volišče, ne na banko, ne na študij, ne moremo potovati 
ne po domovini, ne drugod po svetu. Da med ljudmi ni nikogar brez 
imena, pripoveduje že prastari grški Homerjev ep Odiseja (8. stoletje 
pred Kr.). 

»Janez bo njegovo ime,« sta se modro odločila Zaharija in Elizabeta, 
starša Jezusovega predhodnika, ko se jima je rodil sin, v registru sve-
topisemskih imen znan kot Janez Krstnik. V izvirnem grškem pomenu 
je to Johanan ali Jehohanan »Jahve, tj. Bog, je milostljiv«, slovensko 
ime izhaja iz latinskega Joannes. Veliko svetnikov je s tem imenom 
(okrog 230), pri nas sta najbolj znana Janeza: Janez Krstnik in Janez 
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Evangelist, v letu 1980 so v Sloveniji našteli okrog 40.000 oseb s tem 
imenom. Mnogi zvonovi so posvečeni Janezu Krstniku, oznanjevalcu 
pokore, glasniku bližajočega se Mesijevega kraljestva. 

Okolje, v katerega je evangelist postavil »Jezusov krst«, je zelo 
zgovorno: voda iz Jordana, s katero Janez krsti Jezusa iz Nazare-
ta, je simbol življenja; odmaknjenost od hrupa sveta Janeza notranje 
osvobaja, očiščuje, odpira oči za poglavitne sestavine življenja, Jezus, 
učlovečen Božji sin, je uklenjen v bivanjske stiske kot so vsi ljudje, a 
je brezgrešen, pravičen, svet. Obema, Janezu in Jezusu, vsakemu se 
na svoj način odpira obnebje, ki ga v vsej polnosti zaznamujejo evan-
gelistove besede: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« 
Videl, čutil, doživljal je Božjega Duha, ki ga pisec označuje s simbo-
lom goloba; v semitskih jezikih je namreč »golob« metafora za čistost 
in zvestobo. 

»Bilo je nekoč,« lahko rečemo, ko so slovenski starši svojim otro-
kom pri krstu dajali svetniška imena. Stoletja in tisočletje udomačena 
imena so za nas najlepša in hkrati tudi najbolj slovensko in krščansko 
značilna. Seveda so marsikje v tem tudi pretiravali. 

Marija na Zilji je vasica pri Beljaku, kjer sem pred leti obiskal uči-
telja Karla Samouniga. Pripovedoval mi je, da so nune v beljaški poro-
dnišnici zahtevale, da mora pri krstu celo vsak fantek kot drugo ime 
dobiti še ime Marija. Vsaka mati, ki je prišla tja rodit, se je morala s 
tem sprijazniti. »Moja mati pa je, če že mora tako biti, dodala še ime 
Gašper – po dedu Gašperju – ter kot četrto ime Janez – po botru Jane-
zu. Nekdo je po fari raznesel duhovito pripombo: pri Galobu (domače 
ime) ima fantek že vsa imena, manjkata še samo Cika in Šeka.« 

Ime »Janez« je v slovenskem prostoru močno zakoreninjeno. O tem 
pričajo tudi številne cerkve,: 84 z imenom sv. Janez Krstnik, 21 z ime-
nom sv. Janez Evangelist (Jezusov apostol, upodobljen s simbolom 
»orel«, umrl okrog leta 100, star 104 leta), 2 sv. Janez Nepomuk, 4 
cerkve sv. Janez in Pavel. Slovensko pregovorno »pridni Janezek« je 
»človek dobrega, pozitivnega značaja«, v ljudski govorici se je ustalil 
pregovor »Kar se Janezek nauči, to Janez zna.« 

Janez Krstnik je živel z naravo: v tišini, samoti in molitvi. Svetilni-
čar v bližini jadranskega morskega obrežja v Dalmaciji je pripovedo-
val, da je trideset let preživel v hrupu mesta. »V službi sem moral deliti 
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nasmehe kar vsako jutro, vsak dan in večer, na levo in desno, moral 
sem se rokovati in prijazno govoriti 'dober dan in hvala lepa', dobro 
jutro, lahko noč, hkrati sem sklepal prava prijateljstva.« Ko pa se je 
ustalil na odprtem morju pri svetilniku, je zaživel z naravo; sčasoma 
je spoznal, da so njegovi resnični prijatelji le galebi, kuščarji, zajci, 
ribe, luč, laterna, ladje, čisto ozračje. Včasih se mu je sicer stožilo po 
ritualu iz življenja na kopnem, pogrešal je kdaj tudi ljudi. »A kakor je 
mineval čas, sem po malem začel izgubljati odnos z javnostjo, s civili-
zacijo, a v utripu narave, tišine, samote sem našel samega sebe, pri-
sluhnil sem govorici Božjega stvarstva, začutil dotik z Večnim. Bil sem 
srečen, da nikoli tako.« Umaknil se je v samoto – in v stiku z Večnim 
našel samega sebe. 

Vsakdo je poseben, drugačen, a nikoli nezamenljiv, neprecenljiv 
in nujen. Toda o svoji vrednosti, svoji vlogi, svoji »neprecenljivosti« ne 
smemo pretiravati, ne smemo megalomansko razmišljati. Hočemo gle-
dati le vedno sebe, zato je tolikokrat vse majhno v nas. Vendar pa ob-
staja nekaj pri človeku, česar ni mogoče nadomestiti, nekaj je, zaradi 
česar nas ne more nihče nadomestiti. 

Ali to, kar nas v naši najgloblji biti določa, moremo prebrati iz 
facebooka? Ali je to tisto, ki je osnova za profil svetniškega člove-
ka? Natančneje, kaj naj to pomeni v času digitalnih milenijcev? Ali 
je to mogoče zaznati in preklikati na domačem računalniku? »Digi-
talni domorodci« o tem sploh ne razmišljajo, še manj zaznavajo. Kaj 
lahko iztržim z digitalnega omrežja, tega antropološkega laboratorija, 
v katerem se zabavajo spletni zmenkarji in mladci mobilnih igric? 
Elektronsko življenje je opravilo z vsem, kar je bilo značilno za čas 
konjske vprege. V času digitalnih tehnologij so uporabniki, predvsem 
mladi, nekakšna demografska kristalna krogla za poklicne napove-
dovalce prihodnosti, v tem času si ni mogoče ustvariti akademske, 
svetovalne ali novinarske kariere. Sodobne digitalne tehnologije so 
razdrle okvire miselnosti od včeraj, v njem ni mogoče več sanjati v 
duhu starega sveta, ki se je že iztekel. Vedno glasnejši so kriki po 
strpnejši, bolj emfatični, manj nasilni, a bolj sodelovalni družbi, kot 
je veljalo za pretekle rodove. Mladi uporabniki sodobnih tehnologij 
so bolj apolitični in brezbrižni do starševskih vrednot, vsi bežijo pred 
hierarhijami in avtoritetami, bolj so miroljubni in svetovljanski, a tudi 
bolj občutljivi, razvajeni, egoistični in neodgovorni – vsaj za naloge, s 
katerimi bi reševali svet. 
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Zakaj so Janeza Krstnika v samotnem kraju oblegali ljudje? Željni 
so bili njegove magične besede, s katero jim je preganjal strah. Me-
sto, oblast, mogotci so jih s svojimi držami ustrahovali, Janez pa jih 
je osvobajal tega strahu. Teroristi našega časa hočejo ljudem sejati 
strah, hočejo jih podrediti strahu. Še kako dobro vedo, da se ljudje 
kaj hitro navzamejo strahu, ki prodira globoko v njih in jih omreži. 
Strah živi od ran, fantazij in neznanja. Strah je kot glasba, izpisan je 
s črnilom tistega, kar se je zasekalo v človeka. Janez Krstnik je zaznal 
to glasbo v človeku, s svojo besedo jo je hotel v ljudeh ustaviti ter pre-
usmeriti drugam.

Ti sam si svoje sreče kovač!

Januar 2016 

Z vsakim dnem po Novem letu se vedno bolj umika hrup voščilnic, 
pozdravov, čestitk, nazdravljanj, srečevanj ob dobro obloženih mizah v 
prijetnih domovih, salonih, letnih hišicah, pa tudi na grebenih gora in 
morskih obrežjih. Tudi cerkve, sicer stoletja hrami duhovne zbranosti, so 
ponekod uglašene z bliščem komercialnega, celo neslovenskega okrasja. 

Moji novoletni pozdravi prijateljem, domačim in vsem ljudem dobre 
volje so bili zelo preprosti. 

Prelahkotna, nezahtevna, preveč vsakdanja, poenostavljena so vo-
ščila: Naj bo srečno, naj bo blagoslovljeno novo leto. Želim Ti, da bi jo 
odkrival v tistem, kar te dnevno obdaja. »Fortes fortuna adiuvat« / sreča 
se nasmiha pogumnim (rimski politik in govornik, Plinij, 62-113). 

Vse najboljše! Tudi to je preveč ravnodušno. Želim Ti le, da bi iz 
vsake priložnosti, ki jih slednji dan ima na pretek, iztržil najboljše, 
najplemenitejše, tisto resnico, ki Te notranje najbolj osvobaja; kar Te 
osvobaja, te tudi osrečuje. Ne za vsako ceno »ubi bene, ibi patria« / 
kjer mi je dobro, tam je tudi moja domovina (Ciceron, rimski govor-
nik, politik in filozof, 106-43), dragocenejši in trajnejši od materialnih 
blagrov so duhovni. 

Ali si lahko predstavljamo življenje brez napak, saj brez njih prepro-
sto ne gre. 

Tudi še tako modri ljudje včasih grešijo. Ne predstavljam si, da bi 
bilo možno brezhibno življenje. Želim Ti, da bi vselej našel izhod iz 
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krize, v katero te je pahnila napaka ali kakršen koli spodrsljaj. Ne vo-
ščim Ti, da se ne bi nikoli v čem pregrešil, saj bi bilo to zelo neresnič-
no. Želim Ti le, da bi vedno našel dovolj moči, da se pobereš, vstaneš 
vsemu navkljub; če je bila ena roka preslabotna, naj bo druga toliko 
močnejša; z njo se dvigni k novim poletom. 

Ali si lahko predstavljamo dneve, v katerih se ne bi prikradla vsaj 
trohica strahu? Nikakor. Zato Ti kličem: vselej bodi dovolj pogumen za 
polnost Tvojega življenja, v prijateljstvu, miru in ljubezni. 

Prisluhni Božjemu glasu v sebi: iz vsakega koraka, iz vsakega deja-
nja, iz vseh dni, iz vseh časov, ki so Ti dodeljeni v bivanje, naj odseva 
brezhibna pravičnost, vselej imej dovolj moči, da izslediš vzmeti, ki so 
Te zavedle na krivo pot, prerasti jih. Preveč domišljavo bi bilo, da Te 
bodo vse čase obdajali iskreni, ljubeznivi prijatelji. Privoščim Ti, da si 
pridobiš dar razločevanja, s katerim boš prepoznaval, kdo te resnično 
ima rad in kdo pri tebi išče kaj drugega. 

Ali naj Ti voščim: Ljubezen naj Te spremlja vse dni novega leta. To 
bi bilo preveč banalno! Kako zelo si želim, da prepoznaš pristno ljube-
zen, kadar stoji pred tabo z Božjim glasom v sebi. A za vse dni svojega 
življenja pomni: Ljubezen so perutnice, ki jih je Bog dal človeku, da 
bi mogel poleteti k njemu; ljubezen je kakor Sonce, ki zemlji daje sve-
tlobo, toploto in življenje. Prava ljubezen je privatni svetovni dogodek, 
nesrečna ljubezen je hujša od smrti. Ljubezen, ki je minila, ne pusti 
spomina. 
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Dober dan vsak dan! Laskavo je, a zveni preveč vsakdanje. Želim 
Ti le, da ga sebi in drugim narediš srečnega v duhu znane ljudske 
modrosti: »Duh plemeniti sam bo nosil boli, a sreče užival sam ne bo 
nikoli« (Simon Gregorčič).

Naj Te luč sonca, ljubezni in miru, obdaja slednji dan. O, vox cla-
mantis in deserto / Glas vpijočega v puščavi! Spoznaj resnico življe-
nja: Vzemi soncu svetlobo, vzemi duhovniku znanje, preusmeri ga v 
gradnje, obnovitvena dela, v razno razna preštevanja, pa bosta na isti 
valovni dolžini, povsem enaka, oba brez svetlobe. 

Prijatelj, bodi dober, gostoljuben, do vsakega dobrotljiv in ljubezniv, 
vselej bodi pripravljen deliti dobrote. Srčno Ti želim: Ne deli dobrot, če 
nisi pripravljen sprejeti zanje še nehvaležnosti, saj ta peterostopno 
galopira po vseh cestah tega sveta in se ne meni za kulturo medčlo-
veških odnosov. Ne »besede, besede, besede« (Shakespeare, Hamlet), 
dejanja so merilo za človeka. »Facta loquntur« / dejanja razodevajo 
človeka. 

Živi in daj drugim živeti! Kako? Ko pa nas je iz dneva v dan vse manj 
in manj. Zato preživi svoj vek bogovdano, sej veselje, poj slovensko 
pesem, ne razdiraj, kar trdno stoji, srce in uho uravnavaj na dobro 
glasbo, samo ona je lahko eliksír življenja, »čudežni kamen modrih«, ki 
človeka oblikuje v plemenit značaj. Bodi strpen: do soseda, ki ti dela 
same težave, do sorodnice, ki bi se rada kar naprej samo prepirala, do 
prišleka, ki ti para živce, ki od naroda zahteva gostoljubje in razume-
vanje, sam pa je delomrznež, brezbrižen do slovenskega jezika, mlada 
zakonca, ki sta se še dan pred poroko topila od zaljubljenosti, potem 
pa so bili prepiri na dnevnem redu. 

Bodi vselej pokončen kot kristjan in kot Slovenec! Ne gre vselej tako 
preprosto: vsepovsod jih je veliko, ki se nosijo kot srna – pa v glavi 
nimajo ne zrna. Želim Ti le, da bi se navzel psalmistove modrosti: 
»Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja; 
prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja« (Ps 23, 6). »Naredi 
moje korake trdne s svojim izrekom, ne pusti, da bi nad mano vladala 
kakšna zloba« (Ps 119, 133). »Ali ni moja beseda kakor ogenj? govori 
Gospod. Mar ni kakor kladivo, ki razbija skalo?« (Jer 23, 29). Tvoja 
življenjska maksima: Mens sana in corpore sano ali izvirno »Orandum 
est, ut sit mens sana in corpore sano« / Molite, da bo zdrav duh v 
vašem zdravem telesu (Juvenal). Ne išči sreče v dragih potovanjih po 
širnem svetu, da bi se naužil lepot velemest, z njihovimi razkošnimi 
hoteli, plažami, pomniki očarljive preteklosti (Neapel, Rim, Santiago de 
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Compostela, Peking, Tokio, Carigrad, Tel Aviv, Jeruzalem, Egipt, Johan-
nesburg, Moskva, Kijev, Pariz, Berlin, New York, Washington, Toronto, 
Sidney …). Pomisli na tisoče slovenskih družin, ki so na robu preži-
vetja, na Slomškovo pobudo: »Naj se ne masti ti brada, kadar veš, da 
sosed strada«, na televizijsko oddajo »Pomagajmo«, ki razkriva strahot-
no revščino družin na slovenskih tleh. Pomni, kar je blaženi Slomšek 
zapisal: »Malo je časa, kar ga imamo, a večnosti cena sedanji je čas.« 

Na koordinatah zemeljske oble so lepe pesmi, zate in zame so naj-
lepše tiste, ki so pognale iz srca najinih prednikov, na slovenskih tleh. 
Povsod je Bog po Svetem Duhu oddajal najlepše melodije harmonije 
Svete Trojice. Želel bi Ti odkriti glasbo njegove najintimnejše resnice, 
ki jo je dodelil samo slovenskemu narodu. Tisočletja je narod naša 
pesem razveseljevala, vzgajala, povzdigovala in tešila … Prijetne so 
»pesmi slovenske, ki se lepo gladko zlagajo in po nebeško naše srce 
razveselijo«, je zapisal blaženi Slomšek, zrasle so ob prelesti slovenske 
zemlje, med ljudmi, ki so poseljevali »zelene gaje, rodovitno polje in ve-
sele vinske gorice«, Slomšku so naše pesmi in naša dežela tako prira-
sla k srcu, da se je od »veselja razjokal in poljubil zemljo,« na kateri je 
njegova zibelka tekla. »Tako ljuba je človeku dežela – draga domačija!« 

V naši domači pesmi odkrivaj čudežno moč, ki plemeniti srce, kre-
pi čut za lepo in dobro, pospešuje nravnost, varuje pred hudobijo in 
podlostjo, razvija dar razločevanja med dobrim in zlim, nas varuje, 
da se ne zapletamo v primež medijske zmanipuliranosti, pesemsko 
šibkost in plehkost, v katero se pogreza sodobno popevkarstvo. Naša 
pesem je vez rodov – Aleluja, moj Gospod, odrešenik vseh narodov, 
melodija vseh melodij! 
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blaženi anton Martin slomšek, blaže ino nežica v nedelski šoli (1842)
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