
Spoštovani g. škof, spoštovani predstavniki Vojaškega vikariata Slovenske vojske, spoštovani 

duhovniki ter sestre in bratje, zbrani pri tej sv. maši za vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih 

sistemov.   

Obhajali smo to mašno daritev, da počastimo spomin na vse naše prednike, ki so trpeli in 

izgubili življenje v času fašizma, nacizma in komunizma. Kako se še dandanes med nas tako 

težko prebija misel in zavest o njihovem skupnem vrednotenju. Ali kot je totalitarizme 

pojmovala priznana filozofinja judovskega rodu Hannah Arendt, ki jih je označila za 

popolnoma nov politični sistem, v katerem sta osnovni izkustvi ljudi osamljenost in nemoč ter 

za katerega je bistveno, da si prizadeva spremeniti človeško naravo ter degradirati človeka kot 

osebo.  

Vlada RS je leta 2012 sklenila, da bomo 23. avgust tudi v Sloveniji obeleževali kot evropski 

dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Začelo se je v Evropskem 

parlamentu, ki je aprila 2009 sprejel resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu, s katero je 

pozval k razglasitvi 23. avgusta za dan spomina na žrtve vseh totalitarizmov. Evropski 

parlament je s sprejetjem resolucije med drugim poudaril potrebo po ohranjanju spomina na 

preteklost, kajti brez resnice in spomina ne more biti sprave. 

Odveč bi bilo podrobno naštevati, zakaj prav 23. avgust?! Vendarle naj ponovimo, da sta se v 

noči s 23. na 24. avgust leta 1939 v Moskvi srečala zunanja ministra nacionalsocialistične 

Nemčije (Ribbentrop) in komunistične Sovjetske zveze (Molotov), ter podpisala pakt o 

sodelovanju, poznan tudi kot park Hitler–Stalin. S tem so se odprla vrata pekla v drugo 

svetovno vojno, ki se je začela le par dni po podpisu omenjenega sporazuma.  

Torej, na videz zgolj politično in vojaško sodelovanje, ki pa ga je prav kmalu občutila tudi 

Katoliška cerkev na Poljskem, kjer so oboji, tako nacisti kot komunisti, ostro udarili po 

duhovnikih in krščanskih laikih, kot pomembnih nosilcih stoletne poljske kulture in omike. 

Zveni poznano in nekam blizu, kajne. Tudi pri nas so se nacisti leta 1941 med prvimi spravili 

na slovenske duhovnike na okupiranem Štajerskem in Gorenjskem. Ali če pogledamo 

nekoliko nazaj, na čas fašizma na Primorskem pod italijansko upravo in se spomnimo 

številnih slovenskih duhovnikov in krščanskih laikov, ki so trpeli za narod. Po drugi svetovni 

vojni pa so za svoje nesebično razdajanje prejeli »ustrezno« plačilo s strani povojnih 

komunističnih oblasti.  

Vsi danes tukaj prisotni, navkljub generacijskim razlikam, smo otroci 20. stoletja, za katerega 

bi želeli, da nam ostane v spominu kot stoletje gospodarske rasti, tehničnega napredka, 

premagovanja socialnih razlik in zmagoslavja demokracije. Žal, kot Slovenci in državljani te 

države prav dobro vemo, da temu vselej ni bilo tako. Kajti, 20. stoletje je bilo tudi čas 

množičnih umorov, koncentracijskih taborišč, montiranih procesov, množičnega kršenja 

človekovih pravic in zanikanja pravice do svobodne izpovedi vere. Skratka stoletje, ki se prav 

v ničemer ni razlikovalo od preteklih časov. Le uporaba tehnike in različnih izboljšav je temu 

početju dodajala nekakšen vzvišen pogled na dogajanje.  



Toda žrtve nas vedno znova opominjajo, kajti zavrženo je bilo njihovo človeško dostojanstvo, 

storilci so se jih hoteli znebiti kot nepotrebne smeti. Podobno kot danes, v civilizaciji, 

ravnamo z odpadki, samo da nam jih ni potrebno več gledati, da nam izginejo izpred oči.  

Torej, 20. stoletje je bilo hkrati stoletje žrtev, tudi številnih mučencev med njimi. Smo na 

svetem kraju, kjer se še posebej spominjamo bl. Lojzeta Grozdeta in mučeniškega škofa dr. 

Gregorija Rožmana. Smo danes, v 21. stoletju, sposobni oz. dovolj pogumni slediti njunemu 

zgledu?  

Prav je, da se danes spominjamo vseh umrlih, hkrati pa počastimo vse tiste med nami, ki so 

preživeli preganjanja, zapore, taborišča, prisilno delo, številna zaslišanja, šikaniranja, 

prisluškovanja, zapostavljanja in poskus izločanja iz družbe. In to je vse skupaj in vsakega 

posebej še posebej zaznamovalo.  

Zadnje čase se v naši družbi veliko govori o spravi. Vendar so besede premalo, potrebna so 

tudi konkretna dejanja. Prvo dejanje bi moral predstavljati dostojen pokop posmrtnih 

ostankov vseh pobitih v posvečeno zemljo. Kajti s tem bi jih tudi simbolno vrnili v našo 

narodno skupnost.  

Že stara zaveza nam pred oči postavlja odnos do sočloveka in njegovega posmrtnega 

dostojanstva. Iz prve Mojzesove knjige, četrto poglavje: Gospod je rekel Kajnu: »Kje je tvoj 

brat Abel?« Odvrnil je: »Ne vem. Sem mar jaz varuh svojega brata?« 

Kdaj bomo končno opravili osnovno civilizacijsko poslanstvo, se nehali sprenevedati in 

pokopali naše številne brate Abele, ki kruto pobiti, večina brez sojenja, vrženi v številna 

brezna in jame še danes ležijo nepokopani, njihova morišča in grobišča pa raztresena širom 

dežele na sončni strani Alp. Od Breginjskega kot na zahodu, do Krškega polja na vzhodu in 

od karavanških prelazov na severu do brezen Kočevskega Roga na jugu? 

Ali kot je letos dejal slovenski predsednik Borut Pahor, ob 70. obletnici konca druge svetovne 

vojne: Sposobni smo bili odpustiti velikim sosedom, Italijanom in Nemcem, za vse, kar so 

hudega storili našemu narodu. Nismo pa bili sposobni odpuščanja med brati!  

Vendar, odpustiti ne pomeni pozabiti in naloga vseh nas, ki verjamemo, ki smo zavezani 

Resnici, ki nam ni vseeno za preteklost in bodočnost, je, da ohranjamo spomin na brate in 

sestre iz časov, za katere ne bi želeli, da se ponovijo. Amen. 

 

Renato Podbersič ml.  

 

 


