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Kardinalovi nagovori 
iz rimske perspektive
V novi knjigi založbe Družina Rimski nagovori so zbrane 
pridige in nagovori kardinala Franca Rodeta 

Kot poseben dar sklepu jubilejnega leta lju-
bljanske nadškofije je pri založbi Družina 

izšla knjiga nagovorov, ki jih je kardinal Franc 
Rode imel v obdobju od leta 2004, ko je nastopil 
službo prefekta Kongregacije ustanov posveče-
nega življenja in družb apostolskega življenja, 
do leta 2012. Rimski nagovori zajemajo izbor 36 
besedil, večinoma pridig, ki jih je imel v Sloveni-
ji in po svetu in imajo, kot je v predgovoru zapi-
sal Franci Petrič, »že iz današnjega zornega kota 
trajno vrednost. Ti govori predstavljajo kardinala 
Franca Rodeta kot človeka vere, Cerkve in velike-
ga Slovenca«. 

DRAGO OCVIRK: »MOŽATOST, KI IZVIRA 
IZ VERE«
Da je nova kardinalova knjiga »vredna branja«, 
je na tiskovni konferenci ob predstavitvi knjige 
v galeriji Družina dejal Drago Ocvirk. »Tisto, kar 
sem vedno pri vas občudoval, je možatost, ki izvira 
najprej iz vere, pa tudi iz zdrave katoliške in slo-

venske samozavesti,« je dejal Ocvirk in spomnil 
na besede, ki jih je Franc Rode zapisal na začetku 
duhovniške poti: »Mi moramo biti ljudje, ki so 
zmagali. Ne smemo se izogibati boju. Človek zori 
in se oblikuje v boju. Tisti, ki se je boju izmikal, ne 
bo nikdar moder. Vzgoja, ki človeku ne dopušča, 
da bi podlegel ali zmagal, je oblikovala podobo 
brezbarvnega in plahega duhovnika, ki jo predo-
bro poznamo. Človek potrebuje zmag. Stvari nas 
izzivajo in pred njimi se moramo odločati. Ne mo-
remo se stalno izmikati pred izbiro. Bog hoče, da 
človek zmaga ali podleže. Ne mara malodušnežev, 
ki se otepajo odločitev.« Ocvirk je dejal, da so to 
besede, ki izražajo kardinalovega duha vztrajno-

sti v delu in v njegovi zvestobi narodu in Cerkvi 
– oboje, veličino vere in pomembnost slovenstva 
se po njegovem mnenju ves čas zaznava tudi v 
Rimskih nagovorih.

O VERI, CERKVI, SLOVENSTVU, 
SVETNIKIH IN MARIJI
Šestintrideset nagovorov je v knjigi razdeljenih 
na štiri poglavja. Uvodno besedilo prvim trinaj-
stim nagovorom pod naslovom Dnevi Cerkve na 
Slovenskem je zapis o pomenu Jezusa Kristusa v 
njegovem življenju, ki je bil objavljen v Družini 
leta 1974. »Čeprav je bil napisan v davni prete-
klosti, menim, da je še aktualen, saj pripoveduje 
o duhovni poti, ki sem jo prehodil v mladih letih 
in njene sledove še danes opažam v sebi. Marsika-
tera misel, spočeta v kasnejših letih, ima namreč 
svoj izvor v čudovitih izkustvih tega prešernega 
obdobja in pripomore k njenemu razumevanju,« 
je zapis v knjigi pospremil kardinal Rode.  

V poglavju Po stopinjah svetnikov je izbor 
petnajstih nagovorov, ki so jih narekovale oko-
liščine. »Kamor so kardinala povabili, tam je o 
tistem svetniku povedal marsikaj aktualnega in 
zanimivega,« je dejal Ocvirk in izpostavil nagovor, 
ki ga je kardinal imel v Nazarjah ob 700. obletnici 
prihoda sester klaris na Slovensko. »Čeprav je sv. 
Klara živela v 13. stoletju za zidovi samostana, je 
aktualna še danes in kardinal v nagovoru pokaže 
na razsežnost mistične vere, bližine z Bogom, že 
naslov Naše mistične čebelice pa pove, da pravza-
prav govori o slovenskih klarisah,« je dejal Ocvirk. 
Kardinal je v nagovorih opisoval še druge svetni-
ške osebnosti in jih postavljal v današnji čas: sv. 
Kromacija v Ogleju, sv. Ludoviko de Marillac in 
sv. Vincencija Pavelskega, sv. Marijo Magdaleno, 
bl. Antona M. Slomška, bl. Karla Habsburškega 
in druge. 

V poglavju Pričevalci vere, kjer so zapisi o ži-
vljenjskih zgodbah bl. Alojzija Stepinca, ma-
džarskega kardinala Mindszentyja in drinskih 
mučenk, po Ocvirkovih besedah kardinal Rode 

pokaže, »kako vsi trije totalitarizmi zapirajo ne le 
človeka, ampak tudi katoliško vero, ki se odločno 
postavlja na stran človeka, posebej majhnega«. 
V zadnjem delu V nebeški slavi pa so pridige, ki 
jih je kardinal imel ob Marijinih praznikih in so 
praviloma že precej odmevale v slovenskem me-
dijskem prostoru.

KARDINAL RODE: »VČASIH SEM 
PRIDIGO PISAL VEČ DNI«
Da naslovnica knjige »dobro izraža moje bivanje v 
Rimu in tudi mojo osebo«, je na predstavitvi dejal 
kardinal. »Za knjigo sem naredil izbor nagovorov, 
tistih, ki utegnejo zanimati in nagovoriti sloven-
skega bralca. Veliko stvari sem pustil ob strani, 
recimo nagovore, ki sem jih imel v Afriki, Južni 
Ameriki ali Aziji, to najbrž slovenskega bralca 
manj zanima.« In zakaj »rimski« nagovori, če pa 
jih je večino imel v Sloveniji in drugod po Italiji 
oziroma Evropi? »Vsi nagovori so nastali v Rimu 
in podani so iz rimske perspektive,« je dejal in pri-
stavil, da je kot svetovalec in ožji sodelavec papeža 
Benedikta XVI. nekako po službi določen, da izra-
ža in podaja papeževo misel, njegovo sporočilo: 
»Kot boste opazili, ga pogosto navajam, kot tudi 
Janeza Pavla II. in še kakšnega drugega papeža.« 

Nagovore kardinal pripravlja temeljito in po-
globljeno. »Odkar nisem več prefekt, imam več 
časa in se lahko solidno pripravim,« je povedal 
in se spomnil časa – kar je po njegovem mnenju 
verjetno izkušnja mnogih duhovnikov –, da sredi 
opravil in skrbi zmanjka časa za pripravo pridige 
in jo duhovniki pripravljajo zadnji trenutek, ko 
imajo morda uro časa. »Včasih sem se pripravljal 
več dni, veliko stvari sem prej prebral, da sem 

osvojil glavno misel in jo potem napisal v razu-
mljivi obliki.« 

FRANCI PETRIČ: »KNJIGA SE 
PRIDRUŽUJE OBSEŽNI ZBIRKI 
KARDINALOVIH DEL«
Povod, da se je založba Družina odločila za izdajo 
Rimskih nagovorov, je bila knjiga Stat crux dum 
volvitur Orbis , ki jo je pred približno letom in pol 
izdala uradna vatikanska založba Libreria Editri-
ce Vaticana, v kateri so prav tako zbrani nagovori 
kardinala Rodeta. »Ob zbranih nagovorih, ki jih je 
imel kardinal v glavnem v italijanščini, smo tudi 
mi dobili željo, da vknjižimo kardinalove nagovo-
re, ki nagovarjajo slovenskega bralca,« je dejal na 
predstavitvi Franci Petrič, ki je v predgovoru h knji-
gi poudaril, da se knjiga »pridružuje obsežni zbirki 
kardinalovih del, ki so že izšla v knjižni obliki, in 
množici člankov v različnih publikacijah doma 
in po svetu, vse odkar je sredi šestdesetih let, ko je 
koncil že obrnil novo stran v zgodovini Cerkve, 
kot mlad doktor osnovnega bogoslovja iz Franci-
je prišel v domovino in takoj smelo zastavil svoje 
poslanstvo v službi vere in katoliške Cerkve v slo-
venskem narodu.« Da v vsem tem času Franc Rode 
ostaja optimist in velik domoljub, je še zapisal Pe-
trič in navedel kardinalovo misel: »V slovenskem 
narodu je dosti skritih energij, dosti duhovnega 
potenciala, dosti pameti in volje, dosti znanja in 
ustvarjalnosti, dosti poštenosti in delavnosti, da 
iz Slovenije naredimo domovino, kjer bo prijetno 
bivati, domovino plemenitih in dobrih ljudi, go-
spodarsko uspešno, kulturno in duhovno bogato, 
domovino, ki nam bo v ponos in bo spoštovana v 
svetu.«   KSENJA HOČEVAR

KARDINAL RODE: »PO SLUŽBI 
SEM DOLOČEN, DA PODAJAM 
PAPEŽEVO MISEL. «

Knjigo Rimski nagovori so v galeriji Družina predstavili Franci Petrič, kardinal Franc Rode in Drago Ocvirk.
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Katoliška doba – jezikovno živ čas
»Ne moremo reči, da je slovenski jezik pomemben za našo kulturo, če ne vemo, 
zakaj in kako. Raziskovati zgodovino jezika in jezikoslovja pomeni raziskovati 
najglobljo narodovo zgodovino,« pravi jezikoslovec Kozma Ahačič. 

Gospod Ahačič, vaša prva knjiga o zgodovi-
ni misli o jeziku na Slovenskem je nosila 
podnaslov protestantizem, nova pa nosi 
podnaslov katoliška doba – tako so namreč 
poimenovali čas 17. in prve polovice 18. 
stoletja. Zakaj?

Iz preprostega razloga: enako kot je na slovenski 
knjižni jezik v 16. stoletju vplival protestantizem, 
ga je v naslednjem stoletju in pol zaznamovala 
katoliška Cerkev. Za razumevanje, kako nas lah-
ko Slovence slovenski jezik združuje, je to ključna 
doba. Ljubljanski škof Tomaž Hren se je moral že 
na samem začetku svojega službovanja na začet-
ku 17. stoletja odločiti, kakšen odnos bo zavzel 
do jezika slovenskih protestantskih piscev, še po-
sebej do Dalmatinovega prevoda Biblije. Pri tem 
je pokazal izredno širino, saj je slovenski knjižni 
jezik protestantov, svojih največjih nasprotnikov, 
uvedel kot napol uradni knjižni jezik svoje škofije.

Kako pa je to storil?
Najprej je duhovnikom dovolil brati Dalma-

tinov prevod Biblije, nato je leta 1602 in 1621 za 
šest in nato dvanajst duhovnikov izprosil od pa-
peža v Rimu, da so smeli prebirati tudi preostale 
protestantske knjige. Leta 1612 pa je skupaj z Jane-
zom Čandkom izdal izbrane evangelije in berila, 
ki jih je z manjšimi popravki tako rekoč prepisal 
iz Dalmatinovega prevoda Biblije. To knjigo pa 
je nato ukazal uporabljati vsem slovenskim du-

hovnikom. Če je kdo ni uporabljal, so mu lahko 
prepovedali maševanje. Lahko si mislimo, kakšen 
vpliv je imela raba takšne knjige na nadaljnje 
vzpostavljanje slovenskega knjižnega jezika. Pa 
ne samo to: z ne ravno velikimi popravki in ob-
časnimi dodatki so Hrenovo izdajo evangelijev in 
beril, rečemu mu lekcionar, na novo izdajali še več 
kot stoletje in pol.

Osrednje mesto v vaši knjigi zavzema pre-
gled slovnic in jezikoslovnih zapisov, na-
stalih v tem obdobju. Kaj je zanje najbolj 
značilno?

Slovničarji in vsi drugi, ki so v tem času razmišljali 
o jeziku, so imeli zelo nehvaležno delo. Govorjeni 
jezik se je namreč hitro spreminjal, knjižni jezik 
pa je vsaj v omenjenih prevodih svetopisemskih 
evangelijev in beril ostajal tak, kot je bil v 16. sto-
letju. Zato so bili vseskozi v zadregi, kaj je prav in 
kaj ni, vseskozi so se spraševali, kako naj bralcem 
svojih knjig razložijo razliko med jezikom v knji-
gah in jezikom v realnem življenju. Leta 1672 je 
na primer eden od njih, Janez Ludvik Schönleben, 
izumil genialno razlago, ki so jo za njim še vrsto 
desetletij ponavljali drugi opazovalci jezika in 
slovničarji: pisati moramo »po šegi rodu«, torej 
v knjižnem jeziku, kakor so ga vzpostavili v 16. 
stoletju, napisano pa lahko izgovarjamo »po šegi 
pokrajine« – torej približano dejanskemu govor-
jenemu jeziku. Šele v naslednji dobi, 2. polovici 

18. stoletja, se je zgodil usoden obrat, ko so se pisci 
začeli mnogo bolj naslanjati na dejanski govorjeni 
jezik. Takrat smo poleg že obstoječega prekmur-
skega knjižnega jezika dobili še štajersko, kranj-
sko in koroško različico slovenskega knjižnega 
jezika in grozilo je, da se bo slovenščina za vedno 
razcepila na več variant – a to je že druga zgodba.

Na ZRC SAZU ste knjigo predstavili le ne-
kaj dni pred sklepom 550-letnice ljubljan-
ske nadškofije, po količini gradiva, ki ste 
ga imeli na voljo, pa izstopa prav ozemlje 
ljubljanske škofije. Katerih sociolingvi-
stičnih vprašanj ste se v knjigi lotili?

Skušal sem pokazati, kako so slovenščino rabili 
vsi stanovi – od kmetov do plemičev, ter kako je 
bila ta raba raznolika – od visokega do nizkega 
knjižnega, pisnega in govorjenega jezika. Kar se 
tiče šolstva, se je pokazalo, da so slovenščino rabili 
predvsem pri verouku. V cerkvi je osrednje mesto 
zasedala pri pridiganju. Še posebej pomembno pri 
tem je bilo, da so se redovni pridigarji redno seli-

li po celotnem slovenskem prostoru in s tem še 
dodatno vzdrževali nadnarečni pridigarski jezik. 
Vse od začetka 17. stoletja naprej pa lahko rabo 
slovenščine spremljamo tudi pri raznovrstnih 
verskih, tudi ljudskih gledaliških dogodkih. To je 
bil jezikovno prav presenetljivo živ čas.

Zakaj je vpogled v slovničarstvo in jezikov-
no rabo sploh zanimiv za slovensko kultu-
ro in narod? In še drugače: ali je zanimiv 
še za koga drugega kot za znanstvenike?

Seveda je. Ne moremo reči, da je slovenski jezik 
pomemben za našo kulturo, če ne vemo, zakaj in 
kako. Raziskovati zgodovino jezika in jezikoslovja 
pomeni raziskovati najglobljo narodovo zgodo-
vino. In zgodovina slovenskega jezikoslovja ter 
rabe jezika nas lahko s tega vidika opogumlja tudi 
v sedanjih časih: tudi glede jezika in slovničnih 
vprašanj smo se Slovenci znali še kako prepira-
ti – toda vedno, ko je bilo treba, smo znali stopiti 
skupaj in povleči prave poteze.  

K. H.

Kozma Ahačič je razisko-
valec na Inštitutu za 
slovenski jezik Frana 
Ramovša. Pri založbi ZRC 
SAZU je izdal že drugo 
monografijo Zgodovina 
misli na Slovenskem.
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