Brali smo
LURD — Predsednik Papeškega sveta za novo evangelizacijo nadškof Rino
Fisichella je 6. junija oznanil, da je papež Frančišek kot posebnega odposlanca
Svetega sedeža za Lurd – “ad nutum Sanctae Sedis” – imenoval Antoina
Hérouarda, pomožnega škofa v Lillu. Funkcija bo usmerjena v dodatno pastoralno
in duhovno skrb za romarje, pri čemer krajevni škof Brouwet ohranja dosedanjo
vlogo. Novi poudarek ne bo več na sicer zelo dobri organizaciji svetišča (zaupani
nekdanjemu direktorju Renaulta De Vulpianu), temveč na njegovemu pričevanju
vere.
MANAGVA — Nikaragovski kardinal Leopoldo Jose Brenes Solorzano je obsodil
režim predsednika Daniela Ortege, da načrtno preganja Cerkev v Nikaragvi.
Doslej je bilo najmanj sedem napadov na cerkvene predstavnike ali dejanj
onečaščenja. Vendar to ni nič novega: »Cerkev so že od nekdaj preganjali. Sedaj
je to doletelo tudi nas.«
JERUZALEM — Izraelski arheologi so pri izkopavanjih v Al-Araju ob
Genezareškem jezeru odkrili 300 kilogramov težak bazaltni blok s tremi predelki.
Po mnenju vodilnega arheologa Mordechaija Aviama bi bili to lahko relikviariji za
apostola Petra, Andreja in Filipa, ki so izvirali iz teh krajev.
BONN — V Gifhornu na Spodnjem Saškem so odprli prvi krščansko-muslimanski
vrtec. To so naredili z namenom, da vere ne bi ljudi ločevale, marveč jih
povezovale.
NEW DELHI — Indijska škofovska konferenca je zavrnila zahtevo državne
komisije za ženske, naj odpravijo zakrament spovedi. Komisija je to zahtevala, češ
da duhovniki pri spovedi pritiskajo na ženske, naj jim izdajo svoje skrivnosti,
posebej v zvezi s spolnostjo. Generalni tajnik omenjene konference škof Theodore
Marscarenhas je novice o tem, da bi duhovniki zlorabljali spoved za spolne
namene, ocenil za “več kakor redke”.
KINŠASA — Spletna stran La Croix Africa poroča, da je kongovski kardinal
Laurent Monsengwo Rasinya zavrnil vsakršna ugibanja o tem, ali misli kandidirati
za predsednika države. Dejal je, da ni »nikoli pomislil na to.«
BEJRUT — V libanonskem Marijinem samostanu Faytroun se je pod geslom

Pridite in poglejte na petdnevnem mednarodnem srečanju prvič zbralo 500 mladih
iz sirskega katoliškega patriarhata. Srečanje je vodil patriarh Ignatius Jousif III.
Younan, obsegalo pa je bogoslužna praznovanja, duhovna pričevanja, razprave o
perečih vprašanjih, izlete in romanja.
VATIKAN — Papež Frančišek je sprejel odstop 47-letnega opata cistercijanske
opatije Mehrerau Anselma van der Lindeja; opatijo bo do nadaljnjega vodil
apostolski administrator, ki ga bodo menihi izvolili na kapitlju, potrdili pa ga bodo
najprej v Rimu. Opat Anselm je 12. julija priznal, da ga je močno pretresel
škandal, za katerega se je zvedelo po letu 2010: namreč o grdem ravnanju z otroki
in spolnih zlorabah v samostanski šoli. Preiskava teh »sramotnih in neodpustljivih
dogajanj me je stala neverjetnih moči in energije,« je pred odpovedjo vodenju
samostana povedal opat.
AMSTERDAM — Redovniki premonstratenci so na generalnem kapitlju v
nizozemski opatiji Rolduc (Kerkrade) za 64. vrhovnega predstojnika reda, ki ga je
leta 1121 v francoskem kraju Premontre pri Laonu ustanovil sv. Norbert iz
Xantena, izvolili 58-letnega opata flamskega samostana Averbode Josa Woutersa.
Glavne naloge asketsko živečih redovnikov so: pridiganje, pouk in pastoralno
delovanje na župnijah.
MAIDSTONE— Nekdanji anglikanski škof Michael James Nazir-Ali, po rodu iz
Pakistana, je, kot poroča tednik Kent Messenger, pozval k prepovedi nošenja
burke v parlamentu in podobnih javnih ustanovah in zgradbah. To je svetoval
zaradi “narodne varnosti”.
KÖLN— Kardinal Rainer Maria Woelki je mlade pozval, naj se odgovorneje vedejo
do okolja. Posvaril jih je, naj ne ravnajo tako kot odrasli, ki se zaradi udobnosti
raje vozijo z avtomobili kot s kolesi in pijejo pivo iz pločevinke.
VATIKAN/WASHINGTON— Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin se
je po telefonu posvetoval z ameriškim podpredsednikom Mikom Pencem, kako
rešiti napeto stanje v Nikaragvi. Iz Bele hiše so sporočili, da je Pence priznal
prizadevanja Katoliške cerkve za to, papeževe posredovalne pozive in zavzemanje
za dialog. Posebej je pohvalil zavzemanje nikaragovskih duhovnikov za zaščito
človekovih pravic, verske svobode in pozive k pogajanjem.
MADRID — Santiago Cantera, prior benediktinskega samostana, ki upravlja
frankistični spominski kraj Valle de los Caidos (Dolina padlih), je izrazil

nasprotovanje izkopu posmrtnih ostankov nekdanjega španskega diktatorja
Francisca Franca in njihovi premestitvi, za katero si prizadeva socialistična
španska vlada. Prior Cantera je poudaril, da prekopu nasprotuje tudi Francova
družina.
DŽAKARTA — Vidni indonezijski muslimanski in katoliški kleriki so v skupni
izjavi posvarili pred čedalje večjim vplivom skrajno konservativnega islama v
Indoneziji. Konservativnost postane “resna nevarnost”, če se spremeni v “versko
izključevanje in ekstremizem” ter v “orodje političnih interesov”, so zapisali.
VATIKAN — Pod okriljem Papeškega sveta za kulturo so ustanovili vatikansko
športno združenje. Njegovi člani so vatikanski uslužbenci in švicarski gardisti,
zamisel pa se je porodila ob njihovem skupnem jutranjem teku ob reki Tiberi.
Šteje 60 športnikov, starih od 19 do 62 let. Predsednik Papeškega sveta za kulturo
Gianfranco Ravasi je dejal, da skupina širi potrebno sporočilo miru in edinosti v
športu, ki je včasih lahko ločevalen. Nekdanji športnik, msgr. Melchor Sanchez de
Toca Alameda, predsednik športnega združenja, je na vprašanje, ali si lahko
obetamo nastop športnikov na olimpijadi, dejal, da to ni kratkoročni ali
srednjeročni cilj, da pa ne zapirajo vrat tej možnosti.

