Brali smo
HO ŠI MINH — V Ho Ši Minhu v Vietnamu so francoski redovni družbi Pariških
misijonarjev na tujem (Missions étrangères de Paris) odvzeli 48.000 kvadratnih
metrov veliko zemljišče in na njem porušili hiše, ki so jih zgradile katoliške
družine.
PJONGJANG — Severna Koreja je agencije ZN zaprosila za pomoč zaradi
velikega pomanjkanja hrane, ki ji grozi zaradi za letos predvidene zelo slabe
letine. Pjongjang je opozoril, da jim primanjkuje 1,4 milijona ton hrane in da so
zato morali skoraj prepoloviti količino hrane na prebivalca.
BUDIMPEŠTA — Madžarska konservativna vlada premierja Viktorja Orbana je
sprejela 300 beguncev iz Venezuele. Begunce so na državne stroške prepeljali v
državo, kjer bodo najmanj eno leto brezplačno bivali in se udeleževali programov
za integracijo.
SARAJEVO — Oblasti v Bosni in Hercegovini imajo v rokah šesterico državljanov
Afganistana, od katerih jih je pet osumljenih povezav z mednarodnim terorizmom,
šesti pa naj bi bil vpleten v tihotapljenje migrantov in povezan z organiziranim
kriminalom.Vsa šesterica je pod nadzorom v migrantskem centru v Sarajevu. Če
bo potrjeno, da gre res za osumljene teroriste in tihotapca ljudi, jih čaka izgon iz
Bosne in Hercegovine.
DAMASK — Agencija Fides poroča, da bo kmalu obnovljen grški pravoslavni
samostan sv. Tekle v Maaluli blizu Damaska, ki je bil močno poškodovan v vojni v
Siriji, ko so sirski uporniki in islamistične brigade zasedli omenjeni kraj, v
katerem so živeli v glavnem kristjani. Borci Al-Nusre so septembra 2013 iz
samostana odvedli skupino redovnic in jih pol leta pozneje zamenjali za 153 žensk
iz zaporov Asadovega režima. Aprila 2014 je sirska vojska “osvobodila” Maalulo.
BEIJING — Mesec po začasnem sporazumu med Svetim sedežem in Kitajsko o
imenovanju škofov so v regijah Shanxi in Guizhou porušili dve cerkvi. Obe so
obiskovali pripadniki uradne in podzemne Cerkve. Oblasti se sklicujejo na to, da
nista imeli dovoljenja. Po navedbah agencije Asianews se je obseg rušenj povečal
po podpisu sporazuma, ki naj bi ga nekatere skupine, povezane s komunističnimi
oblastmi, tako skušale spodkopati.

RIM — Na pobudo papeža Frančiška bo ustanovljen CHARIS, nov organ, ki bo
pomagal izpolnjevati poslanstvo katoliške Prenove v Duhu, zlasti spodbujati milost
krsta v Svetem Duhu v vsej Cerkvi in evangelizacijo ter sodelovanje med
različnimi skupnostmi. Delo tega 18-članskega delovnega telesa se bo začelo 8.
decembra, ko bo za začetni triletni mandat njegov statut potrjen “ad
experimentum”. Karizmatična občestva, za katera CHARIS ne bo imel pravnih
pristojnosti, bodo lahko po lastni presoji posegala po njegovi pomoči. Predsedoval
mu bo belgijski laik Jean-Luc Moens, kot cerkveni asistent ga bo spremljal papeški
pridigar Raniero Cantalamessa.
BELFAST — »Brexit je kastastrofa za Veliko Britanijo in za Irsko,« je dejal
severnoirski škof Noël Treanor. Po njegovih besedah so se s članstvom obeh držav
v Evropski uniji ustvarili pogoji za premagovanje sporov. Pred dvajsetimi leti so na
meji imeli britansko vojsko in nadzorne točke, je dejal, in ko se bo posebna
infrastruktura tu spet pojavila, bo to povzročilo zelo močne odzive. Po njegovih
besedah je ozračje napeto in obremenjeno z medsebojnimi obtožbami in žalitvami.
RAS AL KHAIMAH — Več kot tistoč mladih med 18. in 35. letom z vsega
arabskega polotoka se je v Združenih arabskih emiratih udeležilo konference
arabske katoliške mladine 2018. Podobni srečanji sta bili že leta 2009 v Dubaju in
2012 v Abu Dhabiju. Savdski princ pa je 1. novembra sprejel delegacijo ameriških
evangelijskih cerkva.
WENZHOU — Kitajska policija je prijela škofa v Wenzhou Petra Shaa Zhumina –
pripada podzemni Cerkvi, ki je za razliko od Vatikana kitajska oblast ne priznava –
in ga odpeljala za “10 do 15 dni”. V zadnjih dveh letih mu je vzela svobodo vsaj
petkrat. Oblasti takšno odsotnost imenujejo “počitnice”, v resnici pa je namenjena
izpraševanju in indoktrinaciji. S tem namenom so odpeljali tudi štiri duhovnike v
provinci Hebei.
VATIKAN — Papež je priznal mučeniško smrt desetih žrtev španske državljanske
vojne in ameriškega misijonarja Jamesa Alfreda Millerja, ki je bil leta 1982 žrtev
vojne v Gvatemali. Poleg tega je priznal junaške kreposti enajstih pričevalcev za
vero, med njimi štirih žensk.
BERLIN — V Katoliški cerkvi v Nemčiji bo po poročanju revije Focus do leta 2030
primanjkovalo okoli 7000 duhovnikov, če bi želeli, da bi zapolnili vseh 13.500
duhovniških mest v župnijah. Podobno velja za Evangeličansko cerkev: od

sedanjih 21.000 pastorjev naj bi jih bilo čez dvanajst let le še tretjina.
ABUJA — Policija je v noči z 9. na 10. november osvobodila štiri nigerijske
duhovnike, ki so jih 6. novembra ugrabili neznani oboroženi storilci. Skupina
duhovnikov se je vračala iz Warrija, kjer so praznovali 10-letnico duhovništva.
Napadalci so prišli iz džungle in streljali nanje; nekateri so bili ranjeni, nekaterim
je uspelo zbežati, štirje pa so bili ugrabljeni.
SANTIAGO DE CHILE — Čilenski kardinal Francisco Javier Errazuriz je po
petletnem mandatu izstopil iz skupine devetih kardinalov, imenovane tudi C9, ki
pripravlja reformo vatikanske kurije. Krajevni tožilec je sporočil, da bo Errazuriz
zaslišan zaradi prikrivanja spolnih zlorab.
DŽUBA — Kenijski jezuit Victor-Luke Odhiambo je bil umorjen v napadu neznanih
storilcev na jezuitsko rezidenco v Cueibetu v Južnem Sudanu. Motivi za napad
niso znani. Odhiamba so opisovali kot predanega Kristusu in ubogim.
MILANO — Sodišče v Milanu je odločilo, da mora nekdanji nuncij Svetega sedeža
v ZDA Carlo Maria Viganò svojemu bratu don Lorenzu nakazati 1,8 milijona evrov.
Iz skupne dediščine po očetu, ki jo je upravljal ter obsega nepremičnine v
vrednosti okoli 20 milijonov in 6 milijonov gotovine, mora plačati polovico od 3,6
milijona evrov, kolikor znaša vrednost prihodkov od upravljanja nepremičnin in
denarnih sredstev.

