Brali smo
NEW YORK — Predsednik papeškega sveta za medverski dialog kardinal Guixot
in predstavnik velikega imama univerze Al-Azhar iz Kaira Muhammad Abd alSalam sta 4. decembra skupaj s člani krščansko-muslimansko-judovskega odbora
za uresničevanje dokumenta o človeškem bratstvu, podpisanega 4. februarja v
Abu Dabiju, generalnemu sekretarju OZN dr. Antóniu Guterresu izročila predlog,
da bi 4. februar razglasili za svetovni dan človeškega bratstva. Ob tem sta
povabila OZN k sodelovanju pri organizaciji Mednarodne konference s to temo.
Guterres je pobudo podprl.
MADRID — Na okoljskem vrhu v Madridu med 2. in 13. decembrom v
organizaciji OZN je vatikanski državni tajnik Piero Parolin prebral papeževo
sporočilo. V njem Frančišek ob zadovoljstvu, da okoljska osveščenost na splošno
narašča, izraža globoko zaskrbljenost zaradi prepočasnosti in zamude pri
uresničevanju sklepov Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah iz leta
2015. Bremena skrbi za naš skupni dom ne smemo prelagati na mlade, je opozoril
in povabil h koreniti »spremembi pogleda«, ki bo na prvo mesto postavil skupno
dobro.
VATIKAN — Kardinal Luis Antonio G. Tagle (62 let), dosedanji nadškof v Manili
na Filipinih in predsednik Mednarodne Karitas, je od 8. decembra novi prefekt
Kongregacije za evangelizacijo narodov, pristojne za obsežno področje
misijonskega delovanja Cerkve, nekoč znane kot Propaganda Fide. Tagle je
nasledil kardinala Filonija in je prvi Neevropejec na čelu tega najobsežnejšega
dikasterija.
DUBAJ —Vsak petek, ki je v muslimanskem svetu dela prost dan tako kot pri nas
nedelja, nastajajo na Cesti Oud Metha v bližini cerkve St. Mary’s Catholic Church
sredi Dubaja prometni zamaški in zastoji. To je dan, ko cerkev, ki sprejme 2.300
vernikov in je posvečena Marijinemu vnebovzetju, obišče še več ljudi kot sicer. Z
vseh strani se vali množica in cerkev je kmalu pretesna za vse, ki bi radi vstopili
vanjo. Maše so od jutra do večera: sedem v angleščini, vmes pa še v francoščini,
arabščini, malajalščini, ki je eden od sedemnajstih indijskih uradnih jezikov,
šrilanški singalščini in drugih, za nas bolj ali manj eksotičnih jezikih. Za vse
zamudnike se že pred evangelijem pred vhodom največkrat pojavi tabla z
napisom: »Cerkev je polna.« Prenos maše lahko spremljajo na dvorišču.

BUDIMPEŠTA — »Madžari verujemo, da krščanske vrednote vodijo k miru in
sreči, zato je v naši ustavi zapisano, da je zaščita krščanstva dolžnost naše
države,« je povedal predsednik Viktor Orban ob odprtju mednarodne konference o
preganjanju kristjanov, ki jo je madžarska vlada organizirala od 26. do 28.
novembra. Navzoči so bili številni katoliški, pravoslavni in evangeličanski škofje,
tudi iz Iraka, Sirije in drugih bližnjevzhodnih držav. »Imamo 245 milijonov
razlogov, da smo tu. Toliko ljudi je dnevno preganjanih zaradi krščanske vere,« je
povedal madžarski državni tajnik za pomoč preganjanim kristjanom Tristan Azbej.
INDIJA — Mednarodni svet za človekove pravice s sedežem v New Delhiju je kot
prejemnika ugledne azijske nagrade za ambasadorja miru za leto 2019 izglasoval
salezijanca Thomasa Menamparampila, upokojenega nadškofa nadškofije
Guwahati v pokrajini Assam na severovzhodu Indije. Prepoznali so ga kot
ključnega posrednika pri dialogu in mirovnih procesih med etničnimi skupinami in
verstvi v Assamu. Nagrado je prejel 9. decembra, pred njim jo je med drugimi
prejel tudi Dalajlama.
IZRAEL, PALESTINA — Potem ko je ameriški državni sekretar Mike Pompeo 19.
novembra objavil stališče ameriške vlade, da izraelska naselja na palestinskih
ozemljih, okupiranih leta 1967 na Zahodnem bregu, niso v nasprotju z
mednarodnim pravom, se je 20. novembra Sveti sedež uradno opredelil za rešitev
»dva naroda – dve državi« in med drugim zapisal: »Izraelsko ljudstvo ima vso
pravico živeti v miru, toda enako pravico ima tudi palestinsko.«
NEW YORK — Na povabilo kardiologa prof. dr. Valentina Fusterja, slovenskega
rojaka iz ZDA, je 7. decembra škof dr. Anton Jamnik v New Yorku na konferenci
2.000 kardiologov predaval z naslovom »O izzivih medicinske etike v vedno
hitrejšem razvoju tehnologije«. Poudaril je štiri temeljna načela medicinske etike:
avtonomijo, delati dobro, ne škodovati in pravičnost. Kot se je izkazalo v razpravi
po predavanju, se tudi vrhunski kardiologi zavedajo omejenosti proceduralne,
“sekularne” etike in potrebe po širšem pogledu na presežni vir in nedotakljivo
vrednost človekovega življenja.
KRIŽEVCI — Občina Križevci se je skupaj s partnerji odločila za obnovo kapele
sv. Ane in postavitev spominske sobe rojaku dr. Matiju Slaviču. V spominski sobi
so zbrana njegova dela. Velik del gradiva za razstavo je prispevala in za stalno
razstavo odstopila sorodnica Matilda Slavič. Vsi razstavljeni eksponati so bili last
dr. Matija Slaviča. Pred odprtjem obnovljene kapele sv. Ane in spominske sobe je

murskosoboški škof Peter Štumpf v križevski cerkvi daroval mašo, po njej pa ju je
blagoslovil. Domači župnik Štefan Vinkovič je predstavil zgodovino kapele,
profesor zgodovine Franci Čuš pa je spregovoril o dr. Matiju Slaviču in
pomembnih zaslužnih duhovnikih, ki so pred 100 leti vplivali na potek zgodovine.
Navzoče je pozdravil tudi župan Branko Belec.
VATIKAN — Po podatkih Letopisa katoliške Cerkve, ki vsako leto izide v
Vatikanu, narašča število škofov in stalnih diakonov, manjša pa se število
duhovnikov, bogoslovcev in redovnikov ter redovnic. V Aziji se je število
katoličanov od 10,9% dvignilo na 11,1%. Število vseh katoličanov na svetu je zdaj
1 milijardo 329 milijonov.
VATIKAN — »Čudež je potreben, saj je prav tam Božji prst. Brez jasnega
Gospodovega posega ne moremo naprej v postopkih kanonizacije.« Tako je papež
Frančišek 12. decembra ob 50-letnici Kongregacije za zadeve svetnikov, ki jo vodi
kardinal Angelo Becciu, potrdil pogoj čudeža pri postopkih kanonizacije, razen v
primerih mučeništva. »Svetniki niso nedosegljivi zgledi, temveč so nam blizu,« je
še povedal.
RIM — Marija si ni lastila Kristusovih lastnosti, zato ji ne moremo pripisati naziva
soodrešenica. Od Sina, edinega Odrešenika, si ni ničesar prisvojila, dajala je in
bila njegova učenka. S temi poudarki je papež Frančišek med praznovanjem
Marije iz Guadalupe, 12. decembra, v Baziliki sv. Petra odgovoril na peticijo
nekaterih teologov, škofov, duhovnikov in redovnikov za razglasitev dogme, da je
Marija soodrešenica. To srednjeveško zamisel sta zavrnila koncil pa tudi nauk
Benedikta XVI.
ŠVICA — Ob naraščajočem številu samomorov z zdravniško pomočjo v Švici so
tamkajšnji škofje 2. decembra po tridnevnem srečanju v Luganu objavili
dokument, ki na 30 straneh odločno svari pred zlom samomora, vabi k
spremljanju bolnikov in starejših in spodbuja k razvoju medicinske etike in
paliativne oskrbe umirajočih.

