Brali smo
FILIPINI — V okolici mesta Santa Cruz na otoku Luzon se širijo dnevni kopi
niklja, ki so v pokrajini povzročili hude gospodarske in zdravstvene posledice.
Polja in vodni viri so onesnaženi z nikljevim oksidom, zato je močno upadla
pridelava poljščin, predvsem riža in manga. Prizadet je tudi ribolov tako v rečnih
ribogojnicah kot ob morskih obalah, kamor se steka onesnažena voda. Michelle de
Guzman iz bližnje vasi je za Ucanews povedala: »Naš riž je rdeč in poln prahu.
Otroci neprenehoma obolevajo in kašljajo.« Največji porabnik filipinskega niklja je
Kitajska.
MUMBAJ, INDIJA — V župniji sv. Petra so s sončnimi celicami, ki so jih namestili
na strehah, pokrili vse energetske potrebe cerkve, šole in drugih župnijskih stavb.
Zimska kurjava zaradi tropskega podnebja ni potrebna.
JERUZALEM — Prvič v zadnjih 1600 letih v Sveti deželi zaradi Covida-19 ni
romarjev. Izgube so se od marce do konca avgusta 2020 povzpele na $300
milijonov. Sveta dežela je v veliki meri odvisna od tujskega prometa, katerega
glavni del so romanja. Tujski promet daje zaposlitev 32.000 prebivalcem: promet,
gostinstvo in turistično vodstvo je vir preživetja za 10.300 družin. Napoved za
bodočnost je še slabša.
VATIKAN — Začasni dogovor med Svetim sedežem in Kitajsko je obnovljen za
dve leti. Po mnenju Svetega sedeža je dogovor “temeljne cerkvene in pastoralne
vrednosti”, vendar ni malo poznavalcev, ki menijo, da je kitajska komunistična
partija dogovor sklenila s figo v žepu. To je tudi mnenje gotovo najboljšega
poznavalca problema, upokojenega hongkongškega škofa, kardinala Zen Zeikiuna.
LJUBLJANA — Razvpiti zdravnik internist Rihard Knafelj se je spomladi na
svojem Facebooku zabaval ob objavah, da kristjani pač ne potrebujejo
respiratorjev, ker svojci molijo zanje. Zdaj pa je iz zdravstvenih krogov prišla
novica, da je on sam postal pozitiven na korona virus. Se vidi, da ima Gospod Bog
palico, ki “paše” na vsako r…!
CELJE — Dijaki 4. i-razreda Gimnazije Celje-Center so na dobrodelnem koncertu
skupaj z druđtvom nekdanjih dijakov te šole, s sošolci, učitelji, starši in podporniki
zbrali 4.500 €, ki so jih namenili štiričlanski družini v hudi stiski iz okolice Celja,

ki živi v stari, dotrajani hiši, ki nima urejene fasade niti kopalnice, zato pa dosti
vlage, tako da imajo otroci kronične bronhitise.
BRUSELJ — Nagrado Saharova, ki jo podeljuje Evropski parlament, letos prejme
demokratična beloruska opozicija, ki se bori za odhod večnega diktatorja in
Kučanovega prijatelja Lukašenka. »Na svoji strani imajo nekaj, česar surova sila
ne more poraziti – resnico,« je ob objavi sporočil predsednik parlamenta David
Sassoli.
VATIKAN — Papež Frančišek je 26. maja odobril razglasitev osmih dekretov s
potrditvijo junaških kreposti, mučeniške smrti ali čudežev v postopkih za
beatifikacijo in kanonizacijo. Med nove svetnike bo prištet tudi francoski duhovnik
bl. Karel de Foucauld, ustanovitelj malih sester, puščavnik, učitelj evangeljske
doslednosti in pionir medverskega dialoga z graditvijo prijateljstva. Med blažene
bosta prišteta ameriški duhovnik Michael McGivney, ustanovitelj reda Kolumbovih
vitezov in francoska laikinja Pauline-Marie Jaricot, ustanoviteljica Papeške družbe
za širjenje vere, živega rožnega venca in soustanoviteljica Misijonskega otroštva.
VELIKA BRITANIJA — »Odpiranje cerkva, vsaj za osebno molitev, bistveno
prispeva k skupnemu dobremu družbe. … Če je primerno odpreti avtomobilske
salone, zakaj ne cerkve, kjer veliko laže spoštujemo varnostne ukrepe?« S temi
pomisleki je kardinal Vincent Nichols, predsednik angleško-valižanske škofovske
konference v pridigi na binkoštni praznik komentiral odločitev britanske vlade, da
kljub pričakovanju vernikov pri sproščanju ukrepov ne vključi cerkve, zaprte od
20. marca.
MOSUL — Iraški nadškof Najeeb Moussa Michaeel iz Mosula je dejal, da se bolj
boji za Evropo kot za svoj rodni Irak, ker je Evropa naivna glede nevarnosti
radikalnega islama. Meni, da migracijska politika v Evropi poteka nenadzorovano,
kar bi lahko posledično vodilo v terorizem. Meni, da smo z ločevanjem cerkve od
javnega življenja odprli prostor islamu in pričeli izgubljati lastno identiteto ter se
pričeli odrekati svoji kulturi in zgodovini.
VATIKAN — Papež Frančišek je ob opoldnski molitvi 25. oktobra naznanil, da bo
v konzistoriju 28. novembra imenoval 13 novih kardinalov. Ti so: generalni tajnik
škofovske sinode Mario Grech, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov Marcello
Semeraro, nadškof v Kigali (Ruanda) Antoine Kambanda, nadškof v Washingtonu
Wilton G. Gregory, nadškof v Capizu (Filipini) José F. Advincula, nadškof v

Santiago de Chile Celestino Aós Braco OFMCap, apostolski vikar v Brunei
Cornelius Sim, nadškof v Sieni-Colle Val d’Elsa-Montalcino Augusto Paolo
Lojudice in kustos svetega samostana v Assisiju (grob sv. Frančiška) Mauro
Gambetii OFMConv. Poleg tega bo imenoval še 4 stare nad 80 let, ki nimajo več
pravice sodelovati v konklavu. Ti so: upokojeni škof v San Cristobal de las Casas
(Meksiko) Felipe Arizmendi Esquivel, apostolski nuncij Silvano M. Tomasi,
papeški pridigar Raniero Cantalamessa OFMCap in župnik v Divino Amore pri
Rimu Enrico Feroci.
LJUBLJANA — Vlada Janeza Janše je potrdila novelo zakona, ki ponovno uvaja
brezplačni vrtec za drugega otroka. Poleg brezplačnega vrtca za drugega otroka,
ki je hkrati s starejšim vključen v vrtec, predlog uvaja tudi brezplačen vrtec za
tretjega in nadaljnje otroke iz iste družine, čeprav otroci niso hkrati v vrtcu. Vlada
bo tako poskusila dvig rodnosti povečati s pomočjo mladim družinam prej, kot če
bi to storila z migracijami. Predlog novele zakona prav tako ureja tudi sankcije za
vrtce, ki ne bodo upoštevali predpisov, ki opredeljujejo pogoje za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje.
LJUBLJANA — Vlada bo v letu 2021 izdala zbirateljske kovance ob 300. obletnici
Škofjeloškega pasijona. Izdanih 500 zlatnikov z nominalno vrednostjo 100 evrov,
1000 srebrnikov z nominalno vrednostjo 30 evrov in 47.250 dvokovinskih
kovancev z vrednostjo tri evre.
ASUNCION, PARAGVAJ — Paragvajska policija je v kontejnerju z gnojilom, ki je
prispel iz Srbije, našla trupla sedmih ljudi, verjetno migrantov. Trije so bili iz
Maroka, eden iz Egipta, za ostale pa še niso ugotovili od kod so bili. Kontejner je
prečkal tudi Hrvaško, ki je bila najbrž cilj migrantov. Kontejner je na poti do
Paragvaja je prečkal še Egipt, Španijo in Argentino.
MEDŽUGORJE — Vatikan je iz Katoliške cerkve izobčil Tomislava Vlašića,
nekdanjega duhovnega spremljevalca vidcev iz Medžugorja. Nekdanji mentor
medžugorskih vidcev, ki je bil leta 2009 laiziran in izključen iz frančiškanskega
reda, se je v škofiji Brescia na severu Italije in drugod še naprej izdajal za
duhovnika in redovnika in je nemoteno nadaljeval svojo dejavnost. Konec
osemdesetih let prejšnjega stoletja je v severni Italiji ustanovil svojo ezoterično
skupnost.
JERUZALEM — Papež Frančišek je Italijana Pierbattista Pizzaballa imenoval za

novega latinskega patriarha v Jeruzalemu. 55-letni frančiškan bo na tem položaju
nasledil Jordanca Fouada Twala, ki je naloge jeruzalemskega patriarha opravljal
od leta 2008 do svoje upokojitve leta 2016. P. Pizzaballa je odtlej patriarhat, ki
poleg Izraela in palestinskih območij obsega tudi Jordanijo in Ciper, vodil kot
apostolski upravitelj, še prej pa je bil kustos frančiškanske Kustodije Svete dežele
(najvišji varuh svetih krajev) in oskrboval hebrejsko govoreče kristjane v
Jeruzalemu.
AFRIKA — Afriški škofje, združeni v Zvezo škofovskih konferenc Afrike in
Madagaskarja (SECAM) so v skupni izjavi opozorili na nevarnost “socialne
bombe” v revnih delih celine in pozvali k odpisu dolgov revnih držav. Velike
multinacionalke, ki služijo s črpanjem afriških naravnih virov, so pozvali, naj
pomagajo pri boju z epidemijo. Afriške voditelje so spodbudili, naj sredstva
namenjajo najrevnejšim in ne skorumpiranim politikom, Afriško unijo k ustanovitvi
solidarnostnega sklada in izboljšanju zdravstvene oskrbe v članicah, vse Afričane
pa k vzajemni pomoči.
VATIKAN — Prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini je novinarjem
predstavil vativision.com – novo storitev Svetega sedeža, ki bo brezplačno
ponujala izbor filmov, dokumentarcev in nadaljevank, navdihnjenih s krščanstvom.
Delovanje t. i. storitve na zahtevo nadzoruje odbor s predstavniki Cerkve in
strokovnjaki za kulturo, umetnost in kinematografijo.

