
Aleksander Lucu

15Foto: Alenka Žavbi {E)@t
1

KATEHUMENAT KOT CERKVEN) K!CKSTARTER

Verska šola za nekdanje partijce
Ned učenci so tudi nekdanji komunisti, ki so leta 1 9 9 1  presedlali na desno, da so prek 
politike in tajkunskih trikov prišli do velikih premoženj, in jih je kljub vsej pogoltnosti le 
rahlo zapekla vest -  Odrešitev je enostavna: prek katehumenata se zleze v na roge cerkvi, 
daruje lep prispevek in že sledijo odpustki, ki se jih Zveza komunistov ni znala domisliti

Posvetno-cerkveni, lahkotno gejev
ski lobi je skrbno pripravil program 
in dan (takoj po zahtevkih sloven
ske rimskokatoliške cerkve po več- 
desetmilijonskih odškodninah zara
di neizdanih dovoljenj za drvarsko 
mesarjenje po gozdovih slovenske 
m etropole), daje lahko predsednik 
države Borut Pahor ugledal zeleno 
luč za obisk Vatikana, kjer so mu na
ložili huda bremena, da se bo odo- 
brovoljila slovenska Cerkev in ga 
lahko še bolj stisnila v zanko enos
transke klerikalne sprave. Opom
njen je bil, naj samo posluša in nič 
ne ugovarja, kajti niti slučajno ni po
zabljena veličastna blamaža, ko je 
Borut Pahor kot predsednik vlade v 
čakalnici Vatikana dobil odpoved 
obiska pri papežu Benediktu XVI., 
ker visokost menda ni imela časa.

izsiljevali že Drnovška
Predsednik države Borut Pahor je 
pač politik, ki vedno potrebuje nad 
seboj občudovano osebo, ld mu 
ukazuje (po cenjenem kolegu Bori
su Ježu zagata izvira iz otroštva in 
povzroča neozdravljivo narcisoid
nost). Tako si je kot predsednik vla
de omisli) dr. Dimitrija Rupla, pred 
predsedniškimi voiitvami se jc po
dredi) Janezu Janši, zdaj pa si je za
želel, da bi bil nad njim sam papež 
Frančišek, ki v enaki meri kot Pahor 
s figo političnega marketinga v žepu 
oznanja svetovno spravo. Na kaj vse 
je Pahor pristal za vatikanskim ob
zidjem (v paketu zadolžitev je bil tu
di obisk v Argentini), se bo sčasoma 
zvedelo, toda za ukrepanje bo ver
jetno prepozno. Treba se je samo 
spomniti, kako »prijazen« je bil Va
tikan do Slovenije (naglo so kardi
nali priznali Slovenijo, ker jim je pr
va demokratična slovenska vlada 
obljubila, da bodo dobili nazaj vse,

kar si bodo poželeli), ko je kakšnih 
deset let po vstopu Slovenije v EU 
dogodke javno obelodanil pribočnik 
dr. Janeza Drnovška Borut Šuldje 
Niti najožje vodstvo LDS ni vedelo, 
kako ponižno in v najstrožji tajnosti 
se je moral dr. Janez Drnovšek po
gajati s slovensko RKC (in posredno 
z Vatikanom), ki sta jo zastopala 
nadškof in metropolit dr. Franc Ro
de ter vedno sovražno razpoloženo 
vodstvo Slovenske škofovske konfe
rence. Po izsiljevalskih pogajanjih, 
ld zanesljivo niso bila prijazna do 
Slovenije, je bilo ogorčenje v LDS 
tako silovito, daje dr. Drnovšek celo 
razmišljal, da bi zapustil stranko. 
Tudi zato je bil dr. Drnovšek hudo 
zagrenjen, ko je smetano ob vstopu 
Slovenije v EU z veliko žlico snedel 
takratni predsednik vlade Anton 
Rop (premier je postal na predlog 
Drnovška), ld ga je doletela tudi čast 
(zgodovina bo pokazala, za kakšno 
čast je šlo), da je pod vladavino pa
peža Janeza Pavla H. podpisal prvo 
slovensko vatikansko državno po
godbo, za katero je že zdaj jasno, ka
tera stran iz nje v)eče korist.
In zdaj si samo )ahko preds<av)jamo,

kaj je Pahor moral na štiri oči oblju
bljati v Vatikanu, če je moral skupaj 
s Karlom Erjavcem sprejeti najvišja 
dekorativna odlikovanja Malteške
ga viteškega reda, ki je tako dobil 
kot nekakšna druščina mrtvih pes
nikov popolno diplomatsko prizna
nje v Sloveniji, slovenski malteški vi
tezi pa moč, o kateri so lahko le sa
njah. Samo za obuditev spomina 
imena najbolj znanih slovenskih 
maltežanov: kardinal dr. Franc Ro
de, nekdanji generalni državni toži
lec in večni častilec bele garde An
ton Drobnič, nekdanji upravitelj 
Zavoda svetega Stanislava, prijatelj 
in duhovni vodja nekdanjega gene
ralnega direktorja slovenske policije 
Marka Pogorevca častiti Borut Ko
šir, nekdanji notranji minister in 
zdaj na zunanjem ministrstvu zadol
žen za izgubljene slovenske popot
nike po svetu Andrej Šter, baronica 
Kiti Lazarini in recimo še dr. Avgust 
Mencinger, brat ekonomskega gu
ruja Jožeta Mencingerja. Zdaj lahko 
k sebi pripišejo še Pahorja in Erjav
ca, ki ju zanesljivo čaka tudi ponud
ba Opusa dei, kot se je zgodila tudi 
dr. Janezu Drnovšku. Samo med-

Janeza Drnovška in Antona Ropaje že stiskal Vatikan.

Borut Košir in Marko Pogorevc poznata pot do papeža.

Mic: kar precej slovenskih članov 
Opusa dei bi se ldjub fanatičnemu 
klerikalizmu rado odpovedalo član
stvu, saj so zahteve za »prostovolj
ne« finančne prispevke vsak mesec 
višje, vendar kdor je enkrat notri, 
ven ne more več! Kaznovanja so 
menda nepredstavljiva! Sicer pa se 
ve, da je slovenskemu Opusu dei us
pel vdor med prostozidarje po ena
kem ldjuču, kot je nekdanja partija 
»delegirala« svoje med rotarijce in 
lionse.

Ljubljana Piccola Vaticana
Nesporno so na Pahorja močno pri
tisnili tudi z uvedbo verouka v šole 
(seveda ne samo cerkvene), kajti če 
ne drugače, vsaj po hrvaškem pravi
lu, daje treba »Franceka« že malega 
naučiti igrati na harmoniko in meta
ti denar v pušico, kajti le tako se 
duhovščini ni bati za udobno ži
vljenje tudi v prihodnosti. Slovenski 
obisk v Vatikanu je tudi dobil opo
zorilo, da ob slučajno sprejetem za
konu o davku na nepremičnine ne 
bi pomis)i)i na kakršne koti cerkve
ne dajatve, čeprav ima stovenska 
RKC samo v Ljubljani ob sakralnih 
tudi nešteto znanih in neznanih 
povsem posvetnih nepremičnin, ki 
jih za lepe denarje oddajajo (ukvar
janje z donosno dejavnostjo Airbnb, 
oddajanjem stanovanj, po naših za
konih Se ni dovoljeno). Sicer pa v 
Ljubljani na Taboru in Poljanah 
vsak dan Več starih vi) prehaja v cer
kveno last (že v Trstu pravijo Lju
bljani Piccola Vaticana), dobesedno 
noč in dan pa delujejo verske usta
nove okoli cerkve svetega Jožefa 
(včasih so bili v njej studii Viba Bi
rna), seveda v Ulici Janeza Pavla II.,

kjer je tudi nova palača papeškega 
nuncija. Trenutno je v duhovnem 
centru svetega Jožefa najbolj obiska
na večerna verska šola z imenom 
Katehumenat, ld je namenjena 
odraslim nevernikom, ki si želijo 
vstopiti med vernike katoliške cer
kve in seveda sprejeti zakramente. 
Šolanje (prepariranje) običajno traja 
eno leto in se konča na veliko sobo
to pred veliko nočjo, ko novinci 
sprejmejo zakrament krsta in prvič 
sodelujejo pri maši (pa ja ne kot mi
nistranti!). Zanimivo, da so se za pri
krit katehumenat odločili tudi nek
danji komunisti, ki so leta 1991 pre
sedlali na desno, da so prek politike 
in tajkunskih trikov prišli do velikih 
premoženj (ne bomo naštevali že ti
sočkrat zapisanih imen in priimkov) 
in jih je ldjub vsej pogoltnosti le 
rahlo zapekla vest. Odrešitev je eno
stavna. Prek katehumenata se zleze
v naročje cerkvi, daruje lep prispe
vek (recimo za nova cerkvena vrata 
z vgrajenim bronastim likom dežur
nega nadškofa) in že sledijo odpus- 
tki, ki sc jih Zveza komunistov ni 
znata domisliti. Pravzaprav je ka
tehumenat sodobno cerkveno viso
ko donosno kickstarter podjetje.
Je Pahor v Vatikanu povedal, da je 
Uradni list Demokratične federativ
ne Jugoslavije 5. avgusta 1945 prine
se! z amnestijo osnovni in dokončni 
pravni zakon z odpustkom za vse, ki 
niso bili med drugo svetovno vojno 
na strani zavezništva, razen za zlo
čince in tiste, ld so pred odgovornos
tjo pobegnili v tujino? V ZDA, Av
stralijo in tudi Argentino sicer pape
žu Frančišku prvo, mnogim Sloven
cem pa drugo domovino. Dočakali 
so tudi Boruta Pahorja! H

maja rerm

Molk je zlato, kajne, Miša?
»Najlepše mesto na svetu« nima 
samo Odprte kuhne, »najlepše 
mesto na svetu« ima tudi odprto 
sceno. Vbrizgavanje česar koli v 
žilo sredi belega dne na klopci v 
parku v strogem centru »najlepše
ga mesta na svetu« je vsakdanji 
prizor, ob katerem se meščani in 
meščanke le obračajo stran v upa
nju, da se od »vbrizgovalca« od 
daleč niso česa nalezli in da njiho
vi otroci, vnuki in drugi potomci 
tega nikoli ne bodo počeli. Tudi 
oblast »najlepšega mesta na svetu« 
se dela, kot da ničesar ne vidi, od
prta scena pa kot Odprta kuhna 
neprestano širi svojo ponudbo in v 
svoja nedrja zvablja čedalje večje 
množice.
Da se s takim in podobnimi spre
nevedanji ne ukvarjajo samo v 
»najlepšem mestu na svetu«, am
pak po vsej Sloveniji, pa še o nešte
tih drugih problemih, s katerimi se 
morajo spopasti »normalna« ži
vljenja, ko trčijo s svetom odvisno
sti, a tudi o tem, kako se lotiti reše
vanja zadeve, so spregovorili za to 
področje poldicani -  ustanovitelj 
prvega centra za pomoč odvisni
kom, zdravnik, specialist socialne

medicine Milan Krek, predstojnik 
Centra za odvajanje od prepove
danih drog Univerzitetne psihia
trične klinike Ljubljana, zdravnik, 
specialist psihiatrije Andrej Kaste
lic, psihoterapevtka, zdravnica in 
svetovalka v Združenju DrogArt 
Mina Paš in nekdanji odvisnik 
Aleksander Petrič. Resnega, na 
trenutke šokantno odgovornega 
pogovora z njimi pa se ni lotila 
kakšna na zdravstvenem ah social
nem področju proslavljena novi
narska veteranka, pač pa največja 
zvezdnica razvedrila v zgodovini 
slovenske televizije Miša Molk. Za 
nameček tega ni storila pred ka
merami, ampak v svoji novi oddaji 
Govori molk, ki jo  kot poddajo 
(angleško podcast) pripravlja za 
Multimedijski center RTV Slove
nija. Ker gre »zgolj« za zvočni in 
ne tudi vizualni zapis, se je vodi
teljica lahko bolj kot poudarjanju 
ženskih atributov posvetila pripra
vam na pogovor in vsebini. In bilo 
je odlično.
»To mi deli, Miška!« bi ji moral za
klicati Borut Pahor (glede na dej
stvo, kdaj je ona plesala maturant^ 
sko četvorko, se verjetno nihče ne

Andrej Kastelic -  hvala!

bi zgražal nad njegovimi beseda
mi), če bi slišal njeno oddajo, a je 
ni. Pa ne samo zato, ker je predse
dnik države tako zelo zaposlen, 
Vatikan, Argentina, Škofljica, hu
de jame ... Bolj je za neprepoznav
nost Mišinega dela krivo to, da se 
na RTV Slovenija sploh nihče res
no ne ukvarja s promocijo. Pa koli
ko ljudi sploh ve, kaj je to podda- 
ja!? Kdo je že slišal, da ima Miša 
Molk svojo poddajo? Koliko po
tencialnih poslušalcev ima lahko 
taka zvrst medija? Če bi bila Miša 
Molk, velika Miša Molk, slavna 
Miša Molk, pri katerem koli dru-

Miša Molk -  to  mi delaj

gem mediju pripravljena voditi po
dobne pogovore, bi bila z njeno 
podobo na velikih obcestnih pla
katih in osvetljenih panojih v cen
trih mest preplavljena vsa država, 
Bila bi na naslovnicah vseh vpliv
nih tiskanih medijev, v člankih o 
njej pa se ne bi razpravljalo, koliko 
plastičnih operacij je že imela, če 
sploh kakšno, in o tistih njenih so
jenih in nesojenih ljubimcih, am
pak o resnosti novinarskega pokli
ca, ki se ga je končno odločila 
opravljati in ima za to vse potreb
ne izkušnje, znanje in kilometrino. 
Tudi zato je Miša med pogovorom

Tomaž Perovič -  ve, kako!

o drogah v svoji poddaji znala 
utihniti in glavno besedo prepustiti 
gostom, ki o izbrani temi vedo veli
ko več kot ona, in dokazala, da je 
res Voditeljica. In zanesljivo ne sa
mo za razvedrilo pred malimi zas
loni, ampak za čisto resen in dos
tojen program! H

P. S.:
Če bi generalni direktor RTV Slovenija 
postal Tomaž Perovič, bi Mišo Molk pr
vič v njeni karieri obravnavali kot pravo 
zvezdo. Žal pa tisti, ki imajo že toliko let 
v svoji pasti državno radiotelevizijsko hi
šo, v pol leta ne zmorejo spisati niti razpi
sa za novega generala.


