
Človeške organe jemljejo 
živim osebam
Društvo za zaščito ustave in žrtev cer-
kve meni, da je možganska smrt, ki je 
tudi kriterij za odvzemanje organov, v 
nasprotju z ustavo.

Cerkvenega bogastva 
se drži kri
Cerkev je do neizmernega bogastva 
prišla v veliki meri po kriminalni poti 
z ropanjem, ubijanjem, lovom na de-
diščino…

Ali je varuhinja človekovih 
pravic proti krstu otrok?
Na tisoče dojenčkov je prisilno kr-
ščenih, država pa hlapčevsko molči. 
Bo molčala tudi varuhinja človeko-
vih pravic?
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Lačni čakajo . . . kdaj se bo delilo v Vatikanu?
Lepe besede so hitro izgovorjene, toda, jim bodo 

sledila tudi dejanja? Vsepovsod po svetu ljudje 
trpijo zaradi lakote in draginje. Nekateri ste verje-
tno slišali, kaj je letos oznanil papež: »Čas posta 
nas vabi, da odpremo srce za materialno in dušev-
no stisko soljudi, v kateri Kristus sreča ljudi«. Pa-
pež je prisotnim na avdienci priporočil, »naj bodo 

velikodušni in delijo čas, dobrine in vero z revnimi 
ljudmi«. Tako radio Vatikan (27.2.08)

Če  ubožni potrebujejo katoliško vero, naj bo 
zaenkrat odprto. Kar bi vsekakor potrebovali, 

je neizmerno bogastvo Vatikana: zlato, devize, del-
niški paketi in nepremičnine na najboljših legah. 

Kdaj bo Vatikan te zaklade razdelil med revne po 
svetu, tako kot bi to storil Jezus iz Nazareta?  Vir: 
Mahnmal-Aktuell 2/08

Žrtev pedofilskega 
župnika je z obsodbo 

zadovoljna

Župnik Albin Žnidarič je bil sredi sep-
tembra zaradi pedofilije obsojen na 

pet let in pol zapora. Sodba še ni prav-
nomočna, kajti odvetnika obsojenega 
župnika Martin Hebar in Viktor Osim 
sta napovedala pritožbo. »Z obsodbo 
sem zadovoljen. Del vsega mi bo vedno 
ostalo v spominu, tako da se mi v celoti 
ni odvalil kamen od srca, saj se nikomur 
ne bi,« nam je povedala ena od številnih 
žrtev pedofilskega župnika, ki je v času 
sojenja spolnega iztirjenca videla samo 
enkrat, na glavni obravnavi, vendar nista 
nič govorila. Po mnenju žrtve je k hitrej-
šemu razpletu sojenja malo pomagalo 
tudi to, da je bila zgodba o Žnidariču in 
njegovih perverznostih prvič v javnosti 
objavljena v časopisu Razmisli. In kakšen 
je danes odnos žrtve do katoliške cerkve? 
»Moj odnos do katoliške cerkve je očitno 
drugačen kot pri ostalih, vendar ne bom 
trdil, da je za to krivo vso to dogajanje. 
Že prej sem imel svoja mišljenja o tem, 
vendar ne bi na dolgo in široko razlagal o 
tem, saj ne bi rad nikogar užalil.«

Papež Benedikt XVI. je bil spomladi 2008 na 
obisku v ZDA. Pomemben del tega obiska so   

sestavljala tudi vprašanja v zvezi s pedofilijo in 
škodo, ki jo je zaradi tega imela katoliška cerkev. 

Po poročanju medijev je papež med obiskom de-
jal, da ga je sram in da ne bo več dovolil ped-

ofilije v katoliških vrstah, ker je to nedopustno in v 
nasprotju s cerkvenimi nauki. V cerkvi ne more biti 
več prostora za pedofile in da bodo iz nje izključili 
vse pedofile, je še poudaril papež.   

Omenjene papeževe besede so jasne. Zato sedaj 
sprašujemo papeža, ali je iz cerkve že izklju-

čil pedofile? Ali je držal besedo, ki jo je javno dal? 
Papež naj javno pove, kdaj in katere pedofile je iz-
ključil iz cerkve. Javno naj pove, da je npr. tega in 
tega katoliškega duhovnika zaradi pedofilje izob-
čil, saj so spolne zlorabe po cerkvenem nauku hud 
greh. Če ni izključil pedofilov iz cerkve, oz. noče 
tega storiti, ali niso bile potem njegove besede o 
izključitvi vseh pedofilov iz cerkve samo prazne 
besede? 

Seveda se papeževe besede raztezajo tudi na 
Slovenijo. Tudi v Sloveniji mora katoliška cer-

kev izključiti vse pedofile, kot je to odredil papež. 
Zato sprašujemo tudi slovenske škofe, ali so že 
poskrbeli za izključitev katoliških pedofilskih du-
hovnikov in katoliških pedofilskih laikov? Če niso, 
zakaj ne? In kdaj bodo? Kajti tudi v Sloveniji je 
kar nekaj duhovnikov, ki so spolno zlorabljali otro-
ke in zoper katere so vodili in se še vodijo kazenski 
postopki. Pa tudi če niso bili vodeni civilni kazen-

ski postopki, to na ugotavljanje spolnih zlorab, ki 
so jih in jih še počenjajo katoliki, samo po sebi ne 
more vplivati. Cerkev ima namreč svoja sodišča 
oz. organe in lahko te postopke izpelje sama.

» . . . prodaj svoje imetje in daj denar revnim, 
tako boš imel trajen zaklad v nebesih«. Ta na-

ložba (Mt.19, 21) nebeškega borznega specialista 
Jezusa je, kot zgleda, za današnje cerkvene dosto-
janstvenike preveč tvegana – predvsem zato, ker je 
ni možno naložiti na noben zemeljski konto. Na-
mesto tega iščejo vedno nove priložnosti, da svoje 
zemeljske zaklade povečajo na vse načine, ki so 
možni na zemlji.

Tole pa ni ostalo neopaženo. V Španiji se o cer-
kvi veliko govori, ker so škofje v Madridu in 

Burgosu investirali denar v farmacevtsko firmo

Pfizer, ki med drugim izdeluje tudi kontracep-
cijska sredstva depro-provera. Razen tega je, 

tako časopis El Pais, cerkev investirala v firme za 
proizvodnjo likerja. »Kdor ima skrbi, ima tudi li-
ker«, pravi Wilhelm Busch. Obratno pa opazoval-
ci pravijo, kdor ima skrbi, investira v liker. Vedno 
več ljudi izstopa iz cerkve tudi v Španiji – zato je 
finančna baza majava. Tisti s težkimi prihodki se 
tako poskušajo obdržati s pomočjo borznih naložb. 
Seveda pa pri tem marsikdaj tudi kaj spodleti. Cer-
kveni finančni žonglerji naj bi izgubili 20% samo 

zaradi nove svetovne borzne krize, ker so delali 
posle z nepreglednimi fondi. Te kritike cerkev za-
vrača z običajno aroganco.» Kam naj torej gredo s 
cerkvenim denarjem? Mogoče na luno? Cerkveni 
denar mora biti na trgu!« To je že leta 2001 ugo-
tovil takratni finančni predstavnik za tisk pri špan-
ski škofovski konferenci, Bernardo Heráez. Vemo, 
kako bi na to vprašanje odgovoril Jezus.

Da si pridobiš zaklad v nebesih, nikakor ni tre-
ba leteti na luno. Zadostuje že, da se spomni-

mo, kaj je profesor ekonomije Juan Torres López 
zapisal cerkvi v spominsko knjigo. »Sram naj jih 
bo zaradi takih investicij, ker ta denar v resnici 
sploh ni njihov, ampak so ga velikodušno podarili 
tisti, ki so želeli podpreti družbeno koristne stvari.« 
Cerkvene špekulacije na borzah pa niso samo čisto 
katoliški problem. Kritike je deležna tudi luteran-
ska cerkev na Švedskem, ki je del svojega velikega 
premoženja investirala v orožje in proizvodnjo al-
koholnih pijač.

Trgovina z orožjem je donosen posel.Tudi letos 
je dosegla nove rekorde. Švedska evangeličan-

ska cerkev pri tem pridno služi. Vir: Mahnmal-Aktu-
ell, 2/08

Ali je cerkev že 
izključila pedofile, 

kot je obljubil papež Kje vse je cerkveni 
denar?

Orožje, kontracepcijska
sredstva,  liker Volja vernih darovalcev je 

povsem drugačna

Investicije v kontracepcijska
sredstva

Evangeličanska cerkev je del svoje-
ga premoženja investirala v orožje.

Tako se živi v Vatikanu V neskončni bedi na milijone ljudi

20 ton indijanskega zlata
»Koga ne spreleti groza, ko gleda z 20 to-
nami čistega zlata okrašen oltar v seviljski 
katedrali in se pri tem spomni na prelito kri 
Indijancev v rudnikih?« (Enrrigue Rosner) 
O poravnavi in povrnitvi plena cerkev se-
veda ne razmišlja.

Z roparskih pohodov v kolonije so prinaša-
li zlato za okraševanje cerkva v Španiji itd. 
Za to zlato so prelili kri domorodcev. Že 
zdavnaj bi ga morali pretopiti in vrniti tem 
ljudstvom. Vir: Mahnmal – Aktuel, 1/2006

Roparski pohodi v kolonije
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Človeške organe jemljejo živim osebam 
V Sloveniji se je razmahnila transplantacijska dejavnost. Organi za presajanje se lahko odvzamejo živim kot tudi mrtvim ljudem. Posebej sporen je odvzem 
delov telesa osebam, pri katerih je ugotovljena možganska smrt. Zanjo je značilno, da naj bi možgani „odmrli“, kar v posledici pomeni, da je tudi človek 
umrl. Da se lahko presadi nek organ, mora biti ta živ, saj si z mrtvim organom prejemnik ne more pomagati. Da pa je organ živ, ga je potrebno odvzeti živi 
osebi. Zato je „možgansko mrtev“ človek v trenutku možganske smrti lahko še vedno živ. To pa pomeni, da je sistem možganske smrti v nasprotju z ustavo.

Možgansko mrtvi so ponovno oživeli

Duševne posledice pri 
prejemnikih organov

Ali je možganska smrt v skladu z ustavo?

Zato smo vladi predlagali, da spremeni Zakon o 
odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa 
zaradi zdravljenja (ZOPDCT) in v njem črta tudi 
določbe o možganski smrti. V nadaljevanju poda-
jamo povzetek tega predloga, ki si ga lahko v celoti 
preberete na naši spletni strani. 

1. Razvoj medicinske znanosti je omogočil 
transplantacijsko dejavnost. V okviru tega se 

je pojavil tudi termin možganska smrt, predvsem 
v zvezi s presajanjem srca. V Sloveniji je dovolje-
no odvzeti dele telesa tudi osebi, pri kateri je ugo-
tovljena možganska smrt in ob izpolnjevanju še 
drugih pogojev. Možganska smrt je dokončno in 
nepovratno prenehanje delovanja celotnih možga-
nov pri osebi, ki se ji ob umetnem dihanju vzdržuje 
delovanje srca in krvnih obtočil. Vezati smrt člove-
ka na pojem možganske smrti, je v nasprotju s 17. 
členom ustave, ki določa, da je človekovo življe-
nje nedotakljivo. Pojem možganske smrti namreč 
izhaja iz stališča, da je človekovo življenje samo 
tisto, kar je v možganih, oz. so možgani življenje, 
in da ko možgani odmrejo, oz. njihova aktivnost 
ni vidna na podlagi pregledov oz. raziskav, ki jih 
določi stroka, človek umre in v njem ni več življe-
nja. Je mrtev, kar pa je zmotno. Da se lahko presa-
di nek telesni organ, mora biti ta organ živ, saj si 
z mrtvim prejemnik ne more pomagati. Da pa je 
organ živ, ga je potrebno odvzeti živi osebi. To pa 
pomeni, da je oseba, ki ji je odvzet nek organ, v 
trenutku odvzema lahko še živa. Ker se pri osebi, 
pri kateri je ugotovljena možganska smrt, odvzame 
del telesa in je ta del živ, pomeni, da je ta oseba 
v trenutku odvzema lahko še živa. Živemu preje-
mniku je potrebno presaditi žive organe, z mrtvi-
mi si nima kaj početi. Če človeku še deluje srce, 
je po strokovnih navodilih za opravljanje mrliške-
ga pregleda živ, po pravilniku o možganski smrti 
pa je isti človek lahko že mrtev. Skrajno čudno! Iz 
navedenega je jasno razvidno, da je oseba, pri ka-
teri je ugotovljena možganska smrt, še živa. Oseba 
ni umrla v trenutku ugotovljene možganske smrti, 
temveč kasneje, mogoče takrat, ko ji je bilo odvze-
to srce ali pljuča. Zato možganska smrt ne more 
biti smrt, temveč je lahko eventualno samo zače-
tek procesa umiranja, ki lahko traja različno dolgo.

2. Opisano pomeni, da je odvzem delov telesa 
zaradi presaditve po sistemu možganske smr-

ti v nasprotju s 17. členom ustave, ki med drugim 
določa, da je človekovo življenje nedotakljivo. V 
primeru odvzema organov v sistemu možganske 
smrti je namreč dajalec še vedno živ in umre ka-
sneje, mogoče z odvzemom srca, pljuč oz. dru-
gih življenjsko pomembnih delov telesa. To pa 
pomeni, da je njegovo življenje lahko prenehalo 
z odvzemom organov in ne že, ko je ugotovljena 
možganska smrt. Njegovo življenje tako ni nedo-
takljivo, saj je vanj grobo posegel nekdo drug. Pod 
varstvom omenjene ustavne določbe je celotno 
človekovo telo in ne samo možgani. Ustava varu-
je z nedotakljivostjo življenja tudi življenje v srcu, 
dušo, … Ali lahko znanost dokaže, da v srcu mož-
gansko mrtvega človeka ni več življenja? Ali lahko 
to dokaže tudi za možgane?

3. Da gre pri možganski smrti šele za proces 
umiranja, ki se lahko konča s smrtjo ali pa 

tudi ne, dokazuje primer iz ZDA. Velmo Thomas, 
Američanko, ki je bila priklopljena na aparaturo za 
umetno vzdrževanje pri življenju, pri čemer njeni 
možgani že 17 ur niso kazali dejavnosti, so zdrav-
niki odklopili od aparatur. Deset minut po tistem, 
ko so odklopili napravo, ki jo je umetno držala pri 
življenju in so se zdravniki že pripravljali, da ji iz-
režejo organe za presaditev, se je Velma naenkrat 
prebudila. Kasneje, ko je njen sin prišel k njej, je 
normalno govorila. - Bo mrtva postala mati?, je bil 
naslov članka v Večeru dne 29.1.2005, v katerem  
je bilo napisano, da ohranjajo pri življenju nosečo 
žensko, katere možgani so bili klinično mrtvi in 
koma nepovratna, zato da bi lahko rodila otroka. 
Ali lahko mrtva oseba rodi živega otroka? Britan-
ski znanstveniki so ugotovili, da se zavest ohranja 
še potem, ko možgani že nehajo delovati in nastopi 
klinična smrt. Preučevali so, kaj se dogaja v mož-
ganih, ko ne opravljajo nobene funkcije več. Ugo-
tovitve so jih presenetile: pri pacientih je bilo za-
znati dobro strukturirane, jasne miselne procese ali 
spominjanje, čeprav možgani niso več kazali zna-
menj delovanja. Skupina ameriških in britanskih 

znanstvenikov bo tri leta preučevala zunajtelesne 
izkušnje več kot 1500 srčnih bolnikov, ki so bili 
zaradi srčnega napada klinično mrtvi, vendar so jih 
zdravniki vrnili v življenje. Znanstveniki že dolgo 
vedo, da smrt ni dejanje, ki se zgodi v trenutku. Po 
srčnem zastoju, ko ljudje nehajo dihati ter ko srce 

in možgani ne delujejo več, sledi obdobje, ki lahko 
traja od nekaj trenutkov do ure ali celo več, v kate-
rem lahko medicinsko osebje človeka oživi. Ome-
njeni dogodki dokazujejo, da so lahko predstave 
znanstvenikov o tem, kdaj nastopi smrt, kaj smrt 
sploh je in podobno, mnogokrat zmotne. Seveda to 
velja tudi za možgansko smrt. Poleg tega pa znan-
stveniki spreminjajo kriterije za možgansko smrt. 
Tako je multidisciplinarna skupina znanstvenikov v 
Sloveniji leta 1996 izdelala tretjo generacijo krite-
rijev za možgansko smrt. Ti se razlikujejo od tistih 
iz leta 1982. Ali to pomeni, da se možganska smrt 
spreminja? V glavnem se za snemanje možganske 
električne aktivnosti uporablja EEG. Ta odseva 
neko stanje možganov v trenutku merjenja, rezul-
tat merjenja pa je v bistvu odvisen od občutljivosti 
aparature. To pa pomeni, da je možno, da bo sedaj 
EEG pokazal stanje npr. nič - »možgansko« smrt, 
kakšna druga aparatura, ki bi bila bolj občutljiva, 
pa bi pokazala možgansko aktivnost, ki bo večja 
od nič. Torej, v možganih bi še vedno potekali pro-
cesi, samo EEG kot manj občutljiva aparatura jih 
ne bi zaznala. Po EEG je človek možgansko mrtev, 
po bolj občutljivi aparaturi pa ne.

4. Slovenska ustava v 35. členu določa, da je za-
gotovljena ne samo nedotakljivost človekove 

telesne celovitosti, temveč tudi duševne. To pome-
ni, da ustava priznava dušo, vendar je ne definira 
in ne pove, kaj je duša. To pa pomeni, da ustava 
varuje osebno definicijo duše, torej tako kot si jo 
zamišlja vsak posameznik. Telo in duša torej tvori-
ta človeka in njegovo življenje, ki je varovano tudi 
po 17. členu ustave. V dušo po ustavi ni mogoče 
posegati. Možganska smrt ne obsega kriterijev, ki 
bi se kakor koli dotikali duše in njene celovitosti. 
Dušo popolnoma zamolčijo. Zato je sistem mo-
žganske smrti v nasprotju tudi z ustavno določbo 
o nedotakljivosti človekove duševne celovitosti, 
saj hudo posega vanjo in ne upošteva pri mnogih 
ljudeh nespornega dejstva, da je duša del človeko-
vega življenja. Poleg tega pa država sploh ne poja-
snjuje javnosti, kakšen vpliv ima odvzem organov 
na dušo darovalca oz. duševno integriteto daroval-
ca, kar bi vsekakor morala, saj priznava dušo. Ta 
molk države je v nasprotju s temeljnimi človekovi-
mi pravicami, kamor seveda spada tudi pravica do 
informacij o vseh možnih posledicah odvzema oz. 
presaditve delov telesa.

5.  Znano je, da je nek moški iz Južne Karoline 
dobil novo srce osebe, ki je storila samomor, 

nato pa se poročil z vdovo tega samomorilca in ka-
sneje tudi sam naredil samomor. To in mnogi drugi 
podobni dogodki so za mnoge dokaz, da obstaja 
duša, ki se prenaša s srcem oz. je duša umrlega 
preko svojega srca ali drugih organov, ki so sedaj 
v novem telesu vezana na prejemnika tega orga-
na. Zato mnogi tudi menijo, da se duša brani pred 
odvzemom srca oz. drugih organov. O tem pričajo 
tudi poročila zdravnikov in sester, ki so opazova-
li, da so se domnevno mrtvi bolniki na operacijski 

mizi z vso močjo branili pred odvzemom organa, 
tolkli okoli sebe, se dvignili in poskušali zdravnika 
odriniti. To obnašanje »mrtvih« se poskuša prepre-
čiti z narkozo ali s privezom telesa. Zakaj narkoza, 
če je človek že mrtev?

6. Vsak človek ima ustavno pravico do varnosti. 
Ali jo tudi ima v primeru možganske smrti, 

ko se lahko zgodi, da mu še živemu odvzamejo 
srce – mu pri živem telesu izrežejo srce in ga s tem 
ubijejo? Človek sploh ni varen pred takšnimi pose-
gi, saj se po 15. členu ZOPDCT deli telesa lahko 
državljanu RS odvzamejo tudi v primeru, ko v to 
sploh ni privolil, bistveno je, da temu ni nasproto-
val in da bližnji ne nasprotujejo odvzemu. Ali se 
lahko zgodi osebi, ki ni privolila v odvzem orga-
nov naslednje: doživi prometno nesrečo, zdravni-
ki ugotovijo možgansko smrt, odvzamejo mu vse 
uporabne dele, človek pri tem odvzemu umre, ker 
nima več npr. srca in pljuč. Ostane samo še pra-
zno, izropano truplo brez organov in drugih delov 
telesa – samo ovoj. Pred nesrečo človek, po njej 
samo še prazen ovoj. In ta človek nikoli ni privolil 
v odvzem organov. Postane prazno truplo brez la-
stne privolitve, čeprav mu pravni red daje pravico, 
da da soglasje za kakršen koli medicinski poseg v 
svoje telo. Ali ne gre za skrajno ponižujoče ravna-
nje s takšnim človekom? To je tudi zelo hud po-
seg v telesno integriteto, ki jo varuje ustava v 35. 
členu, ko določa, da je zagotovljena nedotakljivost 
človekove telesne celovitosti.

7. Kot je bilo že navedeno, je mogoče odvzeti 
telesne dele tudi osebi, pri kateri je ugotovlje-

na možganska smrt in ki je državljan RS, oz. ima v 
Sloveniji stalno prebivališče, če oseba to ni izrecno 
prepovedala, razen če iz drugih okoliščin izhaja, 
da bi temu nasprotovala. Omenjeni odvzem se ne 
opravi, če oseba, ki je bila umrlemu blizu, odvze-
mu nasprotuje. ZOPDCT torej dopušča odvzem po 
načelu domnevane privolitve. Čeprav človek ni iz-
recno za, se smatra, da je v bistvu za, če ni naspro-
tovanja. Ali je to načelo v skladu z dostojanstvom 
človeka, ki ga jamči ustava? Nekdo se o problema-
tiki odvzema in presajanja organov ni izjasnil, ker 
ga to ne zanima ali pa je proti, vendar to ni niko-
mur sporočil. Do takšnega ravnanja ima po ustavi 
pravico, pravico ima torej, da je v tem pogledu pa-
siven. In ker ni nasprotoval, oz. obvestil kakršno-
koli javnost, se lahko zgodi, da se mu odvzamejo 
organi. Ali ima lahko takšen absurden in ustavno 
sporen sistem mesto v moderni in etični državi, ka-
kršna naj bi bila Slovenija? Si lahko zamislite, da 
vam vzamejo srce, pa v to niste privolili? Nespor-
no je, da morajo vsi posegi v nedotakljivost člo-
vekovega življenja ali njegovo duševno integriteto 
temeljiti samo na izrecni privolitvi osebe, ki je s 
tem prizadeta. To je tudi eno izmed osnovnih na-
čel, ki sestavlja dostojanstvo človeka kot ustavno 
pravno varovano načelo oz. pravica. Zelo zanimi-
vo je tudi to, da se na kartico zdravstvenega zava-
rovanja lahko vpiše samo odločitev ZA darovanje 
organov, opredelitev PROTI pa ni mogoča. Čeprav 
se je oseba opredelila proti posmrtnemu darovanju 
organov, to ne bo zapisano na kartici. Ker se bo 
smatralo, da se ta oseba ni opredelila, bodo zdrav-
niki konzultirali bližnje glede odvzema organov. In 
če ti ne bodo nasprotovali, v trenutku odločitve pa 
bodo po vsej verjetnosti v šoku, tako da ne bodo 
mogli objektivno in trezno razmisliti, se bodo or-
gani odvzeli, čeprav se je dotični opredelil proti, o 
tem pa svojih bližnjih ni seznanil, ker to ni dolžan 
storiti. Sicer pa gre v tem primeru tudi za hudo ne-
enakopravnost med tistimi, ki so ZA in tistimi, ki 
so PROTI. Zakaj takšna neenakopravnost? Ali je 
to v skladu z ustavnim načelom enakopravnosti iz 
14. člena ustave?

8. Katoliška cerkev podpira transplantacije in 
tudi možgansko smrt. Leta 1991 je papež 

Janez Pavel II. izrazil podporo takrat najnovejšim 
merilom za določanje možganske smrti. Pri tem je 
tudi pozval vernike, naj se po svoji vesti vključu-
jejo v programe za darovanje. Zanimivo, da papež 
omenja tukaj vest osebe. Če bi bilo vse tako čisto, 
zakaj se naj bi potem verniki odločali v skladu s 
svojo vestjo, torej bi tudi lahko zavrnili papežev 
poziv oz. vključitev med darovalce. Verniki bi se 
morali obvezno odločiti za darovanje organov, saj 

je to nauk cerkve, ki mu morajo slediti, še posebej 
zato, ker cerkev smatra darovanje organov za akt 
ljubezni do bližnjega. Papež je celo rekel, da naj 
človek organov ne nosi s seboj v nebesa, ker jih 
potrebujemo na zemlji. Ker cerkev veruje v telesno 
vstajenje umrlega, so omenjene besede zelo zani-
mive. Kajti ko bo umrli na sodni dan vstal s svojim 
telesom, ni jasno, ali bo darovalec srca vstal brez 
srca in prejemnik z dvema ali se bo zadeva odvija-
la kako drugače.

Na ptujskem okrožnem sodišču so 12. septembra 
2008 ormoškemu župniku Žnidariču zaradi treh 

različnih kaznivih dejanj spolnega napada na mlado-
letnike oz. spolne zlorabe slabotne osebe izrekli za-
porno kazen pet in pol let, z varnostnim ukrepom pa 
so mu prepovedali opravljati duhovniški poklic za 
pet let tam, kjer bi lahko prišel v stik z mladoletniki. 
Sodba še ni pravnomočna, zagovornika župnika sta 
napovedala pritožbo. Župnik Žnidarič obsodbe ni 
hotel komentirati, sicer pa se je na glavni obravnavi 
branil z molkom, kot je bilo prebrati v medijih. 

Pravna država je v tem primeru zmagala, vsaj na 
prvi stopnji. Kaj se bo dogajalo na višjem sodi-

šču, če bo pritožba vložena, se bo videlo. Cerkev bo 
na vsak način želela doseči oprostilno sodbo, na to 
kaže tudi to, da ima obsojeni Žnidarič kar dva zago-
vornika. Sicer pa ni jasno, zakaj ima sploh zagovor-
nika, saj mora sodišče po uradni dolžnosti ugotoviti 
resnico. Torej ali je storil očitana dejanja oz. je kriv 
ali ne. Ali župnik, ki je tudi predstavnik tuje države, 
ne zaupa slovenskemu državnemu organu? Tudi ni 
jasno, zakaj se je obdolženi župnik branil z molkom. 
Če ni storil očitanih kaznivih dejanj, zakaj molk. 
Zakaj ni povedal resnice, če je nedolžen. Seveda se 
lahko obdolženec brani z molkom, vendar pa je to 
za župnika sila nenavadno, saj je že po naravi stva-
ri dolžan govoriti resnico. Ne pričaj po krivem, je 
zapoved, ki ji mora slediti vsak župnik, tudi na so-
dišču. Ali ni molk pričanje po krivem? Človek je po 
naravi usmerjen k resnici, dolžan jo je spoštovati in 
izpričevati, izhaja iz Katekizma katoliške cerkve (št. 
2467). To seveda velja tudi za župnika Žnidariča. 
Ali ne bi moral Žnidarič, glede na cerkveni nauk, 
priznati kaznivih dejanj, če jih je storil in se ne bi 
smel braniti z molkom. Če je temu tako, kaj bo sto-
rila njegova cerkev? Ga bo kaznovala ali bo zadevo 
spregledala? Dejstvo, da se je župnik Žnidarič branil 
z molkom, napotuje na zaključek, da je očitana deja-
nja storil. Če jih ne bi, bi stvari na sodišču pojasnil. 

Sedaj še nekaj teoloških razmišljanj. Napovedana 
je bila pritožba na prvostopenjsko sodbo. Ta-

kšno dejanje je glede na cerkveni nauk zelo nena-
vadno. Zakaj? Po cerkvenem nauku je vsaka oblast 
dana od njenega boga, kajti v v bibliji piše: »Vsak 
naj se podreja oblastem, ki so nad njim. Ni je na-
mreč oblasti, ki ne bi bila od Boga. In te, ki so, so 
postavljene od Boga. Kdor se torej upira oblasti, se 
upira Božjemu redu. Tisti, ki se upirajo, pa si bodo 
nakopali obsodbo.« (Rim 13,1) Iz tega jasno izhaja, 
da je po cerkvenem nauku oblast v Sloveniji dana 
od katoliškega boga. Zato je ptujsko okrožno sodi-
šče, ki je obsodilo župnika Žnidariča, del oblasti, 
ki jo je v Sloveniji postavil katoliški bog. Tako je 
mogoče reči, da je obsodbo ormoškega župnika na-
pisal njegov bog. Zato je nerazumljivo, da bo sedaj 
Žnidarič vložil pritožbo zoper sodbo lastnega boga. 
Ali ne gre tukaj za upor lastnemu bogu? Kaj temu 
sledi? Po cerkvenem nauku božja obsodba. Žnidarič 
bo torej deležen dveh sodb: ene okrožnega sodišča 
na Ptuju in še dodatne zaradi vložitve pritožbe – ta 
bo očitno prišla direktno od njegovega boga. Seveda 
je vse to po nauku katoliške cerkve.

Ko je bil papež na obisku v ZDA je dejal, da bodo 
iz cerkve izključeni vsi pedofili. Ker glede na 

nauk katoliške cerkve in glede na zgoraj navedeno 
za mnoge ni sporno, da je župnik storil pedofilska 
kazniva dejanja, čakamo na to, kdaj bo cerkev iz-
polnila papeževo obljubo in Žnidariča izključila iz 
cerkve. Ga torej izobčila in poslala v pekel! Kajti 
za cerkev je samo eno sodišče, tisto od njega boga, 
pritožba pa tukaj ni mogoča. In njen bog se je že iz-
rekel, če bi razmišljali teološko.

Sodišče je prepovedalo Žnidariču tudi opravljati 
duhovniški poklic za pet let tam, kjer bi lahko 

prišel v stik z mladoletniki. Ker sama cerkev ni ho-
tela tega storiti in preprečiti stikov župnika z otroci, 
saj ga je samo premeščala iz župnije v župnijo, je 
očitno moral to storiti preko slovenskega okrožnega 
sodišča, če se izrazimo teološko, njen bog.

Kirurgi jemljejo človeške organe živim 
osebam, zato bi se lahko upravičeno 
vprašali, ali ne gre tukaj za umor lju-
di. Zlasti pri tistih, ki v odvzem srca ali 
drugih vitalnih organov niso privolili.

Si lahko zamislite, da vam vzame-
jo srce, pa v to niste privolili?

Župnik Žnidarič osojen 
na 5 1/2  let zapora
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Cerkvenega bogastva se drži kri Volitve v 
državni zbor in 

smrtni greh
Kako lahko vi

pomagate 
društvu?

Kako je sploh prišlo do cerkvenega bogastva? O tem se tako rekoč ne 
govori. Verjetno zato, ker je cerkev do tega neizmernega bogastva prišla 
v veliki meri po kriminalni poti.

Kako je cerkev v 2. in 3. stoletju sploh nastala? 
Razvila se je iz prakristjanstva. Toda že kma-

lu je prakristjanstvo spreobrnila v njegovo naspro-
tje. Začelo se je tako, da so hišniki in čuvarji bla-
gajn praskupnosti postopno prevzeli oblast. Kajti 
presbitri (starešine) in episkopi (nadzorniki) – torej 
duhovniki in škofje, kot se imenujejo še danes, so 
bili upravitelji blagajn in organizatorji prireditev. 
Te častne dejavnosti so postale njihov glavni po-
klic in nosilci teh funkcij so najprej poskrbeli zase. 
Določili so si na primer, da škof prejme ¼ vseh pri-
hodkov, toliko kot vsi revni v skupnosti skupaj. V 
bistvu je ta regulator ostal še danes v veljavi.

Že v času vladanja cesarja Konstantina so bile 
uvedene velike davčne oprostitve – konstan-

tinske spremembe iz leta 313 po Kr. – s katerimi 
je bilo uzakonjeno, da so cerkve oproščene davka. 
Ta regulativa velja še danes. Cerkvi so bila podar-
jena neizmerna darila in sicer na račun poganskih 
kultov. To je tako, kot da bi danes zasegli mošeje 
ali hindujske templje in jih podarili vatikanski ali 
luteranski cerkvi.

Velik del zemljišč in stavb je cerkev dobila z 
ropanjem templjev. Tako je npr. sveti Martin, 

velik svetnik Francozov, pred tem francoski oficir, 
s svojimi roparskimi četami potoval skozi dežele 
ter ropal in rušil poganske templje. Tudi drugi tako 
imenovani sveti papeži so počeli podobno.

Očitno je, da je katoliška cerkev s tem oznani-
lom na zelo prefinjen način posegla v volitve. 

Vsem, ki bodo glasovali za stranke, ki nasprotujejo 
cerkvi, je namreč pripisala smrtni greh. To pa po-
meni, da je vsem tem zagrozila z večnim peklom, 
kajti tisti, ki umre v stanju smrtnega greha, gre v 
večni pekel, kjer trpi peklenske muke. Seveda tega 
niso objavili katoliški mediji, temveč „laični“, ki 
so našli, verjetno „podtaknjeno“ oznanilo, ga ob-
javili in mu s tem naredili veliko publiciteto. Ali 
si ni cerkev želela ravno tega? Da grožnjo s smr-
tnim grehom po Sloveniji raznesejo „laični“ in ne 
cerkveni mediji. Cerkev si je oprala roke, oznanilo 
pa je doseglo svoj namen, to je zagroziti tistim, ki 
na volitvah ne bodo glasovali po cerkvenih notah. 
In seveda ne samo v župniji Bevke, temveč vse-
povsod po Sloveniji, kajti kar velja v teh župniji, 
velja tudi po Sloveniji.

Da je cerkev na zelo prefinjen način zagrozila 
volivcem, pa bi bilo mogoče sklepati tudi iz 

javno objavljenega stališča nadškofije Ljubljana do 
vsebine spornega oznanila. Nadškofija se namreč 
ni jasno distancirala od „sporne“ vsebine, oz. ni 
demantirala dejstva, da tisti, ki glasujejo za stran-
ko, ki nasprotuje cerkvi, smrtno grešijo. Nadškofija 
tudi ni pojasnila, v katerih delih vsebina nasprotuje 
uradnemu učenju cerkve, čeprav govori, da v do-
ločenih delih nasprotuje temu učenju, poleg tega 
pa trdi, da je za vsebino odgovoren župnik in ne 
da je npr. to osebno stališče občana Očkona, sicer 
župnika v Bevkah. Ker gre pri spornem stališču za 
stališče župnika Očkona, kar potrjuje tudi nadško-
fija, in ne za stališče občana Očkona, je jasno, da 
gre za stališče katoliške cerkve, saj župnik deluje v 
imenu te cerkve. Če bi župnik deloval proti stališču 
cerkve, ga nadškof po telefonu verjetno ne bi samo 
opozoril, temveč bi ukrepal drugače.  

Katoliška cerkev je s svojim posegom v volitve 
v državni zbor ravnala protiustavno. Ta cerkev 

je namreč tuja pravna oseba in zato v Sloveniji ne 
sme delovati politično in sodelovati v volilni kam-
panji. To je isto, kot da bi v volilni kampanji sode-
lovalo npr. neko avstrijsko ministrstvo in agitiralo 
za stranke, ki so naklonjene Avstriji. Šlo bi za hud 
napad na suverenost Slovenije. Poleg tega pa je ka-
toliška cerkev z večnim peklom oz. smrtjo zagro-
zila več 100.000 prebivalcem Slovenije, ki so na 
volitvah podprli levico – ta pa je po vsebini spor-
nega naznanila tista, ki je proti cerkvi. Zato obstaja 
sum storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti, 
saj so se verjetno mnogi počutili ogrožene, kajti 
poznajo veliko moč cerkve, ki jo je v preteklosti 
jasno demonstrirala – za dosego svojih interesov je 
namreč pomorila milijone ljudi.

Katoliška cerkev je v tem primeru ravnala po-
dobno kot leta 2002 na Madžarskem, ko so 

nekateri duhovniki vse socialiste razglasili za pri-
padnike »demonske in hudičeve« stranke oz. leta 
2006, ko je bilo na letakih, ki so jih delili v neka-
terih cerkvenih županjah na podeželju napisano, da 
bodo vsi volivci, ki ne bodo volili vodilne opozicij-
ske desničarske stranke Fidesz-MPSz, poklicani na 
odgovornost pred strogo božje sodišče.

Slovenski organi ob teh hudih cerkvenih gro-
žnjah, torej grožnjah tuje države našim drža-

vljanom, niso reagirali, vsaj slišati ni bilo. Verjetno 
zato, ker je bila na oblasti cerkvi naklonjena ideo-
logija. Pričakujemo, da bo nova oblast slovensko 
ustavo vzela resno in sprovedla ustrezne postopke 
glede tega dogodka, ki pomeni hud napad na suve-
renost Slovenije ter varnost, svobodo, dostojanstvo 
in čast mnogih državljanov Slovenije.

Na slavnostno večerjo s kraljico Eliza-
beto II. na Brdu pri Kranju so bili pova-
bljeni tudi nekateri predstavniki verskih 
skupnosti. Iz javno objavljenega sezna-
ma je razvidno, da so bili povabljeni 
ljubljanski nadškof Alojzij Uran, škof 
evangeličanske cerkve Geza Erniša in 
apostolski nuncij v Republiki Sloveniji 
Santos Abril y Castelló.

Ni znano, ali so bili na večerjo s kraljico pova-
bljeni tudi predstavniki drugih verskih sku-

pnosti. Glede na 7. člen ustave, ki določa, da so 
verske skupnosti enakopravne, bi predsednik drža-
ve moral povabiti vse verske skupnosti. Če so bile, 
ali so povabilo odklonile? Če ne, ali ni bila kršena 
ustava? Ne glede na to, da je v Sloveniji več deset 
prijavljenih verskih skupnosti, bi morale biti vse 
povabljene, saj so enakopravne. Če ni bilo dovolj 
mest za vse, bi se lahko izvedel npr. žreb in bi se 
večerje udeležile izžrebane verske skupnosti. Dvo-
mimo, da se je to zgodilo. 

Na večerjo sta bila povabljena celo dva pred-
stavnika katoliške cerkve. Ali ne gre tukaj za 

protiustavno priviligiranost katoliške cerkve? Veli-
ka večina verskih skupnosti nobenega predstavni-
ka, katoliška cerkev kar dva. Kdaj se bodo takšne 
kršitve ustave nehale? Predsednik republike je na 
večerjo povabil celo svojo hčerko. Ali je v ustav-
nem oz. državnem smislu hčerka predsednika dr-
žave bolj pomembna kot enakopravnost verskih 
skupnosti?

Med povabljenci bi zaman iskali tudi kakšnega 
“navadnega človeka”. Dvomimo, da je bil 

sploh kdo povabljen. Zakaj se na takšne večerje ne 
povabi tudi kakšnega predstavnika ljudstva? Oči-
tno tem ni mesta na takšnih dogodkih. Čeprav gre 
za elitni dogodek, pa računa zanj ne bodo plačali 
tisti, ki so se večerje udeležili, temveč tisti, ki sploh 
niso imeli pravice do večerje, torej “navadni dav-
koplačevalci”. Oni morajo plačati vse, kar si lepi 
in bogati, ki vladajo, izmislijo. In za konec. Pre-
moženje kraljice Elizabete II. je vredno okoli 300 
milijonov funtov. Revni slovenski davkoplačevalci 
plačujejo večerjo super bogatim tujim vladarjem.

Suženjstvo

Poznano je tudi, da so skozi antiko in ves srednji 
vek obstajali cerkveni sužnji. Cerkveni sužnji 

pa so bili veliko na slabšem kot posvetni, ker so 
slednji lahko postali tudi svobodni. Osvoboditev 
cerkvenega sužnja je bila prepovedana. Sicer pa je 

imel sveti Martin 
20.000 sužnjev – to 
samo tako mimo-
grede! Cerkveni 
sužnji so postali 
predvsem nezakon-

ski otroci duhovniške kaste. To je bilo eno od cer-
kvenih pravil. Cerkev je ideološko odgovorna za 
odpravo svobode v srednjem veku, ki je trajala 
skoraj 1000 let. Nesvobodni kmet je bil priklenjen 
na svojo rodno grudo. Cerkev je s pomočjo države 
uvedla tudi cerkveno desetino in sicer preko očeta 
Karla Velikega in samega Karla Velikega. Cerkve-
no desetino so izterjali tudi s silo.

Karl Veliki velja za veliko, sveto podobo katoli-
ške cerkve. Bil je množični morilec, ki je 44 let 
zapored vodil vojne, masakriral in moril ljudi.

Pred volitvami v državni zbor je kato-
liški župnik iz župnije Bevke v ozna-
nilih svoje župnije zapisal, da smrtno 
greši vsak, ki voli stranko, ki s svo-
jim delovanjem nasprotuje ustanovi 
cerkve. Vsebino tega oznanila so po 
Sloveniji prenesli mnogi mediji in je 
tako postalo javno znano.

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve je v 
dveh letih svojega obstoja razprlo široko pa-

hljačo javnih informacij glede kršenja ustave s 
strani nekaterih cerkva in njim podrejeni politiki, 
s poudarkom na največji verski skupnosti pri nas, 
to je rimskokatoliški cerkvi, in o sedanjem položa-
ju žrtev cerkve. Tako smo medijem, politikom in 
državnim ustanovam poslali precej javnih pisem 
ter predlogov za uskladitev nekaterih zakonov z 
državno ustavo. Imeli smo tiskovne konference, 
nastopali v elektronskih medijih. Izdali smo tudi 
brošuro Ženske so žrtve cerkve. Problematika, s 
katero smo se ukvarjali, sega od pedofilije katoli-
ških duhovnikov, preko prisilnega krsta dojenčkov, 
izločitve teološke fakultete iz univerze v Ljubljani, 
preko problematike udeležbe predstavnikov drža-
ve pri verskih obredih in sploh ločenosti države od 
cerkve, do deleža, ki ga ima rimskokatoliška cer-
kev pri grozotnem položaju živali danes in žensk 
kot žrtev cerkve – tudi še dandanes. Več si lahko 
preberete na naši spletni strani http://www.zrtve-
cerkve.org. V društvu smo se torej potrudili, da bi 
javnost opozorili na sedanje žrtve cerkve in z njo 
povezane politike – in da to ni samo ustava države, 
ampak tudi otroci, ženske in živali. Z namenom, da 
bi še bolj izčrpno razgrnili problematiko, pomemb-
no za ohranitev in nadaljnji razvoj demokracije v 
naši državi, smo ustanovili tudi časopis, ki ga dr-
žite v rokah. 

Da bi bilo vse to – in še več – mogoče, vas pro-
simo, predvsem na finančnem področju, za 

podporo in pomoč. V ta namen smo v časopis pri-
ložili tudi položnico za prostovoljne prispevke. V 
imenu žrtev cerkve in napora za uskladitev dejan-
skega položaja verskih skupnosti z ustavo prisrčna 
hvala.

Vabimo vas, da se včlanite v Društvo 
za zaščito ustave in žrtev cerkve. Dru-
štvo z veliko člani lahko organizira še 
več akcij za zaščito ustave in žrtev cer-
kve. Pristopno izjavo najdete na  http://
www.zrtve-cerkve.org/new_page_23.htm

Če želite po elektronski pošti prejemati ak-
tualne informacije o društvu, se prijavite na
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Vabilo k vpisu v Društvo za 
zaščito ustave in žrtev cerkve

Kraljica Elizabeta II. in verska 
enakopravnost v Sloveniji

___________________
(vpišete svoje podatke)
Datum: ________
_____________________
(vpišete ime in naslov župnijskega urada 
oz. župnijo, kjer ste bili krščeni)

P I S N A   I Z J A V A

Podpisani/a __________, rojen/a _________v _________, stanujoč/a ___________, krščen/a dne 
___________ oz. kmalu po rojstvu, dekliški priimek ________, očetovo ime in priimek _____, 
materino ime in priimek______, sporočam naslovu, da izstopam iz katoliške cerkve. 

Glede na moj izstop iz katoliške cerkve in glede na to, da sem bil/a krščen/a v vaši župniji, vas 
pozivam, da mi čimprej, najpozneje pa v roku 15 dni, pošljete pisno potrdilo o tem, da je bil moj 
izstop zabeležen v krstno knjigo in to v skladu z ustavo in zakonom Republike Slovenije. 
Lep pozdrav!
                                                                                  _____________________ 
                                                                                                 (podpis)

Izstop iz katoliške cerkve Mnogi bi želeli izstopiti iz cerkve, pa ne vedo, 
kako to storiti. Mnogi nas tudi sprašujejo, kako 

naj zgleda izstopna izjava. Zato v nadaljevanju objavljamo vzorec izstopne izjave, ki ga je 
sicer mogoče dobiti tudi na naši spletni strani. Ker vsebina tega vzorca ni nikjer predpisana, je 
seveda mogoče vsebino izjave poljubno spremeniti.

info@zrtve-cerkve.org 

http://razmisli.blog.siol.net
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Samo za odškodnino za nezmožnost uporabe 
denacionaliziranega premoženja na Vrbanski 

30 v Mariboru je plačala okoli 8 milijonov. Ker 
je katoliška cerkev tuja mednarodnopravna oseba, 
kar seveda velja tudi za njene sestavne dele, torej 
škofije, župnišča in podobno, je jasno, da slovenski 
davkoplačevalci financirajo tujo državo. To bi bilo 
tako, kot da bi financirali delovanje npr. avstrij-
skega veleposlaništva v Sloveniji. Poleg tega pa je 
katoliška cerkev ena najbogatejših držav na svetu, 
vrednost njenega premoženja, s katerim sicer upra-
vlja samo ena oseba, to je papež, znaša po vsem 
svetu več 1.000 milijard evrov. Slovenski davko-
plačevalci tako ne financirajo samo tuje države, 
temveč tudi eno najbogatejših držav na svetu. Slo-
venski upokojenec, ki ima npr. 400 evrov pokojni-
ne ali delavec, ki ima 500 neto plače, takšnih pa je 
v Sloveniji več 100.000, mora preko davkov finan-
cirati katoliško cerkev. Čeprav spada med reveže, 
mora financirati župnike, škofe, kardinale – mno-
gi se vozijo v dragih avtomobilih. Kardinal Rode, 
eden izmed najtesnejših sodelavcev papeža, se je 
po Sloveniji vozil v mercedesu, ki je po podatkih 
iz medijev nov vreden okoli 160.000 evrov. Večina 
Slovencev se vozi z avtomobilih, katerih vrednost 
ne presega 10.000 evrov. Hudo nasprotje!

Država je, kot že navedeno, do cerkve finančno 
zelo radodarna, kar je v pravnem smislu pro-

tiustavno. V skladu z ustavo in predvsem ustavnim 
načelom socialne države, bi morala država denar 
nameniti za izboljšanje socialnega položaja ljudi. 
Kaj bi lahko država z denarjem, ki ga namenja 
cerkvi, naredila za ljudi v Sloveniji? Samo nekaj 
primerov.

Vsako leto država izplača katoliški cerkvi okoli 
2 milijona evrov za socialno varnost duhov-

nikov in drugih oseb. S tem denarjem bi lahko ku-
pili CT aparat (podobnega kot ga ima SB Murska 
Sobota) in na ta način zmanjšali čakalne vrste v 
zdravstvu. Tako bi lahko prihranili mnogo trpljenja 
ljudem in mogoče rešili še kakšno življenje. Ven-
dar pa je država rajši dala denar tuji organizaciji, ki 
povrh vsega sploh ne priznava slovenske ustave, če 
je v nasprotju s cerkvenimi evangeliji.

Letno nameni država teološki fakulteti, ki je si-
cer del javne univerze, vendar tipična cerkvena 

ustanova, okoli 2 milijona evrov. S tem denarjem 
bi lahko kupili kar okoli 600 inzulinskih črpalk, s 
katerimi bi olajšali življenje mnogim diabetikom. 

Tako pa država raje daje denar za šolanje du-
hovni

kov, ki potem tistega, ki izstopi iz cerkve, iz-
občijo in ga pošljejo v pekel, čeprav je samo 

izkoristil ustavno pravico svobode vesti oz. vero-
izpovedi. Ta denar gre tudi za plačilo teologov, ki 
na predavanjih učijo slovenski ustavi nasproten 
nauk, npr. da je potrebno pobijati ljudi, če kršijo 
določene cerkvene moralne zakone. Učijo celo, da 
je potrebno pobiti neposlušne sinove ali tiste, ki so 
udarili starše.

Če ne bi država sprejela do cerkve zelo prija-
znih določb zakona o denacionalizaciji, seveda 

globoko protiustavnih, bi lahko z 8 milijoni evrov, 
ki  jih je država namenila cerkvi kot odškodnino 
za nezmožnost uporabe denacionaliziranega objek-
ta na Vrbanski 30 v Mariboru, če bi jim dodali še 
nekaj milijonov evrov, zgradili kliniko manjšega 
obsega, npr. kot nevrološko v Ljubljani. Ali pa bi 
kupili kakšnih 20 mamografov in s tem izboljšali 
možnost zgodnjega odkrivanja raka na dojki. Drža-
va raje da cerkvi, kot za ljudi. 

Leto za letom se financira katoliška cerkev. 
Kako dolgo še? Sedaj je prišla na oblast levica. 

Ali ni nastopil čas, da se končno uredijo te zadeve 
in preneha kakršno koli financiranje katoliške cer-
kve, njenih ljudi oz. organizacij.

Ljudem namesto cerkvi
Slovenska država vsako leto nameni katoliški cerkvi tako ali drugače več 
milijonov evrov. Čeprav je država po ustavi ločena od cerkve, obilno fi-
nancira njeno dejavnost oz. organizacije.Pred časom se je končal teden otroka. V okviru tega sta se s skupno 

poslanico oglasila tudi varuhinja človekovih pravic in Zveza prijateljev 
mladine Slovenije. V njej sta omenila konvencijo o otrokovih pravicah in 
tudi to, da morajo državne institucije storiti več za zaščito otrokovih pra-
vic, zapisanih v ustavi, konvencijah in zakonih. Če varuhinja človekovih 
pravic meni, da morajo državne institucije storiti več za zaščito otrokovih 
pravic, je jasno, da na tem področju zaščita šepa.

Omenjena konvencija v 14. členu določa, da 
države stranke spoštujejo otrokovo pravico 

do vesti in veroizpovedi, podobno je zapisano tudi 
v slovenski ustavi. Po konvenciji in ustavi je torej 
otrokom priznana svoboda veroizpovedi, kar med 
drugim pomeni, da se otrok sam odloča, ali bo ve-
ren oz. ali bo član kakšne verske skupnosti. In kaj 
se dogaja v Sloveniji? Ali imajo v Sloveniji npr. 
vsi novorojenčki zagotovljeno versko svobodo, to-
rej da se sami odločijo ali bodo člani kakšne verske 
skupnosti ali ne? Tisoči in tisoči te svobode nima-
jo, saj so brez lastnega pristanka krščeni s strani 
katoliške cerkve. Brez lastnega pristanka so postali 
verniki, saj je po kanonskem pravu vernik tisti, ki 
je s krstom včlenjen v cerkev. In ti otroci so vse ži-
vljenje verniki, saj se krsta, po zatrjevanju cerkve, 
ne da izbrisati. Torej, enkrat krščen, celo življenje 
del cerkve oz. njen vernik. Cerkev v bistvu sploh 
ne priznava izstopa, čeprav je del verske svobode 
tudi svoboden izstop iz neke verske skupnosti. No-
vorojenčki torej ne samo, da brez svojega pristanka 
postanejo verniki neke cerkve, iz te organizacije 
sploh ne morejo izstopiti v popolnosti, možen je 
samo formalen izstop. Ali ne gre v primeru krsta 
novorojenčkov tudi za samovoljno vmešavanje v 
otrokovo zasebno življenje? Konvencija pa pravi: 
Noben otrok ne sme biti izpostavljen samovoljne-
mu ali nezakonitemu vmešavanju v njegovo zaseb-
no življenje… (16. člen).

Po katekizmu katoliške cerkve krščenec ne pri-
pada več sam sebi in je poklican k temu, da se 

podreja drugim, da jim služi v občestvu cerkve in 
da je cerkvenim dostojanstvenikom poslušen ter 
jih uboga. Novorojenček torej dobi s krstom, in to 
brez svojega pristanka, tudi velike dolžnosti. Ali ne 
pomeni potem krst skrajno ponižujoče ravnanje do 
otroka? In konvencija pravi: Države stranke bodo 
zagotovile, da noben otrok ne bo izpostavljen mu-
čenju ali drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali 
ponižujočemu ravnanju (37. člen). Konvencija tudi 

določa: Države stranke bodo z vsemi ustreznimi 
zakonodajnimi, upravnimi, družbenimi in vzgoj-
nimi ukrepi varovale otroka pred vsemi oblikami 
telesnega ali duševnega nasilja… zlorab … izkori-
ščanja… (19. člen). Ker pomeni krst poseg v dušo, 
saj po katoliškem nauku vtisne v dušo neizbrisno 
duhovno znamenje, ali ne gre v tem primeru tudi 
za duševno nasilje nad krščenimi novorojenčki?

Država je dolžna po že omenjenem 19. členu 
konvencije varovati novorojenčke z različni-

mi ukrepi pred vsemi oblikami nasilja, zlorab in 
izkoriščanja. Ali državni organi v resnici varujejo 
novorojenčke v smislu določil konvencije, torej 
jim jamčijo, oz. varujejo njihovo versko svobodo 
in njihovo duševno celovitost? In versko svobodo 
otrokom krati poleg drugih tudi tuja država, kon-
kretno katoliška cerkev.

Ker so novorojenčki zaradi prisilnega krsta 
žrtve cerkve, pri čemer so jim hudo kršene 

osnovne pravice, mora država čimprej sprejeti 
ustrezne ukrepe, predvsem preprečiti njihov krst. 
Seveda pa lahko na tem področju mnogo naredita 
tudi Zveza prijateljev mladine in varuhinja otro-
kovih pravic. Posebno slednja kot državni organ 
lahko s pozivom cerkvi, da preneha s krstom novo-
rojenčkov stori za otroke zelo veliko. Seveda lahko 
tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije predlaga 
cerkvi, da preneha s krsti novorojenčkov. Poziv 
obeh je celo nujen, če se v resnici borita za pravice 
otrok. 

Ob koncu še nekaj: krst otrok je lahko stopni-
ca do cerkvene pedofilje. Kajti če otroci niso 

krščeni, imajo manj stika z duhovniki in je zato 
verjetnost spolnih zlorab s strani klerikov bistveno 
manjša. Več 10.000 otrok so zlorabili katoliški du-
hovniki. Ali bi do teh zlorab prišlo, če otroci ne bi 
bili krščeni? Večini bi bilo prihranjeno nepredsta-
vljivo trpljenje. Upamo, da se varuhinja človeko-
vih pravic in Zveza prijateljev mladine Slovenije 
tega zavedata.

Je varuhinja človekovih pravic 
proti krstu novorojenčkov?

Vsako leto država izplača katoliški cerkvi 
okoli 2 milijona evrov samo za socialno 
varnost duhovnikov in drugih oseb. In to 
kljub temu, da je bogastvo RKC vredno 
več tisoč miljard €. 

V postelji z duhovnikom
Nek moški iz Italije je svojo ženo zasačil v postelji z 
duhovnikom. Cerkev je vso krivdo zvalila na ženo, ki 
naj bi zapeljala nedolžnega župnika (Žurnal 24, zapis, 
»Cerkev je vso krivdo zvalila na žensko«, 25.9.2008).

Komentiramo:
Ženske so določene predvsem za to, da zadovoljijo 
moško pohotnost, je izjavil Johannes Chryostomos, 
grški cerkveni učitelj. Naravnemu redu ustreza, da 
žene služijo možem, je izjavil cerkveni oče Avguštin. 
Ženska je ustvarjena kot pomočnica človeku, trdi slo-
venski župnik Pacek. In še Kipokrates: Ženske je na-
rava določila za skupni užitek. Ob takšnih cerkvenih 
izjavah ni čudno, da je vsega kriva ženska. Kako dol-
go bodo ženske še trpele to cerkveno poniževanje?

Nejeverni Tomaž
„Veste, jaz sem nejeverni Tomaž. Dokler ne vidim, ne 
verjamem.“ (duhovnik Franc Rode, POP TV, 2004, 
povzeto po InDirektu, Retro, 7.10.2008)

Komentiramo:
Ker dvomimo, da je Franc Rode kot človek že videl 
Boga, se sprašujemo, ali sploh verjame v Boga.  Tudi 
na podlagi dejstva, da je bil, mogoče pa je še, lovec in 
je po vsej verjetnosti kot vsak lovec ubijal bitja, ki jih je 
ustvaril Bog, je naša skepsa o tem, da duhovnik Rode 
ne verjame v Boga, upravičena. Kajti če bi verjel v 
Boga, bi verjel tudi v Božjo zapoved 'ne ubijaj' in tako 
sploh ne bi bil lovec. Ti so namreč uničevalci Božjih 
stvaritev. „Lov je samo nizkoten opis za posebno niz-
koten umor sobitij, ki nimajo nobene možnosti.  Lov 
je stranska oblika človekove duhovne obolelosti“, je 
izjavil prvi predsenik ZRN, Theodor Heuss. Ali bi lah-
ko  za duhovnika Rodeta rekli, da je bil v času svojega 
lovskega udejstvovanja duhovno bolan?

Vojaška maša v Pivki
29. septembra 2008 je bila v Pivki v okviru festiva-
la vojaške zgodovine tudi vojaška maša, ki jo je imel 
duhovnik in polkovnik dr. Jože Plut, vikar sloven-
ske vojske. (Družina, zapis „Vojaška maša „ v Pivki, 
12.10.2008)

Komentiramo:
Slovenija je padla zelo globoko, saj sedaj celo držav-

ni uslužbenci mašujejo v imenu Republike Slovenije. 
Čeprav je po ustavi Republika Slovenija ločena od ka-
toliške cerkve, slovenski državni uslužbenci opravljajo 
verske obrede organizacije, za katero je znani nemški 
zgodovinar, najpomembnejši cerkveni kritik današnje-
ga časa, Karlheinz Deschner, rekel: »Po intenzivnem 
ukvarjanju z zgodovino krščanstva ne poznam v antiki, 
srednjem veku in novem veku, še posebej v 20. stoletju, 
nobene svetovne organizacije, ki je hkrati tako dolgo, 
tako neprestano in ostudno obremenjena z zločini, kot 
je krščanska cerkev, še posebej rimsko-katoliška.“ Ni 
kriv samo tisti, ki krade, temveč tudi tisti, ki drži vrečo, 
pravi pregovor. Krivda za cerkvene zločine lahko pade 
tudi na Republiko Slovenijo, in s tem na vse prebivalce, 
saj država uradno širi slovenski ustavi nasproten in do 
ljudi sovražen cerkveni nauk. Republika Slovenija se 
tako kot država postavlja proti lastnemu narodu. Kako 
dolgo bo še delovala v korist tuje pravne osebe, kar cer-
kev je, in proti lastnim ljudem?

Denar ne pomeni nič
Papež Benedikt XVI. je ob sedanji finančni krizi dejal, 
da lahko pri propadanju bank vidimo, kako hitro lahko 
denar izgine in kako nepomemben je pravzaprav. (In-
Direkt, novica, »Denar ne pomeni ničesar«, 7.10.2008)

Komentiramo:
Ob takšni izjavi bi si človek mislil, da spada papež 
med ljudi, ki mu denar ne pomeni kaj dosti. Zato nas 
je začudilo, da ta isti papež upravlja s cerkvenim pre-
moženjem, ki po vsem svetu znaša več 1.000 milijard 
dolarjev. Mnoge države lahko samo sanjajo o takšnem 
bogastvu. Če mu je denar tako nepomemben, zakaj 
ne razdeli premoženja med reveže. Očitno raje druge 
poziva, da pomagajo revežem, kot je to storil 21. sep-
tembra 2008, ko je odgovorne po svetu pozval, naj ne 
varčujejo pri pomoči siromašnim v državah v razvoju. 

Ali ne gre za ekstremno hinavščino?

Malteški vitez dr. Lovro Šturm na volitvah
Malteški vitez, bivši minister za pravosodje in član 
„prve bojne linije katoliške cerkve“ dr. Lovro Šturm 
je na volitvah v Državni zbor kandidiral na listi Nove 
Slovenije – Krščanske ljudske stranke. Po podatkih 
republiške volilne komisije je dobil 168 glasov ali 
1,69 % glasov. 

Komentiramo:
Katoliki so na volitvah ovrednotili delo viteza Šturma. 
Zaupnice ni dobil. Tako kot stranka, na listi katere je 
kandidiral, ki je izpadla iz parlamenta. Vanj se ni uvr-
stila tudi nobena druga krščansko- katoliška stranka. 
Očitno prihaja konec teh strank, kar sploh ni čudno 
glede na to, kakšne vrednote in kakšen cerkveni nauk 
zagovarjajo. Zagovarjajo namreč nauk, ki je v naspro-
tju z mnogimi ustavnimi določbami in pravicami ter 
osnovno etiko življenja. Kar seješ, to žanješ.

Svetopisemski maraton
1.200 znanih osebnosti je v baziliki Santa Croce in Ge-
rusalmme 7 dni in 6 noči bralo sveto pismo. Temu so se 
s svetopisemskim maratonom pridružili tudi v Ljubljani, 
kjer je več 100 ljudi več dni 24 ur na dan bralo odlomke 
iz biblije.

Komentiramo:
Ali so bralci smeli prebrati iz biblije tudi tiste dele, ki 
napotujejo na ubijanje ljudi, kot npr.: Če kdo prešuštvu-
je z ženo svojega bližnjega, naj bosta oba usmrčena, 
prešuštnik in prešuštnica. (3 Mz 20,10); Če kdo spolno 
občuje z živaljo, naj bo usmrčen; in žival zakoljite! (3 
Mz 20,15); Človek pa, ki bi predrzno ravnal, tako da ne 
bi poslušal duhovnika, ki tam opravlja službo GOSPO-
DU, tvojemu bogu, ali sodnika, ta človek mora umreti; 
… (5 Mz 17,12); Kdor udari svojega očeta ali mater, 
naj bo kaznovan s smrtjo. (2 Mz 21,15) In podobno. V 
svetem pismu je več deset pozivov k umoru tistih ljudi, 
ki so se pregrešili zoper moralne cerkvene norme. Gre 
še za sedaj aktualno pozivanje k ubijanju, saj je sveto 
pismo v celoti veljavno in ga mora vsak katolik dobese-
dno izpolnjevati, kajti v svetem pismu jasno piše: »Vso 
besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte; ni-
česar ji ne dodajaj in ničesar ji ne odvzemaj!« (5 Mz 
31,1)

Cerkev ustanovila katoliški inštitut
Pred kratkim je katoliška cerkev ustanovila katoliški 

inštitut. Kot prvo fakulteto v tem inštitutu namerava 
cerkev ustanoviti fakulteto za poslovne vede (Druži-
na, 19.9.2008, članek, »Spanja ni!«).

Komentiramo:
Denar, denar, denar, denar, denar, denar. In še enkrat: 
DENAR. Samo to ima cerkev  pred očmi.  Hoče še 
nove milijarde, ki jih ji bodo prinašali kadri, šolani na 
katoliški fakulteti za poslovne vede.

Bogastvo cerkve pripada vernikom
Sestra Carmen iz karmelskega samostana v Inns-
brucku, sicer doma s Kozjanskega, je v intervjuju za 
Šentjurske novice (10.9.2008) dejala, da bogastvo 
cerkve in posesti pripadajo vernikom, saj so ti cerkev.

Komentiramo:
Predlog vernikom: Ker bogastvo cerkve pripada vam 
vernikom, pojdite v svoje župnišče in zahtevajte od 
župnika, da vam da nekaj tega bogastva, saj pripa-
da tudi vam. Mogoče boste lahko z njim plačali ka-
kšno položnico ali pa si nabavili mercedes, npr. CL 
55 (AMG), ki ima 5500 kubičnih centimetrov in 476 
konjskih moči, nov pa stane okoli 160.000 EUR. S ta-
kšnim naj bi se vozil duhovnik Franc Rode, torej vaš 
predstojnik, ki ste ga po katekizmu katoliške cerkve 
dolžni poslušati in ubogati. Če vam župnik ne bo dal 
dela cerkvenega bogastva, se obrnite na sestro Car-
men.

Strah pred rasizmom 
Vatikan opozarja, da so priseljenski najstniki v Italiji 
diskriminirani. Cerkev se je oglasila, ko je skupina še-
stih mladeničev pretepla in žalila 16-letno Maročan-
ko, ki dan prej na njihovo zahtevo ni hotela odstopiti 
sedeža na avtobusu. (Dnevnik, 15.10.2008)

Komentiramo:
V zvezi z diskriminacijo priseljenskih najstnikov v 
Italiji, o kateri govori cerkev, se postavi vprašanje, 
kakšne vere so tisti, ki izvajajo takšno diskriminaci-
jo. Ker je velika večina Italijanov katoliške vere, je 
jasno, da je bila večina tistih, ki so pretepli in žalili 
omenjeno Maročanko katoliške vere. Vsaj, če gleda-
mo statistično. To pa pomeni, seveda zopet samo sta-
tistično, da so katoliki tisti, ki diskriminirajo tujce. 
Tujce torej diskriminirajo člani tiste cerkve, ki na ves 
glas vpije o diskriminaciji, ne pove pa, da to v glav-
nem izvajajo njeni člani. Očitno sledijo katoliškemu 
nauku, sicer bi cerkev že zdavnaj intervenirala.

Komentiramo:


