
Zlato pravilo proti grehom
Deset zlatih pravil ali zapovedi je že zapisanih v svetih knji-
gah. Jaz predlagam enajsto, ki bi morda pomagalo uveljaviti
obstoječih deset. V stolnicah, bazilikah župnih cerkvah in
kapelicah bi bilo treba na posebnem mestu postaviti kle-
čalnike za moralno padle škofe, kardinale, dekane, ekono-
me in župnike ... Prav bi bilo, da bi vse škofije, dekanije in
župnije imele svoje spokorniške sobane. Na ta način ne bi
bilo treba nobenega pošiljati v tujino. Tam bi lahko objo-
kovali pohlep in neumno tajkunstvo pri naložbah v zvo-
novih in rasti. Molili bi lahko tudi za zdravje države. Če
bodo padale ocene in bonitete cerkvi in državi, država ne
bo mogla plačevati duhovnikov. Darovi vernikov menda
tudi usihajo in v pušcah bolj žvenketa kot šumi. Menda so
komunikacijski in medijski šumi popolnoma sterilizirali
našo cerkev. Tudi spokorniške sobane je treba sterilizirati.
Ko namestijo vse nadškofe in ekonome, ki so se šli turbo-
kapitalističnih naložbe, bi lahko nudili spokorniško zave-
tišče tudi uglednim padlim gospodarstvenikom. Morda bi

zgradili doma kakšen samostan za te namene. To bi moral
biti spokorniško-puščavski red, živeti ob kruhu in vodi, vse
do takrat, ko bi povrnili vse dolgove do bank in malih del-
ničarjev. Ne bi smeli nastopati v javnosti in bi se zavezali
k molku in molitvi. Ko bodo poplačali vse upnike, jim bo
ljudstvo dalo odvezo. Šele po tem bi si ponovno zaslužili
svoja skromna ali razkošna oblačila.

Slišim, da se prodaja uršulinski samostan v Mekinjah
pri Kamniku. Tam bi lahko namestili vse grešnike. Del eli-
tnih cerkvenih osumljencev bi lahko namestili na edinem
otoku sredi Blejskega jezera. Imeli bi za uteho pogled na
vilo bivšega patriarha socializma. Ne bom ga omenjal, nje-
govo ime je v javnostih prepovedano. Lahko bi izbirali tudi
pogled na Škrabčev Beli dvor ali na Lahovo vilo Rog ali na
Istrabenzovo vilo. Vseh vil novokomponiranih bogatih ka-
pitalistov ne morem našteti - Toti list ima samo dve strani.
Moje enajsto zlato pravilo pa bi se glasilo: zapišite v Ustavo:
imeli bomo kapitalizem s človeškim obrazom, (jmkh)


