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95 TEZ

pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev
od zajedavskega hrematizma
Nevzdržnost razmer v Cerkvi je pred 500 leti Martina Luthra primorala,
da je 31. oktobra 1517 nadškofu Albertu v Mainzu in Magdeburgu ter
škofu v Brandenburgu poslal protestno pismo, ki mu je priložil svojih 95
tez. Njegov poziv Cerkvi, naj se vrne k nauku Svetega pisma, je bil glavni
vzrok številnih novosti.
Nevzdržnost današnjih razmer pa je vzrok 95 tez, »pribitih na vrata
svetišča neoliberalnega kapitalizma«. V njih je poziv, da se odvrnemo
od krivičnega in zločinskega hrematizma in obudimo nauk ekonomije,
katere temeljno poslanstvo je skrb za dom – poskrbeti za slehernika.

»1. teza
V naraščajoči tesnobni bolečini izkoriščanih in zlorabljenih ljudi ter celotnega
stvarstva je dozorel čas, da se razkrije globalna prevara, s katero ponižujoče
manipulirajo v sedanjem času in prostoru našega zemeljskega bivanja.«

»Patrova tarča ni Cerkev, marveč današnji sistem, ki ga prerešeta v 95
tezah, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega
hrematizma, posvečenih ponižanim in razžaljenim.«
- Andraž Gombač, Primorske novice
»95 tez nosi težo sveta in v času razčlovečenja bojuje bitko človečnosti. Za
to je potrebna velika mera poguma. T ega omogoča idealistična naivnost –
izhodišče, za katerega se je treba boriti tudi v najbolj temni uri.«
- Bukla

Karel Gržan, rojen v Celju, je
magister teologije in doktor
znanosti s področja literarnih
ved. Pri 18 letih je vstopil v red
bratov kapucinov, ker je verjel
v izročilo svetega Frančiška in
želel svoje življenje posvetiti
razdajanju revnim in nemočnim.
Kot duhovnik in kaplan v več
župnijah na širšem Štajerskem je
odgovarjal na stiske časa in ljudi,
ki so vstopili v njegovo življenje.
Ukvarjal se je tudi s problematiko
zasvojenosti in na Razborju pod
Lisco ustanovil Don Pierinovo
komuno za odvisnike in pozneje za
odvisnice, prvo in edino tovrstno
dekliško skupnost v Sloveniji.
Kot doktor literarnih znanosti je
avtor številnih knjig, kot amaterski
arheolog je odkril pomenljive
megalitske strukture na širšem
območju Slovenije, dolga leta
je predano raziskoval zgodbo o
Veroniki Deseniški in Frideriku.
Ves čas potuje po Sloveniji in
predava o medčloveških odnosih,
odpuščanju in o tem, kako ljubiti
človeka v njegovi resničnosti.
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