Pred tremi prazniki
Spoštovane članice, spoštovani člani Združenja 91!
Pred nami so dnevi, ko bomo Slovenke in Slovenci praznovali tri velike dogodke. Najprej bomo
kristjani in protestanti 25. decembra praznovali božič, dan kasneje državni praznik dan
samostojnosti in enotnosti in nato 1. januarja novo leto. Trije prazniki, ki so pred nami
označujejo tri pomembne dogodke, tako civilizacijskega kroga kot naroda.
Državljani Republike Slovenije, ki so zavezani pravoslavni Cerkvi, bodo božič praznovali po
julijanskem koledarju, 7. januarja. Za vernike Islama bo to 30. julija.
Krščanski božič praznujemo v katoliških in protestantskih državah kot spomin na rojstvo
Jezusa Kristusa. Za družine kristjanov in protestantov je božič tudi zelo pomemben družinski
dogodek. Od nekdaj so se ob tej priložnosti na domovih zbrale cele družine. To je v modernem
času obdobje številnih migracij. Prednjačijo Kitajci, ki si za potovanja v tem času vzamejo kar
petnajst dni. Nekoč je bilo seveda drugače, toda tudi v najbolj krvavih vojnah je na ta dan
obmolknilo orožje. Božič je dan miru.
Dan za božičem državljani Republike Slovenije praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. 26.
decembra 1990 so bili razglašeni rezultati plebiscita o samostojnosti, ki je potekal tri dni prej
– 23. decembra. 88,5% vseh državljanov z volilno pravico je glasovalo za samostojno državo.
Nikoli prej in nikoli kasneje državljani Slovenije ob sprejemanju pomembne narodove odločitve
niso nastopili tako enotno. Sprva se je praznik imenoval dan samostojnosti. Leta 2005 je bila
imenu praznika dodana še beseda enotnost, kar mu je dalo še globlje sporočilo.
1. januar je bil kot začetek Novega leta razglašen 24. februarja 1582. leta. Sončni koledar je
skupaj z bratom Antoniom izdelal neapeljski zdravnik, astronom in fizik Luigi Lilio.
S papeževo bulo je novi koledar razglasil papež Gregor XIII. Zato se koledar imenuje
gregorijanski koledar. Najprej ga je uporabljal krščanski svet, kasneje se je razširil na zahodni
svet, v novi dobi pa velja gregorijanski koledar kot svetovni koledar.
Druge vere praznujejo novo leto ob drugih dneh, pravoslavci 14. januarja, muslimani 30.
januarja, Judi 22. septembra. Praznovanje novega leta pri Kitajcih ima več tisočletno
zgodovino, je posebna zgodba. Uporaba lunarnega koledarja izhaja že iz obdobja dinastije
Han, ki je vladala v obdobju od leta 202 p.n.št. do 220 n.št. Praznovanje Kitajcev ob prehodu
v novo leto traja petnajst dni, začenja pa se v času od 15. januarja do 15. februarja. Začetki
so povezani z Luno.
Iz zapisanega vidimo, da so vere določale ljudstvom kdaj se bo kje začelo novo leto. Šele v
moderni dobi se je svet povezal tako, da je uskladil svetovni koledar, uro, denar, norme,
civilizacijske standarde… Dogme, ki so uravnavale življenje civilizacij, počasi popuščajo, se
spreminjajo. Svet je globalna vas.
Tako kot se je svetu uspelo uskladiti, da bo 1. januar prvi dan novega leta, se svetu poskuša
uskladiti tudi z drugimi izzivi. Že skoraj dve leti smo priče poteka boja za zaustavitev
smrtonosnega pohoda virusa covid -19. Znanstveniki z vsega sveta so se spopadli z izzivom
poiskati odgovore v cepivih in zdravilih, ki bodo ohranila človeška življenja. Človeštvo bo
premagalo tudi ta izziv. Tako kot vedno v zgodovini bomo Slovenci tudi to hudo uro preživeli. Z
najmanj škode. Tako bomo delovali kot zrel narod in se po neumnosti ne izpostavljali močnemu
vetru, ki lomi pred sabo.
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje,
Vam in vašim želim blagoslovljene božične praznike, veliko ponosa ob praznovanju dneva
samostojnosti in enotnosti naše domovine in veselo, mirno, zdravo ter prijazno leto 2022.
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