OSPETSUAK

JAN KOREK
GOTZAINA ETA KALE-GARBITZAILEA
Paulo VI Aita Santuak Jan Korek gotzainari Batikano'ra joateko deitu eutsanean, onek esan eban: "Zertarako joan bear dot Batikano'ra sotana ubel-moreaz jantzita, gero Bratislaba'ko kaleak garbitzeko ez badeust ezertarako balio?".
Eslobakian komunistak agindu eben bitartean Jan
Korek'ek onango eginbearrak bete ebazan: esku-langile,
kale-garbitzaile, alkitran upelen lepakari...
Kale-garbitzaile izan arren, gazteen artean batez ere,
izen andia eukan...
1950n. urtean komunistak Txekoeslobakiaren jabe
egin ziranean, ango gotzain eta abade geienak espetxean
sartuak izan ziran, eta lekaime-lekaideak erbesteratuak...
Leenengo urteetako etsipena igaro eta adoreak apur
suspertu ziranean, espetxeetan ez egozan eleiz-gizon
apurrak, ezkutuan lanean asi ziran.
Konzentrazio zelaietan urte batzuk igaro ondoren Jan
Korek'ek ezkututan bizi zan gotzain baten eskuetatik
abade izatea lortu eban, Roznaba'ko geisoetxe batean.
Eta 27 urte ebazala gotzain egin eben...
1960n. urterarte Bratislaba'ko lantegi batean lan egin
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eban, bertako lanak eta gotzain egin-bearrak biak batera
eginez.
Baina gobernuaren "txibatoak" ez egozan lo, eta lastertxo espetxeratua izan zan. Zortzi urte eroan ebazan
gerizpetan...
"Praga'ko udabarria" loratu zanean Jan Korek espetxetik atera eben, baina tuberkulosiak jota egoan.
Erbestera joateko gobernu barriagandik baimena artuta, Erroma ' ra Paulo VI Aita Santua ikustera joan zan.
Ordurakoa da txosten onen asieran idatzitako zatia:
"Zertarako sotana ubela, gero kaleak garbitzeko balio ez
badeust? " .
Baina, "Praga'ko udabarria" laster zimeldu eta Jan
Korek ostera ere espetxean aurkitu zan.
Beronek autortzen deusku: espetxean naiz askatasunean, eguraldi onean naiz txarrean, miñetan naiz pozetan, au izan da beti nire gogoa: nire senideak Fedean
suspertu eta gure sinismenaren autormena danen aurrean
agertzea.
Goikoetxea'tar Iñaki

GURE EGUTEGIA
– Durango'ko liburu–Azokan asi giñan gure egutegia
-1995– eskintzen.
– BBK'ren laguntzaz EUSKERAZALEAK eskintzen dautzue oparitxu au.
—Eskatu BBK'ren Idaztoki ta Ordeztetxeetan naiz EUSKERAZALEAK' en gizarte—etxean.
—Ara zer aurkituko dozun egutegi onetako eguneroko orritxuan:
* Illea, urtea, joan eta joateko egunak, eguzkia ta illargia noz, egunaren izena ta zenbakia, iru urteurren,
santuak eta jaiak.
* Kondairako jakingarriak, bertsoak, egaztien jakingarriak, euskal esaerak, munduko gauza arrigarriak, izkirimiak, zapatuetan igandeeko biblia, jai aurreetan egunaren jakingarriak, jazokizunak eta abar.
– BBK'k eta Euskerazaleak emoten dautsuen oparia dozu,
doan emoten da.
– Gure opari onegaz batera bejoakizu 1995 urterako gure
zorion-agurrik beroena.
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