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prostudujeme-li si dějiny křesťanství, s překvapením zjistíme, že svět nikdy
tuze křesťanský nebyl. Ani ve středověku ne. Většina lidí smýšlí pohansky a
pohansky také žije. Snad v každém člověku je kus pohana, bázlivého, nejistého, pověrčivého, bloudícího a zmateného, tápajícího v temnotách.
Jedinými skutečnými křesťany byli vlasně jen světci-at svatořečení nebo neznámí. Proč? Protože pro světce je Bůh skutečnější, než cokoliv jiného, než
rodiče, sourozenci, přátelé-ba skutečnější než oni sami. Ovšem víme, že jejich svatost začíná v temnotách.

Jednoho dne jim však zazářila hvězda víry, skrytá ׳dosud za mrakem nejistoty
a pustili se za ní. Jako kdysi králové z východu za betlémskou hvězdou, tak
se tito křesřané vnitřně vzdali všeho a šli životem s očima upřenýma na
hvězdu víry. Ta je vedla k nezničitelnému štěstí-i když šli mlhou neznámé
budoucnosti. Povede je životem utrpení jako s.v.Ri'iženu z Limy? Nebo apoštolátem mezi dnešními pohany-jako kdysi sv.Františka Xaverského?. Nebo péčí o děti a rodinu jako sv .Felici tu? Nebo starostí o chudé ,nemocné, opuštěné, jako profesora Ozanama?Či životem chudoby a prostoty jako sv.Františka? Ani jedna
cesta za hvězdou není stejná. Každý z nás je originál. Originál jsou 1 svatí-a dnes je jich v rozkolísaném světě také dost-a můžeme napodobovat a povzbuzovat se jen jejich
činnou láskou ke Kristu.
S Kristem statečně a
I
trpělivě rozněcovat
jiskřičku, kterou vložil Bůh do každého lidského srdce.
Jejich život se napodobit nedá. Mohou nás povzbudit, mohou se za nás
přimlouvat-ale svůj život musí každý z nás žít
sám.
Kristus nám slíbil svou
božskou pomoc-je všemocný. I jeho život byl ori•
ginál-a to naprosto doko
nalý.Život každého z nás
je originál. Je to surovina,
z které vírou, na^í
ději a láskou vytvářímes pomocí Boží-umělecké
<
dílo křestanského života^
Gertruda G G
Vaše
r e d a k c e

CO NOVÉHO VE SVÉTÉ

Sv.Otec jmenoval pro pražskou arcidiecézi
nové pomocné biskupy: P.Václava MALÉHO
(46) a P. Jiř.Padoura, (59)provinciála kapucínů. Oba studovali v Litoměřicích a oba
nesměli delší dobu vykonávat kněžský úřad
Arcib.Vlk oznámil, že Církev se vzdává ná
roků na katedrálu sv.Víta, ale chce,aby se
podrobně upravily předpisy o jejím používá
ní. Některé, budovy na hradě už Církev
dostala zpět._______________________________
Někteří vysocí hodnostáři pravoslavných v
Rusku tvrdí, že ještě nepřišla doba, aby
sv.Otec navštívil některý ze Svazu nezávislých ruských států. Katolíci se snaží,
aby se jejich zájmy nekřížily se zájmy pravoslavných. P.Werendfried popy podporuje.
Pres. Havel měl zápal plic. V nemocnici zjistili zhoubný nádor a hned jej operovali.
Sv.Otec napsal modlitbu pro l.rok přípravy na r.2OOO. Pomodlil se ji při nešporách
30.11. R.1999 otevře na vánoce Sv.bránu
chrámu sv.Petra.__________________________
Kongregace pro svatořečení povolila 29.11.
oficielně biskupství v Brně,aby pokračovalo
v procesu blahořečení boromejky M. Vojtěchy
Chatmanové. Postulátorem je Mons. K.Simand
Milánský arcib. kard. Martini zahájí oslavy
1600 let od smrti cirk.učitele, sv.Ambrože
biskupa v Miláně. Tento měsíc začal jubilejní rok a potrvá do 7,12.1997. Sv.Ambro:
byl také významná kulturní osobnost, pečlivý duchovní pastýř a spisovatel , hl.pastoračních knih. Z jeho pozůstalosti se zachovalo přes 50 listů, cenný doklad o jeho
době. (339-397). Pokřtil sv. Augustina.______
7.12. začalo ve !/.Británii sbírání podpisů
pro"touhy cirk.lidu".Tuto akci zahájily nebo zahájí: Francie, Brazílie, Nizozemsko,
Španělsko a Portugalsko. Celá akce se vede ústředně a je protikatolická, snadno si
domyslíme, která mezinárodní společnost
stojí v pozadí._____________________________
Švýcarská garda má 98 členů, nesmí mít
víc než 1OO. Zájemci jsou,ale neodpovídají
požadavkům které se kladou vždy na členy
Litoměřická diecéze má nového generálního vikáře - Mons. Karla Havelku.__________
V Izraeli se zvýšil zájem o evangelia. Proto
se v některých městech konají přednášky c
knihách Nového zákona. Rabín Šalom Douhitns to vysvětluje tím, že hodně rodilých
židů z Ruska jsou křesťaně-neví se kolik.
KatoL. kněz ve Skotsku, William Anderson,
vyhrál l.cenu v soutěži o nejlepšího kazatele. Soutěžilo několik set kazatelů různých
křest.společenství, ve finale se utkal vítěz
s 2 anglikány a 2 metodisty. V porotě byli novináři, spisovatelé a duchovní.________
V Sudanu odvlekli vojáci"osvobozenecké
armády" 3 řeholnice, 2 řeholníky a jednoho
kněze a mučili je. Později je na nátlak ze
zahraničí propustili. Obvinili je, že brání

mužům, aby se přidávali k vzbouřencům, že O
jsou vyzvedači a šíří katol. víru mezi muslimy—•
Podle názoru kard. Ratzingera je zbytečné, aby
se v Církvi lidé zaměstnávali okrajovými otázkami, jako je ženitba kněží, kněžky a pod.,ale
hlásali věrně učení Ježíše Krista a snažili se
podle něho žít-rPak zmizí i otázka uměl.potratů
Franc.časopis La Nef uvádí:21 proč.katolíků v
zemi nevěří v Boha, 30 proč.nevěří v Nejsv.
Trojici, 57 proč.nevěří v druhý příchod Páně
na svět. R.19OO žilo z víry 60 proč.katolíků,
dnes sotva 7 proc. R.1949 bylo vysvěceno
ve Francii 1282 kněží,r. 1994 jen 121 kněží.____
Biskup nové diecéze v Chaně-Damango, prosí
Steyelerské misionáře,aby přišli hlásat víru pro
17.000 katolíků (obyvatel je půl mil.) Jeho 16
domorodých kněží studovalo v semináři této řehole v Tamale. V zemi už pracují saleziáni._____
V Kanadě si anglikáni odhlasovali, že Bůh se
může v časopisech a učebnicích náboženství vyobrazovat jako žena. Bůh nemá pohlaví, to mají jen lidé a zvířata,aby se rozmnožovali._______
Anglikánský primas, canterburský arcib.C.Carey s manželkou navštívili 3.-5.12.Rím. Bydleli
v katol.koleji ctih. Bědy (672-735-mnich). Dvakrát
se setkal se sv.Otcem a spolu se modlili nešpory
v kostele sv. Řehoře. Setkal se s členy kurie a
anglikánskou komunitou.Arc.Carey navštívil už
Vatikán r.196O. Velké problémy pro sjednocení
vznikly svěcením kněžek. Na svátek sv.Ambrože navštíví v Miláně kard.Martiniho a bude tam
při odpoledních modlitbách( nešporách)._________
Před 80 r. zemřel Charles de Faucauld__________
5.11. zahájil biskup J.Škarvada v semináři vysíláni studia Radio Proglas. Řekl, že dnešní člověk potřebuje pravdu a nadějí, které plynou z
evangelií.-Proglas má studia v Brně, Olomouci
a v Praze, nyní vysílá 2I hodin denně._________
Nová ministrině zahr.USA, Madeleine Albright,
je českého původu. V 11 ti letech se s
rodiči vystěhovala do USA.__________________
8.12. se dožil býv.misionář v Mnichově, Mons.
Karel Fořt, 75 let. Pečoval o čes.katolíky v Německu a po P.Heidlerovi pracoval v Svob.Evropě
Zemřel japonský katol. spisovatel Shusaku Paul
Ende v Tokiu. Jeho díla inspiroval Claudel a
Bernanos. Román Mlčení( 1966)je o mučednictví
Japonců v 17.st. KnÍha"ZlVOT JEZl'S&V'vyšla
v 300.000 výt.-i když se v zemi málo katolíků.
Nakl.ZVON vydalo soubor sociálních encyklik od
r.1981-1991(500 str.)Snad někdy výjde i soubor
věroučných encyklik. .________________________
Vatik.pošta vydala v nákladu po 450 tis. známku
ke kněžskému výročí sv.Otce a na druhé jsou
obrazy rukopisů z Vatik. knihovny-k r.2OOO.
Ve Vídni byla od 27.-30.10.konference salesiánských provinciálů, byl tam i prov.P.B .Beneš.
P.AI.Heidler by se 1.12.dožil 80 ti let.
_____
Tématem 9.Rady evropských bisk.konf.vRnně
bylo: Náboženství, soukromá záležitost a věc veřejná. Církev v pluralitní společnosti.__________
V býv Zagorsku oslavili sv.Sergije Radoněžského( 1314-1391),poustevníka, zakl.kláštera sv. Trojice a školy askeze pro mnichy. Přišly desetitisíce věřících. Nyní je jméno města Zagojevs.Posad.

vztahující se k tanuto ptáčkovi. Q
V Texase se vypráví, že když se narodil Kristus, začal tento tehdy
šedivý ptáček na keři kamélií
jásavou píseň. Jako dík dostal od
Boha keř nádhernou vůni a ptáček
krásnou barvu kardinálského klobouku.
Když jsem slyšela jeho zpěv, můj
stesk po daňově byl ten tam. Prožívala jsem vánoce jako kdybych
byla daná. V Americe mívají
slavnostní jídlo s krocanem, zeleninou, která hrá všemi barvami
a tykvovým koláčem. Hlavním
bodem slavnosti je mše svátá,
j 1
mexická mše svátá.
šli jsme do kostela. Byl plný do po£ sledního místečka a celý tenný. Nesvítilo ani
:jediné světlo, temné postavy v kostele oza:řovalo trochu světla skrze vysoká okna.
Kostelník zavřel vrata. Lidé se utišili.
:Náhle zazněly zvony - oznamovaly - že se Panna
:Maria se sv.Josefen blíží ke kostelu. Byla
půlnoc. A tu slyšeli věřící lehké klepání na
vrata. Panna Maria a sv.Josef zpěvem - hořkosladkým-prosili o vstup do kostela. Odpovídal
Him sbor za doprovodu kytar.
Když se otevřela vrata, spatřili věřící jasně
;ozářené svaté manžele, jak vstupují do temného
:kostela.
;Maria nesla ve vysoko zvednutých rukou Ježíška,
־položila dítě jako obětní dar do jeslí u oltájře.
:Vánoční stránky zazářily světlem a začala mše
:svátá- stejná na celém světě. Jak zpívali Mexi■ čané a Američané? Vánoční písně se střídaly.
:Text četli lidé na diaobrázcích na zdi a každý
:mohl zpívat "tu svou vánoční". Nechyběla ani
:"Svatá noc..!" A já ji zpívala stejně nadšeně
;anglicky, jako kdybych ji zpívala německy.
:Slavnou mši sv.zakončilo požehnání. Co pak?
:Jako na pokyn začali lidé v kostele jásat a
:volat. Padali si vzájemně radostně do náručí,
potřásali si rukama a líbali se. Byla jsem z
toho celá zmatená, překvapilo mě to, zvlášř
když jsem se octla v náručí rozesmáté Angličanky, pak Mexikánky, volající"Feliz Navidad."
, Muži v kovbojských krojích mi poklepával
sna rameno a volali "Merry Christmas".
Zavalila mě dětská radost.Jak hlasitě
jsem mohla, volala jsem do té vřavy:
"Fröhliche Weihnachten! "protože v té
chvíli byly pro mě vánoce skutečně ra^5Xdostné. Za zvuku kytar jsem vyšla
x^z kostela. Byla jsem vděčná za
tento zážitek. Uvědomila
-J jsem si, že na celén světě oslavují
řnarození Spasitele lidé podle své
povahy-stejně jako v Rio Grande.

VÁNOCE V RIO GRANDE
Nejlépe je být na vánoce daná. To
je mé přesvědčení a nikdo mi nedo-2$
káže, že je to lepší v hotelu nebo'
na lyžařské chatě.
A přece! Je svatvečer, stojím na bře!
hu Rio Grande, v městečku "na divokán
Západě". Mému synovi se podařilo,
že jsan se své zásadě zpronevěřila.
Jela jsan, celá smutná, svým spor- .־
tovním vožen nevlídnou krajinou a ’
čekala, až se mě zmocní vánoční nálada. Avšak ten podivuhodný pocit
míru, dětské blaženost, bušení srdce
se nedostavil. Jaké je to dnes daná?
Ulice ztichly a za okny se třpytí
osvětlené vánoční stránky. A zde? Lidé běhají
jako zběsilí, myjí auta, nakupují, sekají
strojky trávu, jako kdyby o vánocích nikdy
neslyšeli. Vánoční náladu mají pozvednout
girlandy pestrých žárovek, zavěšených přes
ulici. Jako na jarmarku.
Vánoční stránky jsou z umělé hmoty, mírně
pocuchané a zaprášené-stály totiž už při "dni
díkůvzdání". Ovšan ta umělá hmota je pochopitelná, v tanto horku 35-40° by sotva pravé
jedličky vydržely.
Adventní věnce Mexičané neznají. Zato mají
nádherný, dojanný zvyk. Má připomínat devět
měsíců těhotenství Panny Marie. Devět dní
před vánocemi začala slavnost v"posadě".
Osm dní, každý večer, pozvali do hostince
hosty - ale dům hostinského je zavřený. Venku
zpívají lidé, jako kdyby hledali nocleh a
prosili o vstup.
Hostinský je stále odmítal. Teprve když se
prosba několikrát opakovala, odpověděl:"Ach,
to jste vy, Marie a Josef! Vstupte a nevšímejte si našeho chudičkého domu, ale našeho
vřelého srdce."
Dveře se otevírají, hosté vstupují. Začíná
radostná slavnost, při které rozdává hostinský dětem košíčky se sladkostmi.
Když nastal devátý den, slavila se vánoční
mešní obět v kostele. V mnoha mexických kostelích je vidět deset prázdných jesliček. Každý den posouvají lidé jesličky blíž k oltáři, ověnčeném hvězdičkami.
Květinám říkají"noche buena", což
znamená "dobrou noc".

Večer co večer zapadá v úaolí
Rio Grande rudé slunce.
Dnes také - a začíná Svatá
noc.
Z močálů je slyšet zpěv tak
zvaného kardinálského ptáka.
Vzpomněla jsan si na legendu

Čtvrtý král
Kromě tří mudrců, kteří se chtělj
poklonit božskému dítěti v jeslích, vydal se na cestu ještě
čtvrtý král. Chtěl darovat Dítěti tři vzácné drahokamy.
Avšak protože jeho kůň kulhal,
nedostat se včas do Betléma. Dal
se sice na cestu, přijel ale pozdě.
Jedna ubohá matka v Betlémě mu
vyprávěla o strašlivém vyvraždění
dětí v Betlémě. Nařídil to ukrutný král Herodes, chtěl zabít budoucího krále židů. Marně se snažil čtvrtý král zoufalou matku
utěšit. Plakala o mrtvého synka.
Plný soucitu, dal jí čtvrtý mudrc
jeden z drahokamů. Chtěl jej dát
vlastně novorozenému Vykupiteli.
Nyní se vydal za dětátkem do
Egypta. Po dlouhé cestě zjistil,
že Ježíšek se vrátil s Matkou a
Josefem zpět do vlasti.
Na okraji velkého města v Egyptě
potkal malomocného. Umíral hlady,
Daroval mu tedy druhý zářící drahokam.
Pak hledal dál a hledal přes třicet let. Jeho touha po Vykupiteli
stále vzrůstala. Prošel celým
tehdy známým světem - a už cítil,
že jeho unavené srdce dlouho nevydrží. Vždyt cesta byla namáhavá a málokdy ho někdo svezl.
Konečně potkal nahé, hladové dítě a tomu dal poslední drahokam,
aby si mohlo koupit šaty a najíst
se.
Došel do Jeruzaléma. Spatřil kopec, na kopci tři kříže a na prostředním umíral člověk. Sotva ho
viděl, taková byla náhle tma, ačkoliv bylo teprve poledne.
"Je tedy mé hledání marné,"zaúpě:
smutně.
Náhle zazářilo z kříže jasné svélo a slyšel:"Těšil jsi mně, když
jsem naříkal. Zachráni^ jsi mě v
nebezpečí. Oblékl
jsi mě a nasytil
Co jsi udělal
dobrého lidem,
udělal jsi mě.
Tehdy čtvrtý
král s radostí
vrátil svůj ži
vot svému krá- ;
li. Vždyt ho
přece našel!

NAŠE POŠTA-

...po vánocích te k nám nattěhovata «fc
cWLčpfea, kteaá t e 6 táže vnaceža a. pokaždá
íMa na jiná místo. Už jtme máti obava, že
nebudeme 4-íavZX vzácná jubZZeum dp.děkana
FRANTIŠKA KOLÁRE, byt táikaát v nemocnicí a
po každá ho pottavíti na nohy. Na tvátek 4 v.
apoitotu Petna a Pavta mát ttavnou mii tv.60 ře-t od -svěcení na kněze. K podiva a /tadotti viech se statečně dažež, dva kněží,
kteíí sto užiti mii sv.s ním, ho podpíaaži - byt to
jeho synovec Otec OtdOich KotáX. a Otec Maxtin VtadimÍA Eisehea, dominikán, kteaý piiiet k Matičce ostavit 40 tet *váho kněžství.
Stavnostní kázáni mět na téma KNĚZ. Htas mát jako
mtadík a ne 86 tety staJiečék, nachýtený a chodici o
hutce. Kostet byt páeptněný, kaásně zpívat pěvecký
sbon ze Studánky. Byto tam ptno kněží a ministrantu.
?Ujeto mu hodně tidí btahopáát i z Německa, kteáí
jsou vežice vděčni, že hrad Matičky nanovo zazáJtiž
svou krásou׳Pan děkan KotáJí je zde už od r.1964,kdy
všechny budovy byty v rozvažinách. Má o obnovu vetká
zástuhy, páed 52 tety byt ptný duchovní i tátesná
energie-kterou věnovat taká na vystavění Hradu Matic
ky. Jen sám Bah ví, kotik to dato práce, starostí a teá se maže spokojeně dívat na díto ,kteráma věnovat to tik tásky.Už nechodi.24.ll.se vrátil k Bohu.
I když chodí o hutce, jeho zpovědnice je vždy obteže
na kajícníky. Jsme moc vděčni Pánu Bohu, že mu dopšává totik sít, aby moht cetá hodiny sedět ve zpovědníci. Loni si Pán Života odvotat Otce Hudečka,
který dtoahoa áada tet přicházet za každáho počasí,
aby asedt ve zpovědnici. Mnozí poutníci přijedou
htavně proto, aby se zde mohti vyzpovídat, zve je
Matička Kratičká, UTOCÍSTE HŘÍŠNÍKU. Jen zpovědnice
by mohžy mtavit o divech uzdravení duší po mnoho
tet, co je Hora Matky Boží poutním místem.

ŽIVOTNI MOUDROST
Walter J.CISZEK, T,J.:ON MNE
VEDE. Autor, jezuita, popisuje nejen své zážitky za 23 roky v
SSSR, ale svůj duchovní
růst. Dokázal zařadit vše,
co ho při pětiletých výsle1 ších, 15 letech těžké práce
na Sibiři a 3 letech tajné
péče o věřící
do růstu
svého života s Bohem.
Pro věřícího katolíka je to
jedna z nejlepších knih, ukazuje cestu k radosti i
v nejtěžším utrpení. 217 str.Vydal ZVON- 85 Kč
P.Karel DACHOVSKÝ:Sv.ALFONS Z LICUORI
Potavě psaný životopis úspěšného advokáta, kterému jediný neúspěch ukázal cestu k Bohu. Založil
řeholi redemptoristů. Věnují se hl.farním misiím,
52 str. Cena není udána, může být asi 50 Kč.

OBD
IVUHODNÁ ŽENA
Katolický časopis PUR uveřejnil rozhovor Matky Terezy (85) .Musíme obdivovat
její lásku a statečnost, kterou posiluje
její víra a s kterou pracuje se svými
přátelí mezi vyděděnci, chudými a nemocnými lidmi._________________________
Matko Terezo, nevědomí Vidě vás obvinuji
že nouzi a chudobu zneužíváte ke své slá
vé. Ve vašich domovech prý nemají lidé
správnou péci.___________________________
Tato nenávist je běžná. Obviňovali i Pána Ježíše. Patří to k bolestné cestě.
Jednou jste řekla, že kdybyste se měla
rozhodnout mezi Kristem a Galilem, rozhodlá byste se pro Krista. Věda je vírou
moderní doby. Většina těžkosti se snad
dá řešit pomoci védy?____________________
Proč nechává moderní svět umírat lidi na
ulici? V New Yorku a všude jinde potřebujeme kuchyně pro chudáky, pro nasycení hladových. Dáváme lidem jídlo a obleky, především jim však dáváme lásku.
Nemít ani človíčka je horší než být nemocný a hladný. To je dnes velká bída
a nouze světa.
Odmítáte jako katolička kontrolu porodnosti. Proč považujete umělé potraty za
největší bídu světa?____________________
Protože potrat je dábelská věc. Když dá
matka zabít vlastní dítě, co nám pak brá
ní, abychom se nezabíjeli navzájem?
Jak zabráníte přelidnění? Je to jedna z
příčin utrpení, které se snažíte zmírnit
O tom nerozhodujeme my. Život je něco
posvátného a musíme jej chránit. Přiroze
né plánování rodin-to je v pořádku. Potrat znamená zabít dítě, které už matka
počala. Sama proti potratům bojuji adopcí. Dala jsem novým rodičům do adopce
už přes ÚOOO dětí, na které jinak čeká-:

la smrt.
O
Casto sž stežujete na velkou duchovní bídu dnešní
doby. Věříte, že síla ducha může zvítězit nad hmotou
Nejsem optimistka. Věřím, že Bůh stvořil člověka
proto, aby vykonal větší věci. Dnes však mnozí
myslí jen na sebe a nepočínají si správně. Člověk
však ví docela dobře, že je stvořen k tomu, aby
miloval a byl milován. Na to, bohužel zapomínáme,
pak ovšem přijde zlo. Věřím, že když se celá rodina bude modlit, můžeme změnit svět k lepšímu.
Mnozí lidé, hlavně mladí, ve vás vidí sv?1j vzor.
Zvláště na Západě. Přicházejí do Kalkuty a pracuji
ve vašich domovech. Co je k vám přitahuje?________
Přitahuje je obdivuhodná práce, kterou tam vidí.
Každý, kdo nezištně pomáhá druhým, cítí lásku.
Jednou jsem přijala do domova muže, který strašně trpěl - měl červy. Řekl:"211 jsem na ulici jako
zvíře, ted ale zemřu jako anděl." - Když umíral,
daroval mi svůj nádherný úsměv. A tento úsměv to byla pro mne nejkrásnější odměna. Dobrovolníky přitahuje činná láska k trpícím.
K vaši práci patří také misie, to je obracení
druhých lidi  ־jinak věřících - na vaši víru. 1 •
se mohamedánum a hindům nelíbí. Hlavné v Indiz
vám vytýkají, že vaše řeholnice nutí ostatní k
tomu, aby přijali katolickou víru._________________
Nikdy jsem nikoho nenutila, aby se stal křesťanem.
Avšak když umírá hindu nebo mohamedám, pomáhám mu, aby se ke svému bohu modlil. Já se
modlím svoje modlitby, on se modlí své. Pak se
ovšem stane, že někdo prohlásí přání, abychom
ho pokřtili. V tom mu musím vyhovět. Otevřeme
mu bránu k naší víře. Záleží především na něm,
jestli chce přijmout tuto víru nebo ne.
Toužíte po tom, abyste mohla ještě něco dobrého
za života udělat?__________________________________
Ano. Velmi ráda bych otevřela náš dům také v
Číně.
Jak bude vypadat v budoucnosti vaše řehole, když
budou muset ostatní pracovat
bez vás?
Na budoucnost ovšem nemám
vliv. O ní rozhodne Bůh. Vyvolil si mne, vyvolí si i jiné, aby mohli pokračovat
v této práci. Je to Jeho
práce.
Bojdte se smnti?
Proč bych se jí měla bát?
Nikdo z těch, které jsem viděla umírat, nezemřel špatně.
DEKUJEME ZA ROZHOVOR.
oooooooooooooooooooooooooo
Matka Tereza(85 roků) je těžce nemocná. Její namáhavá práce ji připravila o zdraví, ale ne o víru a
o lásku.

OISSINA CESTA
1/ minulých cislech jsme občas uveřejnili
něco ze vzpomínek manželky katolického ^i-.
lososa Jakuba Maritaina-Raissy(Rachel).
Ferdinand Holböck uveřejnil její stručný
životopis v knize Wir haben Messias ge^un-:
den, kde jsou články o pokřtěných židech. ■
Tato paní se snažila o nalezeni Mesiáše. •
Byla ženou jednoho z největších katolických
filosofů tohoto století, obnovitele filoso-1
fie sv.Tanáše Akvinského) Jakuba Maritaina.׳
/1882-1973/.
SVĚTLO SVĚTA SPATŘILA 12.9.1883 v MARIOUPOĽ
u Rostova na Donu v již.Rusku.Její otec byl:
židovský krejčí. Vyrůstala s mladší sestrou
Věrou a rodiče"praví Izraelité, v nichž nebylo pokrytectví",z ní vychovali živéhc,
ušlechtilého člověka. Rodiče byli velmi oblíbeni, stejně i prarodiče. Když car připra
voval "pogran"-kdy se plenily daný a obchody židů poštvaných davan-vždycky je občané :
upozornili, aby se včas schovali.
RAISSA BYLA MIMOŘÁDNĚ NADANĚ DÍTĚ,
Rodiče ji chtěli dát na studie, jenže teh- :
dy byl na ruských universitách tzv. "numerus
clausus" Ty přijímaly jen velmi anezený počet židů ke studiu. Raissa neněla naději.
Rodiče se jako jiní židé rozhodli, opustit:
Rusko a přestěhovat se do USA. Její otec :
šel napřed, cestou náhodným rozhovorem s
jiným židan, změnil svůj úmysl a otevřel si
krejčovskou dílnu v Paříži. Pak si tam za-:
volal manželku s dcerkami.
RAISSA BYLA OTCÖv MILÁČEK. Zdědila jeho
žízeň po vzdělání, rychle si zvykla na francouzskou školu a brzo byla ve škole nejlepší. Okolí však otřáslo její židovskou vírou, i když chodila do židovského náboženství. - Nadanou dívku přijala Universita
SORBONNA v 17 ti letech. Setkala se tam s
pokrokovým Studenten Jakubem Marita inemměl už licenciát/střední
akademický titul z filosofie/
a byl z vlažné protestantské rodiny. Jak on, tak jeho židovská dívka Raissa se
snažili poznat pravdu. Oba
byli neklidní, na universitě panoval názor, že to, co
člověk nemůže poznat smysly,
neexistuje. To je neuspokojílo. Brzo je jejich přátelé
pozvali! na přednášky židovského filosofa HENRI BERGSONA/1859-1941/. Přednášel
na College de France a oslabil všechny předsudky vůči
metafysice. Byl přesvědčen.
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že pravda se dá poznat citem, intuicí.
26.LISTOPADU 1904 MĚLI SVATBU.
Pokračovali dál v hledání pravdy. První jiskru
jim ukázala kniha LEDNA BLOYE: SPÁSA SKRZE ŽIDY.
Pak POUTNÍK ABSOLUTNA. Navštěvovali chudičkého
filosofa-měl dcmek za kostelem Božského Srdce Páně na Montmartru a žil se ženou Jeanne a dvěma
dceruškami. Ostatní děti zemřely na následky
hladu.
V TĚTO RODINĚ POZNALI KŘESŤANSKÝ ŽIVOT
Také řadu významných katolíků, malíře Rouaulta
/1871-1958/, učence Termiera a mnoho jiných. Vidě•
li, že křesťané žijí a jednají poctivě a pravdivě. Brzo mezi nimi vzniklo hluboké přátelství.
O prvním setkání píše Leon Bloy:״Jaké nadpřirozené dobrodružství, jakým požehnáním jsou pro nás
tito dva přátele, kteří přišli 20.června do našeho pekla(Morímartru). Mladý muž je idealista,
nezná ale Boha, dá se však táhnout milým způsobem za vlasy nebo za nohy ke světlu! Mladá paní
je ruská židovka. Myslím na ni jako na lilii polní, jemně sklánějící svůj stvol pod těžkými paprsky slunce. V tomto milém, křehkém stvoření
bydlí duše jako dub-a chce pokleknout. Od samého začatku mě ohromila její inteligence. Má žena
jí řekla, že má křesťanský cit. Raissa odpověděla:Jsme jistě křesťané, protože si tolik vážíme
vašeho muže. -Milá samaritánka, má soucit se žra
něným poutníkem. Kéž jsi uzdravena na své cestě
jiným poutníkem, kterého tvojí předkové ukřížováli. ״
CO CÍTILA RAISSA, TO CÍTIL I JAKUB.
Napsala:"PXí překročení jeho prahu z bledly všech
ny naše hodnoty. Věděli jsme, nebo se domnívali,
že má jediný smutek: že není svátý. Všechno
ostatní bylo neskutečné jako stmívání. V knize:
Spása skrze židy-se snažil jako křesťan rozluštit poslání žid.národa v planu Božím se světem.SPÁSA SKRZE ŽIW je jediná z mých knih, kterou
bych se odvážil nabídnout Bohu, svému milosrdnému soudci." To bylo pro Raissu zjevení.
Bloy odpověděl na obdivný dopis Raissin:"Říkáte
milá Raisso: Nejsem křesťanka,mohu jen se vzdycháním hledat. Ale
proč stále hledáte to, co jste na?
šla? Jak můžete ocenit to, co
jsem napsal, když nemyslíte a necítíte jako já? Nejste jen křeslanka, jste zapálená křesťanka,
drahá dcera Otce a snoubenka Ježí
šova u paty kříže, milá služebníce Matky Boží. Netušíte a nevíte,
proč jste s k nám byla poslána.
Hodnota a důstojnost duší je nevýslovná a vaše duše, Raisso a
Jakube, jsou tak cenné, že nic
menšího bylo nutné, než sestoupení Boha na svět a jeho umučení,
aby nás vykoupil k svobodě.

Vaši i mojí duši., Bytí jste totiž draze
vykoupeni. To je, mojí přátelé, jediný
klíc k absolutnu. Byli jste vykoupeni ke
svobodě jako velice vzácní otroci, skrze
ponížení a dobrovolné mučednictví toho,
který stvořil nebe i zemí__ "
NEJVÍC NA NĚ ÚČINKOVAL VZORNÝ ŽIVOT
rodiny Bloyovy. žili z víry a s vírou.
Raissa se stále snažila, poznat katolickou víru a obřady. Chtěla poznat pravdy
víry a uvést je v soulad s vědeckými poznatky. Také hodně četla, např.o zjeveních
Anny Kateřiny Emmerichové/1774-1824/a Duchovní katechismus P.Surina, T.J./166O 1665/.
NA JAŘE 1906 TĚŽCE ONEMOCNĚLA
Psali jsme o návštěvě paní Bloyové, která
jí vyprávěla o zjevení Panny Marie v Rue
du Bac v Paříži a pověsila jí na krk medajlku, kterou si zjevení přálo. Těžce nemocná Raissa, aniž si to uvědomila, v
srdci plném důvěry v Pannu Marii, usnula
a tento spánek ji uzdravil.
PAK NASTAL PRO RAISSU NEKLIDNÝ ČAS.
Vnitřně už byla katoličkou, věřila všemu,
co učí katolická Církev, vážila si Písma
sv.a milovala Matku Boží. Toužila po tam,
aby žila křesťansky. Ale k čemu ta vnějškovost? Vstupem do Církve by ztratila své
přátele, navíc nepřátelství a odpor rodičů a příbuzných./Její rodiče se později
také dali pokřtít/. Tyto otázky ji trýznily. Konečně došlo ke křtu. Leon Bloy byl :
kmotrem, Jakub a Raissa dostali manželské;
požehnání, křest přijala i sestra Věra.
OD TĚ CHVÍLE ZAČALI ŽÍT PEVNĚ KATOLICKY, :
Jejich víra stále rostla. Velice jim po- :
mohly knihy sv.Terezie z Avily a sv.Torná-:
še Akvinského. Brzo se odstěhovali i s
:
Věrou do Heidelbergu, kde dostal její muž־
stipendium k studiu biologie u slavného ;
Hanse Driescha. Žili tam osaměle a stále ;
hlouběji vnikali do nesmírného bohatství j
katolické víry. - R.1907 se ־vrátili do Pa-:
říže. Navštívili La Salettu, kde se 19.9.3
1846 zjevila plačící Matka Boží dvěma pa-ג
sáčkům. Jejich kmotr Bloy jim doporučil נ
"plačící královnu nebe" za vůdkyni životem־
Pak byli ještě delší dobu v Heidelbergu. ’
Raissa se ponořila do studia sv.Tomáše
’
Akvinského, milovala ho a celila si ho taJj
že pro děti a pro mládež napsala r.1931 ’
knihu Andělský učitel.
7 TĚ DOBĚ HODNĚ PSALA.
נ
Pro namoc nemohla dál studovat. Později >
se Jakub stal profesorem v Paříži, pak v ’
sev.Americe/aby manželka unikla pronásle-’
iování židů v Paříži/a r.1945 byl nějakou’
lobu vyslancem Francie u sv.Stolce-pak za-j
se do Ameriky.!

: Napsala eseje Situace poesie-o mystice a básnictví, pak Život modlitby - praktickou spiritualitu,
: pokyny pro vnitřní život těch, kteří se věnují W
: duchovní práci. A konečně o jejich cestě k víře:•
: Velká přátelství. Tam popisuje nejen svůj život
 ־s Jakubem, ale i setkání s různými významnými ka► tolickými osobnostmi té doby-na přelomu a začátku
; tohoto století.
: Také básně: Darovaný život, Dopisy noci a Brána
: horizontu. Měla i různé mystické stavy a vidění.
: Pieter van der Meer de Walcheren - znalec - napsal
o tam:" Z Raissiných veršů je vzácná jednota
■ básnictví a křesťanského života, v jejich slovech
■ oživuje moudrost, rozpor i překonání rozporu,
; odloučení od zorně k Boží vznešenosti a sjednocení
; s nim, kdy dostává duše všechno: celý těžký žeb; řík od nebe k zemi, žebřík Jakubův, který se opí: rá o naše srdce, všechny otřesy života jsou spou: tány v tichých básních; k radosti každého, kdo
:ví, jak velký zázrak je básnictví__ " Týž autor
: míní: "Nevím, co je na této ženě obdivuhodného;
• její inteligence, její moudrost, její pronikavá
• logika, její živé pochopení křesťanského zjevení,
její vnitřní modlitba - nebo její prosté vnější
dary, její zážitky, které sděluje do slov__ "
: Tato žena vyrostla ze židovství a z pochybností
: o existenci Boží - ke smyslu života a k plnému
uznání bohočlověka, Mesiáše, až k vyrovnanému
štěstí radostně prožívaného katolického zjevení.
Tuto víru našla, dostala ji od Boha a přijala.
Její manželství s Jakubem bylo mimořádně krásné,
žili společnou vírou, v souladu, doplňovali se:
jak v hledání a nalezení plné pravdy, tak ve vnitř
ním zrání, v práci, v psaní i v poezii.
Raissa žila v Princetownu v Americe, byla ve
Versailles, v Meudonu, v Římě a na jiných místech.
S Jakubem společně prožívali ducha svých bydlišť,
svých návštěv. Oba moudří, lidští, ušlechtilí a
laskavě smýšlející. Jako kdysi před víc než 50 ti
lety přišli k Bloyovi a našli u něho něco z Boží
přítomnosti, naučili se chápat trochu lidské tragedie. Raissa na svého kmotra Bloye nikdy nezapomněla. Její láska a vděčnost k opuštěnému, trpíčímu básníkovi-který vlastně psal jen pro Bohanikdy neuvadla. V Americe si jeho knihy znovu přečetla a udělala z nich Výběr o 400 str.
Poslední léta života žili v sev.Americe, ale v létě, skoro každý rok, se vracela do milované Francie. Zemřela v Paříži 4.listopadu 1960. Po její
smrti se objevil ještě její Deník Raissin/1963/a
vysvětlení Otčenáše/1964/a konečně soubor jejich
článků,a článků jejího muže o tajemství Izraelského národa"Tajemnství Izraele"/Paříž 1965/ Pochopila hluboké tajemství vyvoleného národa, z kterého
vzešel Vykupitel Ježíš Kristus a toto tajemství
pochopila celé a v hloubce.
Nové vydání knihy Spása skrze židy - věnoval
Bloy Raisse Maritainové.

SEIFERTOVY VÁNOCE
Začátkem prosince začínal kdysi na Staraměstskám náměstí nejdříve mikulášský
a hned po něm vánoční trh. Jako malí
chlapci, mačkali jsme se s prázdnými kapsami, ale se srdcem plným toužení mezi kráimečky s boudami. Neúnavně a téměř denně.Těch
krámků a bud tam byl nezpočet,plné náměstí.:
Husův pomník tam dosud nestál a nešťastná
Panna Maria, jejíž stupně dole posloužily
také jako krámky, dívala se na toto hemžení i
z vysokého sloupku mezi čtyřmi anděly.
Dnes je těžko vyvolat si v duchu jedinečnou
atmosféru tohoto tržiště. Vzduch voněl pomeranči a tato vůně byla prostoupena pachem hp
řících karbidových lamp či jen prostých ho- :
řáků.
A těch barev! Bylo to opojivé a nemohl jsem :
se nikdy nasytit této přepěkné podívané.
Bloudil jsem tam do pozdních hodin večerních
Matějská pouť koncem února či začátkem března bývala veselá a rozjařená. To proto, že
jaro už bylo za dveřmi. Vánoční trh byl slav;
nostnější a tišší, I jakási posvátnost byla:
v jeho hemžení. I když mnohé lidské hlasivky
tu a tam se pokoušely, aby se peníze z jed- :
né kapsy přestěhovaly do druhé.
Mikulášský trh byl ve znamení tisíců pozlacených metel s rudými papírovými pentlemi a
růžerni. Někdy už poletoval sníh a vločky
ulpívaly na vlasech a kožešinách spolu s
částečkami zlatých folií, které se setřásly:
z mikulášských metel a maminky se zlatém ve :
vlastech se šťastně usmívaly.
Po Mikuláši přes noc zmizely z trhu metly a :
figurky papírových Mikulášů a čertů a v krámcích se objevily nesčetné drobné postavičky
dárečků putujících do příštích Betlémů. Prohlížel jsem je dlouhé chvíle s velkým vzruše
ním. Na nej vyšších stupních výkladů byly pak.
hrady s věžemi a hradbami i cimbuřími, s
ozdobnými domečky. To měl být pyšný Jeruza-:
lám. vyráběli je chudáci v Orlických horách:
a v Příbrami. Všechno to bylo laciné, za
pár korun, ale přece jen nedostupné pro
chlapce, který v dlani mačkal pár krejcarů
a někdy ani ty ne. Ale litovat ho nikterak ;
nemusíte. Byl šťasten!
Krámky plné dřevěných a plechových hraček mí:
jel jsem netečně, ale znovu jsem se vracel k:
betlémským figurkám, které voněly klihem a :
lacinými barvami. Zcela očarován, sledoval :
jsem jejich strnulé postoje, připravené spát?
řit anděla nebo hvězdu. Na trh jsem běhal ně•
kolikrát za týden celé tři neděle až do svát
ků,jakmile mi
vybyla
chvíle.

A nejraději k večeru, kdy tam bylo nejvíce kupu:jících a prodavači neměli čas odhánět zevlouna,
který se neměl ke koupi a před krámky překážel.
Stále vzrušený a stále čekající na nové zázraky
jsem bloudit trhem, až jsem se zastavil u Hubič;ková loutkového divadla. Tam jsem konečně své
;dva krejcary bez rozmyšlení a bezstarotně utra: til. Po představení , které nebylo bohužel
?příliš dlouhé, jsem postával chvíli za di- O
:vadlém a znovu naslouchal hřmotným dialogům a
chřestění dřevěných paží a nohou Hubičková heřeckého ansámblu za tenkou plachtou.
Na plechový tácek, který u vchodu přísně hlídála paní Hubičková, jsem nic neměl. Mikuláš Aleš,
který také do tohoto divadélka se svými dětmi
:zavítal, upustil velkomyslně a štědře zlatku.
Ještě si představte občasnou prosincovou vánici,
která se opírala do lidí i do plachet Stánků.
Když už se plachty prohýbaly pod tíhou sněhu,
prodavači jej shodili na hlavy kolemjdoucích.
Ale zdálo se, těm že to nevadí. A co by! šlapalo
se ve sněhu, lidé se usmívali, nejkrásnější
;svátky roku byly už za pár dní. Viděli jste už
;zasněženou hromadu pomerančů?
Pod Týnským chrámem, asi v místech, na které
:ukazuje jeden z bojovníků Husova pomníku, byly
vždy krámky s papírovými výrobky. Nalezli jsme
tam štočky hedvábného i krepového papíru všech
barev, papírová stínidla na lampy, sešity, obrazy svátých do rámů, pohlednice i dopisní papír.
Nic z toho zboží jsem nehledal, zajímaly mě jen
archy barevných betlémských figurek. Jej ich tisk
byl špatný, barvy se někdy ani nekryly, ale to
všechno jsem neviděl. Ošklivé slovo"Krippen"v
záhlaví archů prozrazovalo, odkud jsou. Byly
však levné, prodávaly se za pár halířů. Měli tam
však i menší archy figurek ražených do tuhé lepenky, bohatě barevných, protože jejich lesklý
povrch dovoloval nejen oslnivý třpyt královských
rouch, ale i jaksi okázalejší chudobu a prostotu
šatu pastýřského. Tyto figurky nebylo už potře
ba podlepovat. Stačilo je jen rozpojit, přiklížit dole zaostření dřívko a vpíchnout do mechu.
Archy, na které jsem finančně stačil, bylo nutno
nejdříve nalepit na silnější papír a pak teprve
pracně a opatrně vystřihovat. Tb byla práce nemalá, ale vděčná.
Postavit pěkný betlém, to byla touha všech dětí,
i když jak si vzpomínám, náboženská posvátnost
vyvanula z těchto papírových betlámů, které byly spíš svědectvím idyly a romantického toužení.
Byl to čas her a blížících se svátků. Zapomínal
jsem na ústřední motiv vánoc, na chlév s narozeným Ježíškem a mnohem větší péči jsem věnoval
pohanskému hradu a paláci krále Herodesa i jeruzalémským palácům.
Bylo to krásné a tajemné, to středověké či ještě starší
. město
’ nad

betlémským chlévem! žádná barva nebyla dost jásavá, žádné
cimbuří dost zubaté a žádný palác dost zlatý a okázalý .Mnohá okna bylo možno vystřihnout, zalepit rudým celofánem a
za nimi rozžehnout svíčku. Trpělivě jsem vystřihoval ovečku
po ovečce a s nimi pastýřé spící mezi stádem na zeni. Proto
že velké stádo bylo neodmyslitelnou částí této betlémské
nádhery. Nej.těžší bylo přesně vystřihnout dlouhou pastýřskou hůl, která čněla na pastýřovým širákem. Kolik jsem
jich pokazil!
Některé jsem přestřihl, jiné se zkroutily tak, že s holí ne■
měly nic společného. Až mi někdo poradil, abych dal pastýři
do ruky slabé dlouhé dřívko. Nakonec i to se podařilo, krabiče byla plná sice chudých a primitivních, ale posvátných
a očarovaných figurek.
Dodnes vidům mohutného slona s rudým baldachýnem a se zlatý■
mi třásněmi a střapci, velblouda s pestrým kobercem mezi
hrby a konečně ztepilého bělouše se vztyčenou hlavou a nádhernou rudou čabrakou. Všechna tři •veličenstva stála opodál
betlémského chléva. Slona držel malý černoch s bílým turbanem, velblouda Arab s kopím, koně pak jakýsi chlapec s tuřeckým fezem a s ohnutou šavlí po boku, zatímco jejich královští pánové klečeli pokorně v mechu před jesličkami. Jen
černý král stál jaksi rozpačitě vzadu, aby se naplnila slova staré vánoční písně.
Největší rozkoší však bylo seskupovat bohaté stádo ovcí s
pobíhajícím psem na papírové skále. Někteří pastýři ještě
spali, jiní dávali ovcím pití. Na pozadí Betléma bylo modré
nebe a na něm zlaté hvězdy. I ty bylo možno koupit pod Týnem na Staroměstském náměstí v drobných arších a lehce odtr:
hávat jednu po druhé. Nekonec bylo nutno upevnit betlémskou
vlasatici na pevnější drát, aby se pod dotykem rozechvěla a
byla jako živá. Zbývalo jediné: poprášit všechno umělým sně■
hen bez ohledu na to, že pastýři byli bosi a z palem visely
obrovské hrozny datlí a jiné byly plné žlutě rudých květů.
Karel Čapek říkával, že lidé mají rádi betlény, protože jint
se zlidšťuje svět. Já je však miloval, protože byly neoddělí
tělně spojeny s dobou krásných svátků, kdy všechno vonělo a
lidé byli jiní. Tatínek, maminka i ostatní. Byli nějak
šťastnější, usmívali se a byli laskavější.
Celý domov byl jejich pohodou prozářen. Toužil jsem, aby
jen hodně pomalu a hodně dlouho přetrvával tento tak přelibezný čas. Ne že bych se chlubil, ale my jsme byli opravdu
chudí. To však, co dovedla o vánočních svátcích vyčarovat
naše maminka z toho mála, to byl opravdu div. Nevycházeli
jsme ze sváteční pohody.
A každý, i sebevšednější kout ulic v té době vánoční nám
jaksi zesvátečněl. Vše bylo jiné, hezké, krásnější.
To je tak když mu někdo svátečnost v srdci a ne jen v kalendáři červenými písmeny.
JAROSLAV SEIFERT
***********************************************************

Vánoční pohoda a Štěstí pomatu, uhasíná. V obchodech se objevuje místo jesliček a sv.rodiny děda Mráz, který nemá ani
minulost, ani posvátnost. Na nás je, abychom aspoň v našich
rodinách tuto posvátnost vánoc i v naXe/n srdci, v srdci na-šich dětí a pokud je to možné, í u naších přátel a sousedu
udrželi. Budou šťastnější a pocit štěstí se snad udrží až
do příštích svátku Božího narození.

V. Renč,

VÁNOČNÍ
Probudil nás Anděl Páně,
Iwězda na východní straně
ukázala k Betlému.
Vstaňte, než se hvězda ztratí,
spěšte, spěšte holdovati
Ježíškovi malému!

A my vstali, neváhali,
do uzlíčku navázali
nejpěknějšl písničky.
Radostí se jazyk mate,
zpívá páté přes deváté.
Slyš nás, Králi maličký!

MNOHO RADOSTÍ
O SVÁTCÍCH
BOŽÍHO NAROZENI
A POŽEHNÁNÍ
DO NOVÉHO ROKU
PŘEJEVÁŠ
MISIONÁŘ
AREDAKCE

TOJE JISTĚKnmun15TR!
MZZý Otče.,
zttóe
mZ stato něco stnaštivého. Cekat jsem na etektntku,<
tak jsem zaset do čekánny. Byta tam jedna Hehotnice a něja-'
ký maž. Pnett se o to,jutti musime postouchat sv.Otce.
Mystet jsem si:"Ten muž je jutě komunu ta," a Hekt jsem
;
mu:"Samozáejmě, že ho musíme postouchat. Jen uvažujte: do- ;
stává zpnávy z cetého Světa a vi pnoto tépe, co je dobné a |
co dobné není. A vZ mnoho věci, ktexe my nevine. Když nám ;
něco Hekne, vi pnoč, má to svou váhu a je dobné, st toho
]
všimnout a vážit st toho."
!
A ses tie jsem Hekt:"My, katotici, vime, že ho vede Puch sv.!
a že pnoto tím vic ho musíme postouchat. Musime být vděčni,'
že v něm máme takové vedení."
Tu se komunista začat sináš ně smát, ate sestna se nozhheva-\
ta a Hekta:"A pno něco takového jsme cetá téta sbinati znám.-\
ky a staniót'."
j
Pak odešta.
j
Komunu ta se ještě vtc Smát a pnotože mu ze smíchu byto
<
honko, sundat st láta, a nebýt to v&bec komunista, nýbnž
!
met kotánek a byt to kněz. Ten mí vysvětttt,že se pHet se <
ses tnou o to, že už papež Pius XJJ.st pHát, aby Hehotnice <
nostty prostý a zdnavý oděv. Ate nevícLíme, že by se jeho
<
ptáním Hídíty. Sestna se vettce nozhněvata a Hekta, že pHá-\
nt není, ještě nozkaz a že její oděv je doceta pnostý a
zdnavý.
]
Mys tím st však, že se mýttta. Meta totiž na sobě tak moc ]
čenného obteku a tottk bitého ptátna kotem tvááe, že by v í
naši vesnicí z toho dostatt všichni biřmovanci šaty.
Vyptávět jsem knězi, že jednou příští do naši vesnice bití <
ttdé z Amentky. Nazývali se "Svědci hony Tab on" a Hekti, že<
naše obteky nejsou v&bec obteky, ate hnus, a že m&žeme pří-{
jit do nebe jen tehdy, budeme-tí nosit spnavné šaty. A že
nám dají za jeden stoní ket ptnou bednu takových vhodných
šat& pno nebe.
Náš Bttý Otec ate řekl, že nezáleží na šatech, nýbnž na
sndci, a kdo má pokonné sndce, poslouchá Boha, ten přijde
unčitě do nebe, at má jakékoliv šaty.
Chtět jsem tu histonku vypnávět Z sestře, jenže ta mezitím
odešta.
Sndečný pozdnav
Obotangwe
”Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, lněte
k dobru. V bratrské lásce se navzájem srdečně mějte rádi,
...v horlivosti neochabujte... V naději se radujte, v soužení budte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Přejte všechno
dobré těm, kdo vás pronásledují...neproklínejte je. Nedychtěte po věcech vysokých, ale spíše se nechte získat pro věci obyčejné. Namyslete si, že jenom vy sami jste moudří. Ni
komu neodplácejte zlým za zlé...Jak je možno-pokud to záleží na vás - žijte v pokoji se všemi lidmi..."
Řím 12,9-IG. I
”Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili«
Noc pokročila, den se přiblížil. Zanechte tedy skutků tem- <
noty a oblečte se do výzbroje světla...”
;
Řím 13,11-12 י

NOVINKY
Kard. Ratzinger, prefekt kongr.
pro nauku víry, zahájil 25.11.už
čtvrté období práce. Po 15 ti letech se cítí unavený,ale sv.Otec
ho poprosil, aby ještě pracoval
v kongregaci dál. Statečný a
velmi vzdělaný kardinál obhajoval
učení víry i před heretiky,jako
E.Drewermanna, Leonardo Boffa
z Brazilieíuž odpadl!), H.Künga,
kterého zbavil práva vyučovat
na teol.fakultě v Tübingen. Příš•
tí rok mu bude 70 let.Podílel se
i na redakci Katol.katechismu.
Považují ho za 11. nejdůležitějšího
muže ve Vatikáně. Jeho poslední
kniha-S0L ZEMÉ -vyšla už v 11
řečech, jistě se brzo objeví česky a slovensky. Sv.Otec ji četl
v nemocnici, jeho sekretář si ji
chtěl od něho vypůjčit, ale sv.
Otec řekl, ať si ji sám koupí,
že on ji nedá z ruky! Kniha má
300 str.,je to rozhovor kardinála s býv.komunistou, Petrem
Seewaldem(42 ),který před 20 r.
vystoupil z Církve, ale pomýšlí
na návrat. Prohlásil:"Progresismus je překonaný!"_____________
Norka Běla Gran-Jensenová,českého původu, už pět let prodává po světě vánoční pohlednice,
malované českými a slovenskými
dětmi. Výnos-36 mil.Kč,dala loni
na zakoupení lékařských přístrojů pro dětské nemocnice ve vlasti.
Nejen jezuita Henrici, ale i druhý pomocný biskup pro churskcu
diecézi.Paul Vollmar,bojuje proti
biskupu Haasovi, místo aby mu
oba pomáhali. Vzbuzuje to zmatek
a nejistotu u prostých věřících.
Tito biskupové neplní ve světle
víry ty úkoly, které jim při vysvěcení svěřil sv.Otec r. 1993. Píše o tom PRO ECCLESIA, PF 35,
5403 Baden._____________________
Na svátek Krista Krále 24.11.
prohlásil sv.Otec za blahoslavené :Otto Neurera,faráře z Tyrol,
a řeholníka Maristů z Tyrol,P.
Jakuba Gappa-mučedníky nacismu.Byl tam i arcib. Schónborn.
Na oltář pozvedl i dominikánskou terciářku C. Jarrige(Fr.)
P.Sigitas Tankevicius(58)jezuita
a arcib.v Litvě,dostal od Sdruže
ní katol.stud.spolků medajlijako
uznání za jeho statečnost. Byl od
r.1983 do 1989 v trestním táboře na Sibiři. Pracuje jako arcib.
v h
. městě Litvy - Kaunasu.
*

ZAPAS MYSUHIK
K charakteristikám dnešní doby patří pluraiismus( mnohost názorů):v politice,v hospodářství
v životním slohu, v společenských a náboženských hnutích. Od těchto projevů není možno
oddělit pluralismus myšlenek, filosofie, světových názorů, které jsou duší a hybatelem
vnějších projevů mnohosti.
Živnou půdou pro ně je demokratické cítění.
Ideálem demokracie je totiž spolužití,vzájemné
snášení různých názorů a vnějších forem. Ze
zkušenosti víme, že dnešní koexistence různých
názorů a životních forem není vždy klidná. Ná•
zory a formy, které se jasně liší nebo vzájemně vylučují, (pájí dost příležitostí, aby se někdy i tvrdě srazily. Vznikne snaha o sebeuplatnění, příp.o nadřazenost myšlenek a jejich prak
tického uplatnení nad opačným směrem. Moderní společnost tento zápas nepotlačuje, jen se snz
ží,aby nepřekročil hranice myšlenkové oblasti.
Je pochopitelné, že myšlenkový zápas se nevyhýbá ani katolické Církvi. Už to, že Církev
brání neměnnost a nadčasovost jistých hodnot,
vyzývá k boji současné zastánce neobmezeného
pluralismu. Proti katolické Církvi se vynořují
jednak světonázoroví, jednak náboženští odpůrci. Méně pochopitelné je, že proti její organizaci, nejvyšším představitelům a nauce Církve
zaujímají negativní postoj někteří její členové,
ba i takoví, kteří by svým postavením měli
Církev representovat a bránit..

Tak vzniká stav, ve kterém se méně informovaní členové Církve těžko vyznají a lehce podlehnou vlivu proticírkevního mínění a nálad.Casto
se při tom odvolávají na názory tisku, který by
■něl být podle jména katolický. Upozornili jsme
na to v časopise Viera a život č.1-93, když
isme v příspěvku Kontroverzné jubileum poukážali na velmi znetvořenou informaci o kolonizaci
3 evangelizaci Ameriky. Tento zkreslený pohled
na toto období nepřinesl proticírkevní tisk,ale
<atolický měsíčník, který se odvolává na katoický německý tisk.
MENI TO VÝJIMKA. Nepřejícné úsudky o Církvi
j jejím nejvyšším představeným se staly módou
cteré podléhají i lidé, kteří to s Církví myslí
iobře. Uvedu k ujasnění stavu dva případy z
*edakční práce našeho časopisu. Slo o překlady
seriozních článků,nabídnutých nám k uveřejně3í. Tyto příklady dokazují, že jde o skutečný
jroblém. Přitom se nechci dotknout osobností
tutorů,kteří pro své dílo ve službách Církve
as luhují úctu.

:míra církev v srdcích mladých?
*rvní článek napsal (bývalý )rektor katolické unr
׳ersity v Eichstáttě, prof. Dr.Mikuláš Lobkowicz
Vyšel v Deutsche Tagespost 9.1.1993 pod názvem:"Umírá Církev v srdcích mladé generace?"
Autor vychází ze slov.němec.teologa italského
původu Romana Cuardiniho. Skoro před 70 ti
zahájil řadu přednášek pro mladou inteligenci

slovy :"Církev se začíná budit hlavně v dú־
ších mladých."-Prof. Lobkowicz poznamenává:
"Dnes-žcHT8e-účinkuje přesně opačný směr:
Církvi hrozí smrt především v srdcích mladých lidí."
.<1.0
JE TOMU OPRAVDU TAK?
|J
Připouštíme, že sklon k zesvětačení zachycuje i mládež. Jako mladí nechybí při žádném
protestu, nechybí ani při protestech proti
Církvi,i když méně,než by se dalo čekat.Také nemůžeme nevidět, kolik mladých hlavni v
bohatých zemích,mravně upadá.Navíc mládež,
dlouho vystavená myšlenkovému! náporu totalitních režimé, zůstala většinou pochybovačná. Nevěří nikomu a ničemu.
AVŠAK JE I NEZANEDBATELNÝ POČET MLADYCH, kteří cítí s Církví a přispívají k její
obnově svým mladistvým | nadšením. Kromě
místních náboženských spolků a hnutí mladých,např.pěvecké kroužky s náboženským
programem a j.,jsou i větší celocírkevní hnutí, vzniklé a udržované většinou mládeží.
Vzpomeňte na Oasy,roční ekumenické setkání
v Taizé, ve Vroclavi, v Praze, Vídni, Budapešti, Mnichově-na kterých bývají tisíce mladých. Nebo Communione e liberazione,původně zaměřené na italské prostředí,ale svou životností překročilo hranice země. Jednou z
nejrozšířenějších jsou fokolarini, mají přes
milión členů a přispívají velice k oživení
křesťanské praxe v různých zemích světa.
O TOM, ZE CÍRKEV VYMÍRÁ V DUŠÍCH MLADÝCH, nebyli asi přesvědčeni příslušníci STB
kteří sledovali statisícové poutě v Levoči,filmovali a legitimovali mladé na poutích v Saštíně. Nebo čtvrt miliónové shromáždění na Ve•
lehradě, tam byla většina mladých. Nemůžeme pominout Světové dny mládeže v různých
částech světa. Trvají několik dní, mladí se
setkávají s ostatními i s nejvyššími církevními představiteli, včetně sv.Otce a biskupy
z různých zemí.
Německý měsíčník Herder-Korrespondenz,
přinesl v devátém čísle roku 1993
( strana 437) pod nadpisem POPESTOCK
komentář novináře o těchto setkáních. Podle
jeho údajů se Světového setkání mladých v
Santiagu de Compostela ve Španělsku r.1989
zúčastnilo 600.000 mladých. Do čenstochové přišlo r.1991 půl druhého milionu a do
Denveru r.1993 asi 300.000 mladých. Byli
tam ovšem nejen mladí, časopis La Civilta
Cattolica(|2.9.1993,str.5-6)mluví dokonce o
půl mil.mladých při nočním bdění. Ale i kdyby tam bylo jen 300.000 mladých katolíků,
v moderním velkoměstě USA, které má jen
14 proč.katolíků v převážně protestantské
zemi, daleko od katolických zemí Evropy a
Latins.Ameriky, je to úctyhodný počet.Velká vzdálenost a finanční zatížení nedovolilo
mnohým jet do Denveru.-Proto se někde ve
vzdálenějších městech konaly zároveň stejná
místní shromáždění s podobným programem
jako v Denveru, za účasti biskupů a tisíců

mladých. U nás bylo takové setkání v Nitře a na Velehradě.
Článek v HK navíc připomíná,že na celoně!neckých Dnech katolíků( Katholikentag )bylo
v posledních patnácti letech také mnoho mla
dých. Autor tohoto článku měl možnost siedovát v cizině zmatené komentáře německýd־
katolických žurnalistů,kteří se nad vzrůstájícím počtem mladých na Katolických dnech
téměř rozčilují. Znepokojuje je, že je to
známka životnosti Církve, která nesouhlasí
s jejich pohodlím, společenským sobectvím,
svévolí a mravním úpadkem.
'־STRÁŽNĚ HRÍSNA" CÍRKEV.
Druhý případ-článek německého profesora
'.eoiogie Dr. Medarda Kehla z Frankfurtu. Vy
šel v měsíčníku Stimmen der Zeit r.1993
sod tituiem״Církev v cizině".Je to zajímavý
sokus o vysvětlení, proč se Církev odcizuje modernímu člověku.
AUTOR UVÄDI jednak postoje Církve,které
liberální společnost odmítá (central ismus církevního vedení, nepružnost v kladení podmínek pro kněžské svěcení, postoj k rozvecenvm, kteří uzavřeli druhé manželství,postoj ke kněžím, kteří opustili své povolání,
neústupnost k zásadám křesťanské mravnosti, disciplinární zásady proti disidentským
teologům aj. )jednak očerňovací kampaň,
živenou "senzačními"odhaleními publicistů
(o náhlé smrti Jana Pavla I., o Turinském
plátně a pod.)
K.Kehl mluví o proudu literárně rozkladné
činnosti, která není správná. Hned však
dodává:"Tímto zjištěním nelze popírat nebo
zneškodňovat nekonečně mnoho a strašných
hříchů Církve v dějinách a v současnosti."
NEZAUJATÝ CTENAR se podiví, proč se
autor nerozešel s náboženskou společností,o
které je přesvědčen, že neustále dělá bezpočet hrozných hříchů? Jiný může žádat,
aby tato těžká obvinění, týkající se skoro
miliardy lidí, dokázal. Nemohlo by to být
těžké, protože Církev sleduje mnoho kritiků
z vnějška i z vnitřku, a skutečně lovci
skandálů mají prakticky neomezené možnosti získat informace.
Ve světě je skutečně nekonečně mnoho
strašných hříchů, od zabíjení nenarozených
a zneužívání dětí, k rozvratu hospodářského, mravního a společenského pořádku,až
po vyvraždování celých národů. Avšak tyto
věci Církev nedělá. Jistě,i členové Církve,
ba i některé skupiny v Církvi se dopouštějí vážných provinění, ale Církev s tím nesouhlasí. Naopak, snaží se usilovně hlavně
o nastolení a dodržování mravního pořádku,
aby se takové přečiny nevyskytovaly v
Církvi i mimo ni.
CO JE VLASTNĚ CÍRKEV, které německý
teolog bez rozdílu připisuje nekonečné a
strašné hříchy? To nejsou jen hříšníci.

kteří hřeší ze slabosti nebo ze zlé vůle. V čele
Církve stojí papež, který je nejen po osobní
stránce na výši, ale vynakládá nadlidskou sílu,
abý svět byl lepší a šťastnější. Jeho okružní listy (encykliky), nespočet projevů a konkrétních
snah se dotýkají všech naléhavých problémů
současné lidské existence.
1O
VE VEDENI'CÍRKVE SPOLUPRACUJI ־SE SV?

OTCEM biskupové a kněží, mnozí jsou starostlivými duchovními pastýři a pomocnici těch věřících, kteří jsou jim svěřeni. Do Církve patří misionáři, kteří s laickými spolupracovníky,daleko
od své vlasti-šíří radostnou zvěst-evangelium-a
účinně pracují na povznesení života lidí v rozvojových zemích.
Církev je např .i francouzský Otec lidí bez domova
abbé Pierre a mnoho kněží a řeholníků, kteří
svůj život zasvětili sociálním službám. Současná
Církev je i matka Tereza se svými misionářkami
lásky a statisíce řeholnic, které obětavě pracují
aby zmírnily lidskou bolest a bídu. Cirkev tvoří
i milióny statečných věřících, kteří vzdor lidské
křehkosti se drží v osobním i rodinném životě
evangelních ideálů, a ty jsou základem tohoto i
věčného štěstí. Církev jsou i dobročinné organizace, pomáhající miliónovými náklady tělesně, dusevně i sociálně postiženým. Znáte Církev v nouzi aj. Do Církve patří mnoho mladých, které podněcuje evangelium a Církev,aby se snažili o lepší a radostnější svět.
PROČ NA TO UPOZORŇUJEME?
Ne proto, abychom podali úplný přehled toho, co
je v Církvi dobré. To je nemožné. Kdo zná
zblízka život v Církvi, ví, že v každé její části
je tolik šlechetných a obětavých diší, tlumících
účinky zla kolem sebe, šířících teplo a dobro a
vyprošujících pro svět Boží milosrdenství a požehnání.
Chtěli jsme jen naznačit, že všeobecné obviňování
Církve je při nejmenším jednostranné. Ba neodpovídá ani dějinné skutečnosti a je nespravedlivé.
VE HRE JSOU VELKE HODNOTY!
Na těchto příkladech jednostranného negativního
pohledu na Církev překvapuje hlavně, že jeho
původci jsou osobně dobří lidé, kteří zastávají v
Církvi vlivná místa. Jak to vysvětlit? Je tu vliv
demokratického myšlení, tj.že o nadřízené autoritě a zákonech rozhoduje lid. V Církvi tomu tak
není. Proto její ustanovení a zákony narážejí na
odpor těch, kdo neberou v úvahu božský původ
a nadpřirozenou povahu Církve. Zvlášť choulostivé je to v mravní oblasti, ve které zákonodárství
ustupuje spotřebním a často protipřirozeným chout
kám lidí, když Církev žádá úctu k přirozenému
zákonu a z něho vyplývajícího mravního pořádku,
uzákoněného Božími přikázáními. Proti oprávněným
výčitkám se dnes lidé částečně brání poukazem na
chyby mravokárné Církve. Tyto chyby jsou někdy skutečné,ale často zveličené a nezřídka se spojují s nespravedlivými obviněními, která neodpovídají skutečnosti.

ODPOR PROTI CÍRKEVNÍ AUTORITE
si živí i odmítáním evangelního pojmu Božího dětství.Mnoho dnešních
lidí nechce být v náboženské oblasti jako děti,ale prohlašují se za
dospělé křesťany. V německých ob
lastech se tomu říká"mundige Christen".Ve skutečnosti se tito lidé ne
chovají k Církvi jako dospělí,spíš
jako"teenageři", kteří v snaze o sebeuskutečnění snižují autoritu rodí
čů a vychovatelů a to i za cenu
urážek a lživých obvinění.
Veřejné názory i názory teologů
ovlivňuje v některých oblastech
proticírkevní kampaň medií. O normálním životě' Církve media mlčí,je
to pro ně nezajímavé-a úspěchy
Církve či sympatické stránky snižu
jí, znehodnocují. Sotva se vyskytnou některé případy, které kazí povest Církve nebo vnitřní církevní
nespokojenost, hned tyto případy
rozmazávají a nešetří ani fantazií,
ani grafickou či zvukovou úpravou
aby proticírkevní komentáře byly
co nejpůsobivější. Celkem můžeme
říci, že mluvit špatně o Církvi a
jejich představitelích přišlo do mody. Pak pochopíme i vyjadřování
některých teologů, která neodpovídají skutečnosti a ještě méně odpovídají základnímu postoji ke Kristově Církvi,jaký se čeká od každého
jejího člena.
TATO MÓDA CÍRKVI ŠKODÍ.
Ale komu prospívá? Snad světu,
který ztrácí orientaci,usměrnění v
bouři osobních a společenských váš
ní?V současném světě je Církev nej
větší a prakticky jediná mravní
autorita, o kterou se může opřít
jednotlivec i společnost při hledání
pořádku, pokoje a vzájemného pochopení. Proto i někteří žurnalisté
a teologové, kteří oslabují či dokon«
ce podkopávají autoritu Církve,pro•
kazují tím špatnou službu světu.
Větší cit pro význam Církve a papeže pro dobro lidské společnosti
projevují někteří politikové.
O KOLIK BY BYLO LEPE V CÍRKVI
i mimo ni, kdyby kladně hodnotili
učení a činnost Církve její vlastní
synové a dcery J Co je jasně špatné, o tom je třeba říct, že je to
špatné a snažit se o zlepšení. Ale
je potřebné mluvit i o dobrém a
podporovat je, aby bylo víc klidu,
štěstí a Božího požehnání v našem
neklidném světě.
Trochu zkrácený překlad článku
R.ONDRUŠEjTJ. :NEUŽITEČNÁ
MÓDA , Viera a život 2-1994,s.114

CO NOVÉHO VE SVĚTÍ

״

Na sjezdu německého odboru Pro Missa Tridentina !O
v Berlíně protestovali členové také proti tomu, že
mnozí němečtí biskupové brání tomu, aby se v jejich
diecézích sloužila stará mše sv., ačkoliv Sv.otec ji
povolil. Obřad této mše sv.se nedá komolit a jsou v ní
silně zdůrazněna tajemství víry. I když v nové mši sv.
je to,co vložil Kristus do ní při poslední večeři,
t.j. obětování proměňování a přijímání. Podstatou
mše sv.není eucharistie( díkůvzdáníjale zpřítomnění oběti Kristovy na kříži( Katol.katechismus, čl.1366)________
V tzv. pokročilých zemích počet kněží klesá, v rozvojových zemích -Africe, Asii a j.-roste. Přírůstek mají
hnutí a řehole, které se pevně drží základů víry,např.
Bratrstvo sv. Petra a také Bratrstvo sv.Pia X.-má na
celém světě 350 kněží a v šesti seminářích se připavuje na kněžství 220 seminaristů._________________________
Na celém světě je asi 2 mil.satanistů a jejich počet
stále roste. Nejaktivnější jsou v Brně.__________________
Australský velvyslanec u Vatikánu začal studovat teologii- jestli jako budoucí kněz, není známo.____________
Recko-katol. biskup Ivan Ljavinec sloužil 17.11.v kostele sv.Leopolda v Brně mši sv.ve staroslovanském jazyce-jako dík za vznik užhorodské unie před 350 roky.
Poslední kniha Sv.otce DAR A TAJEMSTVÍ má v l.části životopis, v II.jeho názory na osobnost a poslání
kněze dnes. Italských 50.000 výtisků je rozebráno,
připravuje se 11. vyd.21.11. vyšla francouzský. Překládá se do češtiny, madarštiny, nizozemštiny, chorvatštíny slovenštiny a má vyjít i Španělsky, anglicky, polsky a německy-celkem ve 20 ti řečech.________________
Biskup z italské Foggie G.Casaleno chce, aby byli i
laici a ženy kardinály. Kardinálem byl franc.laik, Mazarin, tuto hodnost nabídli i «J. Maritainovi, ale ten to
odmítl. Dnes může být kardinálem jen kněz.__________
Před 440 r. přišli do Čech jezuité - obrodili jak katolickou víru,tak kulturu.________________________________
Arcib.v Denveru-USA-Stafford zakázal, aby se podpisy
pro protikatolické, uměle vyvolané hnutí Touhy křest.
lidu-We are church, sbíraly v budovách církve.______
Sv.otec si na svůj svátek sv. Karla Boromejského udělala se svým tajemníkem Dziwiszen výlet do Abruzz.
Sekta Moon řádí teá v lat.Americe, hl.v Uruguai a
Argentině. Začíná však upadat v Japonsku. Členové
nedávají peníze, někteří na hnutí podali žalobu, protože sekta provádfmytí mozků"a mravně i finančně škodí
svým členům. Jsou už i v Čechách a na Slovensku.
Skončil diecézni proces pro blahořečení zavražděného
arcib.Romera ze San Salvadoru-materiál o jeho ctnostech je už na kongregaci v Římě.__________________
Slavnosti k zlatému jubileu kněžství Sv.otce se v Římě
zúčastnilo i několik kněží z naší vlasti. Kněží mu daro
váli krásný kalich, on sám jim dal štoly(pás kolem krku
na znamení jha Kristova)s papežským znakem. Mši sv.
s ním sloužili i ti, co jubileum neslavili-např.kard.Tomko, Korec a Vlk. Epištolu četl jezuita P.Puli z Albánie,byl 47 let ve vězení!________________________________
V semináři v Hanoi studuje I40 seminaristů. Jejich počet vláda omezuje. Ve svobodných zemích jsou semináře často poloprázdné, resp.studují tam jen laici.______
Novým předsedou franc.bisk.konference je arcib.z Aixen Provence a Arles, L.M.Billé, místopředsedou biskup z Evreux David.

MÄRUŽIVÄ KUKAČKA
Uvězněné ženz/ doslaly na celu náaužlvou kuaačku. Nejdalve lapěly kouaem ony, ale. když
uz pani clgaaely neměla, lapěla ona.
P análu j sne si na sebe zvykly. Paní Koptová
zase začala jíst oběd, víc se starala o svůj
zevnějšek a česala se, což dříve nedělala.
A zatím co jsem se jednou modlila, zeptala
se Vany, která seděla proti ní, co dělán.
"Mluví s Bohem. Modlí se, "odpověděla Vana
stručně.
’,No, to jsem se zase dostala do správně cely','
prohlásila paní Koptová ironicky.
Jednou večer jsme se dostaly do krátkého rozhovoru.
"I má matka se modlila jako vy, "řekla paní
Koptová.
"Tak byste se měla řídit jejím příkladem. Jis•
tě se za vás také modlí."
"Ne, ne, já v nic nevěřím, ke kanu bych se
měla modlit? Všechno je podvod a nesmysl."
"Podvod to není, paní Koptová. Modlitba je
milost, kterou nám dává Bůh, abychán s ním
byli stále spojeni a prosíme ho, aby řídil
náš život."
"Hn! Hm!" zamrmlala paní Koptová a tin náš
rozhovor skončil.

Paní Koptová konto v kantině neměla. Dostávala stále uklidňující prostředek. Zdá se, že
se její stav stále zlepšoval. Napřed dostávala lék třikrát denně, později dvakrát a koneč•
ně jí lék přinášela ošetřovatelka jen večer.
A skutečně si na náš život v cele zvykala.
Přála jsen si velice, abych pro tuto paní
mohla něco udělat, věděla jsen, že čokoláda a
jablka jsou nejlepší věc pro kuřáky, kteří
kouřit nemohou nebo si kouření chtějí odvyknout. Ale jak k těmto věčen přijít? Nejspíš
skrze balík z domova. Vypočítala jsen si, že
by měl už brzo přijít. A dostala jsen balík
dříve, než jsen čekala. K mé velké radosti
v něm byla i čokoláda a tři nádherná jablka.
Jak Boží Prozřetelnost pečuje o to, abychom
měli vše, co právě potřebujene!
"Slavnost", která bývala v naší cele, když
někdo dostal balík, se tentokrát nekonala.
Načla se ke mně stále chovala nepřátelsky a
byla by nějakou slavnost nestrpěla. Než přišla paní Koptová, každý den mi Naäa spílala
nadávala mi a křičela na mne, jak jsen to už
popsala. Ivanka tím velice trpěla a snažila
se všechno urovnat, jenže to málo panáhalo.
Ivanka mi předhazovala, že se nebráním sama.
Když jednou večer mi víc než jindy Načla spila■
la a vysmívala se mi, zakřikla Ivanka Načlu,
aby mě konečně nechala na pokoji, a celá
rozrušená mě vyzvala, abych se konečně také
proti tanu ozvala.

"Ivanko, co mám říct? Jsme ve vězení, jak nás
Ta to Slávinka vždycky upozorňovala, a musůqe
to hrát, jaké to je..."
W
Wšak od té doby, kdy přišla do cely paní Kcptojá a omamovala nás kouřem cigaret, už na mne
Slaäa neútočila. Své nepřátelství mi dávala najevo jen tůn, že se mnou nemluvila, odstrčila
ně, když jsme musely předstoupit při sčítání a
j noci, když jsem musela vstát a jít na toaletu,
ni bylo zatěžko, překročovat ji, a musela jsem
překročit všechny.
Dno odpoledne, kdy přišel balík s věcmi, tak
crásně v něm s láskou uloženými, jsem nabídla
L Nadě. Ale ta to odmítla a bohužel přemluvila i
7anu, aby si ode mne nic nebrala. Tabulku čokoLády a jablko jsem podala paní Koptové. Ta se
3 úžasem ptala "A. .ano, ale jak já k ternu příjdu?" "Patříte do naší cely, tak si to jen
zesněte!"

Ponča na mne nedočkavě zírala. Dala jsen jí
cousek ode všeho, od datlí, od perníku, od
ovocného želé, a to si vzala ráda i Ivanka.

3RUHÁ ČÁST TOHO ROKU.
Paní referentka nám dala zahradní nůžky. Vana
׳med vyskočila, aby je převzala. Právě jsne se
vrátily z "koupele". Mohly jsme se vykoupat
zždy jednou za čtyři neděle. Brzo ráno nás vyzedly z cely do maličké, studené koupelny. Byly
tam dvě sprchy, z kterých tekla většinou studetrá voda. Často také vařící - nebo vůbec žádná.
Když byla studená, tloukla jedna z nás na dveře a volala po teplé vodě. Kvůli těmto protestům, které nás zdržovaly, nám často vybylo na
umývání jen pět minut.
"Čisté prádlo" bylo studené a tuhé a páchlo
po ostrém chemickém prášku na praní, takže
svědilo na kůži. Prádlo bylo staré, obnošené,
zašívané a ozdobené všelijakými skvrnami, nebo
také potrhané, což Nada nesnášela. Když bylo
potrhané, roztrhly jsme je ještě víc a předaly
paní referentce. Většinou nám bylo příliš velké,
jen Ivance bylo zase malé a těsné. Co však dělat? Bylo nám už jedno, co si oblečeme a jak
v tem vypadáme.
Nůžkám jsme říkaly "zahradní", protože tak skutečně vypadaly. Takovými nůžkami střihají zahrad
níci růže a keře. My jsme si měly s nimi ostříhat nehty. Nejlépe to uměla Vana a nábídla i
nám, že jako "odbornice pro manikúru a pedikúru"
nám nehty ostříhá. Raději jsme se však řídily
Ivančinou radou, nechat nehty růst - a ty rostly u nás stejně pomalu - až se samy zlomily a
pak jsme je trochu zahradními nůžkami upravily.
Jednou - právě v koupací den - použila zahradní
nůžky napřed Ivanka a po ní Vana. Paní Koptová
přihlížela a chtěla nůžky také použít. Ale do
Vany vjel čert - když viděla, jak je paní Koptová drzá a vyzývavá a řekla:" Ne - vy nůžky nedostanete!"
Katharina. Tangariová

Řičte se těmito moudrými radami:

IS

1. Uvědomujte si, že jste si před Bohem slibilásku, oddanost, pomoc a věrnost a že tento
slib platí pro celý život.
2. Jste-li temperamentní, neužívejte hněvivých
a podezřívavých slov - někdy mohou zranit
hlouběji než kulka z revolveru a když se
včas rána nezahojí, např.vlídnou odmluvou,
může hnisat a manželství je nemocné - ne-li
mrtvé.
3. Mějte úctu k druhému, nesnažte ho tyranizovat,ovládat- spis laskavě usměrňovat, nejde-li cestou k zlepšení charakteru
a k prohloubení víry. Proti násilí se bud člověk vzepře nebo uzavře.
4.Nikomu nedovolte, aby se míchal do záležitostí vaši rodiny. Chcete-li se
vymluvit, zbavit viny zainějakou nesrovnalost-k tomu je mlčenlivý zpovědník
5.Odvykněte si pití lihovin, alkohol je nebezpečný jak pro vaše tělesné a
duševní zdraví, tak pro manželského partnera, pro děti je to špatný přílad a vyprazdňuje vám to peneženku či konto.
6. Udělejte si podle svých příjmů rozpočet, něco dejte stranou pro nepředvídané případy, a rozpočet se snažte dodržovat.
7. Zbavte se malichernosti, hubování, sobecké žárlivosti a falešné pýchy.
Máte-li k něčemu takovému sklon, zpytujte večer poctivě svědomí.
8.Snažte se konat den ze dne své povinnosti svědomitěji - zasvětit svou práci hned ráno nebo i později Bohu. Pak vaše vzájemná láska bude růst a ne
se rozpadat a blednout. Sdílejte vzájemně své radosti a zájmy, bolesti i
starosti. První dvě se sdílením zvětší, druhé dvě zmenší.
9. Milujte své děti jako největší přirozený dar Boží, vychovávejte je pečlivě, pomáhejte jim řešit jejich drobné problémy, laskavě, účastně, aby k
vám měly i v dospívání důvěru. Smysl pro humor je kořením života.
10. A teč to nejtěžší, ale nejzdravější: modlete se celá rodina společné.
Kde se rodina modlí, tam se sjednotí a i kdyby některé dítě uklouzlo,
zase se vrátí k teplému ovzduší rodiny. Protože takové teplo a lásku sotva dnes ve světě, v zaměstnání a jinde najde.

ZDRAVA
RODINA

... Zde jest, Král z Krále, dítko z Panny
jež vyhojí ty temné rány,
zející v nitru národu.
A usoužená lidská stáda
vyvede z moci zlého hada
a mír jim dá i svobodu.

0 dítě'. Než to vše se stane,
spi,spinkej, v plínkách zachumlané
a položené do slámy.
Spi, spinkej, poupě nejvonnější,
ať píseň má tě ukonejší.
Spi, sladce spinkej u mámy.

A spalo. Venku nad jeskyní
roztálo v požár hvězdné jíní.
V hlaholu trub a znění- lyr
andělé z nebe sněží po stech
-Bud sláva Bohu na výsostech!
A lidem na zemi bud mír!

VÁCLAV

R E N C:

POPELKA

NAZARETSKÁ

VE SVĚTĚ-ALE MIMO NĚJ!
Eugén IONESCO(1912-i994) ke ve světě
známý jako mistr absurdního divadla.
Je rumunského původu, ale své divadělní hry psal francouzský. Byl nevěrec, ale několik let před smrtí přišel
do styku ls katolickým hnutím laiků Communione e liberazione, založil je
P.Luigi Giusani-a stal se katolíkem.
Ionesco měl zvláštní vztah ke kněžím.
"Nemám rad kněze, kteří na ulici
kouří, chodí ve svetru, mají ruce v kapsách a mají dlouhé vlasy
Takoví jsou posedlí horečkou tohoto světa."
Až do smrtí se zajímal o to, aby se v
Církvi všechno zlepšilo: "Ti kněží,
kteří jsou průměrní, jako všíchni průměrní lidé z maloměstské
levice, se chovají hloupě."
"Církev již není tím, čím je.Páchá sebevraždu. Co očekáváme od
Církve? Že nám nezakrýva to, co
je nadpřirozené, a že je statečná a nemá strach. Pokládám to za
skandál, za pohoršení, že Církev
chce zapadnout do dějin a že se
bojí, aby nestála mimo dějiny.
Je to bludná cesta."
O kněžích, kteří chodí v civilu, řekl:
"Budte něco nepřijatelného, neočekávaného, co není podle tohot<
světa. Oblečte si kleriku. Co
mají znamenat ty rifle? Jste
jako všichni ostatní. Já potřebují vidět někoho, kdo je mimo tento svět, je sice v tomto světě,
ale současně je mimo svět."
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Předseda bisk.konfer.v Ecuadoru,are.
J.M.Ruiz Navas upozornil při přednášce 9.10.v Mnichově, na propast mezi
chudými a bohatými v jeho vlasti, která
se neustále prohlubuje. Domnívá se, že
i bohaté státy jsou odpovědné za spravedlivé vyrovnání finanč. poměrů.(? )
Mnichovský pastor.teolog D.Emeis varu
je katolíky před ztrátou odvahy a pocitem méněcenosti. Učitelé náboženství
se mají statečně hlásit k víře. Jen ta
může oslovit, ba zachránit dnešní lidstvo. Proti všednosti a nevkusu života,
proti osamělosti, proti honbě za majetkem a stoupajícími ideologiemi, nepřátelskými katolické víře, má katolík svým
životem z víry ukázat úctu a úžas nad
tajemstvími života._____________________
V Nigérii zavřeli do vězení křest.redak
torku Ch.Anyanwu,protože psala o poměrech v armádě. Ročně je na světě
I60 tis. křest~.mučedníků־asi i nekatolíků

DŮLEŽITOST CITŮ

IS

Citový svět je tak silný, že i když je rozum úplně
vyřazen, např.u senilních osob, myšlenkové pochody
stále ještě ovlivňuje cit, který je těsně spojen se
světem zkušenosti. Proto je dobré, když se na staré
lidi usmějeme, pomůžeme jim nést tašku, zavázat uvolněnou tkáničku-prostě prokázat jim i nepatrnou službičku, na kterou v příštím okamžiku jejich ochabující rozum zapomene, ale teplo citu v jejich srdci přece zůstane.
A JAK JE TO S CITEM U DĚTÍ A MLADÝCH LICÍ?
Svého času, kdy dávaly matky několik neděl po narození dítěte hned do jeslí - a někdy tam bývaly nemluvnátka celý týden-upozornovali psychologové, že
toto jednání, nedostatek mateřské lásky, má nesmazatelný a negativní vliv na dítě - a i na dospělého.
Ze zkušenosti v Rumunsku, kdy nařídil diktátor formovat už docela malé děti v ústavech tak, aby v dospělosti bezpodmínečně poslouchaly, se ukázalo, že v
těchto ubožácích cit zakrněl nebo docela vymizel.
I malé děti vycítí, nemají-li se manželé - tedy jeho
rodiče - rádi. Vzájomná láska rodičů má na dítě větší vliv - a to pozitivní - než sebe větší láska matky nebo otce k dítěti!

JAK JE TO V DOBĚ DOSPÍVÁNÍ?
Dana mládí je období vysloveně citové aktivity. Protestní průvody-pokud nejde právě o snížení nebo zvýšení platu, tedy věci hmoty - jsou plné mladých.
Mladý člověk je nadšený nejen proto, že se tělesně
mění, ale i proto, že nemá ještě zkušenosti a jeho
jednání se opírá o city. Doba mládí je a bývala vždy
dobou romantiky, dobou silných citů, které ovlivňovaly myšlení. Starší z nás si vzpomínají, jak po převzetí moci komunisty se udělal velký protest - který
nesli studenti a mladí - neuvědomili si, že kamunisté se dostali k moci a tuto
moc bezohledně prorazí

I za tzv.Pražského jara to byl cit, který ovládl
mladé a ti si neuvědomili, že kanunisté nepustí moc z ruky, dokud bude vládnout i v mocněn SSSR.Starší už se nedali ovlivnit citan,
ale rozuměn. Nadšení pro ně mělo malý vliv. A když pražské jaro uvadprotestovali mladí-i sebevraždou.

PA.VH/C čáó-t podlo P.J.FLANAGANA
ooooooooooooooooooooooooooooooooooc

CO JE ACOBUDE?!
Zmínili jsme se o knize pana
Putny-Kraft-v níž sprostými
slovy luzy napadá sv.Otce a řadu
vynikajících českých osobnosti-většinou je známe. Jezuitu P.P. Koláře
nezaslouženě zařadil, mezi obrheretiky Künga a Drewermanna. Když člo_
věk typu pana Putny někoho chválí,může
to považovat slušný člověk za urážku. Když:
někoho haní - obvykle je to věřící katolík.:
P. Bonaventura BOUSE se proti tomu, co o :
něm píše Putna, postavil. Známe tohoto
františkána, je to hluboce věřící, mírný člo:
věk, který miluje Krista a jeho Církev a
vidí ty nešvary, které víru katolíků záměr-:
ně ničí. Ty vidíme skoro 30 let i my.
Ovšem z jiného úhlu, než pan Putna.
Co píše P.B.BOUSE:
"Pane Putno, byl jsem upozorněn na několik vět ve Vaší knize, kde mě citujete(...) :
Vzpomínám si už jen matně na naše jediné
setkání, mysb'm, že brzy po listopadu 1989.
Přes všechny výhrady, které mám, je vyloučeno, abych se o našich biskupech vyjádřil jako o"lumpech",i kdybych byl sebe víc:
roztrpčený. Celibát je v mé Církvi příliš
:
závažný a bolavý problém, než abych ho
:
odbyl jako"nesmysl" . Nebožtík P.Zvěřina '
mě nemohl v liturgické komisi"podrazit",pro
tože s ní neměl nic společného.(...) Hrubých nadávek, které mi přičítáte, jsem zcela jistě nepoužil, i když si pamatuji, že mě
náš tehdejší rozhovor unavoval a rozčiloval. Kdybych Vás tehdy lépe znal,byl bych
mnohem opatrnější. Jsem překvapen, že
jste nerozeznal bolest, s kterou jsem jako
kazatel nucen mluvit o hříších své církve
bez níž nemohu žít. Neboť hříchy proti
evangeliu našeho Pána jsou hříchy mými a
obvinují mne před soudem Božím.
Zneužití důvěry starého člověka(... )je nelidské. Je jasné, že jste povinen tento čin
napravit. Nechtějte na mě, abych Vám poradil, jak. Nevím. Ostatně, ŽÁDNÝ CLOVEK NENÍ" SCHOPEN SPOUTAT ZLO,KDYŽ
MU POSKYTL MOŽNOST, ABY SVOBODNĚ
ŘÁDILO,"___________________________________
Člověk ne - ale Kristus ano!
O slabostech zbožných biskupů v USA jsme
psali. Doufejme, že tato hrozná nemoc zbabělosti vůči učení Kristovu a jeho šíření
nezachvátí i naše české a slovenské biskupy
P.Odilo štampach, který rozpoutal v nevěreckých mediích boj proti pravověrné
teol.fakultě v Praze, v redakci KT stále
je. Kdysi s postavil proti knížce :Svobodní
zednáři. Proč asi? Ti jsou u nás už i mezi
kněžími!
____________
___________
CO NA NASE DOMA JEŠTÉ CEKÁ ? NA JEJICH VI RU A NA NÁBOŽENSKOU VÝCHOVU
JEJICH DÉTÍ? O svých zkušenostech píše
Dr. A. D i Honová v čas. Glaube u. Kirche.

"S chutí a radostí jsem se pustila
do práce (připravit děti na svátost
křesťanské statečnosti-na biřmování
p.r.) Dostala jsem na starost 7 dévčat od 14 do 15 ti let. Všechny chodí ve škole do hodin náboženství. Jaké n™
však bylo mé zděšení, když jsem zjistila
že nevědí vůbec, proč děláme kříž, co je
mše sv. a bible. S bídou se dokázaly pomodlit Otčenáš, ale ne Zdrávas Maria. Neznaly
ani Desatero a Věřím v Boha.
Ptala jsem se, co těch 7 let v hodinách náboženství dělaly.. .dostala jsem otřásající odpověd,že
většinou hrály kulečník a jiné hry, zpívaly a
učily se tančit sambu. Chtěla jsem vědět, jestli
jim aspoň něco řekla o Bohu a o Ježíši Kristu.
Odpověděly, že Bůh existuje, ale ne takový,jak
Boha líčí katolická Církev, která prý nerozumí
moderní době. Ježíš Kristus byl podle nich jeden z moudrých a dobrých lidí, kterým jejich
současníci nerozuměli a ukřižovali Ho. On prý
ale nebyl mrtvý, i když tak vypadal, v hrobě
ho vonné masti probudily z mrákot, dostal se
za pomoci svých apoštolů ven, odešel do Indie,
kde ještě dlouho šťastně žil v kruhu svých žen!
dětí a přátel. To prý jim paní katechétka vykládala.
Šla jsem hned za ní. Řekla mi, že prý dětem je
třeba vykládat náboženství"na úrovni
teorií
je příliš nezatěžovat a hlavně si s nimi hrát.
Rozhodně prý nelze děti zatěžovat překonanými
názory, kterých se bohužel katolická Církev
stále drží, rovněž tak jim prý nelze vnucovat
"překonanou mravnost v oblasti sexu." Paní katechetce vůbec nevadí, že jedna z dívek udržuje poměr s dospělým ženatým mužem־.■ To prý je
normální a přirozené.
Hovořila jsem o tom s farářem. Řekl mi, že ví
o nekatolických názorech paní katechétky i o
jejich svérázných metodách "výuky", ale prý se
to nemá rozviřovat, hlavní je zachovat klid ve
farnosti1. Navštívily mě také matky dvou dívek
s prosbou o radu, jestli nemají své děti raději
z výuky náboženství odhlásit, neboť to není
katolické náboženství. Ptala jsem se, jestli o
tom mluvily s farářem. Ano, mnohokrát, sliboval
nápravu, ale nikdy se nic nedělo.
Z rozhodujícímu konfliktu došlo, když jsem odmítla vystavit dětem potvrzení o způsobilosti k
přijetí svátosti biřmování. Farář řekl, že"odmítnutí nepřipadá v úvahu." Odpověděla jsem, že
v tom případě nepřipadá v úvahu také to, abych
se já podílela na svatokrádežné komedii, která
se nazývá příprava k biřmování.-Odešla jsem
smutná a otřesená •״Takových případu je hodně.
Dr. R .Malý přeložil tento článek z pravověrného
měsíčníku Glaube u. Kirche(vydává Dr.A.Engelmann, jeho syn a spol. v A-4II5 Kleinzell, Weigelsdorf 18., má 36 s.a předpl.je 36 frs(DM).
: Překlad uveřejnil čtvrtletník
Rád, Sarajevská
13, 120.00 Praha 2.- REPORT-11 č.rovněž ryze katolický-CR-438 42 Ronov n. Doubravou,
předpi.2O Dol.-Týdeník SVĚTLO,Dolní nám.24-.
i 771.00 Olomouc, předplatné je pro nás asi
I 25-30 frs-na Slovensku o něco víc.

Scientologie je hierarchická-ne demografieká organizace. Na vrcholku je Náboženské
technologické středisko/RTC/. Má vydávátelská práva na Hubbardovy knihy. Pod
ním jsou různé pracovní obory, např.:
WISE-světový scientologický ústav
pro hospodářskou činnost. ABLE-pro
různé služby společnosti jako je
odvykání omamným jedům, - péče
o propuštěné vězně, vzdělávací
programy ap. CCHR-komise pro
lidská práva, bojující proti
přestřelkům psychiatrie,
střediska pro šíření seientologie a misie, v nichž
se poskytují”naslouchací”
/auditing/služby.
0 těch jsme se zmínili. Pak jsou tu organizace pro všechna odvětví jako je OSA-úřad
pro zvláštní úkoly, INCOMM-mezinárodní síť
podniků, organizovaných compjůtry, dále
organizované skupiny práce, např.Sdružení pro zájmy zaměstnavatelů, kteří •
se věnují poradním službám.
Zvláštní postavení mají Celebrity Centers,
střediska významných osob, a IAS-mezinárodní sdružení scientologů. Celebrity se stále
snaží zachytit lákavými slovy umělce jako
Chicka Corea nebo johna Travolta, kterým pomohla scientologie ke štěstí a úspěchu.
IAS je sdružení významných členů. Tam přijmou jen ty, kteří darovali organizaci velké
částky peněz.A z této"válečné pokladny"platj
boj a nábor pro scientologii. R.1993 se na
př.objevila na celém světě brožura:”Nenávist
a propaganda". V ní zostuzují -historicky
nepřesně a hanebně - kritiky scientologiehlavně media, a to srovnávají s bojem nacistů proti židům.
Scientologická střediska nabízejí"základní
služby”-"naslouchání”, kurzy pro odvykání
omamným jedům a j.otravám těla.V kursechdostane účastník chorobopis a postup léčení
"k očistě”"ryzosti”/clearing/. V nadoblastnich střediscích v Los Angeles, v East
Crinstead, Kodani a v Sydney může ten, kdo
už nemá ani tělesné, ani duševní problémy,
dosáhnout i stupňů VII. a VIII.Také na
10di"Freewinds", která patří Sea □rg.
V těchto vyšších kursech se učí chápat a
proniknout do učení scientologie.
Z poplatků za tyto kursy-a ty jsou velmi
drahé-dostanou část tzv.střešní organizace,
část RTC-tedy hlava scientologie.
jak poznáme, jedná-li se v nabídce učení
scientologie? Na jejich tiskovinách je poznámka: Scientologie je chráněná známka pro
Náboženské technologické středisko a smí se
použít jen s jeho dovolením/většinou anglicky./

_____________
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OAK ZÍSKÄVÄ SCIENTOLOGIE CLENY?
Postup je podobný, jako u náboženských sekt.
Většinou na veřejných místech, néněstích ap.
oslovují členové chodce a nabízejí jim bezplatnou zkoušku osobnosti. Tu provede
nedaleké středisko pomocí kompjůtru.
Výsledek takového rozboru je většinou zdrcující. Situace zkoušeného
člověka je podle nich ponižující. Ho
voří dál se zájencem tak, že ho
ještě utvrdí v myšlence, že jeho
,stav je zoufalý. Pak mu nabídne
pomoc, totiž”solidně"vedený kurs
Tam se dají při"naslouchacích
sezeních” opravdu rozřešit je
ho problémy, protože pozná
scientologické techniky.
Kursem to nekončí. Musí se rozhodnout pro”naslouchací sezení "/hearing/. To je ovšem velmi
drahé. Nemůže-li to zájemce zaplatit, může se
stát spolupracovníkem scientologie. Se to sice
delší způsob, ale doporučuje se chudším zájemcům.
Scientologové tvrdí, že osobními testy získají
pro organizaci;2□ proč.osob, jinak získávají
členy i .přátelé a příbuzné, aspoň pro začáteční
práci, totiž pro test, kterým získají první
zprávu o osobním stavu zájemce a to pomocí
očišťování - preclearing./Předočišťování/.
Pro ty, které scientolog osloví, a zajímají se,
je kurs na začátku|zdanria.
Osobnostní testy se používají scientology také
v poradnách pro podnikatele, s tím rozdílem, že
za takové testy musí podnikatel hodně zaplatit.
Tím, že podnikatel používá hlavní zásady seientologů ve svém podniku, musí závazně platit
licenční poplatky. Členství v spolku podnikátelů-WISE - má nejen "vylepšit používáním technologie L. T.Hubbarda pracovní podmínky”, ale
taká šířit tuto technologii ve světě podnikátelů a obchodníků. Vysoce postavený člen WISE
musí Hubbardovu technologii vnášet a propagovat nejen ve svém podniku, ale i do vlády,
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
R.1997 oslaví jezuité 70 let od jmenování sv.
Františka Xaverského -jednoho z prvních 7 jezui
tů-ochráncem misií-zároveň se sv.Terezičkou od
Ježíška. Tehdy vládl v Církvi statečný a chytrý
Pius IX. Ostatky světce -neporušené tělo-jsou
v městě Goya, Pravá ruka v kostele jezuitů v
Římě II Gesu.___________________________________
V Brně-Soběšicích požehnal 17.11 biskup Cikrle
zákl.kámen pro stavbu kláštera klarisek._______
I. neděli adventní - 30.11. zahájil sv. Otec přípravy na tříleté oslavy r.2OOO. První rok se věnuje Ježíši Kristu, Synu Božímu.___________________
Naprosto čisté mešní víno v CR dodávají arcib.
vinné sklepy v Kroměříži. Založil je před 730 r.
biskup
___________________________________
30.9.zemřela vnučka T.G.Masaryka H.Pocheová.

POHANSKÉ DÍTĚ
P.Gaston kázal sestřičkám rád. Pozorně poslouchá(
ly s vážnými tvářeni pod bílými čepci. Dnes zvo-(
lil text z evangelia sv.Lukáše:"Příteli postup (
výše.'714,10./
i
Pán nám dal skvělé přirovnání-řekl-a navíc hlubo)
ké, protože řekl, že falešná pokora je stejně
<
velký hřích jako namyšlenost. Nejvíc potřebují
duchovní vyrovnanost duchovní osoby, řeholnice,
řeholníci a kteří musejí představené nejen
poslouchat ale také umět sami rozkazovat.
Křesťan začíná duchovní život u křtitelnice.
Když Pán povolá někoho k tanu, aby se stal řehol
nikam, řeholnici nebo knězem, nemá právo, se pro
ti tanu vzpípat.
Kdyby mezi duchovenstvem moudrost a zbožnost bohužel vyschla, je možné, že by i jeho jednou zve
lili papežem. Pak by byla jeho povinnost, přijmout trojitou korunu. Asi by těžko odolal pak pc
kušení, dát řeholnicún na památku svou fotografii. Při tamto duchovním žertu se sestřičky zachichotaly.
Po promluvě jé požehnal Nejsvětější Svátostí.
Sestry zazpívaly loretánské litanie a šťastně
klečely před Nejsvětější Svátostí. Jak rád slyšel jejich zpěv: "Chvalte ústa..." Ale nejvíc miloval ticho před a po požehnání. Krásnější to
ani v nebi být nemůže. Vystoupil k oltáři, objal
monstranci, děkoval Bohu za tuto přemíru darované blaženosti. Pozvedl Nejsvětější a udělil jí
požehnání sestrám i celému světu.
Pak se to v hovorně jen hemžilo. Pohostily ho
kávou a koláčem, seskupily se kolen a měly radost, že mu chutná. Aby stály těsně u sebe, v
ton jim bránily čepce. Naklonily se na stranu,
jako lodě v bouřlivém moři.
"Od vaší poslední návštěvy. Pater, jsme dostaly
nového sirotka ,"řekla sestra Anastázie.
"Přiběhl k nám,"dodala jiná.
"A ještě není pokřtěn," přidala další.
Byl vyčerpaný, nejraději by si povzdechl. Celou
noc byl u dvou lůžek umírajících, ráno sloužil
mši sv., pak byl při sňatku, udělil nemocným v
nemocnici svátost nemocných, vyučoval náboženst■
ví, po obřadech doprovodil zemřelého na hřbitov
a konečně kázal a vyzpovídal sestřičky. Už se
mu nechtělo někoho pokřtít.
Ale byla, to je
ho povinnost. Pohanské dítě
může v noci zemřít a kdyby
nemohlo zírat radostně na
tvář Boží, byla by to jeho
vina. Vzmužil se.
,
"Nebudeme ztrácet čas!"
|
Sestra školastika se už
nemohla zdržet:"Je to keřátko. Pater,"řekla.
Sestry se rozesmály.
Sestra Terezie zatím kotátko
přinesla. Bylo maličké, mělo

modrá očka a běhalo se zdviženým ocasem po
stole. Když je pohladili, začalo příst a
zamňoukalo, sotva dostalo kus koláče.
Sestry věděly, že kocour Blazius z Kappadocie zahynul a řekly, že jestli Pater chce,
může si koťátko vzít. Neuškodí jim to-airčitě ne! Koťátko se náhle objevilo v jídelně
a sestra Anastázie hned řekla: "Darujeme je
Pateru Gastonovi."
"Jste si docela jisté, že je to kocour?« ä
zeptat se Pater ostýchavě.
Sestry ho ujistily, že je to kocour, protože sestra Marie-Josefa koťátko dobře prohlédla a ta to musí vědět, protože se vyzná v přírodních vědách, hlavně v botanice.
"Tak mu dáme jméno František Xaverský, ke
cti světce dnešního dne," rozhodl Pater.
Sestry daly koťátko do košíku - tam se mu
moc nelíbilo.
Páterovi bylo zatěžko, sestupovat po tolika
schodech v metru, hůl a jízdenku v jedné
ruce, košík v druhé ruce. Ještě těžší bylo
dát jízdenku proštípnout. Ušmudlanou ženskou, která proštipovala jízdenky, ani nenapadlo mu panoci. Dřepěla a vyprávěla
ženské na druhé straně pronikavým hlasem,
kolik vuřtů snědla ráno k snídaní. Požehnání Nejsvětější svátostí se zřejmě nedostalo až sem.
Ve vlaku to bylo stejné. Seděl s košíkem
na klíně. Vedle seděla mladá žena s vystoulýma, chladnýma a otrlýma očima, trčela v
tak těsnám obleku, až se zdálo, že se oblek
každou chvilku ' rozletí. Proti Páterovi seděl muž a žena středního věku, chovali se
k sobě tak lhostejně, že to byli jistě manželé. Neusmáli se, když koťátko zamňoukalo,
a ani ti, co stáli mezi lavicemi, se neusmáli.
Pater se snažil o to, aby nepochyboval o
lidskosti spolucestujících, usmíval se na
všechny a pokusil z nich vylákat aspoň troš
ku lásky ke koťátku. Ale vůbec nikdo se
neusmál. Ani když vyňal koťátko z košíku,
aby se trochu nadýchalo čerstvého vzduchu,
nevyloudil úsměv na okolosto jících.
Kde byla jejich svoboda, rovnost a bratrství? Byli docela lhostejní.
Projeli ze stanice Calvaire do stanice Trocadero, pak do stanice
Jena a Alma-Marceau.
Kéž si Bůh zamiluje
tyto lidi!
On sám to nedokáže!

JlJgy

Ma/bihcM: ^Jdkdo ne.p7u.jde.
zkrátka, cůaÚ. hodinová mzda.
BožZ. - Kutoh. naA..4..1 899, by■i
skotský konveitíža.
&LUC.C.

OTROK TELEVIZE

Najednou tu byla. Mnohé přitahuje. Věnuji ji
svůj čas, své přátele, svou víru. Obšťastňuje je
napínavým vysíláním, jsou tu dva, on a ona. Pomáhá jim překonat osamělost dlouhých zimních večerů. Je stále připravená posloužit, jen zmáčknou
knoflík a dívka či mládenec, žena i muž, stařec a
stařena jí upíšou své životy. Přišla kouzelná
skříňka a v pokoji se objevilo slovo, oblečené do
napřed černobílých, později barevných šatů.
O
NÁRUŽIVOSTI DľVAT SE NA PROGRAMY
kdykoliv je to možné, se málo mluví. Víc pozor-'
nosti věnují zdravotnické organizace návyku opilství, požívání omamných jedů-a řada organizací
nabízí své služby k odvyknutí si těchto neřestí.
Ten, kdo se upsal televizi, takže bez ní nemůže
žít, je se svou vášní docela sám. Sotva najde odbornou poradnu nebo pomocnou skupinu, aby si
odvykl, stát se otrokem televize. Protože vášeň
dívat se na televizi veřejnost nezajímá.
Snad tu a tam psycholog nebo odborný lékař, ale
takové poradny-je jich málo-jsou jen ve velkoměstech. Jeden psycholog řekl :"Lidé, kteří propadli
televizi, mají obvykle ještě jednu vášeň, nejspíš
kouření - nebo přejídání se. Nebo kdvž se vyléčí
z alkoholismu, přejdou k vášni televize."
JAKĚ ZNAKY MÄ TELEVIZNÍ ״VÁŠEŇ?

1. Ztráta kontroly. - Televize silně ovlivňuje vůli
člověka. Takový člověk nemá ani trochu vůle,aby
zavřel televizi, i když vysílá nudné programy nebo něco, co ho nezajímá.
2. Když se člověk nemůže dívat na televizi, je smut
ný. Jeho smutek je podobný smutku člověka, kterému se vezmou omamné jedy. Hrozí mu agresivita, zmocňuje se ho strach, má deprese. Netuší,
odkud pramení tyto negativní a nebezpečné city.
3. Nucení k opakování. - Vášnivý divák televize
se nedívá na program s radostí, nýbrž cítí nutkání, vyhnou se všemu, co by ho od televize odvrátilo. Je-li v místnosti televize, musí ji zapnout.
4■Ztráta zájmů. - Už ho nebaví ani přátele, nemá
"koníčka", nezajímá ho rodina a její problémy a
těžkosti. Všechno odsunuje televize. Vášnivý divák televize je vždy pasivní.Jeho psychika-duševní a duchovní život-pomalu klesají, blednou.
Janu Nováčkovou opustil snoubenec. Její smutek
rozptylovala televize. Později své schůzky a návštěvy určovala tak, aby se mohla dívat na zajímavý
program.Dokonce raději zameškala večerní mši sv.'
než aby jí ušla dobrá detektivka.
A když přišla návštěva? Nechala běžet televizi dál]
bavila
se s návštěvou "na půl úst" nebo začala]
mluvit o programu-až jí konečně bylo jedno, že se]
dívá na televizi a jinak vítaná návštěvasedí mlčky(
v pokoji - nepovšimnutá. Přijde podruhé?
]
Pak toho sice lituje, ale nemá dost silnou vůli,aby]
se při příští návštěvě polepšila. Nejde to!
]
A co práce? - Stará se málo o rodinu, nechá dny ]
a týdny ležet nevyžehlené a nevyspravené prádlo,'
neodpoví na důležité dopisy a tak to jde měsíc po]
měsíci. Nakonec jí někdo - snad matka - dá tele- '
fonní číslo poradny pro lidi, kteří mají různé ná- ]
ruživosti a nemohou se jich zbavit!

ODBORNÍCI SE jf SNAŽÍ POMOCI,

®Q

aby se své mánie, dívat se nutně a nuceně na televizi - zbavila. V takové poradně
najednou vidí, jakým je otrokem televize a
jak je těžké, přejít k normálnímu životu.
Aby se dívala jen na ty programy, které
ji zajímají✓ které jí něco cenného dávají.
Aby se zásadně nedívala na sex-násilnosti, blbosti  ־a těch je v televizních kanáIech čím dál víc. Dělají je často mladí lidé
kteří se nikdy nesetkali s něčím kvalitním
ať v oblasti kultury nebo náboženství.
Starší "výrobci" programů sami často holdují nějaké náruživosti a nemají ani kapku
zdravých zábran. Nebo se chtějí divákům
za každou cenu líbit. Přetahují ho ke
svým životním názorům, a ty nejsou vždy
zdravé. Homosexualita, prostituce se někdy přímo, někdy zkrytě vychvaluje.
NÁZORY TĚCH, CO MLUVÍ V TELEVIZI
musíme podrobit kontrole.Z hlediska pravdy, dobra, z hlediska katolické víry. To
se televizním pracovníkům nelíbí. Bojují
proti katolické víře všemi zbraněmi, od
promluv pochybných kněží a biskupů, až
po filmy, které urážejí náboženské hodnotv. Bojují jen a jen proti katolické víře.
Kdyby si něco takového dovolila televize,
co si dovolí proti Kristu-dovolila proti Mohamedovi či Mojžíšovi,jsou z toho při nejmenším diplomatické zásahy-ne-li bomby!
Tecf konečně někteří dobří biskupové
brání, jak víru, tak její hodnoty a hlavně
hlavu katolické Církve - Krista.
Nekriticky se dívat na hanebnosti znamená,
že tyto hanebnosti diváka časem vyssají
až na kost, a ještě i z kosti morek. To,
co mu bylo svaté, padne do bláta lží, polo pravd, darebáctví... Kněze vidí jen
jako nemravu-tak ho představuje televizei když je většina dobrých,věrných kněží.
Ale dobro televizi sotva zajímá. A vůbec
už ne katolické dobro.
Tak hluboko naši čtenáři určitě neklesnou.
Zvyknou si raději na
G5&; dobrou
knihu, na kvalitní
hudbu,
mají-li odvahu,i na
rozhovor s
Bohem. Ten jim
pomůže.

nový typ člověka a tento silný typ bude
Kráčíš správnou cestou?!Hlásal
vládnout, podmaní si slabé, jeho ctností bude

KTERÁ MRAVNOST JE ZDRAVÁ?
"Abych žil mravně, nepotřebuji Krista .Abych
žil slušně, k tanu mi stačí mé svědomí!"
CO JE ALE
SLUŠNOST?
Je slušné, když se nedostateš do rozporu s
občanským zákoníkem? To není slušnost, to j<
samozřejmost. Jsi slušný, když děláš to, co
dělají ostatní? Lidé nedávají vždy dobrý
příklad, proto je názor davu nebezpečný.
Kdo tvrdí - že jsi slušný? Zákon? Ostatní 1.
dé? Co jeden považuje za slušné, může druhý
považovat za blbost. Stačí jen správně žít?
Ale jaké je měřítko pro správný život? Star■
ší často ostře odmítají to, čin se řídí mla■
dí jako evangelion. Znáš správnou cestu?
Chce po ní jít?
KDO
ZNÁ SPRÁVNOU CESTU?
Odkud víš, že smrt není konec života? Danní
váš se, že člověk je jen inteligentní zvíře'
Kde je tvůj cíl? Jaký je smysl života? Exi:
tuje Bůh? Stará se o nás? Je to hřích, když
odmítneš Boha a jeho přikázání? Znáš poctiv
odpovědi na tyto otázky?
Na správných odpovědech závisí tvůj život. Jdeš životem a neznáš propasti, nebezpečí, co tě ohrožuje,
která cesta je bezpečná a
která je nebezpečná?
Máš jistotu, že nepadneš do propasti beznaděje a zoufalství?

tvrdost, bezohlednost, krutost, své názory bude
vnucovat druhým, zničí vše, co se mu postaví do
cesty, strhne to nebo oslabí. Zničí slabé a nemocné. Bude považovat za hřích soucit, slitová
ní a snažit še je vykořenit.. .Následky jeho
nauky? Nacismus! Miliony zavražděných židů-to
je pro něj podřadná rasa. Zabíjení postižených
osob a nenarozených dětí.
Je to i tvůj názor? Chceš tak žít? Tento filosof skončil v blázinci, a ten, kdo jeho zásady
uskutečňoval - totiž Hitler - spáchal se svou
milenkou sebevraždu.
Nedávno byl moderní filosof Sartre. Razil zásadu:"Člověk je vykristalizovaná svoboda!"
Bůh být nesmí, ohrožoval by mou svobodu, ®i
Mravní zákony, podle Sartra-anezují svobodur
Popírá i všechny osvědčené pravdy. Člověk, podle něho, musí mít i svobodu k anylu. Nesmí být
ani láska, k její podstatě patří závazek-tedy
je proti svobodě. Život nemá ani cíl, ani smysl
Souhlasíš se Sartrovými názory? Chceš tak žít?
A co hlásá kananisnus? Bůh není, protože existence světa se dá vysvětlit i bez
něho. Víra v Boha lidem škodí! Pra
vý kcmunista musí být nevěrec.
Kanunisnus popírá i svobodu vůle,
svědční neexistuje.
Dobré je to, co pomáhá šiřit komunismus. A co sé
stalo, když se tyto zásady uskutečnily? Teror,
násilí, mučení, koncentrá
ky, pronásledování, diktatura. Přijmeš tyto názory?

00 ŘÍKAJÍ NAIVNÍ LÍDĚ?
"žijeme jen jednou..."
POTŘEBUJEŠ UČITELE?
"Chci mít něco ze života!"
Zvolíš si některý z názorů,
"Proč bych se anezoval?"
které poničily svět? Našel
"Užiji všeho, co se mi
nabízí!"
jsi v nich pravdu? Hledal jsi
ji? Je důležité, jít správnou
POCHYBCVÄNÍ: Dá se
pravda vůbec poznat? Musím se snažit, prav- životní cestou. Toužíš-li po pravdě, poznáš, že
v tamto čarodějnickám kotli různých názorů pravdu najít a podle ní žít?
b6h: Ten stojí v mám životě na okraji, nezadu nenajdeš. Potřebuješ někoho, kdo ti ukáže
správnou - a zdravou - cestu a cíl.
jímá mě. Nechci v něho věřit, rušil by jen
můj požitkářský život. Ovšem je to dobrá po- TAKCVOU CESTU TI UKÁZAL KRISTUS!
jistka v nebezpečí, před smrtí, je to slav- Všechny problémy člověka zdravě řeší evangelia.
Nabízí ti cestu k pravdě a k zdravému životu.
nostni rámec pro svatbu, křest, pohřeb...
SMYSL ŽIVOIA? - Proč bych se na něj ptal?
Svou autoritu dokázal Kristus zázraky - a dokaMám všechno, co k životu potřebuji!
zuje ji i dnes- nejen před dvěma tisíci lety!
SMRT? Po smrti se nikdo na zem nevrátil!
UZNÁŠ SVOU VINU? VÍŠ O NÍ? CHCEŠ SE JÍ ZBAVIT?
Cudnost? Pravda? Věrnost? Služba? Panoc?
Osvobodí tě ten, kdo hlásá mravnost bez Krista?
Smilování? Soucit? To jsou zaprášené a nemoBudeš-li litovat, snažit se o nápravu, dělat poděrní pojmy. Hlavní jsou peníze, panocí pekání, Kristus tě osvobodí a dá ti i k tanu sílu.
něz může člověk užívat světa a radovánek.
Lupičům dal sílu k obrácení, hříšníkům sílu k
Tak uvažuje mnoho lidí. Patříš k nim i ty?
pokání. Máme svátost pokání-zpověá-máme mešní
FRIEDRICH NIEIZSCHE/1844-19OO/ měl nesmírný oběť, máme modlitbu. To vše ti dá sílu, kterou
potřebuješ, aby ses mohl řídit Božími přikázánívliv na přelomu století a na 20.století.
Prohlásil:"Bůh je mrtev!" Dosavadní mravnost mi. Nejsou lehká, ale jsou zdravá!
považoval za otrockou pro hlupáky a slabochy

Bez Krista a .jeho pcrnoci sotva najdeš správnou cestu a sílu, po ní
jít. Proč? Protože ti to ohrozí či
znemožní tvé vášně, nezdravé okolí
vliv špatných medií. Bez Krista
jsi jako bludička, tančící bez cíle, bez cesty a brzo uhasne.
Bez Krista jsou beanocní i ti,kdo
správnou cestu našli, ale jsou
příliš slabí, než aby touto cestou
šli.
BEZ KRISTA JSI SLABÝ A CHRCMÝ!

PROČ NESTAČÍ K ZVRAVÍMU ŽIVOTU JEN
SVEOOMT?
1. Potřebujeme někoho, kdo by nám
ukázal cestu. Základní otázky
mravností sami nerozluštíme, i
když cítíme, ze je to naše povinnost.
2. Sami nemůžeme odstranil svou v i
nu, nemůžeme jí vymazat, vykořenit. Potřebujeme někoho, kdo
by naši vinu zmazal.
3. Sami od sebe nemáme sílu, abychom žili dobře. Potřebujeme
někoho^ kdo nam tuto sílu. dá.
4. Ani svedomí nestačí, potřebujeme někoho, kdo nám ukáže cestu,
odpustí vínu a dá sílu.
POTREBUJEME
HERBERT MABINGER: LEBENSKUNBE.

Tradiční zpěvy Církve získaly irským mnichům 1.místo v soutěži
zpěvů. Za 10 dní se do konce října prodalo 35.000 gramof.desek.
Do vánoc se vyrobí 200.000 des4
Sbor mnichů doprovází irská filharmonie. Vyšla také deska se zpěvy
britských benediktinů The Abbey,
a loni v zimě španělských benediktinů-gregoriánské zpěvy. Té se
prodaly 4 milióny exemplářů._______
V Lipsku-v "den reformace"(protestantské)povalili satanisté řadu
náhrobních kamenů. Neznámý"satan" nákres lil rudou barvou na kapli v Lipsku pentagramy( pěticípé
hvězdy)a povalil 60 náhrobků. Tuto kapli spálili před velikonocemi
satanisté do základů - před několika týdny byla znovu vysvěcena.
Předseda německé bisk.konference
K.Lehmann přijal 21.října iniciátorku
akce"Pro Kirche". Dala mu archy s
nesčetnými podpisy"Svědectví pro
Církev"protesty lidí,kteří se staví
proti nesmyslné, protikatolické
akci"touhy církevního lidu".Mluvil
s touto studentou teologie a ostatní
mi pověřenci hnutí půl druhé hod.
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Rakouský časopis Glaube u. Kirche( A-4115, Kleinzell,
Weigelsdorf 18)uveřejňuje v č.ll.z 13.11 .článek, jak se
snaží liberálové dostat do své moci pražskou teol .fakultuza pomoci Církvi nepřátelských mediích a tvrdých útoků
proti děkanovi Dr.Wolfovi-kterého pověřil kard.Tomášeka ne komunisté-vedením fakulty. Kdyby progresisté dostali dosvých spárů teol.fakultu, dopadlo by to s ní
jako s četnými teol.fakultami na Západě. Pak by se vrhli nepřátelé Církve na olomouckou fakultu. Progresismus
na Západě odumírá, dává lidem jen negaci, je neživotnýa chce zničit Církev v býv.komunistických zemích. - Velmi dobře píše o nedůslednosti O.štampacha Dr.K. Komárek
ve Světle.-Spolupracovník KT,B.Blažek, vyzval v Lidových novinách věřící k podpisové akci, zahájené katechetou z Innsbrucku panem Planckensteinerem. V Rakousku
si též otevřeli konto a v mediích vyzvali věřící, aby místo církevní daně Kristu věrným biskupům posílali peníze
na toto konto.-Blažek v LN zahájil akci"Vyzva křesťanů
(???) křesťanům", článek sfotografií dominikána O.Stampacha. LN se staly tak odrazním můstkem proti katolické
Církvi, jejímu učení a biskupům. A ještě Církev své nepřátele platí! Hotová schizofrenie-podobná ,jež zaniká v
Církvi na Západě.Tato akce se silně podobá ničení víry
svobodnými zednáři-jsou už v naší vlasti i mezi kněžími.
Po modlitbě Anděl Páně promluvil sv.Otec o smíření mezi
katolíky a pravoslavnými. Věroučné rozdíly jsou menší
než společná pravda. Katolíci jsou připraveni, ale pravoslavní smíření většinou odmírají.___________________________
7 let trvalo, než napsal český exulant v USA, Jan Reizl,
anglicky knihu o dobrém králi(vlastně knížeti) Václavovi.
O něm zpívají v angl.mluvících zemích vánoční koledu-i o
jeho panošovi. Napsal ji angl.kněz J.Mason Neal v m.stol.
9.9.odevzdal US pres.Clinton v Bílém domě"Presidentskou
medajli svobody"kard. Bernardínovi a 1O dalším význačnýn
Američanům. Bernardín čerpá svou neúnavnou lásku k lidem z lásky k Bohu,jak řekl Pán: "Beze mne nemůžete
nic učinit." (Jan 15,5). 14.11 .kardinal zemřel._____________
Letos nechce Vatikán finanč.podporovat světovou pomoc
pro děti-UNICEF-protože má v programu propagování nedovolených potratů a protipřirozenu kontrolu porodů.UNICEF také hlásí, ze v Libérii, kde jsou bratrovražedné
boje, obě strany nutí asi 20.000 dětí, aby se zbraněmi
v ruce bojovaly ve vojsku na některé bojující straně.
Katol.organizace v USA vybraly na darech pro asi 1500
katol.zařízení v r.1995 kolem půl miliardy dolarů. Nejvíc
peněz vybrala Armáda spásy, na 2.místě je Červený kříž,
katolíci jsou na 3. mís tě, pak je US pomoc rakovinářům
Sbíralo se také na katoličku službu chudým, na katol.universítu nevalné pověsti Notre Dame a na Pomocnou organizaci pro děti ulice.______________________________________
Franzouzský advokát zneužil a filmoval dva nezletile Rumuny při sexu. Přiznal se, že v Rumunsku tak zneužil
asi 50 dětí._____________________
Šéf švýcarské police Urs von Dániken nemá problémy s
islámem, ales muslimy, kteří chtějí zbraně, aby mohli
bojovat v Alžíru proti vládě. 22.10.zahynul při boji teroristů s policií president, Ali Boucetta.__________________
Irský kapucín, obět dopravní nehody, krátce před smrtí
dovolil, aby jeho zdravé orgány se daly nemocným."Láska tohoto irského modrookého mnicha svědčí i po jeho
smrti o lásce k bližnímu." Zachránil tak život 4 Koreáncům-pracoval totiž v Korei.
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Příchod přátel z Macedo nie-Silas e a Timoteje■ Generální vikár Řezná se brání proti tvrzení tis
Pavla povzbudil z jeho zármutku nad tím, že
ku, že by dovolil odpadlému a nesuspendovanéneměl úspech v Athénách. Začal kázat otevřeni mu knězi-který je vyloučen z Církve-přijímat
Nejsv. svátost. Z právního hlediska je tzv. lai-

Prvním úspěchem po bohoslužbách a kázání v
cizace suspenze._________________________________
synagoze byl Stefanas, bohatý proselyta a
Evang.farář J.Fliege-mluví v televizi-vyzývá v
jeho rodina. /I Kor 16,15/. Pavel ho nazývá
oficielním časopise své církve v Německu, aby
"prvotinou Achaje", tj. oblasti, kde byl Ko- věřící vystoupili z církve. Ponižuje v časopise
rint. Pak se přidali další dva vynikající li• hlavu evangelíků-biskupa Kl.Engelhardta. Círdé - Fortunas a Achicus, které Pavel sám po- kevní úřad (EKD) nechal 100.000 ex.tohoto
křtil a to v tichém, krásném údolí, při pro- časopisu "Brůcken" (Mosty), kde byl článek uve•
řejněn, zmakulovat. V oblasti Rýna rozhodli
slovech, vyznání víry a slibu věrnosti. Za
evangelíci, že Fliege nesmí mluvit při slavnosti
zpěvů žalmů přijali křest. Po nich byl pokřtěn ještě TituszIustus, majitel domu vedle zavedení nového zpěvníku. Jeho výzvupřirovnává k diktatuře komunistů v býv.DDR._______
synagogy, který byl Říman.
PAVLOVY ÚSPĚCHY VZBUDILY PODEZŘENÍ SYNAGOGY. Skotský primas, |kard.Tom Winning, kritizoval
Bohatí židovští velkoobchodníci a finančníci při volebním boji předsedu Labour Party Tony
Blaira, který se jasně nevyjadřuje k otázce polpěli na sván náboženství a učení Kristovo
tratů. Je anglikán-jeho paní je katolička-a při
narušovalo jejich národní pýchu. Copak může
mši sv.šel k sv.přijímání-což zbudilo velké
vést lid ten, který byl ukřižován na kříži
pohoršení u věřících.____________________________
hanby jako zločinec? Příští sobotu vypukl
Vídenský arcib.Schonborn vyzval katolíky, aby
křik. Když se Pavlovi odpůrci vyřádili, sese statečně hlásili k víře :,'Bez křesťanů by byl
třásl Pavel na řečništi prach z oděvu - to
svět nudný, jakový, bezútěšný. "Připomíná jim slobyl symbol orientálce, který odmítl odpověd- vá Páně, že jsou"solí země". Sůl sice na ráně
nost za vinu - a zvolal:
pálí, ale ránu hojí._______________________________
"Zahynete-li, padne odpovědnost za to jenom Anglikánský farář na přání manželů sloužil
na vás. Já na tom vinu nemám. Od této chvíle bohoslužbu za pošlou opici._____________________
Ochránci zvířat vHolandsku se brání proti tomu,
se budu věnovat pohanům." (Sk 18,6).
K víře se přidalo mnoho Korinťanů, a dokonce aby lidé jedli živé škeble. Považují to za týrání
zvířat._________________________________________
i představený synagogy Krispus i jeho dům.
Televizní program Sat 1 chce od r.1997 založit
Pán se zjevil Pavlovi a povzbudil ho:"Neboj
nový kanál, hl.z hospodářských důvodů. Druhý
se. Mluv jen a nemlč, protože já jsem s teboa a nikdo už ti napříště nebude mocí ublí- kanál má i Pro Sieben( Kabel 1) a RTL._________
Britský BBC odstranil z programu rouhavou,
žovat. Mám totiž v tomto městě mnoho svých
lidí."- Učil tam tedy ještě rok a šest měsí- šestidílnou satiru o Kristu s názvem:Eamon,Ježíšův starší bratr. - Odůvodnil své rozhodnutí
e2.(״sk im-)״.apo tol národu tím, že"hrubé vtipy o Pánu Ježíši a Panně MaV Novén zákoně se setkáváme s prvními stopa- rii" překračují hranice inteligence. Autorem roumi křesťanských nedělí./I Kor 16,2/. Jak se
havě serie je irský autor Michael Redmond._____
tehdy sloužila mešní oběť to přesně nevíme.
Věřící syrsko-pravoslavné církve, jedné z nejAle jistě při ní apoštol kázal, odsuzoval
starších vůbec, se octli mezi bojujícími stranami
zlořády a přihlédneme-li ke zprávě o neděl- v Turecku-povstalcl Kurdy a tureckou armádou.
nich bohoslužbách v Troas a k údajům v Dida- Jejich duchovní středisko v Tur Abdin(Hora slu
che-nejstarší literární památce o učení dva- . žebníků Božích) vydává od r.1995 čtvrtletník
nácti apoštolů z 2.st.po Kr., poznáme, jak se Hlasy Tur Abdinu, ten píše o současných udátehdy sloužila mešní oběť. Leccos se našlo i ; lostech a o životě křesťanů. Nyní může celý
v listě Pliniově z Bythyne, který psal císa- • svět slyšet hlas arcibiskupa Timothea S.Aktase
a kláštera Mar Gabriel. Mnoho křesťanů uteklo
ři Trajanovi na počátku 2.st. V listě jsou
zprávy o výslechu křesťanské dívky.Zdá se,že ; :za svobodou jinam, hrozí však nebezpečí, že
byly bohoslužby dvě: jedna před jitrem, dru- : :ztratí svou víru. Pro ně je křesťanský časopis
:zvlášť důležitý.
há večer téhož dne. Při první se zpívalo o
:Na oslavy 50 ti let od vysvěcení na kněze, přibožství Kristově v střídavých sborech, při
:šlo blahopřát sv.Otci asi 1.500 kněží, kteří sladruhé přijímali křesťané jednak Tělo Páně,
:ví také 50 let od svěcení na kněze Kristova.
jednak se slavilo tzv.agapé, společná večeře.: :Opuštěná kaple v indickém státě Goya přitáhla
Při ranní bohoslužbě se zavazovali křesťané : :tisíce věřících. Měla se tam zjevit Panna Maria a
k plnění křesťanské mravnosti. Není jisté,
:to Yvettě Gomes. Kaple je několik km od hl.
jestli při ní opakovali i křestní slib-mohlo :města Panaji. Biskupský úřad zahájil neoficielní
to být i jakési veřejné vyznání hříchů.
:vyšetřování.
Podle Josefa HOLZNERA: Sv.Pavel, apoštol na- :Arcib.z Fuldy, J. Dyba(67 )se podrobil v nemocnirodu.
•nici Božského Srdce Páně operaci slepého střeva
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Napoleon musel bojovat proti nepřátelským spojencům, kteří vnikli do Paříže. Proto poslal r.1814
papeže zpět do Říma a vrátil mu i církevní území.
PIUS VII .!Bamaba hrabě Chiaramonti
Do Říma se vracel dojatý papež se slzami v očích
14.března 1800 - 20,srpna 1823.______
právě
v den, kdy musel Napoleon na Elbu.Papežův
35 kardinálů zvolilo za papeže mnicha z
ostrovního kláštera San Giorgio Maggiore z vůz táhla knížata za jásotu lidu, dětí s palmami
před vozan. Tento den oslavovali jak katolíci, tak
Benátek. Rokem jeho zvolení nastal nový
věk papežství. Tento benediktin se narodil protestantů. Když se po 100 dnech dostal Napoleon
zpět do Francie, opustil Pius na několik neděl
14.srpna 1742 v Ceseně, stal se mnichem,
Řím a utekl do Janova, hrozilo mu totiž nebezpečí
přednášel filosofii, teologii a církevní
od Murata z Neapole. Konečně se dostal Napoleon
právo v Parmě a v Římě, kde ho Pius VI.
do konečného vyhnanství na ostrov sv.Heleny, ®ml
ustanovil r.1782 biskupem v Tivoli a r.1785
Při Vídeňském kongresu dosáhl Consalvi uznáni^ *
kardinálem a biskupem v Imoly. Proti volbě
světského panství papežova. Ten se věnoval vybuse bránil. Většina mluvila o tam, že bude
dování církevního státu a katolické Církvi v Evrozvolen za papeže sekretář konklave Ercole
Consalvi, později významný a první moderní pě, také i odchodem jezuitů zničeným misiím. Tento řád opět r.1814 povolil .Noví jezuité ■
kardinál-státní sekretář.
pohřbili tělo sválo úhlavního nepřítele, Pcmbala,
Papež zakázal vstoupit příbuzným do Říma,
Portugalce, který ležel nepohřbený a opuštěný.
kam přišel v červenci jako vítěz a jeho
první starost byla, upravit paněry v Církvi Jako jeho předchůdci i tento papež podporoval uměkteré vznikly po mírové smlouvě v Luneville ní. V Římě se pilně stavělo a opravovalo. Pius
Zastával mírně pokrokové názory. 15.7.1801 dokončil vatikánské museum Chiaramonti a obrazárnu Lapidaria, které byly za jeho nepřitemnosti
uzavřel s Napoleonem konkordát, který měl
dalekosáhlé vnitrocírkevní následky.R.1804 poničené. Jak řekl Canova, měl"nesnímou lásku
jel do Paříže, aby korunoval Napoleona na ,k umění." Papežovy snahy podporoval i Consalvi,
;ochránce komponisty Danenica Cimarosa a Canovu.
císaře. "Nutili sv.otce ke spěchu, jako
kaplana, kterého pán zavolá, aby hned slou- ;Četné vykopávky obohatily antické sbírky a to,
žil mši sv,"napsal Consalvi ve svých Vzpo- ]co Francouzi ukradli, dostal papež zpět.
mínkách. Korunování císaře 2.prosince 1805 '4 dny před papežovou smrtí vyhořela bazilika sv.
Pavla za hradbani. Požár papeži zatajili, byl už
zvěčnil malíř David v proslulé malbě. Ale
v
deliriu a šeptal jen "Savona -Fontainebleau."
nechybělo jak vzácných darů císaři, tak také ponižování papeže, obklopeného ze všech Tři noci u něho bděl Consalvi, který dal udělat
stran donašeči. Až v dubnu 1805 mu dovolil i náhrobek u sv.Petra a to významným umělcem
Thorwaldsenan. Věrný Consalvi prožíval všechny
Napoleon, aby se vrátil do Říma.
papežovy
strasti s milovaným nástupcem sv.Petra.
Brzo poté začal nekonečný konflikt s Napoleonan. Papež přijal všechno statečně, ale Věřící přijali zprávu o snrti papeže s velkým
práv Církve se nevzdal. Jeho statečnosti a zármutken. Věděli, jak byl statečný, chytrý,obdicharakteru si váží i protestanté- Görres a vovali sílu jeho ducha, jeho nežistnou laskavost,
milou zkremnost a kněžskou velikost. NejvýznamějHumboldt.
ší portréty tohoto papeže namalovali J.L.David
2.února 1808 obsadila francouzská vojska
a
Thomas Lawrence, který namaloval také slavný
Řím a papež se považoval za zajatce na
portrét
Consalviho.
Quirinalu. Možnost útěku na Sicílii odmítHans
Kühner:
Lexikon der Päpste.
nul a 10.června 1809 vlála na Andělském
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hradě už francouzská trikolóra. Jeho nepřátelé rozhlašovali, že s vládou papeže je
konec. V týž den vyloučil papež Napoleona
a jeho stoupence z Církve. 6.července papeže francouzští biřici zatkli a po čtyřiceti•
denní jízdě ho odvezli do vyhnanstí do Savony. Také všichni kardinálové se octli ve
vězení v Paříži. V Římě panovala hrůzovláda, Napoleon vyhrožoval Církvi ve Francii a v Itálii vším možným násilím. Pevný
papež jakékoliv ústupky odmítnul. 9.června :
1812 těžce onemocněl, odvlekli do ho Fontai!
nebleau.
R.1813 se Napoleonovi podařilo lstí vnutit !
papeži smlouvu, kterou ale papež odvolal,
když mu bylo jasné, oč vlastně jde.

Pasovský biskup F.X.Eder napsal :"1 těm, kdo si
nejsou vědomi těžkého hříchu, doporučuje Církev,
aby se po období,které ještě mohou přehlédnout,
vyzpovídali i z lehkých hříchů." Svátost smíření
je dar od Krista, abychom čas od času omyli důkladně duši a posílili se k životu s Kristem.______
Sv.otec napsal při popisu dnešní společnosti,že
se společnost snaží odsunout náboženství a Církev na okraj společnosti. "Nesmíme opakovat domněnku, že svět se dá vybudovat bez Boha. Svět
bez Boha vede k nelidské společnosti."__________
Arcib.z Fuldy, J.Dyba, prohlásil, že mnozí nechá
pou správně 11. Vatikánský sněm. Jan XXIII.chtěl
aby svět byl křesťanštější - ne světáčtější. Je
dobré, pročíst si koncilní dokumenty✓ abychom poznali, jak nepřátelé Církve výnosy sněmu zneuživáli a překrucovali.

mikuláš

Vlastně jen náhodou se Jiřími octnul před obchodním
daném Sluníčko. Vstoupil dovnitř, loudal se sem a
tam, až došel k oddělení nábytku. Náhle spatřil
jednu z pokladních, která spěchala s ocelovou
skříňkou pod paží k nenápadným dveřím. Zaklepala
třikrát - vždycky s určitým odstupem - dveře se
otevřely a dáma zmizela za nimi. Zřejmě je tam
hlavní pokladna - domyslel si Jinrni.

Hned spěchal danů, aby manželce sdělil, jaký udělaJ
objev. Byli spolu dva roky, sdíleli postel, stůl i
všechna tajemství. Dokonce i pracovní. Mona se
specializovala na kapsy, on na banky.
"Nech toho, Jinmi,"prohlásila, když jí pověděl o
sván objevu."Už jednou sis spálil na tom prsty a
málem bych byl skončil ve vězení."
"Ano - málem, "pohrozil jí ukazováčkem manžel ,"ale
osvobodili mě, soudce neměl dost důkazů."
"Kcmisař Braun určitě nezapanněl,"vybuchla Mona.
"Ten čeká na tebe jako pes na kost, jen aby tě mohl
přiskřípnout. Ani se z lupu nevrátíš a už bude na
rohožce čekat policie. Riziko je moc velké."
״Jde to lehce, drahoušku,"zamračil se Jinmi,"zaklepu tak na dveře, jako pokladní, otevřou a už budu
uvnitř. Tam si budu vědět, co dál!"
Mona nechala žehlení."Jde to lehce, drahoušku? Budeš uvnitř, ale uvnitř za mřížemi, "řekla suše ,"každý tě pozná po tvém nose. Stačí hlášení prodavačů,
hodí to do kampjůtru a už tě mají. Jo, kdyby byl
karneval a ty ses mohl převléknout a vzít masku...1
Jimmi zíral s úžasem na ženu:"Ty jsi ted řekla něco fantastického. Musím si to přemyslet."
"Jen uvažuj. A já budu uvažovat, jaké je nejlepší
spojení autobusů do věznice,"řekla pichlavě Mona.

"Jdu k Rudimu, prohovořit náš plán," vstrčil Jinmi
hlavu do dveří a už byl venku. Když se vrátil, zářil: "Dáme se do toho. Ty budeš pomáhat. Víš, že
každé léto fotografuje Rudi v parku hodné dítky a
něco si vydělá. Ted je začátek prosince, bude místo dětí fotografovat Mikuláše... A to bude naše
alibi. Tvoje i moje!"
Mona na něho s úžasem pohlédla a řekla nejistě: "Tkli■
bi? 0 čem mluvíš? K čemu alibi? A co ty?"
Jinmi si nalil pivo. "Oblečeš se jako Mikuláš. Máme stejnou postavu. Budeš brát do náruče dětí,
krmit je cukrovím a Rudi vás bude fotografovat. Já
se zatím podíván na pokladnu, vyberu všechno a odnesu to dolů do auta. Rudi nechá focení,ty na chví
li odběhneš k autu, tam se zase já převleču za Mikuláše a ty odjedeš s lupem danů. Někde to schovej
A Rudi bude dál fotografovat Mikuláše, jenže
✓׳
to nebudeš ty, nýbrž já. A kdo pozná
rozdíl? Nikdo! Máme oba alibi!"
Mona zavrtěla hlavou:"Ty jsi přece
jen genius, Jimmi. Takovou boudu
bych si nikdy sama nevymyslela. Kanisaře vezme čert, protože na nic nepřijde!"

"Jen ať ho čert vezme! Nebude ho škoda,"
dopil Jinmi zbytek piva.
Kcmisař byl po hlášení loupeže u obchodního domu za dvacet minut. S třemi muži
vstoupil dovnitř. Zahleděl se na Mikuláše.
"Jinmi, navštívil jsem tvou krasavici. Říkala, že si poctivě vyděláváš tím, že před
vádíš dětem Mikuláše. Kdepak jsi byl v
17 hodin?"
Jinmi se uctivě usmál :"Kde bych byl? Zde!"
Komisař zrudnul jako krocan.
"A peníze jste si už přepočetli?"zařval,
"to je tvoje práce - a zřejmě jste pracováli ve dvou..."pohlédl na Rudiho a dodal:
"Tedy ve třech!"
"Ten je svědek, že jsem se odtud ani na
krok nevzdálil. Ad tří hodin do teáka!"
Komisař si změřil Rudiho, který stál s
aparátem uctivě v pozadí.
"Tak ty jsi fotografoval? Hodného Mikuláše
s hodnými dítky v náručí. Kdepak máš film?
Vezmi jej", obrátil se k policistovi,"a
dej jej okamžitě do laboratoře vyvolat.
Takové alibi,"prsknul opovržlivě.
Rudi mu ochotně předal špulku s filmem a
komisař ji dal asistentovi: "Ať jsou obrázky hotové za hodinu,"řekl přísně a asistent rychle amizel v autě.
"A ty, Jimmi, půjdeš se mnou na revír."
Mamě zloděj protestoval. Dva policisté
ho ne právě jemně chytli mezi sebe a obrat
ně vstrčili do policejního auta.
Lidé kolem se smáli, když viděli, jak Mikuláš leze do vozu. To se ještě nestalo!
Zatknout Mikuláše!
NAŠE krimi
"Přijdeme o výdělek,"hořekoval Jinmi přesvědčivě celou cestu. Odvedli ho do vyšetřovny.
Za hodinu se vrátil policista s vyvolanými fotografiemi.
Kcmisař si je rozložil po stole a pečlivě
si je prohlížel. V pozadí byly hodiny a
na nich ukazovala ručička čas. Každých
pět minut!
Kcmisař si mnul nervózně bradu. Byl si
jist, že loupež je dílo Jinmiho a jeho
společníků. Ale jak mu to dokázat? Nebo
je ten prohnaný lump přece jen poctivý?
Náhle se komisařova tvář rozzářila.
"A máme to!" ukázal asistentovi dvě fotografie. Ten na ně chvíli nechápavě hleděl,
a pak se rozsemál.
"Máte pravdu. Mikuláš je na
W všech fotografiích stejný .?kle
boty nejsou stejné. Koukej,
lumpe,"zapíchnul ukazováček
J do fotografie."Zde má Mikuláš
dámské holinky a zde,"zapíchnul prstem do druhé,"mužské
boty!"Klaus Müller

ADRESA ČESKÉHO MISIONÁŘE: P.Josef Š I M Č í
8004 - ZÜRICH, Brauerstrsse 99.,TEL: 01-241 50 25
Na svého misionáře se obraťte v záležitosti křtu,sňatku,
sv. zpovědi-obvykle před každou mší sv. ,a návratu do
Církve, vyučování náboženství, návštěvy nemocných,
svátosti nemocných, data duchovních cvičení, táborů pro
děti a mládež, poutních zájezdů a pod. - obvykle je
ale uveřejníme v KLUBu resp.v Hlasu misie.
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NAŠE BOHOSLUŽBY

VAŽME SI DOBRÝCH KNEZÍ. PODPORUJME VŠECHNY SVOU
LÁSKOU, ABY VIDĚLI, ZE MAJÍ OPORU JAK V KRISTU,,
TAK VE VÄS,KTERÝM JEHO LÄSKU A PRAVDU PŘEDÁVAJÍ.

zURICH-každou neděli v 19 hod.v kryptě kostela Božského Srdce Páně-Aemtlerstr.49.
WINTERIHUR-každou sobotu v 18,15 hod. u sv.Ulricha, Seuzacherstr.1.
RÜTI-TANN-každou I.neděli v měsíci v 9,15 h.v kapli vedle katolického kostela
BERN-každou 2. neděl i v měsíci v 9 hod .v kryptě u kostela br. Klause, Segantinistr.26.
AARAU - každou 3. neděli v měsíci v 10 hod .v sále pod kostelsn sv.Petra a Pavla
LUCERN- každou 4.neděli v měsíci v 10 hod.v kapli kostela sv.Karla Borane jského
KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY-v 19,45 mše sv.,růženec-kostel J.Boská,Feldstr.109.
!.PÁTEK V MĚSÍCI mše sv.v kapli kostela Božského srdce, v 19,30, Aentlerstr.49.- obojí Zürich,

2.4 .prosince-ŠTĚDRÝ DEN-P^LNOČNÍy
WINTERTHUR-21 hod.v kapli vedle kostela sv.Ulricha, Seuzacher
str.1.
ZÜRICH-23 hod.v kryptě kostela
Božského Srdce,Aemtlerstr . 49

NAŠE
VÁNOCE

25, prosince-SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚy

SOLOTHURN-9,45 hod.Spitalkirche vedle mostu
BERN-15 hod.v kryptě kostela bratra Klause,
Segantinistr.26.
RÜTI-TANN-1 hod.v kapli u katol.kostela.

Ani den bílý nezastíní
hvězdu, jež svítí nad jeskyní,
znamení spásy pro lidi.

A přece pouze vroucí víra,

26. prosince-SVÁTEK SV.ŠTĚPÁNA
jež srdci nebe otevírá
AARAU - 10 hod.v sále pod kostele sv.Petra a Pavla tu hvězdu svítit uvidí.
28. prosince - SVATÉ RODINY
WINTERTHUR - 18,15 hod. v kapli jako obvykle
29. prosince-SVÁTEK SV.RODINY JEŽÍŠE,MARIE A JOSEFA
LUZERN-10 hod.v kryptě kostela sv.Karla
u Karlisbrücke
ZÜRICH-19 hod.v kryptě jako obvykle

31.prosince-SV.SILVESTRA - papeže W
ZÜRICH-16 hod.děkovná bohoslužba ’
WINTERTHUR-18,15 - novoroční mše svátá
!.ledna 1997 - SLAVNOST PANNY MARIE MATKY BOŽÍW
ZÜRICH - 19 hod.Zahájíme Nový rok
’

4.ledna - TŘÍKRÁLOVÁ BOHOSLUŽBA
WINTERTHUR

18,15 hod.

5.ledna - SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ-Sv.Tří králů
RÜTI-TANN - 9,15 hod
ZÜRICH - 19 hod.

CO NOVÉHO VE SVÉTĚ

Rakouské umělé hnutí"My jsme církev"
vydalo "Herdenbrief'4(dopis stáda).5.-7.11
zasedala bisk. konference a prohlásila, že
řada tvrzení v tomto listě odporuje učení
katolické víry. Před 35 roky by byli
všichni iniciátoři této pitomosti vyloučeni
z Církve-jestli by vůbec něco takového
mohlo vyjít!________________________________
Před 350 roky zasvětil portugalský král
zemi Panně Marii.Nazval ji Neposkvrněným
Početím a od té doby králové nenosili
koruny.___________________________________
P.Werenfried van Straaten podporuje církev v Kazachstanu. Před 5 r.tam založil
Sv.stolec apoštolskou administraci. Země
má 50 mil .obyvatel, je pětkrát tak velká
jako Francie, o milion katolíků pečuje duchovně biskup Jan Lenga s 43 kněžími a
52 řeholnicemi. Katolíci jsou roztroušeni
po celé zemi, proto
kněžím dodává Církev v nouzi auta._________________________
I když arcib.z Fuldy, J.Dyba, zakázal ve.
své diecézi, aby poradny pro těhotné mat■
ky vydávaly povolení k potratu, stoupá
ročně o 5 proč.počet matek, které chodí
do poraden tohoto arcibiskupa. _________
V rakouském Linci, Steingasse 5.,se v ka
tolickém domě pro studenty scházejí členo־
vé a sympatizanti s anarchismem a revolucí. Odpovědný je bisk.vikář J.Weiner a
vedoucí pastorálního úřadu Willi Viebock.
Tyto práce financuje fond, do kterého
přispívá jak Církev, tak oblast, ve které
dům-ve stínu kostela-leží. O studenty pečuje laik-katecheta a skupinu ovlivňuje levě radikální scéna.____________________
:
837 podpisů protestovalo proti tomu, aby v
apli basiliky v Einsiedeln byl oltář postaven
vaří k lidu.* 10.11 .skončily slavnou mší sv.
pravý poutní basiliky a 8.11.si připomněli
OOP let od smrti jejího 3.opata Řehoře,
..Kubelik je pochován na Slavíně. Na jeho
řání poslala vdova peníze na fond Dobré vůle
Při letecké kontrole v Los Angeles zádržely úřady Madarku s kanadským pasem - M
Cati-alias M.Rosza, která lákala těhotné
ženy do Kalifornie a novorozeně prodávala
asi za sto tisíc frs bezdětným manželům.
Po dlouhé a těžké nemoci zemřela U.TI.vizionářka z Marienfriedu-Barbara RehmRuess( 72 )._________________________________
Čína vykázala ze země německého kněze,
protože se stýkal s podzemní Církví. Měl
odejet koncem října, ale německé diplomatické úřady přiměly Číňany, aby kněz
odešel až po návštěvě německého presidenta Herzoga. Úřady mu prodloužily pobyt
do konce roku-ale kněz by raději zůstal.
Známý žurnalista Jürgen Liminski v posledním čísle měsíčníku Der Fels(Skála)kritizuje ostře mlčení většiny německých biskupů
k novému zákonu o potratech.

HUMOR 27
"My se s manželkou nikdy nehádáme. Ona mi přenechá rozhodování v důležitých věcech a já ji nechám, aby rozhodovala o maličkostech?""A jak to,
prosím tě, funguje?""Jednoduše. Já rozhoduji,
jestli bude válka v Pákistánu nebo se rozhodnou k
mírovému řešení, nebo jestli přistoupí švýcarsko
do Evropského společenství. To je příklad! ""A o
rozhoduje tvá žena?""O
maličkostech. Například
kam pojedeme letos na dovolenou, jaký oblek si
mám obléct, kolik dostanu
kapesného na kouření a nějaké to pivo, či jestli
si sním vzít klíč od domu, když jdu odpoledne do
hospody..."_____
"To je divné, že muž říká
své budoucí před svatbou
"Mé všechno" a po svatbě
________________ _____ jen"má lepší polovička."
^Tomu se moc nedivte. Za pár let jí bude říkat
"má nejdražší'.11___________________________________
Pan Dupond se ubytoval v pařížském hotelu. S potěšením zjistil, že mu dali moc hezkou pokojskou.
"Kdy si přejete vzbudit?"
u
ptala se.
ItľsO
"V sedm - ale polibkem."
\
"Dobře, vyřídím to vrátlk
j

"Pes do krámu nesmí.""Ale
H ty P
můj pes je hodný, nikomu
,flr
־x!
nic neudělá. ""To je*možné,
"vÁ
ale nevíte, co by dělal,
kdyby ucítil ty mé dva psy
"V zoo nám řekli, že
pod
_____________
každý muže vzít něja•
Protestuje herec:"Pane režizé- ké zvířátko dom8."
re, přece autor předepsal pro
každý děj jiný pokoj. A vy dáváte stále tentýž."
"Ternu se nikdo při dnešní bytové nouzi divit
nebude, uklidněte se."
___________ _______ _
Zloděj žádá advokáta, aby ho u soudu hájil. "Ale
co dělala vaše ruka v kapse toho pána?""Ale vyčnívala mu peněženka, tak jsem
se snažil mu ji zastrčit."
Mark Twain redigoval v mládí
jakýsi bezváznamný časopis. Tu
dostal od někoho báseň s nápisem :PROČ ŽIJI? Mark Twain mladému, začínajícímu básníkovi
odepsal:"Žijete proto, že
jste son nepřišel osobně."
"Pry jste někomu zachránil
život'."
"To je naposled,
"To je pravda. Nadával mi a já
co jsi jel na let
se tvářil, že jeho nadávky
nT dovolenou sám'.'
neslyším."

3STRETOUREN:
..ATHOLISCHE TSCHECHENMISSION.
Brauerstr.99.-CH-8004 ZUERICH
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STŘEDOVĚKÁ MOUDROST
KDO CHCE MÍT V ŽIVCTÉ úspěch, musí být zdvořilý a začít hned cd mládí. Toho, kdo nebude
zdvořilý, nebudou mít lidi rádi a budou ho
odmítat.
MLUV ZDVOŘILE se svým otcan i maminkou a važ
si jich.( Nechovej se jako hrubé děti v televizi.) S druhými lidmi jednej tak, jak si přeješ, aby oni jednali s tebou.
BUĎ OCHOTEN KAŽDÉMU PCMOCI. Nemůžeš-li někcmu
vyhovět, dej mu aspoň dobré slovo a jednej s
ním laskavě. Když někdo na ulici upadne, nesměj se mu, ale panoz mu vstát.

NEBUĎ ZBYTEČNĚ PONÍŽENÝ, mohli by tě pokládat
za blázna. Netrp, aby tě druzí haněli, ale_
když se anluví, rychle jim odpusť.
KDYŽ TĚ NĚKDO V ŘEČI ODPORUJE, odpovídej mu
klidně a snaž se s ním vyjít,ale nelži!

NESDĚLUJ SVÁ TAJEMSTVÍ HLUPÁKOVI, roznese
tě svým jazykem u starých i mladých.

O ŽENÁCH NEMLUV NESLUŠNĚ, i tvůj otec se na־
rodil ze ženy a ty také. Nepcmlouvej nepřitanné a snaž se pěkně mluvit o všech lidech.

NESMĚJ SE PŘÍLIŠ ČASTO, všechno, co lidé říkají není k smíchu-j inak tě budou pomlouvat.
POZDRAV toho,
rav!
KDYŽ VYCHÁZÍŠ
nánu, ale jdi
ším. Získá ti

koho potkáš a odpověz na pozd-

ZE EVEŘÍdej přednost sobě rovza svým představeným či starpřátele a je to zdvořilé.

MÁŠ-LI SE S NĚKÝM DĚLIT o odměnu, nabídni
mu slušný podíl.
NIKDY NEDĚLEJ ZLE DÍTĚTI ČI ZVÍŘETI! Nelži
a neklej, jinak sklidíš ostudu.

KDYŽ VIDÍŠ, ŽE SE DVA HÁDAJÍ, SNAŽ SE JE
UKLIDNIT-jsou to tvojí přátelé

NEVĚŘ KAŽDÉMU, kdo pěkně mluví. Za sladkým
slovan se ukryl had, když svedl Evu v ráji.

KDYŽ TĚ NĚKDO OSLOVÍ, DÍVEJ SE MU DO TVÁŘE
a poslouchej s vlídným obličejem a se zájmen, dokud nedomluví. Pak mu klidně, srozuBUĎ OPATRNÝ V ŘEČI. Nikdy nelži, drž se slova. Slibuj jen to, co můžeš splnit,slib je dluh! mitelně a stručně odpověz. Dlouhé výklady
rozumné lidi unavují.
MLUV ZDVOŘILE S
PŘEDSTAVENÝM, S
KAŽDÝM JINÝM.
UVAŽUJ, S KÝ4 MĽUVÍŠ,CO ŘÍKÁŠ,KDY
A KDE!
0000000000000000000
PRO MLADÉHO ČLOUEKA OE KLID VLASTNÉ NEKLID.
Stefan Zweig
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