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co nám r.1997 přinese? Nám osobně, světu a Matce Církvi? Jiskřiček víry stále přibývá, ale
přibývá také surových prstů, kteří chtějí jiskry víry zničit. Nepřátel je stále víc, než
nás. Milióny lhostejných, muslimů, svobodných zednářů, scientologů, dynamických skupin, satanistů, sekt.. .obětavých, pilných, prohnaných__ Je nás hrstka-ale stále platí slib Křistův:"B(1<ÍŤe zmužZůZ! Já j-iem zvZtěztl nad. ■ivětem'."( J 16,33). Viz - utišení bouře na moři.
Proč bychom se báli? Je s námi Bůh, stvořitel vesmíru, andělů a člověka! Kdyby se celý svět
proti hrstce věrných postavil, co zmůže, když s věrnými stojí a chrání je všemohoucí Bůh?
"Nebojte Ae, malé Atádcel" (Lk 12,32). Toto stádečko, přitulené ke Kristu, je kvas v těstě
lhostejného, nepřátelského světa a prokvasí jej láskou a pravdou Kristovou...
I kdyby naše ruka se na chvilku pustila ruky Kristovy hříchem, ten ji napřáhne a přitáhne
kajícího, litujícího zase k sobě.
Protináboženské programy v mediích jsou směšné - ba víc, jsou hloupé. Autoři vůbec nevnikli,
do jádra katolické víry, i kdyby v ní kdysi byli. "Poturčenec je horší Turka!"
Náš moudrý a statečný biskup nepustil do stáda našinců vlka. Můžeme děkovat i našim třen
misionářům, drželi pevně při sobě:"... kde jéoa dva nebo tát ■ihvcomážděnt v mám jménu., tam
j-iem mezt ntmt."(Wt 18,20). Obětovali se do krajnosti a denně sloužili mešní obět.
Jezuita, P.Kunert, sotva se zotavil po těžké operaci, sloužil mši sv.v posteli. Z čela mu
stékal pot, ale vytrval! P.Eliáš sloužil po operaci mši sv.v koupelně. Podle toho se pozná
kvalita kněze, že nevynechá bez vážného důvodu denní mši sv. Za války, v píseckém kostele,
šoural se o berličkách stařeček skoro stoletý, ministrant mu dal stoličku a v sedě sloužila jak zbožně-u vedlejšího oltáře mši sv.
Každý z nás má dost prostoru, aby sloužil Bohu. Prací, obětí, apoštolátem, bolestí, radostí,
všemi dary, které mu Bůh dal. Ale všechno musí být podloženo láskou ke Kristu, aby to mělo
nadpřirozenou cenu. Aby to uzdravovalo těžce nemocný svět. Jsou stařenky, Jejichž chladnoucí
rty na smrtelné posteli šeptají poslední Zdrávas...
Proč se dnes rozmáhají omamné jedy, nevázaný sex, sekty...?
Lidé chtějí svou prázdnotu něčím naplnit. Stačí práce, jak ji
oslavoval komunismus? Ne-za obrodu Církve můžeme děkovat milionům sepjatých rukou neznámých mužů a žen a jejich obětem..
Co chce po nás Kristus? ,'Oheň jéem pKttel hodtt na zem, a jak
í>t páejt, aby až vzplanul!"(Lk 12,49]. oheň nadšení může
dát jen Kristus - milost nadšení, milost víry a lásky—všechno dobré jsou dary Boží. On je středem všeho-ne člověk-jak se
to snaží nepřátelé Kristovi vnutit zmatenému křesEanu. "Oddělent ode mne nemažete dělat nic." (Jan 15.5).
Ale s Kristem můžeme udělat všechno. Můžeme překonat všechny
nesnáze tohoto roku, v Kristu se můžeme radovat - kolikrát
vyzývá Kristus apoštoly-tedy i nás, abychcm se radovali.
Vždyt nám přinesl pravdu a lásku! "Já j-iem pátóet na
4 vět jako Avétto, aby žádný, kdo ve mne věáZ, nezůstat
v temnotě." (J 12,46). Aby měl věčný život!
Poznávat Boží Pravdu a dát se nadchnout Láskou
R.1997 je rokem statečného
to Vám přeje do dalšího roku Vaše
biskupa
sv. Vojtěcha!
redakce

ca NOVÉHO VE SVÉTĚ

!.zasedání tribunálu pro proces blahořečení biskupa Vojtašáka zahájil 11.12.ve Spišské kapitule biskup Fr.Tondra. Odborníci,
kteří dostali dekrety k této práci, složili
do rukou biskupa přísahu, že budou švédo
mitě vykonávat svůj úřad. Mučedník a vyznavač Ján Vojtašák je symbolem Boží síly,
kterou nezlomilo ani kruté utrpení. Bylo o
něm známo, že je velký asketa-z lásky k
Bohu a jeho Církvi. Nyní je na řadě další
slovenský mučedník-řeckokatolický biskup
Pavol Cojdič, zemřel r.1960 v Leopoldově.
Francouzský soud odsoudil býv.představíte
le scientologů J.J.Maziera. Sekta nepřímo
zavinila sebevraždu člověka, po kterém žádala za”očišťování" 30.000 franků. O nebezpečích a metodách této sekty jsme psali.
Jakmile jim někdo podá jen malíček, zahrnu
jí ho dlouhá, léta tiskovinami a telefonáty.
Martin Scorsese,který režíroval hanebný
film o Kristu, bude režírovat film o životě
dalajlamy. Natáčí jej společnost The Walt
Disney-čínská vláda proti němu protestovala
Pravoslavná teol.akademie v Petrohradě a
sociální úřad města vybudovaly program
pro výchovu a vzdělání dětí ulice._________
Ministryně kultury Jakutské republiky v
Rusku poprosila katol. Církev na Západě,
aby poslala kněze pro školy země. Úkolu se
ujali saleziáni. Biskup Werth prohlásil,že
v poslední době se vztahy mezi katolíky a
pravoslavnými zlepšily. Ovšem kněží a řeholnice ze zahraničí mají stále těžkosti s
prodlužováním víz. První seminaristé,rodilí Rusové, ještě nedokončili studia.________
Zednářská lože Velký Orient v Itálii udělilas v. Otci cenu Galilea. Uděluje se ročně ne
zednářům za ocenění mimořádných zásluh.
Vatikán pochybnou poctu odmítnul.________
Letní sídlo sv.Otce-Castel Candolfo-oslavilo
letos čtyři sta let trvání.__________________
V Praze zemřel ve věku skoro 101 let poslední guvernér Podkarpatské Rusi-Dr. Ivar
Párkányi. Za nacistické okupace obsadili
zemi Madaři, Po válce ji bez souhlasu parlamentu daroval pres. Beneš SSSR-vzdor
odporu Rusínů.__________________
V oblasti Prahy žije asi 10.000 Číňanůvětšinou čekají na cestu do Německa, někte
ří tam otevřeli čínské restaurace. V Rumun
sku jsou tisíce občanů ze Sri Lanky, Bangladeše a Pákistánu._________________________
Benediktin Bargil Pixner a ostatní archeolo
gové objevili v rybářském městečku Betsaida u Genezaretského jezera původní domy
a silnice z doby Pána Ježíše. V rozvalinách
našli hebrejské mince, olejové lampičky ap.
z dob krále Heroda. O Betsaidě se evangelium zmiňuje sedmkrát._____________________
V Kahiře bylo odsouzeno k smrti 5 muslimů ,kteří měli zavraždit 8 policistů a 2
civilisty .Dalších 27 provinilců odsoudíli 6.1. 8 obžalovaných uprchlo.

Sv.Otec navštíví naši vlast 25.-27-4.u příležitosIOOO. výr. mučednické smrti II.pražského bis- O
kupa sv.Vojtěcha. Navštíví také Hradec Krá- Ä
lové a setká se s mladými. Program vyvrcholí
mší sv.v Praze na Letné.-V býv.koleji jezuitů,
postavené r. 1673-1703 v Hradci Králové a zrušené Josefem ll.r.1773, se buduje pastorační středisko-přízemí, 2 poschodí a podkroví. Pro dokončení I. etapy potřebují 25 mil. Kč, pro II. etapu
30 mil. Ze zahraničí přespěli na stavbu dary
47 mil., sbírky 6,6 mil.půjčka banky 22 mil._____
Předseda polské Solidarnošči Marian Krzaklewski
odpůrce zákona o uzákonění potratů, vyzval členy, aby neplatili příspěvky na sociální zařízení,
tím finančují i potraty. Proti zákonu chce podat
žalobu u ústavního soudu._______________________
Boj proti zbožnému a statečnému-Kristu i Církvi
věrnému biskupovi Haasovi se zostřuje
medií, tak různých osobností v Církvi, dokonce
se proti němu postavil i jeho pomocný biskup P.
Vollmar-někteří se domnívají, že by rád byl sám
sídelním biskupem. Podrobněji o tom píše Schweiz
Katholische Sonntaqsblatt v lednovém dvoučísle._
President V.Havel zakončil svou skvělou, krátkou vánoční promluvu slovy:".. .aspoň tu a tam
ať zvítězí pravda a láska proti lži a nenávisti."
Od smrti jeho paní uplynula už dost dlouhá doba
nyní se oženil s herečkou Dášou Veškrnovou,
Není ještě jisté, odejde-li hong-kongský kard.
J.K.Wu Cheng-chung do důchodu,když zemi převezmou letos komunisté. Vatikán mu už ustanovil
pomocníka J.Zenga, ten doufá,že se vztahy mezi
katolickou Církví a čínskou vládou zlepší._______
3.12.vyzval sv.Otec veřejně čínskou vládu, aby
legalizovala katol. Církev v zemi. Komunistická
vláda uznává jen část, tzv.vlastenecké katol.
sdružení, které si jmenuje a světí vzdor zákazu
církevního zákonímu, bez souhlasu sv.Otce biskupy. Podzemní, Kristu a sv.Otci věrná podzemní Církev v Číně vzdor pronásledování kvete.
Schola Gregoriana pragensis, pod vedením Dav□da Ebena dostala nejvyšší ocenění franc.časopisu
Répertoire za kompaktní desky Čeští světci ve
sv.Jeruzalémě a Rosa Mystica.___________________
Generál jezuitů P. H. Kolvenbach napsal 18 ti latinsko-americkým provinciálům dopis. Mj. uvádí,
že 80 mil.osob žije ve velké bídě, přes 180 je
chudých. Jezuité působili požehnaně v těchto oblastech, papež Klement XIV je na nátlak nevěreckých vlád r.1773 zrušil a Pius VII.je r.1814 obnovil. Dokázali spojit duchovní práci s prací kulturní a sociální. Indiáni tuto dobu nazývají
stále "zlatou dobou"._____________________________
Neznámí pachatelé poničili 13.zastavení Křížové
cesty v Einsiedeln-urazili Kristu, snímanému s
kříže-hlavu z kamene-a I4.zastavení-Krista vkládají do hrobu, poškodili a pomazali odpadem.
Kanadský charismatik navštívil Sýrii - Emilio
Tardif. Do kostela sv.Jiří v Aleppu přišlo 25.12.
;mnoho-snad tisíce věřících na mši sv.,stáli i
venku, modlili se za nemocné a během modliteb
se asi I2 churavých uzdravilo,mj. i 6 ti letý
chlapec Adib Ibrahim,, od narození slepý.________
Kanadští biskupové varují věřící před potratovou
pilulkou RU 486.____________________ ,____________

DVE NÁVŠTĚVY

záclonku.
Stařenka se otočila, jako kdyby chtěla odejít.
V té chvíli zastavil kousek od našeho danku A
Vystoúpila s panocí hole k domovním dveřím.
autobus a vystoupila ONA!
O
Budu dělat, že nejsem daná. Je to únavná,
Opřel jsem se o zed, zavřel oči a čekal, čekal...
stará ženská, upovídaná, nahluchlá... Stará
Snad__ snad ta babka odejde, když uvidí, že ke
přítelkyně mé zesnulé matky. Je jí nejméně
mně jde mladá žena. Snad...
85 let. A já za chvilku čekám návštěvu, na
Znovu se ozval zvonek. Tentokrát docela krátce.
kterou se těším. Na Aničku!
Cink!
Staré paní se říkalo teta Silka. Přicházívá
To je ona. Viděl jsan skrze záclonku, jak autola k nám každou středu, přesně v šest, z
י
bus odjíždí. To je ONA!
domova důchodců naproti. Pokaždé proCo dělat? Nanohu dopustit, aby zhasla
hlásila, že má matka má štěstí. Nežije
moje naděje, aby odešla.
sama, ale se synem a ten je navíc svoOtevřel jsan. Teta Silka vstoupila.
bodný. A krásný byt s terasou!
"To je překvapení, tetičko!" vykoktal jsan
Tetu Silku jsem viděl naposled na pohřjakoby radostně. "Jenže dnes...dnes se mi
bu své matky. Když mi projevila soust-,
to právě nehodí...Kdybyste snad zítra..."
rast, dodala: "Připravil jste mamince
Zítra pracuji do osmi, nebudu daná...
krásné stáří!"
Najednou se za babkou objevila očekávaná
Po maminčině smrti jsem skoro všechny jé,návštěva•
jí věci rozdal-jen cukřenku jsem si nechal'.■^
Anička!
Když jsem snídal, díval jsem se na ni a měl
"Vaše maminka, hochu, myslela jen na vás, "řekla
jsem pocit, že maminka tu sedí se mnou. Já
teta Silva, ale dál nešla. Jen se jí trochu
vím, byl jsem sentimentální - ale trochu
roztáhlo chřípí, zavětřila asi kávu. "0 ničem
snění si může i dospělý muž dovolit.
jiném nemluvila, jen o vás. A prosila mě - kdybych snad odešla, milá přítelkyně, zajděte potěA ted tu zvoní vytrvale u dveří její stará
přítelkyně. Neotevřu! Ne! Je skoro šest,za  ׳šit mého synka...bude tak sám."
chvilku přijde Anička - a vůbec by se mi
; Zřejmě vycítila, že někdo za ní stojí.
nelíbilo, abychom tu měli tu užvaněnou
; "Ach, taková hezká dívka. Nebo snad..." nedůvěbabku až do doby, kdy se musí vrátit do
| řivě se usmála,"čekáte ji na návštěvu..."
domova důchodců.
j "Karel mě pozval na kávu,"prohlásila Anička,
Znovu zazvonilo. Trochu déle. Jako kdyby
I vzala starou dámu pod paždí a vedla ji do předpřinášel pošťák telegram. Opatrně jsan na- j síně. "Vy nám jistě budete dělat dobrou společzvedl záclony a podíval se na plošinku pře-j nost. Mám také už jen tetičku, jmenuje se Marta,
je jí dobrých devadesát - ale ráda poslouchám
de dveřmi.
Stojí tam stále! K čertu...ne k čertu...to j její vzpomínky z dob, kdy ještě ani má matka nemaminka nerada slyšela. Tedy pro Boha, kdy ] byla na světě."
to tu ježibabu anrzí? Podíval jsem se na
] Zdá se mi, že trochu moc drmolí - myslel jsem si
hodinky. Pět minut po šesté. Anička by tu j Ale snad stará paní pochopí, že tu není žádoucí.
Byl jsan jako na tmí.
už měla být, asi nechytla autobus.
Ohlédl jsem se a se zalíbením zadíval na
! "Nepřišla jsem vlastně na návštěvu,"řekla rozpastoleček s dvěma šálky na kávu, na zákusky, čitě stará paní."Chtěla jsem jen naposled vidět
pokoj, kde jsme sedávaly s vaší maminkou, jestli
na sněhobílé ubrousky, na konvici na kávu,
vás to neobtěžuje..." dodala ostýchavě.
malé talířky, lžičky a vidličky...
"Karel má srdce ze zlata,"řekla rychle Anička.
A znovu: "Crrrrr...crrrr...!"
Vedla stařenku do pokoje. Ta se zadumaně rozhléd•
Měl jsan raději připravit lehkou večeři.
Běžel jsan k ledničce, je tam šunka, pašti- la, pokývala hlavou a dodala tiše:"Naposled jsan
ka, broskový kompot...a co ještě? Co se dá- ji viděla, když už jí nebylo moc dobře."
"Nebylo dobře?" opakoval jsan užasle.
vá milé návštěvě?
"Vy jste nic nepozoroval? Před měsícem si po"Crrr...crrr..."
steskla, že se necítí ve své kůži. Tak já vás,
Chytnul jsem se za hlavu. Copak nepochopí,
že maminka už tu není a já že o její vzpo- mladé, nebudu obtěžovat, já jdu," obrátila se
ke dveřím a já chvilku poslouchal, jak klepe'jeminky z mládí nestojím?
Zuřil jsem. Přece jsan nekupoval růže a ví- jí hůlčička o schody.
no pro tuto stařenu. To je pro mou, doufám, "Roztomilá stará dáma,"prohlásila Anička a usedla ke stolu. "Takovou tetičku bych také chtěla
budoucí dívku. Co si bude o mě myslet!
Vždyť za chvilku...Zděsil jsem se! Ano, za mít. Přijde zase?"
"Asi ano... "vykoktal jsan, "v šest, ve středu!"
chvilku bude stát vedle stařenky a zvonit
"Tak abych son chodila na návštěvu v pondělí...
také.
a ve středu také." usmála se šelmovsky Anička־.
Znovu jsem přistoupil k oknu a nadzvednul
J.H.Rosier

MĚJ STÁLE NADĚJI!
Ačkoliv už nebylo naděje, on přece
pojal naději a uvěřil, že se stane
otcem mnoha národu, protože mu by10 řečeno: TOLIK BUDE TVÉHO POTOMŠTVA.
Rím 4, 18
Proti naději naděje!
Abrahám na jediné slovo/ve snu!Kdo
by věřil snům?/ opouští rodinou,
hospodářskou, společenskou jistotu
a vydává se na cestu do neznáma.
Bůh mu slibuje, že ho udělá otcem
mnoha národů, a on nemá ani jediné
ho syna.
A když se mu vzdor všem nadějím na
rodil syn, žádá Bůh, aby ho obětoval.
A přece věří!
V tom"přece" je neochvějná víra.
Můj život se nerozvíjí v takových
tragických protikladech, mou víru :
zřídka Bůh vystavuje tak těžkým
zkouškám. Je tu však drobné, každo׳
denní napětí mezi mou vůlí a vůlí
Boží. Boží volání nedopouští, abychom se usadili a zlenivěli v pohodlí a v hmotném zabezpečení
Zkusme svou slabost proměnit ve svč
tost, pokusme se žít jinak než žije většina, budme znamením odporu!
Znamená to denně opouštět Haran
/bydliště Abrahámovo/a putovat
pouští do Zaslíbené země-do Kanaanu. Pustinou všedního dne, mnohými
pouštěmi všedního života. Boží sliby nejsou spojené s pohodlím a bezpéčím, ale s rizikem a odvahou.
Bůh mě nevolá na poušť, ale skrze
poušť do Zaslíbené země. Má naděje
a víra se nevztahuje na nejbližší
krok, ale na vzdálený, přislíbený
kraj .
Proti naději v naději...
"Celou noc jsme se namáhali a nic
jsme nechytili. Ale na tvé slovo
rozestřem sítě!" řekl rybář Petr
svému Pánu. To je silná víra!
Dekuji Ti, Pane, že se dnes nevyví
jejž věci tak, jak jsem chtěl já,
ale jak jsi chtěl Ty! To zní jako
slova z Getsemanské zahrady! Jenže
Ty, Pane, jsi to říkal před těžkou
hodinou utrpení. Já to dokáži horko těžko vyslovit až po něm, na
druhém břehu!
P.PhDr Andrej Dermek,
Chlieb a slovo
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"...Jeden PomZnZkan je
v Otomouci a pKednáXi tam
na teotogické ^akattě,dat
Xiho odvotati do Piahy,
takže, pationát nad kotietem má gen.vikáX z Petiova.
Jtme lozděteni na měnit
bioužky(8-10] a tcházime
te pokaždé a někoho doma
t piogiamem tak vetkým,že
obyčejně čat neóiači. Nati tkapénka
tiaiiich vede V1.M.L., možná, že ji znát, piacovata dtoaho v muzeu, kam te ji ■též podaJíito zámětinot pant Zahiadničkovoalvdova po dtoaho vězněném
vynikajícím bái>níkovi,p.i.}ta k nám také patJíí.
Vždycky te potěXíme jednoa za měitc. natím teikáním
S Opat Vet jtme navázati tíyk až ati phed 15 tt te■
ty piotiiednicivím natích po ti kýeh známých, tam až
mětt tídto ve Vaitavě, nyní jtou v Plaze a v B/tně
a mívají tch&zky na K.Plo nemoc nebyta možná žádná
aktivita od nát, ate tpojení jettě je. Byta bych
láda, kdyby te zapojtt nát vnuk, ate má kiomě lodtnných povinno tií jettě mnoho pláce a placu je na
dtptomové piáci-teiot by meta tkončii dokioiátem..
Tento lok odetto mnoho natích piátet na věčnoti,
novotvěcenct nemohou zaptntt vtechna mítta, takže
mnohá ^aia zátiane bez kněze. Svěcení jáhnu phitto pozdě, ate ptece, tak je v mnohém zattoupí..."
t/LAST
"...Ted bych te zmtntta o natem ttikovém a^ottotátě. Povodně htavně zpioittedkajeme poutníkům devoctonátte(kXtžky, medajtky, lužence, oblázky ap.p.l)
OvXem i nějakou titeiatuiu podte zájrní poatntkfí. z
naktadaiettiví ZUÖN nebo z kaimetitántkého vydáváiettivt. Poitednt dobou ttdé máto kapají titeiatulu, z pochopitetných d8.voda. VXe te na nát moc dia
hé, každý tt lozmyttí, než otevKe peněženku... Mětt jtme plodejnu a kot teta v ambitech (ktenuté toubi a koitetß. nebo ktátteia, z jedné ttiany oteváené a obktopající čtveicové nádvoXt. NejkaátnějXÍ
ambit je v PiedktáXteáí a TiXnova,p.1.). Ate jtme
nuceni páenétt ji do nově vybudované plodejny plied
vchodem do ambitá. Je to z piaktických dávod.a,aby
te mohti poutnici neiaieně modtit kXížovoa cetia.
Poutní dam noirnátně tanguje, vytihidá te v něm
hodně hotiů. Poutníka v neděti na mXí tv.bývá ptný
kotiet - mnozí ti jdou po mtí tv .zatpoitovat. PKicházejí k nám htavně mtadé lodíny, jednak z poutní
ho doma - ate také tvými auty.Je dojemné, když
jdou lodice k tv. přijímání a maté děti jtoa t nimi
pio tiíížek a pak ti pyXně vykaačují na zpátečně
cettě do taviče. Občat te ozve i nějaké děttké
toto, ate to neiutí-matý chvátě tvým zputobem Pána
Ktattei KOPEČEK a Klátíc - vtatt

oheňzCesk£hot£šína

Podzimní exercicie-duchovní cvičení, mši pro
nás P.SÝKORA, jezuita, kterého doporučil našemu misionáři, P .Simčíkovi, P. Josef Koláček. Po■
kud jste nebyli na jeho exerciciích, aspoň z
rozhovoru posudte, jak kvalitního jezuitu nám
doporučil vedoucí českého vysílání Vatikánského

MŮzete nám něco říct o Svém mtádi?
Vyrostl jsem v křesťanském prostředí. Za to
děkuji především svým rodičům, jejich příkladu;
důslednosti a svědectví živé víry. Víru mi předávali s velkou láskou. Ve škole jsme měli ko-1
munistickou učitelku. Před celou třídou mě po-׳
bízela:"Běž danů, udeř pěstí do stolu a řekni:'
Maminko, tatínku, já do náboženství chodit
nebudu! ״- Avšak rodiče si vymohli, že jsem
*
mohl chodit do náboženství až do sedmé třídy. ’
Z té doby mám schované ještě všechny sešity. '
Teprve v páté třídě se mi začali spolužáci vy-’
snívat:"Náboženský fanatik!" V té době už jistě Bůh zasel do mé duše první hořčičné semínko.
V třinácti, čtrnácti letech začíná obvykle krize dospívajících, teenagerů. Vynoří se různé <
pochybnosti, nastanou krize - ale díky tanu, <
že jsem ministroval, měl jsem oporu v kapia- <
nech naší farnosti - totiž v Kraněříži. U nich<
jsem vždy našel zázemí. Dozrálo to-vyvrcholilo(
před maturitou. Všichni byli překvapeni, když <
jsan začal chodit denně na mši sv. a pracovat <
ve farnosti. Nebylo to obvyklé.
<
Všechno však mělo plně dozrát teprve na vojně. (
Za ty dva roky jsem poznal, že Bůh mě volé ke \
kněžství. Snad na to měla vliv i skutečnost, א
že jsem sloužil jako technik. Létal jsan s po-)
sádkou vrtulníků, Nahoře se svět jeví docela )
jinak než ze země.
)
Jednou jsme měli letět z letiště Kbely do do- )
movského letiště - do Trenčína. V Praze se mi )
podařilo navštívit kardinála Tanáška. Laskavý-)
mi slovy a milým přijetím mě povzbudil k tanu,)
abych vnitřně dozrál. V Kbelích jsme.vyletěli /
nad mraky. Pod námi jasně modrá obloha - pod /
námi mraky...tak jsem prožil silný pocit:Bůh <
mě chce pro sebe! - Dá se to těžko popsat.
<
Proč jste vstoupit právě k jezuitům?
$
Stýkal jsem se často s jedním z kraněřížských /
kaplanů, P.Josefem Hladišem, jezuitou. Po re- /
voluci byl dlouho představeným kláštera na Ve-/
lehradě. Připravoval i návštěvu sv.Otce v r. /
1991. Bývala tam jezuitská kolej, nyní jsou ř
tam stále postižené děti a ve farní budově
č
bydlí jezuité.
č
Velký vliv na mne měla hluboká duchovnost
y
P.Hladiše. Také kněz na odpočinku, který bývaly
v Krcměříži-P.Rafael. Když jsem studoval jako y
bohoslovec v Litaněřicích,říkával mi P.Rafael :v
"Hladíš, to byl vycepovaný jezuita. Z něho
v

vyzařuje duch modlitby!"
Ono se totiž hned pozná, když nemá člověk na
modlitbu čas nebo jí věnuje všechno.
S P.Hladišan jsem se poprvé setkal ještě za
komunismu, bylo mi tehdy 13 let. Boží cesty
jsou velké. Tenkrát jsem ještě neznal knihu
sv.Ignáce: Duchovní cvičení. Naposled vyšla
r.1928 v překladu P.Ovečky (byt to Strýc
"naieho" P.Ovečky v Rimě a je pochován na
Moravci,p.r.) P.Ovečka přeložil tuto knihu
z originálu, ze španělštiny. Po celou dobu
jezuitské výchovy jsme čerpali jen z této
knihy. R.1991 ji přeložil P.Kunert pro Křesřanskou akademii. Náklad je rozebraný, uvažuje se o dalším vydání.Doufejme, že kniha
brzo vyjde.
U některých jezuitských učitiřtich nevtádt
právě duch Kristův, ani duch sv.Ignáce.Např.
ve Frankfurtě n.M., v Mnichove, v Innsbrucku
Stará se dnes vedeni řádu, aby se budoucim
jezuitům přednářeto učeni katotické viry a
ne hereze?___________________________________
Jeden italský novinář - Renzo Giacanelli hovořil s generálem řádu, P.Hansem-Petrem
Kolvenbachan. Tuto knihu rozhovorů vydali
slovensky jezuité v Kanadě r.1990, pod názvan VĚRNÍ BOHU I LIDEM. V ní se dočteme i o
věrnosti učení Církve. P.Kolvenbach hovoří
velmi podrobně o ton, jak se udržuje čistota
učení katolické Církve a tuším i o tem, koho
se to týká a jak se v té věci postupovalo.
Jaký máte sám úkot v české provincii jezuitu
Denně děkuji Bohu, že mě r.1984 pozval do
tohoto řádu. Rád bych se zmínil o úkolech,
které jsou nyní časové. R.1995 jsem se stal
ředitelem exercičního dánu v Českém Těšíně.
(Adresa pro čtenáře ve vtas ti: Ezercični dum
Masarykovy sady 24. 73701 český TěXin.)
Celý rok dávám duchovní cvičení podle pokynů sv.Ignáce. Celý základ duchovní výchovy
je v knize sv.Ignáce o duchovních cvičeních
a jezuitské spiritualitě.
Na tomto úkolu jsan začal pracovat r.1995 čili nedělám to dlouho. R.1994 byl exerciční dům dostavěn a posvěcen. Proč právě v
Českém Těšíně? P.Koláček píše, že to tohoto
města přišli už r.1610 první jezuité.
Myšlenka, postavit exerciční dům, vznikla
r.1990. Otec provineiál P.Čupr čekal, až se
vyskytne někdo vhodný, kdo by dům vedl. Studoval jsem dva roky na Gregoriánské univeršitě v Římě. (Tuto universitu zatočit sám
sv.Ignác r.1551, ate prakticky ji vybudovat
papež Řehoř XIII. -pocite nebo má i své jméno, p.r.) Studoval jsan spirituální teologii
se zaměřením na duchovní cvičení. Má licenciátní práce byla na tána Duchovní cvičení
sv.Ignáce a jejich vliv na lidskou a duchovní formaci člověka.-V tem mě vedl a panáhal

jeden z největších odborníků pro duchovní cvicení, děkan fakulty spirituality, profesor
Herbert Alfonso.
Studia jsem skončil r.1995 a hned jsan nastoupil v Českém Těšíně. Jako každý jezuita jsan
byl na praxi ve Vatikánském rozhlase u P.Kbláčka, člověka vynikajících kvalit. Bohu díky
za tuto zkušenost!
Nastoupil jsan tedy jako ředitel exercičního
dcmu a přiznáván, že zájem o tyto exercicie
stále stoupá, hlásí se víc a víc osob. V prv-;
ní řadě kněží, pak mládež, vysokoškoláci,
snoubenci, laici, stálí jáhnové, učitelé ná- ;
boženství atd. Nyní mají přijít/tj.v listopadu mr./ animátoři. Jsou to vedoucí skupin mládeže u děkanátů celé ostravské diecéze.
Příští měsíc/tj.v prosinci 1996/příjde Otec
biskup Lobkcwicz. Velice se zajímá o tento
'
dům a v prvním pastýřském listě napsal:"Přeji;
si, aby exerciční dům v Českém Těšíně praskal;
ve švech! Vždyť vlastně začal"na zelené loucď
buduje nové struktury a co k ním patří a bude;
potřebovat modlitbu a osobní nasazení pro du-;
chovní růst celého biskupství severní Moravy'.׳:

Jezuité bytí za komunitmu vetice pionátíedová<
ní. Tehdejtí piovíncíát P.FiantíXek Stíhán
met ve vězení výbomou povětt. Býv. vězní 1íka\
jí: Jakmile pKííet P.Stíhán do někteiého věze;
ní, hned te změníto ovzduXÍ k tepXímu._______ ;
Jeho nástupce, provineiál P.Pavlík, napsal
;
knihu:•<Budou vás vydávat soudům." V ní je
;
shrnuto úžasné svědectví o velikosti tohoto i
řeholníka - P.šilhana.
:
Máte nějaké ptány do budoucnottí?
;
To přenecháván představeným. Zatím budu dělat;
všechno pro to, aby exerciční dům v Českém Tě!
šíně pracoval na sto procent. Budeme se sna- ;
žit o novou evangelizaci, o duchovní obrodu !
národa-tento dům bude nejen pro Čechy a Mora-:
vany, ale i pro Slováky. Ted jsan tu měl sku־:
pinu sester karmelitek-jedna z Afriky, dvě z :
■ Polynézie-pracují ve Frýdlantě. Domluvil jsan;
se s nimi italsky-francouzsky zatím neznám - ;
to je jejich řeč.
;
Máte někoho, kdo by pievzat nekněžtkou plácí?;
Zatím hledán. Chtěl bych vybudovat jak skupi-;
nu exercitátorů, tak laiků. Budou pomáhat ve !
vedení, v administrativě, v technické údržbě :
a pod. Zatím je to jen na mně, ale mám už jas!
ný plán na r.1997, protože zájem o exercicie ;
je veliký.
;
Zde neptodný piogietítmut, t^beiatitmut odu- ;
milá, í když za ottaých útoku piott Cílkví, ;
ate u vát to tepive začíná.__________________ !
V tam právě vidím velký úkol exercičního do- !
mu. Má dávat lidem solidní základ života z ví!
ry. V osobním plánu mám ještě studium jazyků :
a studium exercicií sv.Ignáce a jeho spiritua;
lity. Rád bych také poznal práci jiných exer-;
cičních danů-pokud to čas dovolí, ale v létě.׳

Letos v srpnu jsanbyl.v Bologni a důkladně
jsan poznal práce tamějšího exercičního dánu
pod vedením jezuitů. Hovory s táni to lidmi M
jsou velmi obohacující. V ČR nemám zatím sve
zkušenosti s nikým sdílet, mohu je jen předávat. Za tůn mladým jezuitům-scholastikům-kteří
jsou vděčni a o exercicie se velmi zajímají.
Cítí, že je to podstatné. Dnes jsou nejdůležitější exercicie a dobří zpovědníci. Dělalo
se to od r.1540. V postní době jsou důležité
postní misie. Putuji doslovně od farnosti k
farnosti, vždy několik dní pro různé stavy:
mládež, dívky, hoši, sv.zpověd celý den,
pranluvy na určitá tánata, to všechno je důležité.
Kolík máte v exei.děním domě mítt?
Máme celkem 30 míst, ale je pravda, je-li
skupina do deseti osob, má každý víc času hovořit s duchovním doprovodan/exercitátoran/.
V rozhovorech totiž vidím paněrně podstatnou
část exercicií.

wSže. te konat víc exeiděníeh. kultu záiověh?
I když je to obtížné, tak to dělám. Čtenáři
je to těžko vysvětlitelné, je to třeba poznat
v praxi. Pro jednoho člověka je to psychicky
velmi vyčerpávající. Jinak je to technicky
dobře možné, aby dva exercitátoři měli dva
souběžné kurzy, ale zatím jsme to nezkusili,
/veliký nedostatek exercitátorů/. Samozřejmě,
že se konají i kurzy v jiných jazycích, polsky, italsky-záleží na tan, který jazyk exercitátor/i exercitant/zná.

Ze tidce vypiotují požehnání Vám í dem
Vátím blízkým.
V Klíttu

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V nové knize sv.Otce DAR A TAJEMSTVÍ
uvádí autor, že ho nejvíc ovlivnila duchovnost sv. Ludvíka M.Grigniona z Montfortu
(1673-1716), od něhož přijal i své heslo Celý
Tvůj . Také sv.Jana od Kříže( 1542-1591) a
sv.faráře Jana Vianneje z Arsuj 1786־1859(־
1996 vykoupila Organizace mezinár.křest.solidarity(CSI)v již.Sudanu 58 otroků, většinou
žen a dětí. V některých islamských zemích
ještě existuje otroctví. Jedná se s otroky často nelidsky,muslimšti"páni"dívky sexuálně
zneužívají. Za otroky a otrokyně zaplatila
CSI asi 6.000 USdolarů.
Biskup pro media H.J.Spital prohlásil,že v
Německu nebude katol.kanál televize a soukro
mé katol. vysílačky nedostanou podporu od
Církve. Do televize má Církev dodávat katolické programy, ale bude-li je televize vysílat
je jiná věc. Nejlepší čas mají nepřátelé víry.

NENÍ TO DÁVNO.--

Po konci II.svět.války pozoroval Hyde s hrůzou
jak nestoudně zabírá SSSR jednu zemi za druhou
a podrobuje si ji svému vlivu. Ačkoliv v těchto zemích bylo jen málo kanunistů.
~

Douglas Hyde byl dlouho členem Britské kanunistické strany a redaktorem komunistického
časopisu DAILY WORKER, Už jako mladík se sna■ "TAK PŘIŠLA NOC,i KDY JSEM UVĚŘIL!"■
•
žil šířit komunismus. Např. v kostel ich bral z
*Uvěřil jsem všemu, co lučí katolická víra,od
lišt zbožné letáčky, brožurky a knihy a nahra předpokladu víry v Boha-kterou ve mně kanuniszoval je komunistickým tiskem.
mus zničil-až k víře v Církev. Rozhodl jsem se
Napřed se chtěl stát metodistou, studoval a
že jen vyznání této víry mě osvobodí ze zmatku
těšil se, že bude misionářem v Indii. Ještě
Byla to jediná cesta..."
neskončil rok studií, a už byl mezi komunisty 15.března 1948 napsal Hyde generálnímu tajemní■
Miloval chudé, utlačené, vykořisťované a pro- kovi britské komunistické strany Pollittovi:
následované. Zdálo se mu, že právě kamunistic "Drahý Harry, včera jsem se vzdal pozice reká strana za osvobození těchto lidí bojuje.
daktora zpráv v Daily Worker a chci vystoupit
Toužil po novém světě - a komunismus mu jej
i ze strany. Své důvody jsem vysvětlil Bili
sliboval. Tito lidé přesně věděli, co chtějí, Růstoví, který ti je jistě oznámil. Krátce:
a měli obratné metody, jak získat hlavně mlaVÍC A VÍC MĚ ZNEPOKOJUJE ZAHRANIČNÍ POLITIKA
dé, ještě nezralé a nezkušené lidi.
V třicátých letech se komunismus
 ־SSSR a události ve vých.Evropě. Zhrozil jsem
se toho, co se v poslední době
rozrostl i mimo SSSR. Jak mezi
stalo v Československu ,׳Myslím si,
vzdělanci, tak mezi ubožáky naže nová politika strany je velkým
šel úrodné pole. Boháči, spisoomylem a náš boj proti Marshallovu
vatelé ba i učenci a lidé kultuplánujbude-li mít tento boj úspěch,
ry se dali omámit primitivními
přinese našim lidem jen bídu. Za
hesly komunismu-netušili, že
těchto okolností nevidím jiné řeše
právě je chce komunismus zničit,
ní, než hned vystoupit ze strany.
šíření komunismu napomohla hodVstoupil jsem do strany r.1928
ně tehdejší nezaměstnanost.
a od té doby jsem celý život proUbožáci v nám viděli jediné výžil v tamto hnutí.
chodisko ze své bídy. Protože neALE KDYŽ 0 TCM VÁŽNĚ UVAŽUJI,
měli co dělat, scházeli se často
vidím, že musím udělat to, co jsem
v pracovních střediscích, hledáudělal. Přesvědčil jsem se, že
li nejen zaměstnání, ale poučovastrana absolutně nemá pravdu a to
li se o cílech komunismu,ovšem
mě donutilo k tanu, stranu opustit
okrášlených vidinami hlabobytu a
V lednu jsem ještě sice pracoval
svobody. Chystali revoluci, aniž
v komunistickém deníku, ale už
měli ponětí o tam, co by se stalo
jsem dal pokřtít naše dvě děti v
po ní. V té době se šli ti, kdo se o
_________
našem katolickém kostele. Musel
komunismu zajímali a měli dost peněz,
jsem se opatrně rozhlížet, aby nás nikdo z
aby jeli do Ruska, podívat na květy a plody
komunismu. Vrátili se většinou více méně zkla- místních komunistů neviděl, že manželka, já a
maní. Někteří si to vysvětlovali tím, že Rus- děti navštěvujeme katolického kněze... "
vystoupení ze strany znamenalo pro Hyda ztráko bylo sto let pozadu za Západem, a když se
Západ stane komunistickým, obohatí svou kultu- tu přátel, s kterými žil dvacet let. Nejen od
přátel, ale od ideálů, pro které žil a které
rou-i svými penězi-zubožený Sovětský svaz.
formovaly jeho život. Ale pravda je důležitějHyde nevěděl, kdy začal jeho odklon od komuší než strana, než všechno ostatní.
nismu, kdy se ho zmocnily pochybnosti a kdy
se trpce zklamal. Jako novináře ho zatáhli do Smrt - spíš zavraždění - Jana Masaryka Hyda
soudního procesu proti katolickému časopisu
ohromilo a posílilo jeho rozhodnutí, stát se
Weekly Review. Aby mohl proces sledovat, musel katolíkem a popsat svou cestu k víře v knize
důkladně studovat jednotlivá čísla. Hodně se
I Believed -!׳Uvěřil jsem, je to kniha neobypoučil. Zajímal se stále o středověk, a z ča- čejně poutavá a hluboce pravdivá, vyšla i něsopisu se dozvěděl,že ve středověku žili lidé, mecky. Skutečně - posílila ty, kdo už ve své
kteří milovali Boha, že jejich kultura byla
"komunistické víře" kolísají.
katolická a že tehdy katolická Církev chráni- "LIDÉ ZA ŽELEZNOU ;OPONOU MI PÍŠX
la před výbojnou šlechtou chudáky a ponížené. oznamují mi, že má kniha je posílila a povzbuToto poznání bylo pro komunistu hotovým kacíř- dila, aby v nebezpečí neztratili srdce.
stvím. Přesto-začal číst životy konvertitů-a
Největším povzbuzením pro mně jsou známky toho,
těch bylo v té době hodně :Chesterton, Belloc,
ze má kniha přispěla k vyplnění duchovní prázd•
Bahring a jiní.
noty, kterou se snažil komunismus vyplnit."
Podle P.Š.Seněéka

.,ZASLEPIL JIM OČI

JJ
i Jan 12,40.

Po vydání encykliky HUMANAE VITAE r.1968, popsal časopis svobodných zednářů v Paříži
L Humanisme návod, jak zničit katol.Církev.
Z jejích. pilíHu te dá lehce povalit neomylnost
papeže, ucLižovaná pevně po I .Vatikánském sněmu
1.1870. Pioti encyklice a papežské neomylnosti
te vzbouřil manželé.
Vále vymizí víla ve skutečnou piítomnott Klistovu
v euchaiistíi. Tuto vílu vnutila Cíikev lidem ve
stiedověku('.’.'. )Tato víla zmizí t pokračujícím
ínteikomunio (přijímáním Těla Páně i jinověrci,
kteří ve skutečnou přítomnost Páně v přeměněné
hostii nevěří ) a ínteieelebiace(společné sloužení mše sv.kněze s nekatolíkem).
Posvátný chaiaktei katolického kněze zmizí - pioti tomu te postaví "kněžství na čat". /přes 50
tisíc odpadlých kněží a biskupů/.
Pozvolna vymizí ontologický a meta^ytický
chaiaktei tváiottí/tj .zmizí jejich
posvátnost, nadpřirozenost a jistota./
Konečně te zničí zpověd a to tím, že
piohlátíme hřích za zastaralý pojen, zděděný z plít né středověké
Xllosofaie, kteiá jej přijala z bíblického pesimismu.
Když povalíme tradiční celistvost
a vnitrní stavbu církve, padne i zbytek. Církev nic takového nepředvídá a vůbec už není připlavena proti tomu zakročit.Nakonec
to plijme. Vnes nečeká na papeže popravíš tě, ale
vzbouří te "místní cílkve", zorganizují te děnokratičký, odmítnou přehrady mezi duchovenstvem a
laiky, udělají ti vlastní učení víiy-dogmata-nezávisle na Pímu. /Viz Touhy"církevního"lidu.
Chtějí zrušit svobodu kněžského celibátu a hřích
do nebe volaj íci-hamosexualita-už nebude hříchemi když Bůh pro tento hřích zničil Sodomu a Gomoru/
"K uskutečnění těchto plánů použijeme církevní
instituce, biskupy, řehole, Xkoly atd." Tedy - pochod církevnímiinstitucemi. (Theologisches 1996).
Začínají se uskutečňovat plány svobodných zednářů
už i v naší vlasti? Doufejme, že ne! Bylo by paradoxní vidět, že víru vlastně chránili její nepřátelé,komunisté, protože svobodní zednáři byli
zakázaní, stejně sekty, a pornografie byla trestná
Tlak budí protitlak!
Snad tlak nepřátel Krista a jeho Církve vzbudí
protitlak těch, kdo Krista a svou Církev milují a
žijí z duchovního bohatství, které jí předal
Kristus!
Papež Klement XII.vyloučil r.1738 svobodné zednáře
z Církve. Další papežové varovali věřící 15 ti
různými výnosy, z nichž bylo 8 encyklik-okružních
listů. Výnos papeže může zrušit zase jen papež!

CO NOVÉHO VE SVÉTÉ
České spolky, které po listopadu 1989
obnovily činnost, mají podle výnosu
q
Ústavního soudu z lO.12.m.r. nárok na
navrácení nemovitého majetku, ať je májitelem kdokoliv. Týká se to např.Sokola.
Orla, dělnických a katolických spolků. Z
11OO žádostí je nevyřízeno ještě 800.______
Pod vedením kard. Ratzingera uspořádala
Kongregace pro nauku víry třídenní sympo
zium o papežském primátu(papež je zástupce Krista-hlavy katolické Církve-pro věřící
na zemi. K Církvi patří ještě svati v nebi
a duše v očistném utrpení). Setkání se zúčastnil lutherán W. Pannenberg a anglikán
Chladwick - oba teologové._________________
Církvi v nouzi věnoval jeden francouzský
kněz starý gramofon. Když jej otevřeli,našli v něm 420.000 ffr .. Kněz shromaždoval celý rok s přáteli peníze pro chudé.
Italští biskupové se zabývali
otázkou medií, hl.ostře kritizováli italskou televizi. Podklady
připravil ředitel výzkumu medií
1, Katolické university v Miláně
Uvádí, že úroveň televize a
rozhlasu stále klesá, většina
vysílání má ubohou úroveň, a
je nudná. Místo zdravých hodnot ukazuje divákovi to, co
chtějí nejnižší vrstvy lidu,těm
se přizpůsobuje, kladně ukazuje
nemravnost, nepřirozený sex,
násilí a podle mínění mons. Dionýzia Tettamanzihoje v rozporu nejen s křesťanstvím,
ale i s ústavou italské republiky.__________
Pro rumunské řeckokatolíky ( uniaty )jménoval sv.Otec dva biskupy: svět.biskupa Virgila Bercea(39),pro diecézi Oradea Mare,kd<
je sídelním biskupem Vasil Hossu(77) s nástupnickým právem. Dále svět.biskupa diecéze Cluj-Gherla-Florentina Crihalmeanu(37)
pro diecézního biskupa George Cutiu(72).
Při mši sv.pro hudebníky na svátek sv.Cecílie,patronky hudby, varoval kard.Ratzinger hudebníky z římské národ. akademie
Sv.. Cecílie pŕeď'dábelskou hudbou" Hardrock a Heavy Metal. US úřady dokázaly,že
v této hudbě jsou dábelské prvky a od
těch by se měla hudba očistit. Nezavrhuje
moderní hudbu"jsou v ní i krásné prvky",
ale je přítelem klasické hudby._____________
Libanonský křesťan se oženil v Libanonu s
mohamedánkou z Arabských emirátů. Podle
tvrdého zákona"šaria"ho odsoudil náboženský soud k 39 ranám holí a roku vězení.
Ze strachu se stal muslimem, jinak by bylo u mohamedánů jeho manželství neplatné.
Vzdor nesouhlasu pravověrných židů dovolíla izraelská vláda otevření nové mešity na
Chrámové hoře v Jeruzalémě, kde už 2 me!šity jsou. Tam býval jediný chrám židů, zni•
Zený Římany při vzpouře židů r.70 po Kr.

VEDE i TEBE!!

se samými těžkými zločinci... Byli tvrdí, hrubí
sprostí... násilí a podvádění obdivovali jako
NakladatelstvíZVON v Plaze vydalo knížku, od
.jezuity P. Waltera J.Ciszka ON MNE VEVE(217 4. ctnosti...Dávno se naučili žít podle vlastních
Tento Američan polského původů píše o životě zákonů. Při nejmenší provokaci dovedli bez rozv SSSP-23 tet ve vyšetřovací vazbě, v piacov myšlení zabít... Vládla mezi nimi určitá hierar
ním táboře na Sibiří a v duchov ní-nelegální chie založená na síle, hrubosti a tupé krutosti, drželi pospolu, opovrhovali každým, kdo kQ
službě katolíkům v zemi. "Takových knih máme
nim nepatřil — Politické vězně nazývali zrádci^
dost,"řeknete si.Avšak autor popisuje, jak
A protože političtí vězni byli většinou vzděláho Buh vedl k tomu, aby své utrpení prožil
jako očistu duse. Dokonce podepsaľ'spotupia- ní lidé nebo dřívější straničtí funkcionáři,
ostrakizovali je jako "nástroje NKVD"...to jim
ci"-ale i když padl, vstal. Pro duchovní život s Bohem, pro řešení životních prob- dávalo právo je ovládat a týrat.. .brali si z jelemů každého křestana, je to jedna z knih,na jich věci, co se jim zamanulo, aE šlo o jídlo
kterou jsme dlouho čekali. ־Prošel vítězně řa- nebo oblečení...Bití prováděli nemilosrdně a
dou depresí-prošel i tím, co nazývají duchov- bez výčitek svědomí... Tito lidé si zvykli na
ní učitelé "temnou nocí těla i duše". (85 Kč) zákon džungle...
"Pak mne jednoho dne obestřela úplná temnota, Poněvadž jsem s lidmi tohoto druhu žil dlouhá
léta ve vězeňských táborech—postupně jsem
Možná,že to byl důsledek vyčerpání,ale dozačal chápat, že pod
stal jsan se do stavu naprostého zoufalství
násilným vnějším choByl jsan zničený beznadějnosti své situace..
váním a pokřivenými
Věděl jsan, že se blížím ke konci svých mož•
životními zásadami
ností oddálit rozhodnutí. Neviděl jsan žádj9ou lidské bytosti, ovláné východisko. V práván slova smyslu jsan
dané strachem-možná víc než
byl.. .naprosto bez naděje.Viděl jsem jen svou|
normální lidí...kdysi v cosi
vlastní slabost a bezmocnost ve volbě mezi
doufali...jako všichni, i oni mohli být prospoluprací/s komunisty/ a popravou...
Náhle mi poslytlo útěchu pomyšlení na úzkost následování vzpanínkami-na rodinu, na ty, které milovali, na lepší časy, jež se už nikdy nenašeho Pána v Getsananské zahradě."Otče,"
vrátí...nevedlo to v žádném případě k při jí—
řekl,"je-li možné, odejmi ode mne tento kalieh". Tu, na Olivové hoře, poznal také po- mání nebo omlouvání jejich jednání, ale bylo
mi jich líto jako lidí, i když jsem se jich
cit strachu a slabosti ve své lidské přiroproto, jací byli a čeho byli schopni, bál...
zenosti, když před ním bylo utrpení a smrt.
Nevěděl jsem, jak budu jednat ve světě, do něNe jednou, ale třikrát prosil, aby ho tento
úděl nepotkal nebo byl nějak zmírněn. Ale pc hož jsem byl s takovou krutostí vržen a v němž
každé zakončil úplným odevzdáním se a podro- se bude odvíjet má budoucnost.. .Věděl jsem pouze, že to bude můj život a že to bude život
bením vůli Boží, "Ale ne jak já, ale jak ty
podle Božího úradku. Měl jsem být dělníkem na
chceš"..., /Mt 26,39/.
vinici, kde těch dělníků bude asi velmi málo.
Jak podivuhodným pokladou a zdrojan síly a
Žeň však nebude záviset na mně, ale na Boží
útěchy se stala pro mě od té chvíle agónie
našeho Pána!...Úplně jsan se oprostil od po- Prozřetelnosti.. .rozhodl jsem se přijímat
sledního úsilí, ba i vůle manipulovat s otě- všechno, cokoli, jako z Jeho rukou...
Synové tohoto světa budou zaměření na přežití
žani řízení vlastního života. Je to řečeno
doby v táboře...Já nesním hledat způsoby, jak
velmi jednoduše, ale toto jediné rozhodnutí
ovlivnilo každý okamžik mého dalšího života. se vyhnout útrapám nebo zmírnit jejich dopad.
Musím v nich viděl Boží vůli a jejich prostřed...Teprve, když jsan se octl na dně svých
nictvím pracovat na své spáse. Jinak bych jedvlastních sil, dovedl jsan se Bohu beze
nal spíše jako syn tohoto světa než . jako syn
zbytku vydat.
světla__ Proto jsem obnovil své rozhodnutí přiŽádné nebezpečí mě nemohlo zastrašit, žádný
jmou každý den a každý okamžik jako podaný z
strach mě nemohl ovládnout krčmě strachu,že
rukou Božích a nabídnout jej zpět, jak nejlépe
BYCH NA BOHA ZAPOMNĚL,..! "
budu moci__ Jeho vůle bude, jak dlouhý čas
Beze Soudu dostal kněz 15 tet na Sibiří. Ve
strávím na zorni...
vagoně 4 ním jeli profesionální zločinci...
Vrátil se mi klid, onen pokoj, který přináší
"...jako Mojžíš, první, co jsem zaznamenal,
bezvýhradná vydanost Boží vůli...Co jsem mohl
byla přítomnost zla. Ne jako abstraktního
chtít víc, než tento klid a tuto důvěru? Dopojmu nebo filozofické kategorie, ale jako
konce jsem se začal těšit, že budu opět pracoodporné skutečnosti, brutální, drsné, ne- : vat na Jeho vinici..."
kompromisní krutosti. Převážnou část cesty :
I my pstaeujeme na Jeho vZnZcZ, větíZnou za mnopřes nekonečné ruské stepi v bídných vozech : hem ónadnějZZch podmZnek. Oddanost Bohu, Zdáka
vězeňských vlaků nebo v primitivních tran- i k Němu, nám pomůže páežZt vZeehny nesnáze...
žitních táborech jsem se přesouval na Sibiř :

DOVOLENÁ V NEW YORKU
P. Antonín Bernáček vydat kniha vzpomínek na r.l948-1990.
Je to vzácná dokumentace událostí, které prožit, osob, *ן
s kterými se setkal. Kniha o 158 str.je doplněná re- jjQ
glstrem jmen a radou fotografií. Kousek z ní uveřejňujeme
NÄVSTÉVA NEW YORKU.
Objevoval jsem s nimi(s přátelí New York, zavedli mě na
Pátou avenui, s nádhernými obchodními výklady, s mrakodrapy-vyjeli jsme na ten největší mrakodrap, už si
nevzpomínám na jeho jméno, byl• odtud pohled na New
York a jeho okolí. Potom jsme byli v kulturním centru
Madison Square, pohybovali jsme se v Central Parku a
mezi těmi velkými mrakodrapy na Páté avenui jsme nalezli katolickou katedrálu Saint Patrick, kde jsme se pomodlili. St.Patrick se velikostí vyrovná evropským katedrálám, naproti je arcibiskupská rezidence. Pan Hrdý
mě upozornil, že příští den mohu obětovat mši svátou
za jeho rodinu v jejich farním kostele na Long Islandu.
Navštívili jsme také různé drugstory, objevil jsem
zvláštní obchod se smíšeným zbožím, kde v neděli, kdy
ostatní krámy jsou zavřené, si můžete koupit cokoli, od
rohlíku až po láhev whisky. Také jsem se naučil sedět
u pultu v americkém bistru McDonnald s. Denně jsme
jezdili trolejbusy, autobusy, metrem a četli noviny, abychom věděli, kdy a kde se hraje jaké filmové nebo divadělní představení. Jednou jsem byl v divadle. Vstupné
do galerií a muzeí bylo zdarma.
Všude se hemží lidmi, jsou ohromné davy, kterými se
musíte prodírat, aby vás neunášely. A vidíte tu Číňany.
Japonce, Evropany a Mexičany v různých oděvech a
I
TOTO JE NEW YOR K slyšíte mluvit anglicky, ale i Španělsky, italsky, německy, řecký i jidiš. Židů je zde také mnoho. Jdete-li z
Brodwaye z biografu, vidíte kolem poledne množství různých lidí, kteří přecházejí Pátou avenui, když vycházejí z mrakodrapů, kde jsou kanceláře velkých společností nebo banky. Tyto
procházky a návštěvy v New Yorku jsou velmi vzrušující a ohromující. Když to člověk vidí,
připadá si jako prášek, uvědomuje si svou nicotu a zároveň objevuje úžasný potenciál lidské
inteligence, A musí z toho vyvodit také Boží Moc. Nakolik je Bůh mocný, když stvořil tento
svět a dal nám schopnost vytvořit takové zázraky.

CO AOVÉIIO VE SVĚTE | 5.12. začal Chanuka, židovský

9.12.zrušil australský parlament zákon o dobro
volné smrti (euthanasii) ,schválený min.roku v
sev. Austrálii. Zrušení musí ještě schválit senát. Zákona využil dosud jen Bob Dena(68),ra
kovinář. K smrtící injekci použil počítače.
V Německu vyšla kapesní příručka pro noviná
ře, kteří neznají náboženské termíny a vnitřní život Církve. Jasně vysvětluje slova a náboženské pojmy a informuje o diecézích a římské kurii( vládě). Příručka je nutná, aby se
odstranily nesmysly, které se předkládají o
katol.Církvi lidem v mediích.__________________
V Německu vystoupilo r.1994 z Církve 155.800
osob.R. 1995 se jich zase 6.340 vrátilo-nejvíc
v kolínské arcidiecézi(91O)kdy na protest proti arc.kard.Meisnerovi odpadlo na 5000 katol.
Katol.biskup z albánského Shkodré, lilia,vyzval mezinár. komunitu, aby zakročila proti vývozu albánských dětí k sexuálnímu zneužívání.
Někteří muži zneužívají děti, protože u nich
není nebezpečí nákazy AIDS.Je to zločin!______
Rwanda a rumunští biskupové pozvali sv.Otce
na návštěvu.I jiné oblasti. Má navštívit Kubu.

svátek na památku, že po vítězství Judy Makabejského nad
syrským králem Antiochem IV. Epifanem( 175163 př.Kr. )našli v jeruzalémském chrámě hořící olej,hořel podivuhodně 8 dní. Král
chtěl židy pohelenštit a popohanštit, povstání
bylo tak silné, že si židé vymohli samostatnost
pod vedením hasmonejské dynastie. Existovaly
4 knihy Makabejských, jen první dvě zařadila
Církev mezi Písmo sv.-protestanté a sekty je
považují za apokryfy, protože i když I.kniha
byla napsána hebrejsky, zachoval se jen řecký
překlad. 2. kniha je výtah z pětisvazkového
díla Jasona Cyrenského-to se nezachovalo.___
Italský liberální deník Corriere della Sera uve•
řejnil Deset tézí H.Künga, v kterých ironicky
kritizuje sv.Otce a tvrdí, že Církev je"potápějící se lod".-Kristus předpověděl útoky proti
věrným věřícím a slíbil jim, že s nimi bude do
konce světa(Mt 28.20). Ovšem pokud budou
oni s ním a ne proti němu a proti jeho Církvi.
8.12. se věřící modlili za uzdravení pres. Havla
Katol. Radio Proglas oslavilo v Brně 8.12.l.výročí od svého založení.

CO S KOÍATY?
Sestřičky daty Pateru Gastonovi. kotátko a
s. Marie-Josef a tvrdila, že je to kocourek.
Ukázalo se ale, že František Xaversky není kocour, nýbrž kočka. P.Gaston musel změnit jeho
jméno na Alžbětu Uherskou. A těšit se z ní a
ne z něho.Radost netrvala dlouho. Ve své nevin•
nosti se domníval, že se kočka přejedla ryb,
ale domněnka ustoupila skutečnosti: dostala
mladé! Byly tři: šedé, černé a mourovaté. Hrály si s jeho růžencan, právě když se modlil bo
lestné tajemství.
Věděl, že když se koťátka narodila, měl je
hned utopit, aby moc netrpěla.Svěřil se Bassie
rovi. Ten mu vysvětíit-po kcmunisticku-že soucit páterův je projev zbabělosti. V době, kdy
lidská matka nemůže uživit své děti, je nezodpovědné, aby kočky žily jako kapitalisté. Jednoho dne by pak byla země přelidněná kočkami,
kdyby se lidé neodhodlali přebytečných koťat
včas zbavit. Zaplavily by Londýn, Paříž i
New York, pak by se přes Rusko zmocnily Indie
Tibetu a Číny a tak by popřely nejen proroctví
Marxovo, ale i sv.Jana evangelisty.Takový byl
názor Bessierův.
15.září 1930 se pater rozhodl, koťata utopit,
jen co se domodlí růženec. Škopek už naplnil
vodou a pytel s kameny ležel na posteli.
Ale bylo mu zatěžko modlit se bolestný růženec
člověk by musel být přímo světcem, aby nemyslei stále na utopená koťata.
Konečně mu uklouzla poslední perla růžence z
prstů,pokřižoval se, vzal mourka a snažil se:׳
jej vsunout do pytle. Napřed vklouzl mourek dc
pytle ochotně, ale když tam strkal zadní nožkc
vzepřel se. Mňoukal tak žalostně a snažil se
dostat z pytle, že se to páterovi nelíbilo.
Koťátko mňoukalo jeden mňouk za druhým, až je;
pater pustil. Sportovně se rozběhlo kotě za
sourozenci. Co dělat? Vstrčit do pytle všechny zároveň?
Alžběta Uherská bez podezření a milujícíma
očima pozorovala, jak pater kulhavě honí koťátka po pokoji. Konečně se mu podařilo všechny vstrčit do pytle, ten zavázal, jen černý
ocásek koukal ven. Když chtěl vstrčit zmítají
cí se pytel do škopku, ozvalo se tak pronikavé
mňoukání, že uvolnil provaz a věděl, že není
schopen je utopit^ ani ve svěcené vodě ne.
Osvobozená koťátka řádila po pokoji, skákala
jedno po druhém, hrbila radostně hřbet. Pater
uvažoval, proč stvořil Bůh kočky tak plodné?
Snad proto, že byly tak teplé, měkoučké a roztcmilé. V létě mohou chytat mouchy...ale nejsou i mouchy pod mikroskopem roztomilé? Snad
trpí moucha stejně jako kočka, když ji někdo
zabije. I ty stvořil Bůh. A také ještěrky,které chytají mouchy a kočky chytají ještěrky.
Vzdal se. Zvířata jsou zřejmě žert Boží,
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stejně jako lidé.
Pokusil se koťat zbavit. Jezuité, dominikáni!
oratoriáni, benediktini a klarisky je nechtěli. Co kdyby se obrátil na obchodníky, u kterých kupoval potraviny? Plný naděje vstrčil
mourka do nákupní tašky a sestupoval z šestého patra po nekonečných schodech do přízemí.
Bylo jedenáct hodin. Po náměstí Maršála Haig<
svištěla řada aut a autobusů. Když dal policista znamení pro chodce, šoféři v zadních
autech netrpělivě houkali. Jakmile sklonil
policista hůlku, svištěla auta tak, že se
jedno dotýkalo druhého blatníkem. Kulhávánu
knězi bylo zatěžko přejít včas ulici, když
dal policista znamení autům, ještě nebyl na
druhé straně.
Obchodník se smíšeným zbožím litovat. Má už
kočku s černým puntíkan nad okan. Zelinář
měl už zrzavou kočku. Pekař litoval, má už
šedivou. Obchodník s rybami strašně litoval,
že nanůže páterovi vyhovět, ale nemá kočky
rád. U holiče měl štěstí. Ten řekl, že už
dávno touží po kočce a je rád, že mu pater
jednu nabízí.odvděčí se mu také, ostříhá mu
vlasy, upraví vous a slečna Fifi udělá manikuru prstů.
Kožené křeslo u okna bylo vyšší než arcibiskupský trůn a mnohan pohodlnější. Když jej
sklapl holič dozadu, cítil se skoro jako v
posteli Nejdřív mu ostříhá vlasy, a slečna
Fifi mu upraví nehty, jen ať jí podá ruku.
Slečna Fifi, hezounká slečna s vlasy barvy
sirupu a velkýma modrýma očima, řekla, že
večer začně být brzo tma, ale že to dlouho
trvat nebude a začne zase brzo svítat. Protože už nevěděla, co dál říkat, podal holič paterovi časopis. Byla v něm spousta fotografií
dívek a všechny vypadaly tak, jako slečna
Fifi.
Pozoroval svůj vrásčitý obličej v zrcadle.Napadlo mu, že má už dost prošedivělý vous.
Skoro celý šedivý, už se může spíš mluvit
o soli a pepři, než o pepři a soli. Brzo to
bude jen sůl. A bude muset myslet na to, aby
jeho duše byla tak bílá, jako vous ..v zrcadle
neviděl jen vous, ale i křeslo vedle, nyní
obsazené někým s obrácenou konservou na hlavě a korunovanou bílým plátnem. Pod konservou a pod plátnem poznal dámu se známostmi.

Nebylo lehké se s ní bavit, protože mezi ním a
dámou se známostmi byla slečna Fifi a věnovala
se nyní jeho pravé ruce.To dánu se známostmi v
jejím Štěbetání nerušilo. Řekla, že je hezké,
když duchovní se snaží vypadat pěkně. Ona sama
věří v pěstování krásy. Krása znamená pro tělo
to, co pro duši znamená svátost pokání. A člověk má vypadat tak mladě, jak se cítí. Nedávno
měla kaštanové vlasy, nyní budou blond. Hedvábné jako len.
Pater náhle zaslechl klepání na okno. Otočil se.
Za oknem spatřil rozhněvanou tvář patera Mouna,
měl ji skoro přitlačenou na sklo. Divoce mával
rukama. Ale řeči pohybů pater Gaston neznal.
P.Moune ukázal palcem na sebe, otevřel ústa a
naznačil dlouhými, neslyšitelnými slovy, že se
zlobí. Pater Gaston začal tušit, že je jeho spolubratr rozhněvaný a že s ním chce mluvit. Ale
jemu se nechtělo vzdát se suchého šamponu-takovou věc si sotva kdy bude moci dovolit.Uklidnil
své svědomí názorem, že jestli se pater Moune
zlobí, může vstoupit do místnosti a říct mu, co
ho tak rozhněvalo. A ne posunkovat před výlohou.
Aby vzbudil dojem, že je zaměstnaný, vyměnil
pár slov se slečnou Fifi,která zušlechťovala
jeho pravou ruku. Začal číst časopis, ale nešlo
mu to, protože neměl brejle.
Když vyšel z krámu, čekal na něho rozzuřený pater Moune, sotva mohl mluvit, tak byl naštvaný.
"Copak neznáte předpisy?" vyjel na něho,"nevíte,
že je zakázáno, aby duchovní vstupovali do holičských krámů?"
"Zapomínáte, že jsem byl v jižní Americe,"řekl
trpělivě pater Gaston.
"Nezapomínám na nic,"křičel pater Moune,"nezapominám, že děláte naší farnosti stále ostudu. Jdete stále jen svou cestou a vaše uši nechtějí
poslouchat."
Náhle vypukl hněv, který pater Gaston celé týdny potlačoval. Zapomněl, že je kněz a že ten
druhý je také kněz. Myslel jen na to, že ten
druhý nechal Armellu v nouzi a podpořil ji velice nedostatečně.
"Měl jste za úkol, starat se za mé nepřítamnosti o Armellu," křičel. "Nezapomínám, že v její
nouzi jste ji odbyl deseti franky! Deseti franky, pater Moune. A řeknu vám, že jste ji s deseti franky vyhnal na ulici!"
"Věděl jsem od začátku, že skončí na ulici,"řekl
pater Moune. "To nezavinilo mých deset frank.To
jste zavinil vy sám, že jste jí dovolil, aby dělala manekýnku."
"Deset franků!!!" křičel dál pater Gaston,"deset
franků děvčeti, které nemá vůbec nic na světě!"
V okamžiku se kolem nich nakupil dav lidí.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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Kard.J. Ratzinger varuje před největšími nebezpečími, která mohou ničit víru.
Nejnebezpečnější je tzv.teologie osvobození,
v které převládají komunistické prvky. Dále
relativismus-ten přiznává všem náboženstvím
nárok na pravdivost-i když se někdy od sebe
podstatně liší. Pak všechny směry New Aga
/Nového věku/. Na ty není katolická teologie dobře připravena. US protestantský teolog J.Hicks od svého pobytu v Indii popírá
nepostradatelnost Krista pro vykoupení.
Všechny ničité teorie v teologii mají spoléčný názor-totiž že Absolutno/tj.Bůh/není
předmětem víry, ale osobního prožitku,vnitřní zkušenosti. "Bohové se vracejí. Vypadají
hodnověrněji než Bůh", prohlásil hořce Ratzinger. Vina je na Církvi samé-na jedné
straně snaha o"demokratizaci", která podkopává podstatu katolické víry. Někteří knězi
a biskupové se v liturgii bratříčkují s New
Age, přejí si"liturgii bezprostředního zakoušení"
_______________________
Matku. Terezu, léčí na klinice zdarma."Udělala,
tolik dobré práce,"prohlásil správce klíníky S.K.Tivari.-Byla skoro 4 týdny na klinice Birla-pro srdeční choroby.__________
Výprava katolických turistů/!!!/z Irskaupozornila v jihoitalském Salemu na to, že
nedělní mše sv.,přenášené ze dvou kostelů
reproduktory, ruší obyvatele a kolemjdoucí.
Tak podnítili několik občanů ke stížnostem.
Po 30 tí letech postav 4. v PaJvcži katolicky
kostel. Dlouho dobu byly spory o tuto
stavbu, nyní rozhodnul soud ve prospěch
katolíku.__________________ _____________
_
Největší diecéze světa je na Sibiři, od Ura■
lu k Tichému oceánu. Má 150 farností, pečuje o ni biskup J.Werth, T.J./43/. Při nástupu měl 3 kněze, nyní jich má 55, ale jen 5
má ruský pas. Bez řeholnic by duchovní a
sociální práce byla nemožná. Katolíky jsou
hl.původem Poláci, Litevci, Estonci a přidá
vají se k nim Rusové hl.ze smíšených manžželství. M.r.navštívil pověřenec Kirche in
Not, Jan Probst, tuto oblast a podal o ní
v Curychu Čechům referát s barev.obrázky.
Slovenští studenti a studentky v Pímě využi
li přítomností všech slovenských biskupů na
poutí v Pímě a poslechli si v Slovenském
ústavě sv.C.a M. 8.11 .několik referátů.______
Vatikánské pošty vydaly sérii šesti známek,
připomínajících cesty sv.Otce r.1995 mimo
Itálii-do Austrálie, do České a Slovenské re
publiky,Polska,Belgie, Kamerunu a do USA. K
Ö tom, jak umírala ubohá Almella pii porodu dl- vánocům vyšly známky s vánoční scénou od
španělského malíře Murilla/1618-1682/,k 700.
tete v nemocnici a byl u ní pater Gaston, jsme
psali. Ujal se novorozenátka a předal děvčátko výr.smrti sv.Celestina/1215-1296/,který jedi
do péče řeholním sestrám. Podporoval je, dokud ný z papežů uznal po 4 měs. ne schopnost vést
Církev.A k 300.výr .narození sv.Alfonze z Lijeho chudá kapsa stačila.-Z knihy Bruce
guori/1696-1787-zakladatele Redemptoristů.
Marchalla: Nikdo nepřijde zkrátka.

CO NOVÉHO VE SVETE

11.12.
skončil
na Gregoriánske universitě v
Římě třídenní kongres o teologovi Henry de
Lubacovi, T.J. Narodil se před 100 lety.
Společnost Slovenského dědictví v Pensylvánii
USA, vyrobila odborně zpracovaný film o životě a práci průkopníka bezdrátové telegrafiel, katolického kněze Josefa Murgaša. Zil
na začátku tohoto století.
________________
Předsedou Velké zednářské lože ve Vídni je
Ing.Peter Österreicher, jeho zásupcem Leop.
Tróthann, ochráncem pokladu Dr.E.Uterer a
zapisovatel je Max Pirgfeller._________________
Pomocný biskup sídelního biskupa v Churu,
W.Haase, Paul Vollmar tvrdil v rozhovoru s
Anzeiger für die Seersorge(Herder-Verlag),
že všichni švýcarští biskupové se staví proti churskému biskupu Haasovi. Haas je nejdéle úřadují biskup ve Švýcarsku. Vollmar ale
neřekl, proč se vlastně proti tomuto schopnému a pravověrnénu biskupovi staví. Ani kdo
z biskupů s tím souhlasí a proč. Za obranu
•biskupa Haase se postavila řada katol .organižací, celkem přes 120.000 věřících._________
V Německu si vydalo"Kirchenvolksbegehren"
časopis o 16 str. Ukazují neposlušného franc,
biskupa J.Gaillota jako vůdce Nové církve.
Čtenáře zamrazilo, když tam viděli i fotografii biskupa Lehmanna, předsedy něm.BK,v
domě v Mohuči mezi demonstrujícími ženami,
každá měla kolem krku fialovou štólu.________
Jako každý rok, oslavil biskup Kurt Krenn
vánoce ve věznici St. Polten in Stein-je místní
biskup. Sloužil mši sv., ministrovali mu vězni a pak ho pozvali k večeři, kterou uvařili
uvěznění kuchaři. Mezi vězni je několik nadaných umělců-jeden z nich mu kdysi udělal
biskupský znak, jiný ikonu.־־V jeho městě se
konala 14.12.mr.demonstrace proti umělým potratům, stejná v Solnohradě, 28.12. v Kolíně mr.a v diecézi Linec._____________________
Sv.Otec hovořil v sále Pavla VI. s patriarchou z Arménie, Karakinem I. Vyměnili si
názory.________________________________________
US biskupové zakázali, aby kněží žehnali
sňatkům, uzavíraným v Orlando v Disleylandu
nebo v městě heren Las Vegas v kasinu._____
V Miami(USA-Florida), propašovali jední manželé lndku(23)a zneužívali ji jako otrokyni•
Když neposlechla rozkazu, pálili ji rozžhaveným železem. Hrozí jim 5 let vězení.__________
Iránské úřady zakázaly, aby se veřejným mís•
tům, náměstím a firmám dávala zahraniční neislamská  ־jména.___________________________
Televis. kanál ARD ve vysílání Panorama(5.12 )
napadl fuldského arcib. J . Dybu, že věděl jak
on, tak jeho světící biskup Kapp o knězi,kte!־
rý měl sexuální vztahy k dětem(pedofil). Pře-1
ložili ho jinam, zakázali mu styk s dětmi a
1
mladými, ale dělal to dál. Někdo na kněze poj
dal žalobu a byl odsouzen. Media zneužívají
všeho proti Církvi, vidí, že Církev se
pomalu uzdravuje._____________________________

י

V jednom vídeňském divadle chtěli předvést
25.12. -v den narozeníPáně-hru Ludwiga
Wusta:Szenario. Obsah: Jedna žena dostalglO
poslání, aby porodila spasitele světa, ale rozhodlá se dítě potratit. Doufejme, že se biskup
proti surovému rouhání postavil.______________
Ve Francii vyšla kniha o pronásledování Církve
v Albánii od r. 19441991־: Chtěli zabít Boha.
V zemi je sotva 12 proč. katolíků, ale ti byli
nejvíc pronásledování-zahynulo na 1OOO laiků
a asi 100 kněží a biskupů.____________________
Církev v Itálii chce zaměstnat dobrovolníky k
hlídání uměleckých děl v kostelích, klášteřích
a j.církevních objektech-hodně se tam krade.
Bisk.konference chce na ochranu věnovat asi
80 mil.šfr.z církevních daní._________________
V anglikánském kostele v Yankalilla( Austrálie)
je obraz P.Marie, který se stále mění. Uzdravilo se tam několik lidí a anglikánský biskup
v Adelaide uznal tento obraz za zázračný.
Vlastenecká církev v Cíne(odloučená od Ríma)
si loni vysvětila 50 jáhnů.____________________
V Nizozemsku, kde je eutanasie za určitých
podmínek beztrestná, žádají staří pacienti lékare, aby jím nedával smrtící injekci.________
16.12. mr. začali v Polsku natáčet film podle
díla K .Wojtyly: "Bratr našeho Boha." Je to životní příběh sv.Adama Chmielowského, malí ře a apoštola vyděděnců. Byl prohlášen za
svátého zároveň se svatořečením bl.Anežky
České r. 1989. Nar. se r. I846, zemřel r.l9l6,blahořečen byl r.!983.Film uvidí sv.Otec letos.
17.12. se zúčastnil sv.Otec prohlášení dekretu
kongregace pro svatořečení bl.Hedviky(13741299) , královny z Krakova, známé hrdinskými
ctnostmi ;zázraky na přímluvu 2 služebnic
Božích׳mučednictví 2 Božích sluhů a dekr.o
hrdinských ctnostech 8 osob._________________
V ruském Kazachstanu žije na 1,5 mil.katolíků-8 proč.obyvatelstva. Mnozí se ještě ze
strachu nepřiznávají ke své víře._____________
R.1996 přijal sv.Otec na 1,200.000 poutníků
z celého světa.Z nich se přes půl mil.zúčastnilo
1041 gener.audiencí, 180.000 jiných audiencí a přes půl mil.bylo na různých obřaděch,
na mši sv., požehnání, udělování svátostí a p
V předměstích Ríma se má vystavět na 50 kos־
telů. 6 je hotovo, 8 zahájilo stavbu, na souhlas čeká 9 jiných projektů.__________________
V Itálii vyšla sbírka promluv a rozjímání milánského arcib. kard. C. M. Martiniho:"Vánoce
a to i v smutných dobách.11___________________
Sekta Moon-o tom, jak provádí vymývání mozků jsme psali ־־se snaží získat stoupence i ve
vých. Evropě. Zakotvila už v České republice
a na Slovensku. Také se snaží o Lat.Ameriku־
Ve Švýcarsku má několik set členů a sympati־
zantů. Nezáleží ovšem na počtu, ale na úsilí
členů, pár horlivých sektářů získá víc členů než tisíce lhostejných křesťanů.___________
16.12. mr.přijal sv.Otec v soukromé audienci
Lecha Walesu s paní Danu tou. Ti informovali
sv.Otce o tom - co dělají a o situaci v Polsku.
Církev ve Vietnamu má 25 diecézi,3 neobsazené

;své možnosti a schopnosti.11 "Když si namlouvá;me, že máme špatnou paměť, sami si zatarasu je!me cestu. Co ničí naši schopnost vzpanínat si?
Lidský mozek je podivuhodný kcmpjútr.------------ !
Strach, napětí a pochybnosti!"
״
Vnímá obrazy, tóny, vůni i zápach,
CO BRZDÍ NAŠI ENERGII K UČENÍ? * •
city a doteky. Někdy nám ale vypoví
Člověk si nemá stále namlouvat, že
službu: "zapomeneme "na to co jsme do ně"si nic nemůže zapamatovat". Nachuť
.ho včera nebo před deseti lety vloa
napětí mu ubírá více nebo méně
žili. Jak je to možné?
energii, sílu k učení. Takové vzpí"Hele, víš, tenhlete-hrame, jak se
rání vede k ternu, že myšlení ve veljen jmenuje?"
kán mozku ztuhne, zkamení.
"Ferda Novák, že?"
________
Co radí psycholožka? Musíme se na"Fakt, to je on, a pak ten zpěvák - co se mi ! učit správně zpracovávat informace. Pak získátak líbí, ale na jméno ne a ne si vzpomenout?! me zase sebevědomí a uspoříme dvě třetiny
A tchýně...brzo má narozeniny, ale kdy?"
! energie. Tu pak můžeme použit k dalšímu učení.
Zapannětlivec smutně věší hlavu a diví se:mí- Důležité je, uvědanit si, kolik toho už víme!
val přece kdysi tak výbornou paměť a ted ?
Dospělý člověk zná význam 20.000-200.000 slov.
Jak často marně tápe v paměti.
V tan není započtena znalost řečí. Dále známe
ČÍM DÁL ČASTĚJI!
spoustu společenských zvyků: umíme nakupovat,
Jak je možné, že tento skvělý kanpjútr, bátelefonovat, zamluvit si nocleh atd. Když jame
ječný stroj, najednou vypoví?
se něčemu vyučili a stále v tan oboru pracovaNáš mozek je velice složitá soustava, která
sotva něco z toho zapomeneme. Známe dobře i
zpracovává všechno, co se do ní vloží. Není
své "koníčky" - zahradu, šachy, křížovky atd.
to kcmpjútr, je to něco mnohem, mnohem sloMOZEK MUSÍME STÁLE CVIČIT!
žitějšího. Kcmpjútr sice zpracovává vše, co
Pamět a učení jsou siamská dvojčata: jen to,
do něj vložíme, ale myslet nedovede - jen naco se naučíme, prožijeme, vidíme, slyšíme,
podobu je nedokonale lidský mozek.Do ústřednípochopíme - to můžeme zapojit do paměti.
ho tajemství, t.j.nervové soustavy, se dosud
Proč by se však měl člověk stále něčemu učit?
člověku vniknout nepodařilo.
Jakou odpověd má po ruce zkušená psycholožka?
MOZEK ZABÍRÁ DOCELA MALIČKÝ PROSTOR.
"Skoro každé chování, stejné jako názory
I kdyby člověk hodně zhubnul, váha mozku zůa vědomostí člověka se musejí získat učením,
stává skoro stejná. Mozek zachytí každý vjem,
a to déle trvajícím učením.Nesmírná výkonzapamatuje si každého, s kým se setkal, v
nost mozku se dá využít a vycvičit jen učemozku jsou všechny vědomosti, zkušenosti cením. Cím lépe se kdo umí učit, tím se stálého života. Dokáže udržet v paměti celé scévá samozřejmě "učenějším" - nabývá víc a
ny, zvuky, vůně a city. Nejhlouběji se vtisvíc vědomostí. Stává se i inteligentnějším.
kují do mozku v mladších letech, v dětství.
Co je vlastně inteligence? Mimo jiné to znaProto je tak důležité, pečovat u dětí o to,
mená schopnost, přijímat nové zkušenosti,
aby do paměti vnikly co nejlepší vjemy. City
to, co poznáváme a mezi sebou to správně
vnímá i nemluvně, ba i nenarozené dítě!
spojovat a rozebírat. Nakonec z toho dělat
JAK VLASTNĚ MOZEK PRACUJE?
správné závěry."
Jednoduše, a při tam se nám nepodaří jeho
K inteligenci a učení patří také naše chyby,
práci docela vysvětlit. Ba jen málo. V mozku naše klopýtnutí. Učíme se ze svých chyb, dělat
je skoro 100 MILIARD! nervových buněk a kaž- chyb méně, varovat se jich.
dá buňka je asi desetitisíci způsoby spojená Mozek má tolik možností, že doslovně volá po
se sousední buňkou. Pro celý mozek tedy asi
tan, abychan jich využili. Čím víc mozek pra100 miliónů miliónů-t.j. biliónů-možností
cuje, tím lehčeji se učí. Až do vysokého stázapojení. Kdybychom mohli seřadit tyto
ří.
nepatrné buňky do řady, byla by to
Nedostatek cvičení mozku, paměti,
inteligence v mládí může být jednou
u jednoho člověka cesta milión
z příčin, že v pozdějším věku se
kilometrů!
stane paměť problémem!
JAK POUŽÍVÁME MOZEK?
Autorka knihy"Seno v hlavě",
To, čeho si často a pečlivě
F. Birkenbihlová píše: "žádný
všímáme, resp.to používáme, to
se vtiskne hlouběji do paměti,
člověk, který sleduje snadno
rozhovor a po letech pozná své
např.telefonní čísla.
přátele, nemá špatnou paměť."
UČENÍ JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH
Ale snad ji špatně používá?
ĽÉK0-I VE STÁŘÍ
"MARIA״
Mnoho dospělých si neuvědomuje

JSTE ZAPOMNĚTVÍ?

OCHABNUTÍ NEBOZLOBA1

chybujeme. Proti lidským zákonům? Proti Božím
zákonům? Bůh soudí naše činy různě.

SMRTELNÝ HŘÍCH!
Co je skutečná vina?
Člověku je v podstatě vrozený smysl pro to ,co Dopouštíme se i menších chybiček. Proto říká
sv.Jan/II.5,17/: "Každá špatnost je hřích.,ale
je správné a co správné není. Dělám-li něco
ne každý hřích vede ke smrtí." Malá provinění
proti slůvku"máš"-totiž "je to správné" . pak
se dají smazat lehčeji než těžký hřích. Jak?
je to naše "vina" nebo náš "hřích".
Dobrými skutky, lítostí, pokorou ap. Při lehCO JE SKUTEČNÁ VINA?
kých hříších míří naše srdce stále k Bohu.
Poznáváme-li něco jako nesprávné, chybné nebo Jsou i hříchy smrtelné. Kdy? Když člověk řekne
špatné, nemusí to být ještě vina před Bohem.
Bohu vědomě a dobrovolně NE! Nechce už žít tak,
Někdy je to jen nehoda, "malér", který se
jak si přeje Bůh/a jeho svědomí/. Je to.naprosstává každánu z nás. Není to naprostá vina.
té odloučení od Boha. Kristus nám to ukazuje v
Je snad nečestná porážka po dlouho trvajícím podobenstvích: Odchod od Boha-podobenství o
boji? Vzdor odporu, přece někdy podlehneš váš- marnotratkém synu/Lk 15,11/ ! o ztracené ovci
ni. Nechtěl jsi- padnul jsi-nebyla to tedy do- /Mt 18,13/, o ztraceném penízi/Lk 15,8/, jako
konalá vina - skutečný "hřích".
stěna mezi Bohem a člověkerj/iz 59,2/, jako seOchabnul jsi? Selhal? Víš však, že něco není
be-vědcmí, totiž .že člověk chce být JEN svým
"v pořádku". Někdy jsi malátný, lehce podlepánem/vzpameňme na "modu"• sebeuskutečňování hneš náporu z vnějška. Ani to není dokonalá
vylidnila celé kláštery, rozdrtila manželské
vina. Bylo to skutečně provinění proti přátel• a kněžské sliby Bohu!/. Člověk se snaží stavět
ství s Bohem? To může ohrozit někna úroveň Boží, dělá sám ze sebe
dy i zdánlivě nepatrný poklesek.
modlu. "Budete jako Bůh,"slibůje
Je to něco jako neúcta k přítelidábel prvním lidem./Gen 3,5/.
a to už může být skutečná vina!
Člověk se vědomě a dobrovolně odděluje od pramene života-od Boha.
DAL SES PORAZIT!
Pak je ovšem duchovně mrtvý.
Byl to silácký kousek! Ale hned
jsi toho litoval a rozhodl ses,
že si dáš lepší pozor. Začneš
znovu-lépe! Nebylo to tedy rozhodnutí, postavit se proti Bohu.
Byl to jistě hřích, ale nechceš
v tem pokračovat!
Nebo ses rozhodl dělat to dál?
Stavět se nepřátelsky proti Bohu?
Pak je to byla skutečně vina,
hřích, který se hluboko zakořenil do tvého srdce.
Poznáváte ted, jak je vina odstupňovaná? To, co děláme
nesprávného, nemusí být naprosto dobrovolné.
Mezi hříchem a hříchem jsou nebetyčné rozdíly
Může to být jako trhlinka na kůži, ale může
to být i hniloba až na kost!

UVĚDCMUJEME SI, CO DĚLÁME?
Velikost hříchu nezávisí jen na naší vůli,ale
i na našem poznání dobrého a zlého. Když se
proviníme, považuj one to za poklesek proti
pořádku, systému, neosobnímu zákonu, paragrafům, zvyklostem, mravům a zvykům.
Horší je, když se proviníme proti člověku. A
ještě horší je, když poznáme, že jsme se provinili proti sobě samému. Že jsme zradili
své vlastní JÁ, zpronevěřili se svému svědcmí
Kdy je naše vina naprostá a dokonalá? Když si
uvědomíme, že jsme zradili slůvko:"Ty máš!"
Když činem odporujeme samému Bohu!
Stupeň naší viny se řídí i tím, do jaké míry
si uvědomíme hodnotu toho, proti čemu chybu-

KDE JSOU HRANICE TĚTO £MRTI?
Rádi byste slyšeli recept, co si
ještě můžete dovolit, abyste nepřekročili hranici, za kterou už
Bůh ve vašem srdci není. Není to
sice ušlechtilá otázka, ale oprávněná. Chceš znát propast, aby ses
jí vyhnul. Zklamu tě:smrtelný
hřích se nedá vyměřit. "Důležité
hodnoty"jejichž zničení je zakázáno pod třes tem smrti, ani"nedůležité hodnoty"jejichž zničení není
nebezpečné.
Proud života s Bohem se dá ucpat i zdánlivě
malými a nedůležitými činy. Smrtelný hřích nezávis i na velikosti hodnot, ale na vědomém rozhodnutí proti Bohu. Je to jako roztržka mezi
přáteli. Tu může zavinit i malá věc.
TRVALÝ STAV BEZ LÁSKY K BOHU?
Dopustí-li se člověk těžkého hříchu, většinou
ho to nutí, aby hřích opakoval nebo v něm setrval. Hřích a odloučení od Boha omluvá tím, že
ho k termu nutí pud. Také se smrtelný hřích neprojevuje jako jednotlivý čin, nýbrž trvání
v hříšném životě. Pak není člověk schopen obrá•
tit se k Bohu, litovat, začít dobře znovu.
Člověk je v nebezpečí, že bude dál dělat těžké hříchy.
'JÁ PŘECE vQbEC HŘÍCHY NEMÁM.NIKOHO JSEM NEZABIT
A také jsem špatné sklony zdědil, vinu má špat
né prostředí, výchova, duch doby, přátelé, kolegové, hřeší i jiní-svádí mě pohled na špatné
duchovní osoby.. .״Ale ruku na srdce!

Nemůžeš udělat vůbec nic dobrého? Nejsi schopen se změnit? Není právě čestné tvrdit:
MHVA!
"Nemohu za to!" Víš, že trochu za to můžeš!
MIL? OTCE,
"Jsem tuze slabý!" Je pravda, že slabost pávahy se může zdědit, jako se dědí malá nebo vel■ není to tegra.ee, když Vy jste v Africe a já
ká inteligence. Vzdor slabosti vůle zůstává
jsem v Evropě? Dřív to bylo opačně. Budu,
ještě větší nebo menší prostor , který imůžeš
stejně pilně studovat, jako jste kdysi pilně
naplnit dobrem. Když to neuděláš, jsi vinen!
studovat Vy, ate ne teologií, nýbrž medicínu.
železné pravidlo říká:"Dokud čestně bojuješ,
Musím se však lecčemus ještě doučit, jinak
jsi na dobré cestě. Pak se sotva dostaneš do.
vznikají nedorozumnění.
stavu stálého hřešení."
Ve vlaku sedělo vedle mne několik mužů. Na"Nevím,že bych měl nějaké hříchy!" Známe neza- před jsem se zlobil, protože nadávali na čeřviněnou slepotu k hříchům. Takoví lidé obvyklí né. Černí se nesmějí dostat k mocí, jinak to
vyrostli v nevěreckém prostředí. Jednají jako budou mít chudí moc zlé.
malé děti. - Je však i slepota zaviněná. Své Pater, víte, že my, Afričané, máme všechny
svědomí víc a víc ničí, když stále odsunuje
možné špatné vlastnosti, ale nejsme lakomci.
rozhodnutí, konat dobro. Pak oslepne, svou vi- Pikal jste nám, že tomu bylo vždycky tak.
nu nevidí, žije stále hříšně. Jeho vina začíná Tak jsem se rozhněval - konečně i my, Afričauž tam, kdy tento stav začal. Je to známka
né, máme také k tomu co říct. Vstal jsem, šel
slabě vyvinutého svědomí. Zdravé svědomí nás
k nim a řekl jím, že jsou lháři. Napřed na
nutí, být stále lepší a lepší.
mne nechápavě hleděli, pak se rozesmáli:"My
mluvíme o zdejších černých." To jsem také
A CO SMRT?
Hřích není vynález kněží-ti sami mohou hřešit- nepochopit a ptal se jich, jestli jsou zde
také černí.
ale otřesný zážitek lidstva, hrozivá skutečnost. Hříšník odmítá Boha-protože se brání-vě- Odpověděli:" Jsou tu, ale jsou bílí."
"Proč jsou zde černí bílí?"
lomě nebo podvědamě-imyšlence na Boha.
"Protože to jsou katolíci,"řekl jeden.
A protože Bůh je jediný pramen života-, ten,
Druhý ale podotknut:"A to jsou tí černí."
kdo se od něho odloučí - je duchovně mrtvý!
Pekl jsem, že jsem věřící katolík. Tu proCO JE SMRTELNÝ HŘÍCH?
hlásit jeden, že jsem tedy černý, dokonce
1 .Je to čín-nebo stav- kdy se člověk dobrovol- dvojitě. Jiný řekl:"Rudý není černý a přece
ně, vědomě a svobodně odloučí od Boha. Buh v může být katolík." Druzí však prohlásili, že
něm už nežije. Předpoklad takové"smrtí Boha to není dost dobře možné.
v duší" je svobodné rozhodnutí vůle a proní Pak jsem se jích zeptal, co jsou oni. Odpověkavé poznání hodnot, kterých se hříšník vzdá děti, že jsou rudí. Byli však bílí. Tak jsem
vá - a to v důležitých věcech.
se jích zeptat, jakého jsou náboženství. Rek2.Odloučení od Boha trvá tak dlouho, až se
ti, že jsou katolíci. Ale předtím prohlásili,
hříšník zase k Bohu vrátí. Podobenství o
že rudí nemohou být katolíky. To jsem jím nahříchu a návratu k Bohu nám ukázal Kristus.
mítnul. Tu mí vysvětlili, že za války zusta3. Pří malých přes tupcích-lehkých hříších-je
li katolíky, protože hnědí nevěřili v Boha.
člověk stále zamořený k Bohu, nebo jeho cín Tedy zase další barva*1. Odpověděl jsem, že kanení docela dobrovolný a vědomý a jedná se
tolicí věří v Boha. Nato řekli, že to s náo nedůležitou věc.
boženstvím nemá nic společného, ale jen s po-\
4.Svatí viděli i v malých přestupcích velkou
títíkou. I když jsem černý, nemusím mít
urážku Boží lásky, asi jako když slunce
strach, chtějí se zbavit jen bílých černých
svítí čistě umytým oknem a vidíme, že jsou
a také hnědých. A jeden křičet:"Nejhorší psi
na něm ještě malé čmouhy-které bychom bez
jsou ate žlutí, tí zrádci odborů a jejich
svitu slunce neviděli. Nebo když si člověk
nyšlenek. Stejně jako černí!"
se slabým zrakem nasadí brýle a vidí leccos, Pater, proč nás vlastně nazývají barevnými
co by bez brýlí neviděl. Nesmírnou lásku Bo■ lidmi?
ží, kterou více méně odmítnul.
Srdečný pozdrav
HERBERT MADINGER:LEBENSKUNDE
Váš Michael Obotungae

|ß

KDO BY JEDNOTO Z TĚCHTO MALlCKfCH,
KTEŘÍ VERÍ, SVEDL KE HŘÍCHU, PRO
TOHO BY BYLO LÉPE, ABY MU BYL POVESEN NA KRK MLÍNSKf KÄMEN A ABY
BYL HOZEN DO MORE." ( Mk 9,42)

ŽIDÉVCHICÁGU

KOUSEK

; dař!
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Země na španělském poostrově vypui
dily v 12.st.ze svých oblastí
Maury-mohamedány, kteří tam vniká■!
li z jihu.
Na žádost královských manželů - ;
Ferdinanda Aragonského/1452-1516/;
a Izabely Kastilské/1451-1504/
;
povolil Papež Sixtus IV.španěls- ;
kou inkvizici. Nebyla to-jako os-!
tatní inkvizice-instituce ״církev-!
ní, ale většinou státní. Vedli ji
Daminikáni-ale velký vliv měli
spíš laičtí páni. Oba manželé spojenům svých zemí dali základ k
budoucíma Španělsku. Zůstalo tam
mnoho židů, a ti často vykořišťováli nevědomý lid, takže k nim
brzo vzplanula velká nenávist.Mnozí se ze strachu dali pokřtít,ale
řídili se dal Mojžíšovým zákonem.
Křtem se jim otevřela brána k vysokým státním i církevním úřadům.
Většinou se pod tenkým nánosem
křesťanství tajila nenávist ke
křesťanům - jak u pokřtěných židů
tak u pokřtěných Maurů, kterým se
říkalo Moriskové.
Fodle nařízení z r.1492 musel žid
opustit zemi, jinak mu hrozila
smrt-tehdy se někdy odsouzenec
upaloval. Odešlo přes sto tisíc
židů, někteří do Nizozemska nebo
na ostrov Rhodos, jiní do právě
objevené Ameriky. R.16O9 odešlo
také několik tisíc Morisků.
Ferdinand byl velmi schopný via-

alß také bezohledný člověk. Izabela byla nejen krasavice, ale ideální bytost, silná žena z Písma sv., velice
vzdělaná, moudrá, hluboce zbožná a ctnostná - takže se
v tomto století uvažovalo o jejím blahořečení. Proti ternu,
se ovšem postavili hlavně židé.
Většina dětí královského páru zemřela. Starší,Jana,se «»•
po svatbě s Filipem Habsburským pomátla. Mladší, Kateřina,
se provdala za anglického krále Jindřicha VTII. Byla mnohem starší než král, ten se zamiloval do jiné a královnu
zapudil. Protože papež mu nechtěl nový sňatek povolit, začal katolíky pronásledovat a odtrhl Anglii od Církve - založil si vlastní církev - anglikány. Oženil se ještě několikrát a některé manželky dal pro nevěru popravit.
Z pokřtěných židů se vyznamenal Jakub Lainez, jeden z přátel sv.Ignáce, II.generál Jezuitů, který měl blahodárný
vliv na Tridentský sněm. Byl mimořádně inteligentní, vzdělaný-ze všech přátel sv.Ignáce nejvzdělanější. Také někteří předkové učitelky Církve, sv.Terezie z Avily, byli židé.

ALE CO SE STALO SE ŽIDY, KTEŘÍ SE VYSTĚHOVALI DO AMERIKY?
Píše o tam chicagský katolický časopis Hlas národa:
"... většina z nich, se siata praktikujícími katolíky, jiní
se dali pokřtít jen na oko a zůstali židy, zachovávali dát
některé židovské zvyky. R.1540 vyšetřovala inkvizice v Mexiku podobné případy. - Dodnes ž-ije na jihozápadu USA a
v Chicagu řada potomků těchto židů. Jsou to dobří katolíci
ale zachovali si pár židovských zvyků, i když nevědí, co
znamenají - jg to jen tradice. Tak např.v pátek večer-kdy
začínat u židů sabat-roz^věcují svíce. Odmítají určitá jíd
la" ze zdravotních důvodu".
Kdysi nařídil BŮh židům״,nesmě jí jíst maso nečistých zvířat.
Proč? Chtěl je uchránit nemocí, které tehdy vznikaly z jíd
la např.tasemnice z vepřového ap.Ale kdyby jím to jen po
radil, asi by ho neposlechli. Zařadil to mezi náboženské
příkazy - a zachovávají to pravověrní židé dodnes. Pro židy je vepř nečisté zvíře-těch je ovšem víc.
Potomci španělských židů zachovávají také různé posty, dokonce někteří se dávají obřezat, na náhrobcích mají vedle
kříže Davidovu hvézdu-ale žijí katolicky.
Shulamith. Havely, prof.na chicagském Ústavu židovských stu
dií Spertus řekl, že se občas s takovými"tajnými"židy setkává-ovšem už jsou katolíci. Nedávno na jeho přednášku o
židovském původu některých latinských katolíku přišlo asi
100 osob, které měli podle všeho v sobě trochu židovské
krve. Dokonce je tam rozšířeno židovské jméno Perez.
Potomci židů žijí také v oblasti Norce-rodiště sv.Benedikta. Jak se tam dostali? Dobyvatel Jeruzaléma, císař Titus,
daroval své matce asi 10.000 židovských otroků-zajatců.Jejich potomci mají velmi vyvinutý smysl pro obchod, jsou už
ovšem dávno pokřtěni.
židovská rasa dala Církvi mnoho vynikajících mužů a žen v celých dějinách Církve. V imin.století to byli bratři Ratisbonové, Jakub Libermann, Hermann Cohen, v tamto století
Raisa Maritainová, bl.Edith Steinová, Dr.Karl Stem a j.
V koncentračních táborech zahynulo asi 200 kněží, původem
židů.___________________________ _____________ __________

"Jdete tedy, zinkejte za učedni'ky všechny národy, křtěte
je ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.,a učte je zachovávat
všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny
všechny dny až do konce světa."
Mt 28, 19-20

VANA ŘÁDÍ!
U den, kdy se uvězněné ženy koupaly a mohly
S i" zahradními nůžkami" ostříhat nehty, chtěla
použít nůžek také nesympatická a nadutá"nová".
Hana jí nůžky odepřela.________ _______________
"Proč?"zeptala se paní pohoršené.
"Proto!"odpověděla příkře Vana. Paní se bezrad
ně rozhlédla, ale namohly jsme pro ni nic dělat. Pokynula jsem jí, aby ty hloupé nůžky nežádala. Vana na mě ostře vyjela,abych se starala o své záležitosti a ne o věci, po kterých
mi nic není. Co vlastne Vana chtěla? Snad paní
Koptovou zavraždit? Vřelo to v ní, měla zase
svých pět nepříjemných, zlých minut.

Zaslechly jsan z chodby kroky. Doufaly jsme,že
vstoupí paní referentka a nůžky si vezme. Jenže kroky šly dál. Ivanka se snažila,klidně
jak jen to bylo možné, Vaně nůžky vzít.Vana ji
odstrčila. Nůžky padly na zem a paní Koptová
měla nešťastný nápad, je zvednout. Vana ji
srazila k zorni tak silně, že zůstala bez hnutí
ležet nad záchodom. To Vaně nestačilo. Začala
do ní kopat, až Nada zoufale zvolala:"Zbláznila ses, Vano?" Vana se hrozivě vztyčila:
"Chceš také něco slíznout? Tak vykřikni.ještě
jednou!"
Zvedly jsme paní Koptovou a posadily ji na její místo. Ivanka namočila ručník a otírala jí
tvář - ovšam to moc nepomohlo.
Dtevřely se dveře cely. Stála v nich paní referentka, měřila nás a ptala se :"Copak se to
a vás děje?"
"Nic, paní referentko, nic!"spěchala Ivanka s
3dpovědí a hned jí předávala nůžky. Nada, která dávala obklady paní Koptové, dodala:"Paní
Koptové nebylo dobře, ale už je jí lépe..."
?ani referentka se právě převlékla z uniformy
io kostýmu a tak jsme si domyslely, že nemá
:ed chuť dál se vyptávat a ztrácet svůj volný
Sas. Jen si nás prohlédla, nic neřekla a my
íiohly číst její myšlenky z výrazu tváře: Divní
Lidé, ti obyvatelé cely. Jen si nanyslete, že
7ám důvěřuji...kdo by také mohl? - Pak vyšla
1 přirazila dveře.
3ani Koptové však dobře nebylo. Neustále
adala a ztrácela vědami.
Nada zůstala u ní
i dělala jí obklady. Zřejmě na rozkaz referentľy se nadzvedlo okénko a dovnitř cely se díva.a strážná. Zaklepala a ptala se:"Co je s tou
>aní? "
,Je nemocná, "odpověděla Nada. Za chvilku při ;la ošetřovatelka, zřejmě ji strážná zavolala,
)odívala se na paní Koptovou, která byla stále
r bezvědomí a beze slov zase odešla. Za nějaký
!as přišli dva muži s nosítky, položili na ně
>aní a odnesli ji pryč. V cele bylo smrtelné
:icho.Všechny jsme se rozplakaly, kromě Vany,
±erá seděla jako zkamenělá.

Proč jsme vlastně plakaly? Nad paní Koptovou?
:Nebo kvůli Vaně? Nebo samy nad sebou, nad svým
životem v cele a ve vězení? Asi nad vším dohromady. Už jsme spolu ani nemluvily. Něco Ifi
nás tížilo, něco nevyslovitelného, něoo, na*®
čem jsme měly všechny vinu - nejen Vana sama.
Měly jsme totiž pocit, že paní Koptová v naší
cele zemřela. To by vlastně měla vědět Nada,
protože se jako poslední o ni starala. Ale neodvážily jsme se jí na to ptát.
Odvrátila se od nás a tiše, sama pro sebe, plakala. Konečně zazvonilo na konec dne a po tam
konci jsme všechny toužily. Tonča rozpřáhla paže a jako osvobozená řekla:"Sedm! Sedm hodin!"
Nyní jsme konečně mohly upravit svá lůžka na
spaní a uložit se ke spánku. Každá se stáhla
do sebe, nic jsme nechtěly vidět či slyšet.

Druhé ráno musela Ivanka k vedoucí cel, aby
jí předala balík s věami paní Koptové: v povlaku na podušku byla obě prostěradla, ručník,
noční pyžama, a ostatní věci, které patřily
paní Koptové: plastikový pohárek,kousek zlomeného hřebenu, kousíček mýdla a ocuchaný kartáček na zuby. Když přišla policistka, aby si
raneček odnesla, odvážila se Nada zeptat:"Jak
se daří paní Koptové?" "Lépe, "odpověděla policistka. Tedy v naší cele nezemřela - žila!
Vlěly jsme z toho velkou radost. Sotva policistka zavřela za sebou dveře, objaly jsme se
navzájem a Vana se rozzvlykala. Rychle jsme
prohlédly naše přihrádky. Ivanka měla ještě
pár keksů, Nada z posledního balíku trochu peživa a já obě jablka a čokoládu, kterou jsem
schovávala pro paní Koptovou.
Daly jsme všechno do papírového sáčku a zazvomilý na policistku. Když přišla, předala jí
Ivanka sáček a řekla, že to ještě patří paní
Koptové. Ve skutečnosti jsme jí to chtěly poslat jako dárek od nás. Tato policistka byla
nej lepší ze všech - snad jediná dobrá. Pramlu►vila sice na nás jen dvě, tři slova, ale vy;slechla nás, hned nás neodbyla a pokud mohla,
;vychověla našim přáním. Jenže na naši celu ji
!nasadily velmi zřídka. Považovaly jsme proto
;za zvláštní řízení, že právě ten den měla u
!nás službu.
Paní Koptová se do naší cely už nevrátila.
•Pobyla velmi dlouho v nemocnici a pomalu se
;zotavovala. Nikdy při výsleších proti nám nic
:neřekla a Vanu také nezradila. Tvrdila stále,
:že si na nic nemůže vzpomenout - a v tam bylo
:vlastně to, že nám odpustila.
:__________________ Katharina. Tang áriová________

"Co jste udělali pro jednoho z těchto mých
!nejnepatrnějších bratří, pro mne jste uděláli."
Mt 25, 40
"Byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl
jsem ve vězení, a přišli jste ke mě. Byl jsem
:izí a ujali jste se mě...“ Mt 35 - 36

OBCHOD
S DĚTMI ?

Mimo jiné se musí tělesný orgán trans—
plantovat hned po odnětí orgánů, ten
kdo orgán dává a kdo jej přijímá musejí si být biologicky velmi blízcí-jinak
tělo nemocného orgán transplanAsi deset let se roz־
tovanou část nepřijme.
šiřuje v rozvojových
PROČ SE TYTO LŽI ROZŠI'RILY?
zemích podivná lež.
I.Aby se vzbudila nenávist ,vůči
Lidé z některých záAmeričanům a USA i vůči Izra־
možných zemí jako
!
A
eli v rozvojových zemích. V
je Amerika, Izrael a
Guatemale např.dav zbil neněkteré evropské
vinnou turistku tak, že je 3
země, prý unášejí malď
roky na klinice, nemůže mluděti a nemluvňata z Afriky, ze sev.a stř.Ameriky, z
vit, chodit, a uměle ji živí.
jižní a východní Asie. Proč? Tyto děti bohaté země ku
2. V zemích třetího světa už nechtějí
pují, jejich občané si je adoptují a dají je usmrtit,
lidé darovat své zdravé orgány místrozřezat,pak některé orgány-srdce, ledviny, játra, oči
ním nemocnicím. Domnívají se, že je
a j.transplantují nemocným dětem boháčů.
prodají bohatým Američanům. V BogoTUTO ZPRÁVU PŘINESL R.1987 TISK V NIKARAGUI
tě, hl.městě Kolumbie, dostávala hlavA NA KUBE, s kterou měl SSSR tehdy úzké styky.Tedy dvě komunistické země. Zprávu uveřejnila i moskev ní nemocnice dříve každý měsíc darem
ská Pravda. V jihoamerickém Hondurasu tajemník Komi- 130 párů očí( zřejmě po zemřelých).
se pro sociální pomoc oznámil místním rozhlasovým sta- Dnes dostane sotva jeden pár za měs.
3. Vážně utrpěla i mezinárodní adopce
ničím, že prý"se chudé děti prodávají Američanům."
dětí. Některé země-Turecko, Brazílie
To rozhlásila zpravodajská služba REUTER po celém
Honduras a Guatemala zakázaly, aby
světě-aniž by si to ověřila. Zřejmě přišlo mnoho námise jejich děti dávaly do adopce cizintek a dotazů, takže senzační zprávu odvolala. Jenže
cům. Raději je nechají žít v bídě a
zpráva se už rozšířila jako rozsypané peří po celém
světě, hodně se o to přičinili komunisté. Fraucouzský
hladu. Dříve adoptovaly tyto děti
americké a evropské bezdětné rodiny
komunistický deník L Humanitě přinesl r.1988 zprávu,
že"se unášejí nemluvňata z latinské Ameriky, usmrtí se asi tak 10 tisíc každý rok a jak rády
Dnes marně touží bezdětné rodiny po
a rozkrájí na kousky." Dokonce i liberálně-katolický
deník La Témoignage Chrétien bez prozkoumání zprádítěti, rodiče je raději nechávají živořit a často se mravně pokazit nebo dovy ji ještě doplnil tím, že za ně Američané zaplatí 20־
konce onemocnět a předčasně zemřít,
50 dolarů.
než aby je daly do dobrých rodin,díVĚCI SE UJALA MEZINAR. KOMISE LIDSKÝCH PRÁV
ky této lživé propagandě.
a lékařská komise Lékaři bez hranic. Po vyšetřování
prohlásily, že nenašly ani stín pravdy na tomto tvrzení Zde se objevují výsledky toho, co
tvrdili ve své propagandě jak nacisté
R. 1988 komunisté v Evropském parlamentu ve Strašburku žádali prohlášení, které by odsuzovalo prodává- tak komunisté:"Stokrát opakováná lež
se stává pravdou!"
ní dětí izraelským a americkým bohatým rodinám k
transplantaci orgánů. R.1991 tvrdila zdravotní organiHLAS NÁRODA, 13.7.1996, Chicago.
zace OSN totéž. Ted však přiznala, že nemá pro své
tvrzení důkazy-nezná ani jediný případ. R.1994 Komis<
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
lidských práv OSN prohlásila, že má stále víc důkazů
8. září uplyne 90 let od vydáníencyko prodávání dětských orgánů-ovšem žádné důkazy neliky sv.Pia X.PASCENDI. Dostali ji
měla
všichni vedoucí v Církvi. Vzdělaný
DOKONCE DVA FILMY-"PRODEJ TĚLESNÝCH ORGÁNť) 11
světec ukazuje na nebezpečí, které
a"Lupiči orgánů",ve zkráceném vydání"Zloději očí", při- hrozí Církvi, když se v ní rozmůže
nesly obrázky, jak se malé děti zbavují orgánS k trans- :hl.mezi kněžími hereze modernismu
plantaci jiným dětem-tj .bohatým Američanům. Autoři
(dnes progresismu). Jinak mírný a
filmů dva žurnalisté, přiznali, že důkazy vůbec nemají. laskavý papež rázně vykořenil tuto
Dokonce univ. profesorka lékařské etiky v USA-Janice
lež víry a tak uzdravil Církev na víc
Raymondová napsala pojednání Lupiči orgánů. Prý v řa [než 60 let.Rozpustil celé semináře
dě soukromých klinik v USA se velmi často nedovoleně nakažené tímto bludem._______________
provádějí tyto transpalnace. Na otázku, kde to je a od- ;Před 25 r. zemřela konvertitka(byla
kud to ví,řekla, že "si to jen tak myslí."
-— ׳׳
hugenotkou)a spisovatelka Gertruda
LÉKAŘI VYDALI PROHLÁŠENI־
;von Le !fort. Bylo jí 95 let.__________
Byli to odborníci pro transplan;17.12.mr. skončily v Lisabonu slavnosti
taci. Ti, kdo takové zprávy
;k 450. výr .založ. I .provincie jezuitů v
šíří, nemají ani potuchy, jak
!Portugalsku. Slavnou mši sv.sloužil
se nakládá s orgány, určený[patriarcha kard. Ribeiro.-Tento rok si
mi k transplantaci. Je to pro;připomínáme 400. výř. smrti sv. Petra
ces velmi složitý.
;Canisia( 1521-1 597) ,jezuitského autora
četnýchkatechismůj-lrob má ve Frýburkt

ÚPADCK US
ŠKOÍSIVÓ
V Chicagu a v celých
Spojených státech se
uvažuje o provedení
různých reforem veřejných vyšších škol, kde
jsou v posledních letech studijní výsledky
opravdu ubohé.
CO NEPOVZBUZUJE KE STUDIU?
Biografy, televize a současná literatura-tedy
media. Síří se zájem o násilnosti, sobectví, po
žitkářství, dychtí se hlavně po hmotných věcech. Zapomíná se na duchovní stránku, mladého člověka vedou jen k mravnímu rozpadu.
Ve vyšších školách je ovzduší"pohlavně nabité" a prosycené psychologickým nátlakem starých hesel :,1Užívej dne!""P0 mně potopa!"
Chlapci ovlivňují děvčata ukazováním svého
mužství(masochismus), děvčata stále uvažují,
co si o nich chlapci myslí, jestli jsou s nimi
spokojeni. Nesnaží se o dobré studium, ale
o snadný a rychlý výdělek, aby si mohli
koupit, co srdce ráčí a aby byl člověk NÉKV
Protože se o studium nezajímají, opouštějí hoši
i dívky předčasně školu-nedostudují.
JAK TUTO SITUACI ZVLÁDNOUT A ZLEPŠIT?
Jaké reformy? Nedávno někdo navrhnul, aby
v každé třídě byli studenti a studentky ze
všech studijních skupin-jsou čtyři. Vyspělejší
studenti by pomáhali studentům nižších skupin. Reholnice Mary Bridget Murphyová, která už 34 roky je ředitelkou katolické vyšší
školy Notre Dame v Chicagu, považuje tento
návrh za těžko proveditelný a zbytečný. V
katolických školách problémy veřejných škol
nejsou. Učitelé vedou studenty aby poctivě
pracovali a studovali, unavili se při zdravém
sportu a o druhé se starali v různých klubech mládeže. Výsledky jsou velmi dobré a
většina je schopná studovat na universitě.
Sestra Mary radí, aby se na veřejných školách vyvarovali sexuálních výstředností, pití
alkoholu a užívání drog. A povzbuzovala se
vůle, studium ukončit.

1. Studenti mají respektovat a zachovávat
zásady židovsko-křesťanské etiky,
tj.žít podle zákonů Božích. Musejí
vědět, co je mravné zdravé a co je
mravně škodlivé. Toto poznání jim
dá dost energie ke studiu. Tuto
energii jim určitě nedají sexuál
ní výstřednosti, ke kterým
vedou mládež názory dnešní
liberální americké společnos-^
ti. Děti a mladí mají přesně י
vědět, co je zdravé a co ne. ׳

2.Ve školách mají být jen samé dívky nebo v
jiných školách jen hoši.Pak se mladí budou,
věnovat jen studiu. V dívčí škole Notre Da־
me jsou studijní výsledky tak dobré, že
přes 90 proč . studentek odchází dál studovat do kolejí nebo na university ai tam mají
výborný prospěch. Na veřejných školách
se to nezachovává-výsledky jsou ubohéffi[)
S.Marie Bridget psala o tom v Chicago Tribune 2l.září 1996. Redakce Hlas národa dodává,
že smíšené školy mohou mít úspěch, když
učitelé a rodiče se snaží, aby studenti opravdu studovali. Od mládí jim mají ukazovat píli,
nedovolit jim lenošit. Chce-li někdo být vzdělaný a inteligentní, musí pracovat. V rodině
ovšem musí panovat láska a obětavost. Základem všeho je hluboká a pevná víra v Bohapak je i rodina zdravá.
Dobré rodiny mají i jiná náboženství, kde se
víra praktikuje.My,křesťané,to máme o něco
lehčí, věříme že Kristus je vtělená Božská
osoba, že se z lásky
se vtělil a spasil nás
svým utrpením. Ten pomáhá každému, kdo
se poctivě snaží upravit svůj život podle
jeho "radostné zvěsti"a stále víc ho poznávat
a k němu lnout.
Katoličtí a pravoslavní křesťané věříme, že
Panna Maria byla Matkou Kristovou, tedy
matkou Boží(ale ne matkou Boha). Ze se za
nás přimlouvá a pomáhá nám. Navíc mámekatolíci a pravoslavní-svátosti pro každý oddíl našeho života, máme modlitbu a příklady
těch, kdo Kristův příkaz uskutečnili, totiž
svati. I dnes žijí mezi námi.
Kdykoliv nastal v dějinách - a zvlášť dnes úpadek víry, nastal i rozpad rodin.
Musíme být "solí země" a ne se klanět "zlatému teleti" - dodává tento týdeník.
ooooooooooooooooooooooooc^I^eVj^žMTl^HTa
Reholnice v některých indických oblastech se
brání útočníkům-učí se karate a jsou mnohem
ukázněnější a energičtější než jiné ženy._____
Gener.vikář nové ostravsko-opavské diecéze
P.Fr.Kufa sloužil mši sv.u příležitosti zahájení vyučování na církevní střední škole sv.
Anežky-zakončené maturitou, a střední zdravotnické školy v Odrách. V katolických školách se nejen učí, ale i vychovává.___________
Za poslední 2 r.se zmenšila v Rusku nábož.
svoboda.Je omezená činnost misionářů._______
6.-8.12 se v Římě sešly ženy z celého světa.
Setkání pořádala Papežská rada pro laiky pod
heslem :"Obnovení úsilí všech pro blaho žen
celého světa." Byla tam i žena z české Unie
katolických žen.______________________
Francouzšti biskupové už nepozvou
progresistického biskupa Gaillota na
biskupskou konferenci ani mu nenabídnou možnost práce. Odmítl duchov
i ní péči na klinice a ve věznici-a tak
se postavil stranou biskupů a
odmítnul pracovat pro duše.__________
:Farnost sv. Mořice v Olomouci zal.Mo\V řické středisko mladých-a otevře dal**• ší projekty-ještě letos.______________

se o "nátlaku" (mobbing). Vedoucí místa tam,
kde je šéf nebo poradce scientolog, se postupně obsazují schientology. Poradní rada nemá
žádná práva ani vliv. Často skončí podnik v
jsou v ní obsaženy všechny duchovní znalostroskách,
protože licenční poplatky za použiti lidstva-od pohanství k Rekům a Římanům
váné metody jsou vysoké.
Oí
až k velkým náboženstvím dneška. Oficielní
Členové se písemně zavazují k "činné spolu**
životopis Hubbarda ho prohlašuje za velkého
práci"a k peněžním darům, aby se organizace
zakladatele náboženství. Procestoval svět,
rozšiřovala. Musejí se zúčastnit 14 hodin týdvšechno poznal, byl mimořádně schopný...
ně školení-a to je povinné. Pak mají ovšem máBYL TO ÚSPĚŠNÝ AUTOR VĚDECKÝCH
lo času, aby pracovali ve svém povolání a výVÝMYSL& T science fiction). Byl posedlý myš- sledek? Musejí si vypůjčovat peníze.
lenkou, zachránit svět. Nejvíc bojoval proti
"Předočista"začíná "odhalováním cesty do nepsychiatrii, tato věda jeho názory nepřijímá.
známé oblasti", jak zahajuje Hubbard četbu
Proto obviňuje za obtíže lidstva tuto vědu.
své úspěšné knihy"Dianetika". Hubbard v ní
Sociologie tvrdí, že její náboženská filosofie
vysvětluje každý problém. Jenže užívá řeči,
zachrání svět. Chce osvobodit člověka od du- která je jen jemu vlastní a do slov vkládá
chovního otroctví a vytvořit nový svět bez
pojmy, které toto slovo běžně nemá. Tato sloduševně chorých, bez zločinců a bez válek.
va pečlivě vysvětluje-ale po svém. (Stejně
Lidé pak budou stále úspěšnější. Ale kdo
to dělali komunisté a v Církvi progresisté).
má dělit na lidi čestné a nečestné, podle jaPak ovšem scientologové myslí v systému, z
kých měřítek? A jaký osud čeká na"nečestné' kterého toto slovo pochází. Každého učí tak
dlouho novému významu slov, až to pochopí a
JE TATO PAVEDA SKUTEČNÍ DUCHOVNI?
přijmě za své. Tvrdí, že jen kdo se bez náHubbad vtáhl do svého učení všechny možné
mitek podřídí tomuto systému, má výhlídku k
náboženské názory, ale jen povrchně. Jak
budhismus, tak křesťanství. Při tzv."nedělní zlepšení svých životních podmínek. Jenže službě" se uděluje jméno, "posvěcuje"manžels kdo myslí v tomto systému, jenž je cizí normálnímu myšlení, se po vystoupení z scientologie
ví-ale to vše je vedlejší. Jejich vyznání víry
je vlastně prohlášení lidských práv-nic nábo- nemůže dobře zapojit jinam - a to je nebezpečné zvláště u dětí, které nikdy žádný jiný
ženského v tom není.
systém nepoznaly.
HLAVNÍ JE ÚSPĚCH! ! !PŘEDEVŠÍM HMOTNÝ!
Financovat něco takového, je víc než nebezSpolkový pracovní soud v Německu prohlápečné. Všechno se musí předem zaplatit a kdysil, že scientologie není ani náboženství, ani
by někdo vystoupil a chtěl přeplacené peníze
světový názor ve smyslu ústavy. (22.3.1995.)
zpět, sotva je dostane a když, tak to stojí
Příliš se zdůrazňuje prodej knih a různých
"služeb", velmi drahých-skoro nic není zdar- mnoho námahy a zlobení.Zemský soud v Mnima. Velmi drahé jsou kurzy"mosty k plné svc chově v jednom případu zjistil, že podmínky
pro vstup do sc.jsou proti právu na náboženbodě". Kdo nechce být spolupracovníkem tj. získávat další stoupence, toho stojí takový skou svobodu(čl .4. ústavy) i proti spolkovému
kurz nejméně 50.000 marek-i víc,až je doce obč. zákoníku. Navíc "vystoupívšiho" stále obtěžují i nočními telefonáty. Těžko se navazuje
la"čistý". Spolupracovníci se neustále kontro
spojení s býv.přáteli-návrat k normálnímu žilují, přesně, podrobně, jak účinkují použité
votu je velmi obtížný. A když se důkladně
techniky. "Hlídači"rozhodují o tom, smí-li
člen zadlužil, trvá to dlouho, než dluhy zaplase člen zúčastnit vyššího kurzu.
tí.
Takový hlídač sedí o poschodí
Podnikatel C.Trager, který nevýš, je dobře informovaný o
měl velké finanční problémy při
"stavu věci" a má pro člena"povystoupení-byl velmi zámožnýchopení". Stížnosti mají zřídkapoukázal na jiný bod:"Cím víc
kdy úspěch. Poruší-li někdo
pozoruje člověk scientologickou
předpisy, hrozí mu"osamocení"
hierarchii, vidí, že vystupoa jiné přísné tresty. Hlídají ho
váním k vyšším stupňům
i na dovolené, musí přesně říct,
ztrácejí scientologové postupně
kam jede, je-li tato dovolená
idealismus a na vrcholku hnutí
v souladu z učením scientologů.
či organizace jsou prakticky
DOSTAVÍ SE ÚSPĚCH AUTOMA"machiavelisté" - tj. drží se
TICKY -jak to tvrdí brožurky?
učení Nicolo Machiavelliho
Je to pochybné, stejně i histor(14691527 )־- který hlásal poky o jejich úspěchu. Jsou jistě
litickou skrupulozitu, co státu
podniky, organizované podle
prospívá, je dobré a správné,
pokynů Hubbardových. Ale zabez ohledu na mravní a charak־
městnaci si stěžují nastále se
"Co dnes nazývají lidé
terové hodnoty. Z OBĚTI SE
zhoršující podmínky práce, kde "duchem"je skutečně straSTÄVAJI' PACHATELE!
"je jeden proti druhému", mluví šidelné!"

KRITIKA SCIENTOLOGIE
Scientologie tvrdí, že je náboženství a že
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Rakouské sdružení Bílá růžefWeisse Ro- ;První dětství je bezstarostné. Dítě nemá pocit, že
sejchce podle slov vedoucího Alb.Pethó : je za něco odpovědné. Jakmile však vyrůstá, stále
bojovat protľ'duchovní slabosti, zachva- ;víc se od něho očekává. Tříletému dítěti sotva ulocující Církev v Rakousku." Poslal sv.
žírne, aby utíralo nádobí, zametalo, ba ani si neOtci výzvu, aby odvolal arcib. Schonbor- klidí své hračky. Lehce se poddá maličké sebekázni,
na a biskupy Webera, Stechera, Aicher- která je úněroá jeho věku - např. dokáže jíst lžící
na( z rozpadající se linecké diecéze) lbyho nemusíme je jako nemluvně krmit, i ty hračky si můKránzla a Kapellariho. "Jen nekompromis- že do jisté míry aspoň urovnat, ne-li uklidit.
ní a tvrdé kroky mohou zadržet postupu
Ale když překročí určitý věk, jeho odpovědnost rosjící rozpad," prohlásil.__________________
te. Ba očekává se od něho i jistá sebekontrola.
R.1998 vydá německá pošta známku k
Vnitřně a vně se pcmalu ukázňuje, jeho rozum si roz
800.výr.narození sv. Hildegardy z Bingen. Také má ten rok vyjít 56 zvláštních viji, leccos mu můžeme vysvětlit. Pochopí, když mu
známek, také k 150.výr.zal.Dne katolík! řekneme při malán trestu, že je to projev naší lásČeský katol. měsíčník Report udělil cenu ky k němu.
CHLAPEC, DĚVČE - NA ÚROVNI MALÉHO DÍTĚTE.
osobnosti r.1996 P.Martinu Holíkovi za
jeho práci v rozhlase Proglas a uveřejnil S pokračujícím věkem se zvětšuje schopnost dítěte,
s ním rozhovor. Výborný časopis vydáva kontrolovat své chování. Tím roste i jeho svoboda.
jí manželé Rejlovi( (mají 4 malé děti )a ča- Dítě, které před odpovědností utíká, zůstává pozasopis má vysokou úroveň._______________ du. Známe i lidi, kteří byli tak špatně vychovaní,
Nakladatelství Krystal-dominikáni-vydalo
že zůstali na úrovni dítěte. Tělesně jsou vyspělí,
v listopadu nulté číslo a l.č.v prosinci
třebas i dobří sportovci nebo vzdělaní lidé, ale
časopisu AMEN. Chce se soustředit na
cit pro odpovědnost v nich zakrněl - a tím zakrněla
podstatný obsah katolické víry a má 32s. i jejich svoboda. Jejich vůle zůstala anezená snad
předplatné 18 Kč. Bude-li skutečně hlájen na sport, zaměstnání nebo něco, co nenaplňuje
sat, vysvětlovat a hájit pravdy katolické celou osobnost - jen malou nebo větší část. Nemá-li
víry, vyplní tím mezeru, kterou dosud
člověk vnitřní kázeň, má pocit, že není docela svonevyplnil žádný katol.časopis ve vlasti.
Vietnam poněkud uvolnil nábož.svobody. hodný. Jinak by ho jeho vnitřní svoboda ujistila,že
Je tam asi 7 mil.katolíků. Ale jednání are, se může hrdě podívat problémům - malým i velkým Z.Celliho,papežského vyslance,s komunis- do očí a správně je vyřešit. Schopnost rozhodovat je
tickou vládou o dalších ústupcích nemělo totiž znamením vnitřní nezávislosti. I kdyby byl
zatím úspěch. Komunisté trvají na tom, že vně třebas ve vězení. I tam byli lidé vnitřně svobudou schvalovat jmenování biskupa. HI. bodní, jejich věznitelé to vycítili a proti těmto
býv.město Ho Chi Min-Ville, nyní Hanoi, lidem, vnitřně svobodným, nejvíc zuřili.
dosud biskupa nemá.____________________
ALE JAK JE TO S VÝVOJEM OSOBNOSTI A NÁBOŽENSTVÍM?
Ve středu Milána je knihkupectví, kde
Pro vývoj osobnosti a duchovní život je náboženství
jsou zpovědnice a tam se může katolík s
nezbytné.
Člověk je nejen bytost tělesná, ale i dutnězem poradit nebo vyzpovídat.
ševní a duchovní. Má určité mravní a duchovní potřemin.čísla se vloudila nemilá chybka;
by, a nedostane-li správné, pravdivé náboženství,
ne anglikánský arcib. z Canterbury Cautíká k sektám nebo k diktaturam-které jsou ovšem
־׳ey navštívil papeže r.1960, ale tehdej5í arcibiskup anglikánů._________
J Sao-Paolo, v Brazílii, roste počet dětí
; žaludečními chorobami , hl. vředy. Je
o zaviněno hl.citovým náporem, např.roiinné neshody, úmrtí v rodině, nevyváže
íá strava,málo volna a velká soutěživost;
’racovníci jednoho výzkumného ústavu v
kalifornii tvrdili, že zachytili signály z
pro rozvoj osobnosti
vesmíru, které mají potvrdit existenci
,nezdravé, ba ničivé.
nteligentních bytostí. Signály však po- :Správné náboženství pomáhá člo:házely z mikrovlnové trouby v nižším
:věku řešit i krizové a těžké
)oschodí._________________________________
:situace. Vidíme, jak řešil hlufzdor tomu, že Fidel Castro navštívil
:boce věřící Miximilián Kolbe
9.11. sv.Otce, nesmějí se v zemi tisk!out nábož.knihy a jen málo výtisků Pis- :v koncentráku lásku k otci ro1a sv.se smí přivést do země. Církev v ;diny tůn, že šel místo něho do
:bunkru, kde musel zahynout!
touží sděluje, že podporuje materiál k
:A není to jediný příklad vliozmnožování učebních pomůcek- 1 stojí׳
3 Pol. Fidel Castro chodil do katol.školy :vu víry na hrdinství člověka. Podle P.J.Fíanagana.
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:Církev v nouzi financovala vydání katol. katechis;mu v ruštině. Vytiskla 3.000 výt.,a tento měsíc
;se bude rozdělovat do katol.a pravoslav.diecézí,
:seminářů, farností a učitelům náboženští v Rusku
;Soukromý křest.rozhlas Radio Campanile začal vy:sílat 8.12.-zatím přes satelit. Program začne v
;9,40 znělkou evangelické písně Lobe den Herren.
;Rozhlas pozdravil !kolínský kard.J.Meisner,evan;gelický předseda W.Schramm a min.pro rodiny Cl,.
:Nolte. Má vysílat zprávy a ty pravdy víry,společné oběma náboženstvím-není ryze katolický.
;Od r.1994 vysílá katolická televize Clara Vision
;z Mexika a zasáhne celou Ameriku. Od pol.roku
;1995 tam mluví také schonstattský kněz P.Carlos
Cox. Vysílá o rodinách a pro rodiny a hlásá evanjelium. Nejdůležitější program se jmenuje Prinzipien-zásady. Program vidí asi 70-150 mil.diváků.
V Austrálii roste odpor proti euthanasii. Syn muže, který zákona využil, se postavil proti zákonu.
\J Nizozemsku jsou otřesná čísla, za rok 1995
+OOO"dobrovolných"smrtí. Nedá se zjistit, jsou-li
to sebevraždy nebo nemocnému někdo bez jeho vě
domí umožnil smrt. Pětina z celkového počtu měla
rakovinu. Zjistilo se, že v Německu asi 60 proč.
lékařů provádí euthanasii._____________ ___________
Filipínský rozhlas Veritas hlásí, že v Číně začala
vlna zatýkání Církvi věrných katolíků. V oblasti
Hong-Kongu je asi čtvrt mil.katolíků, v přípravné komisi pro přechod k Číně je zástupce budhistů, taoistů, muslimů a anglikánů, ale ne katolický
kard.biskup J.B.Wu Cheng-chung._______________
Vedoucí Opus Dei, Alvaro del Portillo napsal knitu o zakladateli bl.Josemaria Escrivá. Německy
vyšla v Adamas-Verlag a stojí 34 marek.
______
Rakouská bisk. konference žádá stát, aby škrtnul
dluhy, které mají nejchudší země světa.__________
V kostele Narození v Betlémě vzniklo velké vzruPIUS VIII. Francesco Saverio Castiglioni
sení, když lidé viděli jak tvář Kristova na mramo31.března 1829 - 30.listopadu 1830.________ ־׳ovém sloupu z 12.st.roní slzy. Viděli to i mušliPřijal nové jméno z úcty k Piu VII. a s jeb nové. Řecký archimandrita Anastassios řekl :"Pojménem i podstatné rysy jeho vlády. Narodil íoroval jsem slzy řadu dní, prohlašujeme, že je
se 20.listopadu 1761 v Cingoli. Po důkladto zázrak." Má to být výraz smutku Krista nad
ných teologických a právnických studiích ho stavem dnešného světa. Zástupci katolíků v Betémě jsou zdrženlivější. Františkán, který o kosdal Pius VII.vysvětit r.1800 na biskupa v
tel pečuje, to považuje za podivnou"náhodu"-že
Montalto. Napoleon dal nepohodlného a chae to podvod obchodníků, protože poutníků ubývá
raktemího biskupa odsunout a v Pavii a v
a řadě hoteliérů a prodavačům památek hrozí
Mantově byl ve vězení. Po uzavření míru ho
propustili, r.1816 sestál kardinálem a bis- úpadek ____________________________________________
kupem v Ceseně, r.1821 biskupan ve Frascati Evropský soud lidských práv v Štrasburgu zakázal nemravný film o"erotických viděních"učitelky
Pius VII. ho jednou maně nazval Piem VIII.
Kdyby se byl r.1823 nestal přítelem Consal- Církve,sv.Terezie z Avily(1515-1582). Natočil jej
oritský režizér Nigel Wingrove r. 1989,ale vláda
viho, byl by už tehdy papežem. Vláda trpícíjej zakázala. Ani zesnulým se nesmějí media rouho papeže nebyla dlouhá a byla klidná. Je
lat, zvlášť když je to nepravdivý výmysl.________
pohřben ve vatikánských hrobkách a jeho pan- JS list The New York Times píše, že virus,který
nik je v katedrále sv.Petra.
oůsobí AIDS, se rychle šíří po celém světě. 1995
Pia měli všichni rádi. Jeho poctivost a svě- trpělo virem asi 1,3 mil.osob-tedy o 25 proč.víc
danitost šla tak daleko, že zastavil k jme- Tež min. roku. 42 proč.jsou ženy. Na tuto choronavání sv.Bernarda za učitele Církve, protc ou dosud zemřelo přes milion osob. Rozšiřuje se
že mu někdo řekl, že pochází ze stejného ro- Tejvíc homosexualitou, střídáním sex-partnerů,
du jako světec. Nechtěl být obviněn z nepo- 3le trpí tím děti nakažených žen a lehce se nakatianu. Hans Kühner:Lexikon der Päpste.
ří i ošetřující personál. Za 20 let vzniklo asi 30
nových nakažlivých chorob.

LEV XII. - Annibale hrabe della Gerga,^
28.září 1823 - 10.února 1829______________
Narodil se 22.srpna 1760 na hradě Genga u
Spoleta. Pius VI.ho ustanovil sekretářem a
kanovníkem u sv.Petra, r.1786 ho povýšil na
arcibiskupa a nuncia v Kolíně n.R. Za Pia
VII.zastával významné úřady a r.1816 se sta;
kardinálem a biskupem v Sinigaglie. R.182O
ho povolal papež jako kardinála-vikáře do
Říma. V konklave zabyli vlivu odpůrci Consalviho a jeho pokrokových myšlenek.
Vláda Lva byla docela protichůdná k modernímu proudu otevřeného Pia VII. a Consalviho
Zrušil moudrá ustanovení Pia VII., rozmohlo
se donašečství a inkvizice nabyla vlivu.
Lev dokonce zakázal injekce proti neštovicím, takže tato nemoc se rozšířila a vyžádá■
la si mnoho mrtvých. Židy dal zase uzavřít
do ghet, ponižoval je a podrobil inkvizici.
Tím ovšem silně narušil finance papežského
státu, protože ty měli převážně v rukou židé. Jeden krutý kardinál-legát zavedl znovu
něco, co už dávno neexistovalo, totiž odsoudil v Ranagni za čtvrt roku 508 obviněných k snrti, doživotnímu žaláři nebo vypovězení ze země. Obyvatelé Ravenny,kde vládl
tento nemilosrdný kardinál, ze strachu před
ním opustili město.
Lev měl větší zásluhy než o víru o umění a
opravy památek. Jeho vláda byla zastaralá a
nerozumná. Je pochován v chrámě sv.Petra.
Měl ovšan i dobré vlastnosti, byl např.nepřítelon nepotisnu - ale dělal opak toho, c<
zavedl jeho moudrý předchůdce.

MRTVÁ V LOMU

"Jistě, Franku, ale napřed si rozumně přemluvíme. Říkáš, že leží v lanu?"
Právě bilo na věži pět, když se ozval ze dvo■
"Ano. Docela na dně. Je ji dobře vidět.
ra křik. Probudil jsan se. Napřed jsan mysMožná,
že to byla nehoda..."
lei, že je to náš bernardýn, ale když jsan
"Ale
proč
pak ta pohlednice ze Seatlu? Kdo ji
se podíval z okna, spatřil jsan Franka.
poslal? Ona určitě ne,. A proč?"
"He, Robby,"hulákal,"pojd son. Našel jsan
Pak začal cosi opile bručet.
~
naši Sigrid."
Přeběhl mi mráz po zádech. NASE KRIMI
Bylo mi, jako kdyby mi železná ruka sevřela
hrdlo :"Tys ji...oo to žvaníš.. .odjela přece'.' "Poslyš, Franku, zajetane tam a podíváme se na
"Nééé, je tam!" ukázal palcan dozadu. "V lo- ni. Když ji najdeme, pojeden na policii. Slečha Sigrit tu nechtěla zůstat, byla tu jen na
mu. Zahrabaná, jen dvě dlaně pod zemí. Ten
dovolené. Odjela v noci, za mlhy, kdo ví, proč?
silný dešř odplavil hlínu-a pod ní je ona!"
Frank
vytáhl z kapsy láhev a zhluboka se napil.
Zabouchnul jsem okno a skákal po schodech
"Neodjela. Leží v lanu. Ne moc hluboko, chápeš?
dolů. Když jsem otevřel dveře, vstoupil
Ten déšt odplavil písek, je ji vidět. Já..."
Frank, zahalený v mraku alkoholu.
"Stále jsan tvrdil, že ji někdo odkrouhnul," a začal opile vzlykat.
"Dobrá, tak jedem spolu k lanu. Ukážeš mi, kde
breptal,"a vy, pitanci, jste nevěřili..."
leží
- a přesvědčíme se, že tam nikdo není,"doZacloumal jsem mu rameny: "Co to žvaníš? Přece odjela domů. Sám jsi mi ukazoval pohledni dal jsem tiše.
ci ze Seatlu." Vytřeštil na mne oči.
Potácel se k džípu, musel jsem ho podpírat, byl
"Jsi blbec, Robby,"zabručel,"stejně pitaný,
opravdu namol. Když jsme dojeli k lanu, začal
jako náš policajt. Říkal jsan mu o Sigrid,
se vzpírat.
ani mě neposlouchal. A kdo měl pravdu! Já!!" "Já tam nejdu! Není na ni hezký pohled. Leží
Pokrčil jsan rameny.
tam už týden." Mamě jsan ho přanlouval, posta"Nemůžeš mu mít za zlé, že ti nevěřil,"odpo- vil si hlavu.
věděl jsem. "Už jednou jsi mu pověsil bulíka "Tak já jdu sám! A tu máš..."podal jsan mu litna nos. Jestlis mu předložil zase pohádku,
rovou láhev slivovice.
tak tě dají znovu do blázince. Proč tolik
Pak jsan vystoupil sám z vozu a zamířil k lanu.
piješ?"
Než jsem se vrátil, stačil vypít celou láhev
"Tůn bulíkem myslíš tu věc s Bonnym?"
lihoviny. Ležel natažený na zadních sedadlech
"Jistě. Celou ves jsi tehdy vzbouřil. Náš
a chrápal.
policajt se už nedá vodit za nos."
Zatřepal jsan jim. Vyvalil na mne oči.
Opřel se o zed.
"Kolik jsi toho dnes vypil, "ptal jsem se přísně.
"Byl to ovšem zbytečný poplach,"zabručel.
"Tohle byla čtvrtá,"ukázaltřesoucím se prstan
"Co ty bys dělal, kdybys viděl rozbité okno, na prázdnou láhev a zakuckal se. 'Včera jsem
na něm krev? Koho by napadlo, že Bonny zapan• natíral panu faráři plot, měl jsan prachy..."
něl klíče a když rozbil okno a lezl do bytu, "A ty jsi tu padesátku propil, co? Půjdeš do
pořezal se důkladně o sklo. Nejsem jasnoviústavu, Franku. Tam tě vyléčí, abys neplašil
deci"
slušné lidi."
"TO ne - ale ted vidíš ve všem vraždu."
"Ale, ale proč, Robby?" Vrazil jsan mu jednu do
"Tentokrát mám pravdu."
obličeje:"Ted uvidíš mrtvoly dvě'.'
"A co ta pohlednice ze Seatlu?"
Odvezl jsem ho a vrátil se k lanu
Zamračil se. "To byl určitě pods lopatou a vykopal pořádnou díru
raz. Pohlednici mohl poslat
Ted Sigrid nevyplaví ani potopa.
vrah. Zajel do Seatlu..."
Chtěl jsan se otočit, když se mi
Začalo mi to dělat starost.
něco zarylo do zad:"Robby, po té
Frank už nebyl nejmladší, kotěžké práci se musíš vyspat, v
lem šedesátky, a dobrých třicele, nemiluji své pijanství, ale
cet let pil. Třikrát byl v
jsan rád, že jsi tak pěkně
ústavě, ale jakmile se vráspolupracoval. Jsem ožrala,ale
til, znovu se chopil flašpár buněk v mozku mi přece funguky. Snažili se mu to odvykje. Podezříval jsan tě od začátku
nout, mamě. Sotva rozeznal
Tak, pane strážníku, zde máte
pravdu od snu. Sigrid vždycky
vraha..." Zařinčela pouta - a toochotně poslouchala jeho žvanění
hle píši už ve vězení. Na psaní
a nadšeně mu nalévala jednu
mám času dost - a na přanýšlení
sklenku za druhou. Proto byl za
také. Proč ta husa odmítla, když
ní celý blázen a stejně bláznivě
jsan jí nabídnul ruku?
ji hledal.
Swen Hansen
"Tak co, Robby, zavoláš strážníka
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ADRESA ČESKÉHO MISIONÁŘE: P.Josef § I M Č í K
8004 ZÜRICH, Brauerstr.99 . , TEL: 01-241 50 25

Na svého misionáře se obraňte v záležitosti křtu, sňatku, pohřbu,
sv.zpovědi - obvykle před mší sv., návratu do Církve, vyučování náboženství, návštěvy a svátosti nemocných, dat duchovních cvičení, táborů pro děti a mládež, poutních zájezdů a pod. Obvykle je uveřejníme
v KLUBu nebo v HLASU MISIE.
"TOTO JE MÉ TELO,KTERE
SE ZA UÄS VWAVA.. .TO
OINTE NA MOU PAMÁTKU!"

VAZME SI DOBRÝCH KNEZÍ, ZDE I VE VLASTI, PODPORUJME VŠECHNY SVOU

láskou; aby poznali, ze mají oporu jak v kristu; tak ve vas, kterým

JEHO LÄSKU, PRAVDU A ŽIVOT PŘEDÁVAJÍ'.

MAČE DílUflCI II7RV

ZÜRICH - každou neděli v 19 hod.v kryptě kostela Božského Srdce Páně - Aemtlerstr.49
WINTERTHUR - každou sobotu v 18,15 u sv.Ulricha, Seuzacherstr.1.
RÚTI-TAŇŇ-každou I.neděli v měsíci v 9,15, v kapli vedle katolického kostela
BERN-každou 2.neděli 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 kostelem sv.Petra a Pavla
LUCERN - každou 4.neděli v měsíci v 10 hod.v kapli kostela sv.Karla Boromejského
KAffDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY -v 19,4 5 mše sv.,růženec-kostel sv.Jana Boská
Feldstrasse 109
I.PÁTEK V MĚSÍCI, mše sv.v kapli kostela Božského srdce,19,30,Aemtlerstr.49.-Obojí Curych.

M.C.Ziescheova: PRÁZDNÉ

RUCE

Historický román z 11.st. Autorka poutavě vypravuje, jak nový opat
Bemo dostal na starost obnovit na ostrově Reichenau zpustošený benediktinský klášter. Obnovil jej nejen
stavebně-kostel ale nedokončil - hlavně však duchovně. Kvůli jeho mimořádně krutému předchůdci
uteklo z kláštera mnoho mnichů-za opata Berná
se pcmalu vracejí. Svou láskou, mírností a obratným jednáním získal i své protivníky.
Měl velký vliv na císaře, sv.Jindřicha II.
׳r
*
*׳.*■%?־
~ KHih11 ־sotva dáte z ruky, dokud ji nedočtete!
'*
* -»
* *׳
A dá Vám hodně!
195 str. váz. 105 Kč
Táž autorka: DOKONALÁ SVOBODA
Opat Bemo vládl 40 let. Klášter duchovně kvete, většina staveb je obnovená. Mezi mnichy přijal šlechtického, ale ochrnulého synka,, mimořádně nadaného a inteligentního. Chlapec Heřman
projde velkou krizi, ale pcmalu vniká do podstaty svého utrpení a vyrovná se s ním. Nejen to.
Duchovně předčí všechny zdravé mnichy. V rcmáně vystupuje i papež sv..Lev IV., který se svým
sekretářem Hildebrandem, benediktinem a budoucím sv.Řehořem VII., a sv.Petrem Damiánským
uskutečňuje obnovu Církve, zahájenou benediktiny v Cluny. Kniha povzbudí všechny, ale hlavně
ty, kdo tělesně nebo duševně trpí a nemají naději, že se uzdraví. 189 str.105 Kč.
Obě knihy vydalo nakladatelství PORTÁL, Klapková 5., Praha 8. Obě jsme četli!______________
Nemůžeme doporučit knihy P.B.Haringa, býv.prof .morálky, redemptoristy. Podepsal protipapežské Kolínské prohlášení, inspirované Hansem Küngem v kolínské kavárně. V jeho učení je leccos,
co neodpovídá oficielní nauce Církve. Oby knihy vydal Vyšehrad. - Můžeme se však těšit na vydání JERUZALÉMSKÉ BIBLE, s četnými poznámkami,tedy ryze katolické, kterou vydávají Dominikáni.

KNIHY

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
TŘÍDENNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ- povede osvědčený exercitátor
P. LEO KUCHAŘ
z Vídně.
Jarní exercicie se konají zase v útulném a ne drahém domě ve
Flüeli-Ranftu 20.-23.března. Kdo nedostal přihlášku, at si
ji vyžádá u P.Šimčíka! - Na jaře uklízíme nejen byt, ale i
duši, na které se časem zachytí různé pavučinky, které Bůh
prostřednictvím kněze litujícímu odpustí♦Ostatní na přihlášce.
POUŤ V EISIEDELN- 25.května - slíbil ji vést biskupŠKARVADA
Sv. Vojtěch '97

NAŠE KŘÍŽOVKA!
Nedůvěřivý apoštol,
Východní obraz svátých
Zrádný apoštol
Nádoba při mši sv.
Latinsky"duše".
Latinsky"mše"
Krátký papežův dopis
Prvokřesťanské hostiny
před nebo po mešní oběti
Zástupce Krista na zemi
Působiště sv.Dona Boská
část lidského těla

Úcta
čekatel na kněžství
Severoruský les

TAJENKA: HESLO BENEDIKTINŮ

ZNÁTE

ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY?

1. Kolikrát dali židé sv.Pavla zbičovat?
2. Proč jen 39 ran?
3. Kolik jáhnů ustanovili apoštolově?
4. Jak se jmenoval první mučedník?
5. Čím byl?

6. Kdo hlídal jeho šaty?
7. Jak se jmenoval učitel obou?
8. Co řekl tento učitel židům, kteří křesťany
pronásledovali?
9. Jak se jmenoval jáhen, patron nemravných
kněží?
10. Jak se jmenoval apoštol, který první
pokřtil pohana - nežida?

MŮJ POŽITEK V OPEŘE
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Miluji opery. Nejvíc se mi líbí, že se skoro
vždy hrají večer, kdy je posluchač ospalý azemdlený, a ne ráno, kdy je člověk svěží a odpočatý.
Když jsem jako turista v cizím městě, navštívím
denně několik muzeí, galerií, výstav, kostelů a
zámků-restaurací i kaváren. Když však večer used
du v opeře do měkkého křesla a začné předehra,ne
trvá dlouho a už usínám. Lehce ovšem.
V Pařížské opeře jsem se za kouzelných tónů La
Bohéme nádherně vyspal, v milánské Scale mě ukolébal podivuhodný hlas Madáme Eutterfly, ve Vídenské
státní mi poskytla zvlášť
posilující spánek Kouzelná
flétna. Jen Verdiho a Wagnera se musím chránit. Ti
tak při hudbě rámusí, že
je úplně vyloučeno usnout.
Nejsladší spánek je při
Hoffmannových povídkách
ve Stokholmské královské
opeře. Tam bylo celé prostředí tak intimní a hudba
tak půvabná, že jsem usnul
už při předehře.
Snad si myslíte, že je to
spánek příliš drahý. Vůbec
ne! Uvažte, kolik stojí
hodina spánku v luxusním
hotelu-bez šedesátičlenného orchestru, nez lahodných zvuků houslí, který vás uspává. Jediný nepříjemný okamžik je,když
vám uvaděč kolen půlnoci nebo i po ní zatřepe
ramenem a řekne, že hudebnici už odešli a opera
se zavírá. Mýn snem je jít na operu v pyžamu.
Proč ne? Dnes jsou tam lidé prapodivně odění !V
začátcích komunismu chodili do Národního dokonce
v montérkách. Čestné slovo. Navíc by se dala zařídit služba posluchačům s ranní snídani•A s

ynnynnŕll
l^nLJIvUUZlL.

Kráčím kotem vodotrys0■ náhle pozorují v kra
ví jakési pohyby a slyším šustění. Chvílí se zastavím a hrůzo, z křovin vykukuje krokodýl'. Beru
nohy na ramena a zahlédnu na cestíčse líbající
se milence. "Utečte, je tu krokodýl'." Mládek poklepe na čelo a pokračuje
v líbání.-Potkám muže se psem:"V parku je krokodýl'."
Muž zavrtí hlavou a
venčí psa dál.
Potkávám známého
"Pane Venc, v par
ku je kro -:kodýl" ."Kde by se
tu vzat?
Neblázněte'." Utíkám dát
a tu jede kotem auto. Z
něj se vyklání mladík:
"Pane, neviděl
jste tu ■
krokodýla?.
Utekl nám ze zoo'."
,
"Kde by se tu vzal krokodýl?"
Poklepu významně na čelo a jdu dát. ,

1. Pětkrát(2 Kor 11,24)
2. Víc se podle předpisů židů dávat nesmělo . (Dt 25,3-nařízení Mojžíšovo)
3.Sedm (Sk 6, 3)
4. Sv.Štěpán
(Sk 6-,5
5. Jedním ze sedmi jáhnů Sk 6,5)
6. Šavel - budoucí sv.Pavel. Sk 7-58)
7. Gamaliel. Sk 5, 34)
8. "Izraelité, dobře si rozmyslete, jak
chcete s těmito lidmi naložit.. .pochází-li
totiž tento záměr nebo toto dílo od Boha,
nepodaří se vám ho zničit..." (Sk 5,34-39)
9. Mikuláš. Prohlašoval nevázaný sex za
náboženství. Nemravným kněžím se říká
proto "mikulášovci". (Sk 6,5)
10.Sv. Filip. Pokřtil Etiopana, komořího
etiposká královny, který si cestou četl
proroctví Izaiášova o Mesiáši. Sv. Filip
mu vysvětlil, že proroctví mluví o Křistu a komoří žádal o křest. Apoštol ho
hned pokřtil. (Sk 8,26-40).

CO NOVÉHO VE SVÉTÉ

Ital Ant. Mastradrea( 35 ),který dostal stříbrnou medajli za jízdu kajakem na Olympijských
hrách v Moskvě r.198O, byl vysvěcen v katedrále Albano u Ríma na jáhna. Za půl roku ho vysvětí biskup na kněze._____________
Na obnovu studijního střediska Františkánů
v Sarajevě věnovalo východoevropské pomoc
né dílo v Německu-Renovabilis-milión marek.
Přispělo finančně na stavbu charitního střediska v Novosibirsku a při založení 4 dřevě■
ných kostelíků na Sibiři a v Kazachstanu.
US týdeník Newsweek jmenoval sv.Otce"mužem roku". 16 let pečuje sv.Otec na obrodě
katolické Církve. Jedním z největších úspěchů je uvolnění boje proti Církvi na Kubě.
P.Denis le Pivain považuje stav Církve ve
Francii za tak vážný, že může pomoci jen
Bůh. Víra v Boha povážlivě uvadla, činnost
Církve se omezuje jen na lidskou a sociální
oblast. Knězi ubývá, stárnou, je málo nově
vysvěcených, řada zrazuje své poslání a sliby. Písmo sv.tam považují jen za sbírku ryze světských knih-ne za slovo Boží. Také
mešní oběť se zbavuje posvátnosti. P.Denis
však důvěřuje v pomoc Ducha sv., a skuteě
ně se ukazují na obzoru nově červánky víry.
Před 780 roky, 22,12.1260, potvrdil papež
Honorius Dominikánský řád, založený sv.Dominikem. Bouře po II.Vatikánu tento řád
silně poničila, ale řeholníci silní vírou a za?■
kotveni pevně v Kristu, pracují pilně dál.
Před 50 ti roky věnoval US olejový magnát
J.D.Rockefeler Spojeným národům přes 8 mil.
dolarů-40 mil.frs-aby hlavní sídlo OSN bylo v newyorské čtvrti Manhattan.___________
29.zař1 m.r. předsedal Maria kardinál Luštiger(70) v pařížské farnosti St.Léon nastolení nového faráře. Než opusil kostel, překvapil věřící prosbou, aby se modlili za I5
nových seminaristů, kteří vstoupili do jeho
semináře. Ten den je ráno navštívil a pokládá kněžský seminář za prvořadý úkol ve
svém biskupství.To je hlavní úkol biskupa!_
Zákon v Mexiku povoluje svobodu náboženství, ale duchovní nesmějí kázat proti zákonům
a pořádat politické schůze. Vláda odsoudila
zakončení kázání kard.N.Rivera Carrera,
arcib.v Mexiku City, že"Církev se může angažovat v politice, jako to dělal Ježíš." Kde
v evangeliích stojí, že Ježíš se věnoval politice a ne hlásání víry, kardinál neuvedl.
:
V Římě si vysvětili anglikáni kněžku-má 3 dě:
ti a její muž je také duchovním. Svěcení du-:
chovních v anglikánské církvi je pochybné,
proto anglikánského duchovního, který se
chce stát katolickým knězem, biskup znovu
vysvětí. Svěcení kněžek je neplatné.________
Report uveřejňuje,že Treťjakovská galerie v
Moskvě dostala sotva čtvrtinu ze slibovaných
25 liliard rublů. Je ohrožena ikona P.M.Vládi•
mirská z 11 .-12.st. ,tvrdí se, že zachránila
Moskvu před muslimskými Tatary r.1395.

HUMOR
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Pan doktor sejme sádru z prostředníčku paní Novákové. "Tak můžete zase prstem hýbat?""Zdá se,
že ano, kdyby to nešlo, tak použiji levé ruky."
JZ4ty Zu/1Z4ta 4Z hoapZZ 4tanozZtnoa vazu, na
hteaé byZo nap4áno:AUGUSTUS. AZe jeho manžeZha
ohamžZté poznaZa, že váza je ^aZeŽná. A jah?
Na pftavé váze by byZo nap4áno jméno cZ4a)ie
Augu4Za jZnah. RZmané totiž mZ4to U p4aZZ U.
MěZo tam být nap4áno: AUGUSTUS._________________
Na vzdělávací cestě po Číně přišli švýcarští
lékaři také do jednoho městečka. Doktor Meierhan si našel v průvodci nejdůležitější věty a
mezi jiným si zapamatoval, že na to, má-li hotelier pokoj zní otázka:"Ken-tu-mi?" Hotelier
se přátelsky usmál a zeptal se:" Ne, ale wie
heitu denn?"/ Heitu - heisst du-svýcarsky/.
U jedné aeAtaiuAacZ hoáehuje h04t, že poetce jZdZa j40a 4táZe men4Z. "To 4e vám jen zdá," odpovZ mu h04tin4hý," je to zfiahový hZam, aoz4ZáZZZ
j4me totiž jZdeinu."
Sentimentální dívka se
provdala za nesentimentálního muže.
"Což kdybych ;mřela?
Chodil bys často na
můj hrob!""To se rozumí, že ano. Vždyť hned
vedle hřbitova je golfové hřiště."
Manželé vycházejí z kostela .."Všimla sis toho
krásného klobouka paní
před námi? A elegantní■
ho obleku pana vedle
nás? Také ta paní vpře"Má strana je umytá.Te3
du má velmi pěkné šaty‘:
musíš umýt i ty svou
"Ne, toho jsem si nestranu."
všimla. Já jsem si
trochu zdřímla.""Tak proč vlastně chodíme do
kostela?" podiví se muž.
"Viděl jste náhodou tu
hezkou blondýnku, která
vždycky roznáší koktajly?""Neviděl. Ale jestli
chcete, tak vam sán
koktají donesu."
"Není třeba,"
odpovídá rozčilená paní,"já
hledán jen
svého muže."

ruSTRETOUREN:
KATHOLISCHE TSCHECHENMISSION.
Brauerstr.99.-CH-8004 ZUERICH

MÁM PRIMA ŽENU!
1. Zajímáte se o práci svého muže, i když
vám není docela jasné, o čem mluví?
ano 1 ne 0
2. Děláte mu-před dětmi-scény, kd^ž přichází
příliS často z práce pozdě domu?
ano 0 ne 1
3. NavSťíví-li vás někdo z jeho rodiny či jehopřátelé, dáte jim najevo, že nejsou
vítáni?
ano 0 ne 1
4.Stává se, že jeho dárky si ani nerozbalíte,
že je vyměníte nebo skoro neprohlédnete?ano 0 ne
5. Je váS byt útulný a čistý?
ano 1 ne 0
6. Rozhodujete sama a autoritativně, kam se pojede na dovolenou?
ano 0 ne 1
7. Kritizujete VELMI často svého muže?
ano 1 ne 0
8. Dbáte o svůj zevnějšek?
ano 1 ne 0
9. Kupujete si příliS často nové oblečení?ano 0 ne 1
10.Snažíte se, aby děti byly klidné, když muž
odpočívá nebo si přinese práci domů?
ano 1 ne 0
11.Dokud na to stačíte časem a silami, pomůžete mu-na zahrádce, s prací a jinak? ano 1 ne 0
12.Snažíte se vyhnout tomu, o čem víte, že
to manžela rozhněvá?
ano 1 ne 0
13.Hovoříte o nedostatcích svého muže s jinými lidmi, než s kněgem ve zpovědi-pokud
to na vás neaativně Dusobí?
ano 1 ne 0

"jAŠ-t-p rak dobře jsme se v masopustě nepobavili!"
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14. Děláte si z muže před druhými, před
dětmi, ve společnosti legraci ?ano 0ne1
15. Dáváte svému muži dobrý příklad?
ano 0 ne 1
16. Přenecháte muži-aspoň před dětmiaby rozhodoval o d81ežitějších
věcech?(někteří o to nestojí)ano 1 ne'O
ooccxxyxGOoaxxyxtyao^^
16-14 bodu - jste zře jme výborná manžet■
ka - teä je na maží, aby si to avědomít a "hlasitě" ocenit.
13-10 bodá - málokterý maž vidi, že jeho manželka je dobrá-a pomůže jí takt■
ně, aby byla ještě lepší.
9 - 5 - zpytujte každý večer, čím jste
se prohřešilí proti svému manželovi a
snažte se své manželství vylepšit.
4 - 0 - kromě zpytování svědomí a dobré■
ho předsevzetí každý den si uložte
pokání - leccos z toho mohou být i
lehčí nebo těžší hříchy.

••••••••*••••••••••••••••••••••••••••••••i
"Manželství at je u všech v úctě a manželské lože neposkvrněně..."/Žid 13,4.

ŽIVOTNI MOUDROSTI
"Krása ženy roz jas• ňuje tvař muže a
předčí vše, po čem
muž touží, má-li
laskavý a mírný jazyk, nikdo z lidí
není šťastnější než
její muž, kdo si
bere takovou ženu,
začíná mít jmění,
pro sebe panoc,oporu a odpočinek..."
NAJDĚTE 10 ROZDIlQ! S1r 3622-25* ׳

______________________________________ ____
',A PROTOŽE SE ZNAČNE ROZM0ZE NEPRAVOST. OCHLADNE U MNOHÝCH LÄSKA. KDO VSAK VYTRVÄ AZ DO KONCE,
BUDE
SPASEN'. (Mt 24,12-14)
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