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jistě jste si všimli, jak obratně režíruje Bůh umělecké dílo našeho života. Do Jeho čistých
tahů zasahuje člověk svou hlouposti, naivitou, zlobou, nevšímavostí, tupostí, leností, zbabělostí...a místo krásného obrazu je to někdy mazanice nebo kýč.
Krásný, zdravý svět zamořujeme jedy, odpadem-chceme žít pohodlně. Obrovské pralesy-plíce světa-pustošíme, potřebujeme k přepychovánu životu vzácné dřevo. A co víc-ničíme kulturu a duchovní i duševní zdraví člověka. Media i politikové pokrytecky naříkají nad hrůznými, nevylečitelnými chorobami-ale nepřiznají, že jsou zaviněné nemravností a nepřirozeným sexem-který
sami zdobí falešnou svatózáří. Matky dávají zabít milióny nenarozených dětí-není divu, že
zvrácení lidé zneužívají a zabíjejí pak děti narozené. ׳lákoví rodiče/i media/mohou vychovat
děti pro věčné zavržení. Neplatí pak o nich slova Páně o Jidášovi :"Pro toho člověka by byto tepe, kdyby se nebyl narodil." (Mfe 14,12)?
Neřídíme-li se dopravními předpisy, jsme v nebezpečí karambolu a smrti i nevinných. Po prázdné silnici můžeme jet klikatě. Kde jsou takové ulice? Snad slepé uličky.
Žije-li člověk v pohodlí, myslí si, že může vystlat svůj život hříchy, hanebnostmi všeho druhu. Jak se pak vyrovná s ranami života? S nevyléčitelnými chorobami? Se sebevraždou jediného
dítěte? Se zradou či smrtí manželského partnera? S chudobou? S válkou? S neštěstím? To se nevyhne a dosud nevyhnulo ani neslavnějším, nejmocnějším, nejbohatším. Každý zamře!
Hřích je nehezký tah na obrazu lidského života. Bůh nám dal ve své lásce tekutinu, která skvnu hříchu vymaže: svátost pokání, svátou zpověd, vyznání vin. šel ještě dál. Nemůže-li se
člověk vyzpovídat, stačí lítost z lásky k Bohu a trhlina hříchu se .dočasně zacelí.
Co však, když žijane v hříchu stále a nemůžeme odejít, protože bychom poničili nevinné děti?
I zde nám nabízí Bůh hojivou mast. ׳lákový člověk se musí snažit žít co nejvroucněji s Bohan,
apoštolovat, dobře vést svou rodinu a spoléhat se na pomoc Boží. Modlit se za to! Ve zpovědi
sice nanůže dostat rozhřešení, ale dostane radu, pomoc, povzbuzení, naději.,. Bůh pomůže vždy.
Bůh svou spravedlnost obalil-pokud žijeme-do milosrdenství.
Jediná překážka, kterou Bůh nepřekročí, je naše NE, NE, NE! "Stojím a dveří a klepa. Kdo
uslyší muj hlas, k tomu vejdu..."(Zj 3, 20).
Kořen všeho zla je nedostatek pevné, pravé, vroucí, milující víry! Kdo žije z víry, nikdy nenalítne na lákání dábla, ať se objeví i v masce s kněžským kolárkan nebo biskupskou mitrou.
"V posledních dobách odpadnou někteří lidé od víry a budou se držet btudařských duchu a cla
belských nauk, prolhaných pokrytců..."( I.Tím 4, 2). Ty"bu3. pro věřící vzorem v řečí i v chování, v lásce, ve víře a v čistotě..." ( I .Tím 4,12). Dnes nás nikdo nechrání před duchovními
nepřáteli jako v minulosti. Vrazi duše řádí i na vlivných místech v Církvi. Řičte se radami
Páně, pak poznáte pod přívětivou maskou nebezpečný škleb nepřítele. Prozradí se činan, článkem, knihou, bojem proti věřícímu, statečnému biskupovi. Užívá zbraní, které křesťan ve sván
skladu nemá: ' panluv, nactiutrhání, polopravd, lží, zastrašování, podrážení nohou ;..sami to znáte.
Lidé mají stále stejné hříchy:pýcha, lakomství, smilstvo, závist^
nestřídmost, hněv,lenost. Avšak vidíme i opačné ctnosti: pokoru,
štědrost, čistotu,• přejícnost, střídmost, píli...Každý z nás najde v některán světci svůj vzor. A každánu pcmáhá Kristus k duchovnímu zdraví. "To je vale toho, který mě poslal; abych neztra-t
til nikoho z těch, které mi dal..."(3 6 39).a těm, jejichž víra ,
při nárazech vichřice hanebností uvadla nebo kolísá, dává radu
moudrý kněz:׳W2 UVADNE TVÁ VÍRA, AT ASPOŇ ROZKVETE LÁSKA!"
Vaše
j
י
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CO NOVÉHO VE SVÉ1£Í
Od 22.-24.8. v Paříži na Světovém dni katolické mládeže. Na začátku asi 350.000 mladých, v neděli asi milión. Sv.Otec přečetl
poselství-čte bez brýli!-a sloužil mši sv.
Arcib.kard.Lustiger je prý jeho poradcem.
Zdá se, že víra ve Francii-"nejratší dceři
Církve11 se obrozuje a prohlubuje.___________
Centro Italiano turismo Sociale/C IS/vydalo
znovu seznam a adresy 3000 klášterů a j.církevních instituci, které mohou ubytovat návštěvníky. U každé ubytovny jsou uvedeny podrovnosti. V Laziu je 3 64 adres, dále ־Venezia
Toskánsko a Již. Tyroly.________ _________
Rektor semináře sv.Karla a Ambrože v Havaně
/Kuba-11 mil.obyvatel/prohlásil, že v jeho
semináři studuje 67 bohoslovců a počet se
stále zvyšuje. Nyní je v zemi 200 kněží a
400 řeholnic-většinou z jiných zemí._______
V Austrálii se zhoršuje vztah k přistěhovalcum z Asie. Nepřátelství odsuzují biskupové
pastoračním listem z r.199 6. Ročně tam přichází několik set Asiatů, ale ne 4000,jak
se domnívá každý třetí Australan.__________
10.8.putovali rakouští Rómové do Mariazellu.
Bohoslužba byla v jejich řeči,pak koncert a
požehnání. Mši sv.sloužil gen.vikář And.J.
Kohl z Eisenstadtu. Tyto poutě mají dlouhou
tradici, přerušenou jen za nacismu.________
Episkopální czrkev USA zapsala do svého kalendáře Florence Nightigalovou/1820-1910/,
která zlepšila organizaci ošetřovací služby.
Vyznamenala se při ošetřování raněných vojáků v Krimské válce-1855,kterou vedla V.Britanie a j.státy proti Rusku-tó ji prohrálo.
Bl.Karel Leisner, jediný kněz, vysvěcený v
koncentr.táboře v Dachau, tude mít v Mnichově, ve čtvrti Planec-pomník. Je to na konci
po něm pojmenované cesty, která vede k sanatoriu Milosrdných sester, u nichž r.1945 zemřel. V Dachau bylo 2800 kněží,i J.Beran.
Polský senát odmítl zákon, který schválila
poslanecká sněmovna. Podle něho se mělo z
vyučování ve škole vyloučit náboženství.
Německá bisk.konference žádá Řím, aby prohlásil sv.Hildegardu z Bingen za učitelku
Církve.-Také Charita v Hong-Pongu přispěla
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JAK A KDE OSLAVME SV. V A C L A V A?
VE WINTERTHURU - v 18,14 mše sv. po ní oslava v sále. 29.září
V LUCERNU - 28.září - v 10 hod.mše svátá
V CURYCHU - 28.září - v 19 hod .mše svátá

Anglikánské církvi hrozpC rozpad-schisma-nejen
kvůli kněžkám, ale hlavně kvůli povolení homosexuálních duchovních. - Byv.pověstný anglikánský biskup v J. Africe, Desmond Tutu, chce, aby
homosexuální duchovní byli na stejné úrovni jako normální a ostatní biskupové se mají omluvit za to, že jihoafická provincie dosud tyto
nenormální lidi za duchovní odmítala._______
Nový turecký zákon cmezuje činnost islámských
škol,i existenci 8 křesťanských škol, které na•vštěvovali i židovské i muslimské děti. Stát
chce převzít všechny nábož. školy-vyučování náboženství zakazuje v prvních třech třídách gyrtr
nasií. R.1972 zakázal křest.vysoké školy, hl.
se to týkalo teologických fakult._____________
švýcarský světící biskup z Brazílie, Pari Bürgler/54/strátil dovolenou ve vlasti.__________
Pokladny střediska pro mládež a vzdělání v
Einsiedelnu potřebují k záchraně 300.000 frs.
Měli jsne tam i několik exercicií. Středisko
je hodně progresistické. Nebudou-li finance do
konce roku v pořádku, připadne vedení podle
stanov churské diecézi-tj■biskupu Haasovi.____
Vatikánský tisk.mluvčí J.Navaro Valls popřel,že
by Vatikán přechovával 200 mil. švýc. franků, kte-^
ré sebrali chorvatští fašisté za války Srbům a
židům v Jugoslávii.__________________________
Na pravoslavné katedrále sv .Vykupitele v Moskvě
už visí 27 tun těžký zvon. Má tam být 14 zvonů.
Katedrálu vystavěli z vděčnosti nad vítězstvím
nad Napoleonem/1812/. R.1883 ji posvětili.
R.1931 ji dal Stalin zničit, r.1995 položil Jel
ein zákl.kámen ke stavbě. Pilně se pracuje na
katedrále, k oslavě 850 let od založení Moskvy.
Vykopávky v paláci krále Heroda v záp.Jordánsku
objevily koupelnu/6x10 m/a saunu,z 10.řypř:Kr.
Radio Vaticana sděluje, že Edith Steinovou svatořečí v Římě. Byla mučednictví židovské rasy,
ale svatořečena bude pro své hrdinské křesťanské ctnosti. - V Lurdech vystavěli nový hospic
pro nemocné poutníky. -V Nimwegách v Holandsku
na něm. hranicích má být otevřena "orientální ves
nice "-přesně podle vzorů a kromě obytných domů
a dílen řemeslníků tam bude i synagoga, besídka
lis na olivy a hrozny-jako v biblické vsi.____
\ Kong.pro biskupy, a kongr.pro evangelizaci náro\dů vydala Směrnice o diecézních synodách. V úvo
\du zdůrazňuje, že je nutné držet se Koncilu a
^círk.práva. Práci biskupa v diecézi neomezuje.
1 Ruské min.školství stáhlo na protest pravoslavkné církve ze škol učebnici sexuální výchovy,od[póruje mravnosti.-V Dánsku prosadili lutheráni,
[ze pastoři budou církevně oddávat homosexuály.
\V Anglii o tom zatím uvažují.- 47.svět.eucharis
[tický kongres se bude konat r.2000 v Římě.\Princ-následník trůnu a hlava anglikánské cirk-.
[ve Charles prohlásil, že se po rozvodu s Dianou
\nemíní znovu oženit.Ujistil ták angl.primase
\a arcib.z Canterbury, George Careye.__________
[odhad škod na nemovitém majetku v záplavách na
!Moravě je asi 90 mil.korun.
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[aby elektrickými přístroji oddělili auta od sebe.
ANDĚL
STRÁŽNÝ
|A také odvést mrtvé nebo zraněné."
15.června 1982, 7,15 hod. Vrátný oděný jata

v operetě, čeká před hotelem na taxi. Konečně se přižene Citroen. "Host telefonuje
se zahraničím, hned přijde."
"Kam pojedeme?"
"Na letiště Orly. Odlet v 9,30. Času dost."
Konečně se objeví zákazník pan Riquelinque.
Vysoký, štíhlý, šedivé vlasy, v ruce kufřík
Kolem se ochomýtá vrátný, otevře dvířka
auta a nastaví ruku pro zpropitné. Zákazník
vstoupí do auta, omluví se šoférovi, že musel čekat. "Spojení do Ríma lehce chytneme'.'
Auto vyrazí přesně o půl osmé. Za pět minut zabočí napětiproudovou dálnicí,která
obkličuje Paříž. Na křižovatce míří na zápac
"Proč jedete na západ?"ptá se užasle host.
"Tam je letiště Orly."
"Já nechci na Orly, chci na letiště Charles
de Gaulle-letím s Alitalií."
"Vrátný řekl, že na Orly."
Šofér musí zachovat směr, ale jakmile dojede k výchozí silnici, zamíří na sever.
"Musím být včas v bance Ambrosiáno,"vysvětluje dosud mlčící zákazník. "Mám továrnu
na hračky a nedávno jsme dostali velkou za
kázku-hotový zázrak. Hlavně do Ríma. Dnes
projednám finance s generálním ředitelem
vatikánské banky Ambrosiáno a podepíšeme
smlouvu. Ani o hodinu se nesmím opozdit,
řekl římský zákazník. "Jinak přijdu na mizinu."
"Nebojte se. Dojedeme včas."
Náhle auto prudce zabrzdilo. Je 8,40 hod.
Zákazník zbledl leknutím :"Co je...?"
"Neštěstí na silnici. Běžím se podívat."
Před nimi se srazil prázdný nákladák s jiným, plným ryb. Bedny zatarasily silnici.
V 9,12 se šoférovi podaří zařadit na jinou
silnici k letišti. Dojede včas. Pán platí.
"Počkejte chvilku,"prosí šoféra,"kdyby neletěla Alitalia, pojetí z Orly Air France."
A skutečně. Alitalia neletí, musejí do Orly.
Tam startuje do Rima Air France,v 11 hodin
Továrník sedí ztrnule, už nemluví.
"Máme silnici skoro prázdnou,"povzbuzuje
ho řidič. Zákazník se trochu uvolní a
uklidní se.
Jenže za chvilku zase blikají před nimi čeřvená světélka. Šofér utíká dopředu, podívat se, co se děje.
"Zlé neštěstí,"oznamuje zákazníkovi,"plnou
silou do sebe vrazily dva autobusy a přimáčkly mezi sebou osobní auto. Čtyři mrtví!
"Nemůžete přejet čáru a jet přes pole?"
"To si může dovolit jen sanitka a policie.
Jinak je to trestné, pokuta a vězení."
"Musím být v Římě včas,"továrník div nepláče."Ředitel banky má dovolenou a jen
kvůli mně přijede na den do Ríma. Kdybych
tam nebyl, zruší smlouvu. Můj Bože! Jak
dlouho to bude trvat, než silnici vyklidí?"
"Nu - hezkou chvilku. Zavolali hasiče,

[Když je konečně silnice volná, je 11 hodin.
[V té chvíli právě letadlo do Ríma vzlétá.
|"Snad chytneme letadlo do Ríma přes Nizzu,"
[Zoufalý továrník utíká k informacím a vrací
I se trochu radostněji.
_״
["Příští letadlo odlétá ' okamžitě.Ředitel banky
[ještě v Římě není. Prý přijede až v 17 hodin.
Máme štěstí."
Řidič ještě chvíli otálí. Doufá, že jeho zákazník
letadlo chytne. Loudá se k zábradlí letiště a co
vidí?
Na zemi u letadla se svíjí v bolestech jeho zákazník. Co se stalo? Když vystupoval jako
první do letadla, uklouzla mu na stupátku noha, spadl a zlomil si ji. Musí do nemocnice letadlo odjíždí bez něho. A továrník se obrací
k šoférovi, který mezitím přiběhl! k místu
neštěstí.
"Prosím vás, já musím do nemocnice. Vezměte
k sobě mou aktovku, jsou tam doklady, vím,že
jste poctivý člověk. Pečlivě ji opatrujte. A
zavolejte ředitele továrny na hračky v Normandii, telefonní číslo je v aktovce, aby přijel
hned do Paříže. Zamluvte mu pokoj v hotelu
a letenku na první letadlo do Říma."
Už jsou tu nosítka a nakládají ředitele do
sanitky.
Šofér se rozběhne ke svému autu, položí
aktovku na sedadlo a rozjíždí se k Paříži.
Všechno šlo jako po drátku. Když šofér vyřídí všechny rozkazy svého zákazníka, jde ho
navštívit do nemocnice.
"Letadlo váš zástupce chytil, jenže italský
zákazník dostal srdeční záchvat a leží také
v nemocnici. Generálního ředititele banky
Ambroziáno nemohou najít. Zmizel!"
"Tak jsem zničen!"naříká továrník,"celá naše
námaha byla úplně zbytečná."

Za dva dny poté letí světem zpráva: Vatikánská banka Ambroziáno udělala úpadek. Generální ředitel Roberto Calvi se oběsil na Iondýnském mostě. 18.června 1982.
Za týden se odvážil šofér ředitele zavolat, Ten
se zaradoval:"Je mi dobře, výborně,"jásal.
"Vždyť jste tvrdil, že továrna udělá úpadek.."
"To by udělala, kdybych byl podepsal smlouvu
v Římě. Hračky jsou částečně z olova a francouzská vláda právě zakázala používat na hráčky olovo. Nesmějí se ani vyrábět, ani prodávat
Kdybych byl podepsal smlouvu v Římě, byl
bych měl jen hromadu olova a udělal bych konkurs. A navíc, neplatná smlouva s bankou
Ambroziáno. Těch dluhů! Nezaplatil bych to
ani do smrti."
Byl to osud? Byl to zásah Boží? Co továrníka
zachránilo? Špatná informace vrátného šoférovi?
Zařazení na nesprávnou dálnici? Katastrofa s
rybami?? Srážka aut? Zlomená noha? Infarkt?
Sebevražda ředitele banky? Pan Riquelinque je
věřící člověk-zachránil ho anděl strážný.
P. Bellemare

a i zde nepřehlédnout odpověd
Boží na naše modlitby.
Kt&iý apoXtofát by byí
dnu
________

Nejúčinnější apoštolát je.
dobrý příklad těch věřících, kteří jsou nádšeni vírou. Avšak stejně
potřebná je snaha, předat
přijatý oheň činně, stýkáme-li
se s druhými lidmi.
Děkujeme za rozhovor!
President Jelcin nepodepsal nový zákon o
ochraně tradičních náboženstvích v Rusku pravoslavných, muslimů, židů a budhistů.
Potvrdil tím zákon z r.l99O-liberálnější.
Dumu-parlament-kontrolují komunisté a národ,
konservative!. Sv.Otec prosil 24.6. osobním
dopisem Jelcina, aby zákon neschválil, ale
Alexij II.Jelcina vyzval k podpisu.Apoštolský nuncius Mons.Ján Bukovský řekl v rozhlasu Echo Moskva, že je naděje, že se vypracúje nový zákon, který respektuje mj.i nábož.
práva, v mezinár .ťmluvě, vypracované ve
Vídni a v Helsinkách._____________________
V Santiagu de Compostella/Spanělsko/zahájili
23. 7.na podnět papežské rady pro media evrop
ské setkání universitních studentů-zakončem
30. 7.Areopag Evropy/starořecký nejv.soud v
Athenách/evangelizace a media-heslo sjezdu.
Archivy o dějinách katol.Církve v Číně, uložené v Hong-Kongu, byly 1.7.tr.přemístěny
na Taiwan. Je v nich mnoho informací o životě Církvi věrných katolíků v Číně,ty povážují komunisté za "podzemní", Komunisté by
archivy zneužili, resp.zničili.-US státní
departement se cbává omezení náboženského
života v Číně.___________________________
23.7.uplynulo ISO let od chvíle, kdy Pius IX
obnovil patriarchát latinského obřadu v Jeruzalémě. První patriarchové byli Italové,
ale v prosinci 1987 jmenoval Řím patriarchov
Michaela Sabbaha-Pale stince. Od dob sv.Fran■
tiská pečují o posvátná místa františkáni,
Nyní se snaží opravit řadu míst, jako příprávu na r.2000 a organizují kurzy průvodců.
Are.z Tirany R.K.Mirdita posvětil v městě
ulici na jméno sv.Jan Bosko.- V Ženevě zase
nazvali ulici jménem dávno zesnulé čarodějky
Arcib.Carlos Manuel de Céspedes,gen.vikář
arcib.kard.Grtegy v Havaně prohlásil, že
největší nebezpečí pro návštěvu sv.Otce v
zemi nepochází z nitra země, ale od kubánských
emigrantů v USA,hl.na Floridě. Mají velký
vliv. Vzdor komunistické propagandě žije ע
zemi po 40 ti letech 89 proč.katolíků-prakj
tikajících je mnohem méně/asi jako ve vlasti/
Uplynul rok od smrti Rafaela Kubelíka.-Loni
80 let od smrti P.de Faucaulda-nar.se 1858.

CO
NOVÉHO VE SVÉTÉ «
Správa národní poutní svatyně ve Washing‘'
t.oně- Neposkvrněného Početí P.M.dala
25.000 dot.na dokončení oprav kostela stejné■
ho jména v Moskvě. Rektor US kostela, který
sbírku uspořádal, ji osobně předal v Moskvě
Jozefu Zenietskemu-saleziánovi, faráři této
svatyně. Už na něm pracují polští zedníci,
komunisté ־jej silně poškodili. Rektor z USA
prohlásil doma, jak na něj zapůsobilo nádšení věřících. V neděli se tam slouží mše sv.
•v ruštině, polštině, španělštině a korejštině-celkem 6 mší sv.,a kostel je přeplněný.
Bavorské vedení potvrdilo, že ve třídách za:se budou viset kříže. Nepřátelé kříže se odvolali k nejvyššímu soudu._________________
20.setkání mladých Evropanů, organizované
Taize, se má konat 29.12.-2.1.1998 ve Vídni.
19 anglikánských biskupů vysvětilo na kněze
činné homosexuály. 16 jiných zaměstnalo vědcmě homosexuální duchovní. Několik biskupů
anglikánů, zavrhlo 14.7.výsledky ankety o
homosexualitě v angl.církvi. Oficielně povolili tento sodomský hřích biskupové r.1991,
ale jen pro laiky, zamítli jej u duchovních.
Po setkání kněží v Yamoussoukro/Pobřeží Slonoviny se má konat další r.1998 v Mexiku Guadalupe, r.1999 v Jeruzalémě a r. 2000
V Římě.___________________________________
Zdá se, že sama policie uveřejnila tajný
seznam 41 kandidátů na biskupský stolec ve
Vietnamu. Může to narušit mezicírkevní vztahy.________________________________
Madarský tisk hlásí, že sv.Otec by měl 9.11.
blahořečit biskupa z Györu Vilmose Apora/53/
R.1945 se snažil chránit ženy před zneuctěním ruskými vojáky a ti ho zastřelili._____
Švýcarská a německá Missio protestovaly proti
cestovnímu průvodci Mhrco Polo, který píše
příznivě o sexturismu v Bangkoku.__________
Belgický kard.Daneels byl znovu mezinár.radou zvolen v Londýně předsedou Pax Christi.
12 z 15 ti členů zvolilo také Danu Němcovu.
Cenu Pax Christi dostal P.Domingos Soares a
M. K. Martins Gruzová. Zvolili 12 nových členů.
Pius־XII.svatořečil 20.7.1948 L.M.Gřignona z
Montfortu/1673-1716/. Týž den, ale letos,začíná Montfortský rok-do r.1998. Bok je na počest světce, hlasatele úcty k IVhtce Boží a
zakladatele Společnosti Rhriiny.___________
Turecká vláda požádala italskou ■o vydání Ali
Akca-bude-li propuštěn, půjde v Turecku zase
'do vězení - za vraždu novináře.____________
Deník"USA Today" uveřejnil 21.7.rekord-1996
[bylo v zemí 75.000 vězeňkyň, o 9,1 proč .víc
než r.1995. Zvýšily se tresty na obchod s
:drogami -to asi způsobilo tento zjev.,_____
Řřed 80 ti lety zemřel G.Marconi. Vystavěl I.
\rozhl.vysílačku ve vatikánských zahradách-za
\Pia XI. - M.Tereza se už vrátila do Indie.

HLEDAL UPéímnÉ...
o htáin&kých
ctnostech A ■tavného anglického konve
*.tity z angtikan&tvZ nejen o jeho
živote, ate -i o jeho ptáci, titetá
*
ni -i vě-decké. Jak doXei J.H.NEWMAN
k v-díe?
Narodil se 21.února 1801 v Londýně,
jako nej starší z šesti dětí. Otec byl
bankéřem.
"Xychovávali mě od dětství tak, že jsan rád
četl Písmo. Ještě mi nebylo ani patnáct a už
jsem věděl, co mám věřit. Katechismus jsem
znal dopodrobna__ Před svým obrácením jsem
byl hodně pověrčivý, "píše ve své Apologii pro
vita sua/obraně vlastního života/. "Když jsem
vstupoval do temnoty, požehnal jsem se...
Nikdo mi o katolické víře nic neříkal, znal
jsem jen její jméno...
V OBCI BYLA JEDINÁ KATOLICKÁ RODINA,
znal jsem jen jejich jména. Ve škole byl jeden nebo dva katolíci, ale naši si dávali
pozor, abych se o katolické víře nic nedověděl Snad ani neměli na mě vliv..."
Byl vynikajícím žákem. R.1816 se dal zapsat
do Trinity College v Oxfordu. Za dva roky dostal univerzitní stipendium a r.1820 dosáhl
první akademické hodnosti-stal se bakalaureátem umění. R.1822 ho přijali za člena v Oriolu, středisku oxfordského intelektuálismu.
R.1926 se stal profesorem a brzo poté vikářem
u chrámu Panny Marie v Oxfordu. S přítelem
Froude-em se vypravili na cestu do Říma a po
Středomoří.
״NA CESTĚ JSME SE KAT0LÍK&4 VYHÝBALI, ״
napsal později. Viděl jsem jen to vnější, o
hlubokém, skrytém životě katolíků jsem nic ne
věděl...Na Sicílii jsem dostal horečku..!Můj
sluha myslel, že umírám a prosil o mé pokyny.
Vyhověl jsem mu, ale říkal jsem si:"Nesmím
umřít!" Opakoval jsem to a dodal:"Neboť jsem
se neprohřešil proti světlu." Dodnes nevím,
co jsem tím myslel...Ležel jsem tři týdny a
ke konci května jsem jel do Palerma. Dřív,než
jsem 26.května vyšel z hostince, usedl jsem
na postel a rozplakal se. .Můj ־sluha, který
měl o mě pečovat, se ptal, co mi je. Opakoval
jsen :"Mám vykonat velkou práci v Anglii!"
SÄAomžHu/e.

Jakmile se seznámil 8 Freuden,
názor panalu mizel.
•
R.1833 vydával Traktáty pro doby a vysvětíoval je z kazatelny. Byl prakticky hlavnou Oxfordského hnutí. Přečetl
Millerovy dějiny Církve a zajímal se
o sv.Augustina. Pak studoval církevní
Otce a tradici. Začal pochybovat o pravosti anglikanismu. R.1841 prožil v
Littlenore tři roky v postě,studiu a
modlitbě, zřekl se důchodu a veřejně odvolili
své nepřátelství vůči Církvi. R.1845 se stal
katolíkem a r.1846 byl v Římě vysvěcen na kněze
Domů se vrátil jako člen Oratoria sv.Filipa.
POSTAVIL SE PROTI NĚMU CHARLES KINGSLEY
Pomlouval ho v Maanillanově  ־magazínu. Proti
osočování napsal Newman knihu Apologii/Obranu/,
v níž popisuje svou cestu k víře. 4 věci pávažoval za podstatné:Bůh, dědičný hřích, svědomí
a Kristovu Církev.
"Začínám tedy s bytím jednoho Boha/což je pro
mne tak jisté,jako mé bytí, i když se snažím
toto bytí logicky odůvodnit, nacházím těžkosti
v tam, abych to udělal způsobem, který by mě
uspokojil/, dívám se na svět lidí a vidím obraz, který mě naplňuje nevýslovným smutkem.
Prostě se zdá, že svět obvinuje z klamu tuto
velkou pravdu, kterou je naplněná celá má bytost; její vliv mě je proto nevyhnutelně ohranú:jící, jako kdybych popíral, že sám jsem.
!KDYŽ SE DÍV7Ý4 DO ZRCADLA
a neviděl bych v něm svou tvář, měl bych asi
stejný pocit, jako když sešívám na živý, čin;ný svět a nevidím v něm obraz jeho Tvůrce...
:Kdyby nebyl tento hlas, který tak jasně mluví
:v mém svědomí i srdci, musel bych být nevěrcem
[nebo pantheistou/všechno je bůh/,nebo pohaněn.
[Mluvím jen za sebe. Nechci popírat sílu důkazů
:které plynou z hlavních skutečností lidské spo:lečnosti, ale ty mě nezahřívají ani neosvěcují:
:neodstraňují chlad mého zoufalství, nerozvijei jí květy a listy,které by ve mně rostly a potě:šily mou mravní bytost. Dohled na svět je jako
prorokův starý pergamen, plný"nářků, smutku a
bolesti". Chápat svět v jeho plnosti... znamená
zděsit se. Ale v něm cítím hluboké tajemství,
které je nad lidským řešením..."
1878 se stal Newman kardinálem. Zemřel 11.srpna 1890 a je pochován v Rednale. Krámě teologických knih psal i prosu, a básně tak kvalitní,
že patří mezi mistry anglického písemnictví.
:Od chvíle, kdy se stal katolíkem, zmizely jeho
:pochybnosti dokonale. Byl klidný a spokojený.
:Bylo mu, jako kdyby se po bouři vrátil do pří:stavu. Jeho strach a obavy zmizely.
*Mé štěstí je proto dodnes neporušené," napsal.
A tak radostně a bez pochybností žil do smrti..
Ted se připravuje jeho blahořečení.

TOUTO PRÁCÍ, TÍMTO DÍLEM BYLO JEHO OBRÁCENÍ.
Cestou k domovu napsal nejkrásnější báseň
Lead, Kindly Light. /\ted mě, laskavé světlo/.
Ostatní básně vyšly ve sbírce Lyra apoštolica
/1834/. Když se vrátil Newman danů, zahájilo
činnost tzv. OXFORDSKÉ HNUTÍ. On a jeho přátelé začali obhajovat učení o apoštolské postoq
nosti. Drželi se zásady základů víry/dognat/,
svátostí a odporu proti Římu.
"JAKO MLADÝ JSEM MYSLEL, ŽE PAPEŽ JE ANTIKRIST^: HÍAPALI C1PR1MNE - Štefan Senčík, T.J.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

20.7.se sbíraly v naší vlasti při mši sv.
peníze pro Charitu k napravení škod, způso
bených povodní. Také sbírala pokrývky,jídlo, potřeby pro děti, léky ap. Připojily
se i jiné Charity.-Olanoucký arcibiskup
sloužil mši sv.v Troubkách, skoro úplně
zničených a mj.řekl, že katastrofa je příležitost k zamyšlení./Každou událostí k
nám Bůh mluví, jen nastavit uši. Bůh třestal Izraele, aby jej zachoval čistý pro
příchod Mesiáše. Poslední biblický trestzničení Jeruzaléma, smutně prorokoval Pán.
/Mk 13,13.,Lk 21,5-24/. -Také švýcaři,Kanadané a j.zorně pomohly postiženým oblasven.Kvůli záplavám odložili oba arcibiskupové dovolenou a navštívili postižená místa .-V Olomouci to zničilo 150 domů.-Tzv. ■ ־
Glügckskette v Lausanne nasbírala přes
milión franků. -Státní tajemník Vatikánu
kard.Sodano poslal jménem sv.Otce soustrastný telegram areib.Graubnerovi.-Hodně
škod utrpěl Vratislav/PL-kde se nedávno
konal eucharistický kogres. Charita otevře
la zvláštní konto pro posti ženě/i slovenská,
K 7000.vyA.mučednictví sv.Vojtecha vydaía
Vatikánská poXta známku o 850 £-od českého
akad.matíáe Suchánka. Stejný obstaz je na
známkách českých,poíských,madasts. a němec.
30.6.odletěl do Bulharska provinciál saleziánů, P.Benno Beneš. Navštívil sekretáře
starosty města, ředitele nemocnice a chlapecký tábor. S ním byl v zemi i P.šímčík.
15.8.ostavit biskup Lobkouiicz sixíb/tné
kněžské
____________
Do 9.11 .bude v Paříži při svět .dni mláděže na měsíc vystaveno 200 děl z vatikánských muzeí na téma Petr a Řím-20.st.tvůrčího nadšení. Příští svět.den •mladých bude
r.1999 v Římě, také s výstavou.
Mons .Piet/to Pennacchínin, taj.jedne vátikánské komise, navrhuje použiti Intennetu
k spiav edtivému siozdětení kněží na světě.
Máto je jich v Latinské Amestíce a v AjftZce.
Letos uplynulo 320 let od nar.J. Blažeje
Santiniho/1677-1723/jednoho z největších
barokních architektů, tvůrce barokní gotiky a představiele dynamického baroka. V
naší vlasti je řada kostelů a poutních
chrámů, které sám vytvořil. Pocházel z tře
tí generace italské sochařské rodiny, usazené dlouhá léta v naší vlasti.
_____
Citský min.spsiavedínosti vyset/iuje Činnost
sekty Moon, vydává si totiž vNika/iagui
týdeník Tiempos e£ Mundo. Je nebezpečná.
Biskup sv.Metoděj vybral za svého nástupce
Gorazda"muže svobodného, dobrého znalce
latinských knih a zbožného." 26.7.-v předvečer svátku světce posvětil biskup Liška
nový zvon v Horažďovicích /Goražčovice/.

Na světový den nemocných, vyzval sv.Otec příbuzné nemocných a jejich farnost, aby nenecháva-O!
li nemocné o samotě. Cbčas je navštívili. **
Ptavo-0£at>׳tc
uy-óíavt novou feaZedtaíu. na SibVíi,
a Heky \mah. Stahý kostet sověti zničili.
US producent Mario Biasetti natočil dokumentární
film o švýcarské gardě. Jak gardisté žijí, jaký
je výcvik ve vatik.zahradách a pod. Vznikla za
Julia II.r.1505 ochraně papeže a jeho sídla. Už
r.1506-22.11.přišlo do Říma 160 Švýcarů. Při tzv.
Sacco di Rona, kdy většinou protestantské vojsko
zpundrovalo Řím, pod vedením geniálního Frundsberga, padlo 147 gardistů a 42 se jich zachránilo v Andělském hradě s neprczíravým papežem Klementan VII. Jejich uniformu v barvách rodu Rfedici, navrhnul J. Repo nd. ________________
Wt.Ciafyton a Z.Piatek, byv .vysoce $anketonahi komanistu, pujdou znovu. páed soud. Nabádali k zavhažděni polského kněze J.Popieluszka-ktehý byt
zavhažděn na. jejich podnět 19.zá)ií 1984._ _ _ _ _ _ _ _
Vídeňský arcib.Schonborn chce povolit nekatolickým manželům, sezdaným s katolíken, aby směli za
určitých podmínek-hl.vyznání svátostné přítemnosti Páně v hostii, přijímat s katolickým manželan
Tělo Páně. Církevní zákoník-kánon 899-923 něco ta■
kového nedovoluje. Je také kánonem 908 zakázáno,
sloužit mši sv.s knězem jiného obřadu nebo
dokonce s nekatolíkem - pastorem a pod.
_____
Neinfiohmovany útok kahd.Vtka photi vynikajícíma
měsíčníku Repoht měl za následek, že hedakce byta zahhnata spoustou děkovných a povzbuzujících
dopisu._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jen 14 gynekologů v Bavorsku požádalo podle nového zákona o povolení, provádět umělé potraty.
Smějí z toho mít jen 25 proč.celého pří jmu. Žena
před potratem musí navštívit poradnu. Německý
ústavní soud chce nařízení Bavorska prozkoumat.
Novou komisahkou UNO pho tidska phava je Ihka M.
Robinsonova. Její postoj k povolení pothatu nesouhlasí ó učením CZhkve a chovala se velice neuctivě phi aadZencZ a sv.Otce._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Biskup Haas jmenoval pro Horgen/Švýcarsko vikářem Thomase Rellstaba. Laické katol./?/ sdružení
se proti nšnu postavilo. Statečný vikář neustoupil. Na jeho stranu se postavil i pcmocný biskup
Henrici-jezuita. Vzdor tomu, že mu to laické
sdružení zakázalo, nastoupil vikář v červenci
službu. Případ rozvířila media, která nemá o církevním právu ani tušení a celou věc ještě zhoršila. Katolíci trpí při pohledu na pronásledování Kristu věrného kněze. - Podle církevního zákona nesmí být suspendovaný kněz zaměstnán v církevních službách jako jáhen, laický teolog, katecheta ap.V některých švýcarských diecézích do
biskup trpí. Nesuspendovaný odpadlík je vyloučen
z Církve.______________
________________
1/ sev.K0h.ei -komanistické-umíhá od h.1994 hočně
20 phoc.dětZ. -Roční bilance sv.Stolce je pozitivní.Vydat na 300 mit.ßhanka, zůstatek skoho pat
mit.Hodně stál nový dam pho hosty a ophava y$hodo do musejí. -Na SibZhi žije milion katoteku
jinak je jich v Ruska 300.000.

je milost,*připaměl si P.Gastofi,
KAŽDÝ BYL VHNUTÍ ODPORU "Všechno
a pak je i pro řezníka vyhlídka. Pan farář

Je po válce. Jedna kolabonantka zemňela,
dnuhé dvě se hlásí k” hnutí odporu"ačkoliv
byly obě udaváčky. Jen P. Gaston pnohlásí,
ze v hnutí odponu nebyl, ačkoliv pomohl s
nasazením života anglickému letci dostat se
do neobsazené části Fnancíe a ujal se opuítěné židovské dívky.

Paříž je osvobozena. Jen z předměstí je ještě slyšet střelbu. A Církev Páně pokračuje
ve své službě a hlásá nadpřirozenou úctu k
Bohu, protože Bůh posílá na svět stále nové
duše a staré si volá k sobě zpět.
Mezi staré duše, které se vrátily k Bohu,
patří také dáma s četnými styky. Na faře
kostela sv.Chlodvíka se hovoří o podrobnostech pohřbu. Má být tak skvělý, jak jen poměry dovolují. Pater Moune, který právě sun•
dal obraz maršála Pétaina a pověsil na jeho
místo obraz generála de Gaulla,řekl, že měla se svou smrtí štěstí. Jinak by ji obžalováli z kolaborace. P.Ronsard, který jí udělil svátosti umírajících, prohlásil, že byla správnou Francouzskou, protože poslední
slova byla: "Ať žije generál de Gaulle!"
A že je rád,že připojila ještě něco jako:
"Ježíši, smiluj se nade mnou." Pan farář se
vyslovil mímějvětšina lidí se v Němcích
trochu zmýlila, ale on sám nepochyboval o
vítězství spojenců. P.Ronsard se zeptal, máli při pohřbu použít bílé barvy, když nebožka nebyla vdaná, ale pan farář řekl, že v
tomto případě by byla nej lepší barva šedá.
P.Gaston se divil.Celou válku tvrdil P.Moune, že jen přítomnost německého vojska zachránila Francii před anarchií. V mnoha kázáních tvrdil, aby křesťané byli vděčni maršálu Pétainovi, že se Francie vrátila k víře
Ani pan farář, ani P.Moune nesouhlasila s
tin, aby P.Gaston pomohl Vilmě/židovcepj;./
Určitě jeden z nich Vilmu udal. Avšak P.
Ronsard hlásal z kazatelny, že Bohu jsou milejší pole Boží než průmyslová. V poslední
době ovšem ne moc často. P.Moune ještě před
3 měsíci souhlasil v zákristii s německým
polním knězem, který tvrdil, že spojenci se
nikdy neodváží přistát ve Francii.
Pater Gaston nepochyboval, že jeho spolubrat
ři to myslí se svými prohlášeními o své lásce k vlasti vážně. Byli jen slabí, a ze slabých lidí zbudoval Bůh svou Církev. Zázrak
Církve je svědectví, že Duch sv.ji stále
drží pohromadě.
Dáma se známostmi nebyla jediná, kterou povolal Bůh ze světa-ale Bohu díky-pcmaleji.
ľaké řezník ,který od r.1901 nebyl na mši sv,
zenřel a kněz si nebyl jist, jestli svých ;
hříchů řezník opravdu litoval.
[

|má sloužit druhý den mši sv.za dámu se známostmi
{a v poledne bude sloužit mši sv.za řezníka Pater
jGaston.
{PO tomto ujednání se rozloučili a P.Gaston vyšel
{na ulici. Byl pozdní večer, nebe nad kostelem by{lo modré. Z dálky bylo slyšet střelbu, ale lidď
{si už na osvobození zvykli a nevěnovali tornu po{zomost. Ve výloze s nádhernými věcmi už nebyla
»umyvadla a vany ;růžové,světlezelené a žluté,
{ale červené, bílé a modré - barvy francouzských
►vlajek. Každý se zastavil a obdivoval to.
Q
{Paní Boulonová a dáma s proměnlivým životem a**
{ústředním topením mu vyprávěly, jak vítají vítěz׳
{ství spojenců, které stále statečně předvídaly.
»Ona a její přítel byli celou tu dobu v hnutí od{póru, ale nemohli to nikomu prozradit, protože
{to bylo tak tajné, že o tan nikdo nevěděl. Paní
{Boulonová prohlásila, že i ona byla v hnutí od► póru, ale i ona to musela velice tajit. Obě to
►považovaly za báječné, že měly odvahu, být v hnu{tí odporu, aniž to jedna o druhé věděla.
{Ptaly se P.Gastona, byl-li také v hnutí odporu
{a zděsily se, když jim řekl, že nebyl. Každý měl
*povinnost patřit k hnutí odporu, řekly, že skrý{val židovku, dobrá - ale to není taková statečInost, jako patřit k hnutí odporu.
► Kostel ještě nezavřeli. Vstoupil dovnitř, aby se
• pomodlil. Jenže uvnitř byl takový rámus, že by״lo nemožné se modlit. Za hlavním oltářem připevjňovali dělníci francouzskou, americkou a brit[skou vlajku. Ba i vlajku s kladivem a srpem,
[protože pan farář řekl, že Rusové také bojovali
[za spravedlivou věc, i když Stalin ještě v někteirých věcech křesťanství nepochopil správně.
► Nad zpovědnicí pana faráře odstraňovali nápis:
; "Man spricht deutsch.  ייa dali tam zase nápis
["English spoken".
[Pater sice nebyl přesvědčen, že Pán chtěl Fran[cii svobodnější než ostatní země, ale poděkoval,
(že Francouzi jsou zase spokojeni. A děkoval Bohu,
(za zachránění Vilmy a prosil i za naneckého dů(stojníka, protože ten byl k Vilmě dobrý./Byl to
•Gestapák, který se do Vilmy při přehlídce toilet,
• které také předváděla, místo aby ji zatknul a
[poslal do koncentráku, zamiloval a zatajil, že
[je židovka. Později komunisté z"hnutí odporu"oba
[popravili a Pater Gaston popravě ušel jen proto,
[že včas přišel jeho přítel z I.svět.války-kanuInista/. A především děkoval Pater Bohu, že Fran!couzi jsou zase jednotní. Modlil se za požehnání
(Boží všem národům. !A to všechno v tichu, protože
!kladiva zmlkla a dělníci odešli. Večerní slunce
padalo skrze barevná okna a vlnilo se na hlavním
oltáři modře, zlatě a purpurově. Byla to nádherná
hra barev. Bylo tam málo lidí. Zklamalo ho to,
měli přijít a poděkovat Bohu za osvobození Paříže. Když jsou v nouzi, přijdou Boha prosit,
!ale když je; po nebezpečí, jdou raději tančit.

OBTÍŽE HRDINŮ
Kdo bez zkoumání přijímá všechny názory,
je ovšem osel. A ten, kdo se vrtá v kaž■
dé maličkosti, není o moc lepší. Jsou názory, které potřebují čas, aby se rozvinu
ly-pak se o nich může rozumně mluvit. V
Andersenově pohádce o ošklivém kačátku ho■
voří autor o právě vylíhlán zvířátku, na
kterého se každý na dvoře díval jako na
něco ošklivého, odporného. Avšak časem vy■
rostla ze zdánlivého kačátka labuť, půvab
ná a nádherná.
Z církevních dějin vím, že bylo dost přípádů, kdy církevní vrchnost odmítla nebo dokonce zakázala leccos, co se jí napřed ne•
zdálo, ale vyvinula se z toho zdravá reforma Církve. Obtíže světců s církevní
vrchností, ba s inkvizicí, nebyly vzácné.
V min.století pronásledovala Církev prof.
Ozanama, dnes ho prohlásila za blahoslaveného. Kard. Mindszentyho vyhnali více méně
z Říma/tehdy bylo na vlivných místech mnoho svobodných zednářů/, ačkoliv ho pozval
sám Pavel VI., dnes jsou v Římě podklady
pro blahořečení tohoto svátého vyznavače.
Ani sv.Ignác a sv.Terezie Veliká to neměli
s církevní vrchností lehké. Kolik velikáni
kolik řeholí se bezradně dívalo na nespráu
ná nařízení slabých nebo ovlivněných papežů.
Nyní to výčitka.  ־Leckteré novorozeně vypadá tak"oškubaně", že se ho zděsí jeho
vlastní matka. Proč by to mělo být jiné
u Matky Církve? Na vrcholu jsou také jen
mýlící se a slabí lidé. Dobrá věc se vždy
prosadí, protože ji prosadí Bůh sám.
Všechno však potřebuje svůj čas, než to
dostane správnou podobu a nevadí mu, když
nějakou dobu musí sténat pod kritickým
louhem.
Doufejme, že dnes se církevní úřady v této věci polepšily. Bylo by nespravedlivé
tvrdit, že bývala dřív málo spravedlivá
či netrpělivá.
Dnes, jak se zdá - je kritické zkoumání
věřících spíš odpor proti autoritě, která
nesouhlasí se vším, co si"touhy církevního lidu"pod vedením nepřátel Církve vymyslí a ostře žádají. Bylo by nemoudré od
vedení Církve, přijmout tyto "požadavky"většinou proti učení Kristovu, nebo odvolat z místa dobrého a věřícího biskupa
jen proto, že se odváží statečně postavit proti zlořádům, vyčistit teologickou
fakultu od heretiků a pod.
Už dávno zjistil Řím, že tzv."teologie
osvobození"je maska kanunistů a fráze
"touhy církevního lidu" je snaha svobodných zednářů, dorazit Církev. Pak je kritiká na místě-spíš"sebekritika", že vede
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ní Církve dříve neodhalilo tvář zla.
Dnešní "kritické zkoumání" se omezuje často jen
na jedinou myšlenku, jediné jednání či plán a
prozkoumá to, jestli to souhlasí s "duchen času','
ale ne s "duchem Kristovým" a katolickým katechisnem. K správné kritice totiž patří rozsáhlé
a hluboké vědomosti a dnešní kritici jsou většinou"amatéři". Odborník zná historické modely a
lehce zjistí, jestli "moderní "krok posunuje Církev dál nebo ji oslabuje a zohavuje. Encyklika
svátého Pia X.-Pascendi-napsaná před 90 ti roky,
odhaluje škodlivé myšlenky a názory, které naivně a beztrestně hlása jí "odborníci", ačkoliv jejich názory už dávno svátý papež odsoudil.
"Kritický zkoumač"tyto vědomosti nemá, proto také výsledky za nic nestojí. Je to jakýsi druh
hochstaplerské práce. "Kritické zkoumání"se dnes
stalo jakýmsi"koníčkem". Pěstuje-li "koníček"v
soukromí, je to jeho věc. Me převede-li se na
veřejnost - uvěří tomu řada ne právě chytrých lidí-někdy-ba často-to vede k oslabení a ztrátě
víry a k odpadu - zradě. Spoluvinen je"hochštapler"a ovšem biskup, který včas ničivý proud nezarazí - pravdou nebo právními zákroky.
Kritické zkoumání je jistě samo o sobě dobré a
nutné. Napřed si ale musí člověk podrobně všimnout sám sebe a toho, odkud "kritické zkoumání"
přichází, žije-li kritik poctivě z víry nebo
se v pozadí krčí žena či řada nenanželských dětí.
Až si zjistí poctivost kritika, jeho bezúhonný
život - pak začne zkoumat i jeho názory. Ve světle učení víry a Nového zákona.
Reformovat může jen ten, kdo je sám zreformovaný.
Plodné reformy vyšly z řad světců, sv.Dominika,
sv.Ignáce, sv.Dona Boská, sv.Jana od Kříže, sv.
Kateřiny Sienské, sv. Terezie Veliké a řady jiných.
Vlastnoručně vyrobení "reformátoři "mají obvykle
tučná konta-kde je ctnost chudoby?-a jsou-li to
přepychoví kněží,neslouží DENNĚ mši sv.
Správně reformovat může jen ten,kdo je blízko
Bohu a snaží se křesťanským životem stále víc
se k němu dostávat. Jasne řečeno - kdo napřed
reformuje svůj vlastní život!
Podle P.Michaela HOPATCZUKA, T.J. Viděn
00©©0eee00©0©00e0e©e00ee000eQe000e0©000000000e00,

V Polsku prý přechodně zastavili projednávání
uzákonění smlouvy/konkordátu/s Vatikánem, zahájené před 4 roky. U vlády jsou tam komunisté♦

Nejv.soud USA odmítnul návrhy zákonů 2 států US
aby se povolilo zabíjení nevyléčitelně chorých.
14.říj na má sv.Otec blahořečit fatimské vizionáře - Jancintu a Franciska._______________________

V Beneventu/Itálie zatkl po mši sv.policista zločince-obchodníka s drogami. Ten byl na mši, protože tam šla jeho dcerka k I.sv.přijímání.______
Pan V.V .Vostřez/75/z Kanady, vybral od členů KA
příspěvky na rok 1997-skoro 400 dolarů.-Čs.spolek Svatopluk Čech v Curychu zahájil sbírku pro
krajany, postižené povodněmi. Mnoho, obcí je zpustošeno, jedna docela smetená z povrchu země.

chce dostat občanství v hospodářsky a poli|ticky bezpečné zeni. Nemusí to véstjBe katastrofě,
HODÍŠ SE PRO MANŽELŠTÍ [ženě
když jeden z nich nepovažuje manželství jen sa

Známe návod, který by zaručil šťastné manželství? Těžko. Když cítí mladí lidé, žeq
je "něco" k sobě přitahuje, rozhodnou se /
jít společně životem. Proč? Je to podvědomí? Nebo zdravý rozum? Nebo vůle? či se
mladý muž rozhlíží po dívce, která by byla vhodná pro manželství? Nebo se dívka
chce za každou cenu vdát a sáhne po prvním
muži, který o ni projeví zájem? Někdy mají
mladí lidé všechny předpoklady k šťastněnu
manželství-a přece manželství ztroskotá!
Uvečme.pár předpokladů, které sice nezaručují šťastné manželství, ale jsou důležité:
NEVSTOHJJTE DO MANŽELSTVÍ PŘÍLIŠ BRZO!
Mladý člověk musí citově dozrát-jinak je
nebezpečí, že se oba sobě odcizí. Je možné
že zralejší strana doplní nezralost druhé,;
ale jsou-li oba nezralí, jsou to
"poupátka", ne květy a každý se
může pak rozvíjet opačným
směrem.
Zemědělec a dělník dozrává kolen dvacátého roku. 1
Vysokoškolák před úkončením studia má málo
příležitosti získat
ty životní zkušenosti,
které potřebuje k žaložení zdravého a trvalého
manželství. Studenská manželství se ־často rozpadají.
Vzplanou-a změní se v popel.
Manželství potřebuje trvalý
oheň krbu.
Inteligent dozrává kolem třicítky. Je to ;
dobrý předpoklad-ale ne jistota!-šťastného:
manželství. U vysokoškolaček je to podobné
"Sladké dívenky "nemájí přepoklady k ternu,
aby řešily všechny úlohy manželství. Často
si tyto ženy uvědomí samy sebe teprve skrze muže, kterého milují. Je dobré, když je
mezi manželi určitý věkový rozdíl, ne velký, ale ani ne malý. Je-li příliš velký,
jsou tu problémy rozdílných generací. Jeli příliš malý, žena dozrává dříve než muž
I pozdní sňatek má své nevýhody-ale zdaleka ne takové, jako ranný sňatek. Brát se
ve čtyřiceti, kdy už je jejich osobnost
dost ztuhlá a neohebná,se nedá doporučit.
LIDÉ SE MAJÍ BRAT JEN Z LÁSKY!
'Manželství z rozumu "se pro dnešní muže a
ženy nehodí. Nebývá v něm cit-a ten potřebují oba-hlavně žena. V tamto století jsou
lidé čím dál individuálnější, osobnostní. :
Tím ovšem ustoupil smysl pro společenství.:
I dnes se uzavírají manželství pro peníze.:
Někdy i proto, že cizinec z primitivní

finanční společenství. Ovšem dobré manželství musí stát na základech pevné lásky a s láskou
obětí se rozvíjet a prohlubovat.

,,LÁSKA NA PEVNÍ POHLED".
.
Mladí nesmějí zaměňovat-manželství za karikaturu
pcmíjivé, prchavé vášně nebo "lásce na první pohled". Trvalá, ryzí láska předpokládá soulad jak
těla, tak duše. Tedy i duševní zralost. Bez vědomí této zralosti, považují "nedozrálí"muži či ženy bleskovou vášeň za pravou lásku.Ta se však
vyčerpá v tělesné přitažlivosti a uvadne, leda by se k ní později připojil i duševní prvek.
IDEÁLNÍ LÁSKA?
Mladí si také nesně jí lásku idealizovat. U některých mladých křesťanů se kladl důraz jen na duchovní stránku lásky. Když se vezmou, s překvapením hlavně mladé ženy zjistí, že
je jim tělesné spojení odporné.
Proto je nutné, aby se výchova k
manželství neomezovala jen
na duchovní/nebo jen na tělesnou/stránku, na společné
názory a plány, ale zdůraznila se i důležitost tělesné
náklonosti.
i Některé ženy mají po delším
1 manželství pocit, že je už
* muž nemá rád, protože jí vyčí
tá, že ho dost nemilúje-i když
se provdala z lásky, proti vůli rodičů a hmotným zájmům.
Psycholog-nebo dobře vyškolený
zpovědník-kteránu se se svými pochybnostmi žena
svěří, brzo pozná její anyl. Dívčí láska byla
směs soucitu a příchylnosti k muži, který byl
snad sirotek, se zlou macechou, nebo měl jiné nezaviněné obtíže. Měla s ním soucit, chtěla se
obětovat a neuvědomila si, že v manželství nevidí
muž jen duchovní ideál. Ovšem jsou chytřejší ženy, které poznají brzo psychologii muže a přizpůsobí svůj vztah k němu i po tělesné stránce. Pak
se manželství uzdraví-rozvinulo se i v oblasti
erotiky. Když trvá ale na sván a neporadí se se
zkušeným odborníkem, brzo stojí před troskami
své ideální, obětavé lásky!
Ještě nebezpečnější je považovat manželství jen
za zákonný prostředek k tanu, aby měla děti. Volí si pak muže, vhodného otce budoucích dětí. Jako milenec ji nezajímá. Po narození prvního dítěte se věnuje jen dětem a myslí si, že muž splnil
svou úlohu a na víc nemá nárok. Pak možná potká
muže, který v ní vzbudí erotickou touhu a bez ro2
myšlení opustí muže a děti, rozbije rodinu a
zničí tak svou vášní manželství a opustí i to,
co považovala za nejdůležitější-totiž své děti.
Ignáce Lepp: Zdnaví duse.

ČERNOCH
V EVROPĚ
MÍZ(/

Otče,
dneA jAem byt na mZi av. Refet jAte mZ, že
když Ae mi AtijAká po domově, tak mám jZt d
koAteta, tam že je všechno jako a nás.
šet jAem, Otče, ate ted Ae mi jeZtě vťc
AtýAká. Byto mi nápadné,Qže v koAtete byto
tottk žen a tak máto muža. To mě udivito,
pnotože muj otec mt caAto áikávat, jak k
nám pňiáti pnvnč mtótonáát.
Pohtaván. aí vZech.no dobňe vyAtecht a pak
ňekt:"Zdá Ae, že váZ Buh je dobný." Pak^naAtoachati i oAtatnZ mažt denně miAionánum
a konečně Ae chtěti dát pokJitit. Když ate
Paten ňekt, že muAeji pni jit i ženy a dát
Ae pokJitZt, byt pohtaván pnoti tomu. Vn.žet
vetkou neč a nekt:" Vinám, že vát Buh je
vetký Buh vZech ZZdZ, a bude bn.zo i naZim
Bohem. Chceme ho poAtouchat, pnotože to,co
ndnizaje, je dobné a to tepZZ, než naZi
bohové, kte kdo tu má htavnZ Atovo? Muž nebo žena? Kdo je pohtaván? Muž nebo žena?
Kdo no zhoduje o vátce a o minu? Maž nebo
žena? Kdo prodává a kapaje? Muž nebo žena?
Na kom záviAZ, co Ae bude ve veintct dZt?
Muž nebo žena?"
VZ Žehni hned zvotatt:" To záviAi na muži.
Jen na muži'."
A začatá tančit tak dtvoce, že Paten doceta zbtedt.
"Vobná", áekt pohtaván, "pnoto muóZ být napňed kňeAŽanem muž, aby vZech.no Zto tak,
jak to Buh chce, a jak je to dobné. Pnoto
maiZZ napňed pokňtit náó, bitý Otče, a pak
tepnve ženóké. Poňádek mu6Z být'."
To aí munim myAtet, Paten, když yZdZm v
koAtete tottk žen a tak máto muzu. A žádný
z ntch nevypadá jako pohtaván. Rekt jAem
AÍ:"Když tu věňi jen tidé, kteáZ nemajZ
co mtuvit, pak to nenZ dobné. Pak Ae v zemi nebude vtádnout podte pnikázáni BožZch,
ktená jA0u dobná, ate podte vůte ttdi, a
ta nenZ vždy dobná."
Me bnzy jAem Ae potěZZt. Vidět jsem totiž
opitého maže. Jeho žena
mu hnozně nadávata a data
mu Z potZček, ate on byt
doceta Atabý, nic neZZkat
a ochotně knáčet vedte nZ.
U nÓA by ji tepnve za tijden pňipuntit k obědu.
Tu jAem aí pomyAtet:"Uncitě to zde vedou ženy, a je
to doceta Apnávné, že je
v koAtete tottk žen'.
SRPECH/ P 0 Z P R A
Obotunyve
"žena at je podřízena svému
muži..."/Ef 5,25/"Muž at má
svou ženu rád..."/Ef 5,25/.

POKLEKAJÍ PŘI POUHÉM
JMÉNU..!
ni 2.10.

; "Na mnoha místech se nešťastným způsoben podá: vá s^/.přijímání na ruku. Má to přispět k duchov: ni obnově a k prohloubení sv. při jímání? Zvětší
: se ľiluboká úcta, s kterou tento nepochopitelný
: dar přijímáne tím, že sv.Hostii vezmeme do nepo■ svěcených rukou-místo z posvěcené ruky kněze?
: Není těžké poznat, že nebezpečí upadnutí na zen
; u částí posvěcené hostie se mimořádně zvětší a
; rovněž nebezpečí zneuctění, ba dokonce vědomého
: rouhání. A co se vlastně tímto způsoben má
: získat? Mínění, že "dotyk rukou učiní hostii^ ~
: skutečnější" je přece ten největší nesmysl! Jjg
'.Vžůyž. skutečnost hmoty sv.Hostie zde není jád: ran tématu , nýbrž vědomí, pocházející z víry,
■ že sv.Hostie se stala opravdu Tělem Kristovým.
■ A k posílení tohoto vědomí je uctivé přijetí
; Těla Kristova na náš jazyk z posvěcené ruky
;kněze účinnější, než přijímání na neposvěcenou
: ruku. Anebo chce někdo zastávat naprostý omyl,
: že vnějším napodobením zvyku prvních křesťanů
: bychom mohli opět získat jejich vnitřní víru?
: Tyto zvyky byly tehdy dobré, protože tu existo: vala neotřesitelná heroické víra - víra, při
: které za vyznání Krista riskovali svůj život.
■ V době, kdy protiklad posvátného a všedního
; byl tak živý, v době katakomb, kdy úcta k po; svátnému byla tak veliká, byly určité formy
: možné. Ale prosté opakování těchto foren nemů: že nikdy víru zvykového nebo modernistického
:katolíka znovu oživit či jeho úctu prohloubit.
! Profesor Dr .Dietrich von Hildebrand
; ZPUSTOŠENÁ VINICE /Der verwüstete Weinberg/._
Přidá se česká biskupská konference ke zvyku
duchovně zpustošeného Západu? Pozná pozdě, jak
se ke sv.přijímání hrnou lidé, žijíci v těžkém
hříchu, náhodní návštěvníci kostela si půjdou
"pro oplatku"? Podávání Těla našeho Spasitele
na ruku zavinilo snad nejvíc sakrilegií svatokrádeží nejen v tomto století, ale možná
v celé existenci katolické Církve. Pravoslavní
a řecko-katolíci se připravují na přijetí Těla
Páně nejen pečlivou sv.zpovědí, ale i několik
dní modlitbami, četbou Písma sv., pokáním.
jedna z příčin, proč s námi
věřící pravoslavní nechtějí
nic mít.
JAK MOHOU ZAVÉST NEBO DOKONCE
VNUTIT VĚŘÍCÍM PODÁVAT TĚLO
PÁNĚ NA RUKU, když viděli na
Západě nesčetné svatokrádeže
a zneužívání Těla Páně šatanisty a jinými nepřáteli
Krista? Doufejme, že aspoň
zdravý rozum jim v tom zabrání-když už ne úcta ke Kristu.

SVĚTEC MĚL PRAVDU!
Pied 90 ti lety vyžel oknužní list-encyklika-sv.Pia X. Cínkev a vina začaty no z
hlodávat a ničit podobná nebezpečí, ktená poničila vína po' 11 .Vatikánu. Moudný
světec, jinak minný a laskavý, názně zanažil nejen encyklikou, ale i nůznými zá
sáhy ničivé pnoudy, ktené zachvátily celé teologické fakulty._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"...Nesníme však už váhat, protože ti,
kdo šíří tyto anyly, jsou nejen výhradně

mezi viditelnými nepřáteli. Ano - s velkou bolestí a zahanbením musíme prohlásit: Číhají i v nitru samé Církve. Jsou
tím nebezpečnější, čím méně o nich víme.
Myslím, vážení bratři, že mnozí jsou lai
ci, ale horší jsou ti, kteří jsou mezi
duchovenstvem. Ti -pod pláštíkem lásky k
Církvi, aniž by důkladně znali filosofii
a teologii, jsou nakaženi jedem bludu lží víry - a jsou to nepřátelé Církve.
Tváří se skromně, ale prohlašují, že jsou
reformátory Církve, drze se sjednocují,
napadají to, co je v Kristově díle nejsvětější a nešetří při tem ani osobu samého Vykupitele. Rouhavě a drze ho snižují na obyčejného ubohého člověka.
Budete se divit, že je povážujene za
nepřátele Církve? O tem, co se děje v
nitru jejich srdce bude ovšem rozhodovat
sám Bůh. Avšak kdo zná jejich učení, řeči a jednání, ten se tanu nemůže divit.
Ano - je to až moc velká pravda, že jsou
horší, než nepřátelé mimo Církev. Nejsou
totiž mimo ni, ale-jak říkáme-v samé Cirk
vi připravují plány, jak Církev zničit.
V samé krví Církve, v jejím nejhlubším
nitru, tam je nebezpečí a škoda je tím
větší, čím více učení víry znají. Navícsahají nejen na větve a ratolesti, ale i
na kořeny-na víru-na nejhlubší kořínky
víry. Je-li poškozen kořen života, rozši
ří se jed celým stromem. Každou část kaholické víry se snaží převrátit, poničit
ani kousek nezůstane nedotčený. Mají tisic způsobů, jak Církev zničit, při tam
jsou velmi šikovní a lstiví. Střídavě
hrají filosofa a katolíka a to s takovou
obratností, že nezkušeného člověka lehce přitáhnou k emylu. Jejich drzost se
nezalekne ničeho, žádných následků, dokonce k těmto následkům, drze hlásí.
Navíc jsou velmi činní, horlivě se zaměstnávají vědeckými pracemi všeho druhu
a chtějí, aby lidé obdivovali jejich
mravní přísnost-která ovšem může klamat.
Odborně vystudovaní neuznávají žádnou
autoritu, nedají se ničím omezovat. ׳lák
klamou i své svědomí, nazývají to touhou

j po pravdě-ve skutečnosti je to ־pýcha a zatvrzelost.
:Tak bychom mohli pochybovat o každém léku.
11
:Doufali jsme, ze by se nám podarilo přivést je k
;rozumu. Proto jsme na začátku jednali s otcovskou
:mírností, pak i příšně a konečně jsme byli nuceni,
:veřejně proti nim vystoupit. Víte, ctihodní bratři
;že všechno bylo marné.
;Sotva na chvilku sklonili šíji, brzo ji zase zvedi li a ještě chladnokrevněji. Kdyby se jednalo jen
:o ně, snad by se nemuselo zasahovat, ale JE OHRO[ŽENA SAMA KATOLICKÁ VÍRA! Další mlčení by bylo
:hřích! MÍSÍME MLUVIT! Musíme jim před celou Cirkví odtrhnout masku, která jejich pravou osobnost
Jen napolo zahaluje.“ Encyklika PASCENOES 1907.
Nejsou, to slova, ktená mohl pnonést svátý pastýř
i dnes? Neukázat nám začátky
ničení Cínkve ■ktené dnes zakořenily nejen mezi laiky, ale i
■mezi knčžfmí, řeholníky a řeholnicemi - ba i mezi
:mnoha biskupy. Knistus nám slíbil, že bude svou
'.Cínkev chnánit: "Bučíte zmužilí. Já jsem zvítězil
nad Světem!(J 16,33).Ovšem řekl také:"Jenomže až
]přijde Syn člověka, nalezne na zemí vínu?"(Lk 18,8)
]Od komunistické nevoluce n.l917 popnvé posvětili v
]Putku pononku na jméno sv.Vanilla. Patniancha Ale\xij předal kapitánovi pouzdno s hlínou z kláštena
'sv.Vanilla v Moskvě._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
;V některých německých hotelích ukradli hosté větší;nu bibli, dodávaných Křestanskou církvi/ACK/.Ta to
[nebere vážně-mezitím dodala 1.000 biblí. Dodávku
organizuje H.P.Albert z katol.úřadu pro Písmo sv.a
říká, že někdv se host do Písma začte a zapomene

Pnedseda spolku Pno Conscjentca,pnofi.H.Schanen,pno
testoval pnoti katalogu obch.domu Guelle, ktený nabízí i sex, zboží. Považuje to za ničení mnavnosti.
US kongres odmítl finanční podporu mezinár. organi•
žacím, které propaguji pří plánování rodin potrat.
Kongr.Sester Nejsv.Svatosti v Čes.Budějovicích
oslavila 110 let své existence. Má 70 řeholnic.

Pok 2000 má být nokem odpustení. Máme odpustit
každému, ovšem jen tomu, kdo o to stojí a škodu se
snaží napnav it nesp.omluvit se._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Petr Eben, známý český hudební skladatel, zhudebnil
drama Stefana Zweiga v operu Jeremiáš o pěti obrazech. Od r.1955 posobí na katedře pro hudební vědy
KU,r.1990 je prof.kompozice na'AMU.
..

C.Budějovice oslavily 20 n.od svatořečení pnachatíckého nodáka sv.J.N.Neumana-pňednáškami, končenty a mší svátou,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uplynulo 1650 r.od narození církevnícho učitele
východu, sv.Jana Zlatoústého a 70 let od vysvěcení
mučedníka komunismu, řecko-katol.biskupa P.P.P.
Gojdíče. Na Slovensku je i spolek biskupa Gojdiče.

20.5.pnohlásil Vatikán, že ženatí kněží-aťsuspendování nebo ne[ti jsou vyloučení z Cínkve) tnesměji
sloužit mší sv.aní udělovat svátosti. Jen vyzpovídat toho, kdo je v nebezpečí smntí a řádný kněz
není nablízku. Kněží jsou až do věčnosti kněžími,
"laicizace"nevystihuje podstatu činu.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Spolek nevěrců v Berlíne, žádá tzv.
Humanistický svaz, aby finančně pomohl protináboženské Humanistické aka
medií-šíří snad názory dynamických
skupin?-Poradny,které připouštějí i;
řešení problémů potraty, podporuje
finančně i řada biskupů v Německu.
Papež je pozval do Říma. Zjistilo se,
že někteří biskupové víru dobře neznají. Biskup by měl mít doktorát.
Koncem tohoto roku bude podle usn

nakaženo aids milión děti pod 15 r.
Denně se nakazí 1.000 dětí-od začátku nákazy byly 2 mil.dětí pozitivní.Vinou transfuzí,drog a sexu.
Přes 9 mil.dětí ztratilo tak matky.
Do r.2010 má stoupnout dětská úmrtnost o 75 proč.hl.nákazou AIDS._____
V hl•městě Mexika vzbudila vzrušení
zpráva, že v podzemní stanici Hidalgo se měla prodavači sladkostí zjevil
P.Maria Guadalupská-na skvrně na zem
je její obraz. Pannu z Guadalupy ctí
věřící 350 r.,zjevila se r.1531
Indiánovi
na hoře.Tepeyac.

Diecéze Řezno neměla úspěch se žalobou proti firmě, která prodávala Ttrika s vyobrazeným křížem, na kterém
visí prase. Stát.žalobce sice povážuje obraz za"nevkusnou nadávku křesťanství í žaloba tvrdí, že to ohrožu- ,
je veřejný mír. Gener.vikář žádá ,aby
se změnil par.166 a zakazoval v budoucnosti zesměšňování náboženství.
R.1991 odmítly Filipíny ochranu US
vojska. Nyní ji potřebují. R.1992
prohlásila Čína, že si podrobí všechny země v již.čínském moři-od Koreje
po Indonésii. Mají tam být obrovské
zásoby nafty a někde bohatý rybolov.
Na moderní zbraně nemají Filipíny pe■
níže, chtějí věnovat na zbraně 2 mi■
liardy. - Čína dluží USA na 39,5 miliard dolarů a dluh se zvyšuje,Japon■
sko 47.7.miliard,dluh se zmenšuje.Obchod s Čínou zajištuje v USA práci
170.000 osobám.-Rusko má ještě 8 tis
jaderných hlavíc k rychlému použití.

Kard.Meisner prohlásil, že proti
lžím v mediích o Církvi bude podávat
žalcbu. Jednu podal proti novináři
Marzovi, rozšiřoval nepravdivé zprávy o vedení Církve,týkalo se to nemravnosti kněží a zásahů proti nim.
Na to je trest 3 měs.žaláře nebo půl
mil.pokuty. Něm.tisk.úřad napomenul
hanburský časopis Die Woche, který
tvrdil-nepodloženě-něco podobného.
V Německu je 7,3 mil .cizinců a skoro
steinv oočeť nezaměstnaných.

DVA EXTRÉMY
Chování a výchova mají něco společného. Výchovou se
vychovává chování. Není to však jen výchova. V člověku jsou vrozené různé postoje - dobré i méně dobré.
Výchovou se dobré postoje udržují, prohlubují a upevňují, méně dobré vlastnosti se panalu nebo rychle odstraňují. Bud se nahradí dobrými, nebo se zamíří k
něčemu dobrému nebo se vychovají tzv.zábrany, takže
člověk-už jako dítě-se naučí mít odpor k něčemu
špatnénu a dobrý postoj k něčemu dobránu.
Může se skutečně odstranit vrozený kladný postoj k
zlému? Může se dobrý postoj nahradit špatným?
Dscu zde různé stupnice a různé vlivy. V Praze žili
manželé a domnívali se, že nemohou mít děti. Protože
žena byla vysloveně materský typ, adoptovali si
chlapce a to v stupni, kdy se vymazává křestní list.
Tato adopce se nedá zrušit. Oba manželé byli nejen
hluboce věřící, ale paní vystudovala jednak pedagogiku, jednak psychologii, i muž měl vysokou školu, oba
žili ve vzorném manželství, oba byli mimořádně inteligentní a chlapci se stále věnoval i-matka dokonce
zůstala doma. - Když chlapec dospíval/přijali ho,
když mu byly dva měsíce/, poznali rodiče, že má vrozené sklony k buřičství, nemravnosti - už jako školáka ho ze všech okolních školy vyloučili. Matka se
tak trápila-i když měla později ještě dvě děti - že
dostala rakovinu a za velkých bolestí zemřela. Ani
adoptivní otec dlouho nežil. Chlapci je dnes asi
45 let a je už. čtyřikrát rozvedený!

Všechny podmínky pro dobrou výchovu-a přece se chlapec
pokazil. Jak je to možné? Sklon ke zlému zřejmě zdědil
a byl tak silný, že by byl potřeboval zvláštní, odbornou péči.
Jiný případ popisuje Maxence van der Meersch v knize:
Hřích světa.
Nemanželské, nemilované děvčátko Denisa, kterou si
později rodiče vyzvedli z velmi špatného útulku, vyrůstá v bídných poměrech v Paříži. Dtec-revolucionář
a piják, brzo umírá. Matka, mnohem starší než její
muž, střídá muže, bije Denisku, dává přednost její
mladší, zkažené dcerce,Deniska musí doma těžce pracovat/je to v období I.svět.války/, ve zkaženém prostředí nachází práci, má i několik špatných kamarádek,
a přece se nejen nezkazí,ale vyrůstá
jako ušlechtilé,
inteligentní, pracovité a charakterní děvče v tomto
lidském hnoji, pro
který má pochopení,
kterým přechází čistá jak.0 vzácný květ.

Jak je to možné?
Zdědila sklon k dobru, ušlechtilosti od
některého předka?
Snad by to vysvětlil 1 _
odborník. Oba případy jsou ovšem krajní-ne běžné.

v čem /e můŽE mvuT?
Pozoruješ s nedůvěrou řadu příkazů a zákazů,
které ti předkládá Církev a řekneš si v duchu:'
"Církev se mýlí. Co bylo dřív těžký hřích,dnes:
se dělá a doporučuje. Např.dříve se nesměl člo
věk dotknout posvěcené hostie, dnes to berou
do ruky laici, někdy i nevěřící či jinověrci. '
Dříve si musel před Nejsvětější svátosti klek-■
nout, dnes jdou za sebou ve "frontě". Pak není •
tedy Církev neomylná, že?"
;
Máš pravdu. Ne všechno, co hlásá, je neomylné.;
Existuje o tam i vtip. Ptá se zavrženec druhé-;
ho, proč je v pekle. Ten odpoví: "Protože jsem ;
dělal kdysi něco, co dnes není hřích, ale
í
ctnost." Je to vtip, ale něco na tam je.
!
CÍRKEV NENÍ VŠEMOHOUCÍ ANI VŠEVĚDOUCÍ!
;
Cmyly mohou být dokonce i v ryze náboženské ;
oblasti. Vzpomínáte na "hon na čarodějnice"? ;
Ten se dostal do Církve z pohanství. V oblasti;
svědomí a její svobody byly také omyly a pře- ;
hmaty, např. inkvizice nebo zasahování do oblastí, které jsou víře cizí-např.zeměstředná sou-!
stava. Či teorie o dvou mečích
Církve. Jeden meč znamenal nárok na světskou moc papeže,
druhý na duchovní moc. Celá staletí se kvůli tanu zbytečně
lidé hádali a krvavě bojovali.
Konečně se jak papežova, tak cí-,
sařova■ moc vyčerpala. Nebo
postoj člověka k sexu. 0 tom
se vtíraly do Církve od samého
začátku anyly. Už sv.Pavel se
postavil proti omylům manichej- ]
ců, kteří tvrdili, že manželj
ství je hřích. Později zase,až
do doby před II •Vatikánom, se považovalo manželství za pouhou institucí k plození dětí.
Dnes víme, že manželství je mnohem víc, manželé se vzájemně podporují, posilují a i bezdětné manželství je svátost.
Či otázka nepřátelství/ovšem ne oficielního/
vůči židům. Jako kdyby Kristus, Matka Boží,
apoštolově, první papež, nebyli židé! Přehnaná
úcta k ostatkům. A dnes nekritická víra ke
kdejakému "zjevení", jsou katolické časopisy,
kde je dobrá polovina článků-ne-li víc - jen
a jen o zjeveních hl.P.Marie. Je to vedlejší,
nepodstatné, hlavní je nejen víru dobře znát,
ale i podle ní žít a těžit ze svátostí! Dnestaké odumření svátosti pokání.
Prostě v Církvi se někdy rozmohou proudy,které
víru rozhodně nepodporují.
A co nádhera papežů? Jistě, lidé v něm viděli
zástupce Kristova na zemi-ale papež je jen
člověk a nádhera, bohatství na něho může působit stejně ničivě a pohoršivě, jako na každého
prostého člověka. A následky? Proletariát minulého století se odloučil od Církve.

j Stal se kořistí komunismu.
 לAni ta pokora, kterou hlásal Kristus, se vždy
>v Cirkvi neuskutečňovala. Kristus učil učední?ky, že musejí sloužit, ne panovat./Mt 20,27/.
< Také bývala Církev příliš právnická. Láska
< se udusila v hloží paragrafů.
$ Také se všude ob jevuj í čísla, kolik je katos líků, kolik je kněží. Avšak nenapíše se, proč
 לse tito lidé stali katolíky, jestli se snaží
> žít z víry. A jací to jsou kněží? Proč se da> li vysvětit? V bohatých zemích nemívají vždy
> touhu se obětovat, sloužit Bohu v lidech,dáe vat dobrý příklad. Záleží víc na kvalitě než
( na množství. Deset svátých kněží pcmůže lidem
( víc, než tisíc špatných kněží, ledabylých, nemravných a lakotných.
5 Mluvilo se spíš o židovském Desateru než o
tem, co přinesl Kristus-totiž o Blahoslavenst•
ví. To podněcuje lidi, dává jim žár! Ve zpcvědních zrcadlech, většinou velice povrchních
> se přihlíželo jen k Desateru.
J Do Církve se vloudila davovost a ta vždycky
> škodí, leda by to byl dav opravdu z víry ži! jících lidí. Ti by pak nakazili ostatní.
Musíme se vrátit k Horskému kázání - i když Desatero je také
důležité.

HRANICE AUTORITY UČENÍ
Vzdor všem cmylům, které se časem uhnízdily v Církvi, je Církev neomylná. Tento dar jí dal
Kristus:" Kdo poslouchá vás,
poslouchá mne, kdo pohndá vámi,
pohndá mnou."(Lk 10,16)."ZaStánce, Duch svátý, kteného
Otec pošle v mém jménu, ten vás
naučí všemu a připomene vám
‘všechno ostatní, co jsem vám řekl."(J 14,26)
!Církev musí být neomylná, kdo by jinak nesl
; Slovo Boží celými staletími? věříme tomu,ale
: známe i hranice neomylnosti. Moderní křesťan
:rozlišuje mezi neomylnými výroky Církve a
svobodnými názory nebo míněními, které Církev
předkládá a o nichž se diskutuje. A křesťan
může diskutovat o všem, co není dogma, přesně
definované učení víry nebo mravů.
"DOSPĚLÝ KŘESŤAN."
Dnešní křesťan ví, že musí rozlišovat mezi ne•
omylným slovem Božím, které svěřil Kristus
své Církvi a mezi mylnými názory, které dosud nechápou podstatu Kristových slov. Dříve
nemuseli křesťané o tam uvažovat-ani neměli k
tomu schopnosti. Dnes má křesťan možností víc
Vzdělání, školení, kritiku/ale zdravou/. Je
to nová svoboda-ale i nová odpovědnost. Nemusí přijímat názory, kterými se dnes Církev
hemží, jako kdyby to byla katolická víra či
dokonce přikázání. Pod vedením Ducha sv.musí
umět rozlišovat. Proto musí i víc přemýšlet.

Musí se namáhat, vniknout do správného
pojetí přikázání resp.pokynů Církve a
promýšlet obsah katolické víry. Tím do
stal křesťan víc odpovědnosti.

JAK VZNIKAJÍ CMYLY?
Crmyly vznikají tam, kde je člověk víc
vzdálen a odcizen Bohu-říká Písmo. Církev se ještě neskládá z plně vykoupených
lidí, ale z lidí zápasících a zrajících.
V takové míře, v jaké je člověk odcizen
Bohu, se může také mýlit.
Proto je krámě neomylného slova Božího
v Církvi také omyl a temnota. Jedno je
však jisté: tolik, kolbu potřebuješ,
aby ses dostal k životu a k pravdě i k
Bohu, ti Církev neomylně nabízí.
Bude ovšam dál zápasit ve svém nitru s
omyly a bludy a bojovat proti nim. To
je i tvá cesta k plnému životu s Bohem.
Je příkrá, namáhavá, úzká.
Čím víc se budeš snažit o pravdu a o
Boha, tím méně budeš obětí omylů.
Poznáš bludy a nesprávnosti sám, a uvidíš, že Bůh lidem pravdu svěřil: ve
svých přikázáních a radách, které Církev neomylně hlásá.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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Pro ostravsko-opavskou diecézi vysvětil biskup Lobkowicz 28.5.na kněze 5 jáhnů. Olomoucké arcib. 9
jáhnů, hradecký biskup 7 jáhnů, České Budějovice
pouze jediného, Brno 12 jáhnů, Praha 3.

V Hrade i/Rakousko, navrhoval anglikánský arcibiskup
G.Carey, aby se uzrálo učení všech církví, ačkoliv
to se od sebe podstatně liší-a měla by se společně
slavit večeře páně, což je protestantský pojemvečeří Páně nás Kristus nespasil, ale svým křížem.
Nazývá-li kněz mešní oběť Večeří Páně,buá je nevěrec-progresista, nebo nemá základní vědomosti o
učení katolické Církve . ־Nejvíc účastníků přišlo
z Rumunska-• 9 92. Bylo tam 8700 osob._____________
Mluvčí pravosl.církve v Rusku žádá, aby se mrtvý
Lenin normálně pohřbil-je balzamovaný v mausoleu.

Svatořečení bl.Ědithy Steinové bylo zatím odloženo.
Nezemřela pro víru, ale pro rasu, ovšem její život
byl skutečně svátý.______________________________
Katol.Církev v Brazílii nabídla vládě 90 tis.hektarů půdy pro bezzemky-asi pro 3500 rodin. Panuje tam
velký zmatek, ve státě i v Církvi, vláda je zkorumpováná a reforma se zpomaluje Řádí tam úspěšně sekty!

V USA stoupá zločinnost dětí od 10-17 r.za 10 let
vzrostla o 69 proč, vraždy skoro o 100 proč. Jde i
o znásilňování, loupeže, přepadení, prodej drog.
M0ŽE SE CÍRKEV V MRAVNÍCH POŽADAVCÍCH
President Clinton chce zvýšit tresty pro mladistvé.
MÝLIT?------------------------------------------------------- Náboženství se na stát.školách vyučovat nesní a mo1. I v Církvi se zahnízdila řada omylů
rálku považují za"zastaralou",i když za vlády této
v otázkách mravů.
mravnosti byla zločinnost mnohem menší.___________

2. Přesto má Církve moc a poslání, pře- 10.6.zahájil biskup J.Skarvada Kněžský den pražské
dávat nezměněně učení Kristovo stale- diecéze. Připomněl myšlenky sv.Otce, hl.jeho snahu,
tími.
dívat se i do budoucnosti. Mluvil tam kard.Vlk a
3. Ne všechny názory, které se hlásají
svět.biskup Padour.-ThDr J.Skoblík představil nové
v Církvi, jsou neomylné. I Církev se Vademekum pro zpovědníky. ČBK jej vydá česky, vydal
skládá z bojujích a zrajících lidí.
jej Vatikán. Zdůrazňovala se role křesťanské rodiny
4. dospělý křesťan musí proto rozlišoi pro dětir Křesťanskou mravnost společenské strukvat mezi neomylným slovem Božím-jak
tury a media oslabují-ba i daňové systémy v někteje hlásá Církev - a omylnými názory
rých státech.Michaela Freiová, ředitelka Občanského
lidí.
institutu, referovala o problémech, o kterých se
5. Dospělý křesťan musí s Církví hloubě- jednalo na Svět.kongresu rodin v Praze 19.-22.3.
ji myslet, uvažovat, diskutovat, roz- V červenci slavilo 10 nových kněží Kněžského bratrlišovat a zápasit.
štva sv.Petra v nevelkém kostele sv.Jakuba v Lucer-

HERBERT MADINGER_______________________
V Innsbrucku a v Linci vysvětili po 2
knězích, v St.Pölten 8, ve Vídni 17, v
Hradci 11-celkem 52 nových kněží.Záleží
ovšem víc na kvalitě než na počtu._____

nu"poprimiční"mši sv. Kostel byl přeplněný._______
Ve V.Britanii opustilo angl•církev-na protest proti
kněžkám-422 duchovních, 8 se vrátilo, a po vyškolení
v katol.víře se asi 200 duchovních stalo katolíky,

Nsmravní kněží se zpovídají ze svých hříchů veřejně
v
rakouské televizi. Takový odpadlík se chlubil
Arcibiskup Dr .Ch.Schönbom ve Vídni se
i ve slovenské televizi. Např.jeden benediktinský
postavil proti toru, aby se Bůh oslovoval"matka" protože Kristus ho oslovoval pater A.Riers svého času vyprávěl, kolik měl žen a
Jen biskup Krenn žádá, aby se kněží, kteří
"Otče". Bůh se o nás mateřsky stará. '. dětí.
žijí
veřejně
v konkubináte, suspendovali. Trpí je
Schönborn udělal známy ve funkcích.
linecký
biskup
Aichern.____________
V německy mluvích zemích se stále víc
7 kolonii Jebel Awila,50 km od '11.města Chartupu,
katolíků sdružuje a bojují nejen za ryzost víry, ale i proti zlořádům, které právě když učitelé zapisovali děti do škol.roku,
přijela 4 nákl.auta s policisty a srovnala školu
"vlci v rouše beránčím "šíří v Církvi.
Sbírají i zamlčované informace o ničení buldozery se zemí. Stalo se to 19.7.,ale mnohem
později o tom došla zpráva. Pozemek školy patři
Církve. Jejich orgánem je měsíčník Fels arcibiskupovi, schválil ji min.výchovy,pro 800 žáků
53 % Němců nevěří v posmrtný život.

PŘIŠLA NĚMKA!
Nadin muž se musí no zhodnotit mezi ncdinou a.
významným postavením. Nada vypnavuje paní Tan
ganiové o svém pnonockém snu._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
Jiný večer jsme spolu hovořily takto: Nada za
čala:"Jednou jsi nám vyprávěla, že Pater Pio

V každém dopise byly nejnovější fotografie je־
jich dětí: Olivinka v nových šatech, Olivinka
s panenkou, Olivinka v náručí své sestry Jadvigy, která jí nahrazovala, maminku.
Malý Václav se svými sestrami. Postupně jsme
si obrázky prohlížely-každá je mohla mít v
ruce tak dlouho, jak chtěla. Děti na nás zíraly jasnýma, radostnýma očima. Nada se na^
ně nemohla vynadívat__
Tanečnice Jiřina začala balit svůj raneček’
Zařídila to Ivanka,protože Jiřina se nesnesla
s Vannou. Když jednou Ivanku Jiřina hrubě
urážela a vyhrožovala jí, přetekla Ivance
trpělivost a musely Jiřinu přeložit do jiné
cely. Pak nás zase bylo jen pět, měly jame
trochu víc místa a klidu-ovšem jen jeden den.

už mnoha lidem v nesnázích pomohl. Mohla bych
ho také poprosit o pamoc?""Jistě že můžeš. Ne
bude to určitě marné. Podívej se. Nade, Bůh
sám volně nakládá s vyslyšením našich proseb,
ale často vyslyší člověka na prosby těch, kte
ří ho mimořádně milují a zvlášť se mu snaží
sloužit. A to jsou naši svati. Pater Pio k
nim patři také. Skrze jeho přímluvu se dá
lecčehos u Boha dosáhnout."
"Ale proč nepomůže Pater Pio tobě?"
,,JE TU NĚMKA! "
"Neprosila jsem ho o to."
V noci mě Ivanka probudila: "Je tu Němka!" Po"Tak ho popros, aby ti pomohl."
sadila jsem se a spatřila jsem u dveří malou,
"Nepomůže mi."
"Proč ne? Vždyť jsi k němu tak dlouho chodi- ošklivou osůbku. Podél úzkého, uplakaného obličeje jí visely dlouhé vlasy. V příšeří cely
la ke zpovědi."
"Právě proto. Nabádal nás k tomu, abychom by- vypadala jako smuteční vrba. .Vstala jsem a
li připraveni k obětem."
Ivanka mě prosila, abych jí upravila lůžko na
zemi. Poté Ivanka okamžitě usnula. Ostatní se
"To nechápu."
"Podívej se. Naše katolická Církev je na vel- vůbec neprobudily.
ké, velmi těžké a zlé pouti. Tak zlé to dosud Nová byla ještě dítě."Jak se jmenuješ?"zeptála jsem se jí.
nikdy nebylo. Proto potřebuje naše oběti..."
"Heidi."
"Ale to se tebe přece netýká?"
"Odkud jsi?"
"Ale ano. Sama k této Církvi patřím."
"Proč musíš ted trpět? Připadá mi to hrozné!" "Z východního Německa.."
"Ne, Nado, není to hrozné. Všichni, které vo- "Máš hlad?"
lá k tanu, aby přinášeli oběti pro naší víru, Přikývla. Vzala jsem ze své přihrádky pár
keksů a dala jí je. Jedla a sama pro sebe
jsou v Boží ruce a Bůh jim dá k tanu sílu."
plakala. Já jí zatím upravila místo na zemi.
Nada pocházela z evangelické rodiny a pevně
věřila tanu, že Bůn existuje. Tato víra, kte- Pak jsem jí ukázala všechno, co se dale v cele ukázat: záchod, závěs, kohoutek na vodu...
rou statečně vyznávala, byla pro ní jistota,
Heidi ulehla. Přikryla jsem ji a udělala jí
o které se nedá diskutovat. Víru převzala ze
křížek na čelo. Byla bych jí ještě něco řekla
svého daňová. Nyní-uprostřed utrpení, které
ji hluboce zasáhlo-bylo to zřejmě první velké ale nechtěla jsem rušit ostatní. Tak jsem jen
utrpení jejího života-se s tím smířit nemohla dodala: "Heidi, ráno nám budeš všechno vypráani se v nám nevyznala .Proto hledala východis vět. Ted se pěkně vyspi. Dobrou noc!"
Druhý den nám však nic vyprávět nemohla. Byla
ko, pomocnou ruku, snažila se poznat, co nám
tak vyčerpaná, že se znovu zhroutila a hned
víra nabízí, aby ji utrpení nepremohlo a aby
uprostřed hledání domova, v němž může zakot- usnula. Heidi totiž nepřišla sama - byly tři
vit náš život, nepodlehla. A Nada podlehnout děti: Heidi, Roschen-obě pod šestnáct let,a
chlapec, ani ne sedmnáct. Vanna se nabídla,
nechtěla.
Večer co večer jsme spolu krátce hovořily.Na- že se bude snažit zjistit, kde jsou ostatní.
A večer jsme to opravdu věděly. Roschen byla
še hovory kroužily stále kolem jediné věci:
chtěla najít smysl zkoušek a byla připravená ve stejném poschodí, o čtyři cely dál. 0
Christianovi se nemohla nic dovědět. Röschen
k oběti, aby účinkovala modlitba a dala jí
celou noc plakala a pak ještě celý den, nenaprostou útěchu, když se úplně odevzdá
mohla jíst a nepodařilo se ostatním ji utišit
Bohu. Nada přijímala má slova jako žíznivá
tak se jí stýskalo po daňově a toužila po
květinka, kterou dáme do vody a v té se
matce. V cele jsme Heidy ujistily, že malé
vztyčí a uzdraví.
Němce se daří dobře. Heidi jsme si okamžitě
ŽIVOT V CELE POKRAČOVAL DÁL..
A také život venku-na svobodě, v našich rodi- zamilovaly. Heidy s tím byla spokojená a za
nách...šel svou cestou, neustále, nezadržitel chvilku zase spala. Brzo se probudila a ptala
ně...Nadina matka jí psala něžné dopisy,které se na Christiana. Vanna velmi ráda převzala
jí nechtěly způsobit bolest, ale přece ji ne- tuto obtížnou"roli", vůbec dělala ráda to,co
bylo třeba vyzvědět, prozkoumat ,podniknout.
utěšovaly a nedávaly ani trochu naděje.
Pokračování

ZÁKEŘNÝ POSTUP
Hlasatelé síly skupin jsou imimořádně pilní a
ohební. Snaží se podat své názory tak, aby je
každý přijal. Vnikli do oblasti psychologie a v
ní se snaží zachytit co nejvíc stoupenců.
NĚKOLIK PŘÍKLAd6: Označení TZI-thermenzetrierte
interakcion-každá činnost musí vyzařovat vnitřní teplo. Bibliodrama/bíblické události, vyvolávající nadšenou činnost./Psychodrama-činnost
ducha, tvořivé léčení, rozbor jednání, znovuzrození, bioenergetika, srážky skupin, citovost,
cvičení v ton, aby se člověk dokázal prosadit,
úsilí v podnikání/managament/, spory v zaměstnání, v rodině, v manželství, jak zakročit v rozhodující chvíli, klinicko-pastorální cviky a p.
Těm, které získají, slibují, že je zasvětí do ta■
jamství či vědeckého postupu, jak překonat a
vyřešit všechny otázky všedního života a povoláni.
Občas je postup dalšího vzdělávání a cvičení docela prostý. "Můžeš se změnit, jen chtít!"
"Prázdniny od JÁ!""Věcné a rozumné jednání."
"Jak vidím sám sebe a jak mě vidí jiní." Zaměřují se jen na to, co lidé potřebují, po čem je
poptávka. Vnikneme-li do hloubky těchto názorů,
poznáme velmi rychle, že vás chtějí těmito nálepkami podvést, nebo záměrně podkládají slovům
jiný význam než mají. Toho obratně zneužívají
také někteří duchovní podvodníci v Církvi.
A za každou takovou nálepkou se skrývá stejný
výrobek - totiž skupinová dynamika,síla skupiny

Zde musíme rozlišovat. Pojem síly každého láká,
a oslňuje, lidé mají také rádi změnu a za
se má uskutečnit pomocí silné skupi ־׳. ׳
ny. V literatuře a v práci má pojen sily
skupin tři různé podoby:
1. V každé skupině působí společensko-psychologické síly. Vycházejí z členů skupiny a zase zpětně na členy skupiny působí. Tyto síly bud členy rozdělují nebo je drží pohromadě. Takovou vnitřní
sílu skupin můžeme nazvat dynamiku skupin. Kdo pracuje v povolání nebo jinde
se skupinou osob, má tyto síly a zákonitosti znát a naučit se, jak s nimi
správně zacházet a řídit je, aby došel
k cíli. Taková schopnost je některým
lidem vrozená. To platí pro všechny,
i náboženské skupiny, o tem nebudeme
dál mluvit. Je to normální a dobré.
2. Ve skupině se vytvářejí různé společenské zjevy a postupy, dají se nazvát "silou skupiny v různých situacích'.1
Jsou citově a společensky podmíněné. Takový postup se u jednotlivce dá vědecky
soustavně zachytit a teoreticky popsat.

00 TO ZNAMENÁ
a. skupina je mrohostranná
b. mezi jednáním ve skupině jsou vztahy
c. skupiny vznikají podle určitých zákonů.
Vidíme, že síla skupin se dá vědecky zpracovat, jako všechny společenské a přírodní
vědy-totiž zkušeností a rozborem. Ani proti
tomu se nedá nic rozumně namítat.

Něco jiného je sila skupiny, o které jednáme v tamto článku. Ta se zabývá výlučně
zručností, obratnosti, jak vnitřně změnit
duševní uspořádání a soulad duše lidské osoby. Snaží se poznat, posoudit a změnit společenské jednotky, jako je stát, církve,
společnost, politické strany a pod., aby
sloužily jejím cílům.
Jde-li jen o postup, jak ve skupině pracovat
je tato činnost dynamiky skupin stejná.
S vychovatelem - cvičitelem, někdy i s jeho pomocníky, se sejde 8-15 účastníků.
V meziobdobí se setkávají také s větší,
stejně pracující skupinou ve stejném daně.
Vyměňují si zkušenosti. Když - a pokud spolu účastníci mluví, jednají ,vyvine se postupně síla skupiny.

Ta dodává účastníkům sílu a nadšení - protože proti sobě více méně škodolibě a jízlivě útočí. To ovšem vyvolává mezi nimi
strach. Účastníci se snaží vložit do dosud
nesourodé skupiny pořádek, soulad -a při
tam v nich vznikají bojovné city.
V dynamice skupin je strach nutný, protože
je tvůrčí a tvořivý prvek. Vychovatel
musí dávku strachu pečlivě odměřit.
Je-li strach příliš velký, pak
se skupina rozpadne. Jeli příliš malý, nechápou účastníci, proč by
měli měnit své chování
a jednání.
Ve vědecké pracovně dynamiky skupin vznikají
silné, vzrušující pochody, které ovšem působí
na každého jinak.
Lidé se vzájemně ovlivňují,
postupy se střídají.
Tento duševně-společenský postup
v dynamicko skupinových zasedánich probíhá obvykle v pěti obdobích. Někteří odborníci mluví
dokonce o patnácti etapách.
Ale o nich příště.
Podle článku Rudolfa Willeke:
Gnuppendynamik"-"4 emailsehen
 ׳Beinug"-neue Heillehne? י
Uveřejnil měsíčník Theologisches

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Synoda anglikánů si stěžuje, že princ Charles, budoucí hilava církve se zřídka zúčastní
bohoslužeb, ačkoliv jeho matka i sestra na
!johoslužby chodí. Pohoršení vzbudil jeho výrok, že se cítí zavázán i jiným náboženstvím hL islámu. Je také hlavou reformovaných
ve Skotsku a imá titul "obránce víry״.______
látol .měsíčník PUR uveřejňuje rozhovor s
prof.Dr.Hubertem Ginbertem/ 64/,mimořádně
vzdělaným a z víry žijíeím člověkem, kastou
pil začátkem roku jako redaktor katolického
měsíčníku Der Fels, Eichendorf str.17.,
D 8 69i_________________________________
Prel 50 ti lety se poprvé ob jevily zprávy
o tzv.UFO, neznámých objektech, které první
viděl farmář John Martin u Dallasu,USA.Měl
podobu pomeranče, rychle se zvětšoval a
plul mu nad hlavou jako podnos• pak závrat
nou rychlostí zmizel ve výši. Dodnes se mělo objevit na milión takových"létajících ta•
lířů". Učenci tvrdí, že zjev zavinil horký
vzduch. Tento zjev brzo vyvolal nové"náboženství". "Mimozemšťané" mají být novými
vykupiteli.____
Robin Woode, býv.biskup י- dvorní duchovní v
Londýně, si stěžuje, že 4 děti královny
mají jen vlažnou víru. Rady duchovního nepřijímaly a reagují na ně hodně nevrle.
Kard.Schwery, býv.biskup v Sittenu-Sionu, v
rozhovoru s časopisem Nouvelliste se zastal
pravověmého biskupa churské diecéze, W.
Haase. Odvoláním Kristu a jeho Církvi věrné
ho, schopného biskupa Římem by se náboženská situace a napětí mezi progresisty a
Církvi věrnými katolíky zhoršila. Upozornil i na nebezpečné hnutí, které chce národ
ní církve"osamostatnit"/tj .odtrhnout od
Stolce Petrova/.-Už název"česká církev",
"německá církev"místo katolická Církev v
určité zemi dokazuje, že ani biskupové si
toto nebezpečí rozbití a zničení Církve
dobře neuvědomí._________________________
Pro francouzskou část diecéze Basilej se
sídlem v Delsbergu/Jura/ustanovil biskup
Koch-po poradách s Vatikánem-za bisk.vikáře
Denise Theurillata/4 6/.30.11. nastoupí úřad .
Že dnes zuří v mnoha zemích protikatolický
"kulturní boj"se nedá popřít. Velký je ve
Švýcarsku. Biskup Koch zaujal k "novince"
progresistů stanovislo. Farnosti nemají už
platit kněze, ale vedoucí obce pověří-bez
biskupa a proti němu, laika, aby"předsedal
eucharistii". Uskutečnit se má tento program za svatodušních svátků r.1999. Proti
zničení kněžských povinností a práv se postavil i býv.nuncius, arcib..K.J.Räuber.
Který nepřítel katolické víry za tím stojí?
28. 6.vysvětil biskup Haas 4 jáhny na kněze.

Jener.postulátor Salvatoriánů hledá informace a
dokumenty o P.Metodě ji Mičolovi.SDS. Kněze za^třelili při heidrichiádě v Kounioových kolejích
v Brně nacisté 3.7.1942. Informace-německy nebo
italsky, se mají zasílat postulátorovi P.Dr.Pet״
rovi van Meijlovi na Via della Conciliazione 51^.
30193 ROMA, Itália. Salvatoriány zal .8.12.1881 íw
jan Jordán v Římě, ženskou větev 1887 v Tivoli.®
Pracují v nemocnicích, ve školách, sirotčincích,
starobincích a nazývají se Společnost Božského
Spasitele. Pájí asi 1200 členů a 1000 členek.
Ekumenická pracovní skupina teol. fakulty v Innsbrucku vyzvala Vatikán a biskupy, aby upravil tj .dovolil -aby nekatolíci směli přijímat Tělo
>áně-v kterého nevěří. Je to nevědomost či drzo st 7
Kongregace papežského práva/od r.l965/LegionářT~
Kristovi, se usadili v Boncourtu/JU/ Budou bvdlet v domě, darovaném továrníkem Ch.Burrusem a
tam bude "evropské středisko pro spiritualitu".
L.K.byli zal.rl941 v Mexiku, věnují se mladým a
rodinám. Od r.,1992 jsou i v Les Avants/VD/._____
batol. Církvi snížili v ČR rozpočet na opravu historických památek o 10-15 procent._____________
Slovenská vláda se rozhodla zvýšit platy všech
duchovních asi o 100 proč, ,průměrně na 8.100 Sk.,
tj. na 400 frs. Vláda dělá nátlak, aby universita v Tmavě nebyla katolická, ale pro všechny
Křesťany, tj.i pro ty, jejich víra a podstatně
Liší od katolické víry.________________________
ústavní soud v Polsku rozhodl, že dobrovolný potcat, provedený "kvůli hmotným a osobním obtížím"
?dporuje ústavě -je to porušení práva na život.
baptisté a US protestante vyzvali k bojkotu Dis'leyových zábavních podniků, protože vedení chce
povolit zaměstnancům, kteří žijí s osobou stejné\0 pohlaví-homosexuálům-áby dostali stejnou zdraPotní péči, jako normální lidé. Vzdor tomuto bojkotu kurs akcií na burse podniku stoupnul.______
Sgyptský šejch Jussuf el-Badri prosazuje zákon,
aby se dospívající mohamedánky podrobily obřízce.
Satím je 80 proč.žen v zemi obřezáno. Operace je
mimořádně bolestná-v Maroku a Alžíru se nedělá,
korán obřízku žen jen doporučuje-obřezané ženy
jsou - podle francouzské studie-náchylné k aids.,
^ranc.min.spravedlnosti J.P. Chevenement chce,aby
3e stavba mešit v zemi financovala z veřejných
oeněz,ačkoliv muslimští pohlaváři jsou miliardáři.
fe svátek mal tézských rytířů-sv. Jana Křtitele,
?loužil nuncius ČR arcib.Coppasexarchou I.Ljavi1 זסכmši sv.v kostele P.Marie pod řetězem. Pro
zásluhy českých poutníků povolil velmistr Rajmund
králi Vladislavovi vystavět r.1158 tento kostel,
řlášter a hospic. Nazývali se i johanité. Měli
bojovat proti muslimům v Palestině,v naši vlasti
;bylo johanitů málo-muslimové u nás nebyli.
Ted už jsou v Brně na Vídeňce-chtějí mešitu.
batol. Církvi v Hong-Kongu zakázali komunisté
'přijímat peníze ze zahraničí._________________
;V Havanně/Kuba/je středisko, připravující návště
•vu sv.Otce v lednu 1998. (3d února pracuje komise
komise státních a církevních zástupců._________

UČITELKA LÁSKY
Letos si připomínáme 100 let od smrti sv.
Terezie od Dítěte Ježíše a sv.Tváře.
V 15 ti letech vstoupila ke karmelitkám v
Lisieux. Tam 30.9.1897 zemřela. R.1925 byLa prohlášená za svátou a za dva roky ji
□roto ustanovil Pius Xl.ochránkyní misií.
Snad ji sv.Otec při své návštěvě Francie
prohlásí za učitelku Církve. Byla by to,po
sv.Terezii z Avily a sv.Kateřině Sienské
třetí žena - učitelka Církve.
Chtěla učit a stále chce učit malé cestě
duší, které chtějí vroucně milovat Boha.
Když sv.Otec r.1980 končil svou cestu po
Francii, řekl v Lisieux, že sv.Terezička
nás učí nejzákladnější pravdě - že nás Bůh
vede jako otec své děti.
Sv.Terezička opakuje, že každá duše může
napodobovat tuto cestu a jít po ní.
Dveře k této cestě otevírají duším dobré
vůle stále pokora a důvěra.
Život světice byl plný svatosti,
spočívající v dětinné lásce k
Bohu. Chápala Boha jako Lásku.
Bůh nás miluje takové, jací jsme.׳
Právě proto, že jsme nedokonalí
a ubozí. Miluje nás milosrdně
a v takovou lásku věřila i sv.Terežie. Jen láskou se dá-nedokonale-pochopit Vtělení a Oběť Křistova na Kalvárii i jeho přitomnost v Nejsv.svátosti-v Eucharistii.
Víra nám ukazuje Boha jako milosrdnou lásku. Zve nás, přitahuje, aby
se naše srdce odvážilo Ho milovat.
Víra v nás probouzí touhu po lásce
k Bohu, i když máme pocit, že to nedokážeme. Láska se má dokazovat činy.
Ale jak? Učí nás tanu sv.Terezie, Umínila si, že nepremešká ani jedinou příležitost i k malým obětem-a tuto příležitost
našla v každé drobnosti denního života.
Její hrdinství spočívá právě v tam, že
z lásky ke Kristu nikdy nepřestala uskutečňovat svá předsevzetí . I malé příhody
všedního života nabývají velké ceny, když
se konají z lásky ke Kristu.
"Když jsem mííovaía Boha, daí mí pochopit
ceíou velikost povinností, milovat bližního. Ptává láska snáší nedostatky dřuhých a
nediví se jejích slabostem. Skutečná láska
zapomíná na sebe - obětuje se."

Toto předsevzetí stále obnovovala a utvrzovala. Chtěla dělat lidem při každé příležitosti radost - z lásky k Bohu. Při duchovním vedení novicek jí pomáhala pokora,

prostota a důvěra v Boha. Stejně když psala své
Dějiny duše - jak jí uložila představená-a při
,duchovní spolupráci s misionáři./ Ovšem v původním rukopise udělaly představené řadu"oprav",
takže text i osobnost světice zkomolily, vypadala jako unylá, naivní, sentimentální žena-taková
určitě nebyla. Ve Francii prý vyšlo původní dílo/
U sadci své Matky Cíakve budu, láskou
pak budu vším!"
fcw
Dříve bývala v každém kostele u vchodu její socha
v řeholním rouchu, s křížem a růžemi v náručí.
Na svůj život se dívala jako na růži, obětmi
zbavenou lístků,pro duchovní život světa.
0 svátcích Nejsvětější Trojice v červnu 1895
nabídla se jako zápalná oběť Boží lásce. Chtěla
milovat Boha za tv, kdo ho milovat odmítají.
Blíží se doba, kdy musí dosvědčit svou lásku v
utrpení. Dostala tehdy zákeřnou nemoc - souchotiny. 0 velikonocích v dubnu 1896
dostane dvě velká utrpení: jednak nemoc - /v klášteře byla zima, kterou
velice trpěla - ale nestěžovala si/z
na souchotiny také 30.září 1897 zamře.
Zároveň vstupuje do "temné noci
duše" - jak ji popisuje karmelitán
a církevní učitel sv.Jan od Kříže.
] Tímto vnitřním utrpením prošli
snad všichni světci a mnoho věřících
První část je "temná noc těla". Druhá-jak ji popsal sv.Jan-je "temná
noc duše". Tbu trpěla sv.Terezie.
Je to vlastně kratší nebo delší
životní zkouška, jestli vzdor vyprahlosti duše, pochybnostem, pokušením,
hl.k nevěře - vůlí vytrvá věřící
člověk pevně ve své víře v Boha.
Zdá se mu, že už nevěří, že Bůh s
ním není... "Temnou noc" zřejmě prožil i sv.Pavel, několikrát se o sván
vnitřním utrpení, zkouškách, pokušeních zmiňuje.
Koncem 19.století/a začátkem 20.st/ zachvátila svět pochybovačnost a nevěra. Svým utrpením se snaží sv.Terezička tyto nebezpečné cho־
roby hojit. Vnitřně sdílí s nevěrci to, co prožívají, zdá se jí, že také už nevěří. Uvědcmí
si, že od pádu ji chrání jen Bůh-rlaskavý, milující Otec.
CO ŘÍKÁ SVĚTICE O UTRPENÍ?
"Toužíte-li po tom, abyste cítili řado st a zornilo יי
voli si utopení, hledáte tím svou útěchu. Nacházim jen jedinou řadost - tapet přo Ježíše. A tato
nepociťovaná tadost je nad každou jinou aadost."
Celý život toužila sv.Terezie po lásce k Bohu. A
před svou smrtí prohlásila:"Chci se snažit, aby
lidé milovali Boha tak, jak Ho já miluji - chci
duším ukázat Svou malou cestu." Její poslední sicva byla: ״MUJ BOŽE, MILUJI Tť."
H z B

NEBEZPEČNÁ LČ»־A

Prostý dělník vidí v úředníkovi r.č '.c vyššího.
Duševní poruchy mužů kolen! padesátky jsou: Avšak budou-li mít dělnicí stejně výsady jako
podobné poruchám žen v přechodu. Bolesti: mají úředníci - pak je tu jen otázka cb.cu.
JE TO ZASLÍBENA ZEME ?_____
hlavy, závratě, deprese, ztráta odvahy •
Skutečná neuróza to nebývá, asi proto, že : Většina lidí považuje odchod do důchodu za přítělesné aněnynejsou u mužů stejné jako u žen: chod do zaslíbené země, o šťastném okamžiku,
kdy se zbaví po dlouhých letec' ־nudné, protivné,
ODCHOD DO D&CHODU JE PRO MUŽE
mnohem důležitější než u žen. Ten je často znechucující práce. Jsou i lidé, kteří žijí po celou dobu zaměstna'ní jen z naděje na důchod!
pramenem depresí, smutku, podrážděnosti
a pocitu, že něco zameškali. Někdy řeší ty- "Až budu v penzi, mohu se věnovat víc své
to nesnáze muži sebevraždou. Proč vlastně? zahrádce, pojedu na dlouhou dovolenou, mohu
Pro ženu odchod do důchodu moc neznáme- víc spát, starat se o vnoučátka, navštěvovat
ženaté a vdané děti, sportovat. Budu skutečně
ná, i když pracovala s nadšením. Najde si
zase žít!"
jinou vhodnou práci.
Dobrý psycholog ale ví, že tato vnější spokojeDNES SE SITUACE ZHORŠILA! PR0C?
Jistě, dobré sociální zákony a pokroky v lé- nost je klam. Chtějí si dodat odvahy. Kromě vzácných výjimek se podvědomě odchodu do důchodu
kařství posunuly věkovou hranici. Muž v
Ig.Lepp
65 není-jak se dříve říkalo-"velebným star- muži bojí.
cem"-ale je v plné životní síle. I velké stá- JAKE JSOU S TÍM ZKUŠENOSTI?
Spisovatel Jiří Marek píše v povídce Žhář o penty dnes vedou muži kolem 70ti až 80t let.
Dředník své síly v 65 letech nevyčerpá. Co zionovém panu policejním radovi Knotkovi. Když
šel do penze, nudil se. Nadělat s přebytečnou silou?
vštěvoval svého nástupce, choNové zaměstnání je obvykdil na procházky a jednoho
le dočasné. Nemá-li muž co
dne ho našla posluhovačka
dělat, má pocit zbytečnosti.(
ráno v posteli mrtvého. PenKde uplatnit velké zkušeze ho přivedla do hrobu.
nosti? Pocit zbytečnosti
Kolik profesorů, obchodníků,
je u mužů nebezpečný:
úředníků a pod.se důchodu
rychle stárnou, senilní, j sou|
bojí. Když byli v zaměstnání,
nepříjemní, depresivní, ná- '׳
byli veselí, radostní,optimisladoví, negativně všechno
tičtí. Po odchodu do penze
kritizují... Hodně zaméstse změnili. Rodina i okolí ponaní šedesátníci dělají
zorovaly změnu. V poměrně
mladší dojem, než stejně
krátké době jsou omrzelí a
staří muži, kteří se nudí.
zmatení, nejistí, neradostní,
Tělo u nich stárne víc u
unudění, protivní. Stále se
těch, u nichž stárne duch.
zabývají chmurnými myšlenJAK TO RESIT?
kami, každého podezřívají,
Máme bojovat proti sociálrychle stárnou, trpí tělesně
nímu pokroku? Má se zvýi duševně. Někteří dost časšit věk odchodu do penze?
to brzo umřou, i když byli
U nižších úředníků či u
celkem zdraví,
těch, jejichž pracovní začím víc v zaměstnání pracotížení je malé, by bylo
váli, tím je odchod do důchovhodné zvýšit důchodový
du proně nebezpečnější. A
věk asi o pět let. Proč?
pak - postrádají navyklé proIntelektuální úroveň a ži>
středí,
kolegy,
rozdělení
času - žena jim to nevotní způsob zaměstnanců pošt, vlaků, kan״:
>nahradí. Spisovatel Jiří Marek se dotknul i tohoceláří po odchodu do důchodu silně klesá.
Někdy je to hotová katastrofa nejen pro ně, >to problému a jeho řešení v povídce Hra. Detekale i pro manželku, dospělé děti, okolí. Je *tiv Souhrada se po odchodu do penze nudil. Otra
důležité, vhodně těmto lidem pomoci,aby je- *volal ženu, nemohl spát...Až narazil na nevyřeše*ný kriminální případ a ten ho postavil na nohy.
jich život po odchodu do důchodu byl radostný, užitečný, naplněný. Najde-li se ta- *Neoficielně jej začal řešit, věnovat se mu plnou
ková pomoc, nemusí se muž odchodu do dů- *silou, žena si oddechla - a případ vyřešil!
*Méně dobře pomohl kněz v menším českém méstě
chodu bát.
BOJÍ SE ODCHODU DO PENZE SKUTEČNÉ? *starým lidem. Byly to většinou ženy, které denMnoho mladých lákají ta zaměstnání, v nichž *ně chodily na mši sv. Místo aby iejich obětí,
se jde brzo do penze. Taková povrchní po- *modliteb a mše sv.využil k duchovní posile pro
hnutka psychologa neuspokojí. Stačí, když *svůj apoštolát, choval se k nim kysele, nepříjemzaryje trochu hlouběji a pozná, že pro mla- *ně, s odporem - a tím je hluboce poranil. Povadé je úřednická dráha proto lákavá, že se *žoval jejich modlitby v kostele za zbytečné - o
*obětech ani nemluvě. Věnoval se jen mladým lichtějí vyhnout nejistotě. Ma!í zajištěné a
*dem. Obětavé, zbožné ženy ponížil a sám se přiúctyhodné zaměstnání a nárok na penzi.
^pravil o mocnou duchovní pomoc.
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MILUJI JAPOnSKO!
Dlouho jsem se snažila vtělit do slov, co je v této
zemi dobré a špatné, co je správné a co nesprávné.
V tomto úplně novém světě jsem poznala, že toto slova jsou přiliš jednostranná a radikální. Je nemožné
srovnávat objektivně obě strany a trvat na tom, že
něco je bud bílé nebo černé. Vhodnější výrazy jsou
např.: nové, jiné, neznámé, zvláštní...Zjistila jsem
že žádna' strana se nevyklube jako úplně bílá či docela černá-existuje mnoho šedých odstínů...
MŮJ PRVNÍ DOJEM ZE ŠKOLY BYL JEN ČERNÍ.
Studenti nejsou zvyklí myslet. Bezmyšlenkovitě poslouchají nelogická nařízení a chovají se jen podle
pravidel. Nejsou zvyklí logicky uvažovat, kombi novat, nedovedou udělat myšlenkovou kličku, přeskočit
obejít, vymyslet nové řešení pomoci objížďky, neptá■
jí se proč, proč, nroč. Řekla bych skoro,že Japonci׳
jsou jako ovce a pojdou za pastýřem i do propasti.
NYNÍ VÍM, ZE VĚCI NEJSOU TAK EXTRÉMNÍ...
Není to následek toho, Že by lidé nepřemýšleli. Da jí se vést všeobecně platnými zákony. Prvním je
ZDVOŘILOST. Proč? Zdvořilost a ohleduplnost
je velmi nutná, protože tu lidé žijí na velmi malém
prostoru. Ve třídách je 43 žáků. Vyučování by nebyle
vůbec možné, kdyby se čtvrtina žáku-jako je to u
nás-stále ptala proč tak a ne jinak.Nebo kdyby se
vpředu pár žáků bavilo, pak by vzadu nikdo neslyšel.
Jaké by to bylo, kdyby davy lidí na sebe křičely,nadávaly si, strkaly se a lokty by si pomáhaly do přeplněného vlaku?(Jako to často vidíme v Evropě). Něco takového tady neexistuje. Není-li ve vlaku místo,
počká se prostě na další. Když člověk uděTá chybu,
nikdo se nezačne vztekat a láteřit, ale s úsměvem a׳
beze slov dotyčnému ukáže:"Pozor, prosím, tak ne." (
Když druhý nepochopí, Japonec bude čekat, až pocho-;
pí. Mezitím ho bude možná trochu ignorovat. Mezil id-1
ské vztahy jsou tedy víc založené na intuici, pozo-i
rování, úsměvu a především zase zdvořilosti, nežli ]
na slovech a dotecích. Japonci se snaží žít v harmo-“
ni i. Kdo se neumí ovládat a třebas křičí, porušuje ]
harmonii, soulad, prostředí, domova, osoby.
!
JAPONCI MILUJÍ TRADICI, STAROBYLOST. Tato láska asi ]
trochu brání tomu, aby měnil  רzákony a odstranili ]
přežité tradice. Evropané říkají:"Japonci jsou hroz-«
ně konservativní." Je to možné. Avšak neuškodí' Evro-I
pě příliš rychlý "pokrok" a nedostatek lásky k tra-]
dici? Kde zůstalo přátelství, opravdová pohostin- ]
nost, čas, zdvořilost a úsměv Evropanu?!
<
V JAPONSKU ZAČALA INDUSTRIALIZACE PO II.SVET.VALCE. *
Pod nátlakem Američanů. Japonsko tedy známe jako zemi nejmodernější techniky. Lidé však na tradici ne-'
zapomněli. Vzdor velkému množství' technických vymo-^
žeností, třeba sází rýži hlavně ručně. Jako za .
minulosti, jeden rok se sází, rok země odpočívá. Dříve se rýží platilo.Rýže je nejcennější ! í/v
produkt země. Člověk má jiný vztah k ručně sáze- ' <»
né rostlince než k masové produkci stroji. Japo- ' j
nec nevyhodí nikdy ani zrničko rýže.

Je to symbol plodnosti země, bez rýže
je hlad. Co dělají' £\ropané s chlebem
a bramborami? Kde zůstala úcta našich
babiček ke chlebu?.
Když vidíme nebo slyšíme o Japonsku, byvá tojilavně z Tokia. Nevíme nic o japonské přírodě, domech s jejich nádhernými střechami, nevíme nic o kouzelných
zahradách. Japonsko je země mnoha a mno•
hatajemstvf, .která člověk začne poznávat až teprve najde odvahu do nich
opravdu vkročit, až přestane odsuzovat,
až začne chápat a milovat.

: סNOVÉHO VE SVÉTĚ ?

> 90 proč, katolíků čínské vlastenecké
* církve přijímá autoritu papeže. ______
[29.6.-sv.Petra a Pavla, sloužil sv.Otec!
v basilice sv.Petra slavnou mši sv■. Neby
íli na ní zástupci cařihladského patriár[chátu, ale přijela M.Tereza na vozíčku;
[Dal 29 nově jmenovaným metropolitům,
*arcibiskupům palia-7 nepřišlo._________
> 29. 6.vysvětil v Econu biskup Bratrstva
\sv.Pia X., 7 kněží a 17 jáhnů._______
(Zmínili jsme se, že V.Britanie slaví
1400 ׳r.od pokřtění krále a jiných sv.
IAugustinem a 40 ti druhy. Nyní žádalo
několik tisíc stoupenců boha Odina v zemi křesťany, aby jim předali kostely,
které mají nahradit staré chrámy boha,
prý zničené hlasateli křesťanství._____
Arcib.z Bamberku Braun znovu zdůraznil
zákaz podávat Tělo Páně nekatolíkům.
Jezuité přijali do svých řad znovu stařičkého Femanda Cardenala/Kuba/, který
kdysi řád opustil nebo byl vyloučen.
Novým českým misionářem v New Yorku je
P.Jindřich Ko tvrdá.___________________
V Izraeli se rozmáhá velká náboženská
nesnášenlivost. Podněcují ji pravověmí
židé. V Jeruzalémě a v Tel Avivu bude
v autobusech vzadu místo jen pro
zbožné židy. Bojovnější se snaží,,
aby se.^/nesměl prodávat křesť. tisk.
,Světová zdravotní organizace
zjistila,že loni se
/ objevilo přes půl mil.
Mjír
nových nemocných malomocenstvím. Je jich asi
-1,3 mil.-o většinu lékay ři nepečují-neznají je.
Alexij II.,patriarcha
' v Rusku, je proti sva» tořečení komunisty r.
^£^1917 zavražděného caK•
a jeho rodiny.
Car Mikuláš II.a jeho rodina, by mohli být
prohlášeni za mučedníky.

sice vpadi do církevního státu, ale francouzské vojsko ho u Mentany r.1867 porazí-

TY JSI SKÁLA

23

VÁLKA MEZI FRANCII' A NĚMECKEM
vypukla v červenci r.187O. Pius prosil Napoleona lil.,že zprostředkuje mír,ale ten odPIUS IX. před ř.1845 byl mladý papež
volal svou Dosádku-SOOO mužů-z Rima a
nadšeným vlastencem a mírným liberálem.
tím oadla poslední částečka církevního státu.
Když videí ovoce revoluce, obsazeni a plundroU Sedanu byli Francouzi poražení a Napování Ríma, stal. se z něho konservatívec. Neblaj leon padl do zajetí. Okamžitě přitáhlo piehý vliv měl na něho kardinál-sekretář Antonelli montské vojsko-60 tisíc mužů- pod vedením
Cadorna k Rímu, obklíčilo město a 20.září
(laik), a něco nepopulárního, co se přičítá Zo
zahájilo střelbu na hradby. Zuavové se sice
muZo papeží, bylo dílo špatného kardinála. Nastatečně bránili, jenže kolem 5 hodiny vnikvíc, Evropou otřásaly války, a vlivy, nastolit
la nepřátelská vojská širokým průlomem ve
spojenou Itálií i zabráním papežského státu,
hraabách do města. Papež dal okamžitě vztybyly stále silnější.
čit bílou vlajku, ale Cadorna pálil na Vatikán
R.1856-V červnu-zvítězil Napoleon III.a Viktor
dál. V chrámě právě zasedal !.vatikánský
Emanuel nad rakouským vojskem u Magenty a
koncil. Tento krátký, ale významný a věroSolferina a František Josef l.se zřekl ve pros- učný sněm zahájil Pius IX. r.l869 a vyvrcho
pěch vítězů Milánska.Týž rok se obyvatelé
lil prohlášením neomylnosti papeže, když
toskánského knížectví, pak Modeny, Parmy a
slavnostně pro celou Církev závazně vyhláv severní části cirk.státu s Bologni hlasovásí pravdu víry nebo mravů - v této věci
ním prohlásilo za část italského království.
ho chrání Duch sv.před omylem. Opírá se
R.186O se piemontské panství jako lavina rozto o slib Páně Petrovi, že ho bude chránit.
šířilo po celém poloostrově. Garibaldi s tisícem O sněmu se ještě zmíníme.
dobrodruhů vyplul z Janova, aby dobyl Neapol
Po kapitulaci Francie a vítězství Viléma I.
Admirál anglického lodstva pohnul vůdce krá2.října !870 dala Itálie francouzské vládě
lovské posádky, aby pevnost vyklidil-pak zako na vědomí, že církevní stát obsadí. To se
lísalo neapolské království v základech. Posád- také stalo a papež se zase stal zajatcem
ky vojska se rozptýlily, lidé vítali Caribaldiho
okupantů. Pokus o smír papež odmítnul
jako hrdinu. Když se přeplavil přes Mesinskou slavným Non Possumus. Králové a vlády
úžinu do Neapolská, král František II.před
světa se o zachování církevního státu nezajeho houfy, oděnými v rudé košile, utekl s
jímali - bylo jim to lhostejné, z církeního
věrnými do Gaety.
státu žádné výhody neměli.
MARNÝ BOJ CÍRKEVNÍHO STÁTU.
Papež sice dostal 2I.března I87I od italské
Katolický klérus, hl.francouzský, prosil Napo-: vlády záruku"nezávislosti‘1, ale tu papež
leona III.aby chránil dědictví sv.Petra proti
právem odmítl s poukazem na neustálé proútokům nepřátel. Z katolických zemí se sešlo
následování, zákeřnosti, potupy a navíc:
několik tisíc dobrovolníků(zuavů),několik píu- : Vatikán, Laterán a Castel Candolfo sice patků najal za peníze papež, a pod vedením gene-: řilo papeži, ale ne území, na kterém tato
rála Lamoriciera 17 tisíc mužů mělo hájit stát.
místa stála.Podobně jako františkánský kosV září r.186O násilím,přes církevnístát,jel král: tel a klášter sice má Církev, ale půda, na
do Neapolská, zmítaného neklidem. Lamoriciére : které v Praze, Jungmannové náměstí budovy
se mu sice u Castelfidarda postavil na odpor,
stojí, patří státu, ten si zabral i františkánale dost zbabělé vojsko bitvu prohrálo. Ani ne : skou zahradu.
za 14 dní dobyl král Anconu, kde byla část
2.července 1871 vjel král Viktor Emanuel
papežského vojska. Tak se hlasováním lidu i
slavnostně do Ríma - na Kvirinál. Rím se
Umbrie připojila k italskému královští. Církev-: stal hlavním městem sjednocené Itálie.
ní stát se ztenčil na pětinu-Rím a okolí. Ten
15.května 1871 vydala nová italská vláda tzv.
však musel převzít všechny dluhy oblastí,kte- : garanční zákon, zaručující papeži určitá práré už mu nepatřily.
va, nerušený styk s věřícími, nezávislé
Papež už r.186O vyloučil Viktora Emanuela z
plnění úřadu a na vydržování dvora přes
Církve a Antonelli protestoval-bezvýsledně-pro- 3 mil. lir. Pius se nazvaCvězněm ve vlastním
ti titulu"král Itálie".
domě" - a jeho nástupci"vatikánsKýrni vězni.'
Bez vědomí papeže byla uzavřena tzv."zářiová
Teprve Mussolini uzavřel vhodnou smlouvu
smlouva", která zavazovala Piemont nenapadse Sv.Stolcem. - Rím neměl továrny a podnout papežská územi. Proto Napoleon lll.stáhniky, živily ho vlastně tisíce a miliony věnul r.1866־tedy za dva roky po smlouvě-své
řících, kteří přicházeli uctít náměstka Křisvojsko z Ríma.
tova.
Jenže sebevědomí Piemontu stoupalo. R.1865 se Vztahy k Církvi, které vládly v Píomontě,
přestěhoval italský král z Turína do Florencie,
byly zavedeny pro celý poloostrov. R. 1878
r.1966 dobyl Benátska a italští vlastenci nedoč- Viktor Emanuel těžce onemocněl,
kávě čekali na dobytí Rima. Garibaldi
něho byla sňata klatba, a vyzpovídal se. __

Uveřejnili jsme v KLUBu už řadu
článků o vzniku a významu sv.
ružence-typické katolické a rozstřené modlitby. Co o tom ptše
P.\ Tomáš ^PIDLÍK V kntžce Spiritu
lita, formácia a kultura. Kniha j
je slovenská, jen 35 str.je
českých.
ZVYK, POČÍTAT MODLITBY, JE STARÝ.
Na jednán pcmníku v Ninive jsou
obrázky
svou žen, které stojí u posvátného stromu a
mají v ruce, jak se zdá ,modlitební počitadlo.
Marco Polo píše o králi malabarskán, že měl
na krku provaz se 104 drahokamy, aby mohl po
čítat modlitby ráno a večer. Něco podobného se
vyskytuje u budhistů. Muslimové nosí růženec
se 160 zrnky.
Z DOB KŘESŤANSTVÍ SE VYPRAVUJE 0 SV.PAVLU poustevníku, že nabral denně do kapsy tři sta
kamínků a jeden po druhém vyhazoval, když
řekl stanovenou modlitbu. Podobně to dělala
sv.Klára.Praktičtější bylo vzít provaz se suky. Když se oba konce spojily, vznikla"corona","otčenášový provaz"-o kterém mluví Boccacio. Nosila se zavěšená u pasu a dlouho se
udržela v Anglii.
BRZY SE SUKY NAHRADILY ZRNÍČKY, JÁDRY,DŘÍVKY,
i perlami a drahokamy. Když se r.1389 vdávala
nevěsta z Milána za francouzského krále, vypc
čítávají se drahokamy, které si s sebou vzala
Je mezi nimi ľ'otčenášový provaz "s stříbrnými
zlatými a smaltovými knoflíky a s perlami.
To vyráběli umělečtí řeneslníci. Mezi cechy
velkých měst, např.v Londýně, ve Vídni, v
Praze zaKarlaIV.se jmenují"patemostříci"výrcbci růženců, říkalo se jim"paternoster".
Modlitby začínaly Otčenášem. Od ll.st.si
někteří mariánští ctitelé zvykli počítat i
Zdrávasy-tak se modlil např.Bl. Bonavenuta
Boiani/+1291/ denně tisíc Zdrávasů, v sobotu
dva tisíce, v den zvěstování P.Marie 3.000.1
dominikán Domenico di Livia se modlil denně
1.000 Ave. Prý s tímto nástrojem v ruce umřeL
JAK SE USTÁLIL POČET 150?. PRVNÍ ZPRÁVA JE
z 12.st.Řeholnici Eulálii prý sama P.Maria
napomenula, aby se nemodlila tak rychle. Pak
se modlila jen 50 Ave. Sv.Dominika udělala le
genda au toren růžence. Zaváděl modlitbu 150
nebo aspoň 50 Ave. Mniši recitovali denně
150 žalmů, nebo aspoň 50. Analfabetům se doporučovalo, aby se místo žalmů modlili Otčenáše, pak i Zdrávasy. Angl. kniha z 14. st .popi•
suje, že se mezi Zdrávasy vkládaly antifony.
/veršíky či modlitby/. Modlilo se po 10 ti
Zdrávasích.Ráno se modlilo 50 ke cti zvěstová■
ní, v poledne ke cti narození Páně a veček ke
cti nanebevzetí P.Marie.
Z 15.či 16.st.známe definitivní růženec.
Mnich z konvertu sv.Brigity píše r.1507,

že někteří přidávají ke
každému Zdrávasu příhodu
ze života Kristova.
I JMĚND rBžENEC
Ä“
' vzniklo ve středověku z
příkladů pro kázání a p.
R. 1500 vznikla, Růžová zahradapříručka zbožného člověka.
OOBOU ROZKVĚTU rSzeNCE JE 19.STOLETÍ
Lev XIII.vydal řadu doporučujících listů. Na
Štědrý den r.1883 napsal:"Napomínáme a zapřisaháme všechny, aby se modlili růženec denně
a vytrvale. Zároveň prohlašujeme, že je přání
našeho srdce, aby se růžencová modlitba konála v hlavních kostelích každý den, ve farních
aspoň v neděle a svátky." Encyklikou r.1893
doporučuje růženec jako účinnou zbraň k nápravě mravnosti.:"Zdá se nám, že zvláště tři věci
přivádějí zkázu veřejného dobra:nechuť k moud■
rámu a rozumnému životu, odpor ke snášení bolesti a zanedbávání myšlenky na budoucnost, ve
které je naše naděje. Proti tanuto zlu doby
se má užít jako spasitelného léku růženec.
Rozjímání o tajemstvích růžence radostného má
těm, kdo se ho modlí zbožně, dát lásku k moudrému a pilnému životu, jak jej vidíme ve sv.
Rodině v Nazaretu.. .Proti druhému zlu je růženec bolestný...proti třetímu slavný."
RŮŽENEC SE DOPORUČUJE VE VELKÝCH ZJEVENÍCH
P .Marie: v Lurdech, v La Salettě, ve Fatimě.
Vznikají růžencová bratrstva. Církev dala modlitbě mnoho odpustkůpdpuštění trestů za hříchy
Jakási nechuť k růženci se vyskytuje v moderní době. Zdá se, že je to modlitba málo inteligentní, málo intelektuální, vyšlá z primitivního prostředí, kdy lidé neuměli číst žalmy. Unavuje svou jednotvárností.
Jsme si vědani, že námitky jsou oprávněné. A
přece síla této modlitby je právě v tom, co se
jí nejvíc vytýká-nedostatek intelektuálního
prvku. Snad dělaly chybu i knihy, které se
snažily tuto prostotu zakrýt jakýmisi umělými
metodami a doporučovaly složité způsoby rozjímání o"tajemstvích jednotlivých desátků."
Nesníme zapomenout, že růženec je na prvním
místě M3DLITBA PROSTÉHO LIDU, NAŠICH MATEK,
našich poutí, večerních modliteb. Tam také musímě hledat způsob, jak se učit růženec modlit
JE PŘIROZENĚ, ŽE INTELEKTUÁLOVÉ CHTĚJÍ se
modlit intelektuálním způsobem, mluvit k Bohu
tak, jak normálně myslí. A přece právě oni
jsou si vědani, jak se jejich modlitba stává
nb tížnou pro neustálé roztrživosti a nedostatek soustředěnosti. Sotva vezmou do ruky žaltář, napadne je tisíc jiných myšlenek z denního života a všechny překážky, které odvádějí
nd předmětu modlitby. Prostí lidé se modlí jimak,nesoustřeďují se na jednu věc,ale vše vtanu jí k Bohu. Kdo ztratil v modlitbě prostotu,
nemůže se růženec modlit. Ztratil víc,než si
nyslí,protože prosté srdce má k Bohu nejblíž.

DNEŠNÍ APOŠTOLOVĚ
Když jednou pozval jeden mladík čerstvého emigranta Davida na mši sv., David netušil, jak
radikálně se jeho život změní. S trochou zvěvosti a veden snahou rozbít nudu jednotvárného života v utečenecká™ táboře v rakouském
Traiskicheru vstupuje s hrstkou večer, jedné
podzimní soboty 1977 poprvé do kaple. Na svůj
první prožitek mše sv.sám vzpomíná:״Poprvé na
vlastní oči jsem videi klečet dospělého maže,
otce dvou dětí. 1/ tomto po korném postoji na
mne působil dojmem velikého člověka. Tento po■
cit byl pro mn$ úplně nový. Nevěděl jsem, kam
ho zařadil. Průběhů mše sv. jsem vůbec nerozu■
měl, neumět jsem se chovat jako ostatní, ale
cítil jsem, jako by se tam právě dělo něco ma■
jestátního a nadlidského.
Když jsem po mši sv.mluvil s křižovníkem P.Jo■
se^em Novotným, poprvé ve svém dospělém životě
jsem se setkal se vzdělaným člověkem, který
věřit v Boha.Snažit jsem se potlačit předešlý
dojem, ze mše sv. Potřeboval jsem si obhájit
svůj dosavadní způsob života a rozhodl jsem
se, že P.Josefovi vysvětlím, jak to ve skutečnosil chodí ve 20.století. Bylo mí ho líto,že
tak dobrý člověk vězí v nějakých náboženských
představách. Stala se však opačná věc. P.Josef, mě 22.února 1978 pokřtil."
David odchází do Nového světa jako úplně nový
člověk. Z amerického způsobu života si vzal
to správné: velkorysou podnikávos t, a to i
pro království Boží. Kromě toho, že léta
úspěšně řídil knižní vydavatelství a věnoval
se obchodu, stýkal se s duchovními velikány,
skutečnými hrdiny víry. Jedna z osob, která
na něho zvlášť zapůsobila, byl zbožný protestanský pastor, původem rumunský žid, za kcmunistů velice zkoušený pro svou věrnost Kristu
David vzpomíná na pastora WUxmbrandta takto:
"Upoutal mě svou vroucí láskou k Bohu, ale i
k Panně Marii. Ožívalo ve mně mé vlastní mariánské obrácení, které jsem sám prožil někotik tet předtím. Tehdy jsem se obrátil k Bohu
s prosbou, abych lépe chápat důstojnost pošlání ženy. S překvapením jsem zjistil, že Buh
směřuje můj pohled k Panně Ma/tii. A jsem přesvědčen, že to byla P.Maria, která mě při
vedla k Ivě, dívce, která také po svém ob■
ráčení navázala hluboké spojení s Pannou
Marií, A tak bylo pro nás jejím vetkým darem, že jsme o svátku P.
Marie

Sněžné stanulí u oltáře jako novomanželé ve
]stejnojmenném kostele v Praze.Naše svatební^^
cesta vedla do Medjugorje, Lord a Fatimy.
Pannu Marií jsme prijali jako patronku našeho
manželství."
Před několika lety Otec biskup škarvada Davidavi navrhl, aby uplatnil své schopnosti při duchovní obnově českého národa. David a Iva,nadšeni pro Kristovu pravdu, se rozloučili s pohodlným životem v USA. a po létech se usadili i
se svou mladou rodinou ve staré vlasti. Brzy
ovšem museli ve sván, okolí zažít první trpké

zkušenosti s pověstnou nevyzpytatelnosti české
povahy. A tak sešlo z angažmá v katolickém nakladatelství Zvon, nakonec i z distribuce Katolického týdeníku.
David se nejdříve usadil na Moravě a začal v
Běchovicích vydávat českou podobu prestižního
měsíčníku Catholic World Report, který se těší
světové podpoře řady vážených kardinálů a biskupů. Řekl si, že i pro české a moravské katolíky má velký význam důkladná a přesná ׳infornovanost o důležitých otázkách duchovního života
a Církve ve světě.Anglicky jej vydává US jezuita
P.Joseph Tessio, býv.student a přítel prefekta
pro nauku víry, kard.Ratzingera. Ten nedávno
přijal v audienci českého velvyslance ve Vátikánu, Dr.Halase, a ocenil vydávání Mezinárodního katolického Reportu, tak Camrnunia v českém
jazyce. Je to už třetí časopis,co vydávají.
Od loňského léta bydlí rodina Rejlova v daně
po polských sestřičkách Božího Milosrdenství,
"faustinkách", a to díky pochopení ze strany
;mladého kněze P.Erika Tvrdoňě, jednoho z duchovní ch Otců redakce MKR. Ten právem přitahuje stále víc upřímných křesťanů, a tak do pot;řebného počtu 25.000 předplatitelů k životo;schopnosti časopisu zbývá jen už čtvrtina. Ale
: reklamní kampaň, při které se rozdalo už přes
i 700.000 kusů propagačního materiálu vyčerpala
i velkou část financí. Zatím si nemůže David do!volit najmout.potřebný počet spolupracovníků, a
; tak zkuste zatelefonovat v půl druhé v noci.
(Vsadím se, že David se bude pohotově hlásit:
("Triality, David Reji chvála Kristu!"
(Když j sme se na vlastní oči přesvědčili o tíži(vé situaci vydavatelů MKR, příkladných laiků ve
smyslu II .vatikánského sněnu, chtěl bych kaž•
každého bratra a každou sestru v Kristu vybídnout. Podpořte Report svým předplat'
ným a štědrým daren/KB ČÁSLAV, č.učtu
195O535OO247/O1OO/. Report potřebujeme pro rozkvět katolické víry
'.?.Filip M. A.Stainer,OP

ZÁHADA ŠIBENICE
Únor r. 1886,6 hod.58 min. Duchovní věznice
v Exeteru, soudce a hlavní dozorce vstoupili do cely Johna Lee a vzbudili ho. Byl
odsouzen k smrti. Kněz se ujal svého úřadi
nedávno, a tohle byia jeho první poprava.
Hrozil se toho, pochopitelně. Včera stavěli
na soudním dvoře šibenici-hned proti kapli,
kde se modlil. Každý úder mu projel tělem.
Dříve působil na klidném místě, staral se o
poctivé věřící a jeho citlivá duše se vzpírála, dívat se na něco takového. Byla to ale
jeho povinnost. Být u umírajícího nebo už
mrtvého. A umírat bude John Lee. Musí se
za jeho duši modlit.
Odsouzenec je přijal se širokým úšklebkem.
"Tak konečně-udeřila má poslední hodina?!"
Kněz se zeptal, chce-li se vyzpovídat.
"Proč? Brzy se zase setkáme."
Čtyři muži pochodovali k šibenici. Cekal
tam pan Berry, kat. Svázal odsouzenci ruce dozadu. Kněz se tiše modlil, vystoupil
po schůdkách a postavil se na místo, určené pro vězeňského kněze.
"Chcete ještě něco říct?"zeptal se soudce
odsouzeného. Ten odpověděl pevně:"NE!"
Slo to rychle, kat mu přehodil kapuci přes
hlavu, dal mu smyčku kolem krku, odstoupil a dal znamení pomocníkovi. Kněz zavřel
oči a modlil se trochu hlasitěji. Pomocník za
táhnul za šňůru-padací klapka se nepohnula
Několik vteřin panovalo ledové ticho.První
se vzpamatoval kat. Znovu pokynul pomocníkovi, ten osvobodil Johna od kapuce a
provazu. John byl bledý, ale usmíval se.
"Haló, už jsem tu zpět!"řekl knězi, který
stál vedle něho schvějícími se koleny :"Řekl
jsem vám, že se brzo uvidíme, že?"
Na popravišti bylo málo místa. Vyzvali kně-;
ze i odsouzence, aby sestoupili dolů a me- ;
cháni začal zkoumat propadliště. Všechno
;
fungovalo dokonale. Klapka se pohnula a
;
padací dveře sjely s dunivým rachotem dolů[
Pan Berry-kat-se omlouval :"Je mi líto-už
[
se to nebude opakovat."
[
"Jen do toho,"pokrčil soudce lhostejně ra- [
meny a pokynul odsouzenci.
[
Znovu mu nasadili kapuci a dali provaz ko- [
lem krku. Kněz se zase začal modlit. Pomoc[־
nik zatáhl za šňůru-klapka se zase zasekla.[
Soudce propodával zuřivě kata očima. Zase [
sundali kapuci a smyčku a odvedli odsou- [
žence do cely. Kněz šel do kaple a vroucně[
se modlil, aby nešťastníka osvobodili.
[
Kat s pomocníkem horečně pracovali, zkou- [
šel i znovu a znovu mechanismus־, všechno [
bylo v pořádku. Kat sám se postavil na
[
propadlo a nařídil pomocníkovi, aby zatáhl [
za šňůru. Držel se provazu. Propadliště se[
hned pohnulo, kat padl dolů a držel se kře■[
čovitě za provaz. Oznámili to soudci.
[
"Tak se do toho pusťte,"řekl soudce.
[
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Lee vyšel z cely, dali mu kapuci na hlavu a
provaz kolem krku, zase se modlil kněz na svém
místě-aby od popravy upustili. Jenže soudce
byl tvrdohlavý. Spravedlnost je nutná!
Po vězení se roznesla zpráva o dvou nepodařených popravách. Vězni se tlačili u zamřížovaných okének a zírali na třetí popravu. Kat
dokonce odsouzenci za ten"malér"omluvil.
Potřetí dal kat pomocníkovi znamení, potřetí
zatáhl pomocník za provaz. To už zněl z oképek hlas někoho, kdo zanotoval starou anglickou píseň - ostatní se k němu přidali.
"Nač čekáte?!" vyjel soudce na kata."Do práce.'
Konečně dal kat znamení a konečně pomocník
zatáhl za šňůru.
Klapka sice klapla, ale padací otvor se neotev-

NAŠE KRIMI

Vězni u okének radostně zařvali. Soudce zuřivě strnul svou paruku a začal po ní dupat.
"Odvedte toho idiota zpět do cely a přivedte
sem pitomce, toho tesaře, který šibenici dělal1.1
Za ječení a tleskání vězňů se John Lee hrdě
jako vítězný toreador vracel pomalu z jeviště
do cely.
Kněz se obrátil na soudce s prosbou, aby od
popravy upustil. Ten na něho ale ostře vyjel:
"Starejte se o své záležitosti a ne o mé. Po
tom vám nic není."
Tesař se jmenoval Frank Ross. Byl to
vězeň,kdysi také odsouzený k trestu smrti,
ale v poslední chvilce dostal milost a měl
být ve vězení až do smrti.
Stál s nevinnou tváří před soudcem, který
se mračil a zařval !"Ty jsi dělal tenhle šmejd?
Je to zmetek, rozumíš!"
"To nepopíram, že jsem to dělal, jsem vyučený
tesař. Ředitelství mi dalo plánek, co a jak, a
podle toho plánku jsem to vyrobil. Proč to
nefunguje"- pokrčil tesař rameny. Nemá tušení.
Snad v noci dé§ť zapůsobil vlhce na. prkna...
A proč to funguje, když se tam postaví kat?
Snad ta prkna na chvilku vyschnou? Soudce
nemohl udržet jedovatou poznámku.
"Třikrát se propadlo neotevřelo a když tam
byl kat, otevřelo se?"
"Snad se otevře počtvrté,"namítl pokorně muž.
"To tedy ano. S tím - lump.... odsouzencem
uděiáme konec."
Za bouřlivých ovací vstoupil Lee počtvrté na
popraviště. Pomocník s chvějícíma se rukama za
táhnul za šňůru. A zase se stal zázrak. Na
dvoře se rozhostilo ticho.
Soudce, celý bledý, opouštěl věznici. Kněz šel
do kaple a vděčně děkoval Bohu.
Za pár dní sněmovna změnila trest smrti v doživotní žalář. Za 22 let opustil Lee vězení a r.
1943 zemřel přirozenou smrtí. Na smrtelné posteli prozradil své tajemství. Obratný tesař připevnil na místo, kde stával kněz,prkno, a to
se pod jeho tíhou posunulo-pak klapka nefungovala. Při zkouškách tam kněz nestál, proto
propadlo fungovalo. Kněz doslovně odsouzence
zachránil-aniž o tom věděl. Od té doby nesmí
dělat šibenici sebe obratnější tesař-vězeň.
Podle: Pierre Bellemare

ADRESA ČESKÉHO MISIONÁŘE: P.Josef Š 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.

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

"TOTO JE METELO,KTERÉ
LÁSKOU; ABY POZNALI, ZE MAJÍ OPORU JAK V KRISTU, TAK VE VAS, KTERÝM
SE ZA VÁS t/y0Ál/Á.. .TO
KIAQE UííÍllrlC?8 80^15^7
ČIŇTE NA MOUPAMÁTKU!" JEHO LÄSKU, PRAVDU A ŽIVOT PREDÄVAJÍ'.

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-TANN-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
ĽUCERN - každou 4.neděli v měsíci v 10 hod.v kapli kostela sv.Karla Boromejského
KAŽ״DÝ 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.
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

SCOTT a KIMBERLI
prote stanté, popisují v knize NAŽE CESTA.
DO KATOLICKÉ CÍRKVE svou konversi. SCOTT byl nadšeným,
inteligentním a vzdělaným
pastorem, dobrým znalcem
Písna sv.,Kimberly pocházela z pastorské rodiny.
Její cesta byla těžší a
hůř se zbavovala předsud
ků vůči katolické Církvi. Kniha Vás osloví
a ukáže vám, jak zdravá, povzbuzující a logická je naše víra, kterou mnozí odhazují,
protože ji neznají. Knihu přečtete,možná
několikrát, a vždycky Vám něco zdravého dá.
Scott se setkal i s hloupými, špatnými kněžími, ale hledal pravdu a tu s pomocí Boží
a věřících přátel našel. I jeho žena a řada
přátel. Kristus může oživit i kamenná srdce
a zapalit pro Krista! - Cena 77 Kč,ani ne 4 fr
I N F O K M Ä C g©©©«©oo©o0o0©00o©oo©®®®0®®®o
Mons.J.Zlatňanský byl 20.7./70/vysvěcen v rodné
obci Topolčanky kard.J.Tomko na biskupa.Sv.Otec
ho jmenoval sekretářem Stálé komise pro církev
ve vých.Evropě. ______ __________________

PA.e4-tJe.n-t SvěJ:.£u.teA4kého svazu Cha.KZaus(57)
chce. zdntenztvnit hovoa s katot.C-ía.kvd.VomnZvá 42., že 4poíeěné paohtaseni o nauce o ospnaved£něnc(jen v-íaa nás ospaaved£ní,ne ainy)by
mchta vyústit k s po tečnému stavení VeceJíe Pane.
Jenže Večeří Páně nás Kristus nespasil, nýbrž
snrtí na kříži a mše sv.je ZPŘÍTOMNĚNÍ KRISTOVY OBĚTI-může ji sloužit platně jen kněz, a
ne pastor.Zakazuje to i cirk.zákoník.

Sv.Otec má navštívit r.1998 Rakousko, asi v
červnu, u příležitosti oslav 1200 let od založení solnohradského biskupství.

US mtn. zahraničí. M.Atbaíghtová páednášeta v
Obecním domě v Paaze 14.7._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Biskup Otčenášek posvětil 19.7.kapli schonstattského hnutíjkopii kaple v Schonstattě/N/a
v Quartenu/׳a to v Rokoli u N.Města n.M. Vzdor
nepříznivému počasí přišlo skoro 30 knězi a
řada Sester Mariiných - i z ciziny._______

Konga.pao katottekou výchova v R-úmě. jmenovata
pao -׳t.J 997-2000 aektoaem Sateztánské papežské
univeasíty v Římě P.MÍchete Petteaeye, paofiesoaa matematiky a didaktické metodotogíe._ _ _ _
V Kostelním Vydří je nyní exerc.dům pro kněze.
Nezaměstnanost v USA ktetta do května o 7,8 pa
Podle zprávy tajné policie FBI v USA klesl
min.roku počet zločinů o 7 proč. Stoupá však
hrozivě zločinnost dětí a mladých. Na nižších
školách zavedli někde předmět"nenásilného chování". Vyučovat se bude l-2x týdne půl roku po
35 min.V katolických školách tento předmět ne־
potřebují, vyučuje se tam účinnější.náboženštvi. Příčinou poklesu zločinnosti je větší po
čet policistů, zlepšení metod předcházení zločinům, spolupráce police s obyvatelstvem, a
zostření trestůj-Počet vražda sebevražd "mladých
od 15-25 let se zvýšil.Má se víc bojovat proti drogám a děti se mají víc zaměstnávat.

Pa evident Havet dostat 20.6.na paažském haade
čest.doktoaát ízaaetské Baa-ltanovu aniveasi

od 17. října večer do 19.října odpol
Budou v Quartern! a předrážet 1 zpovídat bude
P.Míl.F I ň LA Z PrahyPřiM■včas dostanete!

ÚČINNÝ PRÁŠEK
Ikey bydlel a stravoval se u paní
Riddlové, která měla roztomilou
dceru Rózu. Do této dívky se Ikey
zamiloval, rtyslel ra ni stále,ať
míchal prášky nebo ošetřoval rány
těla a duše ve své lékárně,v níž
si připadal jako vyšší bytost.
Byl to krátkozraký nešika a strašpytel - jakmile vyšel z lékárny, kterou proklínal a jeho
šaty byly pocákány všemi možnými chenikáliemi
a táni páchnul na sto honů.
Jenže čtveračivý úsměr slečny Rózy zachytil
také pan MsGswan, svalnatý a odvážný chlapík,
kterénu Ikey Ošetřil nejednu ránu a zalepil
nejedno škrábnutí z mužských rvaček.
Jednou vstoupil Gowan do maličké lékárny, usa
dil se na židli a tvářil se odhodlaně.
"Ikey,"oslovil přítele,, který roztloukal něco v moždíři, "potřebuji medikament, ale nevím, máš-li jej na skladě."
"Sundej kabát, hned ti to ošetřím. Už jsem ti
několikrát říkal, nic si s Talijány nezačínej,
Jednou ti vrazí kudlu do žeber!"
"Rána u žeber to také je, "prohlásil Gswan,
"ale trochu jiná. Zamiloval jsem se do anděla
do slečny Rózy. Zítra máme mít statbu. Kněze
jsem už objednal, našel si báječný byteček,
jenže mám strach, že si to Róza na poslední
chvilku rozmyslí. Miluje mě sice, ale to víš,
ženská. Má strach z otce. Ten nám nepřeje."
Ikey se praštil paličkou do palce. Ani to necítil.
"Už si to umlouváme dvě neděle, "pokračoval melancholicky Gcwan, "jeden den řekne ano, druhý
den ne! Poslyš, "naklonil se přes pult k domnělánu příteli, " neměl bys prášek, po kterán
by ženská zahořela jako věchet? Slyšel jsem,
že takové prášky jsou?. Dám jí jej večer do
jídla...Jako kamarád__ "prosil úpěnlivě dál,
"Starý Riddle mě nemůže ani cítit, nedovolí
Róze, aby se mnou vyšla před dům... "
Ikey se mezitím vzpamatoval.
"Umím to dělat, ale nerad. Pro tebe, ze starého přátelství...Kdy to potřebuješ?"
"Večer v sedm, v osm jde Róza spát, jako že
jí bolí hlava, v devět se dostanu přes sousedův dvorek k nim, po žebříku dolezu k oknu, pcmohu jí dolů a v deset čeká kněz..."
Ikey rozmačkal dvě tabletky s malou dávkou
norfia, přidal cukr-a když to požije dospěLý člověk, bude spát několik hodin.
Abyste věděli, jaký ošklivý charakter měl
Ikey, prozradíme vám, že hned po odchodu
MsGowana utíkal za panem Riddlem a prozralil mu, že se chystá únos jeho dcery.Pan
Riddle byl zavalitý muž s rudou tváří?hlap od rány:"Děkuji za novinu,"řekl stručně "takový přivadrovalec,. Sednu si večer
k oknu, mám pokoj pod Rozou,a jakmile

se ten lump objeví u okna Jtozy, odvezou ho v ambulanci,
místo na svatbu tak do nemocnice
Ikey měl noční službu. Hned po
ránu vyrazil z lékárny, aby se
dověděl, jak jeho protivník v
lásce pochodil. Vběhl přímo do
náruče rozzářeného MoGowana. QA
"Dopadlo to báječně," zvolal Ov
šťastný muž, "děkuji ti, kamaráda, a blahopřej
mi. Už jsme svoji. Róza uvařila báječnou snídájií a já jsem nejšťastnější muž na světě."
["Ja..ja jak to?" koktal Ikey,"ten prášek
ode mne působil?"
"Ach - ten?! Když jsem tak seděl u nich u večeře, řekl jsem si, že Róza je slušné děvče a že
na ni s podvodem nepůjdu. Bud si mě vezme dobrovolně a ráda, nebo mě nechce - a pak nemá
smyslu ji nutit. Prášek jsem nechal v kapse,
ale najednou jsem si všimnul, jak kysele se
fnůj budoucí tchán tváří a rád bych získal trochu
jeho lásky. Tak jsem mu ten prášek nasypal do
kávy. Jsem zvědavý, jak to účinkovalo a jak
mile mě přivítá... "
_
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Arcibiskup z Catanie/Sicilie/odmítl přijmout na
ťeol.fakultu Pietra Aglieriho, jednoho z vedoucích jihoitalské zločinecké organizace Cosa
Nostra, který byl 6.6.v Palermu zatčen. Členům
CN se nesní podávat sv.přijímání a sloužit za
ně mši sv. Aglieri sice prohlásil, že se zajímá o náboženství, ale zatím se nedá zjistit,
jestli to myslí vážně._______________________
Z 3500 židů v Olomouci, přežilo vybíjeni nacisty
jen 272. 22. 6.si připomnělo několik desítek
•židů že je 55 let od této hrůzné události.____
Francouzské řeholní společenství v Le Barroux
vydalo bronzovou medaili na počest sv«׳.Terezie
z Lisieux. Na jedné straně je její obraz/podle
fotografie/, na druhé slova z hymnu breviáře:
"Jako učitelka učila svět prosté cestě dětství." Stojí 45 frs a dá se objednat na adrese
Aftisanant monastique de Provence, F 84330
Le Barroux-Francie.______________________
V západních Čechách zjistila zatím policie
14 loupeži v kaplích a kostellch. Po válce
odtud surové vysídlili Némce. Cena přes milion korun._______________________________
Svědkové Jehovovi nedostanou ani v budoucnosti v Rakousku uznání za nábož.společnost. 23.7.odmítlo min.vyučování jejich
žádost. Důvod: nesnášenlivost vůči státu
a jiným náboženstvím.__________________
látol. Církve v Argentine bude mit 10-12. 10.
první
misijní kongres, chce přispět
k obnove misijního ducha věřících, a na
potřeby katolické Církve.

■

NOVINK Y
Písmo sv.prelozili do řeči guara-*
ni,mluví jí 52 proč.obyvatel
Paraguaje.______________________ !
Gen.tajemník OSN, Kofi Anan, otevj
řel I.mezinár.středisko pro těles-J
ně postižené. Každý 10.člověk je 1
nějak tělesně postižen-asi 600 mi4
osob.Mnozí jsou různě diskr imino-J
váni. Komise se bude zabývat poru-J
šováním lidských práv těchto ne- 1
šťastníků a snažit se zlepšit je-J
jich postavení._______________ J
Začátkem července se po 44 ti le-\
tech v Sofii-Bulharsko, konala
pravoslavná třídenní synoda.____ 1
V Yamossoukru-Pcbřeží Slonoviny- í
Afrika-se 8.-13.7.konalo mezinár.J
setkání 500 kněží. Propreíekt
kong.pro klérus, Dario Castrillo j
Hoyos zakončil kněžské dny, orga- 1
rázované jeho kongregací jako pří-]
právu na rok 2000 slovy: "Jsme děl-j
níci radostné zvěsti/evangelia/a j
potřebujeme pravdy, na kterých
stojí naše existence. Ty dostane- ]
me, bude-li vyznání víry-které se]
modlíme, středem našeho života.” j
Nej starší kapucín na svete, Lucien
Ecoueur, žije v Siónu-Švýcarsko- ]
oslavil 20.7.sto let. 80 let žije\
v řádě a 73 let je knezem. Býval ]
oblíbeným
___________ 1
Nový apoštolský nuncius ve Švýcar-]
sku je Oriano Quilici/67/. Ve Víd-|
ni se naučil německy, Jako diplo- j
mat pracoval na nej různějších mís-1
tech, studoval na Gregoriáně a
doktorát z církevního práva zís- j
kal na Lateránské universitě.____ ]
Svýc.postní obět vynesla letos o j
2, 6 proč.méně než loni, kdy vynes-\
la o 4 proč.méně než předloni.
|
V kostele ve středu Bologně-Itáli^
ukradli zloději 7 cenných maleb z (
17.a 18 st.,a novoklasickou sochu 1
Krista z 19.st.Dali se po večerní )
mši zavřít v kostele. Při odchodu ]
vedlejším vchodem se srazili;
]
s farářem, ale ten už je nemohl
zastavit. Zná se, že kradl i "na ob-)
jednávku".Obrazy vyřízli- z rámů.
Princezna Diana se setkala v New \
Yorku s Matkou Terezou/86/která
tam koncem května navštívila řehol
nice Misionářky lásky k bližnímu. )
V Belfastu-sev. írsko-byl starostou]
zvolen katolík.

Arcibiskup Dyba z Fuldy varuje před tvrzením, že kněží je
málo. V dějinách vidíme, že se střídala období, kdy byl
kněží přebytek/sv.Jan Nepomuk Neumann se proto nedostal do
semináře v Budějovicích a odešel do USA,p.r./Postavení
tzv."pastorálních asistentů"laiků,tyto poměry spíš zpevňují, mají nahradit a nenahradí vysvěceného kněze. Také se
do kněžské činnosti pletouíčasto nábožensky nevzdělaní/laici. Při mších sv.je vidět stále víc šedivých hlav než mladých katolíků. To je důležitější problém než nedostatek
kněží. Těch by bylo dost, kdyby každý pilně pracoval._____
Armáda spásy otevře ve Švýcarsku začátkem r.1998 v Bernu
museum a dokumentační středisko o své práci. Vznikla 1882.
Mnichovský kardinál vysvětil ve Freisingu před 2000 věřícími 8 jáhnů od 29 do 53 let na kněze. Zdůraznil, že celý život kněze musí být zaměřen na Krista, protože kněz při udělování svátostí a při mešní oběti zastupuje Krista a také
při rozhřešení od hříchů.Bez pomoci Boží nemůže si kněz zařmilovat Krista a obětovat se pro věřící až do smrti.______
R.2000 se má v Římě konat 47.Eucharistický kongres.

Postretouren:
_
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Kath. Tschechenmission
Brauerstr. 99
CH -8004 Zürich

uznnmE/vou chybu?
!.Pokládají se muži za stejně sebekritické jako
ženy?
2. Jsou ženy ochotnější se cmluvit a přiznat svou
chybu?
3. Jsou ženy závistivější než muži?
4 .Mají muži víc možností vyniknout než ženy?
5. Jsou muži vnímavější než ženy?
6. Myslíte, že v dnešní společnosti mají muži život snadnější než ženy?
7. Když svého muže/nebo jiného blízkého člověka/
občas kritizujete nebo pohrozíte,má to účinek?
8. Využíváte/resp.zneužíváte/svého půvabu a přítažlivosti k tanu, abyste dosáhly svého cíle?
9. Dokážete se zasmát, když druhý vydává z některý
z vašich nápadnú za svůj vlastní?
10. Umíte projevit svůj obdiv druhánu člověku,
hlavně manželovi, děten, přátelům, rodičům ap?

I

7.Ne. Muži jsou, většinou vychovaní od dětství k
postoji síly, chybu pokládají za slabost a málokdy se k ní přiznají.
2. Ano- Původ stejný jako v bodě 1.
3. Ne.l/ maličkostech se to někdy zdá, ale ve skutečnosti jsou už od dětství hoši panovačnější.
4.Sotva. Záleží na tom, ׳v čem. V zaměstnání spíš
vyniknou muži, ale žena má mnoho jiných možností

*emne סו

rozdílB mezi obrázky^

6. Ne.Muži jsou dnes vystaveni velkému náporu v zaměstnání a většinou i odpovědni za fananční
zajištěni rodiny,i kdyby byla manželka také zaměstána.Na druhém místě jsou to i otázky
společenské a sexuální.
7. Ne.Pohrůžky nemají účinek a kritizovat musíme jen při citlivě zvolené situaci. Doporučuje
se, aby se před kritikou druhý za něco pochválil nebo řekl něco kladného.
8. Je to dětinské a naivní-využívat půvabů nebo odměny nebo odmítaní jako trestu.
9. Ano. Maží musejí mít pocit, když o všem rozhodují sami, všechno umí lépe.Ovládáte to umění?
10. Ano.Měla by to umět každá žena, někdy i svému muži trochu"fandit" . Nepřidávat k pochvale
slova:" Jestli si to zaslouží'." Příklad: US trikfalm Rodina Pazourková (Familie Feuerstein)

NĚKDY JE TŘEBA VÍC ODVAHY K TOMU, ABYCHOM Sv8j NÁZOR ZMĚNILI, NEZ ABYCHOM NA NĚČEM TRVALI.

NEZAPOMEŇTE NA.
... I
______ ^000000000006090©
DUCHOVNI _________
CVICENI_____!!

Friedrich HEBBEL
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