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5.září přešla M.Tereza z času do věčnosti-k Bohu. Z jejich slov i z jejího díla
í
poznáváme, jak hluboko byla vkořeněná do Boha. Před svým odchodem pečlivě vybrala
nástupkyni. Jistě i ta půjde v stopách M.Terezy-či lépe řečeno ve stopách Kristových:
"Oken j4>em páiiel hodit na zem, a jak 4Z páejl, aby už vzplanul'." ( Lfe 12,49).
M.Tereza, vl.jménem Agnes Bojaxiu-se nar.27.8.1910 ve Skoplji v Makedonii z albánských rodičů. Jak ona, tak později sestry její řehole, se nadchly láskou Kristovou. Ujímají se opustěných dětí, ubožáků, vyvrhelů společnosti, žebráků, nemocných, umírajících, napřed na ulicích Kalkaty, nyní skoro na celám světě. "Skoro" znamená, že některé země tuto vzácnou ženu
odmítaly přijmout - ačkoliv by ochotně šla kamkoliv, kde lidé trpí.
Pro nás je Matka Tereza vzor neotřesitelné víry a pokory. Svou pokoru neukázala v pronásledování, ale v oslavě, v uznání celého kulturního světa. Žila slova Páně:"Kdo je mezi vámi
nejvyHi, at je vaiim -ilužebnckem..(ML 23,17)
Neseděla v přepychové pracovně. Sama, v prostém oděvu indických žen-se skláněla nad špinavými, rozedranými, vředy pokrytými ubožáky. Který slavný křesňan či hodnostář si uvědomí slova Páně:"... jámě neužiteční služebnici. Udělali jsme, co jsme byli povoláni udělat."Lk 17,1Ö)
Každého z nás volá Bůh k práci na své vinici. "Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených."
(ML 22,14).- Když viděla učitelka vznešenějších dívek z okna vlaku neuvěřitelnou bídu indické chudiny, zaslechla tiché Boží volání: POMOZ JIM! A pomáhala až do posledního dechu!
Nešla-jako mnoho"povolaných", ale ne"vyvolených- do penze, na odpočinek v 60 ti letech,
pracovala do 87 let! Vždyt nejen boží dělníci, ale i stoupenci zlého ducha pilně a usilovně
pracují - aby zničili pravdu a rozsévali nenávist! My bychom měli nečinně přihlížet?!
Letos uplynulo 100 let od smrti sv.Terezie od Dítěte Ježíše a sv.Tváře. Její socha nás vitala hned u vchodu do kostela. Nazývali jsme ji něžně sv.Terezičkou od Ježíška. Bůh jí vložil
do náruče jiné květy, než Matce Tereze. Trnové růže pokání, sebezáporu, vnitřních bolestí
a pocitu opuštěnosti, modliteb, obětí za spásu duší-hlavně kněžských. Nevěřící člověk lehce
pochopí oběti M.Terezy, ale nad obětmi sv.Terezie pokrčí zmateně rameny. Nezná nadpřirozený
svět, nevěří v něj. A přece obě Terezie - i ta třetí, učitelka Církve - čerpaly sílu z nadpřirozeného pramene-z Krista. "Malá"Terezie dostala jiskru víry prostřednictvím rodičů.
V Matce Tereze se rozhořela jiskra při pohledu na nejubožejší. Obě jiskry v Tereziích vzplanuly v oheň, který zahřál oelý svět. Sv.Otec ji právem nazval: "PLAMEN ŽIVOTA!"
Popularita je pro každého nebezpečná. Jednou volá dav"sláva" a za chvilku"ukřižuj ho!" Popularita a sláva může strhnout člověka do zbabělosti lidských slabostí. Často si ani neuvědomuje, že se bojí o přízeň lidí-ale ne o přízeň Boží; M.Tereza se statečně a činně postavila
za Krista v chudých, za Krista v nenarozených, za Krista v bloudících a zoufalých.
Katolická víra není lehká, ale dává sílu k obětem, které
r"svět"nechápe, ba často se jim vysměje. M.Tereza si úsměšků
^nevšímala. Důležitý byl pro ni Bůh, proto i ubozí lidé!
K blahořečení potřebuje pět let a zázrak, uznaný Církví.
Ale vždyň celý její život byl jediným zázrakem!
Kéž by každý z nás roznítil v sobě jiskřičku víry a lásky,
kterou do nás při křtu vsadil Kristus. Co za to dostaneme?
"Ke každému, kdo se ke mně bude znát páed lidmi, budu i já
Ae znát páed.svým Otcem v nebi." (Mt 10,32).
To přeje Vám i sobě Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Každých 5 let navštěvují biskupové určité oblasti Vatikán a podávají zprávu o situaci a
činnosti. Tato návštěva ad limina-k prahům
apoštolů je důkaz, že jsou spojeni se zástupcen Kristovým-papežem. Jedná se jak o poslušnost, tak o správné hlásání víry. Švýcarské
biskupy vyzval sv.Otec, aby si uchovali víru a
hlásali nezkráceně učení katolické Církve, také se mají podřídit strukturám Církve. K obřadům"nesmí nikdo nic přidávat ani ubírat".Potvr
dil v úřadu biskupa Haase. Biskup, vzdor protivníkům, zůstává pastýřem své diecéze._______
V Řimě-v Rimini se konal 31.-7.9.kongres katolických esperantistů. S biskupem G.Locarellim
sloužilo mši sv.v bazilice sv.Petra 1 6 knězi
za účasti 300 osob z 23 zemi.__________________
V Rio de Janeiru-Brazilie, se konalo 4.-5.10.
Světové setkání rodin se sv.Otcem. Ten si přeje větší snahu o rozvoj duchovních hodnot, tak
důležitých pro budoucnost lidstva. Zvi.pozornost věnuje Setkání rozvráceným rodinám, s vykořistovanými a opuštěnými dětmi. Kard.L.Trujillo, předs.pap.rady pro otázky rodin, citoval slova sv.Otce:"Národy, které nerespektují
děti, nemají právo na budoucnost...ta se musí
denně dobývat něžností vůči dětem." První den
bylo na setkání přes sto tisíc věřících, druhý den 1,300.000 věřících. Brněnský biskup
Cikrle tam přivedl katolickou rodinu. V Brazílii je nyní 255 biskupů, 38 arcibiskupů, 197
diecézí,jeden biskup pro vojskoi 13 prelatur,
2 opatství a 3 biskupové pro řecko-katolíky.
Sv.Otec tam požehnal 126 ti letou býv.otrokyni Marii do Carmo Jeronimo.____________________
Pařižský arcib.kard.Lustiger převezme 2 6.10. v
jihopolském městečku, kde žili jeho prarodiče •
a narodil se jeho otec-čestné obcanstvi.______ ■
8.9.předal sv.Otec věřícím latinské vydání katechismu. Jsou v něn některé opravy, které došly 5 let po vydání katechismu ve franštině,
schválené sv.Otcem apošt.listen Laetamur Mag- :
nopere 15.8.-9.9.představil kard.Ratzinger no-;
vinářům latinský katechismus. Před.výboru pro:
katechismus byl i arcib.Ch.Schönbom z Vídně :
Prohlásil, že v době velkých zmatků a nábožen-í
ské nevědomosti potřebujeme CELÉ učení katolid
ké víry, od r.1992 byl přeložen k.do 30 ti ja-;
zyků, připravují se překlady do dalších 20 ti;
Opravy se týkaly trestu smrti, eucharistie a ;
)iřmování a upřesnily vztahy mezi latinským a vých;
)břadem,zpřesnily citace a uvádění pramenů.______ '
Od 7.-12.10.se konal v bolivijské Cochalambe :
eucharisticky kongres.- 2.10.odevzdal nový
'■
nuncius ve Švýcarsku Mons.Quilici pověřovací :
listiny.-Vatikánské pošty vydaly sérii známekk 100.nar.+ Pavla VI., a k!6C0 r..od smrti
;
cirk.učitele sv.Ambrože i k vyroči 2.000 let. ;
Sv,0tec přijal odstoupení innsbruckého bisku-:
pa R.Stechera/76/. Jeho nástupcem je salezián;

P.Alois Kothgasser/60/Rakušan,rektor filosoficko-teologické školy Benedikbeuren/saleziánské/v Nemecku. - K 80. výr. zjeveni P. Marie
ve Fatimě třem pasáčkam se tam konal 4 denni
mezinár.kongres/8.-12.10/za účasti přes 500ty
osob z 13 ti zemi. Děti blahořečeny nebudou r*
Kard.Ruini, vikář sv.Otce pro římskou diecézi,
vysvětil 5.10.v Osvětimi kostel sv.Josefa-Dělníka-na památku 8000 italských vězňů, kteří
tam zahynuli.-R.2000 se setká ji v Hamburku němečti katolici.-12.10.blahořečil sv.Otec 5
služebníků božích, 3 kněze a 2 řeholnice.______
9.9. schválila izraelská vláda návrh komise o
dohodě mezi katol. Cirkvi a Izraelem. Vatikánský mluvči Navarro Vals řekl, ze část dohody
se týká svobody ndbozenstvi a svědomi a situace Cirkve-zivota katoliků a jejich pastýřů.
Sv.Otec poslal soustrastný telegram arcib.karc
Lubačivskému k smrti arcib.V.Sterniuka/90/.
Když r.1947 zrušil Stalin řecko-katol.církevuniaty-v zemi -musel Sterniuk na pět let na
Sibiř. Pak se vrátil do Lvova a pracoval jako
dělník.29.7.1964 byl tajně vysvěcen na biskupa, za 8 let pak komunisté z Ukrajiny vypověděli arcib.Kounského a Stemius se stal jeho ná-■
stupcem-ovšem tajným. R.1989 byli uniaté povolení a v černi 1990 přijal Stemiuka sv.Otec.
Jedna americká filmová společnost natočila I.
film o M.Tereze-hl.roli hrá Geraldina Chaplinová, která studovala půl druhého mesice doku■
menty o živote, dile a osobnosti vzácné zeny.
Na film, festivale měl film velký úspěch.______
P.Werenfrie van Straaten otevřel 16.sekretariát hnutí Pomoc trpící Církvi v již.Americe
už druhý, a to v Sao Paulo v Brazílii. Zahajo■
vací mši sv.sloužilo 7 biskupů pro 8.000 věří■
cích. Hnutí financovalo různé projekty, v ceně mnoha milionů dolarů. Církev v Brazílii se
snaží, aby víc přispívala na potřeby katolické Církve, než aby od ni přijímala dary._____
Na setkáni členů české bisk.konference se ■
ujednalo, že za dva roky bude svolána synoda,
aby projednala všechny otázky, souvise jici s
náboženstvům. Takové synody byly ve Švýcarsku r. 1971 - ovšem nepřátelé viry diecézni
synody zneužili k poničeni Cirkve-hlavni
slovo tam měli progresisté. Doufejme, že na
českou synodu se nedostanou ti knězi, kteři
máji pověst svobodných zednářů. Jinak bude
mit synoda stejně zhoubné následky, jako měly
synody ve Švýcarsku před vic než 25 roky.
12.září skončila dvoudenní pout v Šaštíně.
Chrám je zasvěcen patronce Slovenska,P.Marii
Sedmibolestné. Letos uplynulo 70 r.od
doky, kdy byla PMS prohlášena za ochránkyni
země. Slávou mši sv.sloužil kard.!trnko. Prohlásil na symposiu v Bratislavě, že Církev
by neměla přestat hlásat evangelium-radostncu
zvěst Pana Ježíše, překážky evangelizace
jsou sekty, materialismus, komun ismus/a také
svobodní zednáři,p.r./

DAR LÁSKY
Díváme-li se na ulici na kolemjdoucí, napadne nám:"Kdojsou ti lidé?BohatP Chudí? Osaměli nebo šťastní? Nic o nich nevíme a brzo
na ně zapomeneme; jsou nám lhostejni.
Jednou v přístavním městě Marseilly se šoural v tlačenici stařičký pán. Takového dědy
si nikdo nevšímál. Avšak zasloužil by si pozornost, něco s ním nebylo v pořádku. Kráčel jako automat, rovně, bez zastávky, jako
kdyby měl vyměřenou cestu do nicoty.
Náhle se zastavil a nehýbal se. Kolem s tlačil dav... Pomalu se stařec zhroutil...
Nikdo se neodvážil ho dotknout. S úděsem,
ba skoro s otřesem zírali na nehybné tělo.
Vypadalo to, že jsou pohoršení... proč se ten
starý pán bez upozornění položil?
Konečně jedna paní si klekla u starce, pložila mu ruku na tvář a řekla:"Ještě žije!"
"Co se stalo?,,,,Odstupte trochu?""Nemůže dý
chat!" "Asi nějaký opilec... ""Kde je policie?
Ať ho odvezou! Překáží v cestě!"
Už zazněly policejní houkačky. Lidé si oddechli. Uniformovaný muž se postará. Sami
nejsou za to odpovědni. Další část se bude
odehrávat v nemocnici. Dav se uklidnil.
V sanitce už se starali ošetřovatelé o starce.
Byl v bezvědomí. Hledali jeho papíry. Nic!
Ani průkaz, ani adresa, kdo to vlastně je?
A přece! V kapse našli zmačkaný dopis.
Zřejmě čtený desetkrát, stokrát... Týdny
starý...
Starce položili na postel, lékaři ho vyšetřili
a pokrčili rameny. Nedá se nic dělat. Starý,
neznámý muž zemře. Opotřebované srdce kar
dou chvilku může přestat tlouct  ־jako staré
hodinky, které nikdo nenatáhnul.
Avšak - komu to oznámit? Ošetřovatel bere
dopis a čte jej pozorněji. Napsal jej voják,
z druhého konce Evropy. Je tu i poznávací
číslo: 56023. A jméno: Calin J. Jinak několik řádků nic neříká - je to bezvýznamná
zpráva o životě v kasárnách a na konci jsou
dvě věty: "Cekej na mne a nebud smutný.
Už to dlouho nepotrvá..."
V kterých kasárnách syn je? Číslo a jméno
vojáka by mělo stačit, aby syna našli. Snad
může přijít?! Nač máme telegrafy a letadla?
Ošetřovatel se naklání nad nemocným, který
se probírá trochu z mrákot:"Pane.. .je ten
dopis od vašeho syna?"
Stařec namáhavě pohybuje rty :"Syn. . .ano1.'
Ošetřovatel spěchá do kanceláře a vytáčí
číslo. V Marseilly je ted 17 hodin. Za
hodinu-to je výkon-hovoří konečně s ministerstvem obrany v Paříži. Za chvilku
bude konec pracovní doby! Ale přece se
najde milosrdný úředník, zaznamená si
číslo, jméno a kasárna.
Po nějaké době se ozve někdo ze vzdáleného pluku. Plukovník hned podepíše vojákovi dovolenku. Nemocniční letadlo odveze vojáka do Ženevy.

Tam přestoupí do letadla směrem Marseille.
Ve městě chytne taxík. Za deset minut je
nemocnici, kde na něho čeká umírající otec^Q
Ošetřovatel stiskne vojákovi ruku a vede ho
do pokoje s nemocným.
Syn chvíli váhá. Pak přistoupí k loži a skloní
se nad nemocným.
Ten zamlženýma očima pozná vojenskou uniformu. Jeho rysy se uvolní, trochu se usměje
a pohne rukou.
Mladý voják usedne u postele, obejme svou
silou rukou křehké prsty umírajícího otce a
pak sedí tiše u postele. Nade dveřmi tikají
hodiny. S každou vteřinou odchází stařec z
tohoto světa do jiného. S tichým úsměvem,
občas stiskně synovu ruku. Hodiny se vlekou,
jedna za druhou.
Stařec se pokouší několikrát promluvit, ale
už nemůže, jeho rty se namáhavě pohybují.
Konečně zašeptá skoro neslyšitelně: "Jean !"
Ostatní doplní jen stiskem ruky, kterou vo־
ják nepouští.
Tu a tam vstoupí ošetřovatel, prohlédne si
přístroje, přezkouší kapadlo a s tichými
kroky opustí pokoj nemocného.
Ví, že stařec už netrpí. Bez bolestí, ulehčené
se blíží ke konci pozemského života.

Ráno - kolem páté - přestává starý pán dýchat. Vstoupí ošetřovatelka, stiskne knoflík
a vy pně přístoje.
Je po všem!
Voják jemně uvolní svou ruku z prstů starce,
naposled pohlédne na nehybnou, klidnou
tvář a obrátí se pak k sestře:
"Měli byste uvědomit jeho syna...!"
"Syna...Ale přece..."
Mladý voják se usměje: "Ne, sestřičko, nejsem
jeho syn. V životě jsem tohoto starého pána
neviděl. Není to můj otec. Ten žije v Paříži."
Sestra pootevře úžasem ústa. Nechápe.. .jak
je to možné? Voják pokračuje.
"Musíte uvědomit jeho příbuzné, vyřídit různé formality... .a tak... ■
se musím vrátit ke svému pluku."
"Pro Boha.. .jistě, ano... ale proč jste nic
neřekl?" S úžasem pozoruje sestra vysokého
vojáka s krátce ostříhanými vlasy a klidným,
i když unaveným zrakem.
Neodpovídá. Jakmile vstoupil do pokoje, poznal, že to není jeho otec. Ale uvědomil si,že
stařec potřebuje syna v poslední chvilce svého života. Nějakého syna. Stejně dobře nevidí, zamlžený zrak spatří jen muže ve
vojenské uniformě. Proč by u něho nezůstal
Vedení to popletlo, ne on. Nejmenuje se Galín J.ale Valin J.
Ne Jean, ale Ja־
kub. Jeho
číslo začíná
čtyřkou, ne
pětkou.
Když odcházel
s úžasem ho lidé
sledovali. Daroval
starci lásku. P.B

NESMÍME

ZTVRDNOUT-ALE OTUŽIT SE I

V televizi dávali film o člověku, kterého náhle začala silně bolet hlava. Lékaři zjistili
že při úrazu mu zůstala v hlavě střepinka.
Nemocnému nic nebolelo, proč by chodil k léka
ři? Avšak nyní to bolí, musí na obtížnou ope
raci a má štěstí. Obratný chirurg mu střepinku vyoperoval.
Horší jsou poranění duše. Někdo nám ublížil,
slovem, skutkem, opomenutím, rád či nerad,
právem či neprávem, maně nebo úmyslně. Nebo
jsme sami něco"zvrzli"? Uvadl náš vztah k Bohu, k lidem, k sobě, ke společenství, k rodině, k přátelům, v zaměstnání? "S nikým už nechci nic mít. Zklamal jsem se!"
Duchovní"střepinky"jsou nebezpečné. Hnisají \
duši dlouho, někdy až do smrti. Bolí to.
Zánět ocliramuje celý duchovní organismus!
Jak se s tím vyrovnat? Jak ránu vyhojit? Těžká otázka, ale aspoň maličká odpověči.
Napřed musíme zjistit, kolik je v tom naší viny. Zpytovat svědomí. Lítost a zpověcl hned
bolest neodstraní. Bůh "vyoperoval" třísku,
kterou jsme sami do duše druhého nebo své vrč
žili, rozhřešením kněze-ale "nemocný" musí
nějakou dobu ležet, tj.dělat pokání, léčit
se i přirozenými prostředky. Duše se uzdraví!
Není to vždy naše vina či zavinění. Někdy i
vina nebo spoluvina druhého. Udělal to úmyslně? Ve hněvu? V rozčilení? Bezmyšlenkovitě?
Měl dokonce dobrý úmysl? Vůbec si neuvědomil,
že nás poranil? Můžeme ho na to s láskou upozornit? Naděje na úspěch je větší, když napřed uznáme i svou chybu.
Když sami nestačíme na vyléčení, potřebujeme
dobrého, zkušeného zpovědníka nebo psychology
Ba stačí i moudrý, laskavý přítel, kterému
můžeme důvěřovat. Někdy se vymluvíme a už je
nám lépe. Pomohlo to, někdy ne natrvalo.
Neléčíme-li duchovní a duševní rány včas, mo•
hou bolet čím dál víc, nebo-což je dost častý případ v dnešní době, vytvoří se nad zran<
ním tvrdá kůra lhostejnosti, ba i nenávisti,
k lidem, dokonce i k Bohu-a tato kůra je necitlivá. Tvrdých lidí je víc než dost-často
jsou sami hluboce poraněni. Buä dostali velkou ránu, nebo dlouhou dobu řadu menších ran•
Osobnost, obalená tvrdou kůží, se těžko léčí
Jen ostrá rána-něco jako atomová bomba duše,
prorazí zkamenělým obalem duše. Pod kamenem,
v temnotě, se krčí nemocná, zhnisaná duše.
Většina lidí má jen kousek ochranné tvrdé
kůže na duši. Kdo je obalený celý, toho sice
těžko něco zraní, ale necítí pak ani lásku,
ani obětavost, nevnímá krásu, nemůže se du■chovně pohybovat či docela pomalu, ja
želva,chráněná tvrdým krunýřem.Hojme své
[tány hned a důkladně! Mohou nás i otužit,
pochopíme lépe druhé-a konečně můžeme duševně i duchovně vyrůst!

é
”...Také tetos jsem byt doma v CR. V B׳tnž,v
PZófeu a jinde, kde máme konventy a domy.
Vypomáhat jsem, zastupovat naše t jiné Otce
aby st t oni mohti vzit aspoň týden votna,
to st ptné zastoužZ. Máji tam té aachoty habadéj. Aspoň kdyby to k něčemu byto, kdo pak
vi, ate nesmime ztaácet naději.. .Pán - a
jen On sám má moc Z nad takovou zkázou v
dušich. Ti ttdé jsou v hoašim vězené a koncentaáku než dřivé za nudochu, ate nie o
tom nevZ a netuši - a nejhonši je, že ani
vědět neehtěji. Kdyby styšeti sténat zavnženou duši či jen tu v očistném utápěni, pak
by jim ty pitomé vtipy přešty. Avšak Pán ta■
kovou mitest hned asi každému neuděti. Také
zde je Sodoma a Gomona na pátou. Každé vetkoměsto představuje ast dvacet a snad Z vZc
takových hněvu Páně paopadtých metfiopotZ,
ate tt ttdé jedZ, co jtm Pán nadětit, ptjZ
vodu, na ktenou už ani nemá ji paávo a žiji
jako zvěř. My, kněži, sice dětáme snad Z
vie, než mížeme, ate Z tak je to nakonec
jen dopuštěni Boži...když to zde takové je"
"Teotogie osvobozené" ochabuje, potom, co
jZ sv.Otec zakázat. .. Postavit se paotZ komunistiím byto podte vatikánské ámtuvy mezi
CasafLctim a patnianchou Nikodémem zakázáno,
nebot Jan XXIU.ehtět uvotnit ttak na katotiky ve východné Evaopé - vše byto umtuveno
ve FaancZZ za účasti a ttumočené hand. Tis se/tana, ktený mtuvit nůsky... tu a tam se noz■
mohto zaměřené" teo to gie osvobozené" na manxistieký nozbon spoteenosti... Nebezpečé
komunismu tnvá, at Qe nikdo nemate. Céna
má skono 500 mitiónu pod svou vtádou..."
BRAZÍLIE
"Minutý nok jsem byta v Řémé na Mezinánod
nim kongnesu Sekutaaného řádu bosých kasugetitek. Zučastnito se ho přes 200 zástupcu z
35 zemi cetého světa. Byto opnavdu úchvatné
vidět všechny ty tidi, žijieé spinituatitu
(duchovnost) Kanmetu ve světě. Byta jsem
moc náda, že jsem s nimi mohta hovořit, vyměnit si zkušenosti a poučit se od nich.
Ukázato se však, že přes všechnu nozdétnost
v podménkách, jaké kde byty k nozvoji sekutánniho řádu(zřejmě bývatého III.řádu} i
přes nozdétnost kuttun, jsou běžné stanosti
a nejasnosti všude stejné."
"Maše spoteěenstvé je vetmi mtadé, a to i
věkem čtení. Na svátek sv.Jana od Křéže budou někteřé z nás sktádat přéstiby a nádi
bychom měti duchovné cvičené, pnedtém, abychom se před témto dítežitým životném
usebnati..."

VLAST

NEOCENITELNÉ STÁŘÍ
Křesťanský svět vznušita smnt M.Tenezy,i když
při jejim věku se odchod do věčnosti očekávat
V stovenském časopise VON BOSKO VNES uveřejni
ti nozhovon s touto vzácnou ženou. Z něho je
jasně poznat, že pnamen jeji mimořádné stateč
nosti byt Knistus-nejen v dějinách, nejen ve
sv .Hostii (ktenou přijimaji jeji sestny kteče)
ate i v"dnuhem KnistÍĽ'-v knězi.

My jsme však slabí lidé!
Máme ale nejsvětější oběť.-mši sv.lt> je naše síla. Není to jen zbožnost,ale první krok ke sva*
tosti. Přijínáme-li Krista ve sv.přijímání,
jdeme cestou ke svatosti.
||
Proto potřebujete kněze?
Abychcm se posvětili,potřebujeme SVATÉ KNĚZE!

Jaký je vztah misionářek lásky ke kněžím?
Podle příkladu sv.Veroniky jim pomáháme stát se
svátými. Sv.Veronika pcrnáhala Ježíši na cestě
Sestro Terezo, vaše společenství misionářek
na Golgotu. I my chceme podepírat každého knělásky má dnes asi 5000 sester. Z čeho toto
ze na jeho životní cestě. 43.000 řeholnic na
společenství
______
celém světě adoptovalo stejný počet kněží.
Boží Prozřetelnost nám dává všechno potřebné. /Dobrý příklad i pro laiky-aby se každý za
určitého kněze modlil a obětoval!/ Obětují vše
Někteří tvrdí, že byste měla odstraňovat bídu
za adoptovaného kněze. Adoptovaly jsme i biskusnahou o odstranění nespravedlivých struktur.
py. Někteří prohlásili, že je to velký dar!
To nechápu. Patří to vládám, ty se mají staKdyž jsme prosily sv.Otce o požehnání, řekl:
rat o příčiny bídy. Neustále se za představíte
le vlád modlím, aby si všimli nedostatků lidí "Matko Tenezo, postanejte se, aby i mne někdo
adoptovat. Vzdyt i já jsem knězem'." A tak to
a snažili se je zmírnit.
jedna sestra udělala.
Mluvíte-li s politiky, zmíníte se i o lidOstře
odsuzujete umělý potrat?!
ských
________________________________
Je
to
největší
zlo naší doby. Dítě, zavražděné
Hovořím s nimi o lásce. Budou-li milovat lidi,
v lůně matky. Co horšího může ještě udělat? Je
budou se o ně i starat!
to kořen zla, lidé zabíjejí děti, nechtějí je.
Mluvíte tedy vládám do svědomí?
Odtud pochází každé neštěstí,nespokojenost,ne—
Připomínám jim jejich odpovědnost starat se o dostatek lásky v rodinách. V nich panuje velké
Bohem svěřené lidi. Mnozí se o to snaží. Pří- utrpení a duchovní bída. I nenarozené dítě je
klad: Předali mi místo pro mé malomocné. Za
stvořeno k velkým věcem, má milovat abýtmilovámísto platím ročně 1 rupii. Žijeme jen
no.Musíme dělat všechno, abychom dítě za
z milosrdenství. Nedávno mi poslalo díchránily.Pán Ježíš řekl:"Kdo pni jme jed
tě z USA dopis:"Matko Tenezo, mám tě
no takové dáte v mém jménu.,mě pnijimá".
vetmi nád.. .Positám ti to, co jsem do- *
Navrhujete přirozené plánování rodin?
stát od nodicu..." Šek na 3 dolary!
’Ano. Rodina je oporou lásky, radosti a
Dostáváte pomoc i od nekřestanů?
lidské důstojnosti. Každé narozené dítě
Ano-od budhistů, muslimů, hinduistů Neje dar Boží. Proto v rodině bez potomstva
dávno nás navštívili dva budhističtí mniši
vládne často velké utrpení.
z Japonska. Řekla jsem jim, že i my se obCírkvi se vytýká, že je v této věci nelidská.
čas přísně postíme a že je to "Matčina banS antikoncepcí se nedá souhlasit. Jakmile je
ka"-ušetřené patří totiž chudým. Za pár
dítě v mateřském lůně, musíme je chránit.Círr
měsíců mi poslali peníze, které postem
*
kev přijímá přirozené plánování rodiny,ale
ušetřili. Nevím, kolik japonských rodin
nemůže schvalovat to, co škodí a zraňuje. Co
se za nás postilo, ale za ušetřené peníříká Církev o rodinách je nádherné.
ze jsme postavili další křídlo budovy pro
Jaký je váš názor na zabíjení nevyléčitelně
dívky z vězení. Tak jsem pcmohla 35 divnemocných
/euthanasii/?________________ ______
kám, přinuceným k prostituci, z vězení.
Na ni nemá nikdo právo. Když si lidé přejí
Nechtěly špatně žít. Ale když se vzepřely,
smrt a chtějí, aby jim někdo k ternu pomohl,
jejich pasáci zavolali policii a ta je zaje nutné se za ně modlit. Aby cítili, že je
vřela. Pomáhalo mi hodně lidí. Je to láska,
milujeme. Tito lidé cítí nelásku, nikdo je
která má nadpřirozené rysy.
nechce a neohodnotí. My jim lásku a úctu dáŘíká se občas,že obracíte lidi na křestanství
váme. To je náš nejlepší lék.
K tanu je může obrátit jen Bůh. Nejlépe se ob•
Proč se staráte o nemocné AIDS?
raci vzájemnou láskou. Kdo skutečně miluje,
I oni patří k nemilovaným a nechtěným-staráje blízko Boha. Čisté srdce vidí,slyší,mluví.
me se o ně s láskou-pak mohou zemřít krásnou
smrtí. Když jsme se začaly o ně starat,nikdo
Řekla jste: Naše obět nás musí něco stát.Abyz
nich neskonal v zoufalství, ani si nevzal
chom mohly něco dělat, musíme do toho dát i
život. Všichni potřebujeme lásku.
jistou část ze sebe._________

Jako Pán Ježíš. I toho stála velmi mnoho cesta na Golgotu.

Jak se vyrovnáváte s velkou popularitou?

Utrpení, které z toho vychází, je má oběř.,kte
rá přináší požehnání pro naše společenství.
Uzavřela jsen s Bohem jistou "smlouvu"-prosi- Několik členů Opus Dei se usadilo v býv.hl.
la jsem ho, aby za každou fotografii, co se městě Kasachstanu Alma Ati. Budou pracovat
mnou udělají, vyšla jedna duše z očistce.
mezi katolíky. Letos Otevřeli v 12 ti zemích
16 středisek. V Praze si zrenovovali velký dům
Je vám 86 let a vypadáte štastně?!
Nemám důvod, citit se nešťastnou. Když se člo pro exercicie, školení a j.duchovní práci. Působí také v Brně.________________________________
věk snaží, dělat vse pro Ježíše Krista skrze
Krev sv.Januaria, ochránce Neapole, levos zase
Pannu Marii, nic ho nemůže vykolejit.
zkapalněla,je o něco temnější než dřív. Pochází
Máte nějaké přání?
od mučedníka z r.305, zkapalní třikrát ročně a
Ano-otevřít dům v Číně. Chtěla bych tam přikdyž ne, považují to věřící za špatné znamení.
nést Ježíše Krista. Byla jsem deset dní v
Kard.J.Ratzinger, prefekt kong.pro učení víry,
Šanghaji. Už je hotový náš dům pro tělesně po vydal nové předpisy pro přezkoumání sporného
stižené děti. Potřebujeme jen viza. Ale naučení některých teologů. Závadný teolog/tj.hejednou nám řekli. STOP! - Bůh ještě neurčil
retik/nesmí hledát"poradce", aby hájil jeho
den. My se nezastavíme -modlíme se a modlíme! názory. Dokument posiluje i roli biskupa a před
________ Stovensky upnavit AJ z časopisu NIEZVA staveného řehole a zavádí víc právní jistoty.
V jednom katolickém Na přímluvu bl.Edith Steinové se uzdravila ze
smrtelné poruchy/vzala velké množství tabletek/
českém časopise se
dcera
katolického kněze melchitského ritu,jedno
těší na to, až vyz jeho dvanácti dětí a to r.1987. Jmenuje se
mře stará generace
stejně, jako je řehol.jméno bl .Edith-totiž
kněží, řeholnic a
Terezie-Benedikta. Uzdravila se okamžitě. Podvěřících. Dá nová
robnosti uveřejňuje měsíčník Report č.9. Její
1 generace Bohu stejotec sloužil r.1992 mši v osvětimském karměné hodnotný život
I pravdy a lásky jako litském klášteře u příležitosti 50.výr .od smrti
generace stará? Bu- bl.Edith, mučednice židovské rasy a řeholnice
sv.života. Příští rok má být svatořečena.
de ochotná pracovat
V Austrálii přibývá katolíků-i když je jich mápro "království Bolo-a ubývá protestantů. Katolíků ubývá na N.Zéží" pro spásu dušilandě. Počet nevěrců tam za 10 let vzrostl o
.a zmírnění bolesti
64 proč.______________________________________ '
!obětavě až do smrti
Mezinár.komise Červeného kříže uvažuje o tom,
i Doufejme, že ano,
neužívat v určitých situacích kříže jako odzna!ovšem určitě ne ten
ku organizace. I tento prostinký kříž může ne■ kdo se těší na to,
křesťany pohoršit? Muslimové mají půlměsíc.
až"stará, věřící a
V Saudské Arábii potrestali 17 ti měsíci vězení
obětavá generace" vymře a uvolní místo tak
krutým názorSm a nevěře, jaké mázřejmě autor. a 70ti ranami bičem filipínského křesťana Donata Lama/44/protože na vánoční fotografii je vyobražen při modlitbě. Pak ho odsunuli zpět na
Z MYŠLENEK M. TEREZY.
Filipiny.________________________________________
"Pokora vždycky vyzařuje velikost a nádheru
V Polsku bylo při zátopách poškozeno nebo zniče
Boží. Jak podivuhodné jsou Boží cesty: Svou
na 20.000 církevních budov a jiných zařízení,
pokorou, podřízenosti, bezmocí a chudobou uká• např. knihoven. - Podle UNICEF se ročně přilá-'
zal světu, jak vroucně jej miluje."
ká k prostituci na milión dětí,hl.v Asii.90proc
je při tom nakaženo smrtelným virem. Denně umí"Čím víc svět upadá, tím víc chápu, že naše
rá na 1000 těchto nešťastníků, které často dápráce musí být modlitbou. Výrazem naší lásky
vají sami rodiče-protože mají přebytek dětik Bohu. To je možné jen tehdy, když se cele
těmto darebákům k prostituci a smrti._
darujeme Bohu, svým předsevzetím a jiným v
lásce důvěřujeme a s radostí potkáváme chudé. Při zemětřesení v stř .Itálii bvlo poškozeno nejméně 1200 památných budov,hl .starobylá basilika
"Pro mne je Ježíš můj Bůh, můj snoubenec, můj sv.Františka a nedávno opravený San Damiano.
život, má jediná láska. Ježíš je v már! životě V listopadu se konají poutě do Liseux ke sv.Te*
to nejdůležitější, mé všechno. Ježíši, milu- rezičce od Ježíška. Očekává se na sto tisíc
ji tě z celého srdce, celou bytosti. Dala jsen křesťanů. Ostatky sv.Terezie poputují zeměmi a
mu vše, i své hříchy, a ten mne s něžnou lás- vyvrcholení je prohlášení sv.Terezie za učikou přijal za svou snoubenka.
telku Církve v Římě-po sv.Terezii z Avily a sv.
Nyní - a po celý svůj život, jsem snoubenka
Kateřině ze Sieny, mimořádně moudrých svěuic,
svého ukřižovaného snoubence. Amen."
ačkoliv Kateřina neuměla číst a psát a své
spisy jen diktovala.
_________________________

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

NARODÍME SE ZNOVU?
Několikrát jsme vám doporučili měsíčník MEZI
NÁRODNÍ REPORT. Má 50 il.stran a je výborně
redigovaný. Prodává také knihy, většinu knih
kard.Ratzingera a j. Stojí 20 dol. a dá se
objednat na adrese TRIALITY,spol.s.r.o., Zámecká 175, 538 42 Ronov n.Doubravou. Jako
ukázku uveřejňujeme článek Znovuzrození nebo
Vzkříšení ?

V každé době se v takové či onaké formě vrac:
reinkarnace-znovuzrození, víra, že po tělesn«
smrti se duše znovu narodí v jiném těle. Podpóruje ji New Age-je to v módě, a užívá při
tem různých reklamních triků.
TOTO UČENÍ SE ŠÍŘÍ TAK RYCHLE,
že se nad tím podivujeme. Průzkum Gal lupová
ústavu v r.1990 zjistil, že 25 proč.katolíků
v USA věří v inkarnací,
A to nejen v USA. Jiný průzkum londýnské universi ty dospěl k závěru, že ve Francii věří
28 proč.lidi, v Boha jen 57 proč.
Vatikán pozval v březnu vědce z celého světa
na konferenci Reinkarnace a křest.poselství.
Na konferenci a v tiskových interview většinč
představitelů Církve zdůraznila, že reinkarne
ce je neslučitelná s křesťanským učením.
Kardinál Arinze, předs.Papežské rady pro mez;
národní dialog, vyjasnil ,že na víru vinkamac:
se nesmí pohlížet jako na menší chybu lidí,
kteří se hlásí ke křesťanské víře. Ve skutečnosti je to velká překážka, pokud ne přímo ve
demé či podvědomé podkopávání křesťanského
učení. Vatikánští kardinálové J.Ratzinger a I
Poupard, učinili při rozhovorech pro tisk podabná prohlášení, která učení o ingamaci,hl.
v západních projevech,silnými výrazy odsuzuje
STÁLE STEJNÝ PŘÍBĚH.
Víra v inkamaci není v Církvi a ve světě nic
nového. Je to asi tak stará, jako lidská touh
Jan Pavel II.r.1994 v apošt.listě Tertio millenio adveniete uznal, že víra v převtělováni
vyjadřuje "neuhasitelnou touhu žít věčně."
"Co si má člověk myslet o životě po snrti
Spekulovalo se také o různých formách
reinkarnace:jak člověk prožil předchozí život, jak bude prožívat další, bud
lepší nebo horší, dokud nedosáhne
úplného očištění. Tato víra, zakořeněná
v některých východních náboženstvích,
může mj .naznačovat, že člověk si nechce s klidnou myslí připustit neodvolatelnost smrti. Je přesvědčen, že jeho přirozenost je nutně duchovní a nesmrtelná."
Kard.Arinze také poznamenal, že nová
víra může signalizavat"přání uniknout
následkům volby životního stylu a modemí ho stresu."

Ale papež ve sván listu definitivně vyhlásil:
; "Křesťanské zjevení vylučuje reinkarnaci.Spíše
hovoří o naplnění, jehož má člověk dosáhnoutm
na zemi během jednoho života."
(
!Životní stresy, touha po nesmrtelnosti a exis;tenční obava sváděly dokonce i některé prvotní
;křesťany, aby uvažovali o reinkarnaci. Sv.Pavel v listu Židům řekl:"Každý člověk umírá jen
!jednou a potem bude soud. "/Žid 9,27/.
: NEBYLO TO V CÍRKVI POSLEDNÍ SLOVO.
V následující generaci po apoštolech se na Stř..
východě šířily sekty-bylo nutné reagovat zase.
Mnohé si říkaly "gnostické"-tj- "znající"-a hlá!sály, že znají Ježíšovo"tajné"učení, poskytnuté pouze jeho nejbližším učedníkům.
Je obtížné říci něco o gnostickán učení obecně,
protože sekty se vzájemně popíraly téměř ve
!všech názorech. Společně věřily, že duše je
část božského světla, uvězněného v páchnoucím
vězení lidského těla.
VĚTŠINA GN0STTk6 UČILA, ŽE VŠECHNO STVOŘENÍ JE
ŠPATNĚ a že Ježíšovým tajným učením bylo;
duch je jedinou cestou k osvobození z otroctví
v hmotném světě. Bez této "gnose "bude duch uvězněn v hmotě znovu a znovu, po nekonečné věky.
Církev od počátku učila, že člověk je duch a
tělo a je tedy stvořen k obrazu a podobě Boha.
Tělo je samo dobré a součástí lidské osoby.
Některé gnostické sekty si tedy vypůjčily učerí
o reinkarnaci, která byla tehdy společná okolním řeckým a východním kulturám. Zdá se, že
zdrojem tohoto vlivu byli hinduističtí a řečtí
učenci. Tím, že gnostikové odmítali západní
křesťanský pohled na tělo, odmítli i další učení křesťanů. Vtělení Boha v Ježíše Krista bylo
např.pro hyperspirituální gnostiky odpuzující.
Věřili, že Ježíšovo tělo bylo jen iluzí. Podle
nich Spasitel mohl být jen duchem, který bydlel
v smrtelném stroji do doby, až vykonal svou
práci. Nemohli ani věřit, že Spasitel trpěl v
těle. V některých jejich spisech vystupuje na
kříž Ježíš s úsměvem-když se tělo svíjí v křečích.Jeho snrt považují za iluzi. Cílem gnostiků bylo UNIKNOUT tělu-a ne ho oslavit.
Důsledně odmítají Církev. Poznání Boha
dostává každý osobně, proto mají spoustu
"evangelií" a různost víry.
Svědectví apoštolů nepřijímají.
TÍM BYLI VYLOUČENI Z CÍRKVE, JAKO KAŽDÝ,
KDO UČÍ NĚCO JINÉHO, NEŽ UČENÍ CÍRKVE.
Myšlenka reinkarnace pokračovala, hl.u
bludařů a středověkých katarů. Ti hlásali odpor k tělu, byli přísní asketovéaž k sebevraždě. Tělo pro ně nebylo důležité, proto se oddávali někteří orgiím.
V dnešních knihách čteme často karikatury křesťanství."Zjíš tu  וi, že křesťanské
pojímání života je neuvěřitelně deprimující. Máine-li opravdu jen jeden výstřel
do věčnosti, ať do nebe či do pekla, co
se stane s těmi, jejichž život zkrátila
válka nebo nádor?

A jestliže Ježíš může smazat všechny
naše minulé chyby, má naše jednání
na zemi nějaký smysl?"
Spravedlnost křesťanského Boha je
pro některé obludná, a jeho milosrdenství nespravedlivé. Ježíšovo
vzkříšení činí život nesnesitelně
snadným, zatím co reinkarnace má
schopnost řešit problémy vlastními
silami, po nekonečně dlouhý život.

V nauce o reinkarnaci se však nikde
nemluví o pokání nebo odpuštění. Ti,
kdo věří v reinkarnaci, ty odkazují
na další a další zítřky a opakované
návraty, dokud "nesplní program svého
života.".
Člověk může hájit pravdivost reinkamace jen když popře Vtělení a
a když odmítne ČLOVĚKA, který řekl:
״Dotkněte se mne a přesvědčte se:
duch přece nemá maso a kosti, jako
to vidíte na mně." /Lk 24,39/

Autor,Af'.ylíTuiHnajje redaktor časopisu
New Convenant/Nová smlouva/,katolického měsíčníku charismatického hnutí v USA. - Článek je nepatrně zkrázkrácen.___________________________ ;
Ve Váti kaně je snad už návrh nové
mše sv.pro německy mluvící oblasti.
Má se uskutečnit do r.2000.
Vídeňský arcib.Ch.Schönborn pověřil
Wolfganga Waldsteina,prof.římského
práva na Lateránské universitě, aby
s několika kněžími a laiky návrh posoudili. 0 tom mluvil Dr.Waldstein :
s redaktorem měsíčníku Trenta giormi
"Zde je pokus, zavést mši, která už;
není' katol ická.. .Musíme se vrátit k;
tomu, co II.koncil autoritativně
nařídil ....To, co se dnes děje se :
mší sv., neodpovídá úmyslem koncil-:
nich otců...Nová mše sv.nechává
osobnímu přesvědčení kněze příliš :
mnoho prostoru, místo aby vyjadřova-j
la objektivně víru Církve..'.1
ך
V navrhované nové mši je řada
gnostických prvk8._______________ j
Slouží-li kněz mešní obět přesně
podle předpisu, může dát věřícímu
hodně. Podstata mše sv., jak nás
upozornil při kázání v Einsiedelnu
Otec biskup Škarvada, je
ZPŘÍTOMNĚNÁ OBĚT KRISTOVA.
Název "Abendmahl"je protestantský,
poslední večeří nás Kristus nespasil, nýbrž smrtí na kříži. Mši sv.
protestanté nemají, nemají kněze,
ale pastory a jejich pobožnost je
vlastně hlavně čtení Píma sv. a
kázání.
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Ruský parlament schválil 19.9.upravené znění zákona o
náboženské svobodě. 4 poslanci se zdrželi hlasování,
358 hlasovalo pro. "Je to sice daleko od ideálu, "prohlásil administrátor evropské části Ruska/je tam milión
katolíků/ mons.Kondruszewicz,"odporuje ruské ústavě a
zákonům o lidských právech na mezinár.úrovni."-Rusko
navštívil vice-president USA,A.Gore a měl také vůči zákónu vážné výhrady. Komise odborníků má projednat sporné otázky. "Jde o krok zpět na cestě k pokojnému nábož.
soužití,"charakterizoval ve Vídni zákon stálý pozorovatel Sv.Stolce u Organizace pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě mons.Zenar i .-Tiskový mluvčí moskevského patriarchátu prohlásil 3.9., že by se dal zákon o náboženské
svobodě ještě vylepšit. Ale 11 představitelů náboženských vyznání v Rusku vyslovilo 4.9.spokojenost. - Patriarcha Alexij II.řekl, že"severoamerické zásady"svobody vyznání se nemohou uplatňovat v Rusku._______________
Vatikánský dokument Agendi ratio in doctrinarum examine
povoluje teologům, jejichž názory nejsou docela v souladu s učením Církve, objasňovat svá stanoviska a také
odvolávat se k papeži. Sotva se to týká dogmat._________
13.-17.9.se konalo v Budapešti setkání gener.sekretářů
EBK. Českou bisk. konferenci zastupoval mons.Karel Simandl. Hovořilo se o formách hlásání víry na západě a
na východě a o jiných problémech.________________________
5.září promluvil v katedrále sv.Víta v Praze tibetský
dalajlama/62/. Zdůraznil, že človek musí napřed"trénovat sám sebe" a budovat v sobě "mír ducha". Sklidil
potlesk. Byli tam i zástupci čtyř největších náboženství světa. - 8.9.navštívil Jižní Tyroly. Znovu prohlásil
že Tibet musí být svobodnou zemí-nezávislou na Číně.'
Před rozdělením zemí patřili slovenští dominikáni pod
českou provincii. 15.9.vznikla slovenská viceprovincie,
vyhlášená v Bratislavě generálem řádu Chrys Finnem.
Má 66 řeholníků, hl.v Bratislavě a v Košicích.__________
V září poničili vandalové židovský hřbitov ve FrýdkuMis tku-vy vrátil i 80 právě opravených náhrobků, které zrenovovali pracovníci z ciziny.- Redenptoristé si zvolili
nového generálního představeného Josefa W.Tbbina/45 r./
Pochází z USA.-50 km na seber od Káhiry se má ve vesnici Sintina Hagar zjevovat v noci před kostelem P.Maria.
Putují tam tisíce křesťanů. -2.9.zemřel ve Vídni známý
česko-německý židovský myslitel Viktor R.Frankl ve věku. 92 let. - Hatol. Církev v Irsku zavedla telefonní lin
ku na pomoc dětem, které zneužil duchovní.Chce ji zavést Církev i v Belgii. -Vietnamská vláda nepovolila 6
mladým lidem ze 3 círk.provincií účast na světovém dni
mladých v Paříži-ani dvěma biskupům, jen jedinému monsiňorovi.-Kzrá.Sc/zwery ze Sittenu-Wallis oslavil 65
narozeniny, 40 let kněžství a 20 let je biskupem. Novým rektorem kněžs.semináře v Praze jmenoval kard..Vlk
spirituála P.Dr.P.M.Slavíka.Nastoupil do funkce 1.10.
gpi ví ti. pni je P .K.Herbst, salezián־r23.9 uplynu 10 29 let
od smrti P.Pia. K modlitbám se sešlo na 60.000 věřícícty
a řada kněží. - V New Yorku odhalili sochu Ant.Dvořáka.
Žil tam a učil na konservatoři r.1892-95.-Ochráncem
Vatik.rozhlasu je sv.Gabriel-archanděl. Na jeho svátek
29.9.sloužil v St.Maria in Galéria s jinými kněžími
mši sv. kard.Jan Scotte.

P. GASTON MÁ HLAD...
V listopadu 1945 odložil P. Gaston vyučovaní ka
techismu na 4 hod.odpoledne,ale dnes přišel pc
zdě.Zdržel ho děkan rozhovorem na faře. V po
slední době s ním mluvíval děkan často. P.Mou■
ne se stal nedávno farářem u sv.Remigia a pan
děkan neměl nikoho, komu by s mohl svěřovat.
Ostatní kněží,kromě P. Ronsarda,byli noví a pa■
nu děkanovi se nezdálo, že by s nímj mohl mluvit. Skutečně. Dnes si na něho stěžoval,že dal
dítěti při křtu místo soli na jazyk cukr. Proč
to pana faráře tak rozhněvalo? Cukr byl na čer
něm trhu drahý, půl kila stálo 400 franků.
P.Gaston namítnul, že cukrem neztratí křest
svůj účinek- ale dostal ostrou odpověd, ať si
dá do kávy místo cukru sůl-pak se to pozná.
Naříkal na P.Mouneho, který měl dobrá kázání
a tak odtáhl jeho věřící do svého kostela. Někdy se P. Gaston v duchu ptal, jestli by mu farář tak důvěřoval, kdyby věděl, že pomáhal
uprchlíkům. Pak své svědomí uklidnil.
Děti v kostele už čekaly. Děvčátka na epištolní
straně, hoši na evangelní. Jakmile vstoupil,pře
staly se děti škádlit
a šeptat-to připisoval
kněz svému vousu, který se podobal bílé vlně.
Cestou kostelní lodí cítil, jak tyto děti miluje.
I ty nejméně důležité. Vyprávěl jim o znameních
která ukázal Kristus před očima všech lidí.Církev Boží je lod na moři, vysoko zvednutá lampa v temnotě, pramen v poušti, zářící oheň v
zimní noci. To všechno je Církev Boží, řekl
pater. Pak požehnal děti široce rozpřaženým po
hyben a usmáj se na ně, když vycházely z
kostela.
A zase uvažoval o Církvi Boží, když se objevíli v kostele američtí vojáci. Měli k tomu zvláštní povolení, aby byli na večerní mši sv. V kos
tele se chovali velmi zbožně, na bulváru ovšem
ne moc. Když je tak viděl klečet a modlit se,
zdálo se mu, že vypadají jako křižáci a že Církev místo z východu dostala ze západu nové
světlo.
Americký kaplan naději P.Gastona
nesdílel. Když přečetl evangelium
prohlásil, že američtí vojáci jsou
špinavá banda prohnaných, zlodějských, opilých a odporných
lupičů• Pater chvíli s úžasem poslouchal, pak vyšel z kostela.
Náměstí maršála Petaina se ted
jmenovalo náměstí maršála Stalina.
Nebyl tam velký provoz, když nepočítáme džípy a vojenské vozy,ale i těch bylo
málo. Kulhal přes náměstí, nedíval se vpravo
ani vlevo, uvažoval v duchu o svých penězích.:
Tři tisíce franků ročně nestačilo ani na nájem. :
Na štěstí se nájem nezvýšil-všechno ostatní by-:
lo velmi drahé. Osmkrát dražší než v r.1936.
I když mu pan farář platil třikrát tolik, ještě
tu zůstala velká díra . Jak ji naplnit? Většinou :
se mu to nepovedlo a díra zůstala v žaludku. :
Obchody kolem náměstí byly osvětlené a vzbuza
valy dojem, že je v nich hodně zboží. Snad aby;

začal u řezníka? Byl tam nový a vypadal
jako Benedikt XV. Podobností to končilo.
P.Gaston mu podal lístek na maso,ale tenO
litoval, že na takové lístky maso nemá.
Pater řekl, že to nechápe, protože ve výloze je masa spousta. To není maso na lístky,
řekl řezník, to je za něco úplně jiného.
Pater namítnul, že by se spokojil i s kouskem žebírka. Rezník se zasmál tak, jak by
se jistě Benedikt XV.nezasmál a vysvětlil
páterovi, že kousek masa na žebírku stojí
sto franků. A to není ani cena na černém
trhu, nýbrž cena úřední, tržní. Mezi těmito cenami je obrovský rozdíl, nemluvě ani
o mnohem vyšších cenách na černém trhu.
Pater pochopil, že se bude muset spokojit
s chleben a sýrem, sýr k večeři nedostane.
Zelinář prohlížel podrobně lístek na sýr a
obdivoval na něm kresbičku. Avšak řekl, že
na takové lístky sýr neprodává. Pater namítnul, že celý krám voní sýrem. To je
pravda - řekl zelinář - ale to je ementálský sýr a ten má tolik děr, že vlastně na
něm vflbec nenř sýr vidět. Voní na něm jen
ty díry. Ponechal by mu sýrař aspoň kousek toho sýru s dírami? Ne, to nemůže!
A tak pater Gaston pochopil, že se bude
muset spokojit k večeři jen s chlebem bez
sýra.
Pekař nebyl tak krutý. Uznal páterovy listky a přenechal mu čtvrt kila chleba. Za
ten kousíček žádal patnáct franků a zároveň litoval, že už nemá ty čokoládové trubičky, protože ví, že je pater Gaston velmi rád jí.
Přísně důvěrně - zašeptal páterovi. Holič
má trubiček dost, a vyměnil by je za novou náhradní pneumatiku. Cím dřív pater
holičovi pneumatiku sežene, tím spíš dostane pater čokoládové trubičky.
Pater pil rád dobré víno a to s vědomím,
že Kristus proměnil vodu zázračně ve víno.
Avšak když šel s chlebem pod paždí kolem
vinaře, díval se úmyslně jinam.
Věděl, že i ty nejhorší patoky
stojí hodně, za láhev by
musel zaplatit sto franků.
Pohled do ozářených oken
mu dával pocit tepla, takže
trochu pozapomněl na hlad
Podíval se do výkladu paní
Bisberotsové, protože tam - v
obchodě s dámskými oděvy, nebude
mít určitě pokušení, něco si koupit. Překva
pěně zjistil, že účesy a tváře voskových pa•
nen se zase změnily. Vlasy nepadaly už na
ramena, ale byly sčesány nahoru, měly lokynky, které vídával u své matky. Dělaly
dojem zoufalého předpotopního ještera, kterého něco vyruší ze zimního spánku.
Povzdechl si a kráčel k domovu, kde si
udělá k večeři slabý čaj bez cukru a kousek chleba.
BRUCE MARSHALL

postupovat jednotně. "Udělej, co nařídila maminka!"
,Musíš tatínka poslechnout!" Rozporů ve výchově,
které si vyřizují rodiče před dítětem, dítě určitě
Aby rodiče dobře dítě vychovali, musejí
zneužije a bude namítat:"Proč to mám dělat? Tatínek
se nutně o dítě oba starat. Jestliže otec
to nechce!" "Proč nesmím, když mi to maminka!
také nevychovává-a to je dost častý pří—
dovolila?" Nejsou-li rodiče ve výchově jednotní,
pad-rusí to citový vývoj dítěte. Je přímůže to mít špatný vliv na další rozvoj dítěte liš zaměstnaný? V práci? V politice? V so
a to vliv dlouhodobý, někdy až do stáří.
■ba
ciální oblasti? Nebo dokonce večer v hosODMĚNA
A
TREST.
■V
podě u karet?
Večer přijde danů unavený. Dítě už spí.
S Rousseaovým názorem, že lidská přirozenost je v
Výchovu dítěte považuje-vědaně nebo podvě podstatě dobrá-nemůže žádný psycholog souhlasit.
daně-jen za úkol ženy, platí to o těI Rousseau/1712-1778/byl optimista a romantik, neměl
lesné péči o dítě, otec je však nutný k
s výchovou zkušenosti. Rodiče vědí, že bez trestů
duševnímu a citovánu rozvoji dětské osob- je u většiny dětí výchova nemožná. Stejně - ba víc—
nosti. Platí to pro chlapce i pro děvčát- je důležitá odměna.
ka. Dítě potřebuje pro svou roli ve vněj- Ještě nedávno hlásali mnozí vychovatelé, že tělesším světě, pro svůj růst a zralost, otce, né tresty jsou špatné, že jich vychovatelé nemají
protože k růstu mu může panoci jen otec.
užívat, a že podle jejich názoru jsou příčinou
Když se ale otec sriaŽí - ať má jakýkoliv duševních poruch. Jsem psycholog a mám jiné zkušedůvot, spíš výmluvu- své role zbavit, ׳
nosti. Názor těchto psychologů se nedá odůvodnit.
bude se vývoj dítěte a jeho vztah k vněj- Tresty - ovšem za určitých předpokladů - mohou díšinu světu zpanalovat nebo úplně zmizí.
těti jen prospět - ať jsou to tresty tělesné nebo
jiné.
OTEC A RÁKOSKA.
KDY MOHOU TRESTY DÍTĚTI UŠKODIT?
Matky mají často pokušení, představit díPsychologicky škodí dítěti jen tehdy, když má dítě
těti otce jen jako trestajícího člověka.
dojem, že je rodiče trestají, protože je nemilují.
Proč? Někdy matka nedokáže dítě vychovat
Pak je ovšem vina na rodičích, kteří nevysvětlí,
k tanu, aby ji bez odmluvy poslouchalo.
proč dítě trestají, nebo je trestají ve vzteku-asi
Nebo má strach, že by jako trestající
jako když otec rozbije vázu, protože se naštval.
prvek v rodině ztratila lásku dítěte. Tak
Také nemá smyslu trestat dítě a neříct mu, že si
mu začne hrozit:"Řeknu to tatínkovi!" Po
trest zaslouží, proč je rodiče trestají. Výška
otci žádá přísnost, ale sama přísná být
trestu musí odpovídat výšce viny. Když ukradne
nechce.
kostku cukru, nemusí vytahovat otec řemen nebo kleTakové jednání matky dítěti velice škodí.
páč, ale dát mu druhý den kávu bez cukru nebo mu
Ničí totiž jeho důvěru k otci, škodí jeodepřít zákusek po obědě. Trestá krádež-ne cukr.
ho dobránu vztahu a vůbec vztahu mezi díNebo naopak. Dítě zmlátí mladšího sourozence, při
dětem a otcem. Tento vztah stejně podrýpraní venku si narazí kamarád krvavě nos-a rodiče
vají různé vnější vlivy, matka má spíš
dost velkou vinu bagatelizuj í: ,Musíš se bránit-ale
oheň strachu před otcan v dítěti hasit
ne tak surově." Dítě nechápe, jak se má bránit.
než jej podněcovat.
Někdy se nechce matce dítě potrestat. Nelogičnost
CO JE DÔLEŽITÉ PRO CITOVÝ VÝVOJ DÍTĚTE?
dítě pozná, za stejný přestupek ho matka vždy potrestá. Jak vyklouznost, aniž by matka"ztratila
Oba rodiče - otec i matka - musejí dítě
hýčkat, chválit, odměňovat, kárat a třes- tvář"? Řekne:"Poznala jsem, že svého činu lituješ,
proto jsem ti trest odpustila.
tat. Dítě musí cítit, že oba rodiče je
Podruhé to už neuděláš,že?"
milují stejně. Avšak když matka
"Vím, že si zasloužíš trest
stále hrozí trestajícím otcem
ale udělal jsi to nerad,
a sama je hýčká - jaká je tn
že je ti to líto?" A podobvýchova?
ně, podle povahy dítětě.
PRASTARÁ ZÁSADA VÝCHOVY,
Na některé působí i malý
která se vždycky osvědčítrest výchovně, jiné si zala, ale bohužel se dnes
slouží výprask denně. Pro
často opaníjí, je: DÍTĚ
některé je zákaz televize
NIKDY NESMÍ VIDĚT NESHO-'
DU RODIČ0 VE VÝCHOVĚ!
či vycházky mnohem horší,
než výprask. Je na rodičích
Mají-li vůči některým
aby správně trest-i odměnunázorům či zásadám vý•
odměřili. Odměna je často
chovy námitky-ať si
lepší prostředek k výchově,
to vyřídí v nepřítannež trest!
nosti dítěte. Vůči něIgnác LEPP: ZPRAVÍ PUSE
mu však musejí_______ _

DOBRÉ RADY RODIČŮM

SEBEVRAŽEDNÉ SEKTY
\J posledné době 4 e státe vécJsUu. zprávy o hro■
madných i ebevraždách čtenu luzných sekt. Co o
tom píše chicagský HLAS NÁROPA?

26.března se rozšířila zpráva, která ohromila
celé USA. V Rancho San Fe, severně od San Diega, objevili v luxusním daně, najatém v říjnu
1996, 39 mrtvých. Byli to členové apokalyptické sekty BRÁNA NEBES. Z"náboženských důvodů"považovali za nutné, spáchat společně sebevraždu,
Chtěli-damnívali se-že přejdou z tohoto nedokonalého a špatného světa do lepšího, dokonalejšího a duchovního-do společenství s Bohem.
Bylo to 18 mužů, 21 žen, dva černoši, jeden
španěl a ostatní z Kavkazu. Nejmladšímu bylo
26 let, nejstaršímu 72, ostatním bylo kolem 40
let. Prý to byli většinou lidé vyrovnané povahy
inteligentní, podnikaví, střední soc.vrstvy.
Před vstupem do sekty byli specialisté v různých technických a obchodních oborech, dva byli dokonce profesory. Do sekty vstoupili, protože je potkalo životní zklamání nebo neštěstí,
kvůli různým tragickým událostem a neshodám v
rodině. K sebevraždě je nikdo nenutil, spáchala
ji dobrovolně-vedl je k tanu pesimistický náboženský názor. Popírali, že by se jednalo o sebevraždu. Pouze považovali, jak tvrdili, smrt
za bránu do nebeského-šťastného života. Nejvíc
prý je ovlivnila kniha sv.Jana-Apokalypsa čili
Janovo zjevení-dále knihy různých gnostiků z
II.st.po Kr., kteří se snažili/a dosud snaží/
spojit křesťanství s různými východními vírami.

Opustili ženy, rodiny, nedospělé děti. Vznikli v 70.letech, zal.je býv. presbyteriánský
kazatel frhrshall Applewhite s astroložkou
Bonnie Nettlessovou, která r.1985 zamřela
na rakovinu.
4
JAK SE CHOVALI ,K SOBĚ I K JINÝM?
11
Usměvaví a přátelští. Otrávili se pudinkem
v němž byl druh barbiturátu-v malém množství
uklidňuje, ve velkém vyvolává příjemné halucinace. Všechno zapili vodkou. Hlavu si obal ili plastikem, aby se ve spánku udusili. První
den jich zemřelo 15, druhý také, třetí zbytek
9 osob asnimi i 2, zjišťovali jsou-li ostatní už mrtvi - pak se usmrtili stejně.
PROČ TO UDĚLALI?
Chtěli přejít ze"slzavého údolí" do nebeského
života s Bohem. Někteří se domnívají, že na
to měla vliv kometa Hale-Bopp, která se biížila k zemi nebo i záhadný rok 2.000. Měli za
to, že za kamenou letí UFO/unidentified
flying object/létající talíř, a ten je přivede do "Božího království". Nosili jen černé šaty, dali si nové jméno, ale jejich fantastické názory neměly nic společného s Křistovým učením a katolickou vírou.

TAKOVÝCH SEKT JE MSJOHO. TAKÉ SEBEVRAŽEDNÝCH.
1. CHRÁM LIDU.- 18.11.1978 se přidalo v již.
Americe,Quajaně-přes 900 členů k této sektě
Jima Jonesa ze Sant Franciska. Vypili hroznový punč s jeden-kyanidem draselným.
2. DAVIDOVA VĚTEV. 19.4.1993 u Waco,v Texasu,
spáchalo sebevraždu upálením. Bylo jich 78 a
sektu založil David Koresh. Policie je chtěla bez střelby zachránit-slzotvorným plynem.
JAK ŽILI ČLENOVÉ SEKTY?
3.STEJNÁ SEKTA.5.9.1994 se upálilo 48 sektářů
Jako mniši. Museli zachovávat chudobu, pohlavní
dalších 5 v Morin Height v Montrealu-Kanada.
čistotu a plnou poslušnost představenému. Muse4. CHRÁM SLUNCE. 23.12.1997 ve Francouzských
li věnovat sektě všechny úspory. Prý šest mužů
Alpách u Grenoblů se upálilo 16 členů
se dalo vykleštit, brali totiž doslovně slova
5. ŘÁD CHRÁMU SLUNCE-22.3. 1997 v St.Casimir v
Kristova, v evangeliu sv.Matouše/19,12/.
kanadském Quibeku se upálilo 5 členů.
"Jsou totiž Lidé k manželství neschopni až od
narozené, a jsou k manžeičstvl neschopni, které Je pravděpodobné-a domnívá se to i policie,že
takovými udčtafi Lidé, a jsou k manželství ne- podobné události se stanou ještě před r.2000
■schopni, protože se ho sami zřekti pro nebeské možná i na přelomu tisíciletí.
království. Kdo maže pochopit!, pochop'.”
JAK TO BYLO NA PŘELOMÍ I.TISÍCILETÍ?
Nepochopili. První jsou většinou homosexuálové Tehdy vyhlásila Církev edikt proti herezi, tj
od narození, druzí jsou kleštěnci, zohaveni ji- falešným zprávám oblížkém konci světa a druhám příchodu Kristově. Lidé
nými - a třetí jsou ti,
skutečně konec očekávali.
co se manželství dobrovolně zřekli-ale nedali
PŘECE K NĚČEMU DOBRÉ!
se vykleštit-pak by to
Německý císař Ota III. sice
nebyla zásluha. Zde vina konec světa nevěřil,ale
dime názorný příklad,
pro každý případ se šel pojak to dopadne, když
modlit v Hnězdnu, k třetímu
se vytrhne část slov Pávýročí smrti sv.Vojtěcha,s
ně ze souvislovi a jak
kterým byl zpřátelen.
nutný je odborný výklad
Boleslav Chrabrý toho využil
učení Písma sv.učitela požádal Ottu o založení I.
ským úřadem Církve.
polského are!biskupství-nad
Nepochopením a vytržením
hrobem sv•Vojtěcha,
z textu vznikají sekty.
frfy čekali až na rok 1344.

CO NOVÉHO VE SVĚTÉ
Nejstarší latinský nápis v jílu pochází ze
6. století a našel se blízko Říma.
________
Za nemoci,zaviněné'drogami ve Švýcarsku,
budou muset platit pojišťovny 3.000 měsíčně.
Je nebezpečí, že tak onenocní-hl.nemoci jater C, asi 30.000 drogováných. Někteří politici se přimlouvají, aby se brzo dával heroin asi 3.000 drogovaným,dosud se dává 1146
osobám. Ministryně Dreyfusová to považuje za
nutné. Čeká se, že brzo onemocní touto boles
nou chorobou asi 30.000 osob, pak by to stálo pojišťovny asi miliardu franků a je nebez
péčí, že stoupnou premie o 20-30 procent.
20-30 mil.indických dětí musí pracovat. Are.
Alun de Lastic/New Dehli/ prohlásil v pastýř
ském listě 2 6.7., že 90 proč.nižších kast ži
je pod hranici bídy, hl.nevzdělané ženy.
Hans J.Mayer, předseda ústř.výboru německých
katolíků se přimlouvá za jáhenky. Je to vyšsí svěcení a je vyhraženo jen mužům. Nepřáte
lé víry prosadili ministrantky, kdyby další
papež povolil jáhenky, začal by bo j o kněžky,
2 6. 7. se konal v N. Mě stě n.M. 7.roč.Akademiekých týdnů na terna: "Nenaříkej na tmu, raději
rozsviť svíčku. " Tyto týdny zanikly nástupem
komunistů, pak je obnovil už zesnuly P.Jar.
ttiittl. Toto setkání zahájil biskup Otčenáše!
V kapli na Sněžce sloužil 10.9.mši sv.polský
biskup Tadeusz Rybak s biskupem Otčenáškem
a několika kněž ími obou národností.-15.-18.9
se konal v Hradci Králové seminář Kněžství v
současném světě-pro všechny české diecéze.
Přednášel i P.K.Vrána,prof.Dr.W.Wolf a j.
V komunistické Číně bylo loni na 43 67 poprav,
na Ukrajině 167, v Rusku 140. v Iránu 110.
Některé země odmítají udat počet poprav. Loni bylo popraveno asi 5000 osob z 39 zemí.
6.-7.9.se konal v poutním místě Kevelaer v
Německu 25.fatimský kongres. Zahájil jej bis
ku ze Sibiře, P.Josef Werth.-V Burundi v Africe zastřelili povstalci v semináři v Butana jihu země 30 seminaristů a 26 těžce zranili
V ־šev־. Korei žije jen 10.000 křesťanů-oficiel
ně. před r.1945 se považovalo město Pjöngjang
s 50.000 křesťany za"Jeruzalém Asie". Ctí
tam jen zesnulého tá-ma Jonga jako"Zachráňce a vykupitele Koře je "a jeho syna Kim Jong
Pia. V komunistické zemí je nesmírná bída.
V dotaznících kongr.pro liturgii r.1969 se
vyslovilo 1233 biskupů proti podávájí sv.hos
tie na ruku, 567 bylo pro a 315 se zdrželo.
Vinu na svatokrádežích s nedůstojným přijímá
ním Těla Páně a jeho zneužíváním satanisty a
j.nepřáteli Krista mají jednotliví biskupové
0 tam by mohla rozhodnout sice biskupská kon
ference, ale museli by souhlasit všichni čle
nové,______________________________________
Řecko-pravoslavná církev protestuje proti číslu 666-protože je to číslo dáblovoa nemá se v Evropském společenství užívat.

V Estonsku-v Tallinu-chtějí obnovit středo-^
věky klášter Pirita, patřil řádu, založené-Jjg
mu r.1346 sv.Brigitou švédskou/1302-1373/. By־lo v něm 60 sester a 23 bratří-všechny vedla
abatyše. Za pronásledování katolíku protestanty
se dostal klášter r.1577 do krize. Když zemi
obsadili Rusové, členové kláštera se rozprchli.
Nyní žije 7 členeksv.Brigity na tallinské faře,
předst.Tekla chce opravit zakoupené zříceniny.
Saleziáni přišli do Fryštáku před 70 ti lety.
Je připravený proces blah.P, Ignáce Stuchlého.
Kard.Lustiger řekl, že do Paříže na Svět.den
katolické mládeže přijelo na 1,350.000 mladých
z 170 zemí-i z naší vlasti. Společenství Eímanuel vzniklo v Paray-le Monial-kde žila sv.Markéta Marie Alacoque/z jevil jí Kristus svou lásku/
má na celám světě asi 80.000 členů. V paláci
La Bercy uspořádalo hnutí evangelizační setkání
pro 15 tisíc mladých. Střídaly se modlitby, pís
ně, tance a svědectví víry pod vedeními Daniela
Angea, Guy Gilberta a Jeana Vaniera. -Z Rumunska přijelo na 2000 mladých-i pravoslavných.Mši sv.sloužil sv.Otec pod Eiffelovou věží, vystavěnou r.1885-89 inženýrem A.G.Eiffelen pro
světovou výstavu r.1900. Je charakteristicznamením Paříže. - 0 arcib.kard. Lustigerevi se šíří pověsti, že je svobodným zednářem.
Není to pravda. Svědčí o tam jeho knihy, přednášky, jeho duchovní práce, že nemůže patřit k
úhlavním nepřátelům Církve/pak by se zabýval hl
humanitní činností a duchovní by zanedbával/.
Založil katol.rozhlas Radio Notre Dame. V mnoha
farnostech zavedl dvou až třídenní klanění Křistu v Nejsv.svátosti. Charismatické skupině Emanuel svěřil 3 farnosti. Má hodně kandidátů
kněžství a vlastní seminář. Ve sv.týdnu uspořádaného 5 farnostmi, se zúčastnil křížové oesty.
0 jeho další duchovní práci píše Světlo /38 č./
Na setkání mladých přijelo ze Švýcarska přes
1000 mladých. Nejvíc přivedl pomocný biskup
Gächter z Basileje/210/,biskup Haas/80/,"Mládež 2000"/60/. Mladé přivedl také z francouzské části světící biskup Burcher._____________ _
Newyorský arcib. kard. O'Connor povede delegaci
300 věřících na návštěvu Keby, u příležitosti
návštěvy sv.Otce na Kubě začátkem příštího roku
Přiveze potraviny a léky.________________________
Generál Jezuitů Kolvenbach zahájil 4.9.ve Frýburku výstavu o P.P. Canis.יovi.Zemřel r.1597.
Také německý federální soud odmítl přiznat Svěd
kům Jehovovým statut církve.Mj.odmítají vojenskou službu.______________________________________
Katol.biskupové v USA připravili knihu, která
má mladým lidem pomoci, aby mezi sebe ochotně
'přijali cizince, přicházející do USA./Tam jsou
ovšem všichni cizinci, kromě Indiánů/, Filadelf
! ský biskup Ant.Bevilaqua prohlásil, že kniha
!je velmi důležitá._______________________________
(čínská vlastenecká církve-oddělená od papeže1trvá už 40 let.________________________________

ODVÁŽNÉ DĚTI
Po vězeňófeé ceZt/ se dostalo děvčátko-Heldl.
Když ■óe vyspala, ptala se na osad staršího
chlapce. Christiana, který ji a její a es tru.
chtěl převést z východního Německa do západního
Vana se rozhodla, že osad drahých vyzvi._______

Vana dělala vše,co odporovalo vězeňským
předpisům. Vymyslela si už plán. Pod námi bylo
poschodí s celami pro muže. Velmi pozdě večer
se schovala Vana za závěs a začala klepat na
vodní kohoutek. Tohoto způsobu už použila dřív,
aby se skrze vodní vedení spojila s poschodím
pod námi. Vana klepala a poslouchala. A my přirozené poslouchaly také, i když jsme se tvářil}
že spíme. Konečně se ozvalo klepání i zdola.
Ne, o německém chlapci nic nevěděli, ale slíbili, že se poptají a dají nám vědět.
Heidi namohla jíst. Měla sice hlad, ale nesnesla hrubou vězeňskou stravu. V přihrádkách jsme
už nic naměly. Vana hned oznámila ostatním v
sousední cele, že tu máme"novou" a ptala se,
jestli by naměly pár keksů pro malou Němku. Ne,
také už nic neměly. Avšak druhé zase klepaly.
Vlasta mezitím dostala balík od muže a ráda nám
z něho něco přenechá. Vana hned přinesla lano,
které si udělala ze slámy v poduškách. Nada se
musela postavit přede dveře, aby hlavou zakryla
kontrolní škvíru, pak začalo to, při čam se nám
jako v cirkuse zatajil dech. Když totiž ukazují
akrobati nebezpečné kousky na laně. Vana rozheu
pala lano a za chvilku se vrátilo. Na něm - žas
ly jsme- visel plastikový sáček s nápisom:
"Pro malou Němku od její české přítelkyně."
To byla celá Vlasta. Tak milá, tak dobrosrdečná, tak laskavá. Jak to dodává člověku útěchu,
když ví, že ve vězení jsou i takoví lidé.
Teprve za dva dny se ozvalo klepání zdola. Vana skočila hned za závěs u vodního kohoutku a
poslouchala. Ano - už našli mladého Němce, je
v cele v jiném mužském oddělení. Nemáme si dělat starosti, je to statečný, odvážný mládenec
a s vězením se už smířil...
Heidi měla z toho velkou radost:"Nu, ano,"řekla
dětským sice, ale už zkušeným hlasem:"Christi
je už takový. Vždyť seděl sám tři roky ve vězení."
,Ve vězení? Tři roky? Jak je to možné?"
"Jednou udělali chlapci u berlínské zdi pyramidu, chtěli se podívat na západoněmecké děti.
To bylo přísně zakázáno. Sotva vylezli hoši na
pyramidu a mávali a volali na druhou stranu,už
tu byla policie a pustila se do nich obušky.
Tu se proti nim Christián s rozpřaženýma rukama
postavil a volal jim přímo do tváře:"Ani se nás
nedotkněte! Jsme svobodní lidé!"
Christiána okamžitě zatkli jako"svůdce",tím
ovšam nebyl, a jako"rušitele klidu",a tím také
nebyl. Chtěl jen ostatní chlapce chránit. Odsoudili ho na čtyři roky do vězení

Protože se tam dobře choval, tak mu jeden
rok odpustili a před měsícem se vrátil domů.
V stejném dámě bydlíme i my, a tak jsme se
s ním často stýkaly. Vyprávěl nám hodně o
životě ve vězení. Jednou řekl: "Děvčata, v zemi, která je rozdělená takovou zdí, nemůžeme
zůstat. Půjdeme na svobodu..."
Heidino vyprávění přerušila hlídka a odvedla
ji z cely, aby sepsali obvyklé formality.
Fotografii, otisky prstů, lékařskou prohlídku. Pak celé dny Heidi ostře vyslýchali...
vracela se do cely úplně vyčerpaná...

Nada dostala balík od maminky. "Maminčin balík útěchy" tak ho nazvala, protože zprávy
z domova nebyly vůbec potěšitelné. Proto s
tím větší láskou dávala její matka tento
balík dohromady. Obvykle v něm byly všechny
možné dobroty z venkova - přinesli je prarodiče, kteří přišli na krátkou návštěvu. Uzeniny, rozdělené na víc kousků, uzený špek,
také na jemno rozkrájený, kelímek s husí
pomazánkou, kmínové placičky, medový koláč,
plastikový kelímek s gdoulovou marmeládou,
vyleštěná jablka. Hodně z toho dala Nada
malé Heidi. Kdykoliv jsme jedli vězeňskou
stravu, přidala jí Nada něco z balíku-Heidi
už mohla jíst. Ovšem šlo to jen několik dní,
zásoba z balíku nestačila na delší dobu.
Heidi jedla jako vrabeček, a dík těmto dobrůtkám se za pár dní zotavila.
A zase tu byla neděle.
V ty dny mívala obvykle - i když ne vždy dozor hodná policistka. Mohly jsme odpoledne
nerušeně spát a vyprávět si dlouho do noci.
I když jsme Heidi nevyzvaly, pokračovala tuto neděli ve svém vyprávění.
"Začátek byl dobrý. Navštívili jsme babičku,
řekli jí, že jdeme na delší výlet a prosili
ji, aby nám dala něco na cestu k jídlu. Řekla nám, ať si v komoře sami něco vybereme.
Vzali jsme si dvanáct sklenic jahodové, mali
nové a ostružinové marmelády - ta nám chutná
la nejvíc. Christián si připravil mapu, kampas, lano, batohy a tři spací pytle. Oblékli jsme se do svátečních šatů a vykročili,
šli jsme dál, až jsme došli k tabuli, na
které byl nápis:"Stůj 1 Nesmíš dál! Zde j sou
hranice."
Ovšem šli jsme vzdor tomu dál. Nikdo nás nezastavil - a došli jsme až do Prahy. V Praze jsme se setkali s chlapci ze Západu. Měli krásné auto-Mercedesku-a v tam nás povožili po celé Praze. Pak nás pozvali k jídlu.
Nejraději by nás vzali s sebou na Západ, ale
to, bohužel, nešlo, ani my, ani oni bychom
se všichni přes hranice nedostali. Dali
nám na cestu jídlo, německé marky a české
koruny, odvezli nás na Šumavu a rozloučili
qp « námi .
Pnb/tařmi/inj

VÍTE TO ?
Jak to dnes vypadá s Církví v Africe? V dobách kolonií tam pracovali bílí misionáři
Katolická Církev si i dnes uchovala ve větsině zemí svou životnost. Africký lid stále ochotně přijímá křesťanské duchovní hodnoty. Zesvětačtělá západní kultura tam neumenšuje sílu víry, jak to vidíme dnes v
USA, v Kanadě, Evropě, Austrálii a jinde,
šíří se tam však různé protestantské církve
a církvičky-a surový islám-dokonce i v saharské a podsaharské černošské oblasti.
POČET KATOLÍkS V AFRICE ROSTE
V r.1984-1994 se zvýšil jejich počet o 50
proč., r.1994 bylo 14 proč.obyvatelštva katolické-tj.103 miliónů. I počet domorodých
kněží se zvýšil. R.1994 jich tam bylo přes
23.000, tj.jeden kněz pro 4.400 katolíků. V
USA je jeden kněz pro 1,100 katolíků. Roste i počet katolických laiků ve službách
Církve-ovšem je jich víc než kněží.

HLAVNÍM PROBLÉMEM KATOLICKÉ CÍRKVE V ZEMI
je silný nedostatek peněz. Těžko může plnit
své poslání - náboženské, charitativní a
dobročinné. Domorodci peníze nemají-nebo
jen málo. Finance nepřicházejí často ze zemí, odkud přicházívali misionáři-vždyť i
tam jsou nejen náboženské, ale i finanční
problémy. Sv.Stolec dostává ročně od katolíků pro všechny zorně Třetího světa asi 50
mil.dolarů-což je pomoc spíš symbolická.
/Dříve bývala snad v každém kostele u vchodu soška černouška, který zakýval hlavou,
když někdo hodil do jeho pokladničky
peníze. Dnes zmizel-z rasových nebo
zákeřných důvodů?/
,
Každé biskupství by tam potřébova- '
lo velkou finanční pomoc, pro
dobročinné ústavy, nanocnice a
hlavně pro školení a výchovu demorodých kněží. To stojí pro jednoho
ročně asi 1.000 dolarů. V černošské Africe
má z misijních dob Církev asi 850 nemocnic,
3.800 dispenzářů-lékařských poraden pro
chudé, 460 starobinců a opatroven pro zmrzá
čené, dále Školy, rozdělovny potravin ap.
Je tam asi 12.000 dobročinných ústředí, ale
jejich existence pro nedostatek peněz je
ohrožená. Dosud pomáhá jakž takž evropská
Charita a US Catholic Relief Services.
MNOZÍ NALÉHAJÍ na Sv.STOLEC, aby povolil
větší"poafričtění"Církve než dosud. Církev
už dovolila užívat při mši sv.afrických melodií i hudebních nástrojů. Piano je už pře
loženo do řady domorodých jazyků. Kněz při
kázání smí hovořit s věřícími, je dovoleno
při mši rytmicky tleskat, pohřební obrady
jsou úplně poafričtěné. Na různých místech

se dělají zvláštní pobožnosti za uzdravení nemocných, množí se tam charismatická hnutí jako
"Jamaa"tj .rodina ap. Vzdor požadavkům Afričanů
musí dávat vedení Církve pozor, aby nepovolila
změny, neslučitelné s katolickou vírou a mravnosti - např"animismus"/uctívání duchů zemřelých $ kult dávno zesnulých předků, jako by to
byli bohové/, nebo dokonce mnohoženství.
SV.OTEC SE O AFRIKU VELMI ZAJÍMÁ.
Katolíky - Afričany, navštívil jedenáctkrát,
a zamýšlí se nad jejich problémy, protože
pro mentalitu Afričanů je neobyčejně přítažlivý islam, a hlavně mnohoženství.
NA POBŘEŽÍ SLONOVINY MOHUTNÁ KATEDRÁLA.
Je zasvěcená Panně Marii, Královně Míru. Dal ji
postavit býv.prezident země - Houphouet Boigny,
a to v rodné vesnici, z veřejných peněz. R.1991
byla katedrála dokončená - stála 350 miliónů
dolarů a je o 72 stop vyšší než bazilika sv.
Petra v Římě. Její 110 liber těžký kříž je z
čistého zlata. Je v ní místo pro 7.000 osob,
Stojí v džungli, kde je málo věřících a tak katedrálu chodí obdivovat jen turisté - denně
asi 200 turistů a poutníků. Sv.Otec přijal báziliku jako dar Církvi - proto ho ostře kritizováli - vždyť to bylo skutečně zbytečné vyhazování peněz, které chudina tolik potřebuje - a
nejen chudina, i kněží, bohoslovci, dobročinná
zařízení ap. Co však mohl dělat, když mu už hotovou stavbu nabídli? Přijal dar pod podmínkou,
že zbožný - ale nerozumný president zbuduje ta
ké něco pro potřeby lidu, např.nemocnici, universi tu, rozhlasovou stanici. President to rád
slíbil, jenže než to mohl uskutečnit, zemřel
r. 1993.
<0LIK JE V POBŘEŽÍ SLONOVINY KATOLÍk8?
Z 15 miliónů obyvatel jsou 3 milióny
katolíků. Počet katolíků tam ročně
vzrůstá o 4 proč., podobně jako v jiných afrických zemích.

Podle Hlasu národa, 14.5.1997
Je jistě důležité, aby počet katolíků a kněží
rostl. Ale záleží mnohem víc na jejich kvalitěa ta je většinou malá, protože víru neznají,
Krista vzývají, jen když ho potřebují, podle
zákonů Božích - které jsou zdravé - nežijí, o
•víru nepečují a často dávají i pohoršení.
Jediný svátý kněz může obrátit nesmírný počet
'.katolíků k jejich víře, k životu z ní - jak vidime např. u sv.Dona Boská, u sv.Jana Vianneye,
a j. Savonarola ohnivými kázáními a příkladným
■životem obrátil k víře celou zhýralou Florencii.
Nepotřebujeme mnoho kněží, ale potřebujeme sva\té kněze, pak se i počet kněží rozmnoží. 0 výchoyu těch, kdo pracují v Církvi, se musí velmi
pečlivě starat biskup. Svatý biskup má věřící
(křesťany, věřící biskup má vlažné křesťany-i
(kněze -vlažný biskup má nevěrce. ______________

KONEC SVETA
"...kdo však vytrvá až do konce, bude Apaóen1
(Mk 13,13) ježíš dobu, v které žijeme, nazý-

vá"konec času". Konec začal od chvíle, kdy
Bůh stvořil člověka až k poslednímu souduaž přijde znovu Kristus. V tanto mezičase bude Kristus své věrné zkoušet, aby se osvědčíla jejich věrnost. Pronásledování Církve-vně;
ší i vnitřní-se táhne celými dějinami. Odpad
od Církve,ochladnutí"ťáófet/ mnohých." (Mt 24,1.2
nenávist mezi národy z toho válka na válku,
nouze a smrt. V jediné prorocké knize-Zjevení sv.Jana-čteme o znameních, které budou
předcházet konec časů-eschatologie. Antikrist rozšíří svou vládu po celém světě; někteří křesťané budou krvavě osvědčovat svou
věrnost Kristu;"...Aatan, puštěný z řetězu,
bude tvádět národy."(Ap 20,7).

JAK SE OSVĚDČME MY?
Je dobré vědět, jak bude dábel řádit, pak
se můžeme bránit. Dnes skutečně zaplavuje
svět to, co prorokuje Bůh v Apokalypse. Naše
generace se musela bránit proti náporu surové
ho nacismu a stejně surového kemunismu. Od
poslední války zachvátila snad celý svět vlna
nevázaného sexualismu. Všechno je dovoleno,
co se mi líbí-liberalisnus. Všechno je pravda, co uznám za pravdu-progresismus. Jak
odolají mladí všem nebezpečím, která se jim
vtírají a ukazují jen tu vábivou tvář, ne
rozhlodanou nenocemi, zoufalstvím, lhostejnotí, depresemi-a za náhradu místo víry jim po■
dává svět omamné jedy.
Zde se ukáže, jestli jsme věrni Kristu.Osvěd•
číme-li se při všech zkouškách, náporech,výsměchu, pronásledování.
I vysoká životní úroveň může člověka svázat
a okouzlit tak, že
zapomene na
lásku k Bohu. Jen dobré skutky, podložené
láskou k Bohu, mají nadpřirozenou cenu a jsou
pro náš život plodné.
LIDÉ SE ODCIZUJÍ BOHU!
Uprostřed tohoto ohně a bouře
posledních dnů propadají tisíce ;׳
křesťanů zkáze, onemocní chorobou hříchu. Písmo sv.říká:"Proto že ée rozmůže nevěra, a mnohých
ustydne taška."(Mt 24,12). Je ta-

to vina opravdu tak velká? Když slyšíme, že dobrá polovina dětí v Evropě je zavražděná v mateřském lůně.Jak
krůtě se zneužívají pohlavně docela malé děti, jen proto, aby se chtivý muž
nenakazil aids -metlou hříšníků proti
hříchu do nebe volajícího-homosexuality.

Když uhasí jiskru víry ti, které pověřil Pán
při vysvěcení, aby jiskru víry rozněcovali
slovem i příkladem, kdy se manželská nevěra považuje za"kavalírský delikt" a snilstvo se
prohlašuje za něco tak přirozeného a důležitého
jako jídlo a pití. Tvrdost srdcí bohatých lidí
v rozvojových zemích... Pronikání krutého islamu do křesťanských oblastí - ještě s pcmocí
křesťanů. Už i v Brně, kde je sotva nějaký muslim, se má stavět mešita-v muslimských zemích se
křesťanské chrámy ničí, křesťané mučí.. .Výsměch
medií tem, kdo se ještě odváží žít s Kristem.
Pronikání lží víry do tzv.katolických knih,
oslavování heretiků, kteří v televizi hlásají
své lži jménem katolické Církve, mlčení, zbabělost, lhostejnost - ba někdy i nemravnost biskupů...
ODDÁLENÍ MODERNÍMU ČLOVĚKA OD KRISTA
fy
prožíváme celá staletí. Hereze všecho druhu
víc a víc ničí člověka, kusy Kristovy skály odpadají, drolí se, někdy i s pcmocí těch, kdo
mají skálu víry střežit. Odpad vzdělanců, odpad přírodovědců, odpad těch, kdo neodolali násilí komunistů a na "křesťanskán západě"? Jsou
křesťané, hlavně mladší, kteří nevědí nic o
Kristu-leda pcmluvy-neumějí se pomodlit ani
Otčenáš, jejich vztah k Bohu se na kilometry
uvolnil, zchladnul nebo zkameněl. Neoživuje ani
je, ani jejich okolí... Kolik je dnes lidí, zapojených životem na Krista? V naší vlastí ze
skoro 90 ti procent katolíků zůstalo něco přes
40 proč.,a z těch sotva 2 procenta žijí z víry.
ROZPTÝLENÍ KŘESŤANÉ - diaspora.
Osaměli jsme uprostřed pohanské společnosti.
Jako kdysi židé, žijeme mezi pohany. Jejich názory nás rozhlodávají, naši víru, naše mravy.
Chceš-li si víru zachovat, musíš se v této potopě hříchu a lži zachránit. Nemůžeš čekat,že
r ti někdo pcmůže.
Možná - že půjdeš
s Kristem docela sán
Pak k ternu potřebuješ
hlubokou a pevnou víru, o které mluví Pán.
Nabízí ji nám stále - a
když ji přijmeme, pcmůže
nám ji upevňovat. Za naše
"ANO, OTČE" nám dá nebe-sám
sebe.
PRVNÍ KŘESŤANÉ SE DCMNÍVALI,
že Kristus bude ještě v jejich•
době soudit lid. Tato naivní ví•
ra byla pro ně ostruha, aby vydrželi i v pronásledování...
Kristus říká, že přijde neočekávaně
V podobenství o deseti pannách, o
potopě, o talentech.. .V této naději
v blízký příchod Páně žila prvotní
Církev...!/Mt 25,12; 25,1-12; 25,14-30/

Z této naděje, z tohoto postoje čerpe
li sílu, nebrat svět vážněji, než
Krista. Pak našli čas k modlitbě, k
službě Bohu, k apoštolátu, připraveni
ke smíření, k lásce a společenství.
Správně si cenili světa a hmotného ma»
jetku. Chceme-li se my osvědčit v posledním čase - totiž v době, která
nám zbývá k poslednímu vydechnutí musíme svůj zrak zamířit na Krista,
na jeho příchod. Každý z nás to prožije, nejpozději na konci života.

Co prorokuje Písmo sv.0 poslední době?
1. Doba pro člověka, kterou lidstvu
vyměřil Bůh, trvá od stvoření prvního člověka až po druhý příchod
Páně na svět.
2. V tomto čase napomíná Písmo lidi,
aby se snažili osvědčit svou víru,
aby ji opatrovali i mezi nepřáteli
3. My sami prožíváme v našem životě
zkoušky, při kterých máme osvědčit
svou lásku k Bohu: při pronásledování, uprostřed sexuální nevázanos
ti, názoru pohanského světa, který
klade na místo, patřící Bohu, maje
tek, slávu, člověka, rozkoše atd.
4. Co je dnes největším nebezpečím
pro katolickou víru? Lidé ztrácejí
vědomí hříšnosti, neznají zdravé
hodnoty, nemají pevné přesvědčení,
šíří se masové vraždy, posmívají
se víře a jejim vyznavačům a hlavně Kristu.

5. Uprostřed těchto nebezpečí nás vyzývá Kristus, abychom bděli a připravovali se na příchod Kristův,
který se nám objeví nejpozději po
naši smrti.
Podte knihy Herberta MAP INGERA

28.6.se konal v Curychu 10.mezinárodní
OSN proti drogám. 29.9. se ve švýcársku hlasovalo, může-li stát povolit heroin mladým. Návrh křes.strany
proti drogám lid neodhlasoval.________
V noci z 2.na 3.9.vybuchla před domem jezuitu, v Sara jevě bomba.Poškodila kole j, fasádu kláštera a auta.______
Patriarcha Alexij II.prohlásil 27.7.
že nevylučuje možnost setkání s papežem
Radio Vatikan hlásilo ústy J.Radona,že
se přiblížilo sjednocení katol.učení
a luteránského v nauce o ospravedlněni
fatolíci učí, že nás ospravedlňuje nejen víra, ale i skutky víry. To luteráni popírají. Dogma nemůže ani vedeni
Církve změnit-je to pravda Boží.

ČERNÝ MISIONÁŘ
M-óä/ Otče,
má bytná je dobná kžettanka. Jenže ttáZe tvndZ:
"To je od Boha neópnavedZZvé, když 6e X patným.—
ZZdem daAZ dobáe a dobným Xpatně!"
Pnoto jtem jZ jednou. vypnávěZ tom,co áekZ v natí
vaZ náX pohZaván BZZému OtcZ.
"PoóZyX, BZZý Otče, ten, kteAého jxí nám páZnetí
P'10 nát> moc nedéZá.VaZÍ jz>me t>e pokZitZt a vzdoft
tomu byZa veZmí Z patná úaoda bnambon a kxokodZZc
ve nám Aež/taZZ ČZyáZ knávy."
BZZý Otec žekZ: "Páece jóem vái učíZ, že teprve
po tmntí pžZjdete do ZZZe věčného kaáZe, kde je
nadout a XtěttZ a žádnZ ka.okodZZové. Po tmtZZ
budete AkZZzet, co jité zde nateZZ. Kdo xeZ
ivýmí Číny fiadoAt, bude ikZZzet nadoit. Kdo -ieZ
ivýmí čZny boZett, bude ikZZzet boZeit a uttipenZ. Od kdy jiou zánoveh. zatévánZ a žně? PěitovaZZ jste óZadké bn.amboa.y, páZ tom ie mutZte ihýbat a kopat, aZe netmZte ty bnambofuy hned inZtt,
mutZte je zahnabat do země a pak čekat na ókZZzen. 1/aZe bJíZcha budou doceZa maZá a kZZěet hZadem. AvXak po někoZZka mětZcZch budou bnamboa.y
ztvaZé, budou mZt hodně hZZz, pak 4e budete také
veZmZ nadovat a budete mZt báZcha veZká jako
had, když iežeAe pnatátko.
Néco jZného je zaiévánZ, něco jZněho jiou žně.
Jen bZázen by chtěZ zatévat a hned ikZZzet. MuiZte zaiévaZ ceZý život, aZe žně pZZjdou tepnve •
po imátí. Když už ted tu budeZ mZt iamou nadoit,
ačkoZZv jiZ zateZ tepnve pán. dob/tých ikutku,
tak to zfeaó 4e iZadkýmí bnambonamí - zaiadZt je
a hned je ikZZzet. Když ie ti to podaJtZ, jdZ za
Bohem a děZej mu výčitky."
Tu KekZ pohZaván:"BZZý Otče, vídZm, že muj mozek
je tak maZZcký, jak veZká je moje huba. MáX
pnavdu, ■óetba je imutný č<xó. A pnotože náX život
je doba ietby, mutejí být Z imutné věcZ, Z když
děZáme dob/té ikutky. Nemohou nétt anodu, vždýt
jime je pnávě zateZZ. Ted chápu, pnoč nám knokodZZové težnaZZ čtyči knávy, vzdon tomu, že
jime pokZtěnZ a Bah r Z když nát míZuje, nám
nezaZZZ hubu."
To jiem te paní vypnávéZ, aZe ona HekZa, že je
to bZboót. ZvZáZtnZ! Pohané to pochopů, a kilutané tomu neAozumZ. PokouZím ■6e jím tootedy vyivčtZít a jiem veZZce hn.dý na to, že muže čennoch děZat mítíe pno bZZé..."
S včeZým pozdnavem Váš
OBOLUNGWE

1n

öcx)000cxx)00cxxxjocxdoocoocxxx)000000000cxx10cxwd(doc

ŽEŇ JE VELKÁ - ALE DĚLNÍK® JE MÁLO. PROSTE TEDY
PÁNA ŽNĚ, ABY POSLAL DĚLNÍKY NA SVOU ŽEŇ!
Mt 9, 37-38.
ŽNEC.. .SHRCMAŽĎUJE ÚRODU PRO VĚČNÍ ŽIVOT...
Jan 4, 36.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

NEDEJ
ME SEBOU MAN
IPULOVAT
Angažmá! Horlivá práce! Vášnivé nasazení! - Tato slova jsou už radu let
v módě, lidé jich velice rádi použivají. Když je vysloví, jejich pohled je
buó ustaraný, nebo odzbrojuje.
Samo o sobě slovo”angažmá" znamená zabývat se něčím. A při tomto "zabývání
se něčím” se vynoří i slovo "manipulace”. Doslovně to znamená-zabývat se ně
čím. Ve skutečnosti je tím míní nečest
né a nečisté útočení, záměry a úmyslyaby se vývoj nějaké myšlenky usměrnil
podle vlastního přání. Může to být přá
ní dobré-ale většinou to bývá přání
špatné, vede k zničení objektivní prav
dy.
Např.se dovolí hlasovat jen těm, kteří
schvalují naše záměry. Nebo se jim uká
že polopravda, vzdušné zámky, které ne
ní možno uskutečnit.”Dáme vám práci!”
"S námi půjdete k blahobytu!”
Odborníci - někdy i ”odborníci”dávají
svou pečeť na něco, co záměry politiků
a jiných"manipulátorů" potvrzuje.Něco,
se vynechá, něco přidá a tím se manipuluje lidmi. Manipulace je většinou
jiné slovo pro podvod, A podvod to také je! V televizi vidíme "rozhovor" o
mravních problémech. Aby to vypadalo
věrohodně, pozvou kněze nebo dokonce
biskupa. Toho sotva připustí k slovu a
když se dotkne podstaty věci, pravdy,
rychle ho přeruší-"čas nám utíká""aby
se i druzí dostali ke slovu"-většinou
mluví jen ti, kteří podporují mínění,
které chce televize prosadit!

KDO MÄ VLASTNÍ ÚSUDEK s tím se manipulovat nedá. Kdo úsudek
nemá, ten klidně přijme cizí názorydokud si vůbec•nějaké názory přeje.
Kdyby všichni lidé byli inteligentní a
měli dobré vzdělání, aby si udělali o
věci vlastní úsudek, bylo by to dobré.
Jenže-ani duchovní osoby a učitelé
náboženství-ba zjistilo se, že i biskupové mají často tak malé znalosti
víry, že je pro ně lepší, kdyby mlčeli/nebo se pořádně s učením víry
seznámili/.
Dobře vyškolené duchovní osoby, ti, co
mají co říct v Církvi, ti mohou mluvit
a to ovšem není manipulace-to je poučování, výchova k víře. Vzdělání nemůžeme nazvat manipulací-jinak by se
muselo vzdělání vůbec odstranit.

PROBLEM JE TEDY JINDE.
Je nutné zabránit tomu, aby vedoucí
místa nezneužívala svého vlivu k

r
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lesprávné manipulaci - hlavně v oblasti katolické
víry. Jinak je to škodlivá, ničivá manipulace.
Ale pravda se dá dokázat a mělo by to pak vzbudit
rozhořčení, protesty proti těm, kdo pravdou manipulovali, kdo ji skrývali pod maskou, kdo jsoujjjaa
vědomí nebo nevědomí ničitelé víry.
Je ovšem něco jiného, když vedoucí místa- např.
biskup - se drží víry, pokynů sv.Otce a při tom
mu jeho nepřátelé, tj.nepřátelé Krista, vytýkají
lživě nějakou hanebnost nebo maličkost. Pak tito lidé - i kdyby měli biskupskou mitru - nedovoleně ovlivňují věřící proti statečnému a věřícími
biskupovi či dobrému katolickému časopisu.
Vzbuzovat k jinému člověku nedůvěru, podezřívat
ho veřejně nebo i skrytě - to je nejstarší a nejoblíbenější manipulace veřejného mínění nebo
svědomí. Už v I.kapitole knihy Genesis-St.zákonamanipuloval odvěký nepřítel - Satan - názory
prvních lidí.
Skutečná manipulace je úmyslný podvod. Ten sc
ovšem musí druhému dokázat - dříve, než tyto
špatné názory odsoudíme a odmítneme.
Michael. HORATCZUK, T.J.
**************************************************

PRÍKLAD
MANIPULACE
je uměle vyvolané hnutí "MY JSME CIRKEV"! Co chtějí liberální, tj.nevěřící "katolíci";______________
1. Ukončení povinného celibátu kněží a kněžské
svěcení ženatých mužů./Celibát není povinný,
kdo jej nechce dodržovat, nanusí být knězan/.
2. Kněžské svěcení žen. /Kristus vysvětil jen muže,
3. Zrušit církevní učení o antikoncepci, hanosexualitě a ostatních nařízení v sexuální morálce./Bůh zničil Sodanu, Ganorhu a j.města
pro jejich nepřirozenou morálku/.
4. Uznání rozpadu svátostného manželství a připouštění rozvedených, v dalším svazku žijících
katolíků ke svátostem./"Neposlechne-li ani Církev, ať je pro rebe jako pohan nebo celník."
Mt 18,17/.a co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
5. Zapojit kněze a laiky společně s biskupy do
jmenování biskupů. Omezit úlohu nunciů a kongregace pro biskupy a kněžstvo./Lidé i nevěřící by měli rozhodovat o kvalitě biskupa?/
6. Dát světovému biskupskému synodu rozhodující
autoritu./Hereze- zavržená už dávno!/
Kristus dal pravomoc jen Petrovi a jeho nástupcům."Ty jsi Petr-Skála-a na té skále zbuduji
svou Církev a pekelné mocnosti ji nepřenohou.
/Mt 16,18/.
7. Svolat III.Vatikánský koncil-nebo svolávat pravidelně ekumenické koncily. /Proč?/
8. Přenést celou moc na biskupy a hl.na biskupské
konference. /Rozpad jediné Kristovy Církve!/
9. Zapojit biskupy přímo do volby papeže. /I ty
heretické, nemravné, zbabělé, lhostejné, bojující proti Církvi, světící nehodné kněze...?
Jen Petru a jeho nástupcům slíbil Kristus
svou ochranu při vedení lidu Božího-katolické
Církve - tajemného Těla Kristova./
Podie REPORTU, 1997, čišto 3, 0Í71.32-33.

SLADKA SMRT
Jeden česky“ nábožensky časopis uve'rejnil
zprávu o■životě, umírání a smrti"předkoncilniho" kněze. Doufejme, ze i ti "pokoncilni ״budou stejně svatě zít a umírat
jako tento vzácný duchovni'Otec.

Ke konci minulého roku zemřel tiše
jeden z našich nejstarších kněžístařeček, kterému bylo už 89 let a
který pracoval doslova do poslední
ho dechu.־
"Otec Vaclav měl toho prosincového
večera v 5 hodin ještě mši svátou','
vzpomíná pan Josef Žák. "Naposledy
podal Tělo Páně a po mši sv.šel
ještě k dr.Kabátoví a podle něj hc
ještě přesvědčoval, aby si jako
doktor taky udělal čas a šel•na
exercicie do Přepych.
Já jsem mu večer po mši svaté zato
pil, ale jeho jsem se nedočkal,tak
jsem tam naložil a šel domů.
Druhý den ráno na svátek P.Marie
8.12.po mši ráno jsem ho šel navšt■
vit, ale dveře zevnitř byly zavřeny, rolety stažené. Přivolal jsem
posilu a našli jsme Otce Václava,
jak letěl na posteli mrtev, ruce
složené na prsou a u hlavy mu svítila rozžatá lampička. Chodil spát
kolem půlnoci, a tak za úsvitu 8.
prosince si pro něj přišla sama
Panna Maria - on to byl mariánský
kněz. Na stole ležela od biskupa
Hloucha MINUTÉNKA a byla otevřena
na den 8.12.
Ustrojili jsme ho a udělali mu pěfe
ný pohřeb - říkal sice, že hudbu
nechce, ale co si udělají farníci,
že to bude jejich věc. A tak přiššli muzikantiodevšad a hráli mu a
hráli a já jim do toho na hřbitově
zvonil(zvonek byl taky pořízen
Otcem Václavem), a pak jsme ho ulcř
žili do kněžských hrobů. Nepřál si!
kytice a věnce, ale přál si místo ]
toho udělat sbírku na opravu chrá-1
mu Panny Marie na Chlumku. To jsmei
také udělali a vybrala se částka
J
29.000 Kč, dodatečně pak ještě víc..1
Také jeho sestra Františka, která 1
žila jen pro něho, zemřela tiše,
1
těšíc se na Ježíše a Marii, 2.úno-j
ra - na první pátek. Komunisté ji j
často vyslýchali kvůli Otci Václa-!
vovi a říkávala, že někdy se jí
znovu všechno odvíjí jako film před
očima. Oba byli zcela odevzdání nei
beskému Otci. Před válkou založil j
Svatováclavské pouti mladých na
Chlumku v Luži a snažil se je zas 1
v posledních letech obnovit."
j
Doufejme, zě i dnes rostou tak stateční“, j
obětaví a moudří mladí knězi'.

JAKÝ JE Řím?
Jak píše sv.Pavel Korintským/1•2,3/neměl v
Athénách úspěch. Horlivého apoštola se zmocnila deprese. Stejně jako velkou většinu inteligentních nebo nadaných lidí, kteří nemájí úspěch. Jak mohl mít úspěch v pyšných Athe•
nach? Měl Kristus za života úspěch? Když se
pokusil dát lidem potravu duchovní?
DO§EL DO KORINTA skoro bez naděje.Netušil,že
manželé Aquila a Priscilla, tkalci stanů,
vejdou jako on do dějin Církve.Tam se dostala výroba purpurového zboží a stanů z dálného východu.
Sotva vstoupil Pavel do Aquilovy dílny,vlídný majitel ho srdečně přivítal a představil
i své manželce Priscille. Byl to začátek jednoho z nejkrásnějších a nejplodnějších přátel
ství. Dokonce oba manželé byli zřejmě už
křesťany,protože nejsou v seznamu jmen těch,
které Pavel v Korintě pokřtil./I.Kor 1,14/.
TAM SE ZAČAL ZAJÍMAT 0 ŘÍM-hl.město říše.
Manželé mu vyprávěli o svém dobrodružném životě. Aquila se narodil v Pontu u Černého mo■
ře,přišel do Říma jako stanař a tam asi poznal Priscillu-zřejmě z vážené rodiny. Histo*
rik Ramsay soudí, že její rod byl vznešenejší
než jejího muže-byla Římanka a provdala se
za žida-obchodníka. Oba byli vzdělaní. Priscilia,prakticky hlava rodiny,Pavla podporová•
la a dychtivě naslouchala jeho vyprávění.
/Řím 16,3/.Museli za císaře Claudia opustit
Řím-jak píše Seutonius-kvůli výtržnostem
"pro jakéhosi Chresta"Krista?v "židovské
čtvrti r.49.*S manžely se setkáváme později v
Římě a zase v Efesu. V Římě získali velký majetek, takže si koupili dům na Aventinu, v
kterém se konaly bohoslužby•/Řím 16,3-5/.
PAVEL PRACOVAL JAKO STANAŘ.
"Tkal božské myšlenky do svého stavu." Zákazníci, návštěvníci a ostatní zaměstnanci zvědávě naslouchali vyprávění o Kristu. Osobní
styk působil požehnaně na všechny. Umělci a
řemeslníci nebývali ve velké úctě, protože
podle podle názoru filosofů je vznešenější
přemýšlení než ruční práce. Kromě toho židovští otroci měli určité sociální postavení,
asi po 10 ti letech je majitelé propustili
na svobodu. Antičtí otroci bylí na úrovní
zvířat, majitel s nimi nakládal, jak chtěl.
Křesťanství je pozvedlo na vyšší společenskou úroveň, každý člověk byl"chrámem Ducha
sv." To byl názor sv.Pavla a ten vštěpoval
všem. V Korintě byla i židovská kolonie,ta
vzrostla přílivem židů z Říma. Při vykopavkách se tam našeL nápis v mramoru, který stával přede dveřmi synagogy. Tam asi hlásal Pavel Krista, jak židům, tak židokřestanům a
pohanům, kterým se hnusil nemravný život
Řeků a přidávali se raději k židům.

J.Holzner, Apoštol Pavel.

I JAK JE DYNAMIKA ORGANIZOVÁNA A JAKÝ hÁ CÍL?
Nemá zapsané členy ani představenstvo či zase
dání a volbu. Členem je ten,kdo chce tyto meV min.čísle jsme napsali, že popíšeme
tody používat a hlásat. Cíl vidíme v jejich
5 období zasedání dynamických skupin.
řečech a skutcích.
1. Toto období můžeme nazvat "prázdnotou*234511. Nik- Farář v Linci, Oskar Nigsche napsal o tem
do neví, co bude dál, jak se k tanu stavět,
knihu Studentische Lehrapathie-výzva nebo
čekají, co řekne vedoucí, ale ten je jen popříliš velké nároky.
zdraví, řekne pár běžných vět.. .Účastníci
1 .CÍLEM dynamických skupin je zničení spoiejsou neklidní, rozpačití, ustrašení...
čenských zřízení, tj.státu, církve, rodiny,
2. Je "tání". Do skupiny vniká to, co dosud
lidé "potlačovali". Vznikají bojovné city, sou- školy, kultury׳. Ty nebudou udávat směr a dá▼׳
peření, bitva o postavení, nátlak, neshoda,po- vat zákony-které se předávají dalším generanižování-ba i nestoudnosti. Překračují se hra- cím. Skupinová dynamika má napadat jejich
platnost, znejišťovat je/"každý má svou pravnice slušnosti a zvyků.
du"/a nekoneč úplně zničit.
3. Ničí še stará totožnost. Účastník se ptá:
2. Zničit správu hl.státu-odbyrokratizovat.
"Jak vidím sám sebe? Jak mě vidí ostatní?
Byrokratissmus prý zavinuje duševní poruchy,
Srovnává se s jinými. Pod nátlaksn skupiny se
člověk nž nejedná, nepracuje podle svých
snaží dosáhnout ideálního JÁ. Vzniká zmatek
schopností, ale samočinně. Omezuje se podnicitů, strach se zvětšuje, hlavně před tím,aby
kavost a odpovědnost. Až se zavedou metody
neztratili vlastní totožnost.
skupinové dynamiky, problémy se vyřeší.
4. Nastává j isté "uklidněníCizí obraz přijí3. Odstranit představené, vedoucí-jak jejich
má účastník za svůj ideál. Sebe vidí špatné nadvládu, tak stupnici hodnot /dosud přece
ho, nesprávného. Jako motýl z larvy se vynořujen křesťanskou/, Nebudou už nadřízení a podje"nový člověk". Jeho sébevědaní roste, silně
řízení, každý může mít vlastní názory a ty
si uvědomuje svou totožnost, dochází k obrazu
se dají změnit. - Podněty k ternu všemu bu"nového člověka'Vlivem manipulace nastává ke
dou vycházet z rozhodnutí o cílech, práci,pokonci tohoto období uklidnění a pevnost. Odborstupech, zkušenostech dynamických skupin.
ně se tornu říká"refreezing phass"-: rozmrzlé
Jak vidíte, je to útok na rozum a svobodu
období.
jednotlivce. Rozhoduje skupina, ne každý sám.
5. Může trvat hodiny, dny - a nazývá se"návrat
4. Vzdělání a práce v zaměstnání se rozpojí,
domů ".Musí se od skupiny odloučit - to v něm
školy
nebudou v první řadě vzdělávat, ale buvyvolává strach. Mísí z"hřejivého" prostředí
dou to spíš ústavy pro změnu chování. Spoiev laboratoři do ledové skutečnosti. Cítí touhu
čenská nerovnost zmizí, bude jen"beztřídní
vrátit se ke skupině, zase cvičit. Dynamika
společnost .*
skupiny je náruživost-opius pro lid.
5. Pevnosti vzdělaných lidí se musejí zničitCO K TOMU ŘÍKAJÍ ZKUŠENÍ ODBORNÍCI?
společnost se bude skládat jen z členů-pak
Dynamika skupiny žije jako ve skleníku.
zmizí jistota jednotlivců a
Člověka zbavuje totožnosti, zdánlivě
otevřou se nové obzory.
bezbolestně ho "mění" Člověk se snaží
Jak jste poznali, je skupinová dyňamizahájit nové období života, žít s novou
ka organizovaný podvod-jak v oblasti
totožností. Staré se zbavil, co jiného
psychologie, tak sociologie. Podvod je
mu zbývá? Chová se tak, jak to od něho
tak rafinovaný, že ani vzdělaní lidé
druzí očekávají.
netuší, že jsou pouhým nástrojem v
Dynamika skupin chce dát "novému člověrukou těch, kteří přijali zásady dynaku" novou mravnost, nové náboženství
miky skupin a provádějí je, někdy bebez Boha a to do r.2000. Protestantská
zohledně.
psycholožka Dorothee Solleová
V tam vidí studentský farář smysl své
tvrdí, že Bůh zanřel a že se musíme na—
práce. Ne vést k Bohu a křesťanským
učit žít bez Boha - "věřit nevěrecky"!
hodnotám!
CÍLEM DYNAMIKY SKUPIN je v první řadě Všechna období změny člověka a jeho stazničený toho, co dosud je. Tento provy se dají zrychlit, zesílit, když do
gram měla Neue Linke• v 70 tých letech
procesu vmíchá cvičitel hry a tance. Ty
a Nový věk/New Age/, resp.hnutí pro jeodstraňují zábrany-hlavně náboženské. V
den svět v letech 80 tých. Dynamika
televizi jsme viděli, jak v přítomnosti
skupin se rozšiřuje a zaplavuje svými
stuttgarského biskupa Kaspera děvčata v
názory všechno-včetně Církve-i když
lehkých oděvech tančí kolem oltáře-kněží
ne úplně. Proti biskupům, kteří dosud
s biskupem sedí u zdi. Tance používali
hlásají Krista a křesťanství, se bojupři svých bohoslužnách hlavně pohané.
, je všemi-i nevybíravými prostředky. _ _

NEVĚRECKÁ VÍRA

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

20.-28.9.byl v Bologni italský eucharistický
kongres. Na konci blahořečil sv.Otec kněze Bartolaněje M.Del Monte z 18.st.z Bologně. Vykonal
496 duchovních cvičení pro kněze i laiky. Jeho
první cíl-spása duše. Sv.Otec při té příležitos
tí zdůraznil úzký vztah mezi Nejsv.svátostí,
mší svátou a misijním posláním Církve._________
Katol.charismatické hnutí pořádalo 24.-29.9.
pro asi 2500 členů z 40 zemí duchovní cvičení
na téma: Ježíš v Jeruzaléme". Tyto exercicie se
konají od r.1967 v USA a podle této spirituálity žije asi 80 mil.katolíků. Zdůrazňují obnovu
křestních slibů, zájem o Písmo sv.a modlitby za
pomoc Ducha sv.,s jeho dary a charismaty.______
Při zanétřesení v Itálii zahynuli m.j.i 2 františkáni,kněz P.A.Appi,rektor noviciátu a novic
z Polska, který tam přišel před 14 dny. V zastoupení sv.Otce navštívil kard.Etchegaray kláster a basiliku sv .Františka-silně poškozené.
Novým arciknezem basiliky St.Maria Maggiore/P.
Maria Vetší/v Římě je kard.Carlo Furno z Piemor
tu. Byl pdp.legátem pro basiliku sv.Františka
v Assisi a předtím nunciem pro Itálii. Tato ba
silika je největší na světě a je v ní podivuho!
ný obraz P.M.s Ježíškem-Salus Populi Romani.
14.9.pohřbili do 2 hranadných hrotů asi 15.000
zavražděných na jihu od Kigali z r.1994. Byl
tam arcibiskup z Kigali, - Th.Ntihinyurwa. Před
pohřbem byla v kostele za ně pobožnost.________
V Německu si založily účastnice teol.letní aka■
demie v Diessenu nový Svaz katol.žen-"Mariánske,
liga katol.žen. "Je to protiváha k oficielnímu
svazu, který už ztratil katolickou tvář a je
veden ve feministickách zásadách.______________
Anglik.církev ve V.Britanii přišla nesprávnými
spekulacemi o 200,000.000 marek.Dílo laiků.
Sv.Otec prohlásil lichvu, rozšířenou hl.v Itáli
za"strašnou sociální pohromu. " Ničí jednotlivce
i rodiny. Vyzývá k boji proti"bezhohlednému vykořisťování
___________________________
Filipínská vláda vyčítá arcib.kar.Jaime D.Sinovi z Manily"diktátorství".Politici se snaží
všemi prostředky prosadit změnu ústavy, aby
mohl pres.Fidel Ramos a řada vysokých politických hodnostářů nastoupit po třetí svůj úřad.
Bývalý asistent P.T.Tucciho,T.J.-Alberto Gasbar■
ri se stal obchodním vedoucím RV. Je to laik a
má dvě děti. Od r.1970 je zaměstnancem VR._____
Novinář rakouské televize Ch.Rather natočil z
pověřeníRůĚncového smírného tažení k 80.výr.
zjevení P.Marie ve Fatimě film-asi 36 min,_____
Na pozvání UNA VOCE sloužil latinskou mši sv.v
}plíně n.R. kard. A. M. Stickler._________________
Evangel .biskup z Rakouska navštívil patr.z Konstantinopole v Istanbulu Bartoloměje I., a poděkoval mu "za pochopení ekumenické solidarity
vůči katolické "sesterské" církvi."__________
Frýburský arcib.Sailer prohlásil, že douholetá :
praxe "sebeuskutečňování"měla za následek poničení společenství-rodiny,státu i Církve.

Také ubývá Stenů spolkům, stranám a odborům.
Mladí odmítají pracovat na různých projektech, nevidí v tom smysl a účel ,nebaví je to.
Bamberský arcib.K.Braun/N/ znovu zdůraznil
v okružním listě zákaz podávat sv.přijímání
jinověrcům a přijímat od nich chléb.________
Kard.Meisner z Kolína n.R.promluvil k poutní
kům v Mariazell. Cirk.situace v záp.Evropě
se vyznačuje zbabelostí a nedůtklivostí. Naříká se nad spatnými pomery v Církvi ale utí
ká se před výzvou k práci.Potřebujeme statec
né křesťany...nepotřebujeme náboženské úředniky, ale vyznavače a svědky víry.___________
Augustinián David Falcioni/84/exorcista Váti
kánu, směl své diamantové kněžské výročí
oslavit mši sv.se sv.Otcem. Bylo tam mnoho
kněží. Po mši se ho sv.Otec žertem zeptal,
jsou-li dáblové také ve Vatikáně."Ano, swfí
Otče, je jich tam mnoho.11________________ **
Prefekt kong.pro evangelizaci národů kard.
Tcmko obnovil v Gibraltaru zasvěcení Evropy
Panně Marii.________________________________
Znovu vyšla MINUTĚNKAu Matice cyrilometodějské, Dol.nám.23., 77100 Olomouc za 84 korun.
Jsou to úvahy budějovického biskupa Hloucha,
duchovního rádce Aničky Zelíkové.____________
Významný korejský dirigent Myung-Whon Chung
dirigoval při mši na setkání mladých v Paříži sbor a orchestr. Prohlásil,že je cmyl,
přizpůsobovat v kostele hudbu"duchu času,"tj
rock a kytary. Dříve skládali duchovní hudbu hl.skladatelé, proniknutí nábož.duchem.
"Hudba je mluva ducha a skrze ni se dá znovu najít duchovnost, aby se lidé víc přiblížili k Církvi." Dirigent žije v Římě,_______
Nový biskup v již.Albánii prohlásil, že místo svobody demokracie prožívají v Albánii
naprostou anarchii-bezvládí. V březnu tam
bylo zavražděno 1 600 osob a 4000 zraněno.
Vraždy a přepady jsou na denním pořádku. V
zemi je 6 biskupů, 120 kněží a 248 s.z ciziny
Arcibiskupa z Teguacigalpa z Hondurasu, S.A.
R.Maradiaga chtěl pověřit kongres lat.Ameriky vedením komise pro policejní kontrolu,
aniž by se ho zeptali. Arcibiskup to odmítl.
Bez svolení Říma nesmí duchovní přijmout neduchovní práci, která se nesrovnává s jeho
úřadem a posláním. Např.jako poslanec a pod
V Macao si otevřeli 1.4.katolickou universitu. Presidenta to rozzlobilo, že rektora
jmenoval papež sám a ted nechce uznat akademické tituly z této university.______
Podle zprávy vlády USA je křesťanství ve
světě stále víc ohroženo. V Sudanu nutí
křesťany k islamu, v Saudské Arábii se musejí zaměstnanci-křesťané,dát obřezat. Největším nepřítelem je islam.US min.zahraničí
Albright vyzvala US vyslanectví, aby si víc
všímali nábož.svobody a udržovali styk s
ohroženými křesť. skupinami.,

CO NOVÉHO VE SVĚTE

Podle statistik je v Itálii 400.000
protestantů.____________________________ ;
US úřady dovolily arcibiskupství Florida(
uspořádat pro katolíky pouť na Kĺbu u
]
příležitosti návštěvy sv.Otce v zemi.
]
Bude to !.návštěva náměstka ]Pistova.
]
Český předs .vlády V •Klaus odmítl přijmoud
návrh kard.Sodana, tajemníka sv.Stolce, !
aby se vyřešila otázka financování Cirk-!
ve v zemi a upravily vztahy mezi ní a
;
státen. Dopis napsal kard.Sodano v dub- ;
nu, odpověd Klausovu dostal nuncius
Coppa v srpnu ./II!/______________________ |
24.-30.8.se konalo 18.setkání za přátel/
ství mezi národy, organizované Communioó
ne e Liberazione. Byl tam i kard.Vlk.
j
Na filmován festivalu v Benátkách uved- '
li 29.8.film polského režlzera Kr.Zanus-;
siho "Bratr našeho Boha", podle divadel-;
ní hry K.Wojtyly z let 1947-8. Jsou v
;
non zachyceny osudy sv.Adama Chmielowskéj
ho, žil na přelomu 19.a 20.st.,bojoval !
proti surové ruské okupaci Polska. Byl ]
františkánským terciářem, pečoval o chu-!
dákv na okraji Krakova, byl výtvámíken i
a básníken. Autor hry přijel do Rimini, j
"Pravda umělce se liší od pravdy vědce, '!׳
prohlásil tvůrce filmu Zanussi."Vědec
;
objevuje pravdu tím, že si ověří, zda se;
nedopustil chyby-umělec však ne. Když
;
mluví ten, neví, zda. říká pravdu- pozná ;
to pouze divák, čtenář ap. Existuje to- ;
tiž zkušenostní kriterium, podle něhož |
se pozná umělecké dílo. Když se na něj !
dívám,chápu víc lidskou skutečnost .Pokud
se ale cítím odtržen od skutečnosti, je '
dílo ošklivé a hloupé." Často to vidíme
po shlédnutí dnešních filmů-i v televizí

Od r.1970 se opravoval v Moskvě kostel ;
sv.Vykupitele. Nyní jej-19.8.-zase otev-;
řeli. Je na místě, kde byl zavražděn
;
r.1881 car Alexander II. Patří ruské vlá!
dě, budou tam různé kulturní podniky. !
Občas se tam bude sloužit mše sv.-pravo-!
slavná-a 7.11.se slouží u příležitostí
80 výr.revoluce r.l917-ovšem ne na oslavu revoluce, snad za oběti hrúzoviády.
Vídeňský arcib.Ch.Schönborn odcestoval ;
2 6.8. do Mosky a setkal se s patriarchou(
Alexijem II. Ten prohlásil, že je "třeba(
vyhýbat se proselytismu". Aby se stáva- !
li pravoslavní katolíky-to zavrhuje, ale\
zavrhuje také, když se katolík stane
pravoslavným? Návštěva trvala' 6 dní._____'•
21.-23.8.se setkali diecézni ekonomové z
českých, slovenských a moravských diecézí a vyměnili si zkušenosti s vracením
církevního-kcmunisty zabaveného majetku.

,״

CO CHTÍT PO DÍTĚn

OSTÝCHAVĚ DÍTĚ
Takové dítě se nenaučilo znát svou vlastní cenu a
zařadit se jako člen správně do společnosti. Nedosta
tel sebedůvěry je pro něj stále pramen trápení.
Jak takový nedostatek sebedůvěry vzniká? Můžeme dítěti sebedůvěru nějak"vlít"? Co musíme udělat a co
udělat nemáme? Jedna odpověd na tuto otázku nestačí.
Budeme se snažit řešit jednotlivé problány zvláštL _
NEŽÁDEJ MNOHO - ALE TAKĚ NE MÁLO!
**
Proč chybí dítěti sebedůvěra? Příčin je mnoho, často
rodiče po dítěti žádají příliš velký výkon, příliš
mnoho práce. Myslíme si, že dítě má tolik sil a je
tak výkonné, jako dospělý, jako my. Sami soudíme
většinou o sobě tak, jak o nás soudí, jak nás vidí
druzí. Mladý člověk je stejný. Hodnotí se podle toho, co od něho vychovatelé či rodiče očekávají.
Ale když žádají rodiče příliš mnoho, nemůže to pochopitelně zvládnout a ostrá kritika v n&n vzbudí
pocit méněcennosti. A tento pocit zničí poslední
zb'/tky sebedůvěry.
Musíme občas dítěti říct, že jsme s jeho výkonem,
s jeho prací spokojeni. I kdyby to byla maličkost,
něco nedůležitého. Tím mu vlijeme odvahu udělat něco většího, náročnějšího.
Kdy vést dítě k tanu, aby mělo sebedůvěru? V okamžiku, kdy začne chodit! U toho se ovšem nezastavíme,
pokračuj sne tak, jak dítě roste, až do dospělosti.
Postoj rodičů je pro dítě velmi důležitý. Nesmíme
s dítětán jednat tak, jako kdyby to byl už dospělý
člověk. Ovšem ani tak, jako by byl dítětem, i když
už dospívá. V prvním případě žádáme od dítěte příliš
mnoho a to dítě cítí ,ví, že to, co od něho očekáváme splnit nemůže - a proto nemá úspěch. Má pocit
méněcennosti. V druhém případě nežádáme od dospívájícího dost. Domnívá se, že ho nepovažuj one za
velkého, ačkoliv už dospívá. Je to obvykle nerozumná láska k dítěti. Nevedou je k samostatnosti, nedovolíme, aby dělalo to, co už umí a dokáže. Pak
je ovšem i jako dospělý na nás závislý, což mají
některé maminky rády - ale tím dítěti škodí. I dospělý mladý muž závisí na otci - a ještě víc na matce tak, že si může později rozbít manželství. Nepřidrží se své ženy, neopustí - do jisté míry- rodíče-jak to moudře žádá Písmo sv. Dítě je ještě nesamostatné, neví si rady se svými tělesnými a
duševními problémy, otázkami, potřebami za něho to dělají rodiče.
Takových mladých mužů někdy i děvčat - je víc,
než bychom byli ochotni připustit. Rodiče jim škodí.
Nedělají to jen z lásky k
dítěti, ale spíš z hloupé
sebelásky. Nechce se jim
pustit dítě, až dospěje
ze své moci.
Jak se pak takový závislý člověk
vyrovná s problémy, se životem?

BOJOVNÍCI JEŽÍŠOVI

|

Knihu manželů Halmových Scotta a Kimberly, í
vydalo nakladatelství ZVON. Do tisku ji při-?
pravilo zdá se dobré katolické hnutí MELEŠ J;
JESU. Co se o něm dočtete v předmluvě této
víc než vynikající knihy?
\
"NILES JESU je církevní sdružení věřících ží-f
jících ve společenství. Založené bylo r.1964?
v Phoenixu v Arizoně-USA Otcem Alphonsem M. >
DURANEM. Vzniklo jako odpouvěd na výzvu II. |
Vatikánského sněmu o zapojení laiků do čin- (
nosti Církve. Od té doby se rozšířilo do mno-ť
ha zemí světa-včetně České republiky.
JAKÉ JE POSLÁNÍ MILES JESU?
Dá se to shrnout do dvou slov: BUĎ SVATÝM! 1
"Bůh nás na prvním místě nepovolává k tomu,
abychom byli kněžími nebo laiky, ale předevštím nás povolává k dokonalé lásce k Ježíšoj
vi, jejímž nezbytným plodem je pak láska k (
bližnímu a služba Církvi."/Stanovy Miles Je-?
su, čl.13/. Členy Miles Jesu se mohou stát
kněží i laici, jednotlivci i rodiny. Členové,
žijící v celibátu, mohou po určitém čase kro-t
mě slibů čistoty, chudoby a poslušnosti slo-(
žit i štvrtý slib, zvláštní poslušnost Sv.
ן
Otci.
Z ČEHO ČLENOVĚ ŽIJÍ?
Členové Miles Jesu žijí z ideálů sv.Antonina(
Marie Clareta./18O7-187O - byl to zpovědník ;
španělské královny Isabely II./ Zaměřují se í
zejména na úctu k Nejsv.svátosti oltářní a ki
Neposvrněnému Srdci Panny Marie. Evangelizují|
především prostřednictvým svých povolání a
(
dále jsou zapojeni do nejrůznějších evangeli-?
začních činností. Vedou exercicie pro mládež ל
i pro dospělé, pomáhají potřebným, vyučují
í
katechismu, věnují se nakladatelství a pod. (
OČ SE ČLENOVĚ SNAŽÍ?
j
Miles Jesu podporuje rozvoj všech přirozených
a nadpřirozených vloh každého jednotlivce a !
dává mu možnost, aby rostl společensky, aka-ל
demicky, citově a duchovně. Mladým lidem,kte4
ří dosud hledají své poslání v životě, nabízí
aby strávili určitý čas ve službě Církvi,tak s
mohou získat cenné zkušenosti života ve spo-ל
lečenství a v modlitbě, jak lépe poznat Boží ;
volání.
?
Pokud byste chtěli Miles Jesu blíže poznat
:
nebo se rádi zúčastnit duchovních cvičení
ל
pro rozpoznání povolání či duchovních cvičený
pro rodiny, obratte sena adresu:
<

MILES JESU, Kamenná 59, 639 00 BRNO,
tel.05-43 21 52 65
(
Už tím, že připravili do tisku knihu Naše
■
cesta do katolické Církve - cesta z chudšího
do bohatšího - se toto hnutí dobře uvedlo a ל
získalo naše sympatie.
ל
"... kde. jšou. dva nebo tři šhnomážděni v
mém jménu, tam jšem mezi núnt."(Mt 12,20)

BRAZILSKÉ PROBLÉMY
•V osmdesátých letech a na začátku devadesátých
let postihl Brazílii velký hospodářský zmatek
a roční inflace byla až tisíc procent! Před
třemi roky začala vláda presidenta Fernanda
Henrique Cardoso zavádět soukromý trh.
Ovšem pak zase ztratily tisíce lidí pracovní
místa. Nezaměstnaní?! Jak se tanu vyhnout? Jak
jim pomoci? Mohli si vydělat na živobytí jen
jako zemědělci. Jenže neměli půdu. V zeni má
půdu jen 7 procent obyvatel - a to 75 procent
všech pozemků. Většina z nich zůstává neobdělaná, tj.35O akrů. Tyto pozemky by docela dobře mohli obdělávat ti, co mají o zemědělství
zájem, ale nemají půdu. Avšak když Brazílii
postihla tak nesmírná inflace, rychle si bohatí lidé - bankéři, ■vysocí úředníci, podnikátalé,;politici půdu kupovali - byla to bezpečná
investice. Když své pozenky neobdělávali, nemuseli z nich platit daně.
Vláda presidenta
Cardoso se rozhodla, tyto pozemky
postupně kupovat
a předávat je nezaměstnaným Brazilcům, kteří byli
ochotně na nich
pracovat. Zaj ímalo
se o ně asi 4,8 mil.
rodin. Kde však
měla vzít vláda na
nákup pozemků peníze? Pro všechny zájemce. V r.1995 a
1996 mohla koupit
jen 5 mil.akrů.
/Asi 40,5 m^/ Pazemky ležely laden.
Ty rozdala asi 100
tisícům rodin, stálo to 1,5 miliard
dolarů ročně. Víc
už koupit nemohla,
neměla peníze, jinak by nezbyly na zdravotnictví a školství. Může tedy jen postupně předávat
Brazilcům půdu. Vláda pres.Cardoso se neodváží
pozemky prostě zabrat-jak by to udělali komunisté-protože pak by bohatí Brazilci za pomoci
vojska jeho vládu svrhli.^
"PROTESTANT? MAJÍ JÍDELNÍ LÍSTEK - PÍSMO SV.
KATOLÍCI MAJÍ POKRM."
P.Leo Kuchař.
®®•••®®®•®®®•••••••®•®e®®®••••®••••®••®••••®•••
"Tajemství křesťanství jsou nedělitelný celek.
Prohloubíme-1i se v jednom tajemství, přivádí
nás to ke všem ostatním." Edith steinova

Před ni Čím neměj úzkost. Ničeho se nelekej. Vše
pomine. Kdo má Boha, tomu nic nechybí.
Sv.Terezie - učitelka Církve

TY JSI SKALA !
Papežšký štáž padl, Itálie je jednotná.
PIuš IX. je "vattkanókým vězněm", Vatikán,
Latenán a Caštet Gandol^o šml papež užívat.
Majitelem je átaLský štát-papež-záštupce KaIšta na zemi, nemá ani plá vlastního území.______

Článek víry oznámili duchovní všem věřícím na
celém světě. Až na malé výjimky přijali v^řící s radostí tuto oslavu Matky Boží.
11.února 1858 se zjevila v Lurdech Panna Maria Bemadettě Soubirous a ohlásila se slovy:
"Jsem Neposkvrněné Početí." 14 ti letá dívka
neměla tehdy o novém dogmatu ani tušení, a
i kdyby o ném slyšela, nepochopila by nic.
V Lurdech se od té doby událo mnoho zázraků,
obrácení, posílení ve víře a pokání hříšníků.

Stát zabral i církevní jmění, rušil kláštery,
ve školách se nesmělo vyučovat náboženství,
byl povinný civilní sňatek, klášterní knihovny 0 svatodušních svátcích r.1862 prohlašoval
za přítomnosti 300 biskupů za svaté 26 japondostaly jméno" knihovna Viktora Emanuele",
ských mučedníků, ukřižovaných r.1597. Za svakněží museli na vojnou, 80 biskupů se octlo
té prohlásil 52 mučedníků a vyznavačů. Hlavně
ve vězení nebo ve vyhnanství. Papež zakázal
to bylo 21 mučedníků Gorkumských. Toto město
katolíkům účast na politickém životě.
obsadili r.1572 holandští protestanté a vzdor
Začátkem ledna r.1878 král těžce onemocněl.
Před smrtí-7. ledna-sňal z něho zpovědník klad- slibované náboženské svobodě, věřili totiž
bu a vyzpovídal ho.Zemřel smířen s Církví,kte- v papežský primát a přítomnost Kristovu v
Nejsv.svátosti,byli umučeni a popraveni.
rou tak ponižoval a pronásledoval, a pohřbili
Dále Jan Berchmans/1599-1621/jezuita svátého
ho v Pantheonu s církevními obřady.
Kolem papeže se shromáždil velký počet biskupů života, Petr Claver, rovněž jezuita/1580-1654/
apoštol černých otroků v Cartageně-Kolumbie
z celého světa celkem čtyřikrát.
aj. Za blahoslavené prohlásil 205 japonských
Poprvé r.1854 - když papež slavnostně prohlámučedníků, také Jana Sarkandra/1576-1620/,
sil za dogma-učení víry - článek o Neposvměnám Početí Panny Marie. Tento článek často za- Ondřeje Bobolu/1592-1657/polského jezuitu,
lidového misionáře, kterého jeho nekatoličtí
měňují nevěrci a jinověrci, ba i nevzdělaní
odpůrci pro úspěchy v šíření víry nazývali
katolíci, za článek o panenství Matky Boží,
"lupičem duší". Celkem 220 nových blahoslaten byl vyhlášen už řadu století předtím.
vených.
Neposkvrněné Početí P.Marie znamená, že od
svého početí v lůně matky sv.Anny, byla ochrá- R.1867 se slavilo 1800 let od umučení sv.Petra
a Pavla v Římě. Do Říma přišlo 512 biskupů,
něná od dědičného hříchu, který zdědí po pádu
prvních lidí každý člověk a dá se smazat křtem skoro 20 tisíc kněží a přes sto tisíc věřících. 29.června hořelo v basilice sv.Petra
Tohoto zděděného-ne osobního-hříchu Bůh Matku
20 tisíc svíček. Papež měl slavnostní mši sv.
svého Syna uchránil od samého začátku života.
Věřilo se v to stále, ale nebyl to článek víry s promluvou. Večer byla osvětlená svatopetrKdo chtěl, mohl tornu věřit, kdo nechtěl, nenu- ská kopule a celé město, druhý den posvětil
dostavěnou basiliku sv.Pavla za hradbami.
sel a byl stále dobrým katolíkem.
Kdo se pomodlil za stísněnou Církev, dostal
Svůj záměr, vyhlásit tuto víru staletí za
článek víry, vyslovil papež už r.1849. Vybídli plnamocné odpustky/odpuštění trestů za spáchané a ve zpovědi odpuštěné hříchy/. Sto
ho k tomu biskupové, představení řeholí a tak
zatím povolil církevní hodinky o tamto tajemst italských měst mu darovalo na milión lir.
R.185O založil hierarchii v Anglii, za tři
ví a vyzval všechny, aby sé za to modlili.
roky v Holandsku. Ustanovil 29 arcibiskupství
Pro vyhlášení dogmatu se vyslovilo 536 biskupů. 36 se nezdála doba vhodná a 4 o tam pochy- a 123 biskupství. Při oslavách výročí smrti
obou apoštolů Petra a Pavla bylo v Římě asi
bovali.
Koncem listopadu r.1854 se radilo 54 kardinálů 500 biskupů.
43 arcibiskupů a 97 biskupů v konsistorním sá- Pius IX.měl přirozené vhohy pro papežský úřad.
le o tamto článku víry. Nakonec zvolali latin- Dělal sice chyby v politice, nebyl znalcem
lidí jako např.Pavel III., v osobních otázsky:"Petře, uč nás, potvrzuj své bratry!"
kách se občas zmýlil-držel na úspěchy ale
8.prosince šel slavnostně papež do chrámu sv.
osobně byl skromný, šlo mu IťLavně o slávu
Petra a po evangeliu přečetl bulu s přesným
pojednáním o tamto předmětu. Odvolal se na svě Církve. Málokterý papež byl lidem tak oblibědectví minulých papežů, církevních otců a růz- ný-katoliký i nekatolíky. Těžké rány osudu
ných teologů a prohlásil pravdu víry, že Panna přijímal v velkou důstojností a posledních
7 let života, prožitých jako "vatikánský věMaria byla pro budoucí zásluhy Krista, Syna
zeň" se podobalo spíš nepřetržitému vítězství
Božíno, milostí Boží uchráněna dědičného hřínež vězení. Jeho obraz visel snad v každé rochu. Biskupové zvolali"AMEN"/tj.tak jest/a
dine, vidět papeže byla velká touha všech.Papak zaznělo slavné Bože, chválíme tebe, za
noval 31 roků, zemřel 7.února 1878, bylo mu
hřímání děl a zmjků zvonů všech římských kos87 let. K.Račdk,T.J. CÍRKEVNÍ PEJIW_________
telů.____________ _____________

ZÁH ADNÁ MILENKÍ

Ten okamžitě souhlasil. Patricia byla nadšená.
1,Musíš mu zavolat ještě jednou. Ať jde do telePatricia se ohledla po nostinském, pak se
[fonní budky ve Ford Street, tam najde další poke mně naklonila a zašeptala:"Vyplatí se tc !kyny. Potem půjde do budky v Silver-street pro
už jsem si to důkladně promyslela."
!další pokyny a konečně do budky u nádraží, tam
Pokrčil jsem nejistě rameny."Snad, ale máme !bude zpráva, kam má dát peníze, "zamnul jsem si
v patách chlupatý. Copak se Maddok bude
!ruce.
klidně dívat na únos vnučky?"
!"Ano, a bude tam i pokyn, aby vystoupil z auta
Patricia zatočila sklenku v prstech.
;a podzankou se vrátil domů. Peníze zůstanou v
"Co jiného mu zbývá? Vyplatí peníze a má mi autě, tam si je vyzvedneš a setkáme se... "
láčka zase dona. Pracovala jsem u něho tři "A hned padnu do ruky policii, "namítnul jsan.
roky, znám tyto typy milujících dědečků!"
"To určitě ne. Vždyť máme ještě jeho vnučku.
Snad má pravdu, myslel jsem si. Jenže něco Budu na tebe čekal v Rolandově ulici..."
jiného je vystavit falešný šek a vybrat
dva tisíce dolarů-ale na únos je elektric- Ujednáno, vykonáno. Usadil jsem se v kavárně u
vchodu do podzemky a čekal. Maddoka jsem osobně
ké křeslo. Ne, ne, zavrtěl jsem hlavou.
"Nechci skončit na grilu,"řekl jsem pevně. neznal, ale když před vchodem do metra zastavil
"Za takového zbabělce jsem tě neměla, "svraš ohromný bourák a vystoupil ohremný muž, poznal
tila čelo Patricia."Jak si mě ceníš?Nabízím jsem ho. Prošedivělý pán se plaše rozhlédl a
ti možnost, vypadnout z téhle díry, pobízím pak zamířil k podzemce.
chlapy, aby víc pili a ted vidím, jak velká Když zmizel, rychle jsan zaplatil a běžel k
je tvá láska. Obrátím se s tím na Rolanda, autu. Sotva jsan nasedl, rozsvítila se kolem
ten ví, co je odvaha! " NAŠE KRIMI světa a rozječely se sirény. Policie na mě čekála. Rozjel jsan se. Policejní auta ta mnou. Dal
Zamrazilo mě. Roland byl bývalá láska mé
jsem rychlost, mihal jsan se mezi vozy, na štěs
Patricie. Pro toho otrapu se nehodila.
"Ještě myslíš na toho lumpa,"zafuněl jsem, tí byly dvě hodiny v noci, ulice byly skoro
"a co tvé řečičky, že si život beze mne ne- prázdné. Porazil jsem dvě policejní auta, Maddokovo auto bylo hotový tank, ale věděl jsem, že
dovedeš představit, co?"
neuniknu. Přidal jsan ještě plyn, zamířil do
" Ach, Benny, "vzdechla a objala mě kolem
ramen,"neber to tak vážně. Ne...mám tě rá- temné uličky, vjel do průjezdu, v yskočil z
da, ale jako každá žena, chtěla bych k tobě auta a běžel k plotu do sousední zahrady. Sotva
vzhlížet, obdivovat tě, vidět, že jsi lep- jsem přeskočil, už zaječely znovu sirény a do
průjezdu k autu přijeli chlupatí.
ší než ty ostatní. Mohu tě srovnávat..."
Vyšel jsan druhou stranou a běžel k místu, kde
Ano-srovnávat mě mohla-příležitostí bylo
jsem se měl setkat s Patricií. Ale čekal jsem
víc než dost. Zlatý Koníček byl oblíbeným
mamě. Loudal jsem se ke svému bytu, uvařil si
místan lepší společnosti.
"A co bude s tebou, když slíznu kulku?"na- kávu a otevřel televizi. Právě mluvila hezká
hlasatelka:"...Právě došla zpráva...Únosci
mítnul jsem. Chlupatí nežertují, když jde
o únos. Nebudeš mít peníze ani na kytku na malé Jenifer prchali s penezi k hranicím, ale
na přejezdu zachytila auto lokomotiva a rozdrtímůj hrob!"
la auto i oba cestující. Policie zjistila, že je
Zděsila se. To mě potěšilo. Má mě ráda!
to jistá Patricia Bordová a její milenec,Ronald
"To se nesmí stát,"řekla po chvilce.
Millock. Dostali od Maddoka kufr s miliónem "Nejsme pány svých životů,"zadeklamoval
všechno skoro zhořelo... Maddok podle pokynu
jsem si,"nikdo není chráněn před malérem.
Na to mysli, zlatíčko! Co bys dělala, kdy- odevzdal peníze a jel dál ke vchodu do podzanní
dráhy, kde nechal stát auto a vrátil se danů
by mě zastřelili?"
metrem. Policie auto hlídala, ale pachatel v
"Ach, Benny,"zašeptala,"o mě se nestarej.
Je tu ještě tvá pojistka v můj prospěch, ce něm unikl, zřejmě auto ukradl a s únosom naná
nic společného. Policie prosí posluchače, aby
lých dvě stě tisíc."
laskavě ohlásili, co o věci vědí, každá malič.J*
To kýla pravda. Uzavřel jsan pojistku, aby
Zavřel jsan televizi.
v případě mé smrti, nemusela chodit po
Pak mě ta bestie podvedla s Rolandan. Rozběhl
žebrotě.
jsem se k jejímu bytu. Děvčátko ještě
"No dobře,"změknul jsem pod jejím
spalo. Otřel jsem všude otisky svých
pohledem,"jak sis ten plán s únoprstů a zatelefonoval policii, kde
sem vnučky vymyslela?"
Jenifer najdou. Ještě za mnou nezapadBylo to jednoduché. Chytli jsme
ly domovní dveře, když jsem zaslechl
Jenifer, když šla ze školy a při' z dálky sirény policejního auta. Jevedli ji do bytu Patricie. Ta ji
nifer se právě probouzela z omámení,
nasadila kapuci. Za hodinu jsan už
když jí policista vzal do náruče,
telefonoval Maddokovi a žádal milión
tévčátko předal dědečkovi, který se slzami v
za vrácení unesené vnučky.
očích vnučku ob jal. Já z toho neměl nic!,
J<m Boh.n
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ADRESA ČESKÉHO MISIONÁŘE: P.Josef
ž I M Č í K
8004 - ZÜRICH, Brauerstrsse 99.,TEL: 01-241 50 25
Na svého misionáře se obraňte v záležitosti křtu, sňatku
sv.zpovědi-obvykle před každou mší sv.,a návratu do
Církve, vyučování náboženství, návštěvy nemocných,
svátosti nemocných, data duchovních cvičení, táborů pro
děti a mládež, poutních zájezdů a pod. - obvykle je
ale uveřejníme v KLUBu resp.v Hlasu misie.
«•••••••••••••••®®••••••••«•»••••••»•••••••*•••ס

IXIAŠE

VAŽME SI DOBRÝCH KNEZÍ. PODPORUJME VŠECHNY SVOU
LÁSKOU, ABY VIDĚLI, ZE MAJÍ OPORU JAK V KRISTU,
BOHOSLUŽBYTAK VE VÄS> KTER™ JEH0 lásku A pravdu predávajt

ZÚRICH-každou neděli v 19 hod.v kryptě kostela Božského Srdce Páně-Aemtlerstr.49.
WINTERTHUR-každou sobotu-v 19 hod.u sv.Ulricha, Seuzacherstr.l.
RÜTI-TANN-každou !.neděli v měsíci v 9,15 h.v kapli vedle katolického kostela
BERN-každou 2.neděli v měsíci v 9 hod.v kryptě u kostela br.Klause, Segantinistr.26.
AARAU - každou 3.neděli v měsíci v 10 hod.v sále pod kostelem sv.Petra a Pavla
LUCerN- každou 4.neděli v měsíci v 10 hod.v kapli kostela sv.Karla Borcmejského
KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY— v 19,45 mše sv.,po ní růženec—kostel J.Boská,Brauerstr ■99
I-J?Á£EK V MĚSÍCI mše sv.v kapli kostela Božského srdce, v 19,30,Aemtrerstr.49.-oboií ZÜRICH
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HEŘMAN TYL, PSANCEM. -Velmi poutavé a zajímavé vzpomínky už zesnulého opata premonstrátů
Byl v nacistickém i komunistickém koncentráku.
Také dokumenty a il.Podnětná pro duchovní život
katolíka-kněze i řeholníka. 225 str.98 Kč

PhDr Radomír MALÝ: HUMANISTÉ
NEBO SATANISTÉ?
:DOMINIK PECKA :STARÝ PRCFESOR VZPCřTINÁ.
Odborník, historik a věříMimořádně kultivovaný kněz-profesor na gymcí katolík, píše o ději^násiu, autor zážitků v koncentráku-Z DENÍKU
nách, učení a snaze
MARNOSTI a třídilnéno aíla ČLCVĚK/vyd.KA/
svobodných zednářů,
i píše o svém životě, plném moudrosti a víry.
ovládnout svět, usadit
Kniha se čte velmi dobře. 11.308 str. 98 Kč
se v institucích, obsadit vlivná místa v CirkjNamůžeme doporučit knihy redemptoristy
vi. Člověk žasne, když
Haringa, jeho názory, hl.v oblasti mravnosti,
zjistí, že na vrcholku Církve byli její
nesouhlasí s učením katolické Církve. Býval profeúhlavní nepřítelé-svobodní zednáři. Tím
sorem v Římě, nyní žije v Rakousku, má rakovinu
si vysvětlíme úpadek Církve a víry po II. krku. Už jednou jsme se o něm zmiňovali.
Vatik.sněmu. Zmiňuje se jen o výrobci nové mše sv.svobodném zednáři are.Bugninim Po bolestné nemoci odešel v Římě k Bohu salezián
P.Ladislav DITTRICH. Mnozí ho znali, jiní, hl.ve
a tvůrci nové, protikatolické teologie,
Th.de Chardinovi, jezuitovi. Jistě se něk- .vlasti, věděli o jeho obětavé práci ve skladu katodo proti této knížce postaví a,tak odhalí lických knih v Římě. Dlouhá léta posílal v době nesvou protikatolickou-ne-li svobodozednář- svobody knihy do vlasti-buď sám, nebo jeho spoluskou tvář. Jsou i mezi kněžími, hlavně tě- ■pracovníci.-Ať odpočívá v pokoji,nám ale chybí.
mi, kteří se snaží ovlivnit negativně Cír- .UNIVERSITNÍ CENTRUM V PRAZE 16000, NA BAŠTĚ SV.JIkev a dostat se na vlivná místa.
59 Kč Ří-pořádá třídenní exercicie. Cena s plnou penzí a
ubytováním v moderním, krásném domě, nepřesahuje
Tomáš BAHOUNEK,O.P. :KŘESŤANSKÁ SOCIOLOGIE 1.000 Kč. Tel .24319066. DOPORUČUJEME!______________
PRO KAŽDÉHO. Hlavní zásady katolické so- V Afganistanu zakázala muslimská vláda všechny
ciologie z hlediska katolické víry. Píše předměty, které představují živé bytosti. Také křío ožehavých otázkách dneška-rozpad rodiny že, sochy-ale i hračky, panenky, zvířátka._________
a manželství, problém přelidnění, ničení Vláda Hondurasu vykázala ze země několik set kazaživotního prostředí, soukrové a veřejné
telů Moonovy nebezpečné sekty.______________________
vlastnictví a pod. Kniha je velmi dobrá, Také moskevští katolíci sebrali asi 1.000 dolarů
ale ilustrace jsou neumělé,365 str.179 Kč na pomoc obětem povodní v Polsku.

W HLfíS/WE PRAVDU ZCELAOTEVRENE
IX.Kor 4.

CO NOVÉHO VE SVĚTÍ

Člen indonézkého rodu Tria Yaya-Marher Kua
yo se stal knězem. Tento kmen pohrdá svobodnými muži, ale předsudekkněz překonal.
Vedle chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě zabrala muslimská organizace WAKF dva byty
řecko-katol.patriarchátu a na střeše chrámu chce zřídit záchodky.__________
Isldmšti fanatici v Alžíru vyvraždují nejen tisíce nevinných lidí, ale zabíjejí sě
i mezi sebou. Chtějí změnit zemi V islámský stát s krutými zákony "šaria".________
Radio Katedrála v Rio de Janeiru vysílál-0
40 ti dílny seriál o životě sv.Otce, jako
přípravu na jeho návštěvu začátkem října.
Podle studie US university v Pudue-Indiana
jen 10 proč.nevyléčitelně nemocných je pre
uzákonění zabití-euťhanasie, třetina to
chce přenechat jiné osobě.___________
Fidel Castro jě jedním z nejbohatšíčh diktorů na světě. V zani je nesmírná bída,
její 1'vládce"komunista, má 1,4 miliardy dol.
V jednom moskevském pravosl.kostele se konala výstava a byla tam i jedna z fotografií Turinského plátna, darovaná US odborní
kem Johnem Jacksonem,_____________________
V Rakousku vychází pět let katolický časopis pro mládež YOU/VY/-podle stejnojmenného katol.čtvrtletníku v USA/10 r./
V geanom tzraetsKem casoptse oyta jotomontáž obrázku P.Marie s kravskou hlavou. Křes
lany to pohoršilo a min.předseda Ben Netán
jahu se omluvil.-Indická bisk. konference
chce zavést 8.září-svátek Narození P.Marie
"Den dívek". Novorozené děvčátko je V Indii stále ještě v nevýhodě-řekli biskupové
Sv .Otec poslal poselství skautským pracovníkůrn k tradičnímu kursu v již.Itálii-Irpinii. Zdůraznil význam vedení Kristova
pro věřící.-Vatikán koupil několik tisíc
akcií italského výrobce brýlí Safilo. Okarr
žitě kurs akcií stoupnul.-Na Ukrajině je
70 farností s latinskou liturgií a 3000
s uniatskou-řecko-katolickou.- V Albánii
zasvětil arcib. z Tirany Mirdila jednu ulici
sv.Donu Boskovi.- 21.7.soutěžilo v .Řezně
100 dětských cirk.sborů /25OO zpěváků/. V pololetí tr. se pokusilo ve vlasti 46
osob o sebevraždu seskokem z paneláků. 38
osob zamřelo. Táké katastrofální povodně
dohnaly řadu lidí k pokusům o sebevraždu.
V Německu se šíří neonacistická hudba a
písně-propagující veřejně nebo skrytě nacismus. Bočkové zpěvy stejně propagují satanismus, zvrácenost a ateismus.___________
Pro 52.ÓOO osob v italských věznicích je
jen 235 kněží. Na ostrově Pianosa je 2140
vězňů a 700 dozorců s rodinami.Duchovně o
ně pečuje P.Fer.Bertoli, slouží mši sv.,
vyučuje náboženství, organizuje kurzy.

ZASMĚJME SE!

"Co dělat? Jinak ho z domu nedostanu!

Aby se pacienti u zubaře nenudili a nebáli, dal
lékař do ordiace instalovat televizi. Když jednou měli další týden na programu detektivku,prosil pacient lékaře:"Pane doktore, nemohl byste
mi dát čas k trhání zubu v té době, co budou
hrát tuhle detektivku!"
_______ ___
______
Hošt v neštaunaci še nozčlluje:" Nevěřím, že exZ6
tuje Xv/ic&c mašo, než je Zo/1£e.””NevěíZte?"ocípoví číšník, ,tak ši dejte naše hovězí."_____________

Lékař poučuje pacienta:"Tyto tabletky jsou pro
vaše játra, tyhle zase pro krevní oběh a ty
třetí jsou na ledviny. Berte je pravidelně."
Pacient nevěřícně zírá na tabletky:"Dobrá, ale•
vědí také ty tabletky, kam patří, Jcdyž je polkni!
Zamestnanec cínkusu vpadne do vagonu pana se^a.
"Pane šéfi, stan hoři.""Honem zavolejte potykáče
ohně'." nařizuje ředitel.________________ ________

Séf si zavolá učně, dá mu dvě mark/• a řekne: "Běž
naproti k pekaři a kup mi jeden štrůdl." Pak mu
dá ještě dvě marky a dodává: "Zde máš trochu peněz, kup si také jeden kus štrůdlu." Za chvilku
se chlapec vrátí a dává mu zpět dvě marky: "Pane
šéf, oni měli už jen jeder^
kus štrůdlu."_______
"Tatí, je měsíc ze sýna?"ptá se Pepík.
"Ne, to je hvězda."
Za chvilku zase:
"Tatí, umějí Lido- ‘
znoudl stenogna^ovat?""Ne, ti neuměji ani piát,"odsekne otec. "Ale tatlnka, řekni ml,
jestli je Mntvé
moře opnavdu mntvé'.

Víte, jako rozdíl
je mezi mini sukní
a nemocenskou po- "Tohle nechci. Ja chtěl od Je
žíška jen píšťalku!"
kladnou? žádný.
Obě kryji jen nejnutnější.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Ttmas Borge, byv, sandmistický ministr
vnitra v Nicaragui, našel víru v Bohadříve tvrdil, že je nevěrec. Prohlásil
to při bohoslužbách v Sante Dcmingo, hl.
městě dominikánské republiky.__________

NAŠE KŘÍŽOVKA

Církevní noviny v Kolíně n.R.žádaj í,abj
každý člen bisk.konference zveřejnil
svůj postoj k otázce potratů. Bisk.kon
ference nesmí prohlásit něco, s čím by
nesouhlasil třebas jen jediný člen.
To platí i ve vlasti v otázce podávání
Nejsv■Svátosti při přijímání na ruku.

Po arcib.Meisnerovi z Kolína n.R.povolil i biskup v Augsburgu, V.Dammertz
hnutí Mládež 2000. Duchovní vedení pře•
vezme farář Leander Mikschl/31/■_______
Las Vegas-proslulé město heren v USA,
chce vybudovat park podle vzoru Disney■
landu, ale se sochami a událostmi z
Písma sv. Investoři chtějí povolit i
kostely všem vyznáním, ty si ovšem musejí zablátit samy. Gen.vikář diecéze
není proti-pokud budou scény vkusné.

Michail Gorbačov se snaží, získat lidi
pro"zákon Boží". V italskén Salemu na•
vštívil hrob apoštola Matouše a odsoudil totalitu-odporuje zákonu Božímu.
Soudní rozhodnutí donutilo Bavorský
rozhlas, aby vysílal nábor pro"sektu
Vesmírný život". Vedení rozhlasu necht<
lo, postavili se proti tomu i socialis■
té/SPD/sekta je totalitní a snaží se dc
stát členy do své závislosti. Ani odborník pro sekty s tím nesouhlasí._____

ÚS kanerční vysilač Direct TM daroval
CELAMU-bisk.konferenci již.Ameriky, dv?
satelitní kanály, bude vysílat španělsky a portugalsky.______________________
V Arizoně/USA/v městečku Pima County z;
vedli povinné školení těch, kdo se chtí
jí rozvést. Rozvod má zlé následky pro
děti. Ty se často táhnou až do stáří.

Strach z krevní nákazy zavinil, že v
USA ubývá dárců krve.___________________
Na brazilsko-venezuelské hranici je ve.
ký prales, kde žil kmen Yanomami tak,
jako v době kamenné. Jamile jej lidé
r.1960 objevili, přenesly se tam i bro•
kovnice, střelný prach a pod.___________

A. Fáze měsíce, zátka. B . Nádoba na vodu,sladkovodní
ryba. C . Návod, pokoj, motýlokvětý strom. D. Poživatina
španělské žens. jméno, předložka, Evropan. E. Chlapecké jméno,druh náboje,finské jezero,část střední kon
strukce. F. Přítok Balchašského jezera,ostří,
předložka,plazi,chlapecké jméno. C.Slabika popěvku,
pláčlhovor.) heslo,fuga,plošná míra.
H. Česká řeka, zahradní plod, kožený pás. I. Příbuzná,
sibiřský veletok, stará bodná zbraň,přístav na
Aljašce. J . Pobídka, předl. ,cizí zkr.koňské síly,předl,
zn.aut Rakovníka. K.Osidla,zn.českých hodinek,
prostý ŠpfnýL.Otázka na vlastnictví, název četných
českých sport, klubů, ukazovací zájm.M. Eventuality.
I. Letec. 2. Rvačka, ukaž. zá jm.3 . Černí koně , Hýtův

bratr.4.Tiskárenská schránka, řasa na očním víčku
sečná zbraň.5.1.část tajenky. 6.Osobní zájm.,mužské jméno,rozhraní polností,slov.předl.7.Předložka,
část svíčky,vazalové, měkkýš.8.Dopravní prostředek
franc. spisovatel, slov. řeka. 9. Značka cukrovinek,
mravovědec, lihový nápoj. 1O. Zda,přítel,sibiřská řeka, zkr. Mezinárodní
autorské soutěže. 11.Zkratka
elektr. Pardubice ,severské mužs.jméno, Indián,
značka ni tonu 12.II.část tajenky. 13.Část nohy,madarský souhlas,nejvyšší karta. 14.Lékárnický praktikaní, český sochař. 15.Otec(hovor, ),ženské domác
ké jméno.16.Francouzská řeka.
POM&CKA : Ena,Oulu, Ili Nome,Onon.
’״čiiajy nahá MVd iaijo 33v3־yaoa 0N״:ab>iaj ě
j|sÁ1uez as □ ipiy ״£ewe>jnj eiuaqo  ןסÁq o|sau 'ijipij
auejj/as e!d e oq jab^sbz •aqas 3|paA n>|Ajp no^nj
noupaí Ápzd ez joj(e1u1íqo׳n;s1|1qowo^nB jpiA b^sioiioj

US magnát a zakladatel inform.sítě CNN V dokumentu kongr.pro biskupy a kongr.pro evangelizaoznámil 18.9.,že daruje ročně 100 mil. ci národů odmítá Vatikán, aby bisk.synody a poradní
dol.OSN na dobročinou práci-po dobu 5 r orgány ovlivňovaly většinovým souhlasem rozhodování
Psycholog společnosti S.Wooding zjišto■
val u 600 mladých jejích názory na rodiče. Překvapeně zjistil, že mladí nechtějí tolerantní rodíce, ale chtějí
jejich lásku a dobrý příklad,i cit pro
odpovědnost a víc času pro mladé.

bisk.konferencí a biskupů vůbec. Je to proti církev,
právu. Rozhodnutí všech církevních orgánů musejí
souhlasit s církevním právem, se závěry Il.Vatikána,
a ovšem i s katechismem a učením katolické víry._____

R.1996 bylo na světě 8,4 mil .nemocných AIDS, nejvíc
v USA. Nákaza se hrozivě šíří-upozorňují odborníci.

Postretooren:
Kaih. Tschechenmission
Brauerstr. 99
CH-8004 Zürich

Zenačimuž?

tóne, že v u/ičZté -óZtcuxcZ jedná j'Znak žena než maž. Uhádnete, jak. í>e za těchto okoénoó
té ehová žena a jak maž?

1.Manželé cestují v cizině.
Jeden chce navštívit restaur
ci s domácími specialitami. Je
to žena nebo muž?
2. Jeden z manželů chodí často k lékaři s
úrazem. "Bučíte opatrnější," napcmíná jednoho z nich,"vezměte si příklad z... ? "

3. Manželé jedou autem a cestou zabloudí.
Jeden se chce zeptat na cestu, druhý
chce pokračovat. Který z nich co chce?
4. Kdo se častěj i zastaví u zrcadla v
restaurační předsíni?
5. Dva zamilovaní se musejí rozloučit, jeden se daleko stěhuje. Kdo první zapcmíná?
6. Kdo má v manželství větší nároky a víc
kritizuje?

7. Ve společnosti se hovoří o nové knize.
Jedna osoba tvrdí, že se musí trpělivě čekat, je-li kniha dobrá, úspěch se dostaví.
Zastupuje tento názor muž nebo žena?
8. Jeden z manželů si pochvaluje ve společnosti oslavu narozenin: "Ani se mi nechce
věřit, že je mi už 39?"řekne první. Jiný
host namítá: "Jsme stejně staří,mě už je 41'.'
Je hostitelem muž nebo žena?
1 .Zena. Zeny ochotně, poznávajZ nové věcZ.
2. "Vezměte z>Z páZktad ze Avého maže."
3. Zena óe KadějZ zeptá na ceitu, maž KadějZ béoadZ-je ma tKapné -ie ptát,dav eáaje ■6Z.
4. Zeny z>e zajZmajZ o Avaj zevnějšek vZc
než mažZ-tZ jZoa někdy jeXZtnějŽZ.
5. Zena z>e pKvnZ vzdává cZta, dokud nenZvdaná.
ó.SpZX žena-je Spontánněji Z.
7.Zeny SpoZéhajé véc na ZntuécZ.HájZsvaj
názoK. 8.Hostitelem je žena.Větá se méadZZ.

Dnes jedni křesťanství podceňují a přehlížejí, druzí plánují, jak je vyhladit. Naše heslo:
Nestydím se za evangelium, je to jediná síla k Boží spáse a záchraně 1 idstva.-K.SKOUPÝ,bis kup
>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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