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mnoho věřících katolíků s úzkostí pozoruje soustavné ničení nejen křesťanských,ale i přiroženě zdravých hodnot. Jakmile se některý z biskupů odváží obnovit svou diecézi podle.učení
Krista a jeho Církve, vrhnou se na něho nepřátelé-i vnitřní. Napřed vlídně, pak zákeřně. Vytahují z jeho minulostí nějakou chybku, nafouknou ji v mediích a naivní lidé tanu věří. Když
biskup nepodlehne, přesadí ho do vzdálené nebo maličké, bezvýznamné ženě: Simonis, Haas,
Groer a nyní je na řadě tvrdý oříšek, vzdělaný a statečný biskup Krenn z rakouského St. Poltěnu.
Je spousta metod, jak zničit dobrého biskupa, statečného kněze, věrného katolíka, protože
dábel je mnohem chytřejší než celé lidstvo dohromady.
Svou úzkost můžeme přemáhat. Stále si uvědomovat, že Církev je Tajemné Tělo Kristovo, jehož
hlavou není papež, nýbrž Kristus. V evangeliích je jeho život a učení, v Skutcích apoštolských začátek Církve a v listech apoštolů učení Páně prohloubené, vysvětlené a rozvinuté.
MÁME SE BÁT? My, kteří lneme pevně ke Kristu? "Badíe zmažZZZ, JÄ
zvZíězZŮ nad Avětem’."
(J 16,33). Proroctví o zničení Jeruzaléma spojuje s proroctvům o své Církvi:"Nebot padjdou na
tebe dny, kdy tě. tvoji, nepaáteté obkJtZcZ.. .obtehnoa tě a ievaoa ze viech ótaan." (Lk. 19,43)
Uveřejňujeme dějiny sv.Roků. První-1300-vyvoläl v život Bonifác VIII. Sv.Rok obrodil tehdy
Církev. Byla to zásluha papežova? Ten si s lidovým hnutím, které tehdy zachvátilo křesťanstvo
nevěděl rady. Odkud? Kdo? Jeho předchůdcem byl svátý, ale pro vedení Církve neschopný sv.Celestýn. Vzdal se úřadu a v samotě žil modlitbou a obětí! Vyprosil ten na Kristu,aby vyvolal obrodné hnutí věřících? Z jeho obětí, ke kterým přidal Kristus i své, vyrostl sv.Rok!
Aby se pak v nesčetných srdcích křesťanů rozhořela jiska nadšení pro Krista a jeho Církev!!
Opustili vlast, majetek a s rodinou se vydali na obtížnou, nebezpečnou cestu do sv.města.
Dnes právě přísné, rozjímavé řády mají dostatek dorostu. Bůh sám zapaluje jiskry v otevřených srdcích mladých, aby se modlitbou a obětí přimkli pevně ke Kristu. Pak se náhle ukáže
víra tam, kde bychom ji nejméně očekávali! Milujeme činem Krista my-kteří jsme na Jeho bojišti-i oni-kteří zvedají ruce k nebi jako kdysi Mojžíš při boji Izraelitů s nepřáteli. Pokud
mu Aron a Chúr ruce podpírali, Izraelité vítěžili./Ex 17,10-12/.
Nepřítel obchází, snaží se vším možným způsobem nás zničit.
Dokud jemu řekneme NE a Bohu ANO-je bezmocný! Naše vůle je
překážka,kterou nemůže překročit dábel a nechce povalit Bůh.
;Je na nás,kamu z nich upravíme cestu, otevřeme srdce. Bud
hrozivému a zákeřnému bušení dable-i v podobě světla
/tj.špatného kněze, naivního biskupa a pseudoapoštola/ nebo
BOHU, který se nám celý život zjevuje v různých podobách,
ale postrkuje nás k dobrému, k sobě! Někdy dobrou knihou,
někdy při exerciciích, jindy při hovoru s přítelem-cest k
nám má Bůh nesčetné množství.
Bůh a dábel klepou neustále.
Duchovní pole je hodné zamořené. Bylo'vždycky, na různých místech. Dnes-zdá se-je to horší. Avšak Bůh si stále povolává nové apoštoly, kteří k jeho volání říkají AND.. .Patříme mezi ně
i my? Držíme se pevně-třebas• zatím jen tenké nitky, která vede
z našeho srdce k Bohu, ke Kristu, k Jeho Církvi? Snažíme
poznat svou víru a žít nejen podle ní, ale z ní?
!0. To Vám i sobě přeje
redakce

NOVÉHO VE SVĚTÍ
16.12. m.r.byla v římské bazilice Sta Maria
:
Maggiore-v kapli sv.Pavla, bohoslužba v syr:
sko-antiochijském katolickém obřadu. Nový ;
patriarcha této části katol .Církve-Ignác
Moussa I.Daoud, chtěl tak zdůraznit spole- i
čenství s Římem. V kapli sv.Pavla je zázrač-;
ný obraz P.Marie Salus Populi Romani. Boho־:
služby se zúčastnil zástupce sv.Otce kard. ;
Achille Silvestrini, prefekt kongr.pro vých. ;
církve. Řekl v promluvě, že je to poprvé,kdý
patriarcha vých.církve je v úplném společen-i
ství s Římem. Slavnosti se zúčastnil i arci- ;
kněz baziliky, kard.Carlo Ficno a členové ka־í
pituly. Patriarcha byl uveden do úřadu 25. i
lO.m.r.a týž den oficielně potvrzen. Sídlí v ;
Beirutu. Na mši sv.byli i členové této církve, ;
sídlící v Římě a řada církevních osobností.
;
Patriarcha přicestoval do Ríma na svou l.náv;
štěvu ad limina apostolorum. 19.12.se setkal ׳
s papežem a ten mu předal palium.__________ ;
Na vánoce 1999 bude zaAe otevňena bazilika ;
av .Fnantilka v AAAlAl-jak oznámil podtaýwn• ־
nik ItalAkého mln.pno kultunu a památky Gian'.
Paolo VAndnea. R.1997 poničilo koAtel ze׳
mětňeAenl.____________________________________ j
Za přítomnosti sv.Otce uveřejnila kongregace;
pro svatořečení 15 dekretu o zázracích, při- ;
pisovaných přímluvě různých blahoslavenýchJ
služebníku Božích, mučedníku aj. Také 10 za
vražděných komnisty za občanské války ve ;
Španělsku r.1934, 30 za pronásledování v
•
Brazílii r.1645 a 9 vynikajících hrdinskými
;
ctnostmi, 9 služebníku a služebnic Božích.
’
Nejznámější je kapucín P.Pio z Břetralciny,
;
zesnulý r.1968 v San Giovanni Rotondo v
;
Apulii. Blahořečený má být 2.5.1999. Pro nás;
žijících ve Švýcarsku, je zajímavé, že má být:
blahořečen kapucín Anastazius Hartman( 1803-j
1866)biskup-misionář v Indii z lucernské diecj
Novým pnovlndálem AlovenAkých Aalezlánu je i
Von Vladimln Fekele(43). VyAvěcen byln.19S3 j
tehdejÄlm benllnAkým blAkupem J .MdAnenem.
1
President Argentiny vyhlásil svátek Zvěsto- ;
vání Panny Marie za Den nenerozeného dítětej
Tak splnil slib, který dal sv.Otci při návště-j
vě argentinského národního kostela v Římě
13.11.1998. Argentinská ústava prohlásila,že;
trestá zabití plodu od početí(oplodnění).
13.12 .vyAvětil kollcký andb.Tkáč pno avou
diecézi dnuhého jáhna Jána KoÁulka.__________
13.12. vyvrcholily v Mexiku oslavy 467. výr.
zjevení P.Marie Guadalupské, patronky zemí j
stř. Ameriky. I Největší oslavy byly v hl.měs-^
tě'-Mexiko-City. 20.-25.1 .r.r.má zemi navští-*
vit sv.Otec.___________________________________ i
K n.2000 chce OpuA Vd otevňlt v New Vonku j
nový dum o 17 tl poAchodlch. Hnuti má SO.000j
členů, z toho 3000 žije v USA.-Rlm potňebujel
oaI 50 nových koAtelu-do n.2OOO. latím je vy|
Atavěno 12, dalllch 11 ae.ataví._____________j
Na celém světě je dnes 16.000 saleziánfL

VatlkánAká polta vydala 6 známek: ceAty Av.Otce
a.. 7997 a Vánoce n.199S. Na vánoční známce je ffij)
obnaž jeAll od chonvatAkého mallňe mlnlatun A
lulla Clovla{149S-157S). Na známkách o ceAtách
Av.Otce zl. 7997 jA0u Acény ze Sanujeva, Pnahy,Pa■
ňlže, Bejnútu, PolAku a Rio de Janelna vždy z
jeho ceAty a jedním citátem z jeho pnomluv.
Japonští biskupové vyzvali katolíky, aby podepisovali prosbu"za odpuštění zahraničního dluhu
rozvojovým zemím.". Má se sebrat na 220 mil.
podpisu a listiny se odevzdají 8 nejvyspělejším
zemim světa v červnu. Nejvíc dluhu máji v Africe. Japonsku dluží Tajsko, Indonésie a J. Korea.
15.12.d0Ataí pnažAký andb .kand.Vlk čeAtné občanótvl MnlÄku pod Bndy(známého jako Lážov z
knih o Kóji Matikovi).___________________________
Polští biskupové podpořili rekonstrukci baziliky
Boží Prozřetelnosti . Papež by mohl požehnat základnř kámen r.1999. Návrh na stavbu je 200 r
starý, měl to být dik posledního krále Stanislava II. za polskou ústavu r.1792. Nynější návrh־
má být k oslavám 20.výr.vlády sv.Otce a za
obnovení polské samostatnosti.-24.1  ן. si polské
odd.Vatikánského rozhlasu připomělo 60 r.trvánf-je o 7 let starší, než Vatikánský rozhlas,zal.
r.1931 pod názvem"Hlas sv.Otce" .Slovenský zahájil pravidelně vysílání 21.12.1947.____________
Sv.Otec uznat paávně taické hnuti Spotečen^tvi
Jana XXIII., zat.itatékým knězem P.Oaez>te Bp.nzím pted 12 ti tety. Má 1300 aktivnich čtená,
ht.mtadých manžetu a pečuje o okaajové skupinu
*p o tečno ti-napt. o daogovaně. Hnuti je aoziiteno
nejen v Itátii, ate i v Kaazitii._______________
V Španělském sále Pražského hradu se konal
slavnostní koncert zrakově postižených sólistu
a Komorního orchestru Pražských symfoniku u
příležitosti Mezinárod.dne postižených osob._____
25.4.bude už 36.-0větový den modtiteb. Máme z>e
modtit za nová kněžská a těhotni povotáni._____
Turci nepřestávají pronásledovat křesťany.
R.195O bylo v zemi ještě 30.000 křesťanů, nyní je jich jen 2.000. Křesťané nesmějí ubytovávat hosty, nesmějí mluvit aramejsky(byla to řeč
Kristova). Kostely jsou jen v Ankaře na chráněných pozemcích italského a vatikánského vyšlanectví. Zvonění je zakázáno. Kdo hlásá evangelium, muže být uvězněn až tři roky. ________
Každý dauhý vytidtenec, kteaý z>e vaáiit do Německa, je paote^tant. Ptiito jen 27.000 katotiku, 14.000 paavoz,tavných, 7.300 pttótuSniku jiných náboženótvi a 9.7000 nevěacu.______________
V Německu stále méně věřících vustupuje z Cirkve. Zato v Rakousku, díky rozporďm v Církvi,
se počet' odpadlíku stále zvyšuje._______________
Manžetka paeéidenta Havta-Vagmaa, *e za0e vaaci
na divadetni pakna.-Generál jezuitu P.H.Kolvenbach se 30.11.dožil 70 ti let.- Popavé vyÄet Nový zákon v kuadikém diatekiu ■óoaan.-Starokatolř
ci v Nizozemsku-7000 členů-budou světit kněžky a biskupky.- Počet bohoótovcd. v Betgii kte40.-6.12.si připoměl P.Zdenek Cížkovský, býv.
jihoafrický misionář■, nyní ve vlasti, 40 r.od
kněžského svěcení. -J 1 • 12. odtavit Atex.andea
SotŽenicyn 80 té naaozeniny.-Bulharsko zrušilo
trest smrti.

KDYŽ SE LUZA ROZZUŘÍ...
R.1917. Parné, neklidné italské léto. Nespokojené Římany zlobí stále větší břemena a
omezení. Je válka. A městem kráčí Maximilián
Kolbe, františkán-minorita, v černém hábitu.
Z mu třiadvacet let, studuje teologii a filo
zofii na františkánské koleji San Theodoro.
Jdou s ním ještě dva františkáni. Náhle se
octli uprostřed protikatolické demonstrace.
Nepříjemná situace. Meximilián neodolá-co se
to na svatopetrském náměstí děje? Vylézá na
káru-ostatní ho podpírají, aby nespadl. Vyprávuje jim, co vidí.
Asi dvě stě demonstrantů pochoduje s protipapežskými hesly a vlajkami . Slova zesilují
tlampače, ale přece není tuze dobře slyšet.
Mnich však vidí, jak se kolem demonstrantů
tísní nesmírně množství davu, cítí jejich
vzrušení, volání, pochodující vyzývají lidi,
aby se k pochodu připojili...
Ted jim rozdávají letáky a znovu je codněcují k pochodu. To je něco pro vznětlivou
italskou povahu!
Jiná skupina mává vlajkami svobodných zednářů. Na černém pozadí stojí Lucifer
a pod jeho nohama jako had se
svíjí archanděl Michael. Došli k
papežskému paláci a před ním hulákají potupné písně. Pod okna
papežova bytu se přisunul vůz a
na něm hrají herci posměšné kousky. Scény rozpalují dav. Mladému mnichovi se zdají přehnaně nenávistné. Herci hrají stále totéž.
Dva, oblečeni jako švýcarská garde
vlečou na podium loutky-to mají být obeti
inkvizice. Tabule se jmény popravovaných se
stále mění. Ted tam vidí Maximilián jméno
dominikánského renesančního filozofa Giorda
na Bruna. 0 něm už něco ví! Jiné, pestře jako papoušci oblečené loutky, mají zesměšňovat církevní hodnostáře-biskupy, kardinály jejich loutky jsou zvlášť tlusté-mají ostře
pomalované tváře a uprostřed sedí"papež".
Ten vyslýchá jednu loutku po druhé, pak je
dá mučit a odsoudit. Všechno se děje s pokry
tečkou a vyzývavou svatostí, stále se herci
křižuj í a hledí svatouškovský k nebi...
Když se hulákáním dav vyčerpá, zapálí na náměstí hranici a hodí do ohně všechny rudou
barvou natřené loutky. Nakonec i"papeže" s
jeho trůnem. A ted se už nedá chátra udržet!
Vrhne se s řevem na papežský palác a čmárá
na zdi nemravné nápisy. Okázale zničí obraz
papeže i kardinálů, za .vyvolávání magických
formulek jim propichuje oči, rozřeže a spálí.
Náhle se vynoří jízdní policie. Snaží se
poštvanou chátru rozehnat, ale než tasí šavle, strhne je dav z koní,sebere jim zbraně

a policisté prchají do bezpečí.
S
Maximilián to pozoruje s naivním úžasem. Jak
rychle se lidé, spojení v dav, mění, jak ztrácejí přirozené zábrany a sebekontrolu, jak lehce
se dají zfanatizovat a pobídnout k ničení’. Skoro tělesně cítí mechanismus zla,které ovládlo
dav.
Maximilián zíral z vozíku na hrozné divadlo a
neslyšel, jak ho nervózně oba řeholníci nutí,
aby sestoupil dolů. Rumun, P.Pal, ho znovu zatahal za hábit a zašeptal lámanou italštinou:
"Už bys měl sestoupit." Bratr Pignalberi dodal:
" S tůn souhlasím. Zmizme - než nás objeví!"
Když Maximiliána zase a ještě nalévavěji zatahal
Pignalberi za oděv, zapotácel se a div neztratil
rovnováhu. Obratně seskočil a zíral na bratry.
"Viděli jste to?!"
"Ne, vlastně ne. Ale to nevadí,"řekl oba.
"Ta nenávist v srdci,"říkal si spíš pro sebe
Maximilián," ta strašná zuřivost..."
"To jsou svobodní zednáři-pozná se to podle
vlajek. Oslavují dvě stě let od založení."
"Kde bydlí jejich velmistr?"
"V Palazzo Verdi,"váhavě řekl Ital."Proč?"
"Musím s ním přemluvit. Nenávistí se nedají problémv řešit, ale vytvoří se ještě nové."
Pobídl je k cestě, ale bratři váhali: 'Velmistr?!"
"Dá se jistě přesvědčit. Neodolá
pokornému chování. Bude souhlasit
a dovolí nám, abychom ho doprovodíli. "
"TO není vhodný okamžik. Možná, že
je zaměstnaný..." ukázal Pignalberi
na demonstraci.
"Tím lip! Vyrušíme ho při tem!"
P.Pala dostal nápad. Upozornil Maximiliána na slib poslušnosti. Bez dovolení
představeného nesmějí nic dělat.
"Máš pravdu! Jdem si pro svolení."
P.Pignalberi zajásal, chytnul spolubratra za rameno a táhnul ho do bezpečí, do těsné uličky,
která vybíhala z náměstí."Doma se to vysvětlí!"
Skoro na konci uličky si Pignalberi oddechnul.
Ne dlouho. Před nimi se vynořila skupina mladých
demonstrantů. Zaplnili celou šíři uličky. Osm
chlapců-mezi patnácti a třiadvaceti. Mávali
krátkými klacky a vlajkou z bílého prostěradla,
na němž byly neuměle namalovány rudou a černou
barvou figuríny. Mířili k náměstí, už se jim nemohli vyhnout. Chlapci je totiž spatřili a běželi k nim - posmívali se jim:"Svatoušci! Jak
báječně máte vyžehlené hábity! Cha, cha, cha!!!״
Při pohledu na růžence, visící na boku mnichů,
popadla chlapče zuřivost. Vůdce jim dal znamení
a hned rozvinuli vlajku. Byl na ní neuměle namalován had, který svíral Pannu (4arii a s chutí
polykal její dítě. Vůdce s přihlouplou tváří pozoroval, jak se budou chovat mniši. Ti s sebou
cukli, ustoupili, zbledli a chlapík se jim
začal posmívat:"Prokletá Madona!!!

AÍ ji sebere čert! At ji sežere had! I s jejím bambino! A vás také, podělanci!!!"
Bratr Pignalberi a Pater Pal zděšeně, krok za kro:
kem ustupovali, až zmizeli v tannán průjezdě.Pak
se jejich hlavy objevily v okně poschodí. Volali
na Maximiliána:"Pojň sem! Vrat se!"
Hubený Maximilián se ani nepohnul. Smrtelně bledý chytnul vůdce za košili a celou silou jím zacloumal. Pak pobouřeně, s hněvivým zrakem zařval:
"Co si to dovoluješ? Proklínat Madonu!"
Vedoucímu došla řeč. Stál tu, širokoramenný, a ■
s úžasem zíral na vyzáblého mnicha, který se odvážil jeho, obra, tahat za košili!
"Co se se mnou děje, "myslel si Maximilián, "místo
abych se pokorně vzdálil, rozlítil jsem se jako
saň, jakobych měl za sebou padesát spojenců."
Vůdce na něho užasle, s nepochopením pohlédl.
"Zato ty víš, kdo to Madona je, co?"řekl pohrdávě a trhnul s sebou tak, že mnich div neupadl.
"Nadávat někomu, koho neznáš, to je hrdinství?"
"Jaké hrdinství? Dej pokoj!" Jako blesk se vymanul s Maximiliánových rukou a chytnul ho za hábit a začal jím mávat."Kdo je zbabělec? Kdo je
hlupák? Koho tim myslíš, kněžoure?!"
Maximiliánova hlava se kymácela sem a tam, dopředu i dozadu, pomalu div neoslepl-ale nesnažil se
osvobodit. Konečně mávání přestalo kluka bavit,
ustal a Maximilián zase cítil půdu pod nohama.
"Ví tvá matka, co tu tropíš?"zeptá se klidně.
"Co je jí po tem !?"zabručel vedoucí. "Tu nechej
ze hry!"
"Ale vždyt tě porodila a vychovala."
"No a?"
"Krmila tě, prala ti prádlo."
"Co je ti po tem?"
"Starala se o tebe, když jsi onemocněl. Těšila
tě, když jsi byl smutný. Milovala tě a miluje tě
stále. Jak můžeš říkat, že mi po tem nic není?״
Vůdce hleděl nechápavě na mnicha. Kam tím ten
bláznivý kněžour míří? Znejistěl. Jeho počáteční
zpupnost uvadla. Ohlédl se po zaražených hoších.
"Jsi idiot!"zařval. Maximilián chytnul vlajku a
chtěl ji roztrhat. "Jak můžeš proklínat a ponižovat matku!!!" Maximiliánovi selhal rozčilený
hlas. Chlapci mu vytrhli vlajku z rukou, ale nenapadli ho. Vedoucí sevřel pěsti: "Myslel jsem
tím Madonu, ne mou matku, troubo!" zařval.
Mnich rozkročil nohy a řekl chlácholivě:"Nemysle:
jsi na matku, a přece jsi ji udeřil. ׳Tvá matka m<
za matku Madonu. Každá matka. Kdo Madonu tupí ,vysmívá se jí, tupí v sobě to nejlepší, co má-on
a všichni kolem něho. Slibte mi, že toho necháte."
Chlapci užasli a nechápali. Stál před nimi ne
právě podařený archanděl-cítili, že to myslí
poctivě-že riskuje i výprask.
To v nich vzbudilo úctu. Jeden po druhém se protáhli kolem Maximiliána a klusali dál ulicí. Nakonec zmizel i vedoucí, s nejistou,ale milou tvá■
ří hocha, který se necítí dobře ve své kůži.
Oba mniši se vyloudali z průjezdu. Beze slov
kráčeli za Pí iximiliánem, který mizel za rohem.
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V Japonsku existuje firma, která nabizř
zákazníkůmVyřídíme za vás váš účet."
A to diskrétně. Z 50 ti telefonických volá•
nf asi 20 žádá, aby se jejich záležitost vyřídila vraždou. To firma odmřtá״i když se
k tomu někdy blíží״. Zaměstnává spoustu
spolupracovníku, kteřT majř většinou ještě
jiné zaměstnání. Část z nich byla někdy
sama poškozená, někteří se chtějí pomstít.

UkAaJZně, v níž 04Í 120 mčót a obci byio
postiženo povodněmi. Piivezia tam ht.kamic
ny 4 pitnou vodou, í/ivanZívé potraviny,£éfet/, desinfekční p404ttedfe(/ a pod.________
Španělské děti se často dívají na televizi,
takže mezi nimi kvete i zločinnost, kterou
vidí v televizi. Ta ukazuje ročně na I0 tisic vražd a 100 tisíc násilností. Pomocné
dílo pro děti při OSN zjistilo, že přes tři
čtvrtiny děti od 4 do 12 let tráví denně u
televize nejméně 2,5 hodin-čtvrtina dětí
přes 4 hodiny-tedy ročně 937 hod.-ve ško
le ročně 900 hodin. Děti napodobují hrdiny filmu-většinou záporné, zloděje, podvodníky, nemravy ba i vrahy.____________
23.11.od^oudii toad v 6.pA.až4kém obvodě,
býv .vyietiiovate STB Ladióčava Máchu(75),
ktený pied 48 4.0 ky muči£ ■fyndie Joz>e£a
Tou£a£a z Cihoitě. Mácha doz>tai 5 £eZ(JEN.׳
a hned 4e pn.oti n.ozz>udku odvoíai. Kdy
piiydou. pied z>oud odtajni mu.čitei.é?______
Od r.1729 platilo na Novém Fundlandě nařízení, že policista nesmí nosit zbraň. Nyní nový zákon toto nařízení zrušil.V zemi
mi prý je nejmenší zločinnost a dosud nebyl
ani jeden policista ve službě zastřelen
V kíaitezinim kotteie Av.Leopoida v Bn.ně
byt vysvěcen obnovený kiáitezt miZoó^dných
biatii-ačkotiv pied 8 a., iehotnici nedoakoJLi, ze 4e ktáitezi op/tavi. Pomáhati. jim
úinaněně MHoz>ftdni bftadJU. ze zafvianiči.
Učenci, zřejmě v USA, objevili supermikro
by, odolné i proti nejsilnějším antibiotikum
Vracejí se už vyléčené choroby, objevují
se nové druhy tuberkulózy, malárie, tyfu,
zánětu mozkových blan, pohlavních nemoci^
zápalu plic a j. Na tuberkulózu umírá ročně přes 3 mil.osob. Příčina je zřejmě v
zneužívání antibiotik při nachlazení a p.
Akademický Aochai Kafíct Stádnik dokončit
Aochu z>v.Patrika v životni vetiko^ti pno
chztám tohoto světce z Neu) Yo^ka. Socha je
z tvrzené uměté p^y^kyiice a poztacená.
Podle bolivijského tisku Žije v zemi přes
70 proč.osob v bídě. Děti prchají z poničených rodin a žijí na ulici, kde je život
ještě surovější. Tam se naučí brát omamné
jedy a inhalují škodliviny jako je ředidlo
barev a lepidla. Požívání drog za posledných 15 let stouplo asi o 150 proč. Příčina-rozpad tradiční-křesťanské rodiny.

"Jsem dítě náhody!" to jsem sám jedKdyž něco takového chla-

lou slyšel.
ARCIBISKUP UBKRESŤANII pec
řekne!

PaAzž4feý arcibiskup, kardinát Jean-Mania.
LUSTIGER často navštěvovat zbožného a vzdetaného
kardináta Tomáška v Praze. Ted až tam nejezdi,
Z rozhovoru 4 redaktorem časopisu pro ministnanty poznáme, jak pitně pečuje o věřici._____
Eminence, co považujete jatio arcibiskup Paříže
za svůj nejdůležitějŠi úkot?_______
_____

Nejdůležitější úlohou biskupa je zároveň nejdůležitější úloha Církve: hlásat Krista a výchově
vat křesťany k modlitbě a k víře, aby byli skutečně dobrými svědky Krista. To je nejdůležitě;
ší. To je často obtížné pro ty, kdo žijí povrch
ně a nezvykli si vnikat do hlubin a dostat se
až k srdci katolické víry; mít odvahu, opravdu
se obrátit srdcem a duchem- a to po celý život.
1/ čem jsou podte vás nejdutežitějši ro zdily mezi Cirkvi v Německa a Cirkvi ve Erancii?______

Rozdílů je mnoho. Rád bych poukázal na jednu
věc: V Německu žije ještě křesťanský lid. Tůn
myslím, že mnoho lidí ještě něco o Kristu ví a
také křesťansky žije. Jsou to dobří lidé. Nevůi
však, co by se stalo, kdyby své zvyky změnili.
Kdyby se např.někdo z venkova odstěhoval do vel
kaněsta. Pak je tu nebezpečí, že se v novám pre
středí nezapojí tak lehce do Církve, že přestane chodit na mši sv. a ustane v modlitbě. A tc
proto, že tito lidé jsou jako kus dřeva, který
se dá nést proudem řeky - oni většinou také.
Chcete řici, že ve Erancii až katotici nejsou?
Ano-je tomu tak.Už tu není křesťanský lid, jakc

£

Lidi probudit, hlásat jim Krista, naučit je
se modlit, to jsou body, které žádá i sv.
Otec - je to požadavek nové evangelizace...

Ano - to je přesně ten bod! Naši ulohou je,
předávat lidem zase křesťanský názor na svět.
Stvoření světa má svůj smysl. Člověk je přece
stvořen jako obraz Boží. Proto je povolán k
svobodě. Musí si znovu naučit, co to znamená.
To znamená, uvědomit si význam, podstatu svobody, co znamená hřích pro toho, kdo neví nic
o Boží lásce. Mnozí se domnívají, že hřešit znamená přestupovat zákony, dělat něco
zakázaného. Hřích je něco mnohem hlubšího,
má větší, rozsáhlejší rozměry. Poznat hřích
je osvobození, neboť hříchy poznám skutečně,
jen když si uvědomím, že mě Bůh miluje a že
já ho smím milovat. Pak jsem smutný, když
jsem ho nemiloval. V tam je podstata hříchu.
Když si to uvědomím, zase se vzchopím a
začnu hledat Boží lásku.
Jiný příklad: rodinný život. Nevím, jaký je
stav jinde, ale ve Francii ví mladá generace,
že dvě třetiny všech manželství se po třech
letech rozvádějí. Mnozí ־se proto už nechtějí
ženit a vdávat. Většinou na manželství nejsou
ani připraveni. Nejsou schopni, se skutečně
>jako muž a žena milovat. Jakmile nastanou
»první obtíže ve vztahu obou - jejich manžel[ství ztroskotá.
[Tyto obtíže se dají překonat, žijí-li manže[lé jako křesťané. Předem vědí, že takové ob[tiže mohou nastat a že se musí připravit a vy!cvičit na to, aby je společně uměli překoná!vat. Jinak je láska nemožná.

je ještě v Německu. Jsou ovšem i ve Francii
křesťané, kteří z víry žijí a apoštolují. Jsou
však v menšině. Většina sice v dotaznících prohlašuje, že jsou katolíci a věří v Krista. Kultumě - můžeme říct - patří ještě ke katolické Myslíte si, že je vztah mezi službou minivíře. Ale osobní zkušenost s vírou nenají.
stranta a kněžským povoláním?
Je to možné. Neboť mešní oběť
U nás chodi do kosteta většinou když chtěeucharistie-je srdce křesťanji pokřtit ditě, mit svatba, pohřeb.,,
ského života a srdce kněžské
Takový vývoj prožívala Francie před
služby. Kněz je povolán, aby־
15 - 20 roky. Avšak dnes to silně úpadsloužil mši sv. pro lid. K
lo. Vím, že pro zemi, pro lidi je to katernu byl vysvěcen na kněze.
tastrofa - velké neštěstí. Ve skutečnosJe rozdíl mezi tím, stojí-li
ti jsou to pohané. Mnozí jsou zoufalí.
ministrant při slavení mše
Nevědí, proč a k čemu žijí. Musíme udržosv.blízko kněze nebo někdy
vat s lidmi spojení. To jsme často dost
vzadu v kostele za sloupem.
neoceňovali. Musíme křesťanům pomáhat,
Zvlášť když se kněz vroucně
aby byli křesťany, věřícími a žijícími...
,modlí, uvědomí se ministrant,
Musíme jimi zatřást, probudit je, aby
;že kněz jedná jako zástupce Krista. Snad
se naučili modlit a číst evangelia. Musůne jim vysvětlit, co je modlitba a víra, co [■ pak poznaj í své povolání ke kněžství.
znamená žít s Kristem. Platí to především pro ]Mažete popřát našim čtenář&m něco na cestu?
mládež. Většinou mají dost peněz, dobré hmotné Obávám se, že ministranti dávaj í spíš pozor na
podmínky, často jim rodiče poskytnou všechno - 'to ,aby dělali všechno správně ,ale mají být u
jen ne lásku! Nevědí, proč žijí, neznají cíl
mešní oběti celým srdcem ,modi it se duší i těživota. Mnozí ši myslí, že jsou tu jen náhodou lem s knězem i s věřícími. Být ministrantem
a že je rodiče vlastně ani nechtěli.
je výsada! Stát tak blízko u oltáře!
U.Eitler.
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"Deprese jsou prý dnes na světě hl. příčinou
proč nejdou lidé do prace a že výroba se sni•
žuje," pise brazilský časopis O Globo. R.1997
prý byla deprese příčinou smrti asi 200 tisíc
osob. Asi 146 mil.osob trpí menšími duševními
poruchami jako je náladovost a nejistota._____
14.12.mr.bombardovali muslimové vjižnlm
Sudanu katolickou katedrálu v Narusu-6 mrlvýčl
14 těžce zraněných. Podle komise OSN pro
uprchlíky zahynulo v konfliktu mezi severnímmuslimským-a jižním-křesJansko- pohanským Sudaném dosud asi 2 milióny osob._______________
Thomas Plankensteiner-který vyvolal v Innsbrucku"lidové"protikatolické hnutí-"My jsme
Církev" (dosud učil náboženství)chce kandidovat v Tyrolích za lidovou stranu(OVP). Místo
něho je mluvčím My jsme Církev penzista Hubert Feichtlbauer(66), který kdysi napsal
článek: Církev a kultura erotiky.________
Při výzkumech Gallupova ústavu se přiznal
každý šestý Brit, že nevi, co znamená výročí
2000 let. Náboženská nevědomost je i tam nesmírná. Jen 15 proč.osob vl, že před 2000 lety se narodil Kristus. Jihoafrický biskup Gavin Reld tvrdl :״žijeme ve společnosti, která
ztratila kulturní a duchovni pamět."_________
Biskup Krenn dostala dostává stále spousty do*
pisu, v nichž pisatelé s ním sympatizují a slinují mu věrnost. Jeho ostrou kritiku tzv.Dialogu pro Rakousko, uveřenil v rozhovoru s
italským katolickým časopisem II Regno.V jeho
diecézi vystoupilo z Církve nejméně katolíku.
Na jih od Sahary a v některých asijských zemích se novorozeňata skoro nezapisuji-jak
zjistila vedoucí pro pomoc dětem při OSN, Carol Bellamyová. Předpokladem pro přijeti dltěle do školy nebo do nemocnice je doklad o
narozeni. Jinak je často dítě vystaveno chůdo
bě nebo prostituci a hlavně dětské práci.
Nový velitel švýcarské gardy Pius Segmüller
prohlásil, že garda se musí vyškolit odborně.
V papežské gardě jsou jen katolíci. 105 mužu,
ale ne odborníci pro obranu papeže a Vatikánu. Sv.Otec s odborným výcvikem souhlasí.
Gardu založil r.15O6 papež Julius II. a vyzná
menala se hl.při tzv."Sacco di Roma"r. 1527,
kdy vojska Karla V., většinou protestantská,
dobyla a zpustošila Rím. Od té doby jsou
gardisté jen Švýcaři, pod 30 let, nejméně
174 cm vysocí a musejí mít za sebou už vojenskou službu ve Švýcarsku.
_______
Při návštěvě rakouských biskaptľ'aď limina"pro
hlásil sv.Otec,že demokratizace Církve nepřicházl v úvahu, je to proti Písmu sv.a;o Božlch pravdách a Kristovu učeni se nedá hlasovat.___________________________________________
Jedna z nejchudších zemí světa je Mozambik.
Skončila tam občanská válka a země přijímá
uprchlíky z Konga, Somálska a Etiopie. Stát
pro ně zřídil tábor blízko hl.města Maputo. O
další uprchlíky se starají diecéze - i ty jsou
velmi chudobné.

NASE POSTA
BOJ TRPASLJKÖ PROTI HORE.
To ml napadlo, když jsem pozoroval, jak״louhy
církevního lidu ״bojuji proti Božím přlkázá-nim. V poslední době se sice zase vynořuji ®
tzv."velikáni" Církve a veřejně se staví přlznlyvě k těmto״touhám". Je to však boj trpasllku proti velehoře. Je pro ně příliš vysoká,
proto by jl chtěli zploštit, snížit. Určitě
"touhy"qZ jejich seznamu jsou jasně zamířeny
proti vull a zákonům Božím a svátá Církev Ježlše Krista je nechce a nemůže splnit, 1 kdyby se trpaslík stavěl na hlavu. Slovo"trpasHk״nenl namířeno proti prostým lidem, ale
vztahujese na ty, kteří sami sebe považuji za
velmi velké a důležité - ale v očích Božích
jsou to ubožáci.
Ostatně, bude-ll rakouská lidová strana (katoHeká) tak dále pokračovat,získá možná pár nových členu, ale brzo ztratí spoustu starých,
kteří jl dosud podporovali.
Vzhledem k této "trpasličí tragikomédii" bude
nejlépe, držet se pevně Krista a té, která
vítězi ve všech bitvách Božích a úpěnlivě
prosit, aby nám vybroslla brzo"království
Boži".
Farář Gerhard Myrhách,A 9951 St.Johan Z.W.7.
"Záležitost s hluboce věřícím a statečným
biskupem Kurtem Krennem by se dala lehce vyřešit - podobně jako s biskupem Haasem. V
Rakousku je vesnička Trabenrelt. Což jl povýšit na arcibiskupství a udělat tam arclblskupem biskupa Krenna? "
Rakousko
oooooooooooooooooooooooooooooooo
A Z
JEDNOU...
Až jednou vstaneme od tučných hodokvasu
od sladkých milenek
od ružových poupat dětí
až vycení své zuby kosa času
a s úcty lačnými, že nelze pověděti
JA JSEM, který připravuji chléb.
Až jednou ztrhnete modrý závoj nebe
do svých zkrvavělých rukou
až do černé noci nicoty vaše sny se zřítí
až samým žárem žádosti vaše srdce puknou
JA JSEM, který vám dá piti.

Až jednou se slunce oděje v šarlatový šat
a od sebe odpadne co soudržnost mělo
až klíc k tajemství už nebudete znát
a trním zaroste cesta k mudrcově sluji
pak vězte, že přijde co přijít mělo
neboť JA JSEM, který sjednocuji.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
"Na tomto světě žijeme jako v mlze. Pravá víra
tuto mlhu odstraňuje a pak proudí k věřícímu
člověku světlo víry do jeho duše."
JAN MARIA V 1 A N N E y
0000000000000000000000000000000000000000000000
" Je-li království gamo v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát."
Marek 3, 24

Tak. vypadat Nový Amsterodam 7
r.1626. Hatandané kouplti ostrov
Manhattan od Indiánů-za 60gutdenů.
R.1664 se stati majiteli místa
Angličané a pHekřtiti je na New
york. TZ tehdy bytí pány země,
teprve r.1116 ־vyšto prohlášeni
o nezávislosti. Na začátku byto
v celé zemi jen 13 anglických
osad. MezZ malými domečky New
yorku se tyčil kostelík, jinak
to byta rybářská osada s přistavem. Původní New york byt na
skalnatém ostrově Manhattanu v
ústi Heky Hudsonu.

Milý tatínku, milí sourozenci!
Na naší lodi - "JiřP1  ־bylo kromě 40 ti mužůPo dlouhých měsících obtížné cesty jsme se ko- lodníků - asi 130 cestujících. Bydleli jsme v
nečně dostali k vytouženému cíli. Jsme rádi,že podpalubí, kde bylo ovšem pohodlí málo. Muži
vám můžeme cestu podrobně popsat, jistě vás
spali ve velkém sále, na zemi, na vlněných deto bude zajímat.
kách, kolem stěn. Pro ženy a děti byly postele
Za svěžího dubnového rána jsme vyšli s200 frs. v jiném oddělení.
v kapse, z domova. Jeden s rancem na zádech, Vařilo se docela prostince. My dva jsme se větdruhý s nacpaným kufříkem v ruce. Putovali
šinou spokojili s polévkou z mouky nebo z oves־
jsme polní cestou do Rapperswilu.
ných vloček .protože jednotlivec nebo skupinka
Tam už na nás čekal parník, který jezdí den- měli vyhraženou u plotny denně 15 minut.Plotně do Curychu. Náš zrak naposled zabloudil k na byla společná. Byla blízko kuchyně pro
horám Clarusu a Schwyzu, byly ještě zasněže- mužstvo a byla pochopitelně celý ־den v provozu
né1- a ptali jsme se jeden druhého :"Vrátíme se Trojstěžník"JiřP' neměl tentokrát příjemnou
ještě sem? Budeme svou vlast zase vidět?"Při• olavbu. Od 18.dubna do 10.června- po dobu
jízdě po Curysském jezeře jsme se snažili udě- trvání plavby, nestál náš život za nic. Už v
lat ši představu o oceánu, který máme za pár průlivu byla plavba drsná a divoká-potřebovatýdnů přeplout. Dnes se tomu smějeme - naše li jsme celý týden, abychom La Manche přeplupředstavitost nás zlomyslně zklamala.
li a dostali se na širé moře.
Z Curychu jsme jeli čtyřspřežím poštovního
Druhý týden jsme měli větší štěstí. Vítr byl
vozu směrem k Basileji, přes Brug a Aargau. příznivý, za den loď uplula 200 mil.Cesta z
Zde jsme přestoupili na francouzskou koňskou Le Havru do New Yorku byla 2300 mil dlouhá.
poštu a přes Mülhausen a Paříž jsme mířili k
Tedy těch 200 mil byl hezký kousek.
přístavu Le Havre.
TřetT týden byl horší״, ale kapitán byl ještě
Loď měla vyplout až za tři dny. Za cestu přes spokojený. Kdyby loď jela tak, jak první ״týmoře jsme museli dva dny před odjezdem za-■ ׳den, mohli bychom být - dobře počítáno - v
platit 130 franků. Také nám nařídili, že si
New Yorku za 23 až 25 dní.
musíme opatřit dostatek jídla, aby to stačilo
Počasí bylo příznivé ješté na začátku čtvrtého
pro jednu osobu na 40 dní. K jídlu a na vatýdne, ale pak vítr, který hnal naš plachetření jsme si museli přinést vlastní nádobí.
nici, skoro úplně ustal.
Palivo a vodu nám dala loď-ovšem jen v omeMoře se přestalo vlnit, hladina vody byla hladzeném množství-k dispozici.
ká, ba skoro přátelská, ovšem měli jsme poPřed odjezdem nás všechny prohlédli, mámecit, že ten klid je hrozivý. Ach! Byl to snad
li všechno, co nám předpisy nařizovaly. Bylo klid před bouřP
to nutné, na širém moři jsme si ani za milión
Večer se vzdouvaly zašedlé vlny, jak je hnal
nemohli koupit kousek chleba. Nedostatek po- silný a vlhký jižní vítr. Tváře nám bičovaly
travin by ohrozil bezpečnost cestujících.
velké, těžké kapky víc ledu než vody.Bouře!!

Zde vidíme New york r.lS46.
žanikaly ubohé rybářské chaloup
ky, zmizela neptodná písčitá
půda a začat se měnit moňský
břeh. Na místě travnatých planin,
vyrůstaly kamenné domy, bohaté
obchody, a vznikaly atice, tvořil se vhodný přistav k zakotveni lodí. Ostrov Manhattan už
nestačit, město rostlo, mohutnělo a bohatlo. Mluvilo se nesčetnými, jazyky. Byla tam aniversita a malé továrny. !־kostely

JEDINÉ ŘEŠENÍ
Otec, pomocného biskupa v Salzburgu vypravuje
o podivuhodném zážitku, který ho - právě
obráceného na katolickou viru, v této víře
upevnil a v Ze ji osvětlil.___________________

Nejdříve musím trochu načrtnout, jak se můj
život věřícího člověka tehdy vyvíjel.
Prof.Pflierler mě krátce vyučil. Má víra v
jednu, svátou, katolickou a apoštolskou Církev byla hluboko zakořeněná,jen jsem neznal
ještě celý poklad víry-to za tak krátkou dobu nebylo možné. Neznal jsem dobře ani katolický život modlitby, krásu liturgie Církve.
Prošel jsem odhodlaně branou, ale potřeboval
jsem nutně vedení v nesmírných dálkách, které se otevíraly mému duchovnímu zraku.
Xfečer, na svátek sv. Františka z Assisjjsem
se k němu vroucně modlil. Byl to
první světec, o němž jsem měl ja.kouši představu a zamiloval jsem
si ho. Šel jsem, jako obvykle,
spát před půlnoci - ale ve dvě
hodiny jsem se probudil.fiel jsem
sen, který se lišil od jiných snů
svou nesmírnou intenzitou a jaksi
trval i po probuzeni.
Má duše byla mezi silnými zdmi-jako v žaláři; byla tam sice okna,
ale na nich železné mřiže. Nemohl
jsem uniknout, ale viděl jsem svobodný svět venku-to byla moje vlast
Co však bylo strašné a mučivé, duše toužila
ven, ale viděla, že touha je nesplnitelná,
zdi a mřiže se nedaly překonat. V jediném
okamžiku jsem poznal tento stav, a toto poznání bylo nejen hluboké, ale i hrůzostrašné.
Zoufale jsem přitiskl tvář na mříž a zíral
na světlo venku. Tam byl ten obšťastňující
duchovní prostor, nádherná svoboda, živel, v
němž mohla duše žít-protože to bylo pro ni
místo podstatné - přizpůsobené jejímu životu
Jak dlouho jsem byl v tcmto vězení? Zdálo se
mi, že jsem tento stav pochopil rázem, ale
strašněji, než jakýkoliv sen. Zdá se mi, že
to muselo trvat nějaku dobu. Když jsem se
odvrátil od imřiží, pohlédl jsem vzhůru. Najednou jsem vzrušeně pozoroval na stropě otvor,
na kterém mříže nebyly. Tím mohla duše uniknout na svobodu, po které tolik toužila.
TENTO CTVDR - TO BYL KRISTUS!
Neviděl jsem ho, neslyšel, ale hned pochopil
podstatu slov:"Ja jsem cesta, pravda a ži-

třást, padl na kolena a začal jsem se modlit
tak, jak jsen se dosud nikdy nemodlil.
®
Pra-skutečnost Boha pronikla nějak celou mou
duší. Nemohl jsem jasněji poznat, že Bůh je
naprosto neomezený Pán a vládce vesmíru, že
to, co tvrdí o něm oba Zákony, je pravda.
Všechno stvoření s porovnání s Ním není nic!
Později mi to gotvrdila slova sv.Tomáše Akvinského:"Kdyby Buh chtěl nějakou bytost zničit..
Stačilo by, ze by přestat působit.”

Tato pravda se dá poznat teoreticky, ale pochopit ji vnitřně-existenciálně.Teoretické vědomí nemůže prožít nesmírnou skutečnost, vyjádřenou touto pravdou. Až do hlubin mého nitra proniklo, že Bůh je Bůh OSOBNÍ a proto ŽIVÝ. Uvědomil jsem si, jak různé jsou hloubky poznání
obsahu víry.
Co řekli teoloqové o Bohu-to zmizelo. Vyvstal
v mé duši Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh’
Jakubův, Stvořitel, naprosto nezávislý na tvorech. Viděl jsem
duší jasně onen střed vesmíru,
jak jsem jej kdysi viděl v narkoze, nyní však to nebylo nesmírné světlo, ale-smům-li to
tak říci - jako Boží osobnost.
Třásl jsem se, chvěl, a klečel.
Hlavou se mi honily myšlenky a
kroužily kolen otázky, co si Bůh
ode mne přeje.. .Myslel jsem si,
že stačilo, vstoupit do Církve.
Tentokrát jsem vůbec nepochyboval, že se mě dotkl Bůh.
Až do této doby jsem se ostýchal mluvit s někým o náboženských věcech. Nyní mě to nutilo,
vzdor překážkám, mluvit s někým, kdo by mi poradil či pochopil mou situaci. Vyhledal jsem
přítele-malíře Kema ve středu města-ten mě
přivedl k obrácení, od něho jsen očekával pomoc

Kem poznal, že se stalo něco neobyčejného,
protože jsem mluvil přerývaně-jinak jsem nemohl
Navrhl mi, abychom vyhledali jeho přítele Dietricha von Hildebranda, kterého jsem poznal u
paní W.několik měsíců před svou konverzí-a tehdy na mě udělal hluboký dojem. I když se tam
o náboženství nemluvilo.
Ale jeho hluboká duchovnost, jeho rozsáhlé
vzdělání a hluboké lidství, spojené se skvělým
humorem, tůn si hned získal mé srdce.
Šli jsme pěšky do Habsburské ulice a Kem cestou rozptýlil mé námitky-že tak brzy nemůžeme
navštívit universitního profesora, který je
jistě velmi zaměstnaný a já se s ním setkal jen
vot."(Jan 14,6).
letmo.
Kern s nům byl dlouhá léta úzce zpřátePoznal jsem, že osvobození Kristem je jediné
len,
mohl
se odvážit zazvonit u bytu profesora
řešení. Ani trochu jsem nepochyboval. VyznáTen
nás
velmi
laskavě přijal a Když mu Kem
ní svaté Církve se mi vtisklo pevně do duše,
krátce
sdělil,
oč jde, vzal mě Hildebrand do
hlouběji, než jsem přirozeně mohl poznat.
své pracovny, abychom si mohli spolu o samotě
Probudil jsem se s leknutím. Začal jsem se
promluvit...(Zlaceno)
Hetlmut LAUN

’první logicky, ale souvisí s ní fakticky-skutečně. Rozhněvaní bohové mohou být usmířeni
jen nějakým viditelným a skutečným důkazem V minutém čisté isme Váiy doporučili knihu VONÍ- ■
úcty
a vděčnosti - zničením něčeho cenného a
NIKA PECKY: SVETLO
A JL l V 0 T. |
to
bud
prvotin lidských plodin nebo stád. Za
Abystesi udělali trochu představu o důležitosti
své
viny
zaslouží člověk trest, Bůh by byl v
knihy pro každého katolíka, kteprávu,
kdyby
ho zahubil. ׳To právo člověk uznárýmiluje svou viru čí kdo se
vá
a
vyznává
tím, že ničí ne sice přímo sebe,
o ni zajímá, zde pár kapitolek.,,
ale to, co je základem a podmínkou jeho živoIDEA-MYŠLENKA VYKOUPENÍ.
bytí. A k tomu se druží třetí myšlenka: myšler
Hluboko ve vědomí lidstva tkví
ka oběti zástupné. Nevinný může zemřít za vinpocit viny. Touha po očistě a
ného. Je významné, že ve Starám zákoně musí
odpuštění vín, vysvobození,
mít obětní zvíře určité vlastnosti: nikdy není
vykoupení a smíření je základním rysem téměř
obětováno zvíře dravé, nemocné, vadné, nepoživšech náboženských a mnohých filosofických sou vatelné; obětují se jen zvířata krotká, domástav. Druh a mravní výše představ o vykoupení cí, bezvadná a zdravá: ”Tak. pohrdavě se mnou,
závisí na pojetí viny a utrpení jakož i na poj jednáte, praví Jahve zástupu, a přinášíte ukrc
mu Boha. V náboženských soustavách převládá
děné věcí a kulhavá a nemocná zvířata jako
myšlenka vykoupení prostřednictvím nějakého
obětní dar. Mám je od vás přijímat s libostí?’
spasitele, kdežto filosofické soustavy obsahuj ;(Mat 1,13)._______ ________ ~
většinou návod, jak se člověk nebo lidstvo vů- Co obětujeme my Bohu? Který se sám za naše
bec může vykoupit vlastní silou. Ve starých ná hříchy obětoval?_____________________________
boženských útvarech se objevuje spasitel přede
vším jako mytická postava/zvíře, bůh nebo bůh
se zdánlivě lidským tělem/. Tak v Egyptě je to
Švýcarské firmě Kingier-Springer patří nyní
Osiris, v Babylonii Marduk, v Sýrii Adonis, v
Lidové noviny (větší podíl) a německé firmě
Iránu Mithras, v Řecku Dionysos. Anebo se obje• Rheinische Bergische Verlaggesellschaft Rovvuje jako historická osobnost, která se bud za nost a Svoboda.
____________ ______________
Z■
spasitele vydává anebo je za spasi■ Podle židovského kalendáře začat
tele pokládána a bájami opředena.
nový židovský rok 5759 a to 21.září 1998. V
Takoví spasitelé/4ó-téte4/byli Pyth; předvečer tohoto roku-svátek Ros Hosana -se po
goras, Apollonios s Tyany a Mani.
celém světě konaly bohoslužby, ve vlasti v
V náboženském životě Číňanů, Japon• 13 tl modlitebnách, v Praze ve čtyřech.
ců a islámských národů ustupuje my• Pařížská policie vyklidila dum bezdomovců a
šlenka vykoupení do pozadí. ÍJstřed- různých organizací. K obyvatelům patřil také
ní význam má však v Indii: milióny biskup J. Gaillot, kterého zbavil Sv. Stolec úřadu
Indů putují k posvátné řece Gangu, U Beno ni, ardb .Johannesburg v Jžž.A^Axce ,se
usadili karmelitánl. Karmelltánky tam už jsou.
aby se amyli její vodou a tak se očistili od
12.12.se vzdal svého úřadu 1 jiných úřadu sek■
hříchů.
Podle různých filosofických směrů se může člo- retář rakouské bisk.konference Mons.Michal
věk spasit bud popřením životní vůle/budhismus/ Wilhelm, úřad skonči 31.ledna 1999. Rekt:"Nejsem schopen spolupracovat s akcemi této BK."
poznáním sebe samého/Sokrates/, svobozenům z
Prohlásil, že při jednání na salzburgském
pout těla/Platón/, ovládáním představ a smysl- shromáždění
panovalo takové ovzduší nedůvěry
nosti/Epiktet/,plněním povinností/Kant a Ficht« a bezprávnosti, že z celé věd nemůže vzejít
soběstačným úsilím o rozvoj ušlechtilého lidst■ nic
_____________________________
ví/renesanční humanismus/nebo konečně překoná- V římském kostele sv. Ignáce-patří jezuitům-,
ním lidských běd ustanovením spravedlivého spo- sloužil v přeplněném kostele mši sv. podle půlečenského řádu/sociavodního obřadu kard. A .M.Stickler-první po
lisrnus/.
několika desetiletích. Mj.tam bylo přes 240
Myšlence, že lidské : •
mladých kleriku. Kard. Ratzinger prohlásil,že
stará liturgie není prvek rušivý a ohrožující
štěstí, nepřízeň příjednotu, ale dar, který slouží k růstu Tajemrody a utrpení jsou
ného Těla Kristova-Církve. - Při návštěvě
trestám za hřích,jen
chrámu sv.Petra v Římě sloužili dva kněží
vyvolává hněv božstna oltáři za papežským oltářem mši sv.-latinštva, vyvolává u
sky-a při proměňování vína v Krev Páně řekli:
starých národů myš"za mnohé"(ne za "všecky"). Za mnohé řekl
lenku, že ten hněv
sám Kristus (Mt 25,28; Mk 14,24). MŮže clomůže být usmířen
věk měnit slova Bohočlověka?_________________
obětí. Ta druhá my12 mexických biskupů prohlásilo, že začnou vy
šlenka neplyne z
lučovat z Církve únosce lidl-ti často unášejí

TŘI MYŠLENKY VYKOUPEN
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církevní osobnosti.

DOBRODRUŽSTVÍ
S RAFAELEM

Každý pořádný katolík ví, že archanděl Rafael
je ochránce turistů a cestovatelů. Ale Rafael
o kterém chci psát, neměl s archandělem kromě turistiky nic společného; neměl ani křídla, místo bílé řízy měl tričko s obrazem M.
Jacksona na zádech a Marylyn Monroe na prsou
/jak by taky ne/f a místo olivové ratolesti
žmoulal v ruce cigaretu značky Malboro. Bytost právě popsaná byl sympatický mladík, šo•
fér minibusu, který nás vozil několik týdnů
po Americe.
Proč vlastně jezdí lidé do Ameriky? Jednak
to patří k bontonu a k dobrému vychování, a
také proto, aby se hostitel při společenskýď
večírcích mohl chlubit, jak jedinou ranou do
levého oka skolil třímetrového grizly. Dále
se jezdí do Ameriky služebně - to byl můj
případ před dvaceti roky. To se jezdí od jednoho výzkumného ústavu ke druhému, občas se
vypůjčí nějaké vozítko od Hertzů a jede se
podívat na nějakou přírodní atrakci. Do Ameriky jezdí také lidé, kteří chtějí poznat je•
jí obyvatele, jejich zvyky a jejich kraj. Ta•
koví si zpravidla objednají v turistické kan■
celáři organizovaný zájezd,nebo přiletí do
USA, vypůjčí si mobilhane a jezdí si podle
libosti. Má to ale jednu nevýhodu, že řidič
takového vozidla nezná z Ameriky nic, než ne
konečnou silnici, rozpůlenou žlutým pruhem.
A kdo chce vidět víc a koukat taky vůkol, jak
říkával pan Petr Křička, ten může využít slu
žeb společnosti, která za nevelký obolus
půjčí minibus se šoférem, kuchyňské wbavení
a stany a jedte si. A to byl náš případ.
Naše radovánky začly v San Francisku.
Psát Švýcarům o San Francisku je
nošení dříví do lesa. Už mateřské
školky tam pořádají školní výlety
a navíc, krámě Golden Gate, Chinatownu a 120 let starých tramvají
tam není nic zajímavého.
A tak nás pan Rafael nacpal do
svého minibusu-bylo nás 9 ve věku 24 až 74 let-a hurá do přírody. Vyjeli jsme silnicí číslo 4 <
směrem východním. Cesta vede past-|
vinárskou krajinou. Když jsem jeli
tudy před 20 ti roky, hlídali
stáda kovbojové. Seděli většinou
ve stínu stranu,pili Bud,kouřili.
Lucky Lucke a budto spali nebo
hráli karty. Ale letos tam už kovbojové nebyli. Pastviny byly oplocené. Páni rančeři
si spočítali, že je levnější, koupit kilanet
rv drátu, než najmout několik hlídačů. Je tc
škoda, že Američané nechávají vymírat tento

unikátní druh živočichů, kteří byli jedinečnou
atrakcí americké turistiky. Myslím, že dva zj®
posledních jsme potkali v Jacksonu. Seděli v
MacDonaldu, ale neměli kolty zavěšené proklatě
nízko, jak je známe z rodokapsů a z televizních
Johnwaynovek, ani před jídelnou nebyli přivázáni koně. Měli široké klobouky, mírně páchli a
bavili se o koních a kravách.
Po několika hodinách jízdy, kdy se střídaly
pastviny, ovocné strany a lesní porosty, zastavil Rafael u dřevěného domečku uprostřed silnice. Byl to vstup do Yosemitského národního parku. Po zaplacení vstupného jsme se usadili v
jednán z kempů-je jich tam asi 14. Dostali jsme
pokyny, které nám trochu vyrazily dech. Punkt 1.
Doporučujeme návštěvníkům kempu v noci neopouštět stan, jinak je pravděpodobné, že se setkají
s medvědem. Ó hrůzo, představte si, že v noci
se kolem vašeho stanu promenádují medvědi.Když
přece jen musíte jít vykonat potřebu, pak punkt
2 vám radí, co dělat: neukazovat své zuby. To
pokládá medvěd za vyzvání k řečko-římskánu zápasu. Dále - nekřičet. Ani neutíkat. Po několika
minutách medvěd, znechucen pohledem na vás,
odejde. Ve stanu nesmí zůstat parfumové předměty-ani pasta na zuby, všechno schovat do auta,
jinak vám medvěd rozšlape stan i s vámi. V kempech Yelowstonu k těmto nezapsaným návštěvníkům
patří ještě bizon. Nejhorší to ale je v Sequoia
parku, tam jsou medvědi tak agresivní, že jsme
viděli zdemolovaná auta jenom proto, že v nich
medvědi vyčenichali potraviny. V těchto kempech
jsou k zemi zabetonované ocelové bedny, do kterých se na noc potraviny ukládají.
V Yosamitu jsou také lvi, ale ti jsou plaší a
lidem se vyhýbají. Pak je tam několik druhů
škorpiónů, ti plaší nejsou a lidem se
nevyhýbají. Prý nejsou jedovatí, ale
myslím si, raději si s nimi nic nezačínat. Co bylo velmi zajímavé a velmi pří
jemné, že v inventáři yosemitského zvířectva chybí položka komár. A vskutku,
za těch několik dní a nocí, co jsme tam
strávili, jsme nepotkali ani jediného.
.Zato v jednám kempu u Salt Lake City si
'to se rmnou rozdali. 57 píchanců na pravé noze a manželka odmítla pokračovat
v této sysifovské práci počítáním na
ostatních částech těla. A to prosím,
za pouhé 4 a půl minuty než jsme postavili stan.
Co bylo ale nejpozoruhodnější, že manželka měla píchance jenom dva. Na zákládě této skutečnosti jsem vyslovil
,
tři možné domněnky: 1.komáři mají rá' di jen určité krevní skupiny a já jsem bohužel
!vlastníkem jedné z nich. 2.Komáři píchají podle
 ׳tloušťky podkožního tuku. 3. Je známo, že píchá ׳jí jen kamářice a respektují nepsané pravidlo; ženská ženské neublíží. Jsem si jist, že kdyby
; tam byl sv.František z Assisi, jistě by slyšel,'

jak na sebe kamářice volají:"Holky, pojčlte
sem, tady to prima teče."
Když jsme dostavěli stan, vysprejoval jsem
jej antirmustikem, zalezl do něj a hermeticky uzavřel. Jídlo mi tam podávali jako v inkubátoru. Ve dne to šlo, bylo vedro, kanářice byly zalezlé a brousily si sosáky na večerní mejdan.
Yosemitský národní park je oblast v rozloze
asi jako kantón Vaud, v pásmu Sierry Nevady,
v nadmořské výšce 1000 -4000 m. Oblast je
protkaná sítí silnic, které vás dovedou na
rozsáhlá parkoviště, odkud můžete pořádat
půldenní nebo celodenní výlety. Kdo nemá
vlastní dopravní prostředek, může použít doprávu správy parku - zdarma!
Yosemit je z valné části porostlý lesem, na
mnoha místech zdevastovaný lesními požáry,
které vznikly bleskem.
Chcete-li se přesvědčit o nicotnosti člověka
v prostoru a v čase, zaječíte si do nej jižnější části lesa sequoí. Stojí tu vysoké, ma•
jestátní, tlusté jako věž krumlovského zámku,
ale přesto štíhlé svou stometrovou výškou s
korunami,ztrácejícími se často v mracích.
Už Karel Čapek ve svých fejetonech je cituje
jako referenci délky života-jepice půl dne,
sequioa giganta 5 tisíc let. Představte si,
že když pan faraón stavěl sakkarskou pyramidu/270O let př.Kr./, bylo tanuto stranu už
tři sta let. Neuvěřitelné. Kdysi řekl Campollion/franč.archeolog, 1790-1832/:"Svět se
bojí času, čas se bojí pyramid." Možná, že
by se také mohlo říci"Čas se bojí sequoí."
Máte-li dobrou lupu a dávku trpělivosti, můžete si jejich tisíciletou historii ověřit
na pařezech pokácených sequoí, když do nich
uhodil blesk. Vzpomínám si, že na svazích
Holywoodu v Los Angeles je vyříznutá deska
z kmene sequoie kolmo na její délku a tam
jsou napíchané praporky s historickými údaji.
Praporky Ústava a založení USA jsou docela
při kraji. I objevení Ameriky není daleko od
kraje. A praporek, ukazující narození Krista■
je ještě dost daleko od středu desky.
Ale nejen sequoie jsou ozdobou Yosemitu. Pří-:
rodních krás a fotografických lahůdek tu na-;
jdete, co hrdlo ráčí. Zajděte si ke Grand ca■:
nyonu a k jeho přehradě, obdivujte krajkový ‘
hřeben hor nadlMerced River, připomeňte si ׳
damov pohledem na Ragged Peak velmi podobný ;
Materhornu. Zastavte se na parkovišti silnic^
120 a obdivujte Cathedral Peak a Lembert Do-;
me. Ale především si zajedte do Yosemit
;
valey - ráje květeny. Člověk neví, kam se
!
dřív dívat, co dřív obdivovat. Četné vodopá-/
dy/Yosemit 800 m vysoký je pátý nejvyšší na ;
světě/, kaskády, říční zákoutí. Za krkem bolí,;
když obdivujete 1800mvysokou stěnu El Ca- ;
pitan či vrcholky Notre Dame.Proč Bůh nasklá-;
dal tolik věcí na tak malém plácku?
/

S bolavými smysly se vracíte do kempu. Zítra vás
čeká estetický odpočinek. Brzo ráno průsmykem
Tloga ve výši 3.330 m nad mořem se loučíme s 11
Yosemiten a zvolna vjíždíme do Nevadské pouště s
nostalgickou vzpomínkou,že zde vlastně skončila
druhá světová válka. Ale o tam zase příště!
Pavel KOCIAN

APEL
Rozkročen od pólu k pólu
od slunce západu ke slunci východu
apeluji na všechna lidská srdce
aby pozvedla svůj hlas
ze záhrobi všednosti
kde jsme je pochovali
pod balvany myšlenek
pod kamennými náhrobky
hlásajícími, že tu odpočívá
jedno velké srdce
které tlouklo marně
do našeho svědomí
a my jsme ho vlastníma rukama
udusili
ve jménu svobody
ve jménu míru
ve jménu spravedlnosti
ve jménu dobra
ve jménu krásy
ve jménu všech ideálů
všech politických stran
a všech náboženství
ve jménu lidskostí

ó, lidé, rychle zvedněte víko
a vzkřiste to bledé srdce
zavedte umělé dýchání
uvolněte všechno
at může svobodně dýchat
at může svobodně dýchat
Pravda a Láska v nás

obtížné. Nebezpečí však může poznat psycholog
dříve, než choroba vypukne, proto ženy, které k
tanu máji sklon od mládí, mají zajít k psycholoPřipadá nám to nemožné, aby starší člověk.,
govi už kolem 35.roku. Pak je větší naděje na vykterý už má hodně zkušeností, vyzná se v
léčení, protože psycholog může udělat ochranná
situaci a dovede ji ovládnout, met probléopatření, aby choroba buď vůbec nevypukla, nebo
my, s kterými by musel k psychologovi. Ne■
jen v menší míře...
,
...
. Y
!־T,
jen problémy^ ale i nemoci-totiž neurózu■
Ignáce Lepp ;Hygiena duse.

NEPODCEŇUJME NEUROSU!

poruchu

____________________________

JSOU NEURÓZY VZNIKAJÍCÍ PROTI NAŠI v8l!
Paní H. měla nešťastné dětství a mládí
a utrpěla řadu duševních úrazů. V tam je
jádro její neurózy v dospělosti.
Na štěstí se jí podařilo najít místo, odpovídající jejim sklonům a vlohám, navíc
měla nejlepší podmínky k šťastnému životu
Proto se u ní ani v dospělosti neobjevovaly příznaky neurózy, s kterými by byla musela jít k odborníkovi. Ostatním se zdála
trochu zvláštní, někdy byla náladová, tu
a tam ztratila odvahu, ale její neobratnost a "omyly"nepřekročovaly míru normálnosti. Takové maličkosti jí nebránily,aby
žila dobře ve své rodině a v zaměstnání
bez problémů pracovala. Jako jiné ženy s
dětmi šla v 55 letech do důchodu.
Jenže to znamenalo dokonalé zhroucení její osobnosti. Mučily ji nutkavé představy
a přeludy, několikrát jí pomohl elektrošok.
Stačí poměrně běžný duševní rozbor, aby
se poznalo, že ženy mezi 40 a 50 rokem
prodělávají těžkou dobu. Odborníci to
říkají "meno-přestávka", krize přechodu.
Podobá se jiné krizi, kterou prodělávají
mladí v dospívání.
Jedná-li se však o ženy se sklonem k neuróze, nastává nebezpečí, že v přechodu se
náhle projeví vážné nebezpečí neurózy. V
tamto případě se jedná o involutionelní
neurózu,vzniká proti naší vůli.
Zdravá žena prožívá přechod bez
nebezpečí-mění se duševně. Po
delším nebo kratším období najde zase rovnováhu. Ale neuróza, o které mluvíme, je
pro neurotické ženy nebezpečná. Mají totiž od mládí sklon k neuróze. Tyto ženy lehce propadají
duševním chorobám.
Příznaky tohoto druhu neurózy se často ukazuji delší dobu před přechodem"před- meno-přestávka." Tato
neuróza nemá zvláštní příznaky-projevuje se různě.
Ostře se projevuje to,co
bylo v mírné formě v jiném životním období. Léčit tuto chorobu je velmi

co nového ve světě
U poselství k světovému dní modliteb vyzývá sv.

Otec věřící, aby se modlili za kněžská a řeholní
povolání. Tento den budou slavit jednotlivé kalolícké oblastí od 25.dubna do 30.května. -V kázání
vJazilice sv.Petra vyzval tisíce přítomných členu Katolické akce, aby se každý snažil spolupracovat s kněžími pří šíření katolické víry. Mají
ve víře nejen katolicky vyzrávat, ale v rozhovoru
s lhostejnými nebo nepřátelskými lidmi jim vhodně
vysvětlovat pravdy Kristovy._____________________
28.11.vedl olomoucký pomocný biskup Hrdlička
seminář"Křesťanská škola na prahu 111 .tisíciletí."
Seznámil 50 účastníku s dokumenty Vatikánu o
školství. Ve školách se často šíří nejen protinábo
ženské, ale i protilidské názory. Většinou negativ
ní vliv mají na mladé a na děti media. Hybatelem
vyučování ve školách musí být láska. Nakonec
dal biskup účastníkům své požehnání.___________
Jihosudanský biskup z Tcritu.. Paride Taban, žádá
zřízení oblasti pro zákaz letu v již.Sudanu. Letadla totiž útočí na civilní obyvatelstvo.______
Kard.arcib. Schönborn z Vídně, předseda rakous•
ké bisk. konference, vyzval katolíky, aby se nedali znechutit vývojem Církve v alpských repulikách a vzali si k srdci slova sv.Otce, pokud
jde o otázky víry, účasti na mši sv., a nedostatku kněžských povolání. O tom, co je příčinou
tohoto nezdravého vývoje a jak bude proti němu
bojovat, se zatím nezmínil._______________________
V ^Brazílii byla zřízena nová provincie dominikánu. Patronem se stal sv.Bartoloměj de la Casas
(1474-1566). Provincie má 4 kláštery a 9 domů.
Patří k ni 6 biskupů, 60 kněži, 5 bratři,
3 čekatelé, 8 noviců, 10 studentů filosofie
a 13 studentů teologie. Podle údajů z r.1998
je v Latinské Americe 1151 dominilzánů, 12 z
toho je biskupů. Mají 170 klášterů, 34 novíclátů, spravují řadu farností, 42 misií,12
studijních středisek a 31 kolegiíDále mají
4 vydavatelství a vydávají 16 časopisů.
Starají se o 16 rozhlasových stanic a mají
i 1 televizní kanál.______________________
V září t.r. bude v Paraná v Argentině
6.misijní kongres pro Latinskou Ameriku. Přijdou zástupci biskupství.______
Rumunský pravoslavný metropolita Daniel
sí přeje, aby během r.1999 navštívil
zemi sv.Otec.____________________________
Černí věřící ve Philadephii,USA,oslavili
50 let činnosti nadace sv.Martina de
Porrese, která podporuje výchovu mladých
afroamerického původů na katol. školách.
Otec sv.Martina byl španělský šlechtic,mat
ka byla černoška. Byl lékařsky nadaný.

první svaty rok
Křížové výpravy obracely pozornost křestanů
k začátkům křestanství. R.1095 vyhlásil Urban
11.první křížovou výpravu k osvobození posvát■
ných míst z mocí muslimů. Účastníkům slíbil
plnomocné odpustky, tj.po zpovědí odpuštění
trestů. II.křížovou výpravu podnítil r.1141 י
sv.Bernard z Clairvaux:״Rok odpuštění hříchů
je rokem jásotu." Byla to narážka na židovské
milostivé roky._____________ __________________
ROKY JASOTU U IZRAELITÖ

"Hledte, teí nemáme jubileum židů, ale křeslanů,a to je mnohem znamenitější. Za židovského
roku jásotu se vymazaly všechny pozemské dluhy,v křestanském roce, dlahy hříchů; v onom dostal dlužník zpět svůj majetek, v tomto dostává nebeské statky; tam dostali otroci pozemskou
svobodu, zde se osvobodili z moci dábla a dostali nádhernou svobodu děti Božích."
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Středověk siuvědomil přechod Starého zákona
do Nového-je to vidět na bočních stěnách
Sixtinské kaple. Hodně se o tom kázalo.
Odpustky časných trestu dostali i ti, kdo v 13.
st.bojovali proti kacířum-waldenským a albigenským. Přednost mělo osvobození sv.země.
Částečné odpustky dostali ti, kdo budovali kos•
těly, nemocnice, silnice, mosty a tyto odpustky
podněcovaly lid k práci.
V 13.st.STREDOVEK VYVRCHOLIL
Západ je politicky, sociálně a nábožensky jednotný. Kvetou města, university, obchod i umění.
K nebí se vzpínají gotické chrámy. Ve svých
Summách sebral sv.Tomáš Akvinský filosofické
a teologický poznatky své^ doby. Rozvíjela se
obrodná hnutí Františkánu a Dominikánu. Spirituálové, potulní kazatelé a poustevníci snío věčnémmíru, o věku Ducha sv.-podle proroctví G.
da Fiore. Víc než moderní člověk si křesťan
středověku uvědomoval hruzu hříchu, snažil se
o odpuštění. Rozlišoval mezi hříchem, který se
vymaže ve svátosti pokání a trestem za hřích,
který se dá zkrátit či odstranit dobrými
skutky, pokáním a odpustky.
Když muslimové r.1244 dobyli sv.zemi,. naděje
na získáni odpustku povadla. Očekávali konec
světa r.1OOO-a pak na konci každého století.
Před r.l3OO byl neklid zvlášť mocný. Ovzduší
bylo naplněno očekáváním mimořádných milostí.
Od úst k ústům se vyprávělo, že u sv.Petra do
stanou věřící zvláštní odpustky.
Kronikář sv.roku-kard.Jacobo Stefaneschi píše:
"Podivuhodné! Skoro celý 1.leden bylo taj ernství velkého odpuštění skryto. Ale když popadalo
slunce a umlkla noc, postupně se Římanům toto
tajemství odhalovalo. 1/ houfech spěchali k bazilice sv.Petra, tlačili se k oltáři tak, že
bylo obtížné dostat se až k němu. Jakoby se báli, že koncem dne í tato milost-nebo její část

Židé ve St. zákoně slavili každý sedmý rok"rok
odpuštění dluhů"( Dt 12,1-11.) 50 tý rok byl
"rokem klidu"(Lev 25,9-13) Ohlašoval jej zvuk
polnice( Jobel). Toto slovo má víc významu:
roh, hlahol, jásot, osvobození. V překladu
Písma z hebrejštiny do latiny užil sv.Jeroným
latinského slova"jubileum".-Rok začal slavností stánku- jom Kippur-den smíření. Tu jedinkrát v roce vstupoval velekněz do svatyně
a vyprošoval si pro židy odpuštění hříchu.
Tento Mojžíšův předpis měl zajistit společenský řád, spočívající na rodině a majetku.Odpočívat měli lidé, zvířata, pole i vinice. Žádal־
li původní majitel nebo jeho potomci o navráce
ní majetku, musel se mu vrátit, neboť přece
nikdo není naprostým majitelem-všichni jen
užívají daru Božích. Židovští otroci se museli
propustit, protože Buh osvobodil Židy z egypt
ského otroctví. Každý Zidje služebník Boží.
Další stopy v knihách St. zákona o roku odpuštění nenajdeme. Ale v Novém zákone vypravuje sv.Lukáš o kázání Páně v Nazaretě.
(4,16-21). Pán četl z proroka lzaiáše(61,2):
"Duch Páně na mně spočívá, protože mě pomáhaly
poslal mě hlásat chudým radostnou zvěst, vyhlásit zajatým propuštění a slepým navrácení
zraku, utlačovaným dát svobodu, vyhlásit milostívý rok Páně.״-Začal k nim mluvit :״Dnes se
splnil tento výrok Písma, který jste právě slyšeli
MILOSTIVY ROK JE ROK JASOTU(jobel), rok
spásy, říkávali dříve křesťané. Neznamenalo
to pro ně vysvobození z vězení či z otroctví,
ale osvobození od viny a trestu;ne odpuštění
dluhuj ale odpuštěhříchů a smíření s
_
íKJMM
Bohem i s lidmi. Rok
svobody a radosti,
výročí, které se
pravidelně vrací.
Na tuto podobnost
upozornil cjenerál
Dominikánu Hubert
z Romans. I ten povzbuzoval ke křižáckému tažení r.
1267 a dal řeholníkum pokyn, jak od
pustky křížového
tažení přirovnávat
k jubileu Židu.
Vatikán středověku bylo město, opevněné hradbami a věíemi, r. 1493.

zmizí. Nevíme, zdali je tam táhlo kázánj o
stoletém výročí nebo přišlí sami čí kvůli
nebeskému znamení-což ke nejpravdepodobnej
ší...po těchto začátcích mohutněla víra,
přibývalo poutí měštanů í cizinců..."
Stejně vypráví Guglielmo Ventura: "R. 1300
putovalo do Ríma nesčetné množství mužů a
žen všech křestanských stavů, z východu í
ze západu a prosili Bonifáce: Dej nám své
požehnání než zemřeme." Bylo to v pravém
slova smyslu lidové hnutí, nikdo jim nic ne
sliboval, nikdo je tam nevolal.
PAPEŽ BONIFÁC Vlil.BYL DOBRÝ PRÁVNÍK
a gřísný státník(1294-1303) -opak svého přec
chůdce, sv. Celestýna V., zbožného mnicha,
který o vladaření neměl potuchy a pod vli
vem Bonifácovým se brzo vzdal. Proto ho
Dante umístil do pekla, ovšem i Bonifáce,
kterého obvinil ze svatokupectví a nepřátel
ství vůči císaři. Papežskou autoritu však
Dante nenapadl. Bonifácem VIII. dosáhla bo
hovláda papežství vrcholu. Nikdo před ním
a po něm si nedělal nárok i na světskou
vládu. V proslulé bule UNA SANCTA z r.
1302 citoval papež sv.Cypriána z Kartága:
"Mimo Církev není spásy!" Rok poté ho ponížil jeho úhlavní nepřítel,francouzský král
Filip II .Sličný!pochopové krále papeže zpoličkovali-af doslovně nebo v přeneseném slova smyslu-a toto ponížení nepřežil a už r.1303 zemřel.
Nyní stojí na vrcholku své moci.
ZSkJGí
Zírá na nesmírné zástupy poutníku, co s nimi? Nevolal je. Radí se
s kardinály, dá prozkoumat archivy. Takový případ tu ještě nebyl. Někteří poutníci
však tvrdili, že zvyk sv.roku se ujal r.1000
za papeže Silvestra. Konečně tomu uvěřil i
papež, a vyhlásil bulou l.sv.rok. Bula za
číná slovy: "Děrná zpráva starých praví, že
kdo vstoupí do baziliky knížete apoštolů,
ten obdrží velké odpuštění..." Dva měsíce
váhal, radil se,až POCHOPIL DUCHA ČASU
Tak bezděčně hluboce ovlivnil rozvoj náboženství, politický a kulturní život Západu.
Sv.rok obrodil křesťanstvo, zbratřil národy;
bylo to jakési mírové hnutí, neboť ve sv. ;
rok byly zakázány války a spory. V pros-;
tém poutnickém oděvu putovali bohatíi chu-;
dí, šlechta i měšťané-a co bylo do té doby ;
neslýchané-od samého začatku putovaly i
;
ženy. Sv.rok rozšířil obzory poutníku a
;
podnítil mnohé k hudebním skladbám, ke
;
spisům a uměleckým výtvorům.
Kardinál Stefaneschi píše, že po slavných [
bohoslužbách u sv. Petra vystoupil na ambo!
(předchůdce kazatelny)papež, a po kázání ]
přeplněnému kostelu položil bulu na oltář j
nad hrobem sv. Petra-jako"dar knížeti apošj
tolu". Tím chtěl zdůraznit původ své moci a]
autority jako nástupce sv.Petra, prvního
papeže. Text buly dal vytesat na mrámoro-«
vou desku, ta je vedle sv.brány vlevo v j
předsíni baziliky sv.Petra. Originál je v
«
archivu dámské kapituly.
«

 זBulu napsal 16. února v Lateráně,tehdy sídle pa-

pežů, ale datoval ji 22.února na slavnost Katedry
sv.Petra a u sv.Petra ji také položil.Zdurazňovala směr jeho politiky a jeho nástupnictví na stolec:
sv. Petra. V bule se slova"jubileuml,či,,rok jásotu"
nevyskytují, ani se nezmiňuje o židovskérr^Jotfelu'.1
K lítosti nad hříchy a zpovědi patřila k plnomocným odpustkum i zbožná návštěva hrobu obou apoš
tolu. Římané je museli navštívit 3Ox za 30 ruzných dnu, cizinci jen 15x-vejit dovnitř a ven, dny
nemusely po sobě následovat.
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Týž den sestavil papežův písař okružní list pro
současné i budoucí křesťany, v němž vysvětlil
nový pojem "indulgentia"־vysvobození. K textu buly byl připojen verš, který se měli křesťané
naučit nazpaměť:
"Rok staletí byl v Římě vždy rok Jubilejní,
hříšníkovi k osvobození, litujícímu k odpuštění.
Bonifácem k tomu zmocněný a jím potvrzený.
Kostrbaté veršíky vštěpovaly lidem v kázáních a
na náměstích potulní kazatelé. Do kamene vyrytý
verš je nad pravým vchodem do dómu v Sieně.
Ten rok vypuknul v celém křesťanstvu nesmírný
jásot-byl to "rok velkého odpuštění". Název
sv.rok se vynořil až r.1400.
Kardinál Stefaneschi(127O-1343)píše ve své kronice, že zpráva o sv.roku se bleskem rozšířila v
Itálii, v Uhrách a v Německu, lidé se ve velkých
"houfech vydávali na cestu, jako když
táhne vojsko nebo roj včel.". Očitý svědek, Giovanni Villani, píše ve své kronice!'Ue£ká část tehdy žijícího křestanštva, ženy, muži í dětí-zamkli domy a
vpr*
šlí společně zbožně k slíbeným odpustktim1.'
Pohnutkou ke sv.roku byl především KRISTUS.
Chtěli oslavit rok Kristova narození-i když o tom
bula výslovně nepíše. Je to v dodatku od kardiná•
la G.Monaca a odpovídá to františkánské zbožnosti, oduševňujicítehdy křesťanstvo. Zdůrazňovala
hl. Kristovo člověčenství.
Bonifác chtěl také posílit vážnost sv.Stolce.Aspoň
na začátku tam nebyla stopa po vypočítavosti.
Venturovo tvrzení, že před oltářem sv.Petra sbírali klerici dlouhými měřicemi peníze, je přehnané.
C.Villani p1še:"V roce jásotu vzrostl církevní poklad a díky obchodu Římané zbohatli." Kardinál
Stefaneschi udává-51.000 zlatých fiorinu, ale připojuje, že to byly většinou malé mince z různých
zemí-tedy od chudých lidí zdaleka.
Peníze použili k udržování obou bazilik, část ke
koupi pozemku. Papež byl vynikající organizátor.
Sám pečoval o nákup potravin a zásob, kontroloval ceny, zakázal cla. Villani píše: "Každý měl dost
potravy a byl spokojený, koně i lidé. Bylí trpěliví, nerámusíli a nehádali se. Sám jsem to viděl"
KOLIK POUTNÍKU DO RÍMA PŘIŠLO?
Někteří kronikáři6 např. K. Vintura, píše o dvou
miliónech poutníku. Je to přehnané. Rím měl asi
50.000 obyvatel. Kde by umístili poutníky, kteří tam zůstávali většinou aspoň 15 dnP Chtěli získat odpustky. Villani dodává: "Po celý rok bylo v
Římě kromě občanu na 200.000 poutníku; nepočítaje ty, kteří Římem jen procházeli." 0
Je jisté, že od vlády římských císařů takový
příliv poutníku Rím dosud neviděl.

Celé město se vyzdobilo. Poj
y Německu se stále stupňuje
stavilo S.Maria sopra Minerj
počet umělých, potratu, hl.
va, obnovilo kostel s.Maria
když se u nenarozeného dítěin Araccoeli. S úžasem zírá- te zjsstí porucha, smí se drtě zabít í po 20.měsíci těhotenství.
li poutníci na nádherné moIe to v souladu se zákonem o dědičností, který platí v Německu od
saiky v římských bazilikách. t.l9952par.218 L Ročně přežije tento zákrok asi 200 dětí.
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Arnolfo di Cambio vytvořil
Zákon o zabijem nevylecitelne nemocných(euthasie)není v Anglii
nový. R.1936 tak zabil královský lékař lord Dawson krále Jiřího
figurky pro Betlém v Maria
V.na žádost krále. Ten také v poslední vůli nařídil, že se nesmí
Maggiore, ciboria( nádobky
na sv.hostie) pro kostely sv.
za něho sloužit bohoslužba-to se nedodrželo. Když cestou kg kaPavla a sv.Cecílie, náhrobek tedrále s sebou vůz s rakví trhnul, spadla z rakve koruna a
kříž na níse pádem zlomil.-ľ želívském klášteře premonstrátů se
Bonifáce V III. v podzemních
pořádá od J8.1-22 .1.kurs(ne exercícle}pro kněze. Na programu
hrobkách sv.Petra.
jsou přípravy na sv.rok 2000 a přednášky o sv.pokání-sv.zpovědi.
Malíř Giotto namaloval nový
obraz pro baziliku sv.Petra- Evropský parlament a ministerstvo se sjednotilo na rámcovém programu o výzkumu, podle něhož by nebyly zakázány pokusy s lidskýten je nyní ve vatikánské
obrazárně-a proslulou mosai ־mí zárodky, tj.o klonování. 0 tomto hrůzném nebezpečí umělého
ku Navicella.tj.člunek apoštc rozmnožování lidí vyšel ve vlastí román od Ken F o Helia :Třetí
dvojče. Podle této knihy byl natočen í film-byl v televizi._____
la na Genezaretském jezeřeSv.Otec vysvětil novou posluchárnu na Urbanově papežské uninyní v předsíni baziliky sv.
Petra. Na obou je dárce,kar versitě v Římě. Při tom prohlásil, že Církev mugí zvednout hlavu v duchovní oblasti v postmoderní době. Je důležité, aby ve
dinál Stefaneschi. Byla to
vedoucí osobnost římské šlecb změnách společnosti a kultury si věřící uvědomili spojení víry a
rozumu-jak o tom píše poslední encyklika. - D Jemenu zastřelil
ty a papežské kurie( vlády )>
muž tří řeholníce, pracující v domově pro staré a nemocné osoby.
podporoval umělce a přátelil
Podezření padlo na 22 ti letého muslima. -K případu býv.diktatose s nimi.
Sv.rok povzbudil i básníky- ra Pinocheta vyzvali biskupové v Čile obyvatele k jednotě a smíření. Biskup z Punta Arenas chce,, aby se zabránilo rozdělení
nejvýznamnější je DANTE.
země a národa a aby se vyšetřilo, jestli byla během diktatury poV díle Vita Nova se ptá
rušena lidská práva. Pinochet bojoval proti komunistům, ovšem
poutníku:"0, vy cizinci,
zdaleka ne tak surově, jako komunisté v zemích, kde byli u moci
proč jdete tak zamyšleně?"
Zřejmě patřil i on k zbožným "Církev by se nemusela tolik starat o politiku, ale o to, aby
se zlepšili křestané, kteří budou lepší politiku dělat ,"řekl
a rozjímajícím poutníkům.
Zážitek sv.roku na něho za- fuldský arcíb.J.Dyba účastníkům KLUBU kard. Höffnera v Bonnu.
působil tak, že složil mohut- Dodal:"Biskupská konference má 14 komisí, které na papíře zaujínou Božskou komedii. Děj se mají stanovisko ke všem možným otázkám, ale kde je papír o Bohu?
0 posledních věcech člověka(smrt, soud, nebe peklo, p.r.)? 0
odehrává na pašiový týden
obrácení k $ohu?" Před členy-katolickými poslanci, zástupci podr.13OO. V geniálním vidění
putuje Dante očistcem a pek- niku a úřadu aj.se zmínil o dvou přáních pro novou vládu:"Za
prvé očekávám,že absolutní přednost budou mít potřeby rodiny.
lem k nebeskému ráji.
Za drahé doufám, že se bude bojovat proti prapríčinám rozpadu
Tento svátý rok zesílil prohodnot a proti mravní nevázanost."_______________________________
žitek jednoty křesťanstva,
Hladovících dětí v Nikaragui přibývá. Karmelitky v Bario Santa
všichni lidé-bez rozdilu-se
sjednotili ve víře a v modlit Roda-předměstí v hl.městě Managuy, se starají nejen o tělesnou
výživu těchto dětí -! ale i o jejich duše. - 14.srpna bylí ve vsí
bě za živé a mrtvé.
Také Giovanni Villani napsal El Kaheh v oblastí Shanu v Egyptě zavraždění dva křestanští koptc/vé. Policie nezatkla pět muslimských vrahu, rale stovky křestasvětovou kroniku, dále jiný
nu, mnohé mučila a snažila se jím vraždu Koptů podstrčit._______
Florenťan. Dino Compagni a
Mezi
indickými prostitutkami je 30 proč.děvčátek pod 14 let,jak
konečně neznámý Španěl,
zjistilo středisko pro lidskou práci v New Delhi. Věk dětských
autor prvního románu ve
prostitutek se stále snižuje, dnes je průměrný věk 11-12 let.
španělské literatuře El Libro
del Caballero Cifar.l ti při-, Středisko se domnívá, že by se situace zlepšila,kdyby se zlepšilo školství a všechna děvčata by mohla chodit do školy._______
šli na sv.rok do Ríma. Jako
Podle brazilské oficiální komise prožrali termití břevna stropu
Dante i oni postavili do
kostela tak, že se 5.září zřítil na 1.500 věřících-500 osob to
středu ־svých děl sv.rok.
zranilo, některé těžce, 25 osob to usmrtilo-.\l Kongu־׳Brazzavile
Pro ně a gro většinu jejich
současníku to byla tak vzru- bylo zavražděno 6 členu zprostředkovací komise-zřejmě ozbrojenou skupinou býv.presidenta Bernarda Kolelase. Zavraždění byli
šující událost, až se domníčlenové různých církví, chtěli zprostředkovat mírové řešení sporu.váli, že stojí na začátku nového období světových dějin. Podle názoru dvou třetin Britů je Internet nebezpečný pro mravnost. 50 proc.se bojí, že vlivem internetu stoupnou podvody,pro
Podle E.M.Jung-Inglessiové:
30 proč.je to národní nebezpečí. Všichni se shodovali v tom,že
VAS HEILIGE JAHR IN ROM.
internet usnadňuje přistup k surové pornografii i dětem. Takése
{Vydalo Vatikánské nakladajím šíří pravíčácké(a jistě i levíčácké) názory.
telstvi.
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OČ SE MLADÍ ZAJÍMAJÍ

Vedoucľmuslimských talibánu Mohamed Omar
v ׳Afganistanu prohlásil v rozhlase,že budou • Důležité je vzbudit u dospívajícího zájem, dát
potrestáni ti muslimové,kteří se do dvou měmu úkol, na který stačí a při jeho splnění je
síců nenaučí bez chyby pět denních modliteb- hrdý. Ovšem vhodný úkol a ne tak, aby mu propadl
veršů z koránu. Milice ministerstva pro šínastálo - např.sport nesmí ničit důležitější
ření ctnosti a boji proti neřesti potrestají
úkoly pro život. Každý zájem, každá snaha, kažkaždého bičováním, kdo se tomu nenaučí i
dý cíl má mít své vhodné místo.
imáma, který je povinen tomu naučit._____
V klášteře kartuziánů v SeibranzulAllgau-Ně
NEBEZPEČÍ TELEVIZE.
mecko) vysvětili na kněze V.M.P0kalla(28).
Dnes většinou klesla televize na úroveň ani ne
V tomto nejpřísnějším klášteře Církve jg
tak zábavy, jako spíš nesprávného ovlivňování.
37 mnichů( 73 knězi, 19 bratři a 5 noviců.)
Chce za každou cenu získat diváky - někdy i za
K věčným slibům je připustí po 7 a půl roce.
cenu toho, že ponižuje rodiče, ponižuje policii
Podle biskupa Krenna( proti kterému sedne! ponižuje kněze, vysmívá se zdravým hodnotám.
ostře útočíjchyběl v Dialogu pro Rakousko
Jak v různých rozhovorech, tak ve filmech nebo
v Salzburgu"prostý lid, mládež a nová spozábavných programech.
lečenství." Navíc tam bylo prohlášeno leccos
Je
jistě, že jsou i špatní rodiče, špatní polico vůbec nesouhlasí s katolickou vírou. Bisčisté, špatní učitelé, špatní knězí...Člověk má
kup Kapellari upozornil, že tam bylo mnoho
rozdílů v názorech,  זmezi biskupy a Římem sklon k horšímu a čím je jeho postavení vyšší,
tím je náročnější a slabý člověk někdy pod jeho
"Musíme brát úkoly učitelského úřadu váztíhou poklesne nebo docela padne.
něji, než se to stalo zde. "Arcib. Eder post־
Dítě se musí naučit rozlišovat. Nesmí být pro
rádal mezi účastníky misijního ducha.Řekl
něho vzor vtipný zpustlík, nevěrný manžel,
v kázání: "Nemůžeme dokazovat lásku a misurový policista, kněz, který zradí své poslání
losrdenství na účet pravdy."______________
Obratnými otázkami přijde mladík či dívka sami
Sv.Otec varoval před lim, aby se na roveň
řádného manželství a rodiny stavěla manžels^
k správnému pojetí a ještě je to naplní sebeví podobná společenství(konkubinát, homos e
důvěrou. K vlastnímu názoru spíš člověk přilne
xualíta ap.)Také odmítl potrat a zabíjeni
než k tomu, který mu někdo předal.
lidi ze soucitu."Je to útok na lidstvo!”
POCIT DÔLEŽITOSTI
Tibetské středisko v Hamburku sděluje, že
je správný i u menších dětí, ale nesmírně důlev Německu stoupá zájem o budhismus. K
žitý je u dospívajících. Někdy můžeme znát
uvedení do budhismu Dalai Lamou na bývsprávnou odpověd na nějakou otázku, ale přesto
vojenském cvičišti u Lüneburger Heide se
očekávalo několik tisíc návštěvníků._______
se zeptáme dospívajícího na jeho názor. Je-li
Pravoslavný metropolita Filaret tvrdí, že
mylný, ptáme se dál, až mu svitne, že papouškuse Bílá Rus duchovně obrazuje. Loni
je cizí a nesprávné názory.
stoupnul po čet rfarnosti z 360 na 1065,je
Staré přísloví říká, že nikdo neví, co umí, dotam 14 klášterů-místo 1-a 5 kněžs.seminářů.
Roste tam i počet katolíků a protestantů.
kud to nezkusil, či lépe, nepokusil se o to.
Jenže jen málo lidí se pokouší jít vlastní cesIslámská lidová vláda na severu Sudanu or.
tou. Vyžaduje to námahu. A člověk nemiluje náganizovala v červenci m.r.v mešitě v Khar
tumu obřad, při rjěmž přijalo islam asi 1600
mahu - musí mít silný podnět - a takový podnět
křesťanů a pohanu,kteří uprchli před hlaje u dětí různý. Někdo chce vyniknout ve sportu,
dem z jihu. Napřed je zavřeli do"mírového
jiný v umění, někdo chce být první ve škole,
tábora" a dostali jídlo jen když se rozhodli
jiný se kasá svými úspěchy u děvčat. Zaměřit
přestoupit k islamu. Ptali se sudanského vydětstou ctižádost ke správnému cíli, nadchnout
slance ve Francii na tyto praktiky ,cynicky:
ho k tanu, to je sice namáhavé, ale pro další
odpověděl, že uprchlíci věděli, co je na se
život dítěte důležité. A hlavně, k čemu má naveru čeká a mohli odejít, když se nechtěli
dání,
nač stačí jeho
stát muslimy. V září m.r.vykoupil CSI 640
síly. V dospíváotroKj z jihu od muslimu na severu,"kus"
ní se často
za 180 marek(cena 3 krav).Podle této křesukáže, k čeťanské organizace je na severu 70.000otroku
mu má dítě
Na synodě o Austrálii a Oceánii ve Vatikáne
sklony. Má vlomluvila řada biskupů o nebezpečí ekumenismu.
hy pro vychováArcib.Basile Moussa Daoud zé Sýrie řekl, že
telství? Pro vě
jeho církev,jedna z mnohých na východě,sotva
du? Co ho zajípřečká 3 .tisíciletí-Hej ně 1■ ostatní vých.
církve, protože ye rozdrtí islam. Z 50 proč,
má? Co obdivu'kleslpočet na 10 proč. ,ve většině arabských
je? 0 čem mluví?
států na 2 proč i méně.-Biskup E.Desmonbez
Kdo ־ie jeho ideálem?
z Kambodže řekl, že po 15 ti letech vlády Pol Pota

"י

Církev oonuilji 7 otavili e- ber e si naučení 7 minulosti.

TY JSI SKÁLA!
LEV X I I
__________________________
Po Piu IX. který za své předlouhé vlády prožil nesčetné problémy, svolal I. Vatikánský
sněm, předčasně ukončený k vůli prusko-francouzské válce a důležitý tím, ze bylo vyhláše■
no dogma papežské neomylnosti, nastoupil mirnějsi Lev X lilu Za jeho vlády se spis vyskytovály problémy sociálni než politické.______
V polovici min.století se začala pomalu vynořovat otázka dělnictva. V Anglii továrny zaměstnávaly muže, ženy i dětí, za nelidských
podmínek museli pracovat někdy i 12 a víc hodin, propast mezi bohatými podnikateli a chudýni, bezbrannými dělníky se prohlubovala.
Není divu, že Komunistický manifest měl takový ohlas. Lev XIII.viděl tyto problémy a rozhodí se dělat, co bylo v jeho moci.
Středověké cechy tento problém správně rozřešily. Pečovaly totiž o hospodářské i náboženské potřeby řemeslníků a jejich zaměstnánců. Tovaryši byli jako členové rodiny. Jenže
nové stroje připravily mnoho zaměstnanců o
práci, museli si ji hledat v továrnách. Není
divu, že tito vykořisťovaní dělníci se ochotně připojili k demagogům, hlásajícím násilný
převrat. Sami jsme zažili, že místo továrníka vykořisťovatele nastoupil jiný vykořisťova
tel - totiž stát. Ten neměl konkurenci jako
zaměstnavatel. Násilný převrat odsoudil Lev .
encyklikou r.l878/Apostolici numerist/. I car
Alexander II., jehož trůn podrývali nihilisté
dal tuto encykliku číst v pravoslavných koste
lích. Ovšem r.1881 byl zavražděn. Poté vydal
papež encykliku Diutumum-v níž z Písma i z
rozumu dovozuje, že vládní moc pochází od Boha a ne od lidí. Vláda a ti, co mají moc, se
musejí řídit božími přikázáními a jsou za
blaho svých poddaných odpovědni. Ovšem zavrhnul tyranství. Svoboda má být rozumná.
RERUM NOV A RUM -15.května 1891.
Byla to první moderní encyklika. I před ní vy
dával Pius IX.různé pokyny, ale ne encykliky.
Sám papež se jí řídil také. Pomáhal mu tzv.
"haléř sv.Petra", sbírka mezi katolíky.
Co v této encyklice stojí? Zaměstnavatelé
jsou povinni pečovat o hmotné a duchovní potřeby zaměstnanců. Mají jim dát takový plat,
aby mohli uživit i svou rodinu. Mají se starat o zdravé příbytky zaměstnanců. Nemají je
přetěžovat příliš ■dlouhoupracovní dobou.Stát;
má zajistit zdraví a život zaměstnanců vhodným pojištěním - jak v nemoci, tak v pozdějším věku. Přísně se má dodržovat pracovní volno v neděli a v zasvěcené svátky.
R.1889 přijal v říjnu 2.000 francouzských děl•
niku.Na podzim přijely tři výpravy,abv mu poděkovaly-asi 20.000 osob.Z četných zemí přicházely díky-z českých zemí 12 tis.podpisů.
j

NEBOJMESEDUCHA DOBYl
cues na západě často slyšíme, že křesťanství musí odolávat duchu času. Jedni říkají, že krize víry souvisí s poměšťanštěním, zrychlením životního rytmu a ztrátou•patriarchálního způsobu
života; mají strach ze všeho nového a
drží se nějakého řádu a"zdravého lidského rozumu."
ť7
Zdá se mi, že Rusko i Západ přestává
být"konservativní". U nás je to úplně
jasné. Ruská vesnice se s úspěchem
zničila už za Stalinovy kolektivizace
a ničí se dál. A přece zůstává tato
zmučená a vyčerpaná vesnice bez kostela a bez kněze, v níž žijí jen stařeny
a nemocní pijáci, dodnes křesťanská.
Ale náboženské znovuzrození se uskuteě
ňuje ve městech a to ve velkých střediscích jako je Moskva, Leningrad, Kijev...
Pokrokoví lidé naší doby nacházejí Boha, ti lidé, které"zkazil" nezdravý a
uspěchaný život města a vyčerpal i vykořenil nihilismus. "Kde je však nebezpečí, tam roste také záchrana",řekl
Hölderlin.
Náboženství je dnes světový názor"pokrokových "a ne "konservativnich "lidí.
A k "duchu doby": podivuhodné je, jak
to, co se zdá nemožné a oo dějiny zavrhly, se náhle stává střediskem dějin.
Podobenství o kamenu, který stavitelé
zavrhli a který se stal kamenem úhelným/Ľk 20,17/se dnes nemusí použít jen
na jednotlivé světce, ale na"ducha času" Kirkegaard a Nietzsche byli samotáři a jejich myšlení platilo jako nečasové, samotář byl i Dostojevskij a
později Gogol, až našli spásu v evangeliu.
Pokud jde o dnešní ruskou kulturu, jak
oficielní, tak neoficielní, je prostou•
pena křesťanskými motivy a hodnotami.
Nebojíme se "ducha doby ".Pro nás se
stal andělem věčnosti
GoroíívA

••••••••••••••••••••••••••e

.Profesor etiky na teol.fakultě ve Vídni
Dr.Dr.Robert Prantner vydal knihu Freimaurerei und Kirche sind unvereinbar/Christiana
Verlag/, v níž vytýká Církvi, že její hodnostáři spolupracují se svobodnými zednáři.
Byl ze svého místa propuštěn-přednášel etiku-vytýká se mu antisemitismus, a musí vrátit odznak maltézských rytířů. - Boj proti
kard.Groerovi začal, když už byl 10 let
arcibiskupem ve Vídni, ale propustil ze
služeb arcibiskupství dva svob.zednáře.

NOVINKY

Nova pilulka pro muže Viagra vynasi anglika
ské církvi měsíčně pul druhého mflřónu frs.
Deník Times tvrdí, že je to výnos, který jí
plyne z lékárnického koncernu Pfizer._______
\J Polsku, už není nutné, aby se snoubenci dali napřed oddat na úřadě,stačí kostel. Je to
výsledek konkordátu Polska s Vatikánem. Naše,
vlast a Slovensko zřejmě leště smlouvu nemají
Vedení katolické Církve ve Francii nedovolí,
aby se ty kostely, které nepoužívá, měnily v
mešity. Kdysi předal kostel býv.arcibiskup
Etchegaray v Marseilli 'muslimům zameši^u,pra
testovali ostře i nekatolíci. Část muslimu z
býv, franc, kolonií, která přešla do Francie,
ztratila víru, ale část mešity chce. Pověřenec
pro islam ve Francii, františkán Gwenole Jeug
set v Paříži řekl, že kostely se pro mešity
ani nehodí.-Lékařská komora v Německu žádá,
aby se přesně označil tzv.potrat v pozdním
těhotenství. Je-li dítě mimo matčino telo
schopné života, nemají se takové potraty, s
nepatrnými výjimkami, provádět. - I když počet katolíku stoupá, nestoupá zároveň s počtem obyvatel země. Před 25 r.bylo ještě 18,2
proč, katolíku, dnes je podle kard. Tomka jen
17,3 proč. Katolíku přibývá hl.v rozvojových
zemích, ubývá jich v průmyslových oblastech
V Německu žije 750.000 muslimských děti a do■
spívajících a 3 mil.muslimu. Mají spoustu od■
boček, spolku, střešních organizací. Dětí vět
šinou navštěvují školy koránu, které jsou
skoro v každém městě. Nyní rozhodl hlavní sou
v Berlíně, že Islámská federace splnila všech
ny požadavky pro nábož. společnost a muslimské dětí mají právo, aby se islam vyučoval ve
škole. Je to krok k zapojení Islámu do křeslánské Evropy. Kdy budou mít křestané stejne
práva v muslimských zemích?
__________
Pokusy na opicích dokázaly, ze droga ecstasy
ničí určité nervové buňky a to v zhuštění,
běžném u člověka. Odborníci vyšetřovali 16
osob, které braly často ecstasy a stejný počet kontrolních osob. Zjistili, že v esctasy
skupině nervové buňky vyráběly méně látky
Serotoninu než druhá skupina. Zvláštní bylo,
že drogovaná skupina tuto drogu už celé měsice nebrala, přesto porucha trvala. Z toho
se soudí, že následky jsou trvalé a nedají se
odstranit. Nedostatek serotoninu má za násle•
dek deprese a poruchy paměti.______________
Před lety povolila nizozemská vláda sňatky
homosexuálům a lesbičkám. Nyní jím povolila
adoptovat děti-parlament to má ještě schválil
a zákon se pak vyhlásí před r.2000. Podmínko
pár musí žit spolu nejméně 3 roky a už o dít(.
rok pečuje. Smí adoptovat jen nizozemské děti
Arcib. K.Otčenášek dostal od rektora Vojenské lékařské akademie v Hr. Králové za svou
práci ־při výchově vojenských lékařů a lékařniku zlatou medaili .-Sv .Otec přijal pozvání slo
vínského presidenta Milana Kučana k návštěvě
země. Byl tam r.1996. Je tam 80 proč.kotol.

I Konstantínopolský(Istambul) patriarcha

BartoloI měj I.,vyhlásil v chrámě sv.Cyrila a Metoda v
' Praze nezávislost české a slovenské pravoslavné církve na jeho patriarchátu. Metropolitou
se stal pražský arcib .Oorotej. Samostatnost už
vyhlásil moskevský patriarcha r.1951, zřejmě
nezávislost na Moskvě,nyní je uznána světově.
Britské nakladatelství Harper Collins vydalcgg
Písmo sv.v novinářské úpravě. Např.nápisy:
"Diky za neděli, Buh nařídil vikenď'ap. Je to
spis humorné než skutečné Písmo, ale je to
originál.- V Polsku je úředně zapsáno asi 150
sekt, více méně náboženských.-Církev na Filipinách chce také spolupracovat na přípravách
proti přírodním katastrofám. Tajfuny letos zpik
stošily devětkrát zemi. - V české republice pracuje mnoho cizinců jako knžží. Hl.Poláci a SlovácZ.-Zuzana Renčová-Nováková napsala otevřený dopis senátorovi Bendovi. V něm protestuje proti tomu, aby se jméno jejího zesnulého
otce Václava Renče, vynikajícího katolického
spisovatele a básnika, špinilo pomluvami, zřejmě ho obviňuji z udavačstvl-jako jiné nevinné
lidi. Renč byl 11 let ve vězeni.________________
V Kolíně n.R.se konalo už po 10. procesí se
svíčkami skupiny modliteb :”Pomoz nám modlit sé'.
28 .12.byla po procesí mše sv.a ruženec._______
Jeden z předsedů SPD v Německu-Reinhard Höpp־
ner tvrdl, že v 111 .tisíciletí nemůže zaručit
trváni katolické Církve. Bude-li se Církev
přizpůsobovat současným názorům, ztratí svou
moc a svůj vliv. Mluvil před pracovním společenstvím křesťanských církví. -Církev založil
Kristus, je jeho Tajemným Tělem, ale nebudouli se katolíci řídit učením a svátostmi,bude se
počet katolíku zmenšovat, zůstane jen malé jádro hluboce věřících a to bude kvasem nové
úrody. - Generální synoda anglikánské církve
zdůraznila hodnotu celibátu."Ne vše, co se dělat muže, se také dělat musí *11.
V New Yorku chtěla firma Levi Strauss na vellém vánočním stromě zavěsit kondomy. Zvedl
se nesmírný počet protestu, takže svůj plán
firma-zřejmě žřdovská-odvolala. Liga pro náboženská a občanská práva pohrozila firmě, že
věřící nebudou kupovat zboží této firmy, jestliže svůj plán provede. - U čínském Časopise
pro mládež stoji, ze lékař-bez souhlasu pozůstalých-vyoperoval zesnulé ženě oči a dal tam
náhradní ze skla* 0 tom, že Clna obchoduje s
částmi lidského těla-hl.popravených, jsme se
už zmínili. Má z toho hl.od USA mnoho peněz.
Společenství pro ochranu menšin v Izraeli,
Adallah, předhazuje ministerstvu pro nábožen^
ství, že křesťané a muslimové dostávají jen
2 proč, z rozpočtu, ačkoliv je jich v zemi 20pro
cent. Nejvyšší soud jejich protest odmítl s tím,
se je to jen"všeobecné" a soudce jim doporučil,
aby se žalobci obrátili na sněmovnu a na vládu
Bratrstvo sv.Pia X.-”le^.ebvrovcl”-mají už
středisko, kde se slouží latinsky stará mše sv.
v Praze 4., Ledvinová ul.9., a v Brně, Radlická 10.1/ Evropě mají na 100 středisek. -Proti tomu, aby se v Anglii nazývaly vánoce Zimníúdo•
li, se postavil i muslim Dr.Mjida Katme.

Pan Mercer otevře, vstoupí pikolík s talířem žrádla
pro psa; "Jak to?"diví se pan Mercer. "Vždyť jste
Scéna: Pokoj č.1257 v hotelu Společnosti si to objednal, pane.""Objednal jsem si snídaní.
US hotelů. Pan K.Mercer sedí v noční ko- "Ta káva je asi pro psa, že?""Nemám psa." Pikol ík”
šili na kraji postele a telefonuje:
položí talíř se žrádlem na zen. Pan Mercer vzdechne
"Pan Mercer—Je to Aussei, Aussel, Coy- a říká:"Mohl byste mi dát do pořádku radio?"
ne a Mehoff?...Prosím pana Watsona...
Pikolík udělá něco s radiem, to řve ještě hlasitěji.
Ne, slečno, nejson ohlášen. Byl jsem
"Je to dobré?"ptá se. "Dokonalé,"vzdychne host a zno
ohlášen na půl desátou, ale v hotelu mě vu se namyslí. Vtcm zařinčí telefon. "Já to vezmu,
nevzbudili.. .Vím že je deset...ale jedu pane,"nabízí se pikolík. Zvedne sluchátko, poslouchá
tři dny, jen abych se s ním setkal, než a pak se rozesměje:"Ne, zde není Äusser, Äusser, Coy
odjede do Evropy. Spojte mě s ním!/Zale a Mmm eh, ne to je artyl..." Pan Mercer vylítne
tím, co pan Mercer čeká na spojení, čte z koupelny a chopí se sluchátka.
letáček na nočním stolku. Informuje o
"Haló...slečno, je to omyl...Počkám u aparátu..."
službě zákazníkům.Hotely této snolečnos-■ Dveře z chodby se otevřou. Vstoupí zástupce řediteti jsou zřejmě dokonalé-host je jejich
le a s nim dva elektrikáři.
přítelem. -"Haló,"volá znovu,"je tam
"Promiňte, pane, mysleli jsme, že tento pokoj je
firma__ Ne? To je centrála? Spojte mě,
volný. Myslím, že Hlasatel času nad postelí není
slečno znovu..a chci něco k snídaní.Že
v pořádku."
mám zmáčknout žlutý knoflík? Dobře."
Pan Mercer/do telefonu/:"Hledte, slečno, já dost
Jde k druhému aparátu a stiskne knoflík spěchám .."
s nápisem JÍDLONOŠ. Nic se neděje. "Rád Zástupce ředitele:"Tak to, pane, s vaším dovolením
bych šálek kávy." Pan Mercer čeká. Tu si dáme do pořádku. Tak do toho, mládenci."
všimne, že dosud tu nemá oblek, který
Oba elektrikáři lezou přes pana Mercera a začnou
včera předal k žehlení. Má stisknout
bušit do Hlasatele času. Zase někdo klepe na dveře.
knoflík s nápisem NEHLUČNÝ SLUHA.
"Dál!"
Opět další služba Společnosti SS."šaty, Vrchní a dva číšníci vstoupí se stolem, který je
které jste chtěl vyčistit,dostaneme v
prostřen pro čtyři osoby. Za ním jedou dva zřízenci
pořádku, odmolované, jako nové."Pan Mer— a nesou velký, poniklovaný ohřívač. Pan Mercer,
cer stiskne knoflík, odskočí deska a ob- který se pokoušel telefonovat s hlavou pod polštájeví se frak. "Slečno, to není můj oblek řem, vyleze, aby se nadýchal čerstvého vzduchu a
Jaké číslo? Samozřejmě že chci spojení." spatří je.
Jde se oholit do koupelny a náhle slyší Pan Mercer:"To je ta káva?"
v ložnici hlas:"Dobré jitro! Přál jste
Vrchní:"Vy jste chrěl kávu, pane?
si být vzbuzen v 8,30. Je čas, a venku
Pan Mercer ztratí trpělivost a začne mluvit do teleje nádherné počasí!" Pan Mercer vběhne
fonu:"Slečno, já si chci stěžovat!"
do ložnice a zuřivě hledá mluvčího:"Ne- Ostatní se zděsí.
ní 8,30, ale 9,30, mám náhodou hodinky." Vrchní:"Výslovně mi řekli, že kávu chcete až potem!"
Hlasatel času zmlkne. Pan Mercer jde
Pan Mercer se obrátí ke všem:"Promiňte,pánové, že
znovu ke knoflíkům a zmačkne jeden po
jsan v noční košili a s namydleným obličejem, ale
druhém. Po jednom se ozve nádherná hudba přivedlo mě to trochu z míry. Nevzbudili mě včas,
Marně tiskne pan Mercer knoflík, aby
nedostanu oblek, který jsem dal vyčistit, ani kávuhudbu zastavil. Valčík se ozve ještě
místo ní žrádlo pro psa__ " Ovzduší je náhle nabité
hlasitěji. Zhnuseně se pan Mercer vrací elektřinou. Všichni začnou bručet. Vstoupí do pokodo koupelny, aby dokončil holení. Sotva je sám ředitel východního úseku SAH/severoamerických
vezme břitvu do ruky, ozve se klepání.
hotelů/. "Co je tu za stížnost?" ptá se vlídně.
Pan Mercer:"Ale nic.""Pane, jsme zvyklí na stížnosti
Ale trváme na tem, že si z hotelu nikdo nesmí dělat
cirkus. Vypněte radio." Stane se."Jak se jmenujete?"
Zástupce ředitele oznamu je‘.u Pan Mercer z Ohia."־
Pan Mercer:"Chtěl jsem, aby mi prokázali malou
službu." Ředitel:"Prokázali jsme vám spoustu služeb. Na štěstí víme, jak s takovými hosty zacházet
"Chcete mě snad žalovat?
"Jen když nám to náš právník doporučí. Sbalte si
věci a opusťte hotel'.' Všichni krčmě pana Mercera,
začnou balit jeho věci. "Vždyť jsen v nočním prádle,"brání se pan Mercer.""Tak vy odmítáte odejít?"
"Neodmítám,"bere kufr od pikolíka."Nemám drobné!"
Ředitel:"Kdo je váš právní zástupce?" Pan Mercer:
"Toho sí nevšímej. Je to čten hádankařs kého ״aus Sel, Coyrie a Mehoff. s tou kávou se neobtěžujte."

HLUCHÝ HO/T

kroužku a říká,že má hlad jako vlk."

ŠPATNÝ PLÁN
Řekněte, není dnes nádherný den?
Jenže jsme přišli trochu brzo, co?
Víte, co uděláme? Půjdeme naproti
do bistra, než přijde pan farář a
zahájí pohřební obřady. Musím vám
bezpodnímečně vyprávět o Vilémovi
Šeperovi. Lidé totiž myslí, že ...
nu, prostě nikdo netušil, že se roznodl
zavraždit svou ženu. Kvůli Perličce. Ale
to nebyl hlavní důvod. Byla tu i její pojistka, dva milióny. Dva milióny v kapse,
totiž v bance, a Perličku vedle sebe, to
bylo Vilémovi pochopitelně milejší, než
žít vedle líné a hádavé a ošklivé manželky
Jenže jeho pečlivý plán ztroskotal na
Klářině lásce k dlouhému spánku.
Ráno nerada vstávala. Tak zorganizuje šikovně úraz, pojištovna mu vyplatí peníze
a pak s Perličkou zmizí. Docela potichu.
Vida, už přicházejí první truchlící. Bude
to fakt prima pohřeb. Ale teč zase k Vilémovi a k Perličce. Nevím ovšem, jak dlouho to spolu táhli. Dověděl jsem se to až
nás pozval Vilém na víkend u Stříbrného
jezera. Tam najal dvě chatičky, asi tak
dvě stě metrů od sebe a sotva jsme při jeli, začal si připravovat alibi.
Bylo dost chladno. Vilén zapnul plynová
kamna a upozornil nás, že gumový přívod
plynu není docela v pořádku. Popraskaná
gumová trubice. Sám jsem to viděl. Propan
je velice výbušný plyn a když se k němu ;
dostane oheň - víte sami, co se stane!
Výbuch, že je to slyšet a vidět až do
:
vesnice pět kilometrů od chatiček.
Tak večer, když sedíme kolem stolu venku, !
zeptal se Vilém, jaký máme na zítřek plán.!
Neměli jsme žádný. Navrhnul, že bychom
mohli druhý den velmi brzo ráno vstát,
;
udělat si snídaní a zavesloval si po jeze-j
Také lovit udicí okouny.
;
My souhlasili, ale Klára prohlásila, že jí!
ani nenapadne tak brzo vstávat a dělat nám!
snídaní. Vilém se na ni mile usmál a řekl,!
že tedy bude snídat až po lovu.
Opravdu si to připravil velice dobře. Řekl;
Kláře, že na na plynový vařič postaví kon-J
vici s kávou, zapojí na něj budík a přes-,<
ně v osm hodin bude mít Klára připravenou ‘
horkou kávu. V osm se jistě probudí.
!
Ddořísáhnout jsem jeho plán nemohl, ale vy;
počítal jsem si sám, že se to tak
muselo stát,aby nastal výbuch.
Druhý den, přesně v šest hodin,zaklepal Vilén na naše dveře. Měl
proklatě napilno, dostat se včas
k jezeru. Jaká je má teorie?

Vilám ráno vstal, oblékl se, nastavil radio-budík
Tak, aby se v osm zapjala plotýnka i radio.Chápete, že se to tak muselo stát. Myslím, že vložil mezi hrnek s kávou a plotýnkou kus papiru a až se plotýnka rozpálí, papír začne
hořet a stačí jen jiskra, aby plyn výbuchnul. Když to všechno připravil, šel do 20
kuchyně a bastloval tak dlouho na porušené
\
hadici, až začal plyn proudit do ložnice
Klárka nic nepozná, ani se neprobudí,
plyn vybuchne, a Vilém bude veselý vdovec. Může
se konečně s hezounkou Perličkou oženit a radostně žít s dvěma milióny až do smrti bez práce.
A teč se vraťme trochu zpět. Vilém skutečně zakle•
pal v 6 hodin na naše dveře a zavedl nás k lodce.
Vyjeli jsme na jezero, spoustili udice a asi
hodinu bylo ticho - mlčeli jsme. Já čekal na
okouna, Vilém na výbuch.
Kolarn osmé začal být Vilém neklidný. Vrtěl se,
úkradkem se díval na břeh a konečně prohlásil,že
bychom se už měli vrátit.
Chápete - měl zřejmě strach. Viděl, že něco není
v pořádku, že mu jeho plán nevychází.
No dobrá — chtěli jsme se vrátit. Jenže prokletý
motor na lodce ne a ne naskočit. Mořili jsme se s
tím skoro půl hodiny, až se milostivě ozval jeho
dunivý hlas.
Od chvíle, kdy jsme přišli k jezeru, uplynuly
dvě hodiny. Sotva jsme přivázali lodku, Vilám
vyskočil na břeh a zíral upřeně na svou chatičku.
Muselo být už skoro osm.
Ptal jsem se ho, proč je tak nervózní a chová se
divně. Neodpověděl, nýbrž klusal rychle ke své
chatičce.
Zíral jsem s úžasem za ním. Co mu vlezlo na mozek? Nebo má takový hlad a chce snídat?
Mezitím Vilém doběhl k chatičce a otevřel prudce
dveře.
Ozval se výbuch, vyšlehly plameny a Vilám stál
v ohni jako hořící pochodeň. Jak se to stalo?
Když Vilám odcházel, Klára se probudila ,posunula
budík o hodinu dozadu - nechtělo se jí tak brzo
vstávat. Podle mého mínění se znovu před osmou tedy bylo prakticky devět-probudila, ucítila
plyn a vyběhla z chatičky na čerstvý vzduch. Celá
ustrašená utíkala k naší chatě a když viděla Vilána, jak se blíží k jejich chatě, chtěla na
něho zavolat, a varovat ho. Vilám právě otevřel
dveře skrze ně proudil průvan, papír se rozhořel
zapálil plyn a Vilém stál v mžiku před svým nebeským soudcem. Bez Perličky.
Jak krásně ty varhany hrají? Musím do kostela.
Vpředu stojí s černým závojem Klárka. Zhroutila
se. Nic netuší. A v zadní lavici, se sklopenou hlavou - není to Perlička? Ano, je!
Pojámě dopředu. Můj Bože, tak nádherné
věnce. Je škoda, házet je do hrobu. Mement,
!vždyť i Vilám je pojištěný na dva milióny,
a ty dostane Klárka. Může si dovolit,hodit
přepychové věnce do hrobu!

NOVÉHO VE SVÉTE ״

NASE BOHOSLUŽBY
ZURICH-každou neděli v 19 hodin v
kryptě kostela Božského Srdce Páně
Aemtlerstr.49.
WINTERTHUR-každou sobotu v 18,15 u
sv.Ulricha, Seuzacherstr.1.

RUTI-TANN-každou I. neděl i v měsíci
v 9,15 hod.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.neděl i v měsíci v
10 hod.v sále pod kostelem sv.Petra a Pavla
LUCERN - každou 4.neděl i v měsíci v
10 hod. v kapli kostela sv. Karla
Boromejského
KAZDY ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
v 19,45 mše sv., ruženec - v kostele sv.Jana Boská,Feldstr.109

!.PATEK V MĚSÍCI, mše sv.v kapli
kostela Božského srdce Páně,19,30
Aemtlestr.49.- Obojí Curych.

ADRESA CESKEHO MISIONÁŘE:
P.Josef S I M C I K -8004 Zürich
Brauerstr.99.,t.01-241 50 25
Na svého misionáře se obraťte v záležitosti křtu, sňatku, pohřbu, sv.
zpovědi - příležitost je obvykle
přede mší sv.,návratu do Církve,vyučování náboženství, návštěvy nemocných, posila nemocných svátostí,
data duchovních cvičení, tábor^pro

mládež a děti, poutních zájezdu ap.
Obvykle podniky uveřejníme v KLUBu
nebo_y_HLASy_MISIE._________________

Važme si dobrých knězi-zde i ve
vlasti. Podporujme je svou láskou,
modlitbou, pomáhejte jim - aby poznali, že máji oporu jak v Kristu,
tak ve vás, kterým jeho lásku,
pravdu a život předávali.

Milánský arcib.kard.C.M.Martini vydal pastýřský list mla
dým na kazetě. Obraci se hl.na vychovatele a učitele, kt
ři pečuji o mladé a pastýřský list má mladé oslovit.
Silvestrovských slavností v německé televizi ARD se zúčastnil také místní biskup v St. Pölten Kurt Krenn. V ro
hovoru na sebe prozradil, že jako mladý se věnoval boxe
Biskup Fr. Lobkoivícz vysvětil v Ostravě-Pustkovci kostel
sv.Cyrila a Metoda-I.na území Ostravy po II.svět.válce.
Vejde se do něj asi 600 osob. I .mše sv.byla ^a Štědrý de\
Papežská rada pro laiky vydala dokument:"Důstojnost
stáří a jeho misijní poslání v Církvi a ve jšvětě'.'
OSN vyhlásila r.1999 za národní rok staří._______________
Basilejský biskup Koch má právo vybrat si pomocného biskupa. Zatím všichni, kterým tuto hodnost nabídnul,odmítl
Návštěva sv.Otce na Kubě měla kladné účinky. Bylo nejen propuštěno na svobodu 300 vězňů,ale jsou povolena
veřejná procesí a veřejné církevní obřady a smí se ve šk
lách vyučovat náboženství. Vánoce byly odstraněny
r.1969-letos se slgvily a snad budou povoleny stále.
Za 20 let svého působení byl sv.Otec skoro 3 roky na pastýřských cestách.____________________________________ ■
29.11. předal sv.Otec bulu Incarnationis mystérium - k
r.2OOO - správcům tři patriarchálních bazilik a apoštolským pronotářům, aby se v bazilikách přečetla-což se stalo
Valné shromáždění syrsko-malabárské církve v Indii rozho
10, že platné jsou tři způsoby slouženi mše sv.: tváři
k lidu, tváři ke svatostánku a tváři ke svatostánku s
četbou modliteb tváři k lidem._______________ <___________י
Česká katolická Charita poslala 10.000 dolaru na pomoc
hladovícím lidem v Severní Koreji.________________________
Po víc než 50 ti letech vysvětil v Opavě biskup F. Lobko
uiícz na jáhna Waldemara Wozniaka z Rádu bratři Panny
Marie Jeruzalémské._______________________________________
Misijní agentura MISMA hlásí, že v Hanoi, hl.městě Viet
namu, byl objeven obchod s novorozeňaty, o které se
matky nechtěly starat ale odmítaly i potrat. Jedno dítě
má stát 400 až 2.000 franků.___________________________
Církev ve Španělsku má 99 mužských řeholi s 18.247 členy
a 289 ženských řeholi s 53.315 řeholnicemi. Kromě toho
je v zemi 39 uzavřených řádů a kongregací._______________
V Evropě se rodí čím dál víc dětí mimo manželství. Např.
na Islandě připadají dvě nemanželské děti na jedno manželské. V Dánsku, Estonsku, Norsku a Švédsku každé
druhé je nemanželské, v Rakousku a Slovinsku je 30 proč
nemanželských dětí. Dítě potřebuje ochranu rodiny.
Ve francouzském městě Sens má být největší kostel stoleti, pro 1850 osob, a první chrám, zasvěcený bl.Frederiku
Ozanamovi, spoluzakladateli konferenci sv.Vincence z Pau
ly. Kard.Lustiger řekl, že Francie je prakticky nevěrecká země. Kdo bude do tak obrovského kostela chodit?_____
Rektor drahé soukromé školy Malvern College v západní
Anglii, Hugh Carson, chce, aby se studenti podrobili
zkouškám, které zjistí, jestli nepili alkohol. Běžné metody, vysvětlování, jak je alkohol nebezpečný, nepomáhají
Je to důsledek smrtelné nehody, kterou měl r.1997 17 ti
letý student jejich školy, který jel autem a byl opilý.
P.Martin MAZAK oslavil 12.12. už 85 let. Blahopřej em!1!
Liturgická komise v Cíně-biskupské konference oddělené
od Ríma, připavuje liturgicky důležité reformy.__________
Kubánská bisk. konference vydala knižně proslovy sv.
Otce, které měl v lednu r.1998._________ _________________
Kard.M.Vlk dostal k jmeninám 18.12.
blahopřání od sv.
Otce a kurie - česky.

UŽITEČNÁ PRÁCE
Po dobrém obědě jsem prohodil:"Tak, a ted si
na chvilku lehnu a pospím si." Tato věta jako
jiskra roznítila požár v klidné domácnosti.
"Na nic jiného se nezmůžeš, "vybuchla má žena,
" jen jíš, piješ a spíš-a tloustneš!"
"A co bych měl podle tebe dělat?"
"To dělají ostatní muži. Dana si každý najde
nějakou práci, protože nejsou lenoši jako ty!!
"Ještě jsem nikoho daná pracovat neviděl."
"Protože věčně spíš. Někdo pracuje na zahrádce
má květiny do vázy a zeleninu do kuchyně, jiný
si zřídil dona dílničku a doma všechno
opraví, ba udělá i police, jiný umí
dobře vařit a ulehčí ženě v neděli,
další uklízí, nebo aspoň umyje nádobí. Ženě pomůže..."
"Co já mohu v domácnosti dělat?
"Máš trochu fantazie? Práce je
dost, jen ji vidět."
"Asi fantasii nemám,"vzdechl
jsem pokorně a pokoušel
jsem se usnout. Marně!
"Ode dneška se po obědě spát
nebude, rozumíš. Jen se podívej z okna, jak se ostatní tuži.
"Co bych se díval? Každý po obědě odpočívá!"
"Tak? A co ten muž, co štípe dříví na dvorku?"
"Máme ústřední topení,"namítl jsen vzdorovitě,
"štípat dříví nemusíš,"připustila žena, "ale
nějaku užitečnou práci si najdeš!!!"
S povzdechem jsem vstal a hledal ve skříni
brašnu s nářadím. Moc toho tam nebylo. Kleště,
kladivo, pár hřebíků. Začal jsem je zatloukat
do zdi. Všechny se ohnuly a navíc začala padat
ze zdi cmítka. Konečně jsem jich pár zatloukl.
Žena vyšla z kuchyně a spráskla ruce: "Co to dě
láš? Nač ty hřeby?"
"Na obrazy, rozhodl jen se, že ode dneška budu
malovat obrazy, portréty."
"Ale proč zatloukáš tolik hřebíků?"
"Zatluču je po celém bytě a na ně pověsím své
obrazy. Tvůj portrét také namaluji..."
Vyděšeně zírala na poničenou zed, pak mi vzala
kladivo z ruky a něžně zašeptala:"Jsi unavený,
drahoušku, natáhni se na pohovku, přinesu polštář a trochu si zdřímneš, že?"
"Máš pravdu, jako vždycky, drahá Amálko,"řekl
jsem pokorně, složil hřebíky i nástroje do
brašny, uložil ji zase do skříně a blaženě se
natáhl na pohovku. Amálka mě pečlivě přikryla
pokrývkou, kterou sama vyrobila!
____________________Jurycovič._________________
Zvykli, jsme si nahrazovat vlastně fantazii
obrazovkou, televizoru.
S ničím se tak nehazarduje jako se zdravím a
s láskou.
Pouze duté se nafukuje..................
............

NAŠE KŘÍŽOVKA

11■ f -X 1
A . Známka. B .Souhlas ,úder, říms55. C. kuchyňské potřeby, předl. ,člen starého indoevr.kme
ne. D. Průkaz, zkr.okres, pošt, úřadu, pokolení
volání na kachny. E. Holá,tikot,opičí,svazek
slámy. F. Evropan,opracovat motykou,odér. G.
Nyní, býv. sdružení mládeže, solm. slabika, stá־
ří, pázat. H. Název písmene, zůstat, herec, smích
I. Rod, žens .jméno, čísl., šílenství. J . Pastvina,
starý japons. peníz, ne tu, nápoj. K . Zn . terbia,
zápasiště, název 3 osad na Moravě, staré baby
loňské město. L. Něm. město, španělská bona,
zkr.míry,řecky"vzduch",zn.síry a thulia.M.
Italská řeka, hospodář,franc, "nic". N . Býv.
mladoboleslavská automobila,ruská řeka,umělá řeč,dívčí jméno.O.Slov.otázka, žens. jméno,
vkusný( z franšt.),kuch.potřeba.P.Část odě
vu kněze,zkr. valuty,potomek. R .Název tvrdé
ho písmene, roztávat,samohl. bérce.S. Vida!
1. Písemnictví. 2. Žok, zn. hliníku, přírodní úkaz
3.Rozkaz z nasazení,sport.lod,bájný kníže.
•4. Druh medvěda, zkr. čes.aerolinií,papoušek,
polské město.5.1. část tajenky , 6. Něm. "on",
básník,město v Sauds. Arábii, bicykly, zk.těloc
vičné jednoty.7.Nálev,úloha,etiopské jezero,
cizí žens.jméno, slov.řeka.8.Citosl.podivu,
surová nafta,čin nenávisti,řeholník,něm. "starý". 9. Předl., 60 ks., ráda viděná, obdiv, dvě
samohlásky. 10.II.část tajenky. 11.Název řady
českých obcí,esperantsky"jaký",prudké točení vody, časopis. 12. Otců v, koření, druh koně.
13.Část zvířecí hlavy, osobní zájm. ,uprchl.
14■Český peníz.______________________________
Pomůcka: Reno,Ulm,ASAP,alba,odér.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Papežské university v Římě navštěvuje
asi 20.000 studentů. ־P.H.Gasser(39),
Steylerský misionář z Tirolská, pracuje
na předměstí lil.města Keni-Nairobi.Před
20 r.tam bylo 200 katolíku, dnes jejich,
tam asi 15.000. S tímto misionářem pračaje kněz indického původu, P.Augustin
Rodrigues(44).-Loni zahájil činnost Teologický ústav pro výchovu katolických
laiků na Kubě. - Zmínili jsme se o sérii
vatikánských známek s raně křestanskými reliéfy(vypouklé obrazy)a sochařským
motivem, vydané ke Dní umění. Zájemci
je viděli na mezinár.filatelistické výstavě v Miláně. Na jedné známce je socha
Dobrého pastýře z 3 .-4 .st. .-Sv.Otec žádá, aby bosenská vláda vrátíía církevnř majetek, který zabavili komunisté a
později za srbsko-bosenské války._____
Nacionalističtílndové chtě ýc zamezil,,
aby katolická Církev měla vliv na školstva
Tvrdí, že ve školách se zneužívá žáků k
tomu, aby přestoupili ke křestanství.
Řekl to Lokeshe Pratap Singh, vedoucí
svět.rady hindu a ohlásila to asijská
katol.zpravod.agentura UCA. Indové chtě-׳
jí v každé oblastí otevřít 700 škol.
Křestané vedou 268 vysotiýchškol, 3604
středních škol a 8315 základních škol,
dále 1187 technických učilišt a škol
pro řemeslníky .Sekretář indické bísk.komise pro vzdělání prohlásil,že katolické
školy se řídí státem předepsanýma plány a tyto námitky považuje za”směšné”.
V Texasu-USA-prohlásil mikrobiológ Leoncio Carza-Valdes, že turinské plátno
je pravé. Uveřejnil o tom knihu The
DNA of Cot?-v níž popisuje pokusy na
texaské universitě a zjišťuje, že na
plátně je mužská krev skupiny AB-která se hodně u židu vyskytuje. Na plátně jsou stopy po mučení ,trnové koruně
atd.-jak to popisuji” evangelia. Autor je
praktikující” katolík a je jistý, že platno pochází” ze starověku._______________
Ve V.Britanii vypuknul spor a protest
proti”bezbožné”modlitbě k r.2OOO. Nyní
vypracovali poslanci a anglikánští biskupové modlitbu, v níž oslavují 2000 r.
od narození Ježíše Krista, Syna Božího.
Původní ”bezbožnou” modlitbu mají do.stal na konci r. 1999 všechny domácnosti i se svíčkou. Za tuto nevěreckou mod-*,
litbu se přimlouvá předs.katol.bisk.
konference B.Hume a angl. biskup z Canter*
bury, G.Carey. Dokazují, že modlitba má
neutrální charakter proto, že se obrací
na více-kulturní společnost* ne na Boha?)
Ekumenickému patriarchovi Bartoloméjovi I. se podařilo na společné konferen
ci pravoslavných zabránit těžkému rozkolu mezi bulharskými pravoslavnými.

ZASMĚJME SE!
"Bankéř L. teč vynalezl úplně nový
způsob, jak dě~
lat konkurs.
Moderní!"
"A jak se
dělá moder- (
ní konkurs?"
"Jednoduše. /
Vstrčí si f
peníze do \
kapsy kalhot a sako
předá věřítelů."
_ __
"Snad neveríte, že. váš maž byt celé tri dny na rybách? Vždyt nic nechytil.""Právě proto mu věřím. +

Šéf k sekretářce: "toičko, včera jsem našel v odpadován koši milostný dopis. Adresovaný"Broučkovy".
Mimochodan, na konci se píše měkké i - ne tvrdé y."
Host se vta vrchného, jaky je rozdal mezí jedlém za
30 franku a 35 franku, "Rozdíl? 5 franku."_________

Dobrá rada nad zlato: Když máte velkou chuť k práci,
tak si lehněte do postele na tak dlouhou dobu, až
vás ta chuť k práci přejde!___________ _______
Pana prokuristu pozve jeho kolega na obed. Po jedle
spolu píjí víno. Náhle se cítí host unavený a zívne.
"Tak a nás se nudíte?" řekne hostitelka jedovatě.
Prokurista rozpáčíte odpoví:"To je jen z hladu'."_____

Z debaty dvou předsedů politických stran, "člověče,
já jsan už někdy přepracovaný.""Opravdu? Ukaž jazyk!1"
Preiel zve prrtele do dívadla:"Maje tam senzací.
Na jevišti, ve hře, jezdí na medvědu dvě skoro nahá
děvčata. ""Fakt? Já ješte medvěda na jeviště nevěděl."

Před šejkovým palácan zastaví plný autobus, šejk vyhlédne z okna a ptá se
sekretáře:"Zase přijeli turisti?""Ne,"odpovídá sekretář,"to jsou
všechny vaše tchýně."
"Pane, kam pospechote?'
"Ale na ministerstvo.
Udělat tam pořádek."
"Vy jste poslankyně?"
"Ne, uklízečka."_______

Kdysi jenu slavnou zpěvačku pozvala carevna
Kateřina, aby před celým dvoran zpívala. Ta
žádala za vystoupení
pět tisíc dukátů."TaLik
nedávám ani svým polnír
maršálkům,"namítla ca״Když řekl, že je to k smíchu, revna. "Tak tedy nechpoznala jsem, že jsem volila te zpívat své maršály .'י
správný klobouk."
Honorář jí beze slova
vyplatili.
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•
JAKY MATE VZTAH K L I D E Mg Za bod a.si připočtěte 3 body, za b 1
za c.O
M
Člověk není samostatný ostrov-žíje mezí lidmi. • 2J-30 bodů:Máte k lidem velmi dobrý vztah.
Jak se budete choval, když se octnete■ v situací •
Zajímáte se o ně. Mají vás rádi.
1.Setkáte se s vám protivným člověkem:
12-20 boda:Na první pohled vycházíte s lida. snažíte se najít společné téma rozhovoru.
mi dobře. Tu a tam vám vaše sobectví brání
b. nic
chápat člověka s jinými názory, barvou ple
c. odejdete jinam
ti, rasou. Pokuste se reakci na odpověi b.
2. Máte nastoupit,místo,ale máte málo znalosti”.
opravit na postoj, uvedený pod a.
0-11 bodu:Vívíte se, že vás lidé moc rádi
a. řeknete pravdu, ale budete se snažit takové znalosti zškat.
• nemají? Ze vám nikdo nerozumí?Ze v manžel
štvi a s dětmi to neklape? Snažte se zajíb. odmítnete, i když vám dají” čas k zapracováni
c. přijmete místo a znalosti budete předstírat.
mat o drahého a vcítit se do jehi situace.
3. V restauraci vám číšník započítal vře:
a. požádáte ho, aby si účet přepočítal.
Milujte své nepřátele a modlete se za ty,
b. mlčky účet zaplatíte.
kdo vás pronásledují, abyste byli syny nec. obviníte ho z nepoctivosti.
beského Otce, protože on dává svému slunci
svítit na zlé i dobré a déšť posílá na
4.Setkáte se se silně postiženým člověkem:
spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milo
a. Budete se k němu chovat jako ke každému
vat ty, kdo milují vás, jaká” vás čeká odměb. budete k němu zvlášť milý
na? Což i hříšníci nečiní totéž? A jestliže
c. raději se mu vyhnete.
zdravíte jenom své bratry, co děláte zvlášť5. Přítel si koupil neslušivý oblek. Ptá se vás
ního?Což i pohaa. řeknete, že dobře koupil
né nečiní totéž?
b. začnete mluvit o počasí
Bučte tedy dokonác. řeknete, že v něm vypadá hrozně
1 í, jako je doko6. Jak se chováte k číšníků a prodavačkám:
naiv váš nebeský
a. usmíváte se a řeknete něco hezkého
Otec!"
b. jste-li se službami spokojeni, jste přátelští
Mt 5,44-48
c. chováte se s odstupem.
7. Máte־li hovořit o vztahu k lidem:
a. zajímáte se o všechny lidi
b. cítíte se dobře jen mezi svými
c. většinou považujete lidi za nudné.
8. Co cizinci a lidé jiné rasy či barvy?
a. takové lidi nerozlišujete.
b. cítíte určitý ostych,nejistotu
c. jsou jiní, zdajíse mi podřadní.
9. Co uděláte s odpadky po pikniku?
a. vezmete je domu
b. spálíte nebo zakopete do země
■ Velká 1 od se dostala do
c. strčíte je do křoví a pod.
nesnází, která ze 4 1010. Vy nespěcháte při nákupu,muž za vami spěchá
dí ji zachrání jako
a. pustíte ho dopředu
první?
b. trváte na svém. c.schválně si dáte na čas.
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