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dnes člověk cítí, že se musí o něco pevného opřít, sám kolísá-ba i padá. Dítě věří rodičům,
ale může všem rodičům dítě věřit, opřřt se o ně? Když sami kolísají, když se rodina rozpadá?
Jejich útěky z domova, omamné jedy, divoká hudba, zbožňování" maskotku, zpěváku, športovců, nevázaný sex atd. - to jsou pokusy mladých, o něco se opřft, něco zbožňovat. Jsou to
vfry falešné a často ničivé.
Ještě žijí svědci vfry nacistické. U mnohých skončila tato víra smrtf či zmrzačenfm na frontě,
vybombardovaným domem a usmrcenou či zbfdačenou rodinou. O zničení vfry vokomunismu
máme svědků víc: popravy, vězení, ničenf vfry u dětí i dospělých, počet katolíku klesl z 80 ti
procent na 40. A co"osvfcený", "pokrokový״Západ? Nesčetné rozvody, potraty, zločiny-hmotné i duchovní. Mnozí biskupové se děsí šíření nové, na ruby obrácené"víry"־satanismu. Po
mši sv.jsme se modlívali malý exorcismus-nařídil to jeden papež. Proč se jej nesmíme modlit teč^
kdy vnikl do Církve "zápach satanův"? Rada věřících a moudrých biskupů ustanovuje ve své
diecézi oficielního exorcistu, aby bojoval odborně proti posedlosti zlým duchem. Tato děsivá
"víra"se rozmáhá všude, hl.v katolických oblastech a na býv. komunisty ovládaném území, i
v naší vlasti. Proč? Víra uvadla a na zpustošené pole vfry zasel své semeno Zlý duch.
Nějakou víru člově mít musí-je to v jeho přirozenosti. Media to pochopila: okultismus, spiritismus, astrologie, kartářky, vykladači snů, mimozemské bytosti-většinou zlé-UFO atd.
Ovšem tato"víra"člověka v krizových situacích nezachrání
Řeknete si: Dobrá, to všechno víme a ještě mnohem víc. Chceme lék, ochranu, pravdu. Něco,
co nás nezničí, ale oživí, pomůže, zachytí. A to muže dokonale jen Kristus: "Já
■óe p-wto
naziodhí a pnoto -jz>em pivUseh na z>vět, abych vydaZ z>vědectvt pravdě.."
{J.18,37 ). Namítnete: Dnes se hrnou ze všech stran zprávy, jak
poznáme, co je pravda?־Většina zpráv je bezvýznamná. Slyšíme-li v
mediích nebo v kostele o náboženství něco, co se nám nezdá, srovnejme to s Písmem a Katechismem. Dost často se autor od pravdy
Kristovy odchyluje. Něco přidá, něco vynechá, něco zamlčí, něco
zkomolí, něčemu se vysměje. Dřív falešné učitele víry Církev vyloučila, rakovinu lži vyřízla. Dnes se musíme chránit sami. Pomůcek je
dost: Nový zákon, katechismus, knihy svatých-sv. Ignác, sv.Terezie Veliká aj.-a "předkoncilnfknihy, schválené učitelským úřadem
Církve-Imprimatur. Nebojme se nadávky"předkoncilní". Všichni svatí-i Kristus sám a jeho apoštolové-byli "předkoncilnP‘.
Další námitka:Církev se někdy myíila. Dnes jsou mnohé věci zastara״
lé.-Způsob hlásání víry se mění. Máme k dispozici media-sv.Pavel
měl jen listy a kázání. Ale obsah víry, pravda, se nemění. Rozvijí
se, osvětluje, prohlubuje-ale nemění se. Je to Boží pravda. Lži nepřátel víry-např.že peklo není věčné, že mše sv.je pouhá památka
a ne zpřítomnění oběti Kristovy-to se dá lehce dokázat v Písma sv.
a z Katechismu. Poslední večeří nás Kristus nespasil.
I ten, kdo poctivě žije z katolické víry, může zabloudit. Svodů je
příliš mnoho. Ale Kristus ho dřív či později přivede nějak na správnou cestu. Sv.Otec-jako Kristus-doporučuje modlitbu-a četbu evangelií. Kdo zaplaví láskou ke Kristu, k Panně Marii svůj den, ten sotva padne-a když-takzase vstane. Nebojme se ničeho,ani své slabosti.
Kristus o tom ví:"JeóLÉČže váó -óvčí nenávtdt, uvažte, že mne meh v
nenávěstt dšacve než vát.""Když psionábtedovaht mne, budou pKonáóhedovát t vá0.’’(Jan 75,J£-2O)Ale povzbuzuje nás: "Bt1dZe zmužthh.Já
-j^em zvttězth nad světem!."{Jan 16,33).
Vaše
redakce

Kard.Juan Sandoval Iniguez z Guadalajara/Mexiko/varoval před prohlášením ekumenické komiKonečně vydal Vatskán novou příručku pro vymi- se, podepsané sporným biskupem S.Ruiz Gartáni dábla-poslední vyšla r.1614. Vydala ji - ciem v srpnu m.r.V prohlášení je mnoho herekongr.pro svatořečeni po postadě s dlouholetými zí-připravili to členové různých vyznání a Ruiz
to podepsal jménem katolické Církve-tak může —
exorcisty. Příznaky posedlosti jsou m.j :mluvepodepisovat jen papež. Je tam blud, že katolž
*
״
ni cizími jazyky, nadpřirozená fysická síta,
Církev se vzdala učení, že jen ji založil Kristus
znalost tajných myšlenek, nenávist vůči Bohu
aj. Jedna známka nestačí a posedlého must nap- a mnoho jiných nesmyslu. - Vatikán poplet zprá:
řed vyšetřit lékař, nejedná-ti se o psychickou vu, že bude blahořečená Anna Franková-byla .
poruchu. Kdysi jsem uveřejnili zprávu P.Němce, židovka a blahořečeni mohou být jen katolíci.
který s úspěchem v Brazílii vymítal zlého du- Rakouský prof .cirk, práva řekl :smlouva s
cha z posedlé ženy ,oddané voodo .Název dokumentu: Vatikánem z r.1933, Ze stát bude platit učitele církevních škol všech stupňu platí jen pro
Ve Exorcismis et supplicacionibus quibusdam.
katolíky, netýká se protestantu, židu a musDosavadní ředitel tisk. střediska CBK P.Mil.
FIALA-náš oblíbený exercitátor, se stal vedou- limu, ti musejí uzavřít se státem svou vlastní
novou smlouvu. - V Miláně byla 2.února
cim České katol.Charity. Bude se starat hl.o
duchovní stránku organizace.-Biskup z Rotten- otevřena výstava o ^v.Editě Steinové s fatograburu-Stuttgartu, W.Kasper, znovu v kázáni zdu- jlemi, úryvky dopisu, dokumenty a j. od jejího
raznil, že při mši sv.nesměji kázat laici, jen narozeni ve blroclavi po její smstt 18.8.1942 v
plynové komoře.- Letos zahájí provoz katolická
kněži a jáhnové. Nemůže-ti pro nemoc kázat
kněz, promluví vhodný taik"duchovni slovo",od- rozhlasová stanice v Bužumbora/Burindi,
lišné od
.-6.3. bude III.setkání mladých ! má vysílat francouzský, kirundi a swahili.
kat.novinářů v Zilině. Mají 47 členu a 6 podpo- 9.-12.2^byta v St.Francisku pětičtenná skupina
zástupcu kongr.pro nauku viry s přej.kord.Rotrujícich-stanovy Network Slovakia schválila
slov.bisk.konference.- Nabl.žVON v Praze tik- zlngerem a hovořili s biskupy o náboženských po
viduje,nem&že zaplatit vysoké nájemné.________ 1 morech v sev .Americe a Oceánii, a jak podpořit
práci
komisi pro nauku viry u bisk.konferenci.
3.2. si zástupci Sv.Stolce(mons.C.Migliore)a
i
státu Izrael (gen. tajemník min . zahraničí) vymě- Italská astrofysička Margherita Háčková z uninili dohodu, která zaručuje katolické Církvi v versity v Terstu tvrdí, že krev sv.Januária
složku, která působí, že když se amzemi plná práva jako právní osoby-rV Béer She-obsahuje
'
pulkou zatřese, krev zkapalní. Ale proč nezkava se sešlo asi 500 rabínu a j.židu a chtěli,
při zatřesení mimo jeho svátek?Neapolský
aby vláda zakázala křesťanům činnost. Hl.ra- palní
I
bin Jehuda Der řekl:"... budeme bojovat do po- arcib. kard. Giorando jí přenechal odpovědnost.
14.1.se dožita 80 tr tet vdova po veltiem kateslední kapky, aby ze země byli odstraněni,
lickém básníku Janu Zahradničkovi-Masiie. Po
všichni misionáři."
Činnost vládni komise pro vztahy státu a cirk- jeho zatčeni se musela odstěhovat z Brna do
vi v CR ztroskotala. Na straně vládni komise Uhřinova, pracovat v továrně, dvě dcery se otmá být exkomunista a dva ostři nepřátelé visty- ráviiy houbami. Jen silná vista ji pomohla!
P.Poj char a J.lahradil. CBK $e 28.1. rozhodla, Od března t.r.mají mít pravoslavníkněží v Rusže se za těchto podmínek nemůže činnosti komi-.ku pojízdnou kapličku na kolejích- vůz bude
se zúčastnit. Byt by to poliček všem interno- upraven pro bohoslužbu. Peníze darovala Církev
váným, zavřeným,rmučeným a umučeným biskupům, v nouzi-katolíci. Podobné vozy ke stejnému účelu
kněžlm a katolíkům.Odmítla to i Ekum.rada cirkyj. používala Církev na začátku tohoto století v odV La Plata/Argentina se má dostavovat kated- : lehlých částech Ameriky. - Moskevský patriarrála,v r.1932 byly práce přerušeny. Postaví cha Alexej II.vytýká některým kněžím, že jezdí mezi chudinou přepychovými auty( zřejmě z
se na památku 600, výr, založení města.
Město Rlm si objednalo pro sv.rok u Vaimter- cizinyja používají přenosněho-mobil-telefonu.
Chrystel 1.000 autobusu. Prvni se objevi už v Podle názoru odpadlého ■františkána z Brazílie
červenci.-Podle konkordátu Itálie s Vatikánem z Leonarda Bojfa bude se vista zaměřovat na živé
r.1929 má Vatikán dostávat zdarma vodu. Nyní setkáni s Bohem a moc Církve bude oslabena.
sdělil podnik pro zásobováni vodou, že mu za Byt stoupencem už zakázané ״teologie"osvobozeni.
31.12.mr.byla slavnostně otevřena"Svatá brána"
vodu Vatikán dluží asi 30 mil.franku.
v
katedrále Santiago de Compostela/Spanělsko.
4.2 .otevřelo charitativní středisko sv.Egidia
v Rime-Trastovere dum pro nej chudší. žili tam Katoí.pal1iarčhaTiaph.Bldau)ide v Bagdadu řekl,
že sv.Otec má navštiv či Isták-chtělo to po Saddadřív malomocni. Opravený dum je zasvěcen sv.
F^an-tčófeovZ. Univ. Božského Srdce Páně v Miláně mu Husseinovi na Nový stok i 5000 děti při gstaudělila Chiaře Lubichově 29.1.čestný doktorát. tuláci.V zemi je mnoho prastarých památek,město Ur,z něhož pocházel Abraham.- Pří vyšetřo1 ׳Rumunsku bylo loni vysvěceno 32 kalot.knězi,
vání smrti bankéře R . Calviho.oběšeného na mosv Rimě 7 řehotnlku.- Rumunská vláda přispě- ־
tě Temže v londýně, se našlo na těle mnoho
je na stavbu nové pravoslavné katedrály v
krevních výronů-to sebevraždu vylučuje.-Na
Bukurešti.- 1.2 .-5.2 .se konala v Badenu u VidSardinii byt zblízka zastřelen o vánocích kněz
ně konference:"Vojenský duchovni jako učitel"
Gr.Muntonil 57) kaplan v Orgosoto ,cestou do kospsto vlc než 100 duchovních všech vyznáni.
■I Zela.-Každý 5.chudý v Římě je cizinec.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

VELIKONOČNÍ RÁNO
Připravovala ten den celých dvacet let...Od okamžiku své
svatby. Dlouho váhala, má-li podat ruku tomu milému, vzdělanému a ušlechtilému muži. Zdálo se jí, že mu něco chybí.
Chyběla mu víra!
Nepřítelem víry - ne! Byl ohleduplný, občas s ní šel na 3
mši sv., aby jí udělal radost. Avšak při kázání se nudil,
zvlášĚ když bylo příliš dlouhé. Dovolil, aby dala pokřtít
jejich děti, aby směly chodit do náboženství.
Nenaléhala. Věděla, že každý nátlak by znamenal krok zpět. Proto ani po něm
nežádala, aby prožíval osobně víru tak, jak ji prožívala ona.
Zato však hodně žádala po sobě.
Snažila se naplnit svou duši všemi ctnostmi. Pomalu - pomaličku - ale krok za
krokem - vytrvale.
Domácnost měla ve vzorném pořádku. Všude čisto, útulno, byt prozrazoval vkus
jemné ženy.
Milovala ho vroucně, byla k němu milá, vlídná. Vzorně vychovávala děti, aby
vedly dobrý život. Učila je, aby k otci měly úctu. Vymýšlela si nové recepty,
vařila to, co mu chutnalo, vkusně se oblékala, chodila i doma upravená.
Večer či ve volných chvílích trpělivě poslouchala jeho názory, výklady - i
když ji to málo zajímalo. Vzdělávala se však, aby mohla tu a tam něco k jeho
slovům poznamenat. Na začátku byly tyto rozhovory s mužem spíš samomluvy,
později k nim připojovala i své poznámky, nápady, vtipné, zasvěcené.
Byly to rozhovory dvou milujících se, inteligentních lidí.
Rozumněli si - ale jen po určitou hranici. Ta hranice však byla 'důležitá,
protože za ní bylo to, co ji posilovalo, osvětlovalo, za ní byl Bůh... Kristus
Ale.. . !
Jak byla k sobě přísná! Víc než přísná!
Nesnesla na své duši ani poskvrnku. Všechno z ní muselo vyzařovat vůni radostné lásky, milé dobroty, pochopení...
Někdy se dala unést sněním. Viděla ho v duchu, jak míří ke zpovědnici, jak
spolu přiklekají k oltáři - jak Pán spojuje jejich duše v dokonalou jednotu.
Jindy ji ovládl malomocný strach - že se toho nedočká. VždyE na něm zatím
nepozorovala ani záchvěv sympatie a zájmu o to, čím rostla, žila, čím voněla.
Pak se bála... a jak se bála...!
Jednoho dne si všimla, že její muž pohybuje při mši rety. Modlí se? Snad! Byly to pohyby sotva znatelné, nedíval se na oltář... díval se snad do svého
nitra? Zvroucnila své modlitby!
Jednou, když šla nakupovat, spatřila ho, jak vstupuje do kostela. Neviděl ji.
Byl všední den, ulice plné žen a dětí...
Doma se o tom nezmínila. A on mlčel také.
Při úklidu viděla na jeho stole několik knih. V cizí řeči, ale autory znala,
byli to její přátelé: Liepert, Maritain...
Uplynul měsíc. Čekal u dveří a netrpělivě přešlapoval:
"Pospěš si. Přijdeme pozdě na mši..."
Jednou se jí zeptal :"Kdy bývá Otec Jan doma? Rád bych
si s ním pohovořil."Hlas se jí chvěl, když mu odpovídála. Netušila, že srdce může tak silně bítIDiv nepuklo!

Konečně nastalo velikonoční jitro. Chystali se do kostela, jako jindy. Tentokrát však nešla k oltáři sama.
Šel půl kroku za ní. Knězi, který všechno věděl, se
chvěla ruka, když jí kladl hostii na rty...
Žena měla pocit, že pravý sňatek začal teprve nyní...
mnohem důležitější než ten před dvaceti lety...o celou
věčnost.
Doma ho se zavřenýma očima objala:"Tvoje žena - navždy!’
Ptejte ĽE/imíte.

NASE POSTA
”U sobotu
14.listopadu
po dvouletém
snaženi a budování byla p
pontiflkálnl mší
sv.,sloužené Jeho Excelencí Otcem biskupem Vojtěchem Cíkrlem slavnostně uzavřena klausura kláštera Panny IManie mni
šek bosých karmelitek v Vačicích. Je to
druhý klášter bosých karmelitek v českých zemích. Založen byl z pražského
karmelu sv. Josefa.
Karmelitky jsou v českých zemích-v Prazeod r.1656, byly vyhnány r.179O, r.1792
se vrátily do Prahy-na Hradčany. V srpnu 1950 znovu vyhnány, návrat v létě
r.1991 a 28.11.1992 byla uzavřená klauzuna. Přivedla je do Cech ctihodná Matka Elektra z Tenní v Itálií, která je
dnes-její málo porušené tělo-v kostele
sv. Benedikta na Hradčanech u kláštera sv.
Josefa.. Během historie byly snahy dvakrát o založení, naposledy před II.sv.
válkou. Po osvobození od komunistu se
vrátilo 6 starých a s nimi už mladé kan
dídátky. Během let začal mít klášter totik povolání, že v r.1994 bylo nemožné
přijímat další kandidátky, protože podle řehole sv.Terezie Veliké, učitelky
Církve, má být v klášteře nejvýš 21 ses- ■
ten-a bylo jích tam skoro třlcet(včetně
novicek a čekatelek).
Proto rozhodla kapitula, vzdor nedostat
ku peněz, že založí další klášter. Nejvhodnější byl nakonec vybrán býv.fnantiškánský klášter v Vačicích-kde bylo
za komunistu museum.
Po provedení nej nutnějších úprav příjety natrvalo 1.května 1995 první čtyři
sestry. Zatím bydlely v domku na zahradě a začalo se pracovat na celkovém obnoven! kláštera. Napřed se pracovalo
brigádnicky, na podzim nastoupily firmy
Byly s tím problémy, takže práce začaly
v zimě. Vybavení do kláštera dostaly
sestry ze zrušeného karmelského kláštera v Roermundu v Holandsku. Pro nábytek
jsme jeli s jednou sestrou a jedním"bor
cem" a byl tc zvláštní pocit procházet
mís ty, kde ještě před několika měsíci byla
ktauzura,ale mnoho se dalo ze zařízení vy■
číst, dohasínajlei život.Během roku 96 pc■
siala Matka přtvorka do Vačícdalší sestry,
11.6.bylo slavnostně vyhlášeno zálození-dačícký karmeí se oddělil od pražského, sestry mohly volit svou převorku
otevřít noviciát, přijímat čekatelky
a uzavřít klauzuru. Je tam 7 sester s ,
věčnúmí slíbu.4 s časnámi a 5 kandidátek.}

CO NOVÉHO VE SVÉTÉ
Při slavnosti k poctě P.Marie v Kolumbii se asi 1O00
mladých dokonale zasvětilo Matce Boží a při slavné mši sv.také 3.000 studentu-oznamuje z Medellinu 4
Legie Mariina. Na přání biskupa L.E.Urrego organizovali tito legionáři Mariiny skupinky a rodiny,aby
se připravily na r.2OOO. V Bogotě zemřel J.O.Orí duz, který jako vedoucí legie pečoval o mladé 45 let
 ׳V Již.Americe pracuje s úspěchem mnoho sekt,
> proto se Legie snažíodstranit náboženskou lhostenast
>

;
>
>
»
>
>
'
>

mZ0Zoná>tč maj'Z ľ
3 p1׳׳ovincče.
Pečují, o asi 6.000 obydlených ostrovů, kde Žijí haZoZZcZ. Panuje tam čím dál větší bída. Býv .president
Suharto sliboval pří nastoupení, že za 2-3 r.bída
zmizí. Vládl 32 r.,za tu dobu se dostala země do hluboké hospodářské krize, díku Jeho neschopností, ko•׳tiipcZ a nadržování příbuzným.V hl.městě JakartČ stoJí hladoví í tří dny ve frontě na rýží, cukr a olej.
lije tam 200 mil.osob, z toho 80 mil.trpí hladem.

>29.12.m.r.uplynulo 110 r.od narozeni34״.pražského arci׳biskupa kard.Josefa Berana. Zemřel ve vyhnanství ״v
ÍRímě.Sv.Otec vyzval ty diecéze,kde byli umučeni či
!trpěli pro viru katolíci ,aby se sbíraly doklady pro je!jich případné blahořečeni״. Na Slovensku to byl hlavně
! biskup Ján Vojtašák a řecko-katol.-biskup Karol
! Gojdič. Na následky dlouholetého vězení zemřel i je ׳zuita P.A.Kajpr a dominikán P.Braito. Mezi biskupy
! je to i J.HIouch a K.Matocha. Ani jeden biskup nezradil.
I Po katastrofě, způsobené hurikánem Mitch,požádal
׳
!
!
;

arcib. v Tegucigalpa (Honduras)-O .Rodriquez Maradíaga zahraniční státy, aby zemi odpustily dluhy.Jen v
Jeho městě Je bez přístřeší na 60 tis.osob-pro ně
zřídila Charita 72 nouzových domků.__________________ ״

י

Dnes je 40 mil.osob na světě nakaženo virem AIDS.
Hned v začátcích této nevyležitelné choroby vzniklo
podezření, že nositelem jsou opice v Africe־hl.jejich
maso׳.Ty jsou proti AIDS imunní.Nyní se tato domněnka potvrdila. ״Vatikán uznal po 25 letech katolíc-

!
!
!
׳

 ׳ké charismatické hnutí Emmanuel ve francií í v CR-

! Z 9 kněží, které vysvětil sv.Otec v bazilice sv.Pel' ra na biskupy, byl i vietnamský kněz Pierre Tran
! Dinh Tu. Je to poprvé po 66 r.,co přijal biskup! ské svěcení kněz z Vietnamu. Jeho diecéze Phu
!Hung má asi 85.000 katolikS., Nedávno uvolnila
■ komunistická vláda svůj odpor vůči Vatikánu.
!
’
!
I
׳
׳
'

16.-17 . 1.se setkalo v Paříží asi 500 představitelů
85 laických katolických hnutí s biskupem z Nancy,J.
OiJaegerem a hovořilo se o tom, Jak přispět k evangelízaci"pohanské" Francie a bojovat proti privatizací Církve, tf .aby si každý podle své chuti vykládal učení Církve, .Mluvilo se i o mladých lidecn, o Životě po
smrti,osobní ocLpověnosti každého katolíka a J.______

16.1.předal sv.Otci arcib. Kondrusiewics,apošt.admimistrátor evropské části Ruska, v soukromé audien! ci ruský překlad dokumentu II.Vaticana, vydané
Paulíny v Moskvě. Sv.Otec řekl, že denně čte jednu
stránku Písma sv.,které mu loni dal pres.Jelcin.
Arcib.Ján Bukovský-nuncius v Rusku,se dožil 18.1.
75 r. -Nitranský biskup kard.J.Ch.Korec se dožil 75 a
22.1.oslavil Petr Eben, známý hudební skladatel hl.
> duchovních písní,pralatikujcí katolík, 7O narozeniny.

Ód r.1978 procestoval sv.Otec 1,12 mil.km,z toho přes
milión minjo ltáiii,839 dní mimo Vatikán,501 v zahraničí

mravní hodnota skutku závisí na tom, jestli bude mít čin nepředvídané následky
4. Jiní, pod vlivem Freuda a Marxe tvrdí, že
Na biskupské synodě v Římě r.1983 litovali mravní jednání určuje psychický nebo společenský nátlak. Pak se ale hřích nedá odstranit. Neže se málo přijímá svátost smíření, máto
se lidé zpovídají, hl.v průmyslových oblasr souvisí zvláštní neklid a skrytá úzkost o život,
tech-a to na celém světě. Prý to souvisí s která dnes svírá tolik lidí-s popíráním hříchu?
Člověk je pak vydán nemilosrdně na pospas temným
oslabováním vědomí hříchu. Je tomu tak?
Tak se ptal redaktor katolického časopisu mocnostem. Uzavřít se Bohu znamená otevřít se nicotě
bývalého arcibiskupa v Kolíně n.R,-kardiNa synodě se vyskytly určité otázky o rozlišováni
nála J.Hdfnera. Platí jeho slova i dnes?
mezi těžkými, smrtelnými a všedními hříchy._____
Slovo״hřích"je dnes skutečně mnoha lidem
Těžký hřích a smrtelný hřích jsou totéž-stejný
cizí. Nepobírají však, že se člověk muže
pojem. Kristus mluví o "trámu" a "třísce"v oku
provinit vůči jinému, vůči společnosti a je(Mt 7,3,). Kdo svým jednáním-nebo nejednáním,
jímu právnímu řádu.
porušuje důležitou oblast mravního řádu s plným
Nemálo lidí se vášnivě brání považovat tá~
vědomím a svobodou, porušuje hrubě vůli Boží a
to provinění za hřích.
těžce hřeší.
Hřích je možné pochopit jen ve vztahu k
Snad se při pokusu rozlišit mezi těžkým a smrtelBohu.V hříchu se projevuje protináboženské i
ným hříchem uvažovalo takto: Někdo zaviní vte,’tajemství zloby" (2 ,Tes 2,7). Hřích je prořinovou nepozorností dopravní nehodu, jedná se
není před Bohem. V podstatě to znamená, ! tedy o důležitou věc-ale nebylo to dobrovolné.
uzavřít se Boží lásce, odmítnout tu lásku, !
Tedy to nebyl smrtelný hřích.
kterou nám Otec zjevil v Ježíši Kristu.
!
Obvykle je dost těžké s jistotou poznat, jedná-li
Těžký hřích je odvrácení pokřtěného od
i
se těžce hříšné^nebo ne.Leccos závisí na výchově,
Krista, radikální zřeknutí se Boha, rozpad!
na dědičnosti, společenských poměrech a vlivech
vztahu k Bohu.Tento hrubý odvrat od 6ו־ס
veřejného mínění. Jednáme neuváženě, vzrušeně.
ha se ukazuje ve zlých myšlenkách,žádos- í
Nesmíme být příliš úzkostliví, ale ani ne lehkováž
tech, slovech, skutcích a též v opomenutí !
ně pokoušet Boha. Předem popírat těžký hřích
dobrého. Při posledním soudu řekne Pán !
by byla opovážlivost.
zavrženým:” Co jste neudělali jednomu z I
Písmo sv.jmenuje hříchy, které nás odlučuje od
těchto nej nepatrnejsich, ani pro mne jste I
Krista a od Boha: necudnost, modlářství, nepřáneudělali." {Mt 25,45).
telsví, sváry, vraždy, opilství a pod. (Gal 5,19).
Ke hříchu nedochází jen určitým zlým skut-J
Není to jen vražda, ale i vyvraždování národa,
kem. K roztržce s Bohem dochází i tím,že ]
dobrovolná sebevražda, zmrzačení, tělesné a duse člověk dá vléci, a ponenáhlu odpadne a!
ševní mučení nelidské životní podmínky, svévolklesne do hříchu.
<
né zatýkání, únos, otroctví,prostituce, obchod s
Hřích je tajemství osobní ztráty, ale i ztrá-] lidmi, nedůstojné pracovní podmínky. Dnes se tyt^ celého lidstva, která sahá až k začát- !
to hříchy rozmnožily :terorismus, obchod omamnýkum lidstva. Co znamená "hřích světa" (Jan)
mi jedy, prodej a vydávání nemravné, heretické,
1,29),o němž mluví Písmo, cítíme v jeho náj
protináboženské literatury a řada jiných.
sledcích, když si vzpomeneme na válku,vy^
Je
tedy lehký hřích bezvýznamný?
kořisťování a hrůzy koncentráku. Lidé se ]
často dopouštějí bezpráví zpolečně.
] I když' menší hříchy neznamenají, že se vzdáváme Boha, jsou projevem nelásky vůči Bohu. VezJak došlo k tomuto oslabenému vědomí hříchu*
měme manželství: nevěra manželu je těžké proviŘímská synoda uvádí řadu důvodů:
nění. Ale bolí i neláskavá slova, bezohlednost-to
1 3/ědomí hříchu se na celém světě oslabilo
však manželskou lásku neničí. Když se ale
různými námitkami, povolováním a
často opakují pak mohou vést k těžkým. KAZDY
hlavně zesvětačováním prostředí. VeřejHŘÍCH JE TEMNE TAJEMSTVÍ.
né mínění hřích neuznává. Copak ještě
Casto-hl.v průmyslových oblastech, si tvoří věříexistuje nemravnost?
eí vlastní svědomí a odvolávají se na některého
2. Také emancipační zdůraznění osobní sa^teologa. Co si o tom myslet?
mostatnosti názor na hřích zatemnilo. NeDnes vládne v mravní
málo lidí prohlašuje hřích za ne•,
. oblasti zmatek, člověk
škodný a zakrývá jej pláštíkem:jl
někdy nekriticky
hřích je nedostatečné sebeusku— ľ
přijímá cizí
tečnění, slabost vůči lepšímu JA]
názor nebo
Biblické vyznání:"Zhřešil jsem"/
jde s prouříkají mnozí do dobrém jídle.
dem. Pak je
3.I u teologu se zamlžily mravní
jeho svědomí
zásady. Mnozí mají narušený
oslabené a zmatené. Svědomí se musí vychovávztah k metafysice. Např.tvrdí,
vat podle Ježíše Krista. Ten pověřil Církev,
že hřích jen lidský názor
aby vysvětlovala mravní řád, vycházející z při
a že přestoupení II.části
rozeného zákona a z učení Krista.
Božích přikázánínení nic špatného.

EPIDEMIE HŘÍCHU

Jak Ho máme následovat, ukazuje svědomí podle učení víry a mravu Církve.
Sv.Pavel se odvolává na Krista, který ho v
Damašku srazil ze sedla sebejistoty a vyznává:
Já «jsem se neprotivil nebeskému zjevení, ale
židům a pohanem jsem hlásal "aby se obrátili,
přiklonili se k Bohu a přiměřeně tomu obrácení žiti."(Sk 26,19,20).

Jak posuzujete snahu některých v Církvi, aby
rozvedeni a znovu ženatí mohli k sv.přijímání?
Římská synoda potvrdila r.198O praxi Církve,
spočívající na Písmu sv. ,a nepřipouští tyto lidi k sv.přijímání. Jejich stav je v rozporu s
nerozlučností svazku lásky Krista a Církve,
který Eucharistie naznačuje a ukazuje. Nebylo
by spravedlivé postavit na roveň věrné manžele s těmi, kdo se rozvedli a žijí v jiném man
želství. Také by to mátlo věřící o nauce o nerozlučnosti manželství.
Kristus řekl,Že nebeský Otec Je milosrdný k hříš•tikům. 1 když nemohou následky hříchu napravit? f
Kristus řekl hříšníkovi: "Už nehřeš, aby tě nestíhlo něco horšího!"(Jan 5,14 ) .Slitovná láska
Boží předpokládá obrácení a pokání hříšníka,
náprava je někdy nemožná, ale obrácení ano.
Co se myslí "sociálním hříchem?"______________
V poslední době se v Církvi vědomí osobního
hříchu přesunulo k sociálnímu rozměru hříchu.
Zostřilo se vědomí sociální nespravedlnosti. Jen
že hřích je věc osoby. Její hřích však muže
ovlivnit také společnost, a to negativně. Např
při teroristických akcích, odhlasování nespravedlivých zákonů ap. Hřích odcizuje člověka Bo
hu a bližnímu. Ničí zdravé společenské struktury, společnost vůbec a to vede pak i k hříchum osobním nebo aspoň k pokušení. Takové
struktury dělá člověk a ničí zase člověka.
Písmo mluví o třech velkých pokušeních:přemáhání touhy po majetku,po rozkoši a po moci.
(sr.Jan I. 2,16). Ty vrhají člověka do hladu a
nouze, vykořisťují ho a ujařmujl a ničí mír.
V různých místech, v určitém okamžiku,různě:
1. Na jižní polokouli a v rozvojovýchzemích zka
žené struktury vykořisťují a vedou k bídě.
2. V průmyslových zemích hl.zesvětaČením, komunismem a přehnaným sexualismem, dále max
terialismem a příliš velkou emancipací.
3. V komunistických zemích vládne nátlak,porušování svobody svědomí a víry.
Zahnízdí-li se hřích
ve společnosti, plodí nová neštěstí. Společenské poměry odvádějí často člověka od konání dobra ke zlému. Převra-’
cení Božího řádu znemožňuje mnohým starat se o věčnou spásu . V průmyslových
oblastech, s nepatrnými požadavky se lidé dají strhnout

"dělá to každý", "je to názor každého" a pod.
Jsou-li hříchem prosáklé společenské poměry,
je to příležitost k pokušení-ale ne nucení-ke
hříchu. Hřeší ten, kdo tyto jedovaté poměry
zavinil, kdo jim dobrovolně podléhá. Obvykle £
nové poměry bývají často horší než staré־i
když media tvrdí opak. Dnes to musí být každému naprosto jasné. Zneužívání dětí, podvody, lži, ničení zdravých hodnot mediemi, ve
školách, výsměch dobru, statečnosti atd.
Vnes se někdy provádí tak zv.generální rozhřešent, často zbytečné. Je povolené Jen pří katastrofách, Je málo zpovědníka a hodně lidi se
chce vyzpovídat apod. Vá se to použít Jen při
lehkých hříších. Ale co s těžkými,smrtelnými?
Za prvé, těžké hříchy, odpuštěné při nutné
generální absoluci, musí věřící vyznat později
ještě ve zpovědi .Hříchy musí jmenovat zpovídájící se plným jménem. Vyznání hříchů slouží k
SEBEPOZNANÍ. Žalujeme na sebe před knězem,
před Církví a před Bohem - který nám skrze
kněžské rozhřešení hříchy odpustí. Nemáme
zgověd dlouho odkládat, je to znamení dobré
vůle před Bohem. Někdy se tvrdí, že vyznání
hříchu je nemoderní.Ale proč se lidé v mediích
veřejně vyznávají z nejodpornějších hříchu,
před milióny diváku nebo čtenářů?
Co dělat, aby se zpověď zase oživila?
Cím víc ubývá věřících před zpovědnicemi^tím
víc jich přibývá u psychologu a psychiatru.
Katolická autorka Gertrud von le Ford pise:
"Sdělila Jsem lékaři ty hlubiny duše, které si
vyhradil Jen BŮh, aby o nich soudil. A lékař
mě osvobodil, a dal mí ten hrozný mír, z něhož
dnes žije tisíce lídíf jejíchž nemocí není,
nic Jiného, než že opovrhují mírem Božím."
Co dělat? Posláním Církve je udělovat věřícím
svátost smíření jako velikonoční dar VZKRÍSENEHO. K přiietí této svátosti jim musíme pomáhat - při zpytování svědomí, při vzbuzení
lítosti, při vytvoření^onkrétního a jasného
předsevzetí. Zde pomůže společná příprava k
osobní svaté zpovědi. Jak u děti", tak u mladych a také u dospělých.
Léta se nikde nemluví a nepíše o odpustcích.

Při zpovědi se odpustí hřích, ale ne celý
trest za něj. Hřích
má své následky, to
víme z vlastní i cizí zkušenosti.Církev
ustanovila modlitby
a leccos jiného-napří
;návštěvu kostela ,kdy
Buh odpustí i část
nebo všechny tresty
za hříchy-neplnomoc־
né a plnomocné odpustky.
Připravme se na rok
2000 dobrými skutky, modlitbou, du[chovní očistou, sv.
zpovědí!

BOUŘE A PO BOUŘI

ale přečtěte si to sami.

7

První den odpoledne jsme byPva mladí SvýcašU v pel.minuli svědky dojemé události.
lého ■ótoletl nena4£Z ptáci doZa bouře zemřela nemocná že־
ma, vydali 4e tedy za pnact do
na. Pocházela z Elsaska a měvytoužené země - do Spojených
la s sebou dvě děti, asi šes■ótátu, ktetá z>e 1.1176 o-ivobotiletého synka a osmiletou
ly od nadvlády Anglie a buduji
za pomoct vy-ótěhovalců hl.z
dcerku. Cestovaly za otcem
do Philadelpiie. Ten odešel
Evropy, v původně -cndtán^ké
do Ameriky před třemi lety,
zemi nový, svobodný z>tát.
měl štěstí, poslal rodině dost
Plachetnice, na ktetá bylo
peněz, aby za nim přijela do
*
ptá
200 oAob-včetně mužstva,
Ameriky. Příjezd lodi očeká0e octla na Atlantickém oceáně v bouli.
val v New Yorku.
"Stáhněte plachty, "nařídil kapitán, "a všichni
Jaké utrpení na něho čekalo! Jeho manželka a
cestující do podpalubí!"
matka jeho dětí byla nyní mrtvá. Na palubu
Následující čtyři dny se rozpoutalo pravé pek- vyšli čtyři námořnici a nesli bílý balík, asi
dva metry dlouhý, na prkně, dvakrát tak
lo. Vítr skučel jako podrážděná pohyně poširokém. Ten byl vyroben právě k tomuto
msty, vody zuřily. Jakoby se proti nám spikly
dva prvky. Bouřlivé vlny neustále bičovaly
účelu . Za námořníky kráčel kapitán a dvě
palubu, sebraly všechno, co nebylo přibito
ženy vedly za ruku oba sirotky.
hřebíky, rozbily všechno, co nebylo ze dřeva
Skupinka se zastavila u zábradlí na zadní čásnebo z kovu. Nakonec zlomily jeden ze tří sto- ti lodi. Je pochopitelné, že všichni jsme přihlízeli,co se ted bude dít - tušili jsme, oč se
žáru a ten i s plachtou zmizel ve zpěněném
moři. Loď se zmítala ze strany na stranu. Kor- jedná. Byli jsme zvědaví a také jsme cítili s
. midelník byl zbytečný, nevěděl ani, jestli vedětmi křesťanskou účast... Bude to vůbec
de loď správným směrem.
pohřeb?
Kapitán smekl zlatém vroubený klobouk a krátSkoro všichni cestující dostali mořskou nemoc.
ce, dojemně promluvil k přítomným.
Jíst nikdo nemohl, vzduch v tak dlouho uza"Přátelé,“řekl,"je to má bolestná povinnost,
vřených prostorách byl nesnesitelný. Mnoho
předat vlnám tělo této hodné, statečné matky.
cestujících se topilo ve špíně, a když jsme
prohlásili, že bychom raději doma spali v pra- Snad bude kořistí ryb, snad ji zničí
*
vlnobití,
sečím chlívku, mysleli jsme to doopravdy.
možná, že klesne na dno a zmocní se jí červi.
Ano, ale jednou Buh její tělo vzkřísí a obdaří
K tomu ještě - začala dolu proudit voda z paluby, takže našich pár švestek i my sami jsme ji věčnou, svátou odměnou. Amen."
Pak nařídil námořníkům, aby vykonali svou
byli promočeni skrz naskrz.
Nedivte se, že několik lidé zemřelo a mnoho
práci. Ti zvedli prkno s tělem na zábradlí
jich onemocnělo. Třem lidem zuření bouře
a když kapitán řekl"teď!" nadzvedli víc prkno
zlomilo nohu, jednomu ruku a ostatní byli saa tělo mrtvé ženy v bílém plátně pomalu kloužalo - až padlo do vody. Pozorovali jsme to
má rána a boule, škrábanec a oteklina. Kažs otřesem. Bude to potrava pro ryby-jak řekl
dý si odnesl"památku"na tuto bouři.
V New Yorku nám vyprávěli, že tato bouře
kapitán. Měl pravdu. Náhle se vynořil z vody
potopila dvě anglické lodi a ze 200 ־cestujíobrovský žralok a stáhnul bílý balík do hlubicích se nezachránil ani jediný.
ny.Pohnutě jsme se odvrátili.
Tu se za námi ozval žalostný křik. Všechny
Konečně se na západě nebe rozjasnilo. Když
oči se upřely na dva sirotky, kteří se vytrhli
mužstvo jakž takž uklidilo palubu, nařídil
z rukou žen a vrhli sek zábradlí. Určitě
nám kapitán, abychom se všichni odebrali na
by skočili dolu, kdyby je námořníci nezachytípalubu. Nemocné a zraněné tam námořníci přili. Ubohé děti se totiž dosud domnívaly, že
nesli. Pak začali čistit důkladně podpalubí.
maminka jen spí. Ted ale viděly, že ji hodiAch - jak nás osvěžil svěží vzduch moře!
li do moře.
Vždyť zamořené ovzduší dole se doslova vpiNěkolik cestujících se vyptalo na poměry těžlo do naší kůže. A teď jsme plnými doušky
ce postižených dětí. Zjistilo se, že jsou nadýchali čistý vzduch. Rozproudila se nám
prosto bez prostředku. Udělali jsme pro ně
krev, zdravě začalo bít naše srdce. Vrátila
proto sbírku, vybralo se skoro 300 franku.
se nám radost ze života.
Částku jsme odevzdali kapitánovi, který se
Svěží vítr vál celé dva dny a nadouval dvě
ubohých sirotku ujal a slíbil, že peníze předá
zbylé plachty. Kořenný mořský vzduch nám hootci, který čekal na příjezd své rodiny v
dinu za hodinou dodával novou odvahu a sílu.
New Yorku.
Na palubě jsme se bavili hrami , vypra
*věli
jsme
si nebo pozorovali obrovské ryby, které pluly Leo K O L L E R:
za lodí, aby se nasytily odpadem z lodní kuK U P R E O U, M 8 J
SYNU!
chyně, který házeli kuchaři do moře.
Občas dostaly tyto ryby zvláštní lahůdku
Z původního suikoplóu.

NOVINKY
7.-11.1.byI v Sydney na podnět místní katol.
university mezináboženský svět.kongres pro
200 účastnku, katolíku, anglikánu,různých
protestantských církvi, byzantsko-pravoslavných a koptu. Prof. Dr. V .Wolf z teol.fakulty
KU tam přednášel o pojetí mše sv.v prvotní
Církvi;cestoval právě po Indii a do Singapury
Anglický deník The Times septal 1415 čtenářů
které osobnosti nejvíc formovaly 20.st.25% po
stavilo na I.místo Matku Terezu, 18% dostala
princezna Diana, 3.místo protestant Martin Luher^Kíng, 9% N.Mandela. Jsou to procenta angl
kánu, ne katolíku a Jen za 11.část století.
Paří/ský arcib.kard.Lustiger v hovoru s listem Figaro řekl, že"křesťanství stojí ještě na
začátku svých dějin." Svět ^potřebuje spásu,
vzhledem k vyhlazování Židu(v oblastech,kde
vládli nacisté), atomovým bombám, "technologickým masaktrum", znečišťování prostředí, ni
čení ozónové vrstvy, obchodu s drogami, mučení a zabíjení( i miliónu nenarozených )dětí.
"Přemíra zla vyžaduje nadbytek dobra,"řekl.
19.1. na svátek sv.Anežky Římské(21.1.)požehnal,Jako každý rok sv.Otec dva beránky, z JeJichž vlny budou vyrobena palia pro arcíbísku
py;palta posvětí papež na sv.Petra a Pavla.
19.1. se četlo v tiskovém sále sv.Stolce poselství sv.Otce pro postní dobu, která začala
Popeleční středou 17.2.-Německý protestantský
"církevní den"se má konat r.2OO3 v Berlíně.
Letos přejde portugalská kolonie Macao pod
vládu Cíny. Má se tam zachovat náboženská
svoboda. - Recko-pravoslavná církev chce, aby
se i mladí zúčastnili nedělních bohoslužeb,
které začínají v 7,30 a trvají 3 hod- Pro mla■
dé budou v 10,30 další-kratší, 1,15 hodiny.
Exercicie pro pracovníky odd. pro mládež při
CBK vedl pomocný biskup, kapucín Jiří PaSour. Bylo na nich 42 pracovníku, kteří mají
v diecézích na starosti mládež.- Předseda leví
cové vlády v Itálií-Massimo D'Alema, býv.komunista, se setkal 8.1.s papežem. Prohlásil,
že setkání na něho mocně zapůsobilo.__________
19.1. našel vikář N.J.Zeman v kapli sv.Kříže
v Broumově v klášteře benediktinu, unikátní
kopii turinského plátna-originál je od r.1572 v
Turíně. Pravost kopie by měla potvrzovat latinská listina turinského arcib. J . C . Bergilia
z 4.5.1651-dostal ji místní opat. Na světě je
asi 40 kopií, už z 14.st.,nejvíc ze st.16.a 17.
Po odstoupení minulého gener.sekretáře Rakous■
ké BK-pro neshody a neschopnost spolupracovatzvolila RBK za nástupce P.Kgídía Zsífkovícse,
dosud kancléře diecéze Eisenstadt, člena litu)
komise pří BK a hl.redaktora chorvatského čas opisu Glasník .________________________________
V Dánsku vyšla studie, o tom, že asi ־proti
jedné třetině mužu užívají jejich manželky násilí. 100 mužu se tázaly konzervativní noviny
Berlingske Tidende. Jinak jsou muži příliš
hrdí a nechtějí o tom mluvit.

Biskup H.J.Spital z Trieru podepsal výsledky
"kulatého stolu", v nichž se vyzývají zástup■
cl kii.es tans kých církví, židu, muslimů, budhistu a pravoslavných, aby hovořili o"světovém náboženství", které chtějí prosadil
8
svobodní zednáři. - Turci přerušili politický
rozhovor s Evropskou Unií o plánovaném
udržování církevně i umělecky jedinečného
kláštera na sev.Cypru.______________________
Začátkem května bude v Berlině zahájena svatodušní akce Renovabilís pod heslem"Voufat v
Boha, vzájemně sí důvěřovat.". Tato akce německých katolíku, zal.r.1993, podpořila asi
241 mil.marek přibližné 4.900 projektu ve
siř.a vých.Evropě. Třetina peněz pochází ze
svatodušní sbírky,ostatní z Jiných pramenu.
19.1.byla v kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze bohoslužba, vedená pastorem
prof.J.Trojanem a P.T.Halíkem k 3Ö.výr.
sebevraždy Jana Palacha. P.Halík tehdy
přinesl k bohoslužbě za zesnulého jeho
posmrtnou masku. Také v Curychu jsme si
vzpomněli na tuto tragickou událost kulturním programem. Každý Francouz dostane k
vánocům průměrně 8 dárků, ve V.Britanii 7, a
v Německu 5. Zato Britové posílají nejvíc vánočních blahopřámí-naposled bylo 2,5 mil.poštovních zásilek. Vánoční pohledy vznikly
před 150 ti roky.-Sv.Otec zdůraznil význam modernich medií pro šírení evangelia. Jeho poselství se četlo při půlnoční mši sv., kterou sloužil
kard. Lustiger v katedrále Notre Dame .______
V prosinci m.r.byla podepsána smlouva 0 Středisku biblických studil při české Akademii
věd a Karlově universitě. V březnu zahájí
činnost na Evang.teol.fakultě. Bude sloužit
teol. fakultám a J .ústavům Děkanem Je P .Pokorný.
Od r.1823 bylo Mexiko republikou a dějištěm
sváru. Církev byla bohatá, ale US zednáři,
protestantské sekty a později ruští komunisté
proti ní bojovali-a na své úkoly nestačila.
Nesmělo se vyučovat náboženství,byly zrušeny svátky a obřady mimo kostel, vláda zabra
la církevní majetek, řeholníky vyhnala atd . Po
krátkém období míru,r. 1915 obnovil pres. Carranza proticírkevní zákony, r.1919 byl klid,
ale za Callese-1924-28 nastalo pronásledování. K moci'se dostali komunisté,i když katolíků bylo 90%. R.1992 se napětí uvolnilo.
Nyní se setkal sv.Otec na letišti s presidentem Er.Zeaillem a jeho paní. Jel v novém papamobilu a vítaly ho nadšeně davy věřících.
V národní svatyni P.Marie v Guadalupe sloužil mši sv.s 500 biskupy a 5.000 kněžími
pro 12.000 katolíku v kostele a tisíci před
kostelem.Za čtyři dny se setkal s vedením země, s diplomaty, navštívil nemocné a pak odletěl do hl.města US diecéze St. Louis,kde se
soukromě setkal i s pres. Clintonem._______
21.1 .byl zveřejněn dokument ,týkajíc! se klonavání dětských zárodků. Vypracoval jej bíologický institut a vydala pap. akademie pro žlvyt. Věnuje pozornost nejen časovým věd.výzkumum, ale 1 etickým otázkám.

«Papež poslal k sv.roku dva zástupce. Jednoho- Ä
gAnnobalda da Ceccano nazvala sv. Brigita neucti-*
ןvě״opicP,־to se vztahovalo nejen na jeho ošklivost,
Sale i na jeho nadutost. Lásku Římanu ztratii, naří|dil totiž, že i Římané sice musejí navštívit 30 dní
Ssv.místa-chtějí-li získat odpustky, ale zaalpští poutlnici jen 10, 5 či dokonce jen jeden den-čím vzdále|nější bylo místo, tím kratší návštěva Ríma. Tím
I chtěl zamezit nedostatku potravin a pomoci městu
|od žebráku. Římané tak přišli o dobré příjmy a
!udělali na pověřence atentát. Ten uraženě opustil
!město a vyhlásil nad ním interdikt-ve sv.roce!!!

SV. RO KBEZ PAPEŽE
Organizátor prvního sv.roku 1300 rozhodl
že se bude slavit každých 100 let. Avšak
to by jedné generaci sv.rok ušel, proto
se slavil další za 50 let-bez papeže. Po
tragickém Bonifácovi VIII. vládl krátce Benedikt XI.(13031304)־. Po něm byl zvolen
Francouz-Klement V. (13051314)־, přítel
krále Filipa II.Sličného. Papež se usadil v
papežském lénu-v Avignoně. Tam byl v
bezpečí. Tím začalo tzv. "babylonské zajetřl-13O5-1377-trvalo o 2 roky déle než zajetí Židu v Babylóně. Dalších 6 papežů sice slíbilo, že se vrátí do Ríma, ale nemohli, vládl tam velký zmatek. Nikdo o právo a bezpečí nepečoval, šlechta se bila me
zi sebou, zemětření zničilo stejně velice
zchátralé budovy. Městu hrozil mor. Na
štěstí se městu vyhnul, jako dík zbudovali Římané strmé schody-124-ke kostelu s.Ma
ria v Aracoeli(nebeský oltář).
Z výše schodu i měl Cola di Rienzo( 1313־
1354)proslov k Římanům, aby je nadchnul
krásou antického Ríma a vyzval k obnově
vlády a Církve. R.1343 prosil v Avignonu
papeže, aby se vrátil, vyprávěl mu o zpustošení města-to na papeže zapůsobilo. Slíbil, Ze se vrátí, ale zabránily mu v tom
politické zmatky, hl.boj Francie s Anglií.
Během sv.roku se mu podařilo obě strany
smířit. A Klement VI. (přítel císaře Karla
IV. )vy hlásil "ze soucitu" II .sv.rok.

fZase se dal na cestu celý křesťanský Západ. Přes
íAlpy, po moři, přes Tiberu. Někteří vlekli železné
Í řetězy a těžké kříže nebo šli naboso v dlouhých ša|tech z pytloviny, špinavé, našedlé barvy. Široký
I klobouk sloužil za ochranu proti slunci i dešti. JiI nak visel na šňůře na zádech. Ze Santiago de Com* postela převzali zvyk, připevnit si na ně mušle,
 ןkdyž přišli z Jeruzaléma, měli palmové větve. RímI ští poutníci měli často na klobouku malý obrázek
?potní roušky Veroničiny.
 ןProti dešti měli krátkou kapuci-pelerinu-slovo poIchází z pellegrinus-poutník-napuštěnou voskem.
I Jediné zavazadlo, taška přes ramena, v ní láhev z
*dýně a mušle, která sloužila jako miska.
I Povzbuzovala je naděje na odpuštění hříchu a třesi tu. Byli pak ochotni ke každé oběti, odříkání, ne► bezpečí. Trpěli hladem a žízní, zimou a parnem,
*často byli přepadeni a oloupeni. Před odchodem
|napsali poslední vůli, nikdo nevěděl, jestli se vrái tí. Zemřel-li někdo cestou, neoplakávali ho־věřili,
lže přijde rovnou do nebe a ušetří si očistec. Hesho poutníků bylo:NEMAM JINOU VLAST NEZ KŘISCJspěchem sebevědomí Cola di Rienzo vzrost TA A JINÉ JMÉNO - JEN KŘESŤAN. To mělo být
I heslo sv. Pelegrina, biskupa a mučedníka z Galie v
10. Považoval se za průkopníka III. říše,
kterou vyhlásili spirituálové-a ten měl za- 15.st. ״toho považovali za ochránce poutníku.
hájit sv.rok. Di Rienzo začal vyzbrojovat ► Hlavně proudili na jaře a v pozdním podzimu-y3odle
Rím pro"rok jásotu", dal se r.1347 prohlá- ► liturgických slavností a podle potřeby rolníku. V
sit za tribuna lidu,ale tím si znepřátelil
ŕ zimě se nemohli dostat přes Alpy, v létě každý,
šlechtu a vzbudil nedůvěru papeže. Ten
!kdo mohl, utekl z města. 50 dní trvala cesta z Papohrozil, že sv.rok odvolá,
řize a 20 dní od Brenneru-pokud
když Cola di Rienze nepadjeli vozem. Cesta vedla přes Bologne. Toho zavřeli do Andělnu, Florencii, Sienu, Bolsenu, Viského hradu a pak vyhnali.
terbo-s 24 stanicemi pro odpočinek
Odebral se k poustevnípro muže i koně. Spousta jich
kum, kteří s ním souhlasíšla pěšky. Většinou přicházeli ze
11. Ještě r.135O se tajně
severu. Z Monte Mario-"hory jásoobjevil v Římě. Napřed šel
tu", viděli věčné město. Jásot byl
ke Karlu IV.do Prahy,odprávem nepopsatelný-po tolika netud k papeži do Avignonu,
bezpečích a obtížích! Mnozí padli
a pak s družinou papežna kolena a líbali zem. Zpívali hymských pověřencu vítězně
nus, který je dodnes písní poutvtáhnul do Ríma. Byl jmepoutníku ke sv.roku:
nován senátorem, měl své
O vznešený Ríme, paní celého světa
vojsko, ale byl příliš panonejdustojnějšímezi všemi městy,
vačný a krutý, takže ho
třipytící se krví mučedníku,
vedle jeho schodu zavraždia bělostnými liliemi panen.
li. V min.století ho prohláBez ustání ti zpíváme: Buď pochva
šili za předchůdce moderní
len, buä pozdraven,spáso pro ceItálie a C.Masini mu r.1887
lou věčnost.
udělal pomník, na němž
První slokou chválí Rím, druhá pavztahuje pohybem římskétří sv. Petrovi a třetí sv. Pavlovi.
ho řečníka vysoko paži-jaSV.BRIGITA SVEDSKA
ko později fašisté.
dřevoryt z 15.st.

Z hory šli poutníci buč! Via Trionfale a Via
del Pellegrini přimo k sv.Petru, nebo Malvišským mostem do města. Na tomto mostě
porazil 28.řijna 312 císař Konstantin protivnika, císaře Maxencia. Tento antický most
stojí,vzdor bouřím, dodnes, táhli po něm
umělci, poutníci, císařové. Slavné cestující
tu čekali se zpěvy a korouhvemi.
Prostý lid byl zklamán-všechno bylo přeplněné. Hostinští stáli vlídně před hospodou
a zvali vtíravě poutníky do krásného pokoje. Večer si chtěl vyčerpaný poutník lehnout
ale na posteli byli už jiní. Kdyby protestoval, vyhnali by ho s nadávkami na ulici.
Černý trh kvetl, ceny stoupaly,špína se
vršila na ulicích a ten zápach z koňského
lejna, rámus vozu, drkotajících na dřevěných kolech po hrbolaté dlažbě!

Prosila ho, aby se vrátil do Ríma,ale ten návrat
už nezažila. Nazývali ji"vdovou Ríma"-jednak mežitím ovdověla, jednak pečovala o vdovy a opuštěné, chudé ženy.
J0
Poměry v Římě kreslí v nejtemnějších barvách.
Ostře spílá Rimanum pro jejich lenost, netečnost
a vlažnost i pověrčivost. Jako starozákonní prorok jim hrozí tresty Božími, když se nepolepší:
"Nyní musím mluvit k Rímu Jako starozákonní prorok k Jeruzaléma. Kdysi panovala v tomto městě
spravedlnosti a Jeho vládcové byli knížata míru.
Ale nyní se stali vrahy...želvy a zmije sídlí ve
městě a ryby v mé sítí mají strach před jejích
Jedem a neodvažují se zvednout hlavu...0 Ríme,
kdybys poznal hodinu svého navštívení ,plakal bys’!
Není divu, že Římané Brigitu nemilovali, nejraději by ji upálili jako čarodějnici. Později ji svátořečili. Takové případy byly častější. Světicí se
stala i její dcera Katrin. Byla prý mimořádně krás
ná a žádoucí. Aby odolala pokušení, polila tvář
kyselinou. Dnes to neznáme, ale tehdy to bylo
příznačné.
I král Ludvík z Uher přijel k jubileu do Ríma a za
ložil dum pro uherské poutniky-hned vedle německého u sv. Petra, v 18.st.byl stržen, stavěla
se tam velká zákristie.

Nad tímto neřádstvem hořekuje i sv.BRIGITA SVEDSKA( 1308-1373), slavná poutnice
ze vznešené šlechty. V 13 ti letech ji provdáli za boháče, měla osm dětí a šla celou
Evropou napřed do Santiago de Compostela,
pak do Ríma a dokonce i do Svaté Země.
Na první stránce vidíte dřevořezbu z 15.st.
sv. Brigitu-poutnici v šedém oděvu, s dlouI tento svátý rok měl svého básníka. Byl to
hou holí,velkým kloboukem a taškou na boPetrarka. Danteho i Petrarku namaloval Raffael
ku. Koruna u nohou naznačuje, že pochází
na Parnasu(pohanské nebe umělcujmezi múzami.
z královského rodu. V levém rohu nahoře
Oba mají na hlavách znak básníku-vavřínové věnje odznak Ríma:SPQR-Senatus Populusque
ce. Petrarka sedí pod vavřínovým stromem Romanus( Senát a lid Ríma ),Užívá se dodnes.
Vedle apoštola Jakuba je sv. Brigita ochránk^ Danteho vede Vergilius-římský básník.
ně poutníku. Byla to energická paní,přísná Francesco PETRARKA se narodil v Arezzu(13O3matka a hluboká mystička. Její Revelationes 1274) a žil dlouho na papežském dvoře v Avig(Zjevení)udělaly na současníky nesmírný do- nonu. Horoval pro antickú velikost Ríma a zapřijem. Vypravuje: "Buh mi poručil: Jdi do Rí- sahal papeže, aby se vrátil. R.1341 byl na Kápima, kde jsou ulice dlážděné zlatém, cihly z tolu v Římě korunován na básníka, nejvyšší pockrve mučedníku a cesta do nebe kratší. Tam ta tehdejších dob.
čekej, až budeš mluvit s papežem a králem'.' S ním začala italská renesance. Neustále kolísal
Brigita šla do jásajícího Ríma, ale byla hlu- mezi pozemskou a nebeskou láskou. Když však
jeho zbožňovaná Laura zemřela, šel jako zbožný
boce zklamaná. Řekla svému zpovědníkovi:
"Mistře Petře, to je ten Rím, který mi Křis- poutník do Ríma. V jednom dopise Guglielmu da
Pastrengovi popisuje proud poutníku do Ríma:
tus sliboval?" Místo zlaté dlažby našla jen
prach a špínu, místo cihel z krve mučední- "Putuje Španěl vedle Kelta, Brit s Rekem a s
ku rozpadlé střechy a zpustlé domy. Ale
Švábem se světlými vlasy." Švábové byli Němci.
splnilo se naněmto,co platí dodnes: Cesta z Zajímavý je jeho popis památek příteli Philippovi
Rima do nebe je kratší.
de Vitry z r. 1350: "Tak dojdeš konečně do Ríma,pani
Ubytovala se na Piazza Farnese-viz obrázek a velltelce všeho .Poutník navštíví hroby mučedníje tam klášter brigitinek-ten založila. Kosku... Vidí tvář P^ně na roušce( Veroniky) ,pak zdí
tel byl vystavěn později, ale místa,kde žila matky všech chrámu(Luterán) ,vstoupí do Sancta Sancba i dřevěná postel, na které r.1373 zemře- torům,malého místa,plného nebeských milostí.Prohlédne si Vatikán a hřbitov Kallixtův(katakomby),
la, se zachovaly. Nyní je to poutní dum pro
věřící ze severu-i pro protestanty. V Ríplný kostí blahoslavených. Vidí Jesle Spasítelomě žila 23 let v modvcf(S.Maria Maggiore) ,pozoruje utnutou hlavu Křtilitbě, rozjímání, pečotele(S .Silvestra na Cápivala o chudé a nemoctolu), rošt sv. Vavřince,
né a zapisovala svá
místo,kde byl Ukřižován sv.
četná zjevení. DřevěPetr(Vatikán),kde tekla
ný kříž,z něhož k ní
krev Pavlova a tam vytryskKristus mluvil, je v
ly tří prameny(Tre Fontáne)
bazilice sv. Pavla před
kdy byly základy nádhernéhradbami.
ho chrámu,na místě,na něž
Naučila se latinsky,
v létě napadl sníh,(S.Maaby mohla psát papeži.
ría Maggiore)." Tato místa jsou v Římě dodnes.
|Piazza Farnese. Vlevo palác,“ naproti kostel sv. Brigity a dmi,kde zemřela

ASTROLOGIE OČIMA UČENCE
Souhlasím s vámi, že horoskopy v novinách jsou bezduchá slátanina. Je až překvapující duševní omezenost
autoru. Jenomže horoskopy píší i fundovaní a evropsky
uznávaní astrologové. Znám jich několik. Píši horoskopy
měsíční nebo dělají předpovědi na začátku roku. Někdy
se to povede,
jindy ne. Jeden astrolog napsal horoskop pro Švýcarsko r.1992־že změní ústavu, klesne nezaměstnanost, ekonomika se oživí atd. Nic z toho se ne
stalo. Autor mi napsal, že horoskop byl chybně vyložen. Další astrolog napsal horoskop Jelcinovi-nesplnilo
se také nic. Jiný astrolog prohlašoval, že je osobním p<
rádcem jednoho ministra zahraničí-ten musel před časem
odstoupit pro špatnou zahraniční politiku. Také Reagan
měl svého astrologa, ten mu diktoval jeho schůzky s
Corbačovem. Jistě víte, že některá z těchto jednání neskončila pro Reagana úspěšně, jeden astrolog prohlásil,
že věděl o letecké katastrově ve Skotsku. Je-li to prav
da, je to zločinec, protože mohl zachránit stovkám lidí
život. Ne-li, pak je podvodník, který se chtěl zviditelnil
Nevím, jak je to ve vlasti, ale zde přišli astrologové na
výnosnější nápad. Horoskopy pro jednotlivce moc nevynášejí, pisí je tedy pro průmyslové podniky. Honoráře,
až pěticiferné a horoskopy jsou tajné, tedy neověřitelné
pro širší veřejnost. Ptáme se, není-li světová ekonomika
ve svrabu, protože se řídí astrologickými předpovědmi
místo ekonomickými zákony. Píší i horoskopy pro celé
národy. V.1991־kdy slavilo Švýcarsko 700-letý výročísestavilo pro ně dva význační astrologové horoskopy.
Jeden prohlásil, že Švýcarsko je Lev-má smyl pro nezávislost, narcisismus, autoritářský, netolerantní, druhý,
že Švýcarsko je Panna-mírumilovná, smysl pro krásu atd
Je mírumilovné nebo netolerantní?
!.ledna 1993 v 00 hodin OO minut, 00 vteřin vznikly
dva nové státy: Česká republika a Slovenská republike
Mají tedy stejný horoskop a měly by měly by mít i stejny vývoj politický a hospodářský atd. Uplynula řada
let, ale je to pravda? Politováníhodní a důvěřiví jsou
hlupáci, kteři tomu věří.
Píšete,že žádný astrolog nenapadá astronomii, ale že
astromové kritizují astrologii. Ve skutečnosti je jich dost
málo. Ptal jsem se několika kolegu, proč tak málo píší o
astrologii, všichni odpověděli stejně: "Na takové hloupos■
ti nemáme čas." Kdo má něco v hlavě, ten tomu nevěřía hlupák ať platí. Tak jako žádný dnešní chemik nebádá
nad alchymickým kamenem mudrcu, tak žádný astronom
nehledá odpověď, proč Venuše v vzestupu rodílidi se
zrzavými vlasy. Astronomie jako přesná věda je těžko
napadnutelná a musí mít pevné základy, takže jen vzdělaný člověk by ji mohl kritizovat. Astrologii však muže
zesměšnit každý školák, který si přečte pár knih o
astrologii a najde v nich řadu rozporu a ničím nepodložen interpretací - výkladů a tvrzení
Přihlásil jsem se jednou do kurzu astrologie, který pořádala jedna kulturní společnost. A co jsem se dozvěděl
stálo za to. Vesmír se skládá ze 4 prvku/země, voda,
vzduch a oheň )-to už hlasali řečtí filosofové před dvěma a pul tisíciletími. Pak se začal probírat Ptolemaiův
Tetrabiblos/hlásal, že země je střed vesmíru/. Začal
jsem panu přednášejícímu klást otázky, např.proč je v
Ptolemaiově astrologii planeta Mars zlá a v astrologii
Mayu je přátelská? Proč astrologie je véda-jak to,že
isou desítky astrologií( čínská, mezopotámská,keltská aj. )3

každá vykládá' tentýž jev na obloze
jinak? Copak existuje fysika americká, finská atd, každá se svými rozdílnými přírodními zákony? Jak seli
sestavuje horoskop lidi narozených
v zimních měsících za polárním kruhem, když nad obrozem není zodiak
(zverokruh), ani Slunce, Měsíc a
žádná planeta? Není žádný ascender
ani descendent( vzestup a sestup) a
takoví lidé nemají žádný horoskop.
A jak je to v létě, když ekliptika
je na obloze celých 24 hodin? Za několik týdnu mě ředitel společnosti
zavolal do pracovny, vrátil mi períze a požádal (ně, abych do kurzu
nechodil,protože nevhodnými dotazy
narušuji kvalitu vyučování.
V poslední době našli astrologové
další novinku. Přichází doba, kdy
jarní bod vstupuje ze souhvězdí Ryb
do souhvězdí Vodnáře. Uplynulé
dva tisíce let byla éra křesťanství,
a te3 prý začne nová éra. Diskutoval jsem se svým kolegou Číňanem.־
Zasmál se a řekl :"My nejsme křesťané, u nás před dvěma tisíci roky
nevznikla žádná kultura, která by
nyní měla zaniknout."
Pavel KOCIAN

NOVINKY
Amnesty International(, sděluje, že
dnes Je přes 300.000 chlapca a děvčai
v armádě nebo u vzbouřenců.Děti dostanou většinou alkohol čí drogy a
musejí na rozkaz zabíjet. Je to hl.v
Kolumbii(víz nedávnou pohromu-zemětřesené), v Alžírsku-muslimové, v
Sierra Leoně, v Kongu, Srz. Laňce,
Rwandě a Súdánu.. Dětí nemají ani 18 r.
\mnesty se snaží, aby se tento věk
zvýšil a omezil se obchod s lehkými
zbraněmi. Zbraně do Afrcky a do Asie
iodává hlavně Velká Britanie._______
3rotože ze stropu pohřební kapie rodiny Medici ve Florencii vvpadi kus
nramoru, je zatím pro divák v uzavře•
Ta. Kapli vybudoval Michelangelo a
en v prosinci m.r. přišlo 1S.090 lidí

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Ačkoliv churský biskup A.Crab prohlásil, že
je se svými zaměstnanci spokojen, propustil z
kněžské rady Ch.Casettiho a W. Niederbergera,
aniž udal důvody. Děkanem jmenovaj Dg. A.
Grassera, jednoho z největších odpůrců Vatikánu a biskupa Haase. V září 1992 vyzval věřící
aby se proti biskupu Haasovi postavili. Biskup
Grab jmenoval nebo potvrdil ve funkci další dě
kaný, známé odpůrce biskupa Haase.__________
Novou presidentkou Švýcarska Je pro r.1999 panů
Dreífussová. V rozhovoru 10.12 .m.r. odpověděla
na otázku, Je-li věřící:"Ne,Jsem agnostík Je-li
Buh nebo ne, v mém životě se nic nezměni..."
RJ939 zahájil president F.Etter zasedáni. parlamentu slovy: In Nomine Domini."(VeJménu Páně)
25.12.1948 zatkli komunisté kard.Minszentyho.
Ve výročí 50 ti let se sloužila v bazilice sv.
Štěpána v Budapešti mše sv.Za vzpoury Ma3aru se dostal z vězení do Rakouska a zemřel ve
Vídni(83). Jeho paměti upravil a zkrátil kněz
ze St.Gallenu.Vyšly i v ÚSAMaäarská bisk.konference zahájila r.1993 proces jeho blahořečení.
Dokonce r.1999 bude odstraněno lešení kolem katedrály Notre Dame v Paříži.Od r.1993 se čistí
laserovými paprsky} na místech, znečíštovaných
holuby, bude elektrický proud ptáky odrazovat
V Českých Budějovicích vysvětil 9. !.biskup
Liška kapli Smrtelných úzkostí Páně vedle kate
drály a předal ji řeckokatolíkum. Kolik jich tam je,
zpráva neuvádí. - O Vánocích r.1948 vysílala
francouzská televize poprvé mší sv.z katedrály
Notre Dame. O 6 hodin později Jí přenášela US
televize z New Yorku. Tyto mše Jsou důležité
pro ty, kdo z různých důvodů nemohou Jít do
kostela.- Vzdor nezaměstnanosti Němci stále
přispívají na Červený Kříž, Charitu a Jáhenské dílo.- Proti, nařízení Vatikánu chce Sdružení křest.žen v Německu prosadit potratovou pílulka. -Od 25.-30.1. pořa'dala teol.fakulta LIP v
Olomouci Akademický týden. Přednášeli odbor
níci o teologii, spiritualitě a o křest.východě.
Ruská pravoslavná círev nechce těsné spojení
se Světovou radou církví(katolíci tam nejsou)
Zástupci pravoslavných budou chodit na zasedání,
ale ne hlasovat a diskutovat. Nesouhlasí se
óňatky homosexuálů a s kněžkamí. Vedoucí pravoslavných řekl, že v SRC vládne"liberální
protestantská mravnost". Proto vystoupili už
z SRC bulharští a gruzinští pravoslavní.______
Při návštěvě Cíny vyzval starosta Ríma úřady,
gby povolily katolíkírn cestu do Itálie r.2OOO.
Víru tam smějí vyznávat jen členové Čínského
katol. národ, sjednocení, zal. r. 1957 a odloučené
od Ríma "PodzemnP'katolíky komunisté ostré
pronásledují. Vatikán několik oficielních biskupu
________________ _______________________
Ve Francií znovu vypuknul spor o šátcích muslimských žen-Jednalo se o 12 tí letou Turkyni,
nosící šátek ve škole. Zákon o tom si může
každý libovolně vykládat.- Ještě není vysvětléno 5 vražd iránských žurnalistu. Podezřelí
jsou islámští extremisté. Dále byl zavražděn
vydavatel měsíčníku Iran Farda.

V Berlíně bude znovu-po 36 r.-provedena v
divadle hra Rolfa Hochhutha, napadající nespravedlivé Pia XII.- 0 vánocích. 1999 bude**)
otevřena bazilika sv. Františka v Assisi-ale*
nástropní fresky od Cimabue(124O-13O2)a Giotta( 1266-1337 )Ještě opraveny nebudou.-P .Pio bu׳
de blahořečen 2.5 .t. r. Potvrdil se i zázrak na
jeho přímluvu.- Koncem m.r.bylo v Rakousku
270.855 nezaměstnaných. - Asi 700.000 osob z
východního bloku chce emigrovat, když ne legálnČ, tedy temnými cestami. Už teči poukazují vlády na vysoké procento zločinnosti jednotlivců i band ze zahraničí. Jen přepady benzinových stanic stouply o 61,9 proč.
Skotský vědec Jan Wiimuth-který provedl. klonování ovce Polty-prohlásil, že klonování člově■
ka by mělo být přísně zakázáno. Mluvil s časopisem Die Woclye a reagoval na pokusy Jihokorejských vědců, kteří chtějí z buněk Jedné
ženy klonovat lidský zárodek. Přimlouvá se ale
za"léčebné"klonování, aby se dala získat lidská tkáň pro transplantace. Za pět let se má
studovat tato otázka na zvířecích zárodcích.
Řekl, že klonovací technika není tak nebezpečmá, Jako technika Jaderná.-President Papežské
akademie-biskup Filo Sgreecla, protestoval
proti klonování lidských zárodků v J.Korei.
Sv.Otec jmenoval 3 nové arcibiskupy-metropolity a 1 biskupa-pro různé neevropské země«
K r.2 O00.připravuje vatikánská komise seznam
mučedníků 20 st. Bisk.konference v J.Korei
předložila komisi Jména 215 mučedníků-209 katol.biskupů, kněží a řeholnic, zabitých za II.
svě^.války a za Korejské války a 5 anglik.pastorů a 1 řeholnice. 51 bylo umučeno r.1901 za
protikatolického vzbouření na ostrově Cheju a
3 v Číně.______________________________________
O tzv. "Ježfšově lodičce",jejíž zbytky našli
archeologové na dně Genezaretského jezera,
prohlásil mluvčí Vatikánu, Navarro Valis, že
návrh izraelského vyslance u Vatikánu, aby
se sv.Stolec podílel na výstavě-napřed v Jeruzalémě,pak ve Vatikáně, sv.Stolec odmítnul.
Pastor.asistentka Cármignuto-Novotná-dostala
ve Vídni z ruky arcib.kard.Schönborna 8 .1 .medajli sv.Štěpána za zásluhy o Církev. -K mnohaletému vězení byli odsouzeni čínští disidentiXu Well(55)13 let־už si odseděl dřív 12 r.,a
zakladatel demokr.strany Wang Youcal(33),
dostal 11 let.-l ׳Jordáni! se bude zase učit
křestanskému náboženství ve školách-hodinu týdně. Mezi 4 mil.Jordánců Jsou 3 proč, křes tanu.
Na začátku r.1999 navštívil Sv.Otec tradičně
zaměstnance pro odvoz odpadu a společně se
starostou Ríma navštívil jesle, postavené zaměstnanci. Chválil je, že udržují město v čistote”. Pak navštíviľ'Mariin dar"-domov pro lidi bez přístřeší, o něž se starají sestry M.
Terezy-která dum založila. Je tam 80 osob,a
stovky jiných-i neřímanu-dostávají stravu.
9.1. byl svatořečen zakl .Maristu-bl .Marcellin
Champagnat( 1789-1840). Rehole má asi 6000
členu v 70 ti zemích a starají se hlavně o školy.־Duchovní stránka Církve Je v českých medílehna okrají. Zato roste kriminalita.

&ELESTINŮV DOPIS ŽIDŮM
Mojí bratří, mojí synové,
:
už dávno toužím po tom, abych, se obrátil kvám:
Mé dny končí, nastala hodina, abych k Vám pro-:
mluvil tak, jako předtím už jeden papež.
Odmítli jste a odvrátili jste se od mého Boha,\
ale přece Vás nemohu nenávidět. Cítím, že. mezi:
Kristovou Církví a Kristem vyvoleným národem <
je neobyčejně tajemné pouto, které žádný meč ;
nerozetne. Buh Vás chtěl spojit jasnými pouty,':
jako Marii a Jana, Petra a Pavla. Ty nemůžete :
zapřít, vždyt jsou z Vaší krve. Já, který je ;
milují, nemohu zapomenout,že bylí Židé.
:
Jeden z nás musí nakonec zvítězil.
Buď se Vám podaří vymazat, z tváře
země křestanství, nebo se jednou
stanete křestany sami, v poslední
hodině, jak jste bylí i v hodině
první. Věříme, že Církev na Petrově skále nemaže padnout, pak my,
adoptovaní synové trpělivě čekáme
na Vás, prvorozené syny zaslíbení.
Jste roztroušeni po celém světě,
abyste unikli tyranům a pronásledovatelum, ale Kristu neuniknete.Ten
íe sladkým tyranem.vytrvalým pronáledovatelem. Kdyby měl Kristus
hlad, tak by hladověl po Vašich duších, po Vaší lásce.
Vždyt podle těla pocházel z Abraháma
a Davida. Což se nenarodil pod Mojžíšovým zákoněm? Nebyla jeho matka Židovka? Nebo ti, co
ho nejdříve slyšeli, první následovali a první v Něho uvěřili-nebyli Židé? Kristus si mohl
vybrat jiný národ, ale miloval neštastný, zavržený, pronásledovaný, utlačovaný-chtěl se
narodit jako Zid. Tehdy byl Váš národ nenáviděný, utlačovaný cizinci...
Jeho život byl opakováním Vašeho otrockého žívota. Starý zákon je"propletený"postavou Křístovou, uskutečněním proroctví o něm.
Narodil se mezi zvířaty a pastýři,! Váš národ |
povstal z Abraháma, pastýře ozbrojenců a lidl.l
Krista od narození obdivovali cizinci, mágové,l
a Vy jste měli prvního otce Abrahama chaldej-l
ce, prvního zákonodárce egyptského Mojžíše.
I Váš lid hledal útočiště v Egyptě, stejně ja-l
ko Kristus. I on byl vyhnancem, jako jste by- 1
li vyhnanci vy v Babylone. Vy jste se vrátili |
do země Kanaán,od se vrátil do ?alestíny.
1 on žil čtyřicet dní na pouští, a Vaší otcové
čtyřicet let bloudili po poušti, pokoušeni
*
modlami, jako Jeho pokoušel dábel. Mojžíš do- |
stal zákony mezi trním a bodláčím, Ježíš měl j
také trnovou korunu. Satan nabídl Ježíšovi
I
všechna království světa a Vy jste snili v ho4
dinách otroctví, jak budou všechny národy podé
robeny Davidovu žezlu.
Kristus neměl domov-o skálu si opřel hlavu-a $
Vy celá tisíciletí jste neměli bezpečný domov!
bloudili jste jako vyhnanci a kočovníci...
Jeho Šaty byly roztrhané, jako Vaše královst- 1
ví od smrti Šalomouna, rozdělené na tři části.I
Jeho žáci se rozprchli po světě, stejně i V a- |
ši otcové.í

Nemůžete zapřít tuto tajemnou, ale zřetelnou
podobnost-dosvědčenou í Vašimi knihami. Křestanská Církev je tajemným Tělem Kristovým,váš
národ byl Jeho prorockým Tělem.
•gffi
Všimli jste si, že nedovolil, aby se židovské ruce poskvrnily jeho krví. Na kříž ho
přibily ruce cizinců. Když ne už hlava, tak
Vaše ruka zůstala čistá. Plakal jen jednou, a
to při myšlence na zkázu Jeruzaléma, Vašeho
svátého města. Dnes spojuje pláč lidy i křestaný. Vy pláčete u staré zdi, křestané kus od
Vás pláčí nad prázdným hrobem.
Nehovoří to k Vašemu srdcí? Křestané by mohli
plakat s Vámi a zdi chrámu, kde hovořil Pán
s učenci, z kterého vyhnal obchodniky - a Vy byste mohli plakat a
prázdného hrobu s námi a těšit se na jeho Vzkříšení.
Proč nenasloucháte, co říká starý papež, který vás
miluje, vzdor Vaším hříchurn a chybám, jako Vás míloval a miluje Váš Buh,který je i našim Bohem?Jaká
ledová kůra, který závoj
Vás dělí od nás?Vejděte do
naších kostelů, slyšíte v
nich zpívat Vaše nejkránější, nej jásavější hymny.Vašim jazykem se modlíme slova
"hosana""aleluja","amen". Otevřete naše knihy,
spatříte v nich patriarchy ,proroky a krále,které uctíváme stej ne jako Vy.
Nechtěli jste uznat. Ježíše z Nazareta za Mesiá ■
še, a přece žárlivě uchováváte a rozšiřujete.
proroctví Jeho svátého příchodu a jeho smrtí.
Vaší otcové chtěli, aby zemřel, aJ^e viděli i
jeho Vz kříšení-těch pět set svědků, o nichž
mluví sv.Pavel, byli lidé. Jaká kouzla Vás
od nás oddělují? V Talmutu máte příkazy lásky
a dobra, stejné jako v evangeliích. Mnozí z
Vás, od sv.Pavla po hlavního římského rabína
někteří uznali za Mesiáše Ježíše Krista.
Snad Vás bolí pronásledování celé věky? Víte
dobře, že jsem to odsoudil, i mne to bolelo.
Mnozí z mých předchůdců Vás chránili. Vždyt i
před Kristem jste byli pronásledování: Egypta■
né, Aryřané, Seleukové - ba Vaše nejlepší syny povraždil král Janneus a král Herodes. Mnaho zla Vám způsobili i křestané-ale ti císaři,
co pronásledovali Vás, pronásledovali i křestaný? A co Arabové, mutimové?Dnes nás nepronásleduj i ^křestané, ale ti, co jsou nepřátelé
i ,křestanů.laulQr zřejmě myslí nacisty,p.r. )
Připojte se k nám ve společném utrpení!Vždyt
Vy jste nejdřív pronásledovali křestany, nebyly kameny, házené na sv.Stepána, židovské?
Posbírejte je a vybudujte z nich pomník smíření!
Odsuzuji a proklínám pronásledováni, zvláště
národa, vyvoleného Bohem. Uvědomili jste si,
že Vaše pronásledování je tajemně podobné pro■
následování Krista? Církev, jako On, je stále
a bude vždycky pronásledovaná. I Vy, stvořeni
k podobě Kristově, budete vždy pronásledováni.

Začali jste jako poutníci a jako poutníci budete stále na cestách. Ježíš nechtěl, aby mu :
na hoře Proměnění postavili přístřeší.(Mt 7 7):
I Vy bloudíte po zemí a nikde se dlouho neza-\
stavujete. Nad Vašimi hlavami stále, mávají
:
cherubíni z ráje ohnivými meči, před Vámijde ‘■
ohnivý sloup a vede Vás do zaslíbeně země.
i
Bloudění je Vaši bídou, ale í Vaši velikostí.\
Váš neklidný duch hledá trvalou vlast. Není :
to pevná skála Kristovy Církve?
:
Nenapadlo Vám, že židovský národ se podobá
í
marnotratnému synu a že my netrpělivě očekává-;
me Váš návrat? Abychom vystrojili hostinu,za-:
bili tučné tele, jiné, než bylo zlaté telena)
pouští? Přijmu Vás jako otec, bez výčitek,se <
׳i£zamZ radostí. Společně si přečteme slova
ג
4v.Pav£a."־To, že byli vyloučeni, přineslo svěji
tu smíření( s Bohem), Co teprve bude známe- !
nat, když budou znovu přijati?Jistě zmrtvýcH
vstáním!"( Rím 11,14).
Víme, že jste zabili bohočlověka!. Ale který
národ dnes nemá vinu a hanbu, podobné Vaší,
aby na Vás první hodil kamenem?
Vícekrát jste opustili a zarmoutili Boha Vašleh otcu. Ale Váš Buh byl jediný a žárlivý.
Pro pohany to bylo lehčí, měli bohu mnoho.
Ale duchu jste si nezpronevěřili-nosili jste
na svých poutích zlato a Písmo. Zlota jste
měli v měšcích .dost, ale měli jstes sebou stá
le Knihu zákonu vašeho Otce a proroctví Syna.
Tím se nemůžete zachránit, dokud se nevzdáte
zlota a ke knize Zákonů nepřipojíte knihu
Lásky! Ve Vašich srdcích je stále mnoho pýchy
a touhy po ovládání světa. Vaše dobré skutky
nejsou ještě proniknuté láskou. Jste věrni
tradicí, kmenu, ale neprošla Vámi láska ke
všem lidem, láska bratrská. Znáte pýchu a
skromnost, ne však pokoru.
Nepochopili jste, že když Ježíš ukončil mesíášký věk-Vaše největší období-nedali jste
světu proroka, na kterém by se vyplnila všech
na proroctví Starého zákona.
Po sv.Pávku, osvíceném bleskem a Božím hlasem
se nenašel mezí Váni ani jeden, který by uměl
mluvit k duším všech. Tento ús^up z duchovní
sféry je jedním z Vašich trestů a snad i jedlným možným pokáním.
Od smrtí sv.Jana jste přestali být pochodněmi
Udí. Další básnící a proroci nedosáhlí velíkostí Davida, Šalomouna, Joba a Izaláše.
Vše, co přesahuje obyčejné umění, bylo křeslánské.
To■ Vás má přimět k úvahám.
Sám si myšlím,že je to
nej těžší trest po ukřížování.
Můžete nabýt svého práva,
vstoupíte-li do Kristovy
rodiny. Nabídl Vám nádherné perly, ale Vy se
ani nechcete sehnout,
abyste je sebrali. Chcete-li být chudí s Křistem, odpouštějící a

radostní jako Kristus, i ten nej těžší hřích se.
Vám odpustí. Dříve však ne!
Nastala zase plnost času. Kdysi opustil Abraham
Ur a jeho bohy 2000 let před Kristem. 2000 let
po Kristu se stal Kříž středem dějin a Izrael
se má zase stěhovat. Váš návrat je nutný, neodvolatelný, očekávaný. Proč neposlechnete?
Něco ve Vás z božského vyvole.ní zůstalo. Jste
národem extrémů, krajností. Neteří z Vás jdou
za bohatstvím, nadvládou, věřiteli mocných.
Je-li však žid chudý, je pravým obrazem chůdoby. Vaši vykladači Písmo do nekonečna opakují,
ale Vaši mystikové v něm najdou pravá zrna.
Jsou mezí Vární přísní zachovavatelé tradice,
ale i zavilí průkopníci revolucí. Někteří do
kořene vykopávají vyšlapanou cestu, jíní až do
křištalově ryzího nebe zvedají sloupy intelígen■
ce.
I křestanství má božské paradoxy - protiklady.
Odmítá vlažnost, kompromisy, prostřednost.
A Vy jste stvoření pro křestanství jako řeky:
i ty nejprudší veletoky musí skončit v moří.
Rozděluje nás kříž, ale když ho políbíte a obej
mete, nebude už Golgota hranící, ale středem
setkání. Jsou lidé, kteří musejí projít hříchy a
vinami, aby pochopili plnost božského zjevení.
Snad jste museli zabít bohočlověka, abyste ho
zase získali i svým trestem. Chtěl bych, aby
moje slova,prýštící z ran mého srdce, Vám ho
ještě víc přiblížila.
Vidíte, jak v smrtelné propasti a v ohnivé peci
se dnes zmítá lidstvo. I Vy jste za sebou zanechali potoky krve v této propastí lidí, kteří
zůstali naživu. Mohli jste pochopit, že svět se
dá zachránit jen v duchovní jednotě a ta se dá
uskutečnit jen v Kristu. Proč neslyšíte volání
Vy ,synové zaslíbení,proč se zdržujete pochováváním svých mrtvých a nevstupujete k hostině,která je Vám připravena tolik staletí? Když Vy,kteří jste viděli narození Krista, slyšeli ho mluvit
ve své zemí,ho odmítáte,co mají říct ostatní národy?Které neozálila jeho přítomnost?Mezí předky
Krista bylí i hříšníci-cizoložník David,prostitatka Rahaba,a přece on je přijal za své? Odpustil i těm Židům, kteří ho zabili. Kdy dolehne
k vaším uším kokrhání kohouta, aby Vás probudil
z tisíciletého spánku?
"SLYS, IZRAELI!"Tak začínáte svou ranní modlitbu. To Vám opakuji stejnými ústy, které se denně
modlí Kredo.BŮh mí to naznačuje,že toto Kredo
budete s námi opakovat,i se mnou, který na Vás
. netrpělivě čeká u hrobu Apoštola. Spása lidstva je ve Uašich rukou. Nezklamte mou naději, která je. společnou na£ dějí znovuzrozených v Kristu.
Hodina Vašeho návratu bude
svátkem Církve, založené v
Jeruzalémě, bude mírem a radosti pro Vás, poutníky pronásledované a ubijené, kteří
konečně spatři na Sinají a na
Táboře, jediný záblesk světla.
CELESTIN VI.papež, sluha sluhů Božích.
C. PAPINI

ry jsi skála!

Na Ukrajině se rozmáhá bída. Lidé jsou často
LEV XIII.-autor !.sociální encykliky-okružní- odkázáni na dobročinné organizace, hl.cír- xs
kevm, Znehodnoceni ruského rublu se projevího listu- RERUM NQVARUM-NOVE VĚCI
Encz/RHZca vzbudila u křesťanských dělníků a lo i na ukrajinské měně. "Od církve dostávají
chudí denně aspoň polévku." Hodné je podporuzaměstnanců velký ohlas. Na celém světě.
je i P.St.WElCEL, na podporu chudým věnuje i
Už před vydáním encykliky se řídili jejími
výnos z prodeje svých barevně krásných obrazu
pokyny v Americe arcib.Gibbon z Baltimoru
Moskevský pravoslavný patriarchát se dohodl o
/1834-1921/v Anglii H.E.Manning-konvertita
založeni mezínábo ženské nady s židy, muslimy a
/1808-1891/a arcib.v Londýně, v Německu
budhisty. Cíl, dialog a spolupráce, přispět k
Adolf Kolping/1813-1863/. Ten začal studo- obnově ruské společnosti."Vůči těm, kdo nejsou
vat teprve v 24 letech, býval obuvnickým to- křestané, chovejte se rozvážně a hledte v té
varyšem, vysvětili ho po osmi letech studia věcí využít vhodné příležitosti."{Kol 4,5)_____
r.1849. Založil Spolek tovaryšů v Kolíně n.R Na Slovensku se zvyšuje počet těch.kdo se hlá-1
a pečlivě se o ně staral. V domě spolku byly sí k některému náboženství. Sociologický ústav
i dílny, kde se mohli dělníci ve sván oboru SAV s agenturou MKV provedly výzkum a s jezdokonalovat. A ovšem i bavit. Cestující na ho výsledky seznámily 5.1.novináře v Bratislavě. Ke katolíkům se hlásilo 68,7 proč.osob, k
zkušenou tam měli levný nocleh a stravu.
augšpurským evangelíkům 12,4 proč., k jiným
Spolek existuje a pracuje dodnes-jestli v
intencích zbožného zakladatele? Doufejme, že protestantům 2,2 proč.,bez vyznání je 16,3 proč
ano. Ten napsal řadu spisů, jeden z nich se Katolíku je od r.1991 o 5 proč, víc, protestantu
jmenuje:"Činná láska hojí všechny rány, pou- o 6,2%,bez vyznání o 6,8%.Počet těch,kteří se o náboženství nezajímají,klesl z 17% skoro na nulu.
há slova zvětšují bolest." R.1932 už měl
spolek 450 dcmů a 180.000 členů. I ve vlasti. 21.1.byl jmenován pro Švýcarsko nový nuncius,
Mons.Pier Giacomo Ve Nlcolo(IO) ’, do března zusVynikajícím hrdinou byl sv.Don Bosko./1815- tane v Sýrii., dokončit práci.-Francouzská Cha1888/. Jeho mládí bylo těžké, ale r.1841 byl rita sděluje, že na následky hladu a nemoci umí
vysvěcen na kněze a začal se ujímat opuštěné rá přes 35.000 dětí mladších pěti let.-Na světě
mládeže. Bůh mu dal mnoho darů, přirozených se stará převážně o děti 52% žen-z nich je 55%
•zaměstnaných, z nichž dvě třetiny uhrazují poi nadpřirozených-např.vidění do duší aj.
R.1846 založil u Turina první oratorium,tj. lovinu výdajů na domácnost. 42% mužu pomáhá den■
útulek, v kterán hoši strávili volný čas zá- ně pečovat o dětí.-Dokument o právech rodiny,
vypracovaný odborníky, dostaly všechny vlády,
bavou, sportem, hrou, četbou-nemuseli se
parlamenty,diecéze a nevládní organizace. Dokuř
toulat po ulici. R.1859 založil řeholi-kong- ment upozorňuje na katolické zásady o rodině,
regaci saleziánů - jméno jí dal podle sv.
do které stát nemá právo zasahovat a rodina
Františka Salezského/LS67-1622/, ženevského
spočívá na trvalém spojení mezi mužem a ženou.
biskupa, který proslul mírností a láskou.
Milánské nakíadalelství"Pubtigold"vydalo knihu
Nová řehole se rozšířila rychle po celán
"Dobrou chul, svatosti" s nejlepšími recepty a
světě, hl.v zemích převážně katolických.
víny, které se za 2000 let octly na papežském
R.1936 měla už 11.540 členů, řídila 517 ora- stole. Začíná to sv.Petrem, k sv.Řehoři Velikétorií, 90 útulků pro studenty a učně, také
mu(zemřel 604),nesvätému Borgia papeži Alexandru VI. ,a 23 dalšími nástupci sv.Petra až k Jasirotčince a poslala mnoho misionářů hl. do
Jižní Ameriky. Ženská větev řehole se stará nu Pavlu II. Je tam i o "papežce"Johanne-která
ovšem neexistovala. Oblíbené jídlo Jana XXIII.
o dívky - dodnes.
•byla polenta. Kniha má 223 str.a je jen italská
Grande munus, z r.1880. Encyklika, vydaná
Zástupci protestanta ve Francii kritizují papežna podnět biskupa Strossmayera, v ní chválí skou bulu ke sv.Roku, prý je to překážka ekudílo apoštolů Slovanů, sv.Cyrila a Metoděje menismu-jsou totiž proti odpustkum(odguštění
TREST& za hříchy). Církev nemůže kvůli nekaJejich úctu, dosud jen v některých zemích,
rozšířil pro celou Církev. Biskupové a kně- tolikum měnit svou víru a praxi.________________
ží ve slovanských zorních mají v díle velkých •Ve V.Britanii jedna veřejná škola chce školáky
zvěstovatelů víry pokračovat. V naší vlasti • za každé sprosté slovo přísně potrestat-musejí
býť’po škole" v sobotu, kdy mají volno. Ředitelse konala velká pouč, do Říma r.1881. Jen z
•ka všech škol v Northamptonu, R.LllawPodkarpatské Rusi nesměl nikdo přijet. Na
Slovensku se sebralo 4.000 podpisů a připo- •ská, to považuje za správné."Děti užívají spros■
jilo se k výpravě. Velký ohlas měla pouč na •tých slov bez uvážení. Chceme se přimět, aby
•víc uvažovaly,"řekla deníku Pally Telegraph.
Moravě. Na Sv.Hostýn byl přenesen obraz,
Vyšetřováni vraždy pluk . Svýc.gardy-A . Esterkterý dostali poutníci v Římě, na Velehradě manna a jeho paní4.5־. mr. Cedrikem Tornayem
byly uloženy ostatky sv.Cyrila. A r.1884 by- je ukončeno, prohlásil vatikánský vyšetřovací
lo založeno Bohemicum pro české studenty v
soudce Nicola Picardi.

Římě. Po 4 letech dostalo vlastní budovu.

ř"Oslava Boha a pokřesťanění života je nejvýš יší cil mariánské úcty, "prohlásil nový innsburcPěZx. si často stěžují, že je rodiče posílají _ Iký biskup Alois Kothagasser-salezián. Mariándo kostela, ale sami tam nejdou-píše katollc.: feská dogmata"jsou ukazatelé cesty pro křesťany1.1
týdeník Christ in der Gegenwart. Jedno z dě  ןZačíná se záměrně tvrdit, že úcta k Panně Manapsalo jakési Desatero pro rodiče:1.Máte bý- ! rii je překážka ekumenismu-někdy i ve vlasti.
| brožurce o 116 str.Ver Prophet Allahs(5 frs)
spravedliví.2.Máte nás také pochválit a ne
jen nadav at. 3 .Nechte nám trochu času pro nás.) (rozebírá prof.A.Martensackerová život a učeni
4 .Nevyrušujte nás stále.5 .Nevysmívejte senám) (Mohamedovo. Tvrdí, Že byl oběti Satanovou.Z je■
ó.Nenutte nás.7.Někdy nám dejte za pravdu.8. ) !ho podnětu vzniklo 66 válek, 27 vedl sám.
Nevyrábějte si vlastni zákony.9 .Snášejte nás.) ► 6 km dlouhý tunel má spojovat islandské hlavní město Rekiavik s městem Akranesem-pak bu10. Chodte s námi také do kostela.___________ !de
cesta o 50 km kratší. Věřící pohoršilo odNa universitě v Leices^eru v Anglii zjisř mítnutí stavitele, aby byl tunel posvěcen._____
tila skupina psychologu, hraje-li se v obchodě s lihovinami francouzská hudba, kupují IH ; Na nových mincích EURO je podle časopisu Bürger
dé víc francouzská vfna-v poměru 1:5, hra- < :u.Christ v levém rohu na okraji maličké číslo
je-li se německá hudba,kupují víc německá
S :666. Apoštol Jan píše v Apokalypse na konci
vína  ־ale jen v poměru 1:2.________________ 'i :kap.13:"Nutí také(šelma)všechny, aby sí nechali
Skupina mezínár.vědců v oboru zbraní potvrdil :udělat na pravou ruku nebo na čelo znamení...
la, že už před válkou r.1991 užíval Irak ne- < ':číslo té šelmy...Je 666."______________________
V r.2OOO má přijít do Betléma na 2 mil.poutníbezpečny nervový plyn l/X, 1 když to popírá, š
ku. Zatím pro ně není místo, proto se mají
Mezi vyznamenanými 28.10.byl i Václav Vaš-*
ko, dlouholetý vězeň komunistických vězení 5 mezinárodní organizace přičinit, aby se uskuve vlasti.-ó.12.m.r.navštívil sv.Otec 277 .
| tečnily projekty pro tuto událost. Na pokyn sv
Otce se má slavit narození Páně tam i v Římě
římskou farnost sv.Růženy z Víterba.-Před g
50 ti.roky, 10.12.1968 zemřel významný kato- l U r.2000 má být na světě 6 mil.lidí. Přírůstek
lícký konvertita a autor četných duchovních % bude ■v 78 zemích, hl.v Africe, v Asií a v muslimských oblastech. 40 proč.bude pod 15 let.
knih Thomas Merton.Svou konverzí popisuje v «i
knize Hora sedmí stupňů,vyšla česky v Římě. | Bílá rasa vymírá, muslimové potraty neznají.
Biskup z italského Orvieta vyhlásil poplach. Ve
Nejvyšší soud US státu Missouri odložil «jropravu Darella Meese z 27.1.na 10.12.-kvůli
! stř. Itálii se množí čím dál víc známky hnusných
návštěvě sv.Otce v St. Louis. Dostal doživotí. 5 obřadu a"černých(ďábelských )mšP'. Méně ve
Asi 50 tisíc domorodců v Austrálií žrje vět- | městech, víc na venkově. Nedávno v biskupském dómě vylomili zločinci svatostánek a
šinou v nehostinných krajích v sev.Austrálii^
velmi primitivně. Hnutí za jejích práva vy- | ukradli kalich plný posvěcených hostií._________
Kolínský arcib.Meisner varuje před tzv."smrtízývá k mezinárodnímu bojkotu Olympijských hery
r.2OOO v Sydney. Podle nich se má vláda omlu-% cl pilulkou" která zabij i oplodněné vajíčko v
vít za nelidské praktiky v minulostí vůči do% luhě ženy. Pilulka se někde jmenuje RU 486,
morodcům. Min.předseda J.Howard sice sliboval® v jiných zemích Mígefyne.______________________
Pravoslavní mniši na hoře Athosů budou mít
že zlepší jejích životní podmínky,
ale splnil už svůj slib?_____________________ letos bankovní konto. Řecká banka zřídí v této maličké mnišské republice filiálku. Z 5.000
Podle slov sv. Otce jsou bohaté země povinné
obyvatel jsou 2.000 mniši,jinak tam žijí pouze
živit ty, kdo jsou postižené katastrofami,vál־i!
muži. První klášter z dvaceti vznikl v 9.st.
kami, vzpourami ap. Řekl to před 280 ti
účastníky mezinárodní Unie pro výživu-FAO. 1 Jihoafrické noviny uveřejňují výsledek dotazu
u mladistvých v Kapském městě. Muži často užívar
Poukázal na to, že Církev věnuje pozornost % jí
vůči dívkám násilí, nutí je k sexu - asi
problému se zahr.dluhy. Ovšem bohaté země
60
proč.dívek jejich partneři bijí-často jen
byly kdysi velmi chudé, jako jsou dnes chu-«
dé jiné země, a jen pílí lidí zbohatly.________ e když dívka promluví s jiným mužem. Láska se
Daňová reforma v Německu je také záměrně na- ! tam - a jinde jistě ■také - zaměňuje za sex.
Zátopy v již.Americe způsobili mnoho škod. Ale
mořená proti Církví. Je to pro ní bolestné,
protože pečuje o sociální zařízeni, domovy | zároveň zavlažily vyschlá pole kávovníku, takdůchodců, školky, školy, nemocnice atd. Kane !'־že např. produkce kávy v Brazílii stoupla -10Igř je ostře protíkatolícký, jak je vidět nal ni se naplnilo na 35 miliónu pytlů kávou - nej'tůzných snahách jeho vlády a slyšet v jeho ře-® větší úroda za deset let. Voda naplnila také
cech např.sňatek mezi homosexuály a lesbička^ vyschlé nádrže na pustých místech, kde velmi
mí postavit na úroveň sňatku normálních li- £ zřídka prší.____________________________________
Také kard.arcib.Nicolas de Jesus Lopez Rodrldl, dvojí občanství většinou přistěhovalých
muslimů ap. Nastáva kulturní boj proti Cirk-® guez v Santo Domingo varuje obyvatele republiky
ořed satanisty.-Vatikánský mluvčí odmítl návrh
ví-jako za Bismarka-ale budou katolíci tak
stateční, jako bylí v minulém století?_______ izraelského velvyslance u Vatikánu, Aharona
Lopeze, aby bylo odioženo blahořečení Pia XII.
Za poslední doby se zdvojnásobil počet"dětí
ulice"v Itálii. Statistiku uveřejnili Saleziáni, s < vůli jeho činnosti za nacistického pronásledozkoumali 9 měsíců 443 dětí bez domova.______ i /ání židů. Mnoho dokumentů dokazuje, jak
židy chránil, sami židé to dosvědčují.
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BLOK

SMRTI

K bloku smrti č.ll.se unaveně potácela skupinka vězňů, \bhod do bloku se černal jako otevřená tlama. Stál tam správce bloku a chystal
se přijmout své"chráněnce." Pod trestaneckými
šaty měl civilní oděv. Na zelenán rukávě byla
paska, znamení, že patří k funckonářům. Ovšem
Bruno Borgowiec nedělal rád to, co dělat musel
Dělal jen to, co mu nařídili, a ten rozkaz
zněl, aby se staral o vězně bloku 11.
Ted tu stál, rozkročen jako majitel před svým
domem a prohlížel si pochodující"mužstvo".
Byl statný, vysoký, ale jeho pohled nebyl hroživý, spíš dobrosrdečný a trochu dětinský Měl
rovné obočí a svislá ústa na masité tváři. V/■
padal spíš jako rozhněvaný tatik, který má
se svými dětmi přece jen velký - víc než velký soucit.
Trestanci na něho bázlivě pohlédli, někteří se
pokřižovali a sestupovali po úzkých cementových schodech do podzení,za káoem, který je
vedl do cely hladu. Jeden vězeň se zastavil a
vrhl naposled pohled ven, na svobodu, kterou
už nikdy nespatří!
Konečně sestoupila skupinka dolů. Vlevo i
vpravo vedly dveře do cel. SS muž popohnal kon
cen pušky vězně .Vlekli se kolon cel, většinou
plných vězňů, kteří sténali a hořekovali, napřed tiše, pak hlasitěji, jakoby tušili, že
zvenku přicházejí další.
Borgowiec odemknul dveře cely, na níž bylo
číslo 19. Pokynul vězňům, kteří přešlapovali
na chodbě, aby vstoupili.
V matnén světle zamřížované lampy na chodbě
viděli vězni úzkou betonovou celu, v niž byl
jen páchnoucí kbelík. Proti dveřím byla úzká
větrací škvíra, u stropu, a to bylo jediné
spojení s vnějším světem.
"Svléknout se,"nařídil dozorce a dodal:"Qplně
Vězňové poslechli. Šlo to rychle, moc toho na
sobě neměli. Správce bloku sebral jejich hadr;
přehodil•si je přes ruku a pohlédl na nahé muže. Zírali na něho nechápavě, s otázkou v
očích.
"Však to pochopí,"myslel si Borgowiec."Každý,
kdo se sen dostal, to pochopil. Co mu zbývalo:
Borgowiec vyšel z cely, zabouchnul, zasunul
závoru a pokynul strážcům.
Ještě nedošli k východu,
když zaslechli melodický
hlas jednoho z mužů.Zpěv
se nesl bunkrem a celami.
Muži se zastavili a jeden
pohlédl na druhého.
"Někdo tu zpívá?"zeptal se
jeden. Druhý hned neodpověděl, soustředěně naslouchal a pak potvrdil:"Ano,
někdo tu zpívá! Místo aby
řval, proklínal, zpívá!

Něco tu nehraje."
__
"Je to polský,"řekl Borgowiec.
1״
"To slyšíme,"vyjel na něho mladší SS muž.
"Je to mariánská píseň,"zabručel Borgowiec a
pokusil se slova přeložit do němčiny...
Starší strážce se obrátil k mladšímu:"To jistě zpívá ten flandák, co šel do lochu za jiného. Kdo jiný by to byl?" Jeho mladší kolega
zařval na vedoucího cel:"AČ přestane! Nesmíte to dovolit! Hned to musí přestat!"
Borgowiec pokývnul a kýval ještě, když už byli SS muži z bunkru venku a on se s karbidovou
lampou vracel dolů. Otevřel okénko cely, posvítil si dovnitř a co spatřit, na to do smrti
nezapomene!
Na betonové podlaze sedělo v kruhu deset nahých mužů, uprostřed seděl jiný a zpíval. Ano,
byl to ten, kdo se hlásil do bunkru hladu místo jiného, vybraného velitelem koncentračního
tábora. Seděl se zavřenýma očima a zpíval,ruoe složené na břiše, rovný jako svíce-byl tu
a přece tu nebyl. Borgowiec na něho chvíli zíral, v naději, že ostré světlo lampy vězně vyruší a přestane zpívat. Mýlil se. Vězen ještě
hlas zesílil a vůbec si nevšímal světla-tak
byl zabořený do svého zpěvu.
"Jakoby tu nebyl," myslel־si Borgowiec,"ale
blázen není. Vypadá, jako kdyby všemu rozumněl
všechno chápal, jenže zde se zpívat nesmí, je
to předpis a musím mu to zarazit!"
To si umínil, ale neudělal to. Zavřel okénko
a odplížil se nahoru.Zabouchnul také^ dveře i
okénka a znovu sestoupil dolů. Naslouchal dál
zpěvu, a vzedmula se v něm touha-nechápal proč
"Dokážu to vůbec zakázat?"ptal se zoufale sám
sebe. Doufal, že zpěvák i bez jeho rozkazu
přestane. Ale ten nepřestal. Naopak, přidal se
k němu další hlas, neobratný a nevycvičený,pak
se přidal třetí...Dozorce si toho sotva všímnul, tak byl zabořený do svého vnitřního boje.
*Vybral sis hnusné řemeslo, kamaráde, "pomyslil
si"týrat vězně, zabíjet je, měl by ses stydět?
"Proč?"pokračoval v myšlenkách po chvíli,"konám svou povinnost jako každý druhý. Dostal
jsem rozkaz, ten jsem provedl-nic víc. Jsem
hlídač bloku, zavírám vězně, ale nezabíjím je.
Na to jsou tu jiní..."
 סגהty jim, kamaráde, pomáháš- namítl hlas.
"Protože musím! "
-Opravdu musíš,příteli?"Jinak mě zavřou,hrome!"
-Víš to jistě?"Jednoho, který nechtěl
poslechnout rozkaz, zastřelili!"
-A proč ses vlastně stal
kápem v bloku smrti?"Nevěděl jsem, co se tu
děje. Mohl jsem panáhatkrajanům i jiným vězňům."

-Pcmáhat jim, aby zemřeli, že?"Ach, bud tiše. Je mi to přece líto!"
-Tak přiznej, že jsi myslel jen na sebe,
abys sám přežil, byl to jen strach před
smrti."To je přece přirozené."
-Opravdu? A co ten dole?Šel dobrovolně!"Vždyť to dělá každý!"
-Opravdu každý? Každý?Borgowiec vyskočil. Náhle mu v uších zazněl zpěv vězňů, který dosud nevnímal.
Zaklel a vyšel z bunkru. Zalezl do své
kanceláře a zavřel s bouchnutím dveře.
Nechtěl už slyšet zpěv těch dole! Ale
také je nedokázal umlčet!
Hluboce rozrušený sáhl po seznamu, který mu předal jeden z mužů SS a začal
srovnávat čísla na oděvech s čísly v
seznamu. Dělal to rád, protože to odvádělo jeho myšlenky na vězně, na zpívající vězně. Zarazil se, když se dostal k
číslu, které bylo škrtnuto a nad ním bylo napsáno jiné číslo. Kněz! Beze jména,
jen číslo, náhrada za jiné číslo, které
mělo jít do bunkru hladu...
Jeho myšlenky se náhle rozběhly.
...jeden se přihlásil za jiného! Proč?
Jak se to stalo? Kdo dokázal •něco takového? A ještě si zpívá!
Nyní začal Borgowiec sán sebe litovat.
Nikdy jsem nezpíval, pomyslil si zoufale
Ani jako dítě. Proč? Protože jsem nikdy
nebyl opravdu šťastný - ani jedinkrát za
celý život. Jak je možné, že ten člověk
v bunkru smrti si zpívá? Opravdu šťastný:
Ale jak se mu to podařilo, aby byl ščast■
ný?
Borgowiec to nechápal. !Važoval nad tímto zázrakem a začal oddělovat podle čísel kabátky vězeňských oděvů od kalhot...
++-H-I 1■ I II I I I I I I I I I I I I I I I I++-H-H-H-H l-M I l-l

OSN zjistila, že nyní je na svézé asi
300.000 vojáků pod 18 r., nucených boj ovat. Od r.1997 jich bylo tak zabito v Afmice, Asii a býv.Jugoslávii na 2 milióny
Za posledních 10 let zmizelo v Indii a v
Číně záhadně milióny žen, div.׳vek, většinou tajně usmrcených, protože
tam považují ženy za méně hodnotné než
muže, nebo se v Číně narodí děvče.
Týdně opouští svou církev 1500 anglikánů
v Spojeném britském království. 50 proč,
jsou anglikáni, ale jen 10 proč.chodí pra
videlně na bohoslužby. Duchovní St.Chalk
prohlásil, že jejích bohoslužbám se vytýká nuda, odcizení světu, bezvýznamost.
Podle BBC to chtějí odstranit anglikánský
arcib. z Canterbury a katol.arclb.z !)lestmínsteru. K 2 .1.2000 si vytyčili 10 praktických cílů, např:dáme vám najevo, že
jste vítání; budeme laskaví k rodinám,po- ■
•nfi ~eme vám při řešeni základních otázek ap

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V ׳Brazílii vyvlekli 26.10 .mr^neznámí pachatelé z auta
'(-kněze Oto Santos Braga(39) v oblasti sev.od Rio
[de Janeira, který se venoval duchovni péči asociál[ní práci, mučili ho a pak ukameňovali._____________ .
f Sv.Otec přijal delegaci chorvatské republiky, vymeh nil si s nimi podepsané dohody, které se také snaží
f napravit křivdy z dob komunistické vlády._________
(Podle nepalského deníku Kathmanda Post pracuje v ne[polské továrně na koberce 23 mladých od 13-20 tí let
[Nikdy nedostali plat, jsou podvyživeni a nemocni.
(Vva z nich uprchli, řekli to policii, která majite[le továrny zatkla..__________________________________
[: 3.svět.setkání rodin se koná 14.15.1־O.t.r.na téma:
n Děti pro rodiny a společnost. 29.12 ־.m. r. bylo v Minláně zahájeno 21.evropské setkáni mladých z Taizé.
"Přišlo z Evropy i odjinud na 100.000 mladých.
-3.1.se zúčastnil oslav založení diecéze v Padebornu
-Německo-papežský poverenec kard.Ratzinger. í? .799 se
־zde setkal papež Lev III.4 Karlem Velikým a založí-li biskupství-r.8O5. Arcib.vzniklo r.193O._________
ľ Po upravení vztahu mezi Mexikem a Církvi dostala
:Církev větší prostor v mediích-jak prohlásil arcib.J.
-Foley, předs.pap rady joro media na mezinárodním
:kongresu katol. novinářů v polovině prosince m.r.
v mariánské svatyni v Guadalajara /Mexiko.________
-30.12.m.r.se setkal sv.Otec se skoro tisíci boho:slovci z 79 zemí. Setkání organizovalo hnutí Focolare, Účastníci si vyměnili zkušenosti o jejich cestě
-ke kněžství. Téma: Ježíš ukřižovaný a opuštěný :most mezi nebem a zemí. Setkání bylo od 29.121.1־.
-R.1999 má dodat vánoční strom pro Svatopetrské nám.
•V Římě česká republika. Jednal o tom 4.1. na guver'.nátuře města Vatikánu biskup Fr.Lobkowicz a sektor,
־bisk.konference mons .Karel Simandl. ־Tento smrk
-z Beskyd, bude měřit 25 m a převzetí bude spojeno
־.s různými akcemi, např.pouti lesníků do Ríma.______
R.1999 je věnován osobám pokročilejšího věku-prohlásila OSN. Papežská rada pro laiky vydala k roku
:1999 dokument o důstojnosti starých lidí a jejich po־
slaní v Církvi a ve světě. Už r.1984 řekl sv.Otec
asi 8000 poutníkům tohoto věku, aby se nedali
překvapit pokušením vnitřní osamocenosti a činně se
zúčastnili společenského života. Starší lidé mají hodně zkušeností, které mohou předat mladým lidem.
.47 .mezinár. eucharistický kongeres v Římě 18.-26.6.
:2000 bude na téma:Ježíš Kristus-jediný zachránce
světa...řekl mons.Frisina, člen přípravného výboru.
Eucharistie-mše sv.-je živou památkou věčného Krcsta mezí námi, !.kongres byl r.1889 v Lilie-Francie.
Ve východoasijských zeních se silně rozmáhá prostituce־i s dětmi. Jen v Thajsku má na 270.000 osob
AIDS, od r.1985 na něj zemřelo 220.000 obyvatel־
i když min. zdravotnictví udává asi desetinu. Také
na jih od Sahary je víc nemocných AIDS, než úřady
přiznávají. V USA a j.průmyslových zemích je rozšF
řen AIDS, šiří se ženská i mužská prostituce-podporována medii. Tato neřest zachvátila i střední a východní Evropu,dá se na ní hodně vydělat._________
Fond ohrožených dělí v Praze nabízí k adopci či pěstounské péči dětí, většinou cígánského původu, nemocných či jinak postižených. Je to pro děti jediná
možnost-a poslední-jak žít v rodině a zachránit se.

JEDNOU DOLŮ
POTOM VZHŮRU!
Deset malých křesťánků1
ohrožoval medvěd,
jeden před nám utekl
zbylo jich jen devět.
Devět malých křesťanku
!líbilo se kosům,
i
jeden s nimi uletěl,־
‘zůstalo jen osm.
Osm malých křesťánků,
utíkalo k metům,
jeden však tam nedoběh‘
zbylo jich jen sedm ’
Gedm malých křesťánků,
:htělo dobýt svět,
jeden zůstal v hospodě,
ted je jich jen šest.
Utíká šest křesťánků,
zůstane jich šest? .
Jeden se však opozdi?
zůstalo jich pět.
Nyní už pět křesťánků,
míří k svánu cíli,
'jeden ztratil odvahu,
____ _ zbyli jenem čtyři.
Proč jen'těch pár křesťánků
zahájilo při?
Vždyť se jeden urazil,
zůstali jen tři.
Trojka malýcK’kresTánkú,
málo víru zná,
jednomu se nelíbí,
zůstali jen dva.
Co se s dvěma nestalo?
Jeden z nich byl sveden,
dal se k pevné sektičce,
nakonec zbyl jeden.
"Málo!"řek si křesťánek,
"Tak se mi to zdá,
pozvu svého přítele,
budem zase dva!"
Pustili se do práce,
vyhnuli se při,
jeden se k nim připojil,
byli zase tři.
Tři - to něco znamená,
pak dobudem svět,
dva se zase vrátili,
už jich bylo pět.
Každý z nich si umínil,
nesmím líně sedět,
budu pilně pracovat,
až nás bude devět!
"Nebaž kde jsou. dva. nebo tri
shromážděni v mém jménu., tam
jsem mezí nimž." (Mť 18,20)

DŮVĚŘUJE SI Q
E
- Q
10
vědomí vlastní důležitosti, vlastních schopností,
seeed věra

d věra k sobě

je k životu mladého člověka velmi důležitá. Nemáli důvěru k sobě, jak může očekávat, že druzí mu
projeví důvěru? Děti bez sebedůvěry - ostatně i
dospělí-propadnou často různým duševním poruchám,
nebo dokonce nemocan. Takové lidí mají obtíže,
zařadit se do svého okolí. Stojí stranou a mučí
se. Proto je při výchově dospívajících důležité,
aby věděli, že se mohou sami na sebe spolehnout.
Že zvládnou úkoly, odpoví si na otázky a když na
to nestačí, že mají možnost s důvěrou se obrátit
na rodiče, vychovatele, kněze...
Příklad: dospívajícímu chlapci se v přítomnosti
kněze na táboře jiný, stejně starý hoch gosmíval. Kněz to zřejmě nepovažoval za nic duležitého, nebo to vůbec nevnímal, ale v chlapci.,
který byl dost pasivní, zanechala nev^ímavost
kněze hluboký negativní dojem a rodičům to dalo
hodně gráce, než synka od odporu vučt ostatním
ba i vůči knězi, odstranili. - Snad mu pomohlo
i to, že posměváček v životě - v povolání i v
manželství-oženil se s nekatolickou-ztroskotal.

MENŠÍM DĚTEM VĚNUJÍ RODIČE VĚTŠÍ PĚČI.
Starají se o jídlo, oblečení, chrání dítě před
nebezpečím a snaží se, aby se mělo dobře. Jednou
však dítě vyroste a pak už musí mít důvěru k sobě. Ta se musí pěstovat už u menšího dítěte, s
věkem roste a pak už je samostatnější, ví, co dokáže a rodiče to vidí také. Musí se spoléhat víc
na sebe než na druhé. Jakmile si uvědomí, že je
samostatný, že rodiče málo potřebuje - snad jen
pro radu - je dospělý. Jeho samostatnost se ovšem
liší od samostatnosti dětství . Malé dítě často
pomoc odmítá:"Já sám, já sám..." a neuvědomuje si
nebezpečí, které znají rodiče. Proto se o skutečné samostatnosti nedá ještě mluvit. Jistě však
musejí rodiče vést postupně dítě k samostatnosti,
jinak z něho vyroste sobec, zhýčkaný člověk nebo tyranizuje rodiče, své okolí a když vstoupí
do manželství, i druhou stranu, partnera, o
obtížích v zaměstnání ani námluvě.
PŘEDSTÍRANÁ SEBEDŮVĚRA
Někdy se dítě tváří, že je samostatné, má k sobě
důvěru-ale tu naná, jen ji
předstírá. Nesmíme sebedůvěru zaměňovat za
nadměrnou domýšlivostta je totiž jen pocit
méněcennosti. I u chlubivých dospělých. Sebevědomé dítě se chová
zkrcmně, má snahu, se
co nejvíc naučit a zachovat si zároveň svá !
práva. Pro ně není začlenění do společnosti
problémem.

DĚVČE Z ANGLIE

které jste Robbymu psala,ale neudala jste svou
adresu.
30
Joyce Averellová si odhrnula neposlušnou ku- Joyce pokrčila rameny: "Proč? Snad je lepší, že
jsem při procesu nebyla. Možná, že kdybyste
čeru z čela. Zavrtěla hlavou a pohlédla na a
Wina odsoudili a popravili, bez jistoty, že je
Barristera: "Nechápu, proč pouštíte WÍna na
svobodu, pane státní žalobce,"řekla zklamaně. vinen, mohli byste mít později výčitky svědomí.'
"Pevné důkazy proti němu sice nejsou, ale to, Užasle na ni pohlédl.
"Ale proč, slečno Averellová? Wine je vrah a
co máte, dokazuje jeho vinu."
John Barrister potřásl hlavou :;"Ano i ne,sleč- jen našemu právnímu systému muže děkovat,že
no. Ani já, ani policie nemáme pochybnosti o je zase na svobodě."
jeho vině, ale musíme se smířit s rozhodnutím Náhle k němu napřáhla ruku:"Je mi líto, pane
Barristere,"sáhla po plášti,"vidím, že se blíží
poroty? Dívka sevřela rty a zamračila se.
"Já se s tím nesmířím. Určite ne1. Vynasnažím muj bus. Děkuji, že jste mi věnoval svůj čas."
se, aby si to odpykal. Chcete tvrdit, že to ne ■Zíral za ni, jak přechází" ulici. Dávno odjela a
byl zločin? Muj snoubenec Robby a Winy vedli on stále uvažoval o tom rozhovoru.
společně firmu. Co se vlastně stalo?"
Samuel Wine k sobě pevně přitiskl svou průvod־
" Pravdu se sotva dovíme,"přiznal Barrister. kyni:"Proč stá.. stá... stále říkáš ne...ne...
"Váš snoubenec a Winy se na jakési zábavě
když, pro...pro., .prosím, abys se mnou šla?
začali hádat
kvůli nějaké obchodní záležitos- Jenny,"zlobil se. "Zná..známe se u...už tři ne
ti. Pak Robby už s Winym nemluvil, ale do ně- děle.. .ji. .jiná.. .dí. .vka by mi uľ. . .dáv.. . no
moty se opil. Sotva stál na nohou. Winy vzdor vyhověla," vyrazil namáhavě opilec.
sporu se nabídnul, že Robbyho odveze domu. Světlovláska se pobaveně zasmála:"Sammy, co
Winy tvrdí, že v autě spor znovu vypuknul,
bys z toho měl?"zeptala se. "V tomhle stavu
že ho Robby vyhnal z vozu a sám jel dál.
přece nemůžeš řídit auto?"
Při přejezdu asi přehlédnul varovné světélko "Ne.. .ne. .pro.. .proto po., pojedeš ty1,1 zašklebil
a vlak ho pak zachytil a usmrtil."
se a chytnul ji za ruku. "U...umíš pře...pře.,
"Mohlo se to tak stát?"zeptala se Joyce.
ce ří. ...řídit, že?
"Sotva. Vedoucí lokomotivy řekl, že vuz stál
Světlovláska si povzdechla a vzala od něho pobez pohnutí na kolejích. Dalšího svědka nádávaný klíč.
raz probudil, vstal a viděl Winiho
"Tak dobrá, ano," řekla krátce, "stejně bys
minutu po nárazu běžet k domu. Ten ale
nedal pokoj. A už je velmi pozdě, "pohlédla
tvrdí, že spal.
na hodinky," dvě hodiny pryč..."
"Svědkovi never1l1?"podrazdene řekla dívka.
"T...to ne. .. nevadí, "vykoktal muž spokojeně.
"Jeho svědectví zákon neuznává. Je mu 82
"M..máme před s...sebou ce...celou noc,"
let a má poručníka. Nedá se nic dělat."
a blaženě se usmál.
Joyce zatnula rty."Věříte, že to byla vražda?" Dívka ho vstrčila do vozu, div se nezhroutil,
"Ano,"řekl tvrdě."Váš snoubenec zřejmě ces- a přirazila dvířka.
tou usnul. Winy vuz zastavil na kolejích a vy- "Času opravdu nemáme nazbyt," prohlásila s
stoupil. Jízda totiž trvá jen čtvrt hodiny, pod-"bručením a obešla vuz, "naopak, musíme si pole svědku odešli oba ze společnosti po druhé
spíšit."
hodině. Vlak je na přejezdu v 2,44 hod.Tedy." Sedla za volant a rozhodným pohybem zapnula
"To už museli být doma,"vzrušila se dívka.
motor. Vuz se zvolna rozjel...
"Jistě. Kdyby probíhala jízda tak, jak tvrdí
Seržant
Walt Calters natáhl ruku po drnčícím
Winy, museli být už dávno doma. A nemohlo
telefonu a odkašlal si.
vůbec k neštěstí dojít."
"Stanice devět, seržant Calters. Kdo mluví a
"Je pro toto jednání pohnutka?"
"Nejen jedna, potvrdil státní žalobce, "oba se co si přejete?"
neustále hádali. Winy chtěl užívat, Robby in- Několik vteřin naslouchal vzrušenému hlasu
a pak pokynul kolegovi,který podřimoval u
vestovat. Hlavní příčina byla asi smlouva,
druhého stolu.
podle které při smrti jednoho druhý převzal
"Co tomu říkáš, Bille,"zašeptal."Právě mi
celou firmu. Znáte snad Winyho?"
hlídač telefonuje, že na přejezdu zase vlak
Dívka potřásla hlavou:"Ne, pane Barrister.
Jsem Angličanka, v USA jsem byla jen jednou. zachytil auto a rozmačkal je na padrť. Je z
něj jen troska. A co víc..."
Tehdy byl Winy na obchodní cestě.
Jeho kolega se k němu zvědavě naklonil.
Robby pak přijížděl za mnou do
"V autě byl pan Winy. Je k neBrightonu. Chtěl mě navštívit
poznání. Je to náhoda nebo - řekv létě. Kdybych náhodou neněmé - vyrovnaná spravedlnost?"
četla americký časopis, vůbec
"Vražda určitě ne, když jel sám,"
bych o vraždě nevěděla. Robby
zívnul kolega. "Spíš bych řekl,
neměl příbuzné, aby mi to
že by se tam měly dát konečně
napsali..."
závory.Jinak se těch maléru
"A Winy vám to také nenapsal.
nezbavíme."
Dověděli jsme se o vás z dopisu,
M. A. Prelonlus
"Uzavřená 6po£e.čno-0t."

NAŠE KRIMI

Zvu vás na krátké cxcrcicie. které vede zkušený kazatel eucharistián
Otec Leo Kuchař z Vidné.
Více nám přiblíží tajemství naší víry v Eucharistii
Kristus mezi námi - naše potrava - naše cesta - náš cíl.

Obnova začína

f

MCHOTKl Olhim

ve čtvrtek 25. března 1999 večeří v 18,30
a končí v neděli 28. března od poledne

Klausenhof-F liieli-Ranft.
Plná penze pro osobu na .3 dnv:

jednolůžkový pokoj. 190,-sFr
dvoulůžkový pokoj 175,- sFr

Přihlášky co nejdříve: P.J.S1 MC TK
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon

ydejme se na podzim na jednu zvláštní pout
Zeptáte se kam? Domů. Co Cech. Zeptáte
se proč? Poděkovat. Letos to bude deset
letj co se naše vlast zbavila desetiletých;
hruzovlád. Pamatujete si na český Rím
podzim 1989? 12.listopadu prohlásil Jan
Pave! II.princeznu Anežku Přemyslovnu
ZURICH-každou neděli v 19 hodin v
za svátou. Stařičký pan kardinál Tomá-^
kryptě kostela Božského Srdce Páně
šek zvolal hromovým hlasem:"Svatá Anež־
Aemtlerstr.49.
ko, oroduj za nás!" Svatý Otec prohodil
WINTERTHUR-každou sobotu v 18,
u s úsměvem: "Slavný den!" Za pět dní nato
sv.Ulricha, Seuzacherstr.1.
začala v Praze "sametová"revoluce studentskou
RiiTI-TANN-každou I. neděl i v měsíci
revoltou. Svatá princezna poslala z nebe svému
v 9,15 hod.v kapli vedle katolické- národu věru královský dar - svobodu.
ho kostela
Už přes třicet let žijeme ve Švýcarsku, steré se stalo naBERN-každou 2 neděli v měsíci v 9 hoc šim domovem. Jak tu dnes vypadá Církev? Nemáme se
v kryptě u kostela br.Klause,
proč hluboce modlit? Pojďme spolu se Švýcary na společSegantini str.26
nou pouť k Pražskému Jezulátku, k Panně Marii na Svatou horu u Příbrami a k českým svátým. Pojeďme děkoAARAU-každou 3.neděl i v měsíci v
10 hod.v sále pod kostelem sv.Pet- vat a prosit, prosit za Církev tady i tam, za naši vlast
i za náš dnešní domov, za nás za všechny, za naše rodira a Pavla
LUCERN - každou 4.neděl i v měsíci v ny, za příbuzné a známé, za naše přátele, dobrodince i
nepřátele. Pouť povede P.THOMAS RELLSTAB, mladý
10 hod. v kapli kostela sv. Karla
kněz, který dnes žije vzdálen v Alpách,v Urnerboden.
Boromejského

NASE BOHOSLUŽBY

Pouť se bude konat cd patku 24.září do čtvrtka 30 září
1999. Pojedeme autobusem Drusberg Reisen z Einsiedelnu.
Přenocování bude v Českém Krumlově,třikrát v Praze, v
České Lípě a v klášteře Teplá u Mariánských lázní. Navštívíme České Budějovice, Nepomuk, Svatou Horu, katolic?
kou Prahu s nepřeberným bohatstvím křesťanské kultury,
Kutnou Horu, Doksy, Jablonné v Podještědí, Bohosudov,
Ostrov, Teplou a Kladruby. Mši svátou budeme slavit v
ADRESA CESKEHO MISIONÁŘE:
Nepomuku, u Panny Marie na Strahově, v benediktinském
P, Josef S I M C I K -8004 Zürich
Brauerstr.99.,t.0125 50 241 ־klášteře Břevnov, u Pražského Jezulátka, u sv.Zdislavy
v Jabionném, premonstrátském klášteře Teplá.
Na svého misionáře se obraťte v záležitosti křtu, sňatku, pohřbu, sv. Cena s plnou penzí bude asi 750 franku (odhad). Pouť
□ ude uvedena v katalogu Drusberg Reisen.
zpovědi - příležitost je obvykle
Těšíme se, že nás pojede víc. Přihlaste se!
přede mší sv.,návratu do Církve,vyučování náboženství, návštěvy neBOŘEK ŠKARDA, CURYCH,

KAZDY ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
v 19,45 mše sv., růženec - v kostele sv.Jana Boská,Feldstr.109
I■PATEK V MĚSÍCI, mše sv.v kapli
kostela Božského srdce Páně,19,30
Aemtlestr.49.- Obojí Curych.

mocných, posila nemocných svátostí,
data duchovních cvičení, táboru pro
mládež a děti, poutních zájezdu ap.
Obvykle podniky uveřejníme v KLUBu
bo_y_HLASU_MISIE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Važme si dobrých kněží-zde i ve
vlastí. Podporujme je svou láskou,
modlitbou, pomáhejte jim - aby poznali, že mají oporu jak v Kristu,
tak ve vás, kterým jeho lásku,
pravdu a život předávali.

lOOOOOOCOOOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

26.-27.1.se konalo 29.zasedáni České bis k. konference na
Loretě v Praze.. Zabývali se situací Církve v naší zemí,
duchovni službou ve věznicích, ekumenismem, sociálními
otázkami, přípravou na r.ZOOO aj. V červenci se mají set■
kat členové katol.hnutí na Velehradě.- 23.3.začnou vy:házet na CD záznamy 3 kázání sv.Otce v doprovodu zpěvu a hudby, vydávané římskou společ.Sony Music pod
názvem Abba Pateří Ano,Otče) ve spolupráci s Vatikánskýrn rozhlasem a o3kI . Audiovisivi San Paolo. - Pres. C'LZnton
si papeže, vysoce cení, ale jeno žádost,
odstranit trest ■.mate, odmítl.V USA bude popr.3500 zteč.

NAŠE KŘÍŽOVKA

A,Průhledná hmota,část nohy,včelí výrobek,část střechy,
svazek klasů. B . I. část tajenky .C. Uskok, postrčení,černá látka, hýkaivec, kyselá tekutina. D. Staroperuánský vládce, úrod
ní místo v poušti, část básně, tenisové údery,mastnoty. E.
Klání, citoslovce,osobní zájm.,skutek, kyselá rostlina. F.
Staré vztažné zájm. ,obilnina,nerost, krasocit,stroj.G. Konec
šachu, ovčácká bouda, polední jídlo,strofy,přibližně. H .Ob
vázánípo úraze) ,mexická divoká kočka, aut. houkačka. I. Ci■
toslovce,malý typ čins .opery, role, zákop, armád. tělocv. klub,
přivlast. zájmeno. J .Ospravedlnění, vědomosti,osahat. K . II.
část tajenky.L.Odd.tech.kontroly,malý sklep,rýpací stroje
peněžní poukázka.
1 .Jugosl. město u moře,šílenství,jméno.2.Pálívá rostlina,
Španělsky"jedna",šumění.3.Třpyt, tvůrce rytin,jednoduchá
zbraň-4.Lék na otoky, něm.východ,tep.5.Španělský peníz,
členové vyhynulého národa,pytel.6.Citoslovce podivu,lesní
zvíře,zkr.souhvězdí Býk.7.Italské město,polská řeka,starodávně'Uzlinky.8.Turecké hl.město ,otřes,zkr.SSR politiky v
r. 1921-1925.9 .Rožmberk,zkr.výherních knižních poukázek^slovenská otázka,spojka.10.Vo omrzení opakovat-lid.,Adamův
syn,medícina.11.Pěvecká tělesa,trup,lid.patro na stodole.
12.Tmel, ruská polévka, přistav lodi,přeludy. 13 .Ochutit,
číslovka,druh.14.Zařízení při nakládání staveb nad vodou,
šelma,americká žába.15.Cizí ženské jméno,ústav,met.16.Výtrusy květin,klepat,lékařská potřeba.17.Pryskyřice,syknutí
pokojová rostlina.18.Cosi,otčina,básnicky tišina.19.Mastná
tekutina,zvýšená nota,hlasité oslavy.20.Vak,namodralá,
hlas hodin.- POMŮCKA :Pin, A TK,keson.-TAJENKA je konec
rozhovoru matek, které chtějí odnaučit děti sprostě mluvit
a hádat se:"Když se s mužem hádám, pošlu děti vždycky
c•
ven.1111Já také, ale...,
_______________________________

JEN DÍKY VAŠEMU PŘEDPLATNÉMU
MUŽE KLUB DÁL VYCHÁZET!
Přidáte-li víc, mflžane KLUB nosílat těm, kdo o něj
stojí, ale nenohou si jej předplatit, bud jsou bez zaměstnání, či mají malý důchod nebo žijí ve vlasti. Za
ty za všechny Ván upřímně děkujeme!

NOVINKY
Jan Renner z New Yorku poslal^X
5.11.m.r. presidentu CS V.Havtovi protest proti tomu, aby se
 ןudělila medaile za zásluhy Jiřímu PELIKÁNOVI, který se zašloužil jako komunista o to, že mnoho studentu vysokých škol bylo
po komunistickém puči vyloučeno
ze studia(včetně redaktorky KLUba), ačkoliv mnozí studovali s
vyznamenáním a v zahraničí uděláli, diky své inteligenci a schopnostem kariéru. Text protestu
uveřejnil chicagský HLAS NARODA.
Protest doložil dokumenty o činnosti J.Pelikána. Protest poslal
i Vl.Slavik místopředseda Světového svazu sokolstva.Voufali jsme,
že president, sám komunisty silně
poškozeny-nesměl studovat a dělat kulisáka,medaili Jiřímu Pelikánovl neudělí -ale dostal jí. Zač?
V arcib. paláci v Praze se konalo
na Nový rok setkání zástupcu nekatolických církví-pozval je kard•
Vlk. Koná se ročně. Po ekumenické pobožnosti v bazilice sv.
Jiří bylo na Hradě menší pohoštění. Novoroční přípitek pronesl
předs.ekumen.rady církvi Pavel
Smetana, 7 českobratrské c ír k v e. ;
Nový zákon a žalmy jsou přeloženy do jazyka Akha-mluví jim 40
tis .katolíku, z diecéze Kentung v
Birmě-dnes My_anmar. Pro 200.000
osob byl přeložen N.Z.do jazyka
Hemba v rep.Kongo. Biblická společnost ze Zimbabwe dodala 9.000
bibli pro 42 místních věznic.
6.1. ( Zjevení Páně), vysvětil sv.
Otec 9 nových biskupu. Dnes je
jich 4402-z toho 2676 jmenoval
tento papež, sám jich vysvětil
277, 183 zemřelo, 2500 stojí v
čele diecézí.______________________
Arnaldo Signorace, který balzamoval 3 papeže, mnoho korunovaných
hlav a hlav státu, zemřel 4.1. v
Rímě(87 let). Měl svůj zvláštní
způsob balzamováni. Svoje vzpominky nedokončit._________________
4.1. uveřejnila polská bisk.konference program osmé cesty papeže
do vlasti. Má tam být od 5.-17.6,
a má navštívit 17 míst.___________
Na pout do brazilské mariánské
svatyně Aparecida do Norty přišlo
koncem r.1998 na 6680 poutníků,
modlili se hl.na to,aby se zlepšita hospodářská situace v zemi a
zmírnila se nebo zmizela nezaměst
nanost.

NOVINKY

HUMOR

Sestry Matky Terezy mays už dum x ve
Švédsku.-Také v Japonsku mají anglikáni
Kluk, prostřelil prakem okno. Tu se objeví jiný ®*“"י
kněžku.-Letos uplynuto 150 r.od smrtě
Johanna Strausse st.,a 100 r.od smrti Johi hoch, a křičí:"Okamžitě zmiz .""Proč?""Tohle je můj
Strausse mladšího,oba slavní hudebnici. . rajón."_____________________________________________
Přísné manželka nařizujemuži: "Dříve než usneš tak
Nová slovenská vláda slíbila církevním
ti řeknu, o čem se ti dnes smí zdát."_____________
školám větší podporu. Z 145 církevních
Zákaznice si stěžuje:"Včera
škol patří katolické Církvi 132. Mečiarojsem si a vás koupila budík a
va vláda podporovala jen státní školy.
ten nezvoní.""Pak musíte pět
Nostradamus (1503-1566 )1předpověděl, že
minut předtím,než má zvonit,
r.1999 vypukne III.svět.válka a začne na
budíkem zatřepat."____________
východě. Tento francouzský astrolog a
Turista hledá v jednom městě
osobni lékař Karla IX.se jmenoval vl.jmé
nádraží. Zeptá se kolemjdoucínem Michel de Notredame a napsal řadu
ho na cestu."Když půjdete dál
temných, nejasných proroctví.___________
tímto směrem, tak bude nádraV Myanmaru( Birmě) ־se za posledních 8 r.
ží právě za vámi."____________
stalo asi I3.000 osob katolíky.-3 .světo"Ted ne. Maminka
״zde je ale špatná obsluha,"
vé setkání rodin se koná 14.-15.10.roku
říká, že si mám
zlobí se zákazník v obchodě,
2000 na téma: Děti pro rodiny a společzachovat chladnou "Zavolejte mí vedoucfio .""Já
nost. -Zdá se. že Jan XXIII.bude blahohlavu."__________
jsem vedoucí."_________________
řečen r.2OOO-tedy před Piem XII.- Kně"Muj
manžel,"chlubí
se paní Smithová přítelkyni,
ží v naší vlasti dostali od r.1999 o 15
"je úplný poklad. Dopoledne pracuje v kanceláři,
proč.zvýšený plat, tj.1O.2OO Kč-což je
odpoledne dělá agenta pojišťovny a v noci hraje v
málo.-Z 10-12 mil.katolíku v Číně patří
baru na klavír.""A kdy vlastně spr?""Ve výkladní
3-4 mil.k církvi, odloučené do Rima a
skříni, kde dělá reklamu pro pyžama."___________
kontrolované státem-ostatní žijí v podzemí
"Léto se vás zeptá, co jste dělali v zimě, že jste
R.1998 bylo zavražděno 39 misionářek a
si u nás včas nekoupili košile s krátkými rukávy."
misionářů, hl.z jihu, tj .z Konga, Rwandy,
Syn pana Horáka přijde za panem Novákem:"TatíIndie-kde začalo ostré pronásledování
nek vám vzkazuje, že máte zastřelit svého psa,
křestanu-a z Latinské Ameriky. Dnes je nc
protože svým štěkáním je postrachem pro celé- okosvětě pronásledováno na 200 mil.křestanu
lí. ""Tak mu vyřiď, aby vzal sekeru a rozsekal
také muslimy-nebo jsou nesvobodni, asi v
váš
_______________________________ _
70 ti zemích,hl.v Číně, Indii, Pákistánu
"Vy si myslíte, že geniálnost je dědičná?""To neSudánu a Alžírsku. V tomto počtu nejsou
vím, já ještě nemám děti."_______________________
řeholnice, které vychovávají děti.______
Italský soudce k tulákovi: "Strážník vás našel lePřed 50 ti roky byl zavražděn Mahatma
žet pod stromem - proč si nenajdete práci?""K če Chandi.-l/ Londýně se staví obrovský Dum
mu by mi byla?" diví se tulák. "Vyděláte si pěnítisíciletí.-Světového skautského Jambo
ze. ",,Nač bych potřeboval peníze?""Když si vyděree-27.12.m.r.v Santiagu/Cile, se zúčast
nilo
skautů a skautek ze 100 zemí.
láte hodně peněz, "rozčiluje se soudce, "uložíte si
je do banky a budete z nich žít. Pak nemusíte nic
Počet rakouských katolíků, vystupujících
dělat." " Ale vždyť ani teď nic nedělám."________
z Církve, zase stoupá. Za 11 měsíců m.r.
Sousedka navštívila druhou sousedku při vaření.
vystoupilo 32.425 katolíků, 0 15 proč,
"Muj muž je velký dobrák. Jen ochutnejte, co
víc než r.1997. Příčin je jistě víc, hl.
všechno sní."_______________ _
neshoda mezi vedením, záměrné útoky neUdýchaný pán příběhpřátel Církve v mediích a jiné.__________
ne na perón."Chytnu
Sv.Otec pokřtil 10.1.-na svátek Křtu Pá
ještě vlak do Plzně?"
ně-v Sixtinské kapli 19 dětí z Francie,
"Záleží na tom, jak
Itálie, Polska a Svýcarska(děvčatko)
rychle umíte utíkat.
R.1998 se zúčastnilo generálních audiencí
a obřadů u sv.Otce na 2 mil.osob, o 61
Před pěti minutami odekLľ_____ _________״
procent víc než r.1997. 23.12.byla 47.a
Ztroskotala lod. Dva
poslední audience v roce, bylo v sále
trosečníci se drží
Pavla VI. na audienci také 5000 Poláku.
Osobní tajemník sv. Otce (od r. 1966 )mons. klády."Jak daleko je
k nej blíží pevnině?"
Stanislav Dziwisz dostal od argentinské
"Ass dva kilometry."
vlády nejvyší státní vyznamenání-velký
kříž sv.Martina-Osvoboditele.____________ "Na jih nebo na sever?"
"Dolů, ke dnu."_______
Mezinárodní lharlta pomohla zemím střední
"Jak jste spokojen s
Ameriky, ktetié zpustošil uragán Mitchnovými brýlemi?""Pri30 mil.dolarů. Během dalších pěti let po
ma. Stále potkávám
může zemím dalšími 500 mil .dolary,ktelidi, které jsem už
"Proč nekouříte?"
ré dostala cd souká: orných dobrodinců.
dávno neviděl."
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MYSLI MUŽI JINAK NEŽ ŽENY ?

"Jak Slovek smysli ve svém srdci, takový
je",rlká lidská zkušenost. Jaké je srdce
zeny, a jaké je srdce muže? Ne to srdce,
které tluče v tele, ale mysl, cit-a ty jsou
u muže jiné a u ženy také jiné. Je to dobre.
jinak bychom se nudili-zvlášť manželé._______
1 .Muži ־jsou pověrčivější než ženy.
2. Muži páchají častěji sebevraždy než ženy.
3. Muži touží víc po vzdělání než ženv.
4. Muži potřebují v životě víc vzrušení
než ženy.
5. Muži jsou větší sobci než ženy.
6. Muži žádají sami od sebe víc než ženy.
7. Mezi muži je víc věřících než mezi ženami
8. Muži mají víc smyslu pro humor než ženv.
9. Muži jsou zpravidla uzavřenější než ženv.
10. Muži nepřehánějí tolik jako ženv.
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TISÍCILETÁ
MOUDROST IZRAELE
je zachycená v knize Přísloví /I - 30/

,,člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale
na Bohu záleží, co odpoví jazyk.Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje
Bůh.'716.1-2/.
"Vlídná odpověd odvrací rozhořčení, kdežto slovo,
které ubližuje, popouzí ke hněvu."/15,1/.
"Zářivý pohled vlévá do srdce radost, dobrá zpráva vzpružuje kosti."/15,30/.
"Rty moudrých rozsívají poznání, ale ne tak
srdce hlupáků."/I 5,7/.
"Každé trápení je k užitku..."/14,23/
"Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět, kdežto ústa svévolníků chrlí samou zlobu."/15,28/
"V srdci rozumného spočívá moudrost, kdežto co
je v nitru hlupáků se pozná." /15,33/.
"Svěř Bohu své počínání a tvé plány budou
Správné odpovědi:
zajištěny."/16,3/.
Na všechna lichá cista "ne", na všechna su- "Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá
dá *Čista "ano". - Jinak se ohodnoťte sami! sebe, ie nad dobyvatele města." /16.32/
"Nemylte se, sBohem nejsou texty1. Co kde za0e£, to taky sklidí. Kde totiž seje do svého těta, z teta sklidí věčnou záhubu. Kdo však seje do ducha, z ducha sklidí věčný život. Když
prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únave. Vudržíme-ti, dočkáme se doby, kdy budeme
Sklízet..." (Gal 6,7-9)
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