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už léta bojují katolíci-hl. v USA-proti zabíjení nenarozených dětí. Pomáhá to? Zatím stoupá
počet těchno ubožáčku rok po roce. Nechtěné děti, které se mohou vzdor opatření rodičů
přesto narodit a dozví" se to. trpí touto myšlenkou celý život. Vystižně to popisuje česká
spisovatelka-lékařka. paní Stýblová.
Dnes ovšem poměry nedovolujT mři dvanáct dětí-ani na venkově. Jsou však metody, jak početl" zabránit, ale k tomu je nutná aspoň mírná inteligence obou rodičů. Neinteligentní" lidé si
pomáhají" potratem. Pokud jde o primitivní národy, spousta dětí živoří.
Jak toto - a jiná zla - vykořenit? V lidské moci to jde jen částečně.Protože se musí vykořenit
kořen zla-a to je těžké,člověk je totiž nakloněný k horšímu. Zdědil tento sklon po prvních
lidech. Navíc-horší je lehčí. Je lehčí vzít pilulku než se pár plodných dní zdržet, ukáznit.
K tomu je třeba silné víry; Jakmile zeslábne víra-a proti ní se bojuje ze všech stran-někdy
i z míst, která by víru měla posilovat-není schopen člověk oběti. At posvěcený křtem nebo
kněžským svěcením. Odpady katolíků, knězi i biskupů jsou následek oslabené nebo uvadlé
víry. Posílit tuto víru je hlavním úkolem biskupu a knězi. Ale když i jejich víra zkornatěla,
není plodná, nečerpá z Krista? Pak jsou všechny demonstrace proti zabíjení dětí a vůbec proti každému zlu málo účinné.

Víru musíme chránit, posilovat, pěstovat. Asi jako zahradník pečuje o rostliny. Okopává je,
odstraňuje plevel, zavlažuje je, chrání před cizopasníky a když na všechno sám nestačí,
vezme si pomocníka - a když všechno nezná, informuje se u odborníku či čte odborné knihy.
U víry je okopávání obéť. Kristus nás nespasil učením-ale obětí-která se nekrvavě zpřítomňu
při každé mši sv. Podstatou mše sv.není díkuvzdání־eucharistie־i když k ní také patří, ale
obět. Díkůvzdání k spasení nestačí, Plevel-to jsou naše hříchy a nedokonalosti. Kromě Krista
nebyl a není žádný člověk bez hříchu nebo nedokonalosti. "Kdo z vás mě m&že usvědčit. ze
IviZchu?"( Jan 8,46}.- A čím zavlažovat víru, aby rostla? Svátostmi a modlitbou.
Víru - stejně jako zahradu - ohrožují cizopasníci Ničiteli
víry jsou hereze -lži víry, které někde slyšíme od oltářů,
čteme v"teologických" knihách a "katolických"časopisech.
Také nevhodný ekumenismus může víru i u velmi vzdělaného teologa poničit. Před tím nás dekret o ekumenismu varu־
je. "Je nap׳׳to0׳ío zapo-tiebZ vyjádřit jasně ce£oa nauku.. Nic
není, tak cZzí ekumenismu,jako ^aJtešný inenismus, který poíkozuje čistotu katodické vZ׳u/..."(E 11.77.) Nejlepší ochra
nou před"cizopasníky", ničící víru, je četba evangelií-jak
nám to doporučuje sv.Otec-a Katolického katechismu. Víra
nám totiž zaručuje nejen správné řešení všech těžkostí, dává nám silu a slibuje .věčný život s Bohem. Také je duležité společenství katolíků. Přátelství, exercicie, rozjímací
kroužky, poutě a poutní zájezdy ap. "Nebot kde jóou dva
nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem mezí nimi."
(Mí 18,19).
Zahradník, zvláště začátečník, se zeptá odborníka. Ale kde
najdeme dnes odborníka pro ryzí učení katolické víry? Jsou
ale kde je najít ?Vzdělaný a věřící teolog většinou správné
odpovědi zná-a když ne-zeptá se jiného nebo najde odpověd
v knihách. Hlavní ale k šíření víry nejsou dnes slova,ale
dobrý přiklad života z víry. VASE REDAKCE
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Sv.Otec jmenoval 5.7.světícím biskupem pro
Brno Mons. Dr. Petra Esterku z Los Angeles
Bude nástupcem biskupa Dr.J.Skarvady a
zůstane bydlet v USA. Evropu má navštívit
třikrát do roka, Francii, Německo a V. Britanii. Vysvěcen bude 11. září v brněnské katedrále sv.Petra a Pavla. Nar.se 14.11.1935,
r.1957 se mu podařilo utéct do Rakouska,teologii vystudoval na Lateránské univ.v Římě.
Pečoval o krajany v USA, Kanadě a Austrálii.
26.6.příjalsv.0tec nového českého velvyslance
u Vatikánu. M .Stropnického . ZdíkaznžZ cíHZežZtost zavedeni rovnoprávností v zastoupení
komisi Cech a sv.Stolce u řešení dosud nevyrešených otázek mezí Církví a státem._________
Kolínský Karmel( NSR )slavil 350 r. od zálození r.1649. Do kostela přivezli po sté sošku
Pražského Jezulátka, poprvé r.1899 az k vybombardování r.1944.Nyní tam mely sestry vý
roční mši sv.k poctě sv.Edithy Steinové.která tam žila až do svého zatčení a odvezenídc
koncentračního tábora-i 5e sestrou-vrátnoukde obě zahynuly. Kostel vybudovali znovu
C.1948 a je zasvěcen P.Marii míru._________
J.října se v Římě zahájí mimořádná biskupská
synoda. Tato U.synoda skončí 23.10. Má se
hovořit odborné ve skupinách a připravovat
dokumenty. Je poslední před r.2000.Téma,Ježíš׳
Kristus žije ve své Církvi a je nový pramen
naděje pro Evropu na prahu 3. tisíciletí. V Evropě je 30 bssk.konferencí a 944 biskupü. členem přínravné komise jmenoval sv.Otec í kord
Vtká. Na synodě budou také zástupci nekatoHekách církvi, zástupci řehote a odbornicí
?. oblasti teologie ,filo soííe a socíálníchvěd
Kongregace pro kněze v Římě vydala dokument Kněz a třetí tisíciletí. Dokument má 4
kapitoly a zabývá se hl.apoštolátem v sekula
rizované společnosti. - V Pákistánu jsou dvě
arcibiskupství a řada biskupů Víky mísíonářum mají křestané jídlo a střechu nad hlavou
a s ostatními se dělí. Spousta katechistů
nřínravuje mší sv., učí písmu, modlí se spoléčně,zpívají a před velkými svátky provozují divadelní hry. Katechisté se školí v tříletém kurzu. -Britský Daily Telegraph uveřej
nil, že Institut pro výzkum rakoviny v Sutto־
nu po 41 leté práci zjistil,že :dokonce
60 ti letí kuřáci, kteří si odvyknou kouřit,
jsou v menším nebezpečí dostat rakovinu ___
V poslední době vzrostl počet návštěvníků v
rakouských klášteřích. K r.2000 připravují
kláštery bohatý kulturní a^turistický prograr!
Klauzuru některých klášteru smějí navštívit hosté. -,,Mořský apoštolát"při papežské radě
pro vystěhovalce a turisty uveřejnil druhou
zprávu za letošní rok. Apoštolát pracuje po
celém světě, zvlášť významný byl seminář
pro apoštolát pro Již.Ameriku, konaný v Kar
tageně-pusobišti velkého světce sv.Petra Kla■
vera-apoštola otroku, přivážených z Afriky,
Zeny námořníkQ z Francie, Španělska, Itálie

a Portugalska si zalomily sdruženP'Evropská
rybářská rodina♦1, vyměňují si zkušenosti a
piáhajísi.Ochráncem námořníku je sv.Erasmus,
italský biskup, kde byl za císaře Diogleciána
umučen r.3O3. - Podle dotazů Neu) Vork Times
u 16.262 mladistvých v USA 151 školách se
zjistilo, že každý pátý má a sebe zbraň a
každý desátý se až pokúsil o sebevraždu. Přičlny: drogy, alkohol, tabák. Stejný deník
oznamuje, že město Mexiko odčerpalo pro lSmU
obyvatel z podzemlQtollk zdrojů vody, že podle pozorováni vědců město pomalu klesá._____
Salzburský světící biskup Andreas Laun
ostře kritizoval většinu německých biskupu
pro rozhodnutí v otázce Poraden pro matky.
Většina z nich-s výjimkou arcib.Dybv z Fuldy-se často nedrží přikázání Božího NEZABIJES. I nenarozené dítě má právo na život.
Proto mu nedovolil dámský farář v Mnichově
L. Kastenhofer, aby Akce pro život zahájila
svou pouť v tomto městě z Altöttingu a do
Vídně. Nesmějí se ani rozdávat informační
letáky. ־Apoštolská nunciatura na Slovensku
oznámila 22.7.,že papež jmenoval Th.Dr.Martlna Chovance pomocným biskupem v Nítře-pro
biskupa kord.Dr.Jána Ch.Kotce. Od 1.1993 pusobll jako profesor dogmatiky v tomto seminářl. -Rada evropských zemí má víc 60 ti
letých obyvatel než pod 20 let. Rodiče chtějí dělat kariéru, dál se vzdělávat a víc dětí
by jim v tom překáželo. Proto také tolik
umělých potratu. U muslimu něco takového
neexistuje, za pár generací zaplaví přirozenou cestou "křesťanské11 země._______________
Kolínský arclb.kord.Meisner se postavil protl tomu, aby se neděle znesvěcovala otevřenim obchodu-většinou jen odpoledne. Svěceni
neděle pažil k západní clvlllzacl-a slouží
k odpočinku.-Američané čím dál víc berou
uspávací prostředky, většinou z přemíry
práce a napjetí. Nedostatek spánku muže
vést k depresím a srdečním obtížím._________
Günter Thomas z Heidelbergu(NSR)tvrdl,že telovíte člm dál vlc nahrazuje náboženství
Dlouhé díváni se na televizi postupně
ničí viru, nebo jl poškozuje, je třeba vyblrat pro sebe vhodné programy, ale spíš čist
dobré knihy čl jet na procházku. Dá se zjístlt, že víra těch, kdo se vůbec nebo málo
dívají na televizi, je pevnější.
Podle zjištění univerzity v Georgii(USA) ke
na světě 5- s třiceti nulami , bakterií. Nekteré jsou nutné k životu, jiné nejsou nebezpečné. Asi 92-94% bakterií je přes 10 cm
pod usazeninami na dně moře-některé až v
hloubi 9 m, ty však neprojevuji známky života.- Tuberkulóza stoji dnes na I.místě jako
příčina smrti hl. chudých HdC.______
R.1994 se rozhodlo, že i Vatikán bude napojen na Internet. Nabízí zprávy, rady kněží
k různým náboženským problémům a pochybnostem, referuje o návštěvách sv.Otce atd.
Maltéžšl rytíři oslavili v Rlmě 900 let od
svého založeni.- ״President Havel byl také
v Albánii.
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Policistů povzdech!."Důstojnosti, samopal jistě 2a־
chránil život mně i těm ženským. Pistole ne!" ft
Don Camillo pokrčil rameny:"Myslím, že střelba
mohla být i z lovecké pušky. Nebo budou mít vaši nadřízení něco proti tomu,že ho skolila dvojka?'
"Na vysvětlení představeným by stačila i lovecká
puška. Ale jak to
i vysvětlím sobě? Ve
mně není jen policista,
v׳e mně je i Marescialla'.'
Poklepal si na hrud a
Don Camillo se usmál :"Kdybyste byl mrtvý, kde by byl
 ןpolicista, který je ve vás?"
I "Byl by mrtev. Ale já mrtev
nejsem a policista ve mně se
ptá: Ve vsi má někdo samopal.
Je to proti zákonu! Zakroč!!"
Don Camillo si zapálil retku a
několikrát si šluknul: "Proč chodíte kolem horké kaše. Jestli někoho
podezříváte, zakročte. Jsem vnitřnímu policistovi
k službám."
"Žerty stranou, důstojnosti. Vím, kdo má samopal a vy to víte také. Lip než já. Viděl jste ho."
Don Camillo upřel na policistu ostře zrak: "Zmýlil
jste si dveře,"řekl tvrdě,"takové informace hledejte jinde, ne u mne. Chcete-li, udejte mně. Nemám v sobě sice policistu, ale svědomí, které by
měl mít i váš vnitřní policista." •
"Ale ten mi neřekne, že občan, který připravuje
v obci revoluci a lidovou justici, smí mít samopal," křičel Maresciallo.
"Nevím nic o revoluci, "prohlásil Don Camillo, "jen
vám říkám, že nejsem udavač."
Policista potřásl hlavou :"Vím, že slušný člověk
nemůže udat toho, kdo jemu a druhým zachránil
život. Ale co když ten slušný člověk zná někoho,
kdo má protizákonně zbraň?Je to nebezpečí pro ves'.'
Hněv Dona Camilla se utišil: "Maresciallo, nebezpéči nehrozí od majitele zbraně, ale od zbraně samé. Uvědomte si, že tzv.samopal se při politické
polemice příliš zdůrazňuje. Je to vraždící zbraň,
ale to neznamená6 že majitel této zbraně je vrah.
Pro společnost muže býtnebezpečný i majitel jehly nebo kuchyňského nože. Pro toho, kdo bojoval,
ten svou zbraň miluje, vzpomínka na dobu odříkání, oběti, naděje, víry...."
"Chápu, "přerušil ho policista, "je to památka, "su•
venýr", který odpravil největšího býka v okolí."
"A tím zachránil šéfa policie a řadu občanů..."
Don Camillo se stáhnul do fary a čekal,až "Důstojnosti,"zvolal policista,"nemusím hledat mase objeví policista Marasciallo. Ukázal se
jitele zbraně, ale musím najít samopal..."
ani ne za hodinu a spoustil :"Důstojnosti, i Zvedl se a Don Camillo také:"Zbraň najdete...To
budu mluvit otevřeně. Viděl jste to..."
vám zaručuji. Sám vám ji donesu."
"Ano. Právě jsem vycházel z trafiky a vi-i
děl jsem, jak jste tu bestii zastřelil..."
! Když policista odešel, rozběhl se Don Camille k
"Viděl jste opravdu,,"usmál se policista," ! Pepponovi: "Býk je mrtev, sláva. Ale dej sem ten
že jsem ji zastřelil pistolí a ne samopalem?"! samopal."
Don Camillo rozpřáhnul ruce:"Zbraně ne- i "O čem mluvíte, důstojnosti?,"podivil se Peppone.
"Séf policie ví, že jsi střelil ty. I kdyť jsi mu zaznám. V semináři nás to neučili."
"V policejní škole ano,"prohlásil policista,! chránil život, je tvá povinnost, nedovolenou
"zvíře skolil samopal."
! zbraň z války odevzdat..."
"Když to tvrdíte, nic proti tomu nemám. ! "Zbláznil se," zašklebil se Peppone,"Nic nemohl
Hlavně že je byk mrtev, jinak rozdupal
< vidět-jednak zbraň nemám a oni by mi nenapadlo,
bvka zastřplit . ״
vás i ty ubohé ženské."
1

BÝK A DON CAMILLO

Touto událostí se denní tisk nezabýval.
Okolnosti byly přesto velmi zvláštní.
Odpoledne, sv.Silvestra. Odchod starého
roku se lidé chystali
oslavit skvělou večeří.
Kdo nebyl doma, bloudil vši, potácel se
z jedné hospody ke \\
druhé nebo lenošil pod
podloubím. Děti nebylo
možno udržet na uzdě. Vypalovaly prskavky či ohňostroje-vzdor nadávkám a
zlobení dospělých.
Když byl čas, napojit dobytek,
vyšel starý Rosi z chléva a
prohlásil, že uslyší-li jedinou ránu, sežeře celou bandu řemenem.
Děti se uklidnily a zvířata klidně pila. ׳
Ale když byl na řadě Togo, vyprsknul za
kůlnou ohňostroj a vybuchl Togovi před
tlamou. Obrovský býk-hotový tank-sotva
ucítil na tlamě peklo, splašil se, vytrhl se
pacholkovi, rozmlátil plot a vřítil se do
ulice. Rosihostáj byla skoro uprostřed vsi.
Padesát metrů vedla úzká ulička, takže za
minutu vyrazil Togo jako blesk na náves.
Teä to trvalo pár vteřin. Togo se chtěl
právě vrhnout na skupinku kvičících žen,
stísněných mezi domem a dvěma nákladáky
když se vynořil šéf policie s pistolí v ruce a postavil se býkovi do cesty. Střelil,
ale Toga jen škrábnul a to býka teprve
rozzuřilo. Zastavit ho mohl jen samopal.A
skutečně, ozvala se salva-nikdo nevěděl
odkud-a netvor se u nohou šéfa zhroutil.
Ten zastrčil pistoli, otřel si pot a zíral na
mrtvé zvíře. Nevnímal zmatek kolem, stále
jen slyšel štěkání samopalu.
Cítil, že se má otočit, ale neodvážil se.
Náhle se před nim vztyčil Don Camillo:
"Bravo,šéfe policie,"zvolal kněz','tyto ženy
vám děkují, že jste je zachránil!"
"Taková odvaha,"zapištěla slabomyslná
stařena,"ale kdyby ho ten druhý nezastřelil.."Někdo jí mocně dupnul na nohu, až
se jí zatmělo před očima. Dav pochopil.
"Brávo, sláva, šéfe policie!!" volal.

"Poppone, nedělej s: ze mne blázny. Viděl
jsem na vlastni oči, jak jsi býka střelil."
"Tak to jdi říct Maresciallovi,ne mně."
"Nejsem udavač, jsem sluha Boží a Buh mé
informace nepotřebuje, ví, co se stalo."
"Jste sluha Vatikánu a Ameriky,"potřásl
Peppone hlavou,"a snažíte se slušného
člověka pošpinit."
Don Camillo se nechtěl pustit do hovoru
o politice, místo toho barvitě vylíčil Marciallovy nesnáze. Zapřísahal, prosil, úpěl,
Peppone se jen posměšně šklebil: "Nechápu
oč vám jde. Nevím nic o býku, samopalu a
policistovi. Zkuste to u sebe,snad pak ten
samopal u sebe najdete."־
Don Camillo ustaraně odešel. Jen dodal:
"Nebude mí líto,když tě někdo udá. Jsi
špatný mužsky. Avšak je mi líto Marescialla, že musí udat toho, kdo zachránil jemu
život a chleba jeho dětem."
"Kdybych měl zamopal,"volal za ním Peppo
ne, "nezastrelil bych býka, ale policistu."

Doma Don Camillo neklidně přecházel po stu
děné předsíni. Konečně se rozhodl a vrhnul se na schody k pudě. Byly tam hroma
dy prachu, tma-ale kněz nepotřeboval
světlo k tomu, co hledal.
Brzo nahmatal komín i onu proslulou cihlu
kterou vytáhnul a vstrčil do otvoru ruku.
Konečně ucítil v prstech hřebík. Na něm
byl připevněn drát, zatáhnul za něj a na
světlo-tedy na tmu-vyšel podlouhlý balík.
Dole jej rozbalil, zjistil, že je v pořádku
a pak s ním vyšel z domu. Kráčel podél
plotu, přes pole, do lesíčka,ke kanálu
a čekal, až nastane půlnoc.
Když odbilo na věži dvanáct hodin a starý
rok předával vládu novému, vystřelil celou
řadu ran. Pak pochodoval k policejní stanici. 5éf policie byl ještě vzhuru. Don
Camillo řekl:" Tu máte ten krám,kterému
říkáte samopal. Neptejte se, odkud jej
mám a kdo mi jej dal."
"Neptám se. Jen vám děkuji a přeji vám
šťastný a veselý nový rok."
"Takový rok i pro vás a pro vašeho vnitř■
ního policistu, "zabručel Don Camillo.
Neuplynulo ani deset minut po jeho odchodu, když zase někdo zazvonil. Sotva policista otevřel dveře, padlo na něho něco
dlouhého a těžkého, opřeného o vchod.
Byla na něm připevněna cedulička:"Samopal vinen? Zachránil Marasciallovi život."
"Podle slohu se pozná muž,"pomyslil si policista. Položil novou věc vedle staré,kterou přinesl Don Camillo,rozpřáhl ruce a
zvolal něco, co by sotva zastřelený zvolal:
"Svatý Antoníne z Padovy, to je příliš
velká milost! !! "
Giovanni Guares dlí
[Mírně zkráceno)
cooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
Syn Nikity Chruščova, Sergjej, se stal
občanem USA*

NOVINKY
!29.6. zemřel na rakovinu nej vyšší
! předs tavitel Arménské apošt. církve (AAC) katholikos.
'Usiloval o dialog se záp.křestany a muslimy ,byl
!na 11 .Vatikánu.R. 451 se tato církev na chaldenos\kém koncilu odloučila od kotol.Církve. Byl 131.ná
'stupcem Vasgena 1. V Arménií mají 3,5 mil.clena,
!v zahraničí asi 4 mil.R.2001 oslaví 1.700 let
trvání.-26.6 .oslavil kard.Vlk 100. narozeniny kard
!Tomáška mší sv..- Čínské noviny píší o vysokém
'počtu členů kteří se hlásí k”idealismutj.odmí',tají nev ěr ecký materialismus.-Sv .Otec má r.2000
!navštívit UR-Abrahámovo rodiště v Iráku.kláSt^r
!sv. Kateřiny v Egyptě-kdepod horou Sinaj, kde Buř
! předal Mojžišovi Desatero, Nazaret-početí Páně,
!Betlém, místo jeho narození, Jeruzalém, Damašek,
!kde našel sv.Pavel víru a Athény, kde měl slav1 nou řeč k filosofům, ale ti odmítli jeho dialog o
! Kristu.-ž.-J2.7.0e konalo v Oxfordu mezínár.pra',covní setkání. Podnětem k řešení otázek vztahu ví\ry a náboženství byla r.1992 v USA založená nada'ce Johna 1empletona. 2.9.2000 bude ve vlasti prv',ní cyklus v češtíně-pod vedením Vr. Lokaj íčka a P.
,Vr.Vrány.-Francouz J . Guyard, předs. Komise pro
!studium sekt, požádal parlament o změny a doplň!ky v zákonech, protože sekty jsou v hospodářské
!oblasti stále prohnanější. Vystupují pod rouškou
!nevládních organizací či společensky prospěšných
!sdružení a zneužívají mezer v zákonech o spolcích
!Komise chce ustanovení vyškolených soudců pro
!otázky sekt, zákonu proti *podvodům; mnohé sek!ty ‘1manipulují dušemi členu“,např. sekta Mun.
',Sdružení boje proti sektám ve Francii, protestuje
',proti poskytování stadionu na setkání Svědku Je',hovových-v Nantes,Lens, Bézíers, výstaviště: v Lyo(nu, Štrasburku, Orleansu a Vij onu. V létě bylo
',setkání na 15 ti místech Francie. Stadion v Beau',voir používají už 20 let. Francouzský parlament
',zařadil Svědky mezí sekty. Mají tam 250.000 čle',nu, každý z nich jé'apoštolem"a je velmi bohatá.
!P.Odilo Stampach zradil své kněžské a řeholní sli•
(by-byl dominikán-a odpadl k maličké starokatolic[ ké církvi. Jeho názory se odchylovaly silně od
[učení Církve. Delší článek o tom je ve SVETLE.
[P.Jan Jandourek -spolupracovník silně progresis!tického časopisu pro mládež-AD-odpadl také k té[to církvičce a oženil se. Oba jsou vyloučeni z
[Církve. - Archeologové našli v místě údajného
',křtu Páně u Jordánu mozajkový nápis a baptiscríum
[na území býv byzanteského kláštera v Tell Kharrar
[Katolické školy ve Francii navštěvuje přes milión
;žáku. Jsoupli opravdu katolické, ukáže se za pár
;let na vzrůstů počtu katolíku. - 20% zpovídajících
',se v Itálii přiznává, že jsou závislí na televizí
', a některé programy negativně ovlivňují .jejích víru
',a svědomí. Hl.nebezpečí, vychvalování velkých zis
',ku, pornografie, násilí. Také se propagují nejen v
',Itálii,horoskopy, věštby, a manipuluje s zprávami.
;5.-11. 7.bylo v Budapešti setkání vyšších řehol[nich představených z Ukrajiny, Litvy, Slovenska,
;Polska, Bulharska,Chorvatska, Ces.republiky,Si! biře, Rumunska,Slovenie, Kazachstanu a Mačlarska.
[Budou se snažit oživit víru a jak řešit problémy
;doby :nábož. lhostejnost, povrchnost, konzumní
■ myšleni , neúcta k životu, neodpovědnost. . ■_____

UKRADENA? ZEMĚ
Rozhovor s P.Richardem CEMUSEM,T.J.,
rektorem koleje RUSSIKUM,z listopadu 1998.
Otče Richarde, university, instituty a koleje opět otevřely své brány. Jistě i Vy jste
se vrátil z léta s novými zážitky a zkušenostmi
Koncem července( 1998) jsem se zúčastnil
symposia rektoru a formátoru východních seminářů východní Evropy v maďarském Nyireghazy, uspořádaného Kongregací pro Východ
ní Církve. Sjelo se tam na 80 účastníku z
Ukrajiny, Rumunska a samozřejmě z hostitelské země, z Maďarska.

Jaké téma mělo toto symposium?
Téma bylo: "Postavení řeckokatolických Cirkví ve společnosti a z toho plynoucí závěry
pro seminární výchovu budoucího kléru."
Ukázalo se, že největší těžkosti musí překonávat řeckokatolická Církev v Rumunsku.
Ohromné těžkosti nejen materiálního rázu,
ale také nedostatek profesorů a teologických
učilišť. Rumunská řeckokatolická Církev vyšla z 50 let trvajícího podzemí skutečně poničená. Přesto však má podivuhodnou životnost.
Z Maďarska jsem jel na Podkarpatskou Rus.
Z Nyireghazy je to do Užhorodu jen 100 km,
tak jsem rád přijal pozvání mukačevského
biskupa Ivana Semedyho navštívit jeho heparchii, ze které pochází řada studentu v
mém Russiku. Dlouho jsme však museli čekat na maďarsko-ukrajinské hranici v řadě
vozidel, která převážejí zboží všeho druhu
z Maďarska na Ukrajinu. Tak si totiž mnoho
lidí přivydělává na Ukrajině, často při zaměstnání, pokud nějaké mají.
Jak se Vám na Podkarpatské Rusi Ubilo?
Od maďarských hranic po Užhorod a Mukačevo se táhne rovina. Pak se ale zdvihají Karpaty, které jsou svou krásou opravdu podma
nivé. Cím hlouběji avýšečlověk proniká,tím
víc ho ovane vůně s přírodou spjatého života
dávných věku. Dívky perou prádlo v potoce,
čas od času potkáme koňmi tažený žebřiňák
s drnčícími obručemi na dřevěných kolech.
Nejkrásnějšíjsou tam ale dřevěné kostelíky,
podobné jako na vých. Slovensku Či na jihovýchodním cípu Polska.
Tam totiž žiji Rusíni a jejich hl, kmeny Huculi, Bojkové a Lemci, kteří se považují za národ bez státu. Obývají Karpaty, tak jak ty
se táhnou Ukrajinou, Sloven;־
skem a Polskem.
Jak se tam mluvi?
Všelijak. Místní hrdě tvrdí,
že v jejich oblasti je přes
30 národností. Hlavní řečí je
ale rusínština, ukrajinština,
ruština a maďarština. Já jsem
nejdříve mluvil a kázal rusky.

Po jedné mši sv.však ke mně přišel člověk a říká:"DŮstojný pane, proč jste nekázal česky, my
rozumíme!"
Je tam, vzpomínka na meziválečné období, kdy byla Podkarpatská Rus součástí Československa, BT
ještě žívá?_____________________________________ Ö.
Je stále živá a to i u mladé generace,která toto
období nezažila, zná je však z vyprávění rodičů.
S hrdostí mi ukazovali ty nejsolidněji postavené
domy v Užhorodě-z první republiky. Je to pro
Čecha dost nezvyklý pocit, být téměř neustále
obklopen tesknou sympatií, ba přímo obdivem k
československého státu.
Nesouvisí to s neutěšenou hospodářskou situací?
Také. Když člověk vidí, za jak těžkých poměru
tam dnes lidé žijí a přesto mají energii stavět seminář, kostely, budovat Charitu, nemůže v člověku nevyvstat otázka, jak pomoci.
Tím jsme přešli k otázce Církve. V jaké ta je na
Podkarpatské situaci?____________________________
Po památné návštěvě Gorbačova u Jana Pavla II.
směla řeckokatolická Církev na Ukrajíně-tedy i
na její Zakarpatské oblasti-býv. Podkarpatské Rusi-vyjít z katakomb a začít rozvíjet svůj veřejný
život. I zde se ukázal složitý problém chrámových budov, které přešly v době totality do
vlastnictví pravoslavné církve. Tam, kde kostel
byl místními úřady vrácen katolíkům, staví si
pravoslavní nový a naopak. V ojedinělých připadech se dohodly obě církve a užívají kostel spolu.
V jakých řečech se slouží bohoslužby?
Jak katolíci tak pravoslavní Rusíní slouží mši
staroslověnsky. Kromě řeckokatolíku byzantskoslovanského obřadu jsou tam však i římští katolíci latinského obřadu-většinou madarské nebo
slovenské národnosti-podle toho slouží mši sv.
Tak je žívá památka na biskupa Teodora Romží,
zavražděného komunisty před padesáti lety?______
Kdybych řekl, že památka na něho je živá,
bylo by to málo. Stal se symbolem a nadějí v sovčasné době a blahořečení by bylo velkou duchovní vzpruhou. Díky Prozřetelnosti se nyní našly
tělesné pozůstatky tohoto mučedníka, přímo v
kryptě užhorodské katedrály, do které katolíci
od zrušení reckokatol ické Církve r. 1949 neměli
přístup a odkud jeho tělo bylo prokazatelně KGB
odneseno nedlouho poté, co by lo v kryptě pochováno
Tak k objevení hrobu došlo?
R.1998 v létě se jeden kněz odebral do krypty
uctít místo, kde podle svědku, kteří ještě žijí,by:la rakev zavražděného biskupa uložena.

Místo bylo prázdné, zatímco okolo bylo na
vypáčených rakvích vidět stopy vandalismu
Pozornost kněze upoutalo místo pod tím,
kde na první pohled se nezdálo ležet víc
než změť prken. Rukou začal ohledávat co
... v rubrice Nové knihy cituje pod tím, a hle, tu mu v ruce zůstalo
jete
též dva tituly knih německé
solideo, tj.čepička červené barvy, jíž nosí
psychoterapeutky CHRISTY MEVES.
biskupové na temeni hlavy a kterou dříve
Velmi si ji cením, mám řadu jepoužívali i biskupové řeckokatoličtí. Dále
jich knih. Christa Meves konverruka kněze nahmátla na dvě pule rozříznutovala r.1987 z protestantismu na
tou lebky. To odpovídalo tomu, co se dřikatolickou viru a uveřejnila pak
ve proslýchalo, když tělo z hrobky zmizeknihy, liteře jsou zajímavé jak z
10, že to bylo prý kvůli pokusům a že nepsychologického, tak z náboženbožtřkovi tehdy vybrali mozek. Nakonec
ského hlediska. Napsala celkem asi 70 knih, které
vyprostila ruka kněze z haldy prken i
jsou přeloženy do 11 řeči. Má velmi dobré názory
části liturgického oděvu. Když je srovnal
s fotografií Teodora Romži v ještě otevřené na sexuální výchovu a dává pro ne užitečné rady."
"Píšete, jak nedostatečné nebo špatně se vyučuje
rakvi při pohřbu^ nabyl téměř jistory, že
náboženství ve školách ve Švýcarsku. . .
jde o tělesné pozůstatky biskupa Romži.
Lze tedy tuto otázka považovat za uzavřenou? Podobné stížnosti je slyšet též z Německa a z RaNyní mají slovo antropologové, kteří vědec- kouska. le se v hodinách náboženství mluví o všech
možných problémech dnešní doby, ale že se žáci nekou metodou zjistí, je-li to jeho tělo. Měl
jsem štěstí, že jsem byl v Užhorodě právě naučí základním pravdám viry. To souvisí také s
v den úřední exhumace, jako svědek. Sil- novým názorem na metodologii vyučování náboženstným okamžikem pro mne bylo, když rozřezé ví. Tvrdí se, že z metodologického hlediska se má
vycházet od žáka. To znamená: Nemá se předkládat
li nezetlelou biskupskou sutanu, pod ktesoustavně věrouka a mravouka Církve, ale má se
rou se objevila ještě po 50 ti letech celá
kněžská košile jako ruská rubáška. Tu mohl spíše a především odpovídat na problémy, které
mají žáci ve svém živote.
mít pouze bývalý student Russika, jímž
Teodor Romža byl a košili si z Ríma zřejmě Ty odpovědí mohou nebo měly by však ukazovat,jak
na ty problémy osobní i sociální odpovídá katolícpřivezl. Když jsem si přitom uvědomil, že
student Romža přijel do Říma ještě na čes- ká víra,avšak tato metoda má za následek, že žáci
nedostanou celkový pohled na katolickou věrouku a
koslovenský pas, byl jsem dojat. Nad ostatky mučedníka se skláněla i osmasedmde- mravouku a na jejích podstatné části..."
sátiletá sestra baziliána Teofika, která se
"Učím náboženství na menší Škole. Dlouho jsem uvao biskupa Romžu starala na chirurgickém
Žovala, jak přiblížit dětem učení viry, aby je to
odd .mukačevské nemocnice, kam ho zraně- jak zajímalo, tak si odnesly něco do života a
ného přivezli po atentátu, který na něj
,aby je katolická víra formovala. Nakonec jsem příKCB spáchalo a při kterém byl jen zraněn. šla na metodu, kterou užil Kristus, když hlásal
Podařilo se jim pak sestru Teofilu zákeřně viru prostým lidem, lačal obvykle příběhem, kteodstranit od biskupova nemocničního lůžka rý lidí zajímal, z jejích života. A z toho bud sav noci 1.11.1947, kdy ho usmrtili jedem
močinně, nebo sám dodal, poznali lidé určitou
zvaným kurare (rostlinný jed z již.Ameri- pravdu víry nebo mravu. Některá podobenství osvětky, způsobuje ochrnuti svalstva,p.r.) To
li viru i dnešní lidem, jiná jen částečné. Např.
ve svých nedávno zveřejněných vzpomínpodobenství o marnotratném synu. Dnes je hodně
kách přiznává kapitán KGB, který byl po- mladých, kteří odcházejí z domova. Laskavé přijevěřen, tohoto neohroženého, 37 let starého ti otce-a jistě i matky, ukazuje spíš rodičům,
biskupa umrtvit, protože stál v cestě Sta- jak mají přijmout takové zbloudilce. Je tu i obraz
línovým plánům zrušit řeckokatolickou Cír- žárlivého sourozence. Ale hloubku pádu sýna podokev na Podkarpatské Rusi. ( Takových, mučed- benství dnes dětem tak neukáže, jako židům,kteří
niků a vyznavačů máji řeekokatolici vic,
se štítili vepřů, jako my bychom ■se štítili jist
např. biskupa Gojdiče, kněze Kapišinského oj ' červu, ponravy, housenky nebo deštovky. Pasáci
Je tedy naděje, že budeme mit nového blaho- vepřů jsou dnes zámožní lidé. Na setkáni známých
slaveného či dokonce svátého?_____________ katechetů mi jedna kolegyně vysvětlila, jak děMožná už r.2000. Budou z toho mít radost tem přibližuje nanebevstoupení Páně. Vzala kostku
nejen v koleji Russikum, ale všichni kato- cukru, ukázala jí dětem a pak jí dala do vody,kde
ííci na Podkarpatské Rusi a jistě i v České se kostka rozpustila. Ptala se děti:"Je tu kostrepublice, hlavně čeští řeekokatolici v čele ka?""Je,"odpověděly dětí.""Vidíte ji?""Nevidíme."
s exarchou Janem Ljavicem v Praze, který "Tak je to s nanebevsto úpěným Kristem. Je stále
mezi námi, ale nevidíme ho." Hezké, co? Ale dá to
z Podkarpatské Rusi pochází.
námahu, něco podobného si vymyslet ,aby děti pravTento rozhovor uveřejnil chicagský HLAS
du viry po celý život pochopily. Mluvit o víře neNAROVA 20.března 1999-ale je zřejmě z Vaní kumšt, ale přiblížit ji dětem tak, aby ji potikánského rozhlasu.
(Titulek redakce)
chopily a podle ní jako katolíci žily..." CR

NASE POSTA.

Ale místo r.1423 píše r.1424 a píše jen z došlechu.Za příštího jubilea v Římě byl a pise:"Když
Alexandr VI.(14921503 )־je sice temná posta- nastal r.1450 prohlásil jej papež Mikuláš V .za
rok odpuštění... a nechal otevřít dveře všech
va v dějinách zástupcu Kristových, ale má
zmíněných kostelů." - Tj.sv.Petra, sv.Pavla,Lavelké zásluhy na průběh sv.roku 1500. Zaterán
a P.Marie Větší. Kronikář se zmiňuje oM
vedl zvyk, že se na začátku sv.roku otevře
slavnostním otevření, ale jen všeobecně.
sv.brána a na konci roku zase zavře.
Jiný svědek jubilea r.1450 je Giovanni Rucellai,
Tento zvyk dosud neexistoval. Věřící však
znali význam brány jako symbolu z Písma sv. bohatý a vzdělaný obchodník z Florencie. Napsal pro své děti zprávu o cestě Lo Zibaldone,
V žalmu 118,19-10 se píše: "B/tánu spravedl(Sborník všeho možného), směs skutečností, leností otevřete.. .skrze ní vcházejí spravedli■
gend, historeko zázracích-podle tehdejšího zvyví." A sv.Matouš,7,13:l/ejděZe těsnou branoď
která podle sv. Lukáše( 13,24-25 )vede k živo- ku a dobovým slohem."Zázračná díla města Ríma." Je tam i odstavec o Lateranu: "Z pěti bran
tu. Znali vidění Jakobovo, který viděl na
je jedna, která je stále zazděná, s výjimkou jukonci žebříku "nebeskou bránu"(Gn 28,17).
Také sv.Jan se v Apokalypse o bráně zrninu- bilejního roku. 0 vánocích se otevře... A úcta
je tak velká, že ani cihly ani malta nestačí je(3,8;4,1). V evangeliu cituje Krista:"Já
jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachrá■ všechno-sotva se brána otevře- lidé je násilím
odnesou. A ultramontáni si to vezmou jako sv.osněn."( 10,9).
tatek domů: Říká se, že touto branou prošel náš
V prvních křesťanských stoletích hrála brána!
zvláštní roli v bohoslužbě a v pokání. Veřej-! Pán Ježíš Kristus a vtiskl se v apsidě hl.oltáře. Kvůli této úctě jde každý, kdo si přišel pro
ní hříšníci nesměli jít kostelní branou, dokud!
odpuštění, skrze tyto dveře. Hned po konci jubinelitovali a biskup je skrze dveře vedl do
lea se zase zazdí. Jaké se říká, že na tom mískostela.
I v mystice hraje brána úlohu. Klement VI., 1 tě stál palác císaře Konstantina a že v tom pakterý vyhlásil ll.sv.rok, viděl ve snu dva- ! lácí byly dveře, které měly tu přednost, že kažkrát dveře. Důstojný stařec s dvěma klíči mul dý, kdo něco ukradl nebo někoho zabil a skrze
' prý nařídil: "Otevři dveře, vyjde z nich oheň,! tyto dveře projde, bude od své hanebnosti osvokterý svět osvítí a protepli." Ale Klement sv! bozen. la času papeže Silvestra bylo nařízeno,
že hříšník bude osvobozen od tělesných hříchů,
bránu neotevřel, žil v Avignonu a sv.roku !
se nezúčastnil.Ani v r.1390 nejsou zmínky o ! ale ted, kdo projde dveřmi, bude osvobozen od
duchovních hříchů." Z této zmatené zprávy vyzvláštní bráně.
První zmínka je ve zprávě agenta z Ríma vel■! svítá, že podle mínění lidu byly dvoje dveře,
koobchodníku Matteu Datini z 8.března 1400: ! jedny v kostele, jiné v paláci, a oboje měly
zvláštní sílu milosti.
"Byla zde otevřena brána u sv.Jana v Laterá- !
ně, která nebyla otevřena 50 let. Kdo jí tři-j Švýcarský probošt Dr.Felix Haemmerlin napsal
Dyalogus de anno Jubileo, v němž se poprvé
krát překročí z jedné strany na druhou, doobjevuje
výraz"porta aurea","zlatá brána".která
stane odpuštění všech vín a trestu. A je div
jak lidé skrze tyto dveře procházejí, la ju- se otevírá každých 50 let u sv. Petra a v Laterábilea před deseti lety nebyly ony dveře otev- ně. R.1452 přišel norimberský šlechtic Nikolaus
Muffe v doprovodu císaře Bedřicha III. ke koruřeny, . protože to papež' nechtěl. Tak když
novaci do Říma a napsal pak"Popis města Ríma."
chceš přijít do ráje, příjd. Kristus all: jes
tebou." Tento zajímavý dopis dokazuje, že už O sv.Petru píše .■”Item za oltářem na pravé ruce,
r.1400 byla-aspoň v Lateráně-zvláštní brána když se tam vejde, tam, kde stojí sv.Proniká
a je možné že i v r.1350, že by ji otevřel pa (Veronika) , tam je zlatá brána, kterou Kristus
nesl svátý kříž, z vzácného mramoru...a popež, o tom není zrninkud je. otevřená,kdo
ka. To se stalo až o
skrze ní projde, tomu...
vánocích r.1499.
jsou hříchy odpuštěny..."
Další zmínka je u NicMuffe sděluje,že "zlatá
cola della Tuccia v
brána"měla přijít z Jerujeho kronice z Viterzaléma a byla na rozkaz
ba: "Papež Martin zapapeže zazděná, aby se
hájil rok odpuštění
zabránilo rozšíření pověa nechal otevřít dvery, že se muže jen mraře a sv.Jana v Latenou projít a hned jsou
ráně." A jinde: "Pavšechny
hříchy odpuštěny
pež nechal otevřít
Podle Muffeho musí být
sv.bránu u sv.Jana
zazděná"pro všechny čaa odpuštění trvalo
sy",
podle toho by se
rok, 1424, a přišlo
zdálo, že se na začátku
i
hodně lidí do Ríma
neotvírala ani na konci
Procesí k sedmi hlavním chrámům Říma
pro odpuštění."
nezazdívala.
Chrámu sv.Petra ještě chybí kupole.
Poprvé užil označení
E. M. Jung -1 nglessis:
Rytina je z r.1575 od A.Lafréryho.
"porta santa".
das heilige Jahr in Rom.

SV.ROK S NESVÄTÝM PAPEŽEM
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Při posledním výzkumu se přihlásilo k víře v Boha v CR 16% osob, 21% snad "ano״,
36% "ne" a 27%"asi ne."Tak se dostala CR
na poslední místo v Evropě.-V červenci.
mel přiletět do Chicaga nástupce misionáře
P. U.Vita-Otec Dušan Halík(41) z brněnský
diecéze.-Me 3000 farnostech naší vlasti pusobí jen polovina knězi, většinou starších.
Na teol.fakultách studuje 700 osob,ale na
kněžství se z nich připravuje jen 216 osob.
V mnoha farnostech vypomáhají polští kněží-v Praze je jich 30-rychle se naučili česky. Ze zahraničí se vrátilo několik německých kněží do Sudet. ״J .7.změnil brněnský
biskun V.Cikrle na zkoušku uspořádáni diecéze podle děkanství. R.J896 byla rozdělena na 37 děkanátů,.
jic-h bude 20. 2ažátkem století tam pracovalo 800 kněží,nyní jen 342.-Na česko-rakouských hranicích
oslavilo otevření hranic asi 4000 osob._____
Basilejský biskup Koch žádá novou synodu či
koncil, který by se zabýval jen úrady v
Církvi. Má s-e hovořit o povolený jáhenek a
kněžek. Tvrdí, že je víc problému než jen
celibát.-Biskup Krenn v St. Pölten-Rakous
ko vysvětil na kněze 15 mladých mužů, Třikrát tak velká vídeňská arcidiecéze jen
3, Klagenfurt( biskup Kappelari) žádného,
Innsbruck 6, Feldkirch 1, Štýrský Hradec 5, Salzburg 4, Linec 1, Eisenstadt
2, Jistě se budou biskupové zabývat problémem, proč je tam tak málo kněží._______
Mezinár.Červený kříž varuýe:před námi je
doba velkých katastrof. RŮst obyvatelstva,
oteplování a poškozování životního prostře■
dí ba postupné mohlo vést k obrovským kata
strofám-stoji v oficiální zprávě. V poslední době také vznikají války a j .konflikty,
které by ke katastrofám vedly a také nesmírný počet uprchlíků. -Neapolský arcibis,
kard.Michele Giordano podpořil městského
faráře Teducciho, který zakázal procestí k
sv.Janu, protože sbírky bere několik rodir
Cammory. Ze strachu před ní se nikdo nepřihlásil, aby nesl těžkou sochu sv.Jana.
Mafiozi ho násilím nutili, aby se procesí
konalo, takže se farář obrátil na policii.
Biskupská konference USA žádá zrušení
trestu smrti. Mnoho katolíků trest smrti
žádá, mají strach z rostoucí kriminality.
Někteří. evropští biskupové chtějí, aby se
trest smrti nevykonával v r.2000. !rušení
trestu žádaá i gener .ředitel UNESCA,F .Mayof
USA přijalo 20.000 uprchlíků z Kosova,pokud měli v US příbuzné.-US president má plál
200.000 dolarů ročně. Kongres debatuje o
jeho zvýšení.-Trapisté zatím čekají v Alžíru, než se usadí v Tiberine. Při "parádě"
homosexuálů a lesbiček v Berlíně byl zabit
jeden muž. Policie pátrá po třech mladistvých pachatelích.-M diecézi Jeremie na Hai
ti si chtějí r.2000 postavit katedrálu. Plán
jistě ztroskotá, je to velmi chudá země-

P.Dr.Oto Mádr(82)byl 20.6.jmenován kanovníkem
Vyšehradské kapituly. Dekret mu předal arcib.®
kard.Vlk pří mši sv. ve vyšehradské bazilice sv.®
Petra a Pavla. P.Mádr byl 14 let ve vězeních Mírov a Valdice, r.1969 byl soudná rehabilitován.
R.1991 dostal čestný doktorát teol .fakulty v Bonnu a titul čestného papežského preláta■__________
2.-3-7 .zčuedaLa na Velehiadě česká bisk.konjeience. Zabývata 0e ekumenismem, školstvím, stanovamí koleje Nepomucena v Římě, mediemí, vztahem mezi Cílkví a státem ap.29.6 ״. bylo v Econu, středisku Bratrstva sv■ Pia X.vysvěceno 13 knězi a
Q jáhnu. Nyní máji Lefebristé 400 kněži.__________
Ministerstvo pio turismus v Izraeli oznámclo. že
oaoež navštíví zemi v březnu 2000. Naposled tam
byl papež Pavel Ví 1.1964. - K 1. "plovoucímu kos
telu" v Rusku přibyly dva. Prvnf urazil od svého posvěceni 500 km po řekách v oblasti Volnogradu.-OPRAVA:z ^atímských tří dětí-vczionáiŮ
budou blahořečeny jen dvě. Třetí-Lucxe Dos Santos(92)ještě žije v klášteře. Maji být blahořeče■
nž další mučednici z mexického pronásledování
katolíků.í řeholnice,rodem ze Svýcarska,s.Caritas
(Marse Josepha Caroline Baden.) ,zahl.kongiece
Františkánek Neposkvrněného Početí P.Marie.,-■
Má být svatořečena Josefina Bakhita ze Sudanu.
Dostala se do Evropy jako otrokyně a vstoupila
do kláštera.- Podle odhadu má nuní Cina 12 dálko
vých střel, namířených na USA. K zdokonaleni
střel přispěly US ■^iimy. Cina popírá, že by
kladla americká vojenská tajemství.-22 .evropské
setkáni Taizé bude ve Varšavě na přelomu roku.
Před 125 r.se narodil anglický katolický spisovátel Gilbert K. Chesterton. Konvertoval r.1922 a
napsal řadu knih-česky vyšel loni jeho vlastni
životopis-dramat, románu, vtipných a přiléhávých. Zfilmována byla řada příběhu z jeho pěti
detektivek o Otci Brownovi.. • Švýcarská £armaíeutická Jirma a německý BASF dostaly od US min.
spravedlností, 280-255 mil.dolarů, pokutu, protože zvýšily 10  מti zákonně ceny vitaminu A,E2־,C,E
a beta karoténu a tím stouply i ceny potravin, v
nichž jsou tyto vitamíny obsaženy. Firmy uznaly
svou vinu a slíbily odškodnění. Asi 164 mil. Ame
ričana kupuje jejich výrobky a zaplatí za ně ročně asi 5,8 miliard. - V Irsku stoupnul r.1998
počet sebevrahu na 504-je to po letech nejvyšši
počet. 138 je mezi r. 15-24 a mezi r.25-34 je II8.
Většinou - 84 %, jsou to muži. - Modlitebního
protestu proti potratové klinice v Chicagu se
zúčastnilo nejen 900 odpůrců, ale i místní are.
kord.Francis George. -Dieceze Chur-CH-nabizi
linku v Intrernetu o přípravě na manželstvi. Vedoucim má být pověřenec pro manželstvi a rodinu kanovník Ch.Casetti.- V Itálii přibývá křtů
dětc mezi 7-14 1., počet nové naložených děti
klesl. Biskupové to vysvětlují tím, l.e hodně páru
se bere církevně až po naložení dítěte.__________
Ve středu Londýna má se znovu postavit kostel,
zničený r.1993 IRA,a stát se střediskem miru,
prohlásil anqlikánský biskup Richard Chartés
při zahájeni sbírky na opravu kostela, organizovanou deníkem TIMES.- 1/ 7-díi má stoupnout počet íidí na světě na 6 miliónů a počet překrodt.

kde jsme se zachránili.
4*
Bez obtíží jsme pokračovali několik dni dál
cestě. Avšak když jsme vstoupili do státu IDy oming, potkalo nás, to je mne - třetí a největší
Jeden z bratří, Alois, se připojil ke karaneštěstí.
vaně zlatokopu. Cesta byla velmi nebezpeč
Museli jsme projet křovinami zarostlou bažinou,
ná. Na prérii zaslechli muži podivné duhnal jsem za vozem kulhajícího koně, když náhle
nění. Jeden z nich vyjel na kopeček.
zazně výstřel a já padl na zem s výkřikem :”Bože,
Sotva vyjel nahoru, otočil se jako blesk a
někdo mě. postřelil!”
už z dálky volal:"Buvoli________-—־
Kulka vězela v levé noze, nebuvoli, zachraňte
věděl jsem, jestli poranila i
se, rychle ke mně,
kost. Maj společník, který masem nahoru!"
nípuloval s puškou, mě neopatři
Duněni se stále
ně postřelil. Kdyby se to stazvyšovalo, už jsme
10 ve vesnici nebo ve městě!
nemohli slyšet vlast-׳
Ale zde nebyl daleko široko
niho slova, žerně
ani jediný dum, ani člověk a
se doslova třásla. Vyjeli jsme na kopec a
vůbec už ne lékař. Do ncjbllžího města bylo asi
co jsme spatřili? Dupající, divoké, pádí300 mil!
ci a dunící stádo asi deseti tisíce buvolí
Co jsme měl dělat? Kulka se musela vyříznout,
Jen jsme žasli a zírali!
jinak by rána zhnisala. Ale neodvážil jsem se
Černý hrbatý dav se valil kolem pahorku,
do toho pustit kapesním nožem. A společníkovi
zatím ještě asi míli od nás. Pádili za nejsem to teprve nemohl přepustit, byl by mí mohl
ustálého strašlivého dupotu kopyt. Vpředu
přeříznout šlachu nebo hlavní žílu a byl bych
se řítil obrovský býk, za nim krávy, hověmrzákem nadosmrti.
Zýna a telata. Stálým bučením povzbuzoval
Rána nesmírně bolela. Při tom strašlivém vedru
vůdce své podřízené k vytrvalosti. A měl
mi noha otekla a nemohl jsem už skoro chodit.
úspěch! Neztratil
Vlezl jsem do vozu, usedl jsem v koutku a uvažoani jediný kus
val, co se mnou bude dál. vůz se pomalu
z tisícihlavého
vlekl dopředu. Moje neštěstí ještě zvýšístáda. Klusali
la bezcitnost mých společníků. Hlavvedle sebe tak
ně toho, který mé neštěstí sám zatěsně, že jsme
vinil, vůbec mí nepomáhal.
neviděli ani
Když jsme dojeli k hřebenu hor,
hlavy, ani nohy,
cesta byla ještě obtížnější.
jen hřbety.
A společník mi dal najevo, že neTu se vedouci stáda otočil kolem pachce takového lenocha vozit. Koně
horku, v místě, kdy jsme ještě před
prý i beze mne mají co táhnout,
chvilkou byli a zamířil tim směrem.
vuz je plně naložený.
Ale stop! Co jsme náhle spatřili? Asi
i MŮj společník se ke mně choval
tří míle od východu jela další karavačím dál chladněji, až mí konečné nařídil, abych
na čtyř čí pěti vozů, Zděsili jsme 0e.
slezl ze svého vlastního vozu. Jestli nemohu jít
Stádo buvolů ostrým klusem pádilo vstříc
dál, at prý si sednu do písku a čekám, až mě
vystého válcům. Bylí jsme svědky strašné
někdo odtáhne s sebou.
tragedie. Jistě neměla zvířata zlý úmysl
Představ sí, jak mí bylo!
Co se jím postavilo do cesty, všechno
Sel jsem. Levou rukou jsem se držel svého vozu.,
podupalo a přejelo. Jako lavina se valil(
v pravé jsem měl hůl, a tak jsem poskakoval a
stádo karavaně vstříc. Tu jsme spatřili,
kulhal za vozem. Rána začala znovu krvácet, na
jak se lidé snaží uniknout smrti, ale
dlaní se objevily puchýře, ruce otékaly, bolesti
spozorovali stádo příliš pozdě. Černý da\
byly nesnesitelné. Pravá noha byla smrtelně unase přes ně převalil jako živá lavina.
vená, mojí společnicí bylí čím dal nemilosrdnejSpatřili jsme, jak se při nárazu vztyčila
ší a poznal jsem, že se rozhodli mě opustit a
první koně u vozu. Pak bylo několik minu!
nechat v prérií bídně zahynout.
slyšet jen třeskot a celé stádo buvolů st
Ju ve mně vznikla dábelská myšlenka. Ne, nechci
valilo dál, jako kdyby se nic nestalo.
zahynout jako bídný pes! Když jséJh se k nim příTrvalo to dvě hodiny, než poslední buvol
pojil, byl jsem nejzdravějst a nejsilnější muž
zmizel za obzorem. Protože se začalo ztmí
ze všech. Postřelil mě ten muž z nepozorností?
vat, rozhodli jsme Sý, zde přenocovat.
Nebo to udělal úmyslně? Pustil jsem z pravé ruky
Po chvíli jórne se - můj společník a já,vyhůl a chopil se dýky za pasem. Ano, byla tu a
houpli na koně a jeli k místu tak hroznévedle ní nabitá pistole. Dýku jsem chtěl vrazit
ho neštěstí. Našli jsme tam jen zpustošev
do srdce toho psa, který zavinil můj úraz, kulka
Krvavé kos^i, kusy dře^a a železa a spouz
měla platit druhému společníkovi. Svíral jsem
tu předmětů, jejíchž původ jsme nemohli
všechny síly, abych se vrhnul na prvního necitu,
poznat.
který spěchal vedle koně prvního vozu, když z^^
Zděšeně jsme se odvrátili a děkovali milé
dálky zaznělo hlasité :”Hurá! Hurá!
OB
mu Bohu, že nás včas zavedl na pahorek,

2x MÁLEM MRTEV

״JÍDELNÍ LÍSTEK ״NÁZORŮ
V časopise La Stampa označuje Claudius Magris naši dobu za
"Obdobívybíránímezi náboženstvími, filosofiemi, hodnotami a
jejich soustavami, politickými směry. Jsou vystaveny na pultech samoobsluhy a každý, podle svých potřeb a chvilkového
přání si vybírá to, co se mu právě hodí?
V tomto kulturním ovzduší je stále těžší se někam přesně zařadit. Je-li někdo křesťanem, není budhistou a naopak,i když
oba respektují učení Krista a Budhy a učí podle jejich příkladu
Jenže pojetí světa můžeme respektovat jen tehdy, když jej pr<
vedeme do důsledků, jestli přesně srovnáváme pra y׳.s vlast■
ní schopností či ochotou se k nim přidat nebo ne. To, co ně
jaká filosofie či víra nabízí, je soustavná jednota, ne jakýsi
salát, směs, z které §i člověk vybere, co chce, jako si vybírá přísady do salátu. Dnes se ale zdá, že se všechno ponižuje na možnost výběru, na prvky, které chceme nebo můžeme
vybrat a jiné, která se nám nehodí a zavrhujeme ji, podle
nálady a chuti, ale nezavrhneme a nepřijmeme všechno jako
celek. Podle názoru autora Magriho je New Age názorným příkladem tohoto"smetí na talíři Absolutna."
Takové přehnané vybírání a spojování soustav se nepodobá
tomu* co dělal člově dřív, od pradávna. Každý si mvslí, že
si muže vybírat z nesčetných názoru, i protikladných,protože
život není založen na pevné pravdě ani není soustava. K takovému tvůrčímu protikladu máme však právo jen tehdy, kdyí
se jednak rozdíly dokáží a zachovávají, jednak máme na ně
ohled a nesnažíme se všechny názory smíchat.

Jako příklad uvádí Magris postoj Simone Weilové. Vroucně věřila, ale o některých názorech Církve měla určité pochybnost!
Ne o zásadních, ani ne o těch, z kterých si muže věřící vybrat. To ji přimělo, že zůstala na okraji a z úcty $e nepřibližovala ke svátostem. Je to ovšem mnohem náboženštější než
postoj, toho, kdo jde ke sv. přijímání a nedodržuje předpisy o tom
co je nutné k přijetí Nejsv. Svátosti.
"Možnost výběru se týká hlavně etické volby. Je totiž velmi
pohodlné, vybírat si přikázání a zákony, které nám výhovují." Pokud jde o poměry v Itálii. Magris zdůrazňuje, že tam
etické ovzduší zasahuje také ty oblasti, které by
měly být upravené trestním zákoníkem Tam dokonce ani únos
"nevzbuzuje odpor, který vždy vzbuzoval a vzbuzovat by měl
začíná se považovat za jakýsi nenormální čin, sice odsouzenihodný, ale v jistých situacích dokonce pochopitelný, protože
celá společnost je špatná, život je složitý, srdce je zmatené a
soudit je vždy těžké."
Závěrem Magris říká, že vybírat si z jídelního lístku je příjemné a přípustné, když tato možnost existuje. (Můžeme si
např. vybrat polévku, maso a přílohu, k tomu zákusek a kávu
ale nemůžeme si vybrat polévku a k ní zákusek, nebo zákuse!
a k němu pivo, maso a k němu jako přílohu dortu -p.r.)
Pro mravní oblast uvádí Magris přiklad:"Někdy to možné není. Tomáš Morus odpověděl dceři, která ho nabádala k tomu,
aby ustoupil a dal za pravdu (nemravnému) králi, že by to
moc rád udělal, protože není vždy zastáncem pevných mravnich myšlenek a miluje život - ale - jak dodal - věř mi, milá
Mag, tentokrát opravdu nemohu."_____________________________
Nemohl totiž souhlasit s těžkým hříchem nevěrnosti manželské
mu slibu-a stát se pokrytcem a zrádcem mravních zásad._____
Článek je z publikace-mésičníku-MEZI RADKY-vydává Universitní středisko NA BASrE sv.Jiři, 13 lóO Praha 6.1n diky
osobni prelatuře Opus Dei. Předplatné je dobrovolné. List se hodi pro studenty, hl.vysokoškoláky
a vzdělanější čtenáře.
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R.1979 na setkání veteránů US
Legie ve Filadelfií onemocněla řada málo známou"legionářskou nemocí". 1 ׳hotelu jích. 20
zemřelo. Nemoc zavinily bakterie v chladícím zařízení.Letos 1.4.onemocnělo 106 osob v
Boverkarspel-bakterie byly v
vodě v bazénu.-Podle smlouvy
US presidenta o Panamském
kanále z r.1997 vyklidí do 31.
12.t.r.Američané voienské základny, které od r. 1911 zajištovaly bezpečnost plavby
kanálem._________________ __ __
Na pouti ve Fatimě posvětil
arcíb.z Berlina, kard.Sterzinský sochu fatimské ?.Marie a
ta pak putovala k uctění po jeho arcibiskupství. V Postupimi
se modlili k P.Marií katolíci
pod vedením faráře Glowienka
a protestante pod vedením pastóra Heringa.-Ustav pro výzkum veřejného mínění v Allensbachu-D-zjistil, že mladí' muži
18-24 r.,vidí z 48% svůj vzor
v M. Tereze, 33% v lady Dianě,
mnozí v Microsoft šéfovi Binn
Galesovi, 28% dostal dalaj lama
11% papež. Biskup Lehmann4%
Ruské min.spravedlností odmít10 uznat právní existenci Jezuitů, ale uznalo Svědky Jehovovy za nábož organizaci._____
Vzdělávací středisko České katolické Charity zahájilo činnost
v Praze, Vladislavova 12. Ve
dvou učebnách budou kurzy
pro středo-a vysokoškoláky, zaměstnané v Charitě. Mohou se
také dělat kurzy pro charitní
spolupracovníky z různých obo
ru. Dále se má bakalářské studium z oboru charitativní a
sociální práce přenést z Hradce Králové do Prahy__________
AAc<b.z Nairobi, Raphael Mivana
a Nzeki,navštívil Eichstdtt/V/
kdeje kotol.univerzita. Rekl,
že ža poslední roky stoupnul
počet nových kněží v diecézí
Keňa tak^ že potrvá-li tento
vývoj, muže vysílat kněze do
celého světa. - Vatikán varoval před zneužitím poutí 2000
v turistické cesty. Pouť potřebuje čas k uvažování a tichu a
to by bylo sotva možné při nabídkách do Ríma a zpět v jednom dni. Varuje i před nespráv
ným názorem na jubilejní odpustky-které jsou darem Božím

js větvemi holými jako v pozdním podzimu. J j|

DOBRODRUŽSTVÍ
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Když jsem byl ještě pacholík nezletilý,sbíral
jsem známky. První, darovaná byla americká
modrá, pěticentová a na ní gejzír. Pod ním
nápis Yellowstone. Jako si Schliemann v mládi umínil, že jednou spatři Tróju, i já jsem
si slíbil, že jednou uvidím opravdický gejzír.
Oběma se to vyplnilo. Schliemann našel Trojí
devět, já uviděl geizíru přes dvacet.
Yellowstonský národní park je největší a nejstarší v USA. Byl založen r.1872, je velký
asi jako čtvrtina Švýcarska a vysoký 2000 az
3700 m. Podnebí ze zcela odlišné od našeho \
Evropě. Kanada je plochá a když v zimě začne foukat severák, zmrznou citrovníky i na
Floridě. R.1933 tu např. naměřili -53 stupňu.
V létě je tu horké podnebí.
Nejznámější v Yellowstonu není rozloha či stá
ří, ale ta jedinečnost. Na parkovišti vystoupíte z minibusu a do nosu vás praští-s prominutím-smrad z Poděbradky/zkažená vejce,
sirovodík/. Odkud pochází? Rozhlédněme se!
Z trávy, z písku, z kamení vystupují obláčk1
bílé páry. Pří]dete-li hlíz, zjistíte, že si v
dolíku pobublává gramínek teplé minerálky.
Je i na dně potoku a jezer. Jeli jsme po silnici a najednou dřevěná ohrádka, jako když
cestáři něco opravují. A ejhle! V asfaltové
puklině v dolíku si tam brouká a pokuřuje
pramínek. V celém parku je jich prý na 10 ti
síc-je to ale číslo neúplné. Když se nikdo ne
bude dívat, můžete si vyrobit další. Země totiž není pevná, chodí se po dřevěných chodniccích nad zemí-jako když je v Benátkách
povodeň a lidé chodí po lávkách. Slápnete-li
na zem, muže se vám stát, že to začne pod
botou bublat. Jsou-li praménky větší, vznikne močál nebo malá laguna. Jak se z ní voda
odpařuje, usazuje se na okraji barevná krajka. To by Van Gogh koukal, jaké si příroda
dovede namíchat barvy a odstíny. Jiné krásy
najdeme např. v Mamouth Springs. Zde v kop
covité oblasti vytryskly prameny nahoře a
jak minerální voda stékala dolu, vytvořily se
za milióny let vodopády zdobené krápníčky a
terasy jako v Turecku v Pamukálech, bílé ne
bo barevné, podle chemického složení vody.
Za den prý se tu usadí dvě tuny nových minerálu. Avšak největší okrasou Yellowstonu
jsou gejzíry. Jejich asi 250 a nestříkají stále, každý má svuj"jízdní řad". Pod dírou v
zemi, naplněnou vodou, je tekutina, kde roste teplota a až se tlak zvýší, vypudí vodu
ven-do výše. Nejznámější je
Old Faithful-ten, co je na n
známce. Každých 65 min.
stříká do výše 30 m po
dobu 46 ־min. Některý z
geizíru pšuká i mimo pracovní dobu. Rostlinstvo a
zvířena jsou tam chudé.
Tráva jen místy a stromy

׳Ale ve West Thum Gejsír Basin nás čekalo ma*
! lé prekvapení. Blízko jedné smradlavé laguny se
! usadilQbizon. Asi poznal léčivé účinky pramene
!na zpusob"na srdce jsou Poděbrady",a léčil si
!tu srdeční vadu.
!Nejdete tu i krásnou přírodu-hory a údolí,ná[horní roviny, lesy-polovinu jich zničil r.1989
!obrovský požár-jezera-největší je Yellowstons!ké-pastviny protkané potoky a řekami, selan[ky, které měl jistě na mysli Beethoven, když
[skládal svou pastorální Symfonii. Narazíte tu
!i na místní zvláštnosti. Na náhorní plošině
[jde po břehu řeky, náhle řeka zmizí a místo
ní přes sto metru hluboký kaňon, který si řeka za milióny let vyhloubila-do něho padá. Po
stranách kaňonu jsou malé rozhledny, z nich
můžete obdivovat vodopády a přírodu dole, nebo po četných pěšinkách sejdete na dno kaňonu a zespodu obdivujete tu krásu. Stěny kaňa
nu jsou žluté, od nich dostal park své jméno
(yellow-žlutý).
A nesčetné množství zvířectva. Jednou jsme
si přivstali a pozorovali je při pastvě־za dne
někdy ve skrytu odpočívají, je teplo. Najdete
tu antilopy, jeleny, daňky, soby, losy, medvěda černého i grizzly, vlky, šakaly i kojoty a
nevím, co všechno ještě. Samozřejmě i bizony.
Jednou odpoledne jsme si jej dalekohledem vyfotografovali. Jeden náš kolega byl od něho asi
15 m, když ho zvíře zmerčilo. Sportovní odbor
ník by studoval dva běžecké styly.Funící tunu
se skloněnou hlavou a ladné, křepké pohyby
technika z výzkumného ústavu aeronautiky z
Toulouse. Krásný pohled zasluhoval víc diváku než nás dva. Nakonec Olivier vyhrál, mastodont se zastavil, asi dostal křeče do nohou,
zdálo se mi, že si odplivnul, a vyhledal stín
nejbližšího stromu,aby se odpočinul. Je zajímavé,jak se bizoni přemisťují z jedné pastviny na
druhou. Je-li blízko řeka, nechajíse unášet
proudem a koukají vůkol. Když se jim někde
zalíbí, zakormidlují ke břehu a mají novou pastvinu. Můžete s nimi prožít různé kratochvíle.
Na příklad. Jedete-li silnicí 385 z Mt.Rushmore k Denveru, vede silnice stepí a po obou
stranách se pasou stáda bizonu. Občas musíte
udělat na silnici slalom, když si zde udělají
bizoni promenádu a musíte se jim vyhnout.
Ale nejezděte tud^ k večeru. Se zapadajícím
sluncem se vám muže stát, že najednou uvidíte
na silnici černé vlnobití bizoních hřbetu. Mají
totiž" ve zvyku, strávit studenou noc na vyhřáté silnici. Je jich moc
a jsou i mimo silnici, takže je objet nemůžete. Nesnažte se troubit nebo na
ně svítit. Rozzlobí je to a
udělají si z vašeho auta
taneční parket. Co dělat?
Vrátit se? Otočíte se-a
za vámi je další vlnobití
černých hřbetu.

Nezbývá vám nic jiného, než
spát místo v hotelu na pohodlné
posteli-v autě. Dřímete a řeknete si, že jsou ti bizoni vlastně
dobří, když vám nechali aspoň
kousek silnice. Budiž vám útěchou. Ze bizoni s prvním rozbřes
kem dne se zvednou a odejnou
na pastvu.
Ale nejen v Yellowstonu lze
dět různé geologické zvláštnosti.
Několik hodin k východu uvidíte
před sebou něco jako odpařovací
věž jaderné elektrárny v Cosgen.
I ty bílé mraky nad ní. Jmenuje
se Devil's Tower-Dáblova věž.
je 264 m vysoká a vznikla před
600 ti milióny roky. Tehdy byl
povrch krajiny značně výš. Láva
se tlačila k povrchu, ale nedosáhla jej. Ztuhla a když v dalsich miliónech let měkké horniny
byly oderodovány-zustal tam jen
tento ztvrdlý špunt lávy.

Úplně jiný druh geologické činnosti se nalézá na západ od
Yellow-stonu. Na silnici č.89 se
po několika hodinách ocitnete v
jiném světě. Všude černá zem,ne
rovná, vypadá jako vysoko ztvrd
lé mořské vlny. Ocitli jste se v
Craters of the Moon !-Měsíční krátéry. Oblast několika set čtverecných kilometu byla objevena tepr■
ve v r.1921. Vulkanická činnost
tu začala asi před 15.000 r.a
skončila před 2.000 r. Ale neřádily tu sopky. V zemi se vytvoří
la hluboká a široká trhlina, z
které pomalu vytékala láva. Byla
o 150 stupňu chladnější než sopečná a proto ztuhla v takových
vlnách. Z této vlnité nerovnosti
vystupgje několik pahorků sopečného původů. V lávě vznikly
četné tunely a caves-sklepy.
Rostlinstvo je tu velmi chudé,ale
je* tu množství drobných hlodavcu, kteří chtěli s námi večeřet.
Láva je pórovitá a lehká. Astronaut Armstrong, když se vrátil
z procházky po Měsíci a navštívil tento kraj, prohlásil, že přesně takhle to tam vypadá.
Když jsme odjížděli, ulomil jsem
si kus lávového kráteru. Doma
jsem* jej daroval jednomu ze svých
synu. Chce být astronautem tak ať se zaučuje.

Pavel
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333 kusů,tzv. Lotscherského evangeliáře má vydat lucern ské nakladatelství. Vznikl asi r.810 za rozkaz Karla Velikého.Je to nejdůležitější rukopis z karolínské doby,napsaný zlatým písmem. 472 str. pergamenu je ozdobeno nádhernými barevnými malbami. Po smrti Karla Vel.se dostal do
kláštera v Lorsche u Mannheimu. I .díl je v Rumunsku, 2.
ve Vatikáne a obal ze slonové kosti v Londýne. Britská
vláda se postavila proti klonování lidských zárodku._______
V Hallstattu-Rakousko, se našlo nepoškozené tělo muž, kte
rý zahynul 400 r.př.Kr. Konservovala je sul. Archeologové
se shodují v tom, že byl obětí neštěstí v solných dolech.
Bylo to z jara-našli tam zbytky jaderníku. Dr. F. E. Bart říká,
Ze do dolu vniklo nesmírné množství kamení a zahynulo
mnoho lidí. -V jíž .Rakousku-Asparn-objevilí archeologové
7.000 r.staré bojiště z doby kamenné. Útočnici přešli,zdá
se, na podzim po žních a po porážce dobytka-to je u přirodních národů dodnes. Všechny,včetně děti,zabili, na lebkách koster jsou díry. Mladé ženy odvlekli. - V LousianěUSA-se připravuje zákon, nařizující žákům, aby byli k
učitelům zdvořilí. Zatím se neví, jak budou přestupky potrestány. -V Holandsku budou mít i těžce nemocni mladiství
nárok, žádat o smrtící injekcí. - Pro Addis Abebu byl
jmenován nový arcibiskup-řeholník Berhane-Yesus D.Souraphiel-i když je tam jen malo katolíků. Ethiopie je jedna
z mála vých.zemí, kde není napětí mezi oficielní pravoslavnou církví a řeckokatolíky. - Jtalská media propagují knihu
Z větrem odváto ve Vatikáne.- hard.Ratzinger prohlásil:
”0 klepy se nestarám. Je to pro mě naprosto cizí svět.”
Den katolíků se má konat od 31 .5• -4.6.2000 v Hamburgu,
očekává se 100.000 účastníků. Heslo: JEHO JE DOBA. Celý program je ekumenický - tedy ne ryze katolický.
Předseda německé bisk.konference biskup Lehmann vyzval
Sdružení kotol.žen, aby"své programy osvětlily, opravily a
doplnily." - Mladý hudební skladatel, klavirista a varhanik Miloš Bok měl v USA úspěch s provedením Missy sólemnis, kterou 30.5.uvedl v New Yorku v Carnegie Hall dirigent J. Griffith se Symfonickým orchestrem Nové Anglie.
Velký zájem byl i o CD, vydané autorem r.1998. Česká
kritika dílo M.Boka dlouho zpochybňovala. Na jaře uvedou
v USA jeho Missu brevis a později i další día.____________
Od 30.6.do 3.9.jev Lobkovickém paláci na pražském hradě
výstava k 100 narozeninám Frant.kord.Tomáška.-Pro duchovní
posilu sí ke zbožnému, vzdělanému kardinálovi jezdil -c pařižský arcib ."kord. Lustiger.-Švýcarská banka vyplatí obětem Holokaustu asi 20 miliard šilinků. Oběti-z nichž velká
většina už zemřela-se mají přihlásit.- židovský světový kongres(h)JC) stojí zřejmě za akci Ariel Muzícans. Vyzývá mezínárodní koncerny k bojkotu rakouských bank ,které se nechtějí vyrovnat s obětmí holokaustu.-Jako zástupce české bisk.
konference se zúčastnil biskup Skarvada zasedání italské
bisk.konference v Rímě.-Pvě řeholní sesýry z diecéze
Augsburg(V) přepadlo pět maskovaných mužů a musely do nemocníce v Shkodře, Albánie,a muži ukořistili asi 1000 frs.
Počet katolíku v USA vzrostl loni na 61,6 mil.-v počtu
nejsou lidé"na okraji společnosti". Hodně se jich přistěhoválo z Již.Ameriky a z Tichomoří. Počet kněží klesl na
31.376, asi 20% je mimo aktivní službu. Vzrostl počet trválých jáhnů na 12.625.- Počet cirk.sňatků poklesl, počet
křtů dospělých vzrostl. -V CR je v ústavech přes 20.000 děti, v pěstounské péči asi 5.000 dětí. Mimořádně dobrou výchovu jim poskytují věřící rodiny.

Tato zlomyslnost mě bolela, ale rozhodl jsem se
pevně, vpravit se do nového pivota. Jezuité by•
Brno má novéno pomocného biskupa. R. 1969 j.0me li ke mně-jako ke všem chlapcům-velmi hodní,
chápali mé obtíže a pomáhali mi, jak se dalo^ Pouveřejňovali překlad jeho knehy, která vyiia
málu jsem se dostával na úroveň spolužáku a
anglicky v USA: Petr ESTERKA, NIKDY NERTKEJ
život ve škole mě začal těšit.
SOUDRUHU. Studoval na jezuitském gymnásiu v
Brně...a£e přečtěte aí o tom 4ami.
Druhý rok jsem mel úspěch; dali mi na starost
zásobárnu. Kopanou jsem měl stále rád, věnoOTOK SRPU A KLADIVA
val jsem jí každou volnou chvilku a také jsem
Kdy vlastně začalo mé povolání ke kněžstvP
pěstoval běh. Tvrdě jsem cvičil, získal jsem
Co vlastně vede chlapce k tomu, aby si přál
několik cen a byl jsem v prvním družstu kopané
stát se knězem? To ví jedine Buh.
U mne zasel asi první símě kněžského povolá- V druhém ročníku se mi už začalo na světě 11"־
ní otec; často mi dlouho da noci vypravoval o bit. Blížily se letní prázdniny, těšil jsem se dovesmíru, o měsíci a o hvězdách a o slávě Stvo- mu a plánoval jsem, co všechno o prázdninách
řitele. Prvními pohádkami a dobrodružnými ro- udělám. Večer 13.dubna jsem usnul s blaženým
pocitem štěstí-netušil jsem, že tato noc bude
mány byly pro mne příběhy z Písma. Tatínek
uměl zvlášt názorně vypravovat o arše Noemo- jedna z nejosudovějšich v mém životě.
vě, jak Abraham obětoval Izáka, o Mojžíšovi,
Kolem druhé hodiny v nocí se náhle rozsvítilo
Josefovi a o jiných osobách z Písma, takže ti- světlo v ložnici. Dovedete si představit, jaké
to hrdinové přímo žili. Obraz Ježíše v chrámě, byly reakce dvacetipěti náhle probuzených hosv.Petra, strašné tváře Jidášovy při poslední chů, když spatřili tři muže v ošoupaných koževečeři, ukřížování-to se mi vtisklo hluboce do ných pláštích, na kterých měli písmena STB?
duše po celý život. Tyto chvilky s otcem jsem Marně se snažili ukrýt v kapsách revolvery.
miloval, těšil jsem se, až mi otevře podivuhod- Ačkoliv jsme byli tak mladí uvědomovali jsme
né dveře k nádherným příběhům. I když se
si, že se děje něco neobyčejného.
nemohl vzdělávat, byl velmi moudrý a přál si,
Jeden muž se postavil k vypínači, druzí prohleabych dostal vzdělání, odepřené jemu.
dávali místnost. Když se přesvědčili, že jsou
Jako jiní hoši na světě i já jsem miloval víc
tu jen užaslí chlapci, řekli nedbale, že přísli
vzrušující sport než školní dřinu. Zvlášť mě na konstrolu, je-li o náš spánek postaráno. Télákala kopaná. A výsledek? Moje vysvětčení
to historce jsme ovšem nevěřili, tak hloupí jsme
nebylo tak vynikající, jako moje kopaná.
nebyli. Tušili jsme nějakou zápletku, když se
Asi od osmi let jsem rád chodíval ministrovat. každého vyptávali na jméno, data narození,jméDenně jsem svědomitě přisluhoval při mši sv., na a bydliště rodičů atd.To si poznamenali. Pak
v neděli při dvou mších. Naši si kněze vážili, odešli se zlomyslným přáním dobré noci a varováním, abychom nevycházeli na chodbu.
nikdy jsem proti němu neslyšel ani slovo. Z
toho jsem soudil, že kněžské povolání je ze
Kdo by usnul, by-li probuzen tímto způsobem?
všech nejvznešenější. Cítil jsem hned, že žiNejdříve šuměla ložnice tichým šepotem. Postup
vot kněze je jediná obět a že má velkou odpo- ně jsme uvažovali hlasitěji. Nejodvážnější nakuvědnost. Ovšem ke konečnému rozhodnutí ved- kovali štěrbinou pootevřených dveří a jeden dola ještě dlouhá cesta.
konce vyšel na chodbu.
Náš biskup poznal, že je nutné vychovávat vě "Kam jdeš? Hned se vrat!"ozval se hrubý hlas.
říci laiky i dobré kněze, proto otevřel po vál- "Musím na záchod,"koktal překvapený student.
ce v Brně střední školu. Poněvadž to byla je- Záchody byly na druhé straně chodby• Muselo
diná katolická chlapecká škola v diecézi, bylo I se jít kolem ředitelny "Dveře ředitelny jsou
to vlastně spojení střední školy s malým semi- zapečetěny,"oznamoval kamarád po návratu.
nářem. Nadaní studenti se tu měli připravovat^ Ostatní chtěli také vidět dveře ředitelny a brzo
k práci pro víru-ať jako laici nebo jako kněží.A se trousili všichni"na záchod". Stráž jim to
Jak rodiče, tak náš kněz se snažili doslat mě I dost dobře nemohla zakázat, jen hlídala, aby
do této školy, asi už s tajným přáním, abych někdo neutekl. Na to jsme neměli pomyšlení.
si vyvolil duchovní povolání. Bylo mi třináct
Kolem sedmé ráno jsme směli vyjít z ložnice.
let, když mě poslali do Brna k jezuitům.
Teprve pak jsme poznali, co se vlastně stalo.
Dostal jsem se do druhé třídy. Stýskalo semi, Všichni profesoři a představení, všichni řeholníci, kněží i bratři byli té noci zatčeni. Pozdějako ostatním chlapcům, než jsem si trochu
ji jsme se dověděli, že té noci byly zlikvidovázvykl. Doma jsem chodil do venkovské školy
nevalné úrovně a brzo jsem poznal, jak poza- ny všechny kláštery v celé zemi. Vyhlazování
akce kladiva a srpu uniklo jen málo řeholníku,
du jsem za ostatními. Musel jsem velmi pilně
studovat, abych spolužáky dohonil. Na začát- kteří se věnovali starým a nemocným lidem.Zatku jsem měl dost špatné známky a mohu děkovat čeným dovolili vzít jen to nejnutnější. Odvezli
jen trpělivosti profesoru, že mě hned nepošla- je.-Rektor semináře zemřel v koncentráku na
li domů. Mimoto jsem mluvil dialektem a ostatní tuberkulozu-v 53 letech, byl to inteligentní
chlapci si ze mne dělali legraci a vysmívali se člověk,mluvi plynně řadou jazyku, byl to skvěmi. Musel jsem pilně studovat,abych je dohonil. lý vychovatel a profesor.
Pokračováni.

AMERIČAN V BRNĚ

13.

wy Oř PTAT f _
I 1 ÖL I InlL

Boha neverím^ Připadá mi směšné, prosté mi nejde.
na fá)Zcun, yafe mu_ze jit inteligentní člověk, do chrámu
nnOnVinÁMPP^afeevH(/ Pjatnicu a tam se modlit k namalovanému* *
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Vážíme si vtipu, bystrosti, odvahy a pohotovosti výše uvedeného autora a jeho humorných povídek. Zdá se však, že jak mnozí lidé, tak i on soudí o věcech víry velmi povrchně, s neznalostí, pochopitelnou v protináboženském
SSSR-kde žil. Kdybychom s nim mohli svobodně mluvit, řekli bychom mu:Mnozí
velmi inteligentní a vzdělaní lidé věřili a věří dodnes v Boha a žijí z víry
Známe jméno vynikajícího lékaře Alexise Carrela, či jiného-psychiatra a
neurologa Karla Steina, filosofa Jakuba Maritaina...a spoustu jiných, což
dokazuje, že vzdělání a inteligence není překážkou víry, ale naopak, může
ji prohloubit.
Za druhé: normální člověk se nemodlí i obrazu či k soše, nýbrž k Bohu, nebo
se obrací ke světci, aby se za něho u Boha přimluvil. Chcame-li něco po
významném a vlivném člověku a netroufáme se, obrátíme se na jeho přítele
či člena rodiny. Světci a světice jsou Bohu zvlášt milí. K modlitbě, tj.
se zbožnému rozhovoru s Bohem, není vůbec třeba obrazu. Obraz má upoutat,
soustředit pozornost modlícího se člověka na modlitbu, na prosbu či díky.
Jistě se vám lépe hovoří s člověkan, který sedí s vámi u stolu než když
s ním mluvíte telefonem nebo mu píšete dopis.
To, co se zdá směšným Zosčenkovi - a jiným neinformovaným lidem - by se
zdálo směšným i nám - a každému křesťanovi. Směšné to také je. Nemohu přece žádat fotografii maminky či někoho jiného, aby mě navštívil, ale fotografie mi připomene, že je čas mu zavolat nebo napsat dopis.

BLAHOSLAVENÍ NESMELÍ..?
Kde je nesmělost? Kolik lidé kolem nás je
dravých, s ostrými lokty, bezohledně se
prosazujících, uznávajících jen své názory?
Je to krutý postoj a nemá nic společného s
láskou k bližnímu či k Bohu. Je však opakem toho nesmělost a má ji křesťan pěstovat
jako ctnost? Je stejná jako pokora a bázeň
Boží?
Nesmělost není ctnost. Je to nedostatek odváhy, strach. Strach o sebe. Snaha, abych
se neshodil, strach z nesouhlasu, ze sebemenšího poranění, neochota nést jakékoliv
riziko. Nesmělost je úpornou snahou ochra״
nit se před případnou špatnou zkušeností,
která by nás poranila.
Nesmělost se tváří sice jako pokora, ve sku ■
tečnosti je to skrytá a velká pýcha, která
nesnese nic, co by ji mohlo zranit-tedy i
nedostatek statečnosti. O koho se nesmělý
člověk stále stará? Na koho pořád myslí?
Koho stále chrání? JENOM SAM SEBE!

jednu z nich nevyberu a nebudu ochoten připustit, že se třebas budu muset vrátit. Nikdy nepoznám ani své duchovni dary, jestliže nepřekonám nesmělost a nezkusím jimi sloužit druhým.
Nedám druhým to, co mi pro ně dal Buh, a nikdy se o tom nepřesvědčím, jestliže jim odvážně
něco sám nenabídnu a nedám možnost, aby se
projevil jejich souhlas nebo nesouhlas.
Kdo nic nedělá, nic nepokazí.
To je nesmělost. Ale jednou možná také uslyším
přísná slova soudu: CO JSI MOHL VYKONAT,
A NEVYKONAL JSI...
-I/C-

[CO NOVÉHO VE SVETE

V potováné áaa>tópadu ta. bude v Rámě mezánáa.tympotáum o otobě a teoíogáá Jana Huta. Má päájet á
paet.Have£-bude též u päedáná . vánočnáho ttaomku.
PozoaovateJéé toudá, že na popetečná ttäedu 2000
by mohá. být Hut aehabážatován. Jeho heaeze, päevzatéčáttečně od ang£.Vák£e&<a,odpoaujá katoč.váae
Kard.sekretář A.Sodano zastupuje sv.Otce na mezinár.setkání mládeže v španělském Santiago di
Kdyby byl Ježíš nesmělý, nikdy by nebyl
Compostela od 4.-8.8. - Skoao 40% manžeáttví v Ras to jít na kříž. Také sv.Pavel(2 Tim 1,7)
koutku končá ao zvodom. Loná 17.884 aozvodu.______
V Tansanii-v oblasti Tanga-onemocnelo loni 637
zdůrazňuje, že věřící dostali od Boha sílu,
osob na choleru-30 zemřelo. Loni denně v Daraslásku a rozvážnost, ne to ABYCHOM BYLI
BOJÁCNÍ.
salamu 5 nemocných, 1 zemřel. V oblasti Rungwe
V životě se nemůžeme stále soustřeďovat na 493 osob, 32 zemřelo. Od řřjna 1998 do ledna 1999
onemocnělo 87^ osob, 91 zemřelo. Viktóriino jezeto, abychom sami sebe chránili. Pro větší
ro je už 2000m pokryto vodními hyacinty, takže
dobro se někdy musí i něco riskovat. Pro
Boha!!! A právě v tom je pokora, že se ne rybolov je zničen. Běžně se vylovilo 500.000 tun
r*b .-Nedávno tiaváJéa katedaáJča Saán-Jean v Lyonu
bojím vyzkoušet i to, co ještě není na sto
procent jisté a kde se klidně může ukázat, mtá tv.1200 Zeté výaočá. Ipávaá páá mtá chlapecký
tboa, založený a.799 bátkupem Leádaadem,tedy ježe jsem se ve svém odhadu zmýlil. Nikdy
den z nejttaatách na tvětě. -Pravosl. patriarcha z
se nedostanu dál a nikdy nepoznám, která
Bělehradu, Pavle !.přeložil na delšídobu sídlo do
cesta je správná, když si na křižovatce
Peču v Kosovu-bude pečovat o tamější Srby.

ESOTERIKA
nebo mZó-to -׳tužence, mocné modJbčtby ka-toEóků?
Esoterika bývala kdysi "tajné učení“,přístupné jen zasvěcencům, dnes nám ji media přímo
vnucují. Vtírá se i do katolických institucí. Nabízí se zároveň s asijskou ;
spiritualitou a pseudovědou,
která esoteriku podporuje.
CO JE JEJÍ PODSTATA?
Podstatou esoteriky je
kosmická prasíla-CHlbez které se neobejde
ani volba léčivých a pocit■
blaženosti vyvolávajících
metod jako je Reiki nebo
akupunktura. Učí, že
všechno bytí se polarizuje-vyvfjí v protikladech(Yin a Yang). Pojmy, jako je jemná látková azra, tachonen, astrální tělo a karma často pokrývají náboženským obsahem, ten esoterika potřebuje, jinak by se zhroutila. Na
tento vedlejší prvek-víru-se právě nachytají
nevědomí katolíci. Náboženské prvk^ v esoterice nejsou ovšem křesťanské a vůbec už
ne katolické. Např.v Německu chtěli zase
"zbastlovat" další mši sv.,ale Rím v ní našel řadu esoterických prvku a nedovolil ji
Esoterika tvrdí,že Buh není osoba, ale ne
osobní kosmická síla, člověk je jen částí tohoto božství a vykoupení dosáhne sebevykoupením. Když se do toho přimíchá trochu astrologie(mírový Vodnář odstraní křesťanské období Ryby! )a okultismu, doplní se nabídka a
učební esoteriku.
S ruznou silou se esoterika se svými protikřesťanskými názory usadila v různých katolic
kých vzdělávacích střediscích. Doufejme, že
představení řeholí a biskupové jsou natolik
vzdělaní, aby se proti pronikání protikatolických názoru esoreriky do Církve bránili.
JAKE PROGRAMY NABÍZÍ ESOTERIKA DNES?
Podívejme se do knihkupectví!'. Najdeme tam
celé regály plné esoterických knih! Ovšem
mnohem nebezpečnější jsou esoterické programy katolických vzdělávacích středisek-v
nichž se pod názvem"katolický"skrývá kdejaká pitomost. Mezi méně nebezpečné patří nabídky ruzných"meditacP‘, např.ve vzdělávácím domě zámku Puchberg. Kromě katolických
seminářů se konaj  ייןmodliteb ní semináře",
v nichž se nabízí״zajímavějšP'prastaré moud- l
rošti , praléčba medicímanů a šamanů.
JDE TO SKORO NA PRACKU.
Například schopnosti pana Ermina Dölla.Jeho U
kurzy ZEN meditací přijala řada katolických
vzdělávacích domů. Pan Döll tvrdí, že získal
s\é schopnosti od budhistických mistrů. Mj.
vystupouje v Domě kard.Königa ve Vídn!-v
Laizu, v St. Virgil a ve vzdělávacím domě ve
Zwettlu. D0m ve Vídni má být střediskem

učení dálného Východu. Kromě zenu se vyučuje,
jak sám sebe uskutečnit. Toto sebeuskutečnění
vylidnilo spoustu klášteru v USA-psali jsme o
tom. Učí se tam i Hatha-Yoga podle metody lyen
gar. V St.Virgilu zase učí pan Döll i kinhin-meditativní chůzi a zezen-sezení v tichu.
Ve Slovníku sekt, zvláštních skupin a světonázoru( Herder 1997) se nazývá zen-filozofií,snahou
zapomenout sám na sebe. Podstata zenu nesmí
být rozebírání myšlenek, pojmu, uvažování,
ale jen meditace. Jistě se najdou i "křesťanští
odborníci", kteří dokáží spojit filosofii zenu nějak s křesťanstvím.
TO, CO NABÍZEJÍ, JE ZMATEK MYSLENÍ. 15
Ve Vídni-Lainzu a u St.Virgila pracuje paní
Dr. Ursula Baatzová. V Salzuburgu dávala rady
pod názvem: Pohybovat se jako mrak. Ty mají
zlepšit životní energii. Ve Vídni doporučuje křesťanum metodu zen. Je předsedkyní Vídeňské
společnosti pro mezikulturní filosofii. Učila 20 r.
katolické víre na obecných školách ve Vídni.
V klášteře v Melku byla přednáška a rozhovor
na téma Buh v zajeti ״dob. Tam zastupovala při
pódiovém rozhovoru budhismus. Na Velký pátek
měla ve Vzdělávacím domě sv. Virgila"postnř seminář s meditací a cvičením Qi-Gong.•1
V katolických vzdělávacích domech je Budha
zastoupen víc než Kristus. Sešit vzdělávacího
domu ve Zwettlu např.cituje program vzděláváčího domu Puchberg. Je tam příběh \ lovce a
jeho syna, z něhož vyplývá nakonec Budhovo
učení o mravnosti. Proč nemají vedoucí na programu biblická podobenství? Z těch by mohla
nekřesťanská náboženství východu čerpat moudrost.
RADY PRO PŘÍVRŽENCE PSYCHO,
I těm poskytují katolické vzdělávací instituce
hodně místa. Vrcholem byl jistě seminář"Spojení a prorůstání svobody s rodinným systémem."
Byl ve vzdělávacím domě Grossrussbach v Rakousku a jen pro ty, kdo se zúčastnili základního semináře lásky, vedeného Bertem Hellingerem
O tomto pánovi se hodně diskutuje. Názory o
něm jsou protichůdné. Časopis Psychologie dnes
uveřejnil v č.7.r.1998 o něm kritický článek.
V časopise Esotera hned obhajoval Hellinger své
pojetí rodiny. Na přednáškách má stovky posluchaču, ale loni lékařka v Lipsku, kterou Hellingeľ'léčil", spáchala sebevraždu.
UZAVRENE SKUPINY
V Crossrussbachu lákavě nabízejí v seminářích
dokonalé rozvinutí osobnosti. Podle sešitu s pro
gramem se to koná jen v uzavřené společnosti.
Léčí se tam pohybem( kinesologie), podává se lehčí strava a mohou se toho zúčastnit i děti. PomocP'fantastických cest k soustředění a spojení
obou polovin mozku"mají účastníci ovládnout
život.
ESOTERIKOVE NABÍZEJÍ I TZV.BACHQVY
KVETY. Pro naše zdraví je-podle nich-nutné
"pohybování rostlin." V kurzovním poplatku
jsou osobně sestavené rostlinné smésy pro každého účastníka. Jimi chce Dr.Bach léčit vlastnosti povahy, ne nemoci.

Prostřednictvím květin prý se mohou rozvirozvinout energetičké síly květin
a "otevřít kanály pro jejich duchovní
poselství“", čí lépe"poselství k vlastnímu
já." Tuto metodu Dr.Bacha s květinami
odmítají nejen katolíci, i Příručka pro
alternativní medicínu a nadace, zkoušející
jakost zboží, ji nedoporučují.

však nikdo nepřihlásil, proto se nekonala.
VQ

Je divné. Že němečtí a rakouští biskupo־
vé-ovšem ne všichni, se zabývají vším
možným, ale neupozorní kněze a věřící
na nebezpečí, která hrozí jejich katolic־
j ké víře - což je jedním z jejich hlavních úkolů.
Pak
se nesmějí divit, že znejišténi, neinformoBIBLICKÉ DRAMA CÍLI BIBLIODRAMA
váni věřící houfně vystupují z katolické Církve
V těchto seminářích se hrají biblické scény,
a přidávají se k hnutím sice duchovním, ale
které mají vyrobiť'nový, času přispusobený
pro jejich duši velmi nebezpečným.
text Písma. "Tato metoda se nám nabízí na
Hlavním úkolem biskupů je hlásat víru a bdít nad
každém kroku.Zabývá se hrami a ímprovítím, aby se do ní nedostala nebezpečná - ba
zacemi-jak to dělá Vzdělávací dům ve sv.Hip- ----- ------------- I---- I--------------- י- 12.-׳
politu. Michael Weber je v knize Psychotechniken(kterou jsme Vám svého času doporu־
čili,) věnuje tomuto tématu bibliodramatu
kriticky celou kapitolu Cituje v ní i tesvátého a učte je zachovávat všechno, co jsem
rapeuty, dávající rady pro utváření osobnosti ,vám přikázal."
Mt 28,19.20
kteří zdůrazňují, že pomocí bibliodramat se
dá vniknout do náboženské víry a nahradit
ji novými představami, ty se pak už nebudou řídit autoritami a poslouchat je. Jak vi- K setkání mladých katolíku na 15.dni mládeže
dime na rozpadu víry a Církve v Rakousku, od 15.-20.srpna v Římě se očekává přes milión
mají zřejmě velký úspěch.
účastnků .Sv.jOtec vyjádřil naději, že to bude
FEMINISMUS.
příležitost pro mladé k duchovní obnově. - Arech
"Aktualizování Písma"se jasně projevuje i v
z Kalkaty H.Sebastián d'Souza zahájil diecézni
"feministické teologii". Tu hlásají ve Vídniproces k blahořečeni M.Terezy. Proces buae shro
Lainzu. Mezi jiným i "feministické velikonoč- maždovat svědectví o jejím životě a činnosti.
ní dny".
Od 11.6.je kroměřížský zámek a zahrady v seZvláštní a jedinečné jsou semináře o"enneaznámu památek UNESCO. - V diecézi Linec cystou:
grammu" (ennes-řecky devítka). Podle sešitku pilo r.1998 z Církve 5.932 katolíků, tedy o
o programu vzdělávacího domu v Crossruss- 30,5% víc , než loni. V Innsbrucku je to 29,5%
bachu je enneagram "velmi starý a dlouho
odpadů nejvíc ve Vídni. Sekty rostou. Doufejme,
skrytý tradičně předávaný model lidských pal že bzskupoyé, odpovědni za Církev, hledají příznatku. zážitku, prožitku, myšlení a chování" činy odpadů a tyto příčiny odstraní. Jsou to
Skrze tento model se dá poznat charakter člo- ׳hl.nevhodné semináře, nepřátelé Církve na vlivvěka, je to jakýsi druh zrcadla, v kterém po ־ných místech, špatný"katolický"tisk ap.________
znáváme naše zvyky.
Nizozemská policie byla zaplatená do obrovského skandálu-mezi r, 19941996 ־pomáhala pašovat
KAZDY POSTUPUJE PODLE SVE POVAHY.
do země 15.000 kg kokainu. Lidé jí nedůvěřují.
V Grossrussbachu nabízejí jakéhosi životního
pruvodce-kurs "Podstata člověka je tajemství Po konce července trval soud nad 24 francouzsIkými
teroristy, kteří mají na svědomí 12 mrtCesty s ennetjrammem pro "vytvoření osob!
vých a stovky raněných,hl.při výbuchu v metru
nosti."Účastníci musejí být ochotni "dát se
Mají být souzeni i islámští teroristé
cestou osobního postupu." Střízlivé informa- [
Isnad už byli, vůdce teroristů byl loni v Alžíru
ce popisují enneagramm jako učení o typech,!
které nově popisuje různé lidské charaktery. | zastřelen. - M Egyptě je zákon, že muži smějí
"Kniha kursu duše"označuje ennegramm za |Ibýt jen o 25 r.starší než jejich manželky. Je-li
"osobnostní obraz, založeny na základě mys- [ rozdíl jen o pár dní vyšší, musejí složit asi
7.000 EURO do peněžního institutu, na ochranu
tiky čísel."
ženy, kdyby manželství ztroskotalo. Ročně je
JE NÁBOŽENSTVÍ PŘÍČINOU CHOROB?
[tak zákonem postiženo asi 1500 svateb, muži poCírkevní politika-jen místní-více méně tyto
cházejí většinou ze Saudské Arábie.____________
metody doporučuje. Ve Zwettlu
se spolupra-j Před 153 r.se zalačala v Korei hlásat katolická
čuje s Katolickým vzdělávacím dílem"živá Cír- víra. Od té doby do 1.1997 bylo vysvěceno 3000
kev. Nechybí ani Dr. Richard Picker"psycho- kněží. Očekává se, že za šest let bude vysvěcen
terapeut a teolog", např.tématem: "Působí ná- 4000 tý v již' Koreji. Z 45 mil.obyvatel je 3,7%
boženství choroby?" Když se díváme na téma- katolíků, ročně stoupá počet asi o 115.000.
ta jeho přednášek, nezbavíme se podezření,
Práce pro matky a děti v Betlémě je finančně zaže chce nějak zpracovat svou vlastní minu- j jištěná-loni se na ni vybralo asi 8 mil.frs. Dětlost-je do odpadlý kněz. Některá témata jsou I skou nemocnici založili z Lucernu-a je to jediná
naprosté pitomosti, např :Dialog se stromy. A “ nemocnice pro palestinskou oblast Palestiny,kde
esoteriku propaguje St. Virgil přednáškou:
kde žije ! na půl mil ■dětí pod 4 roky.
"Esoterika-vítej na svobodný trh!" Na tu se

NOVINKY

RODINNE SVATKY SLAVÍME SPOLECNE'
Společné slavení rodinných svátkuje zvlášť
dobré pojítko mezi členy těchto rodin. Zde se
poskytuje především starým rodičům možnost
projevit aktivitu v jejich organizování, připra
vit je a eventuálně i financovat.
Takový rodinný svátek má být víc než bohaté
naježení o více chodech Důvodů ke svátečnímu
setkáníje plno:mohou to být kulaté narozeniny
jednoho z prarodičů, jejich zlatá či diamantová
svatba, podobná výročí u druhé generace nebo křest, první sv. přijímání či biřmování v
generaci vnuku. Někdy to mohou být velikonoční, vánoční či svatodušní svátky ,ovšem k
větším rodinným osla/ám jsou tyto dny méně vhod■
né. Když jsou iniciátory těchto slavností staří
rodiče, musejí dát zřetelně najevo, že jim jde
hlavně o soudržnost v rodině a ne o to,aby si
tím zavazovali generaci mladší či dokonce vnuky k vděčnosti a chvále? když mohou nenápad
ně podotknout,co neklidu, starostia třeba i pe
něz jejich snaha o stmelení rodiny stála.

NAPLÄNOVANA VETŠÍ SETKÁNÍ
chce vše promyslet, například kde má kdo
sedět,aby třebas rodiny, které přijedou zda
leká a už se dlouho neviděly, nakonec neodjely, aniž si mohly otveřít svá srdce, nebo ab>
se celý rozhovor netočil jen okolo dětí.
Při některých oslavách ve větších rodinách
se doporučuje jeden den slavit ve velkém
kruhu a týden nato jen s nejbližší rodinou.
Takové větší rodinné oslavy, případně i s
dalšími oficiálními hosty, se nemusí konat
jen v domě starých rodičů, stejně vhodné
je sejít se v nějaké venkovské hospůdce, ležící v pěkné krajině. Připadá-li některé výročí na dobu, kdy bývá špatné počasíje lépe oslavu přeložit na vhodnější roční dobu,
aby vzpomínky nejmladší generace zusaly v
pěkném rámci.
PRI NĚKTERÝCH VÝROCÍCH PRARODIČŮ)
se doporučuje využít situace k poučení vnuku o tom, jak život dříve vypadal. Optimální
je, muže־li být takový život dokumentován
fotografiemi z jejich dětství. Zvláště stará
generace je nevyčerpatelnou studnicí zkušeností z obou světových válek, které si už
dnešní vnuci nedovedou vůbec představit(a
proto i dnes v blahobytu revoltují). Ale netřeba zůstat jen u těchto hrůzu nahánějících
témat, poučením pro vnuky je slyšet, že i
všední život byl těžší, nebyly ani myčka,
lednička nebo pračka,pralo se celý den.
OSVĚŽUJÍCÍM DOJMEM PŮSOBÍ,
když třeba děda přečte svůj první zamilovaný dopis babičce, nebo ukáže,jakými průpovídkami a kresbami zdobili přátelé památník.
Nemá se zapomínat ani na zesnulé členy rodi
ny. Zmínit se o jejich pozitivních vlastnostech, protože dnešní mladí nemají před seboi
pozitivní vzory-hl.v mediích.
Aby rodinné setkání bylo klidné,postarejme
se včas, aby děti pod 3 let toto ovzduší

nerušily. Treba pod dohledem najaté sily si
mohou hrát ve vedlejší místnosti.

1<

PRARODIČE VELMI POTĚŠÍ,
když jim vnuci ukáží, jak dovedou hrát na flétnu či na klavír nebo přednesou vlastní básničku. Důležité při výchově je, aby se před vnuky
nezdůrazňovaly finanční či společenské úspěchy
jak prarodiču,tak i vlastních rodičů, aby se nestali pyšnými a brzy nato náročnými. Je lépe,
aby někdo schopný vážně mluvit víc zdurazňoval, že prarodiče pokládají svůj úspěšný a dlouhý život spíš za dar Boží než za svou zásluhu.
Řekli jsme, že hl.vánoce se nehodí k větší rodinné slavnosti. Ovšem bylo by sobecné nepozvat např.ovdovělou babičku, aby se na vánoce
necítila opuštěná.

ZBYVA POHOVOŘIT O SETKANÍ RODINY,
které samo o sobě nedává příležitost k radovánkám-je to v případě úmrtí jednoho z jejich příslušniku. Z prarodičů to bývá většinou dědeček,
který umírá dříve( ženy žijí dnes až o 8 r.déle)
Rodina, kladoucí důraz na dobré vzájemné vztahy se neomezí jen na oficielní setkání před
hřbitovní kaplí, ale sejde se k večeru ještě
jednou v rodině zesnulého.
Přitom je rozdíl v chování křesťanské rodiny a
rodiny nevěřící. Křesťanská rodina ví, že i
vzdor smutku se muže utěšovat nadějí, že zemřelý došel svého cíle a že jeho víra a jeho skutky budou odměněny. Takto se dá mluvit o zesnulém v rodinném kruhu, aby děti viděly, jak
víra pomáhá i v takových životních situacích.
NA DĚTI SE MA BRAT OHLED nejen při soukromém setkání po pohřbu, ale i při pohřbu
samotném. Jak špatně působí na děti, když zažijí srdcervoucí scény s matkou, o níž vědí, že
manželství bylo všelijaké,jen ne harmonické.
Když takto hystericky reaguje babička, vzniká
dojem, že chce svou nouzi využít k ovládnutí
soustrastného okolí a stát se zase středem pozornosti. Ale nejhorším jedem pro citlivé duše
vnuku jsou dny *po pohřbu, kdy si rodiny vjedou do vlasu kvůli dědictví. Na to by stařírodiče měli myslet a předejít tomu jasnou a nenapadatelnou závětí.
Z vynikající knihy odbornice- psycholožky Christy MEVES:DEDO, MAM TE RAD. 109 str.Dobré rady
i pro babičky ,jak pomáhat rodičům dobře vychovávat vnoučata. Vřele všem majitelům vnoučat doporucuj eme!
Cena není
uvedena-asi
80-90 Kč,tj.
4-5 frs. Vydalo C.M.
nakladatelství v Olomoucí.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ]
Apoštolský nuncius USA, arcib. G. Montaivo
protestoval proti rozsudkům smrti. Prosil o
milost pro S.Morra(42), spolkový soud v
Qklahomě. Vrah byl odsouzen k smrti._______
Nejboha^ší muž světa-maji tel kompjátrových
programu firmy Microsoft. N.Gates, propaguje
umělé potraty a prostředky proti početí. Se
svou ženou Melindo založil nadaci, která dá
v příštích 3 letech na 9 mi 1.frs.organizaci
Plánové rodičovství,největší Dotratovou organizaci na světě, podobnou jako "Pro Familia'1.
Komunističtí vzbouřenci -národní osvobozenec
ké vojsko Kolumbie-uneslo v městě Cali na
150 věřících z kostela. Brzo 70 katolíků propustili.-Největší misijní dílo protestantu je
Mezi národní svaz Gideon, zal.r.1899 v USA.
Pracuje v 172 státgch a má 220.000 dobrovolných spolupacovníku. V Německu(i jinde) má
má 75% hotelu díky jim v pokoji Písmo sv.
Velká většina Rakušanu se vyslovila pro oonecháni všech svátku. - Ve vých.Německu je
každý týden poškozen bud kostel nebo hřbítov. Pachatelé jsou satanisté, "tvrdé jádro"
čítá na 3000 osob, jiní odhadují počet na
7.000 satanistů. Zatím stát nezasahuje._______
V Polsku chgdí pravidelně do kostela 60% z
95% katolíku. Také oočet kněžstva se zmenšuje
ani nemá Církev velký oolitický vliv. Fáráři mají poměrně malý plat-240 frs měsíčně.
Oficielní obraz Krista pro sv.Rok namaloval
brazilský umělec Cl.Pastro. V pravé ruce má
Kristus slovo evangelium, levou žehná._____
"Do Afriky je třeba poslat kufr plný kondomu,
ne bi b 1 í. "joroh 1 ás 1  רkatolický biskup Muskens
z Holandské Bredy.- Podle londýnských novin
Daily Mail,klonovali v USA-Massachusetts,lidský zárodek z dvou vyvinutých buněk. Po
dvou týdnech je usmrtili. Pokus se stal už v
listopadu m.r.-noviny tvrdí,že od té doby
se pokus víckrát opakoval.־
V hl .městě kazachstanu, Asanu, vysvětil 27.6.koIínský arcibiskup kard.Meisner nový kostel, financovaný Církví v nouzi. - Podle OSN trpí v Angole na 1,5 osob postižených občanskou válkou.
R.1994 umírali lidé hladem na ulici. Charita
se snaží, aby se tyto hrůzné poměry neopakovaly.2.6 ־.otevřel a požehnal sv.Otec nové
podzemní parkoviště ve VatiKánu-k r.2000.
V době od r.1928 do 1975 se měla údajně zje-■
vit P.Maria 232x. Místní biskupové uznali nadpřirozený původ jen u šesti zjevení._________ ■
Novým děkanem Teol.fakulty Jihočeské universi;
ty v C.Budějovicícn byl zvolen akademickým sel
nátem salezián Doc.Dr.Th.Josef Dolista. Nastoupil po P.Skalickém. Byl vysvěcen r.1980, :
3d r.1985 redigoval samizdatový časopis"Cte- =
ní do krosny". Dogmatiku studoval v Erfurtu, :
r.1992 se stal doktorem teologie-vyučuje dog-1
matiku. Na fakultě dosud studují hl, laici.
1
30% děti', závislých na drogách, alkoholu a lé-1
cích pochází z rodin, kde i rodiče podléhají ־
těmto neřestem.  ־Novým biskupem v
י
Budějovicích bude snad sekr.bisk.konference Monst.Dr.Karel Simandl.i

'V Zambii-Afrika-5 mil .obyvatel;je každý pátý
člověk nakažen HIV-postižena je každá rodina.
Kdysi to byla bohatá země (měď, zinek,olovo),
nyní už nemá ani léky a je tam 80% nezaměstnáných.-Ke krizi v Kosovu vydaly vatikánské pošty známku, vytištěnou švýc.nakladatelstvím
Hélio Courvoisier zdarma. Výnos dostanou postižení obyvatelé.- Ruský patriarcha Alexij II.
si přeje, aby Leninova balzamovaná mrtvola z
r.1924 a dalších komunistických pohlavárů byly
z mauzolea na Rudém nám v Moskvě odstraněny a
pohřbeny jinde. Dva pokusy z r.1991 a 1993
ztroskotaly. Stalina odstranili už r.1961. 1A(3
antikomunisté jsou proti, Lenin má být upomínkou na teror v SSSR. - Václav Vaško, autor 2
dílu knihy Neumlčená o pronásledování Církve,
vydal v Karmelitánském nakl. knihu Ne vším
jsem byl rád. Popisuje svůj těžký život, byl
léta pro víru uvězněn. - V září výjde v Itálii
kniha jezuity P.P.PÍeta:PIUS XII.a Druhá světová válka v tajných archivech Vatikánu. R.1964
pověřil Pavel Ví.čtyři jezuity, aby prostudovali materály, týkající se vztanu Pia XII. k
pronásledování Židů za nacistů.________________
15.7.uplynulo 900 r.od zahájení !.křížové výpravý, která osvobodila sv.Zemi od muslimu.
Ve SVETLE je o tom velmi dobrý článek. Polka
Sofja Kossaková o tom napsal poutavý a
objektivní román KRIZACI. Po 200 r.muslimové,
díky nesvornosti katolíku, zemi zase obsadili.
L5.-24.září 2000 se má konat v chrámě Božské
lásky v Římě XX.mezinár.mariologický kongres na
.;éma Tajemství Nejsv.Trojice a Maria.__________
;Katolická televize ve 5výcarsku začala na svátek sv. Maximiliána Kolbeho-14.srpna־vysílat
ód 8,30 do 24 hod. Adresa: KEFAS-Fernsehen
:Ch-9200 Gossau SG I.Bedastr.27 a. V Rakousku je napojena na všechny kabely-kromě Vídně,
ve Švýcarsku zatím na oblast Schwyz, Brunnen
Arth, Coldau. Pro německy mluvící země se vybralo 64.714,80 Euró, z toho Švýcarsko 35.714,
Izraelský deník Haaretz uveřejňuje, že bádátelé ze židovské university v Jeruzalémě našli
na turinském plátně stopy tzv.Akuvit Hagalgallrostliny, která roste jen na pahorcích sv.Města. Podle tradice se z nich udělala také trnová
koruna pro Krista. - Vatikán zastává názor,že
poutě by mohly být jedním z prostředku, jak
bojovat proti ničivému hnutí New Age. Církev
chce usilovat, aby se počet poutí rozmnožil.
Maji' být produchovnělé a středem má být svátost smirení-sv. zpověď a sv přijímání.__________
Sdružení zaměstnanců, zaměstnavatelů, vláda a
něstská rada Ríma se domluvily, že během sv.
30ku nebudou stávky. Starosta Rutelli to přivítal.- Mnichovský kard.arcib.Fr.Wetter prohlásil na zasedání komise katolíku v Bavorsku a
katolické akce v Rakousku, že Církev v Německu má příliš mnoho institucí. Vyzval ordinariáty, aby instituce omezily. Důležitější je "prohlubováni duchovních rozhovoru". Na všech strahách je přiliš mnoho neochoty a nepochopení.
Náklad progresistického měsíčníku CONSILIUM,zal
asi r.1960 klesl z 40.000 odběrateli! na 15.000.
Vydávali jej Domini káni,vychází jen 5x jdo roka.

Koo je pánem v oomÉ
Sotva jsem se objevil ve dveřích,
vyjela na mne má žena:"Podívej se
do zrcadla! Kde ses tak ušpinil?'
Pokrčil jsem rameny a podíval se
do zrcadla:"Nic nevidím!"
"A co ty bílé skvrny? A tyhle
temné? Rozcuchané vlasy-proč se
před odchodem z práce neučešeš?1
Uhladil jsem si vlasy, /kle žena
ryla dál:"Ptám se na ty skvrny!'
"Ty jsou asi od kefíru,"sklonil
jsem kajícně hlavu.
"Tyhle temné jsou také od kefíru?
"Ne, ty jsou od kávy."
"Podívejme se! Přijdeš danů, umazaný jako zec
nik, kde ses toulal, že ses tak umazal?"
"Kdepak! šel jsem okamžitě domů. V kanceláři :
jsem ještě dopil zbytek kávy..."
"Tedy ne okamžitě dcmů?" uštěpačně se zasmála^
Náhle zbystřila zrak: "A co ta propálená koši—
le? Byla ta káva tak vřelá?"
Pohlédl jsem na košili:"Taková skvrnečka! Ta ;
není ani vidět. Asi mi je propálili v mandlu,;
ty ženské tam pořád kouří, to přece víš!"
"Vín to, ale nejsou u tebe tak blízko, aby ti;
propálily košili. Nebo ano?"zeptala se podez-'
řívavě. Když jsem neodpovídal, řekla zoufale:'
"Jakého mužského jsem si uvázala na krk! Špi-;
navý, nevěrný, neopatrný__ Zač mě, Bože, třes;
táš? Nemohls mi přihrát Mirka Kofrdu?"
"A co se ti na mně nelíbí? Přinesu každý mě-;
sic pár tisícovek, na narozeniny tě oblažím ;
kyticí a bonboniérou__ koupím punčochy..."
;
"To je toho, hrdino! Bez fantazie!"začala je-:
čet a ukázala na rozečtenou knížku."Tohle byi:
někdo! Detektiv, který bojoval, ozbrojený po '
zuby, proti desítkám stejně ozbrojených band!;
Vnikal do polozbořených hradů, prodíral se
;
staletými pavučinami, bořil nohy do bahna ba-;
žin, bojoval se psem Baskervilským, brodil se;
po kolena vodou, plnou krokodýlů a hadů a ji-:
né verbeže...A člověk ho vidí stále čistého, ;
vymydlený, pečlivě vyžehlenou košili...Natočí
li podle toho film! Kdybys byl přišel dřív, :
mohl jsi ho vidět! Nejednou. To je muž! A ne zbabělec a špindíra jako ty!"
"Prosím tě, to je vymyšleno. S tím nemá
normální člověk jako já nic společného'.'
"Právě! Obyčejný člověk, nula, kancelářská myš. Cos dnes vlastně dělal."
"Kde všemu se přiznán, "řekl muž kajícně," dovol, ať si sednu, jsem
strašně utahaný. Co se stalo? Prosím, zde jsou má dobrodružství."
"Hořím zvědavostí,"ušklíbla se žena.
"Snad jsi se celý den neflákal?"
"Tohle flákání bych ti přál. Sotva
jsi ráno odešla, zvonil telefon.
Nějaký člověk mě prosil, abych

zachránil dívku, kterou unesli gangsteři. Své
jméno nechtěl prozradit, ani jméno
dívky-kvůli diplomatické zápletce.
Řekl mi adresu-opuštěná, zchátrálá vila na kraji bažin. Jel jsem,
a přivítalo mě třicet darebáků.
Rozdal jsem si to s nimi a všechny
je zahnal na útěk. Vrhlo se na mě
dalších deset, kteří číhali v zálo•
ze. I když jsem byl zmožený, i ty
jsam přemohl. A víš, co se stalo?"
"Nevím. Napínáš mě1"
"Na jedné straně vily byla bažinana druhé hustý les, plný křovin, hadů a jedovátých hub. S dívkou v náručí jsem chtěl projít,
najednou vidím, že někdo les zapálil. Vběhl
jsem s ní do plamenů-no, ta to mi propálilo
trochu košili."
"Hlavně, že to nepropálilo tebe,"vydechla žena.
"Za pět hodin jsem ji donesl do města. Na kraji
byla restaurace- chápeš, oba jame byli unavenivešel jsem tam a dali jsme si kávu. Tu vběhl
do místnosti chlap v černám oděvu a masce a začal samopalom do nás prát! Zachvěla se mi ruka,
z toho jsou ty skvrnky od kávy."
"Tb dáme do pořádku, "pohladila mě manželka.
"Jo - a ty skvrny od kefíru.•Když jsem zlikvidoval darebáka, doprovodil jsem dívku dcmů.
Měla žízeň, otevřel jsem ledničku a ovanul mě
zápach mandlí - hned jsem pochopil, že kefír
je otrávený, kdybych jí jej dal, za pár vteřin
by bylo po ní. Přiznám se, zaklepaly se mi ruce a tak jsan si kefírem trochu znečistil košili a kalhoty...Prcmiň!"
"Chápu. Ty skvrny se dají lehce odstranit."
"A ta kravata?Když jsme došli do její ložnice,
dívka byla tak vděčná, že mě objala...já se
bránil, jsem přece ženáč...a při tan se mi rozcuchaly vlasy a posunula kravata za ucho...
Mamě jsem jí říkal, že dona čeká milovaná ženuška, neslyšela, až jsem se jí konečně vytrhl
a spěchal danů. Mám ohranný hlad. Budeme něco
večeřet? Celý den jsen nejedl..."
"Budeme večeřet, až přineseš hotové jídlo ze
samoobsluhy. Guláš a knedlík, že? Já teprve
teď přišla a neměla j sem čas něco připravit."
"Jak to? Vždyť, děláte do pěti. A je sedm!"
"Dáš-li mi čestné slovo, že si to necháš pro
sebe, prozradím ti to."
Dal jsem jí čestné slovo a vyprávěla:
"To se mi líbí, tvá čestnost. Nic jiného jsem ani nečekala.Dnes dopoledne,"
zašeptala a ohlédla se spiklenecky,
"mi telefonovala tajná služba nepřátelské velmoci a pověřila mě
nesmírně důležitým posláním. Budu
je plnit po večerech, někdy do noci, takže večeři si budeš buď vařít sám, nebo si ji musíš nosit ze samoobsluhy a dáma si
ji ohřát." György Mikes
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MOORÉ OČI
Boženka Subrtová bydlela v naší
<
ulici a měla neuvěřitelně modré oči.
|
Ty získaly jednoho mužem po druhém. Nikdo netušil, že za nevinnýma očima se skrývají kriminální
sklony. Byla tak ostýchavá, že kaž- ר
dý-hlavně muži-považovali za nutné, jí
pomáhat. Když jsem odešel na vojnu, ztratil יי
jsem ji z očí. Pak jsem šel k policii. Vyšetřoval jsem pár krádeží-a najednou se objevila ne
čekaně v průvodu policisty Boženka.
"Museli jsme ji sebrat, pane inspektore, "pohlédl na ni opovržlivě,"sebrala zákazníkovi pe
něženku. Úplná odbornice v okrádání svých
postelových zákazníků-najdete to v aktech."
Odešel. Já si povzdechl, přinesl dívce kávu a
mlčky ji pozoroval. S takovýma očima nemůže
přece krást? Není určitě docela zkažená. Kdo
ví,jaké okolnosti ji ke krádežím přivedly?!
"Tixi, "oslovil jsem ji přezdívku,"sedíš v rejžito je ti jasné. Pět krádeží, to soud nespolkne'.
"Ach, Karlíčku, "její oči zmodraly ještě víc,
"ten chlupa...eh, policista se mýlí..."
"Vypravuj!"Doufal jsem, že mluví pravdu.
Přehodila nohu přes nohu."Včera jsem seděla
U prázdné flašky a vstoupil docela prima typ,
ne ovšem tak prima, jako ty..."
"Tixi, jsem policejní úředník, ne tvůj ctitel."
"Kdysi jsi mim býval,"zašeptala.
"Co je s tím mužem,"vyhnul jsem se odpovědi.
Pokrčila rameny. "Sedl si ke mně, já objednala
to nejdražší pitivo, jemu to bylo fuk a hned
mě začal muchlat. "Na veřejnosti to nejde,"
řekla jsem,"jdem do hotelu." Souhlasil.
"Brzo ráno jedu stejně do New Yorku.. ,.1řekl.
"A co pak?" ptal jsem se, celkem zbytečně.
Pohlédla ke stropu. "Jako obvykle. To si domysli. Probudím se, Toni je pryč a na nočním
stolku jeho peněženka. Zapomněl ji."
"Hned jsi ji drapla... "hádal jsem.
"Ovšem. Ten ubožák je na letišti bez peněz.
Musím mu je donést. Hodila jsem na sebe hadříky a utíkala k taxíku... Už jsem chtěla nastoupit a najednou tu byl Toni s portýrem a
řval na mě přes celou ulici, že jsem využila
chvilky, kdy byl ve sprše, a okradla ho. Taková nestydatost! " Pohoršené se zamračila.
Mlčky jsem uvažoval. Bylo to tak? Nebo jinak?
Boženka nemusela vědět, že její galán se právě sprchuje."No dobrá, věřím ti. Ale příště
jdeš před soud! Rozumíš!"
Modré oči byly nejen prokletí, ale i magnet.
Za dva dny jsem stál před jejími dveřmi. A
tak jsme byli stále ve spojení, na míle vzdáleném mé policejní kriminální kariéře.

Jednou večer zazvonila u mého bytu.
"Karlíku,"chvěla se,"udělala jsem strašlivou
:
hloupost - odstranila jsem mrtvolu."
Pokynul jsem jí, aby vstoupila:"Co se stalo?" ;
Posadila se a začala vzlykat:"Ttaakkle to by- ;
bylo, "koktala. "Jdu ráno na procházku k řece ]
a tu vidím mezi křovím auto. Asi milenci, řekla í
jsem si, ale náhle vidím, jak hadice z výfuku ‘

vede do auta a v autě mrtvola. Otrávená."
"Proč jsi nezavolala policii?"
Kousla se do rtů. "No, v tašce měl skoro
dvanáct tisíc a měl zlaté hodinky." Položila peníze i hodinky na stůl.
®/a
■ "A co se stalo s mrtvolou?"
*V
J"To nebyl problém. Jela jsem s autem
domů a všechno, včetně mrtvoly, jsem
hodila do velkého kontejrnu. Dnes odpoiedne to odvezli do spalovny. Nenajdou z
něho ani vlásek."
Pomalu jsem si zapaloval cigaretu.
"Proč mi to vlastně vykládáš? V tom je určitě nějaký háček,"
; Boženka vytáhla z kabelky dopis."Tohle měl
; v aktovce. Jmenuje se Alfréd Snajdr, a jako
; účetní u stavební firmy zpronevěřil dva mi; liony. Dnes na to kontrola přišla. Kdybych
se sama přihlásila, mysleli by, že jsem mu ty
prachy ukradla."
Skoro jsem tomu věřil. Dívka s tak modrýma
nevinnýma očima nemohla nikoho zabít!!
"Dobrá. Zítra přijd, jdeme ke státnímu ža~
lobci. Docela se z toho nevy vlékneš, ale
vraždu ti určitě nepřišijí. Už že jsi sama
přišla je důkaz tvé neviny a lítosti  ־a to
je polehčující okolnost."
Ulehčené mi padla kolem krku.
"Díky, Karlíčku, ty jsi skutečně dobrý kámoš
Nikdy ti to nezapomenu."
Kývnul jsem hlavou a odvedl ji ke dveřím.
Sotva zapadly, oblékl jsem sako a vykradl
jsem se za ní. Prostě - byl to jen policejní
čich. Toho se správný kriminalista nikdy
nezbaví. Nedá se to rozumně vysvětlit.

NAŠE KRIMI

Boženka spěchala k taxíku, já kývnul na
další. Jeli jsme přes celé město do okrajové
čtvrti. Tam byla řada chatiček. Před jednou
její auto zastavilo. Vystoupil můj modrooký
anděl a hned zamířil do jednoho domečku.
Já se plížil obratně za ní a zastavil se u
otevřeného okna chatičky. Bylo dobře slyšet
"Všechno prima klaplo, Alfi,"zachichtala se.
"Ten trouba Karel jde zítra k žalobci a řekne
mu, co jsem mu nakúkala. Prý dostanu jen
podmínečně, řekl. Nikdo nebude hledat ani
mne, ani tebe - ani ty dva miliony, které
jsi firmě zpronevěřil. Až se vrátím, zabalíme kufry a hajdy do Ria..."
"Prima, děťátko,"zajásal Snajdr. "Se svou
figurou ohromíš všechny seňority a nabalíš
si všechny seňory..."
"To nebude třeba, s dvěma miliony a tebou
nemusím už..." Zarazila se.
Protože jsem vrazil ramenem do dveřř,ty vyletěly z pantů a já se zašklebil na ohromenou
dvojici: "Budeš ohromovat ženské ve vězení.
Karlík není takový trouba, jak si myslíš.
S těma modrýma očima budeš mezi vězeňkyněmi hotovou královnou."
Snajdr padl se zaklením na postel a zvedl
zoufale ruce ke stropu.
Boženka stála jako zkamenělá a výčítavě na
mě zírala svýma nádhernýma modrýma očima.
_______________________Podle Pierre Bellemare

CO NOVÉHOVE SVĚTĚ

NASE BOHOSLUŽBY
ZíiRICH-každou neděli v 19 hodin v
kryptě kostela Božského Srdce Páně
Aemtlerstr.49.
WINTERTHUR-každou sobotu v 18,
u
sv.Ulricha, Seuzacherstr.1.
RljTI-TANN-každou I. neděl i v měsíci
v 9,15 hod.v kapli vedle katolického kostela
BERN-každou 2 neděli v měsíci v 9 hod
v kryptě u kostela br.Klause,
Seganti ni str.26
AARAU-každou 3.neděl i v měsíci v
10 hod.v sále pod kostelem sv.Petra a Pavla
LUCERN  ־každou 4.neděl i v měsíci v
10 hod. v kapli kostela sv. Karla
Boromejského
KAZDY ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
v 19,45 mše sv., ruženec - v kostele sv.Jana Boská,Feldstr.109
!.PATEK V MĚSÍCI, mše sv.v kapli
kostela Božského srdce Páně,19,30
Aemtlestr.49.- Obojí Curych.

ADRESA CESKEHO MISIONÁŘE:
P.Josef S I M C I K -8004 Zürich
Brauerstr.99.,t.0125 50 241־
Na svého misionáře se obratte v záležitosti křtu, sňatku, pohřbu, sv.
zpovědi - příležitost je obvykle
přede mší sv.,návratu do Církve,vyučování náboženství, návštěvy nemocných, posila nemocných svátgstí,
data duchovních cvičení, tábory pro
mládež a děti, poutních zájezdu ap.
Obvykle podniky uveřejníme v KLUBu
0ebo_v_HLASU_MISIE.________________
Važme ói dobrých kněži-zde i ve vlaz>-

Pavle !.,hlava pravoslavné církve v Jugoslávií, pro־
hlásil, že nesouhlasí se založením Velte'Jugoslávie,bylby
to "zločin". ־Liechtensteinský arcib.tf.Haas chce, aby
učitelé náboženství jasně učili katolické víře. Vidi
to, co nevidí a nechtějí vidět mnozí biskupové, že se
v náboženství často ryzí katolické víře neučí. Vypracoval proto plán vyučování.-Pietro Di Marco, starostu
obce Baucina na Sicílii, nařídil, že pro zaměstnance
se uvolní v poledne čas pro modlitbu. Vyzval obývátele, aby se k jeho plánu připojili. ־Američan Jim Irvin
už při letu do vesmíru na Apollu 15 proložil svou řeč
citáty z Písma. Nyní složil úřad plukovníka a stane
se farářem-evangel ickým. -Nejvyšší soud v Kanaděv Britské Kolumbii-vzdor ostrým protestům občanu
a policie, prohlásil. Že dětská pornografie není proti
ústavě. Víc platí svoboda názoru. - Walter Schwimmer,
/VP/z Vídně se stal gener.sekretářem Evropské rady.
R.1996 jako poslanec hlasoval pro zákaz spolčování
lesbiček a homosexuálu. - Středisko pro pozorování
sekt doporučuje, aby se v Evropě zvýšil boj proti sek:tám. Místní úřady se mají informovat o činnosti sekt
a pseudonáboženských společností. Střediska pracují
v 42 zemích. - Podle US tisku roste ve světě chudoba,
jak zjistila zpráva OSN, i v bohatých zemích. S rustem industrializace přijdou mnozí o práci, vyškolení
a péči o zdraví 16,5% obyvatel USA žije v bídě._____
Dřevěná socha P.Marie od Itala Gr.Mussnera se vydála z Nazareta na světovou pouť-už od března 1998-do
Loreta, Vatikánu, Egypta, Argentiny, Nikaraguy ,Brazilie, Paraguaye, Albánie, Makedonie,, Bulharska, Malty, Turecka, Rumunska, Ruska, USA, Kanady atd.
Od 10.16.5־.byla v naší vlasti- Putování ukončiv Betlémě r.1999.gPlzeňská Charita otevřela v Havlovicích
u Domažlic dum pro matky v tísni a Domov pro matku a
dítě
Aši. V Havlovicích mohou být i dívky z dětských
domovu, které po dosažení plnoletosti nemají kam jít.
Mnichovský soud odsoudil francouzského politika J.M.
Le Pena k pokutě, protože na tiskové konferenci
r.1.997 řekl že plynové komory za nacistu byla jen maličkost II.svět, války.-Německá banka A.G.je největší
kreditní institut na světě. Převzala US investiční
banku, dohromady mají 96.000 zaměstnanců._____________

ZASE VYCHÁZEJÍ

DOPISY

PRO

TEBE

Objednávky: TRIAL1TY, Zámecká 175. 538 42 Ronov n.V.
Cena jsou sice 2 Kč-pro nás 10 rapu, ale jinak je
kcena dobrovolná. VÝBORNÁ POMÔCKA I PRO KNEZE

NAŠE KŘÍŽOVKA

A.Dopravní prostředek,australský medvídek,strž,provaz se
smyčkou . B . Nádoba u studny, japonské město, karelofinský
epos,mužs. jméno,franc, "tvrdá". C. Začátky závodu, italské
město,německý souhlas, vídeňské letiště,cihelná moučka. D.
Píslovce,slovťmalířťčernoch, druh lyžařského závodu,bandalat. E.TAJENKA.F.Volná skladba pro klavír,šelma,dřevěná
dutinka pro navíjení příze, britský ostrov ,Moravané. G. Tok,
něm. "hluchý", lesní plocha-proměněná v pole,obruče,sjezd
Sokolu. H . Potrat-latinsky, váha, městečko u Plzně, nepřetržité. I.Váha obalu,bratr Mojžíšův,kočovník,přítok Adiže.
1.Chrám, spotřebování.2.Ukrajinské město,český malíř,vábí,
přesně(lid.).3.Paznehtníky, konec modlitby ,čes .nakladatel,
ruský” jitra'1.4 .Ozdoba, lihoviny ,dopravní prostředek, hlas
vrány..5.Sibiřské jezero, jitřní noviny,starořecká pijácká
píseň.6.Stromořadí, psovitá šelma-obráceně,černomořský přístav.7.Ruské město,mytický obr s mnoha očima,míčová hra.8.
Zhroucení, druh švestky,italské město.9.Povahy,mrtvý jazyk,
výkon fotbalisty,pozornost.10.Italské město, chyba,jihoafríc
ká řeka,fran.město hedvábí. 11.Právní jednání,vůdce čínského boxerského povstání, hybný ústroj,největší zdroj světla.
12.Zpětné působení, dárci útěchy.
POMĎCKA : Nara, Rava, Alakol, Aspry,Moov, kaneta, skolion,
Ncce,Man, Anapa, Argos, Tuan, antura .
}־SAS Ail^laso
:
Áqiuif auaieds :VMN3PV1 i
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:
Obecní rada se usnesla: Postavit novou radnici. Použít ke :
stavbě cihly ze staré radnice. Až bude nová radnice posta- :
strhnout starou radnici.
"Kdes byl?""Na kurzu první pomoci.""Prima! Pujč mi stovku.";
DNES ZAVŘENO! NEJDOU NAM OTEVŘÍT DVERE.
־
"Máte opravdu štěstí, pane. Myslela jsem, že guláš už není,;
ale právě nám jeden host svou porcí vrátil."
"Jmenujte mi, děti, čtyři dravá zvířata.""Prosím, pane uči-;
teli - jeden lev...a čtyři tygři."
<

NOVINKY
11.4.ušel biskup z Vých.Timoru-C. Ximenes Belo-těs ně smrti
od pro-indoné2ských milic.Po
návratu ze mše sv. ,sloužené
za 26 usmrcených v Liquise,
napadlo 30 milicionářů jeho
auto kameny a klacky a jednu
osobu zranilo.-Také v Sierra
Leone zuří až léta občanská
válka. Následky:zničení, surov ostí a smrt mnoha tisíc lidí
a znásilňování žen a dívek.
29.6.-sv.Petra a Pavla-přeaal
sv.Otec 37 novým arcibiskupum z celého světa palium. Je
to 16 Američanu’, 10 Evropanu,
7 Afričanu a 4 Asiati._________
V Německu zatím stát nebude vy
dávat heroin těžce poškozeným
omamnými jedy. Nejsou na to pe
níže. Prohlásil to senátor E.
Werthebach(CDU)v Berlíně._____
Vídeňský prof.-moralista G.
Virt zdůraznil, že klonování
člověka není v souladu s dustojnosti lidí . ־úřadu zbavený
francouzský biskup J.Gaillot
(63)podporuje volbu komunis-o
ticko-trockistických poslancůdo Evropského parlamentu-a to
těch nejextremnějších-uveřejnil deník La Croix.___________
V Itálii bylo r.1997 provedeno
139.607 umělých potratu. Parlament žádá, aby se zpřísnily
podmínky pro ukončení těhotenství. - Světová zdrav. organízace WHO zjistila, že při neodborném potratu zahyne ročně
na 70.000 žen. Jinak je ročně
usmrceno na 50 míl.nenarozených dětí,z toho 30 mil.v rozvojových zemích.______________
Předsedou Církve v nouzi-Pomoc kněžím na východě a j.byl
zvolen 5výcar H . P. Röthlin (58)
Studoval v Belgii a ve Švýcar
sku. Práci v Königsteinu( N )
zahájí 5.října. Nastoupil po be
nediktinovi W.de Smetovi.
Kolínský arcib .kord. Meisner
vyzval diecézni vedoucí katol.
žen k rozhovoru. V květnu prohlásila na sněmu, Že katol.že■
ny žádají přístup ke všem církevním hodnostem, na úrovni
svátostného manželství má být
i konkubinát, život homosexuál°u a lesbiček ap. Všechno je
proti učení katol.v cry. Zřejmě"katolická"dáma nečetla ani
Písmo svaté.

NOVINKY

Katol.institut pro otázky rodiny a HdSKych
práv zjistil, že pomoc krajinám, postiženým
uragánem Mitsch, má být podmíněna přijetím programu kontroly porodnosti-tj. zavede
ním protipopulačních programu, mj. umělého
potratu.-V indickém státu Gujaran zjistila
vláda New Dehli. že se tam dopustí li hin4,ové nejvíc násilnosti proti křesťanům.
Anglikánsko-katolická komise navrhuje,aby
anglikáni uznali papeže za duchovní autoritu-aby se dosáhlo plného společenství s
katolickou Církví. Uvítal to arcib. G. Carey.
K plnému společenství by museli anglikáni
odstranit kněžky a přijmout celé učení vírv katolické Církve. - Ruský časopis Nová
doba zjistil, že každý pátý Rus je pro toz,
1,aby byl president věřící."_______
Podle Světové zdravotnické organizace každé tři vteřiny umírá jeden kuřák na svou
náruživost-ročně 4 mil.osob-hl. Evropě a v
Číně. Skoda - asi 200 miliard US dolarů.
Pro 5 mil.věřících je v Austrálii 2097 kněží v průměrném věku 65 r. V semináři studuje jen 27 bohoslovcu. Působí tam úspěšně
Bratrstvo sv.Pia X.-94%"manželství"homosexuálu netrvá déle než pul roku.___________
Ve vlasti se setkali 2.-4.7.S biskupy zástupci 19 ti nových církevních hnutí"Velehrad 99'.'Nakonec poslali sv.Otci dopis s
prosbou o požehnání .-S v. Otec strávil dovolenou od 7.-20.7. v Aostatalu, bydlel y saleziánskěm středisku Les Combes v Introdu.
Stále víc rodičů ve V.Britanii chce posílat
děti do církevních škol. Proto se chtějí
některé veřejné školy změnit v církevní,kde
mají i větší svobodu od úřadů. Křesťanské
školy podporují církve a j .organizace._____
Benediktinská opatství ve Francii rozkvétá
jí. Řídí se původními pravidly, slouží starou mši sv.a pořádají exercicie sv. Ignáce.
Např. klášter sv. Josefa v Clairval-povýšený
r.1992 na opatství-má 40 mnichu, z toho 20
kněží. Dalších 20 se usadilo v diecézi Sees
v Normandii. Zdůrazňují posvátnost mešnf
oběti, slouží ji latinsky-a to jen jeden kněz
podle obřadu z r.1962, sv přijímání v kleče
a do úst. Mniši se 7x denně modlí, mají
tam tiskárnu, malují ikony a pod. Hlavně
však dávají 5 ti denní exercicie sv. Ignáce.
V USA věnovali r.1998 Američané na náboženská zařízení 124 miliard franků.Také jiná zařízení dostala víc peněz, než dříve
celkem 285 miliard frs.V USA je nepatrná
nezaměstnanost.-Před 60 ti roky byl vysvěcen !.africký biskup z Ugandy-Joseph Kiwanuka(40). Za 10 let tam byli tři, r.1978
237. Dnes je jich 423 a 14 kardinálů.______
R.2000 má sv.Otec cestovat do sv.Země a do
Iráku. Navštíví místa, o kterých se zrninuje Písmo.Snad i horu Sinai a místa,
kde působil sv,Pavel-dnes v Sýrii,

ZASMĚJME SE!
Konečně donutila manžela, aby s ní šel do luxusního obchodu. "Které šaty bych si měla koupit?"
"Těžko říct, tobě je každá rada drahá."________
"Tomu říkáte silná káva," zařve host na číšníka
"Určitě. Jinak byste se tak nerozčilil. ”
_____
Dva cyklisté vyšlápnou
na tandemu strmý kopec.
Když dojedou nahoru,
řekne první:"To byla
dřina,úplná muka."
"To věřím,"souhlasí zad
ní,"kdybych vší silou
nebrzdil, určitě bychom
sjeli pozpátku dolu."
Manžel jel na služební
% cestu. Manželka mu poT silá telegram: "Nezapo- meň, že jsi ženatý."
—׳- דDruhý den dojde odpo"Je tu jedna výhoda:
věd :;Telegram přišel
jsme tu už dva měsíce a Poz,,f,--------=---- 7״-;——
neutratili jsme ani groš׳.׳
mne nula,jen
--------------- ------------ ä ־־־když chceš pensze." Ona
9 a "AŽe miláčku, já jsem k
tobě stále milá." On:
"Ano, to je určitě pravda."
_________________
"Karle, co kdybychom prodali naše auto?""A v
čem budeme každý týden jezdit žatvou matkou?"
"Nemusíme. Ona se k nám nastěhuje."__________
"Vašim básním vůbec nerozumím,"říká redaktor začínajícímu básníkovi. "Tak je uveřejňujte jako
rébusy."_________________________________________
Pan Weber je v obchodě dobře znám, i když tam
kupuje jen před vánocemi. Vždycky řekne :"Zabalte mi něco pro mou ženu v ceně tisíce franku."Letos se ptá prodavač:"A čím překvapíte tyto vánoce vaši
chot?" "Cím? Zabalte
mi něco za 1OO franku, to ji určitě
překvapí.11___________
Jedna dívka se svěřuje druhé:"Zasnoubila
jsem se s pánem, z
něhož voní peníze na
sto honu.""To chápu,
je to i můj oblíbený
parfém."__________
Na plese má dívka
odvážný kostým."Co
představujete?"ptá se "Stokrát jsem ti říkala, že
pán."Hrozen.,,"Pak se nesmíš chodit strašit do
k sobě hodíme-já jsem sklepa s uhlím. II
od tisku. "•/•Presse/
"Nemůžete-li vyjít s platem, nechte jej
raději doma1.׳
"Autor, který se řídí modou, by měl být
spíš
krejčím než spisovatelem."
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lunádnz vám to život a budete, mít věltí útpěch te
Nýkdo z nás se nevyhne problémům, nápo- '.o z náó te nevyhne pn.oblémftm, nápo- *vými nxzdaiu. A to je p
rum života. Někdo se vyřeší statečně,
4-6 bodu: Vate pottoje jtou tkon.0 vždy tpnízvné, ale
tu a tam te uchylujete k ptluotí politice. Nemilým,
nědko je odsunuje nebo se jim vyhne.Ke
kterým patříte Vy?______________________
ale důležitým problémům te uídí vyhnete. Pidte te
1.Stává se vám, že zaspíte, čeká-li na
tpa uzdou Kníttovou:"Já jtem cetia, puzvda a živás den plný nepříjemných úkolu?
vot.”(Jan 14,6)Látka netmí zattinit pn.avdu, puzvda
2. Utrácíte většinou víc peněz, než kolikc netmí pouznlt látku. Těžké-ale jde to, když te v
jich máte k dispozici?
tom cvičíme, Buh nám uzd pomůže.
3. Vidíte-li ve filmu, v televizi, u přá2-4 body: žijete zlejmě ve tvětě 4+1S. Vote n.odina,
tel luxusní prostředí, mrzí vás to,
valí plátelé o tom vedl, pn.oto plčmhoulí očí nad
když si vzpomenete na svůj byt?
vátí neznalotié nad vátí bezuzdnotií plí tpuzvném
4. Když se vám něco nepodaří, svalujeletenl pnoblému a tnad vám í pomohou. Ale vííchní,
te vinu na druhého, i podvědomě?
t klenými te telkáte, vám nepomohou, naopak, mo5. Je před vámi nesnadný úkol, který
hou vám i "natiavil nohu". Pn.oto je důležité, namáte v termínu splnit. Jenže čtete na- učit te lozlílovat věd jaké jtou a jaké bytte je
pínavu knihu,vidíte poutavý program
chtěli mit.
v televizi. Dočtete knihu, díváte se
0-4: Dokud jtte odpověděli tpuzvně a poctivě na
až na konec vysíláni? Okol odsunete?
vtechny otázky, nevypadá to t vární moc doble. Těž6. Jdete k zubaři až když jsou bolesti
ko zvládáte tvůj život, zvlált když nemáte rozumnénesnesitelné?
ho člověka po boku. Nehledejte chyby jinde, ale jen
7. Řešíte problémy alkoholem nebo
• v tobě. Dotadte
uklidňujícími prášky?
na tvé mítto ji8.Slyšíte-li o smrti známého človeka nené'n.0, poznáte tvé
bo zvířete, vyrovnáváte se s tím huchyby!
řeji, než vaše okolP
Odpovědi všechny otázky by mělo být NE. Za!
takovou odpověd si započtěte jeden bod.
VYHODNOCENÍ
7-8 bodů: Umíte se za
všech okolností dívat skutečnosti do tváře. Některým lidem se snad zdáte
příliš tvrdí, jíní vyhledávají vaše rady a řídí
se jimi. Jsou i ti, kdo
vás kritizují, jako byste
bylí lidmi bez citu. Zamysleme se í nad těmi,
možná, že je v jejich kritíce zrnko pravdy. Přidejte k rozuma srdce, cit,
__________

KLUB

POKUSTE SE NAJIT ROŽDÍLY MEZI OBĚMA OBRÁZKY!
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