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DRAZÍ PŘÁTELÉ,
říjen je zasvěcen sv.růženci. V dobách, které překypovaly zbožností, se v říjnu lidé denně
modlívali růženec. Dnes vyvanul divoký vítr nevěry, hereze a vlažnosti z mnoha srdcí hlubo
kou zbožnost, tj.těsné napojení na Boha. Růženec drží jen pevné ruce věrných srdcí.
Růženec není mechanické opakování-jako je to u modlících mlýnků budhistických mnichů. Růže
nec obsahuje stručně život Páně a jeho Matky. Jen při rozjímání máme z růžence užitek.
Modlitba růžence není však ještě křestanský život. Má nás vést k životu s Kristem-a upravit
svůj život podle Kristova přání. Kristus se připravoval na veřejný život modlitbou, postem a
odmítnutím pokušení Zlého ducha. V samotě hovoří nejednou se svým Otcem. Modlitba Kristova
nebyla bezúčelná. Modlitbou se nezachrání a nezúrodní všechno.
Představte si, že by vás porazilo auto. Lidé kolem vás by se začali modlit růženec. Tb by
byl jistě nesmysl. Jeden by zavolal nemocnici, druhý by položil kabát pod vaši hlavu, třetí
by ván setřel pot z čela ap. Když by odvezla záchranka zraněného, začali by se lidé modlit,
aby vám Bůh pomohl k úplnártu uzdravení.
I uzavřené řády, kde se řeholníci víc modlí, také pracují-na zahradě, něco vyrábějí-zpovídají, káží, píší...Práce bez modlitby je marná, modlitba bez práce je stejně marná.
0 modlitbě byly napsány celé knihy. Jaké jsou druhy modlitby? Octneme-li se náhle v tísni,
vystřelíme k nebi modlitbu: "Bože, pcmoz!" Je to střelná modlitba, která se dá opakovat celý
den. Růženec je modlitba ústní-které se ovšem, zúčastní i srdce. Další je tichá modlitba rozjímání, kdy člověk uvažuje.o některé události z Písma, o slovech Páně - a aplikuje to na
svůj život. Aby mu Bůh pomohl, svá předsevzetí uskutečnit a vytrvat. - Jsou modlitby chvály,
díků, prosby a oslavy Boha. Na tu poslední se dost
zapomíná, zvlášt dnes, kdy by člověk chtěl mít
všechno. Oslavovat Boha znamená přece také
zmírnit jeho"hněv",tj.aby nahradil spravedl
nost milosrdenstvím. Bůh nemá negativní city
Je modlitba soukrcmá a společná, obě jsou
užitečné-, při soukromé modlitbě také řešíme
své osobní problémy, prosíme za odpuštění
hříchů-jak to strašné slovo dnes vymizelo i
z duchovních úst! Při společné modlitbě je
Kristus s námi - slíbil nám to."Kde jsou
dva nebo tři .v mém jménu, jsem já s nimi."
Utužuje se přátelství, prohlubují se vztahy.
Růženec je tak prostý, že se jej může modlit
vzdělaný i nevzdělaný, opuštěný, nemocný,
zrazený, nešťastný. Jeden exercitátor řekl,
že modlitbou vtahujeme i ty nejvšednější vě
ci do Božího světla. Růženec je modlitba
klidu, vyrovnanosti, pohody. Modlíme se ke Kristu, ale je to modlitba
mariánská. Je propleten životem Páně i jeho Matky-jako to bylo ve sku
tečném životě Kristově. Stála u jeho jesliček i pod křížem. Viděla ho
při zmrtvýchvstání-podle tradice ho viděla první. Jeden z našich se
modlil růženec tak úsilovně, že ho po čase roztrhal. My nemusíme trhat
vase redakce.
růženec, ale roztrhnout svá srdce, aby do nich vstoupil Pán

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ;
9. zasedání bisk, synodu 2.-29.10. v Řitně se má
zúčastnit 274 osob, z nich je 146 jmenova
ných sv.Otcem. Na přijít i arcibisku Vlk,
Novým pKediedou ivye.bZ^k.kon^ettenee byZ
zvoZen opat ze St.Ma&tZee, bZikup HeMÁ. SaZZna. Naito upZ 1.1.1995. UZitopKediedou je
baiZZejiký bdi kup
Pravoslavní knězi v Rusku musejí pečovat o
rodiny, proto mají většinou ještě jiné za
městnání. P.Werenfried dal jim i katolickým
jednorázovou podpotu 1000 dol. P.Werenfrieda pozval k sobě patriarcha Alexej II.a po
prosil o pomoc 150.000 dol.k udržování seninářů, klášterů a na nákup bohoslužebných
knih. Vztahy mezi katolíky a pravoslavnými
se stále zlepšují. - V býv.Gulagu v Atčeru
blízko cmska-na Sibiři-si postaví pravoslav
ní klášter, katedrálu, starobinec, sirotčínec a musern. Pravoslavný biskup v místě řekl
že mezi r.1937-1953 v gulagu zahynulo přes
čtvrt mil.osob. Před r.1917 tam byl klášter
Kolem teče řeka Irtyš, ve které se nachází
stále spousta kostí. V jedncm z táborů je
kaple. -Koncan srpna se vrátil z Ruska arcib
kard.Saldarini z Turina s poutníky. Navštíví
li posvátná místa mezi Moskvou a Petrohradem-také klášter v Zagorsku. Setkali se i s
apošt.administrátorem evropské části Ruska
Mons.T.Kbndrusiewiczan, s mons.Colassuononunciem v Moskvě a s některými katolickými i
pravoslavnými kněžími a osobnostmi.-Mj .ukrad
li neznámí pachatelé z jednoho muzea v Rusku
7 ikon z 4.st.-tj.před obrazoborectvím,kdy
car nařídil zničit ikony. Zřejmě je chtějí
pachatelé prodat bohatému sběrateli.-Před
10 ti lety zemřel v Římě Ivovský arcibiskup
uniatů kard.Josef Slypij/92/,dlouho vězněný
v SSSR. Byl to neohrožený svědek víry a je
den z největších velikánů Církvg.
Pító 5 mZZ.^ZtZpZnikýeh katoZíku patKZ'k pha
aZimatZckému hnatá-veZká větíZna větiná CMl~
vZ-jen někteAZ jiou mZmo CZakev,
Stát.tajemník Vatikánu kard.Sodano vysvětil
15.9.v basilice sv.Evžena v Říně 44 kněze
Opus Dei-ze Španělska, Paraquaey, Filipín,
Argentiny, Salvadoru, USA, Venezuely, Rakous
ka a Čile-nejmladší má 28 let, nejstarší-mexický advokát a notář A.Pacheoci 64 let.Nyní
má OD asi 1500 kněží, každý má před studiem
na kněze už akademický titul.
Ve VatZkánu Z jZnde ie veHZeZ obávajZ, ze iv
Otee podZehne ivé zákerné. ehoaobě-zaejmě zavZněné obětavou paitýukou pageZ.
Anglikánští protivnici svěcení žen na kněze
se stále víc vzdalují od své církve. 500
členů sdruženi"Forward in Faith"/Vzhůru k ví
ře/podepsalo/krčmě 5/prohlášení, že

neuznávají ty biskupy, kteří kněžky vysvětili.
150 anglikánských duchovních se už stalo kněžími, 75 se k tornu připravuje. 2 svobodní byli vy
svěceni pro francouzskou diecézi Fréjus-Ibulon,
jeden ženatý pro Kypr. Anglikánští duchovní sb
stěžují, že katolická Církev postupuje váhavě. 2
15.9.oiZavZZZ Mí iv.SZovaeZ veSvycauku ivuj
nátodnZ ivátek SedmZboZeiZné P.M,
Do Strážnice na Slovácku se vrátil školský řád
piaristů-uvedl je arcib.J.Graubner při mši sv.
za přítomnosti provinciála a věřících. Řád byl
rozšířen na Moravě v 17.a 18.st. Řeholníci skládají 4.slib-věnovat se výchově mládeže,
PodZe iZaZZiZZky k zZdovikemu Novému uku iZoupnuZ počeZ káeižanuov Ezu.eZZ z 1.1992 z 130.000
na 300.000 kKeiZami.
V Praze-Vysočanech je znovu otevřené anglické
gymnásium, zal.r.1924 a zrušené za nacistů i za
kcmunistů. V 16 ti letech budou studenti skládat
mezinárodně uznávané zkoušky, v 18 ti maturitutaké uznanou všemi vys.školami světa. Škola má
poskytnout prvotřídní vzdělání. Učitelé jsou
Britové i Češi. Ředitelem je Angličan Hubert
Ward. Předsedou nadace, která školu podporuje,
je btirský politik Hume. Členy nadace je řada
významných osobností, také princ Charles a
president V. Havel.24.S.obdizeZ nad MaZZezkyeh nyZnxu bez hZaiovanZ od OSN iZaZuZ pozonovateZe.
Kongregace P.M.Pcmocnice-Saleziánky-má 17.000
řeholnic v 85 zaních. Zal.ji sv.Don Bosko a sv.
M.D.Mazzarellová. V naší vlasti mají 4 dony a
18 sester-průmemém věku 39 let. 3 sestry pra
cují v Itálii, kde studuje také 11 novicek. 0
sv.spoluzakladatelce vyšla v nakl.Portál kniha
od M.Piy Guidiciové: Žena včerejška i dneška.
2 Saleziáni mají 20.9.skládat věčné sliby.
P.Tomai SpZdZck oiZavZZ 45 ZeZ knězi Zvz..
Koncem srpna přijel na 4 denní pobyt na Sloven
sko gener.představený Saleziánů Don Egidio Viganč. Setkal se s církevními i občanskými osob
nostmi a hlavně se Saleziány. Ti si připomněli
70 té výr.příchodu Saleziánů na Slovensko.
V USA. ie pumZZá ^ZZm podZe nedokončeného uma
nu Enanze Ka^ky - NEZVESTNÝ.
Ve vlasti 10% školáků kouří, 24% pije alkoholjak zjistilo Nár.centrum podpory zdraví na 35
základních školách. Chlapci pivo a lihoviny,
děvčata víno a mixované nápoje. Na středních
školách kouří 18,7 % studentů a 15,4 % dívek.
Častěji než Ix týdne pije 31,6% chlapců a 14,4%
dívek.-V říjnu se mají ve vlasti zvýšit příspěvky na děti. Zákon byl schválen 15.6.
Latina jako cxAkevna jazyk ui Zupuje z ptaxe-afe
jiou bZikupove, kZenZ ipoZu ZaZimky hovo>lZ,na
pň.kand.PaZzZngen. PňZve ie učZZo na ZeoZ.učZZZitZch jen v ZaZZně-byZa Zo Z ňeč mZiZonáXa,
Rada luterské církve ve Štokholmu rozhodla,že
děti luteránů už nebudou automaticky členy této
církve. Musí je přihlásit rodiče.

TOŘlN SEN
V Odinso žila jedna žena-krasná jako obraz,
jménem Tóra. Jeden muž ji svedl a stalo se
neštěstí. Dlouto to tajila, a když se jí na
rodilo dítě, hodila je do moře.
Brzo se vdala. Vážili si ji, milovali ji, mě
la víc dětí a ty měla ráda. Jednou tak těžce
onemocněla, že vypadala jako mrtvá. Zdálo se
jí, že ji oblékají do hrobu, slyšela pláč
dětí. Chtěla je potěšit. Tu přišel člověk,za
halený do temného pláště a řekl: "Pojä se mnou
Najednou měla pocit, že už není mrtvá. Prosi
la nuže, aby směla jít potěšit plačící děti.
Muž přisvědčil a táhl ji za ruku.
"Ale to není ta cesta?"namítla Tóra.
"Je to správná cesta,"odpověděl muž.
Přišli do hlubokého údolí, kde tekla černá
řeka. a po obou stranách strmý břeh. Nahoře
stál hrad ze zlata a ve slunci se třpytil.
Před hradem rytíři ve zlatém
brnění, z hradu slyšela zpěv a zvuk harfy. Taková krása!
Ptala se, kanu hrad patří.
"Mně! Chceš i jej prohlédnout;
"Ráda. Ale pak musím domů za
dětmi."
Sestoupili dolů, a tam vidě
la v údolí mnoho beránků,
natlačených vedle sebe. Mno
zí se snažili vyšplhat na
horu. Přišla blíž-a viděla,
že jsou to tisíce dětí-novorozeňátek , nahých-ale se
starými tvářemi. Některé zkrva
vené, útyrané, zmrzačené.
Chtěla nahoru, ale padali do
lů, byly velmi slabé. Tbru
to dojalo. Ptala se zahale
ného muže, jak se tam děti
dostaly.
"Nechaly je zde maminky," odpověděl muž.
"Ttmu nevěřím! "řekla Tóra. Děti však uměly
mluvit a potvrdily to:"Rády bychom nahoru a
rozhlédly se po světě - který je za údolím.
Ale jsne malé. Musíme zůstat zde, kde je tak
ošklivo, pusto a je tu velká zima."
Tóra strhla plást, roztrhla jej na kousky a
zahalila ty děti, které byly nejblíž. Tu se
k ní začaly tlačit všechny ostatní děti.
Svlékla i šaty a rozdělila je mezi děti. By
lo jich však nekonečně mnoho, a ty nedostaly
nic. Viděla, že jsou jich milióny.
Zatím kráčela s mužem dál. Děti se kolem ní
jen rojily a prosily ji, aby je zvedla a do
nesla je nahoru.
"Ach, děti, svět není tak krásný, jak se
domníváte, "povzdechla si Tóra.
"Avšak nikdo z nás, co jsme sem přišly, nenechce ztratit život," řekly děti.
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"Všechny chceme zpět - na svět, a i ty.."
"I já se chci dostat dctnů, zpět ke svým dě
tem,” potvrdila Tóra.
Muž a Tóra přišli k vodě a začali se skrze
vodu brodit. I zde byla spousta maličkých dě
tí. Stály ve vodě až po krk, těsně natlačené
jako rybičky, třásly se zimou a chytaly se
Tory.
Ženě bylo těch dětí velmi líto. Začala znovu
plakat. Pak brala jedno dítě po druhém do
náručí, kolik jich jen stačila pobrat.
"Smím je vzít s sebou do toho zlatého hradu?"
ptala se muže.
"Jistě, to ti rád dovolím," odpověděl ochot
ně muž.
Protože už nemohla vzít do náruče ani jediné
dítě, obrátila se na nuže.
"Půjčil byste mi svůj plášt? Vzala bych do
něj další děti."
"Jistě. Rád."
[Muž shodil svůj plást a Tóra
Viděla, že má pod ním zlaté
brnění, plné skvostných draho
kamů, na prsou zlatý kříž ozdo
bený diamanty a na hlavě září
cí korunu.
Ale víc než koruna zářila jeho
tvář. Ani ve snu si nedovedla
Tóra představit muže, který
by byl tak urostlý, krásný a
královský.
"Ted bude cesta velmi obtížná,"
řekl muž,"sama by ses po ní
nevyškrábala. Vynesu tě sám.
Mám nejdřív vynést tebe nebo
napřed děti?"
"Nejdříve děti,"odpověděla Tóra
"Když je všechny najednou nemů
žeš odnést, sednu si sem a
počkám."
"To by trvalo dlouho, "řekl rytíř. "Vidíš přeceň
kolik jich je. A přicházejí další. Chceš vidět
můj hrad a pak chceš spěchat za svými dětmi.
Musela bys tu sedět do konce světa, než bych
všechny děti odnesl do zlatého hradu."
"Co dělat? Misím čekat, at je jich kolik chce.
Nemohu od těch ubožátek odejít. Mým děten je
dobře. Tyhle mě potřebují víc!"
"Toro, to dítě, co tiskneš k srdci, je tvůj
prvorozený syn. Všechny tyto děti jsou děti,
které bezcitní rodiče vzali život dřív, než se
narodily, než mohly přijít na svět."
Tóra padla na kolena a zděšeně se ptala:"Kdo
jsi ty, kníže, jak se jmenuješ?"
"Jsem Ježíš Kristus,"odpověděl muž. Začal zá
řit tak, jako kdyby svítilo do údolí slunce a
zahřívalo všechny děti. Tóra nusela před září
zavřít oči. Když se probudila, ležela doma v
posteli.
SIGRTT UNOSETOVá

NAŠE POŠTA
"...U nás je Zed období poutá a duchov
ních. cvičení, aZe také diskusí ve sděZovaeích prostředcích o novém přístupu katoZícké C ink v e ke Mistru Janu HUSOVI existuje komise, jejímž předsedou je
ancib. M.VLK a sekretářem vranovský P.
FRANT.HOLECEK OM. SígnáZ k tomu daí Sv.
OTEC pád své návštěvě n. 1990. Nepůjde o
nehabiíitací, aZe o nové zhodnocení čZověka, kněze, teoZoga...Na výsZ.edky si
musíme počkat.
PaZÍ í"kauzou"(případem) je katedráía sv.
VÍTA, kvuZÍ níž jsme stáZe napadaní.
Určovací žaZoba, která má zjistit, kdo
je jejím právopZatným vZastníkem, není
jeř tě Obvodním soudem pro Prahu vyřízena'.
ZvZařtí Levicové strany upínají Církví
na katedráZu právo.
Daířím diskutovaným probZémem je otázka
trestu smrti - zavést ho čí nechat znu.Xený? Stanovisko natí monáZní teoLogíe
je jasné, tento tnut připouřtí, i když
se Církev sňatí působit k jeho zrušení a
nahradit ho doživotím, které je pro viní
ky daZeko přísnějším trestem než trest
absoZutní. Novináři se také často ptají
na restituce-v této věcí asi nedopadneme
nejZépe po stránce majetkové a naší eko
nomové pupo čítávají, z čeho bude Církev
ptatit kněze a Laiky, kde vezme na opravy kosteZu, jak uhradí nutnou režií. Je
jích záviny nejsou pravě radostné. K daZXímu jednání koaZíce o této otázce má
dojít na podzim a asi to bude Kcíít
vZáda, níkoZÍ tedy panZament.
Ted tady máme na návítěvě jednoh^ stu
denta ze St.GaZZenu SEBASTIANA GÖTZE,
jehož otec VoZken Götz sem dost často jez
dí, je synem nějakého podnikatele, čtený
zde píie dízentační pnácí na téma cínkevních nestítucí. Takže zde máme kousek
Svýcanska...
Včena(22.8.) jsem páednáí^Z na semínaáí
Unie kňesíanských pedagogu o osobností
kňestanského učíteZe-co od něho Cínkev
očekává a pod. SeíZo se jích 50 a vesměs
si stěžují na ateistické poměny na íkoZách, S výjimkou někoZíka církevních.
Musíme věřící kantóny jako Církev více
podporovat, potře
bují zvtáítě du
chovní vedení.

Bratrsky Vás
zdraví

DAR SVOBODY
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Svoboda je velký dar, ale má své meze a
svá nebezpečí. Nezná-li člověk-zvláště
mladý-hranice svobody, jde životem jako
člověk se zavázanýma očima cestou kolem
propasti.
Za francouzské revoluce řekla Madame Rolandová, když ji vedli spoutanou na popraviště:"Svobodo, kolik zločinů se pod
tvým jménem spáchalo!"
Naprostá svoboda neexistuje-totiž svobo
da k tomu, aby se páchalo zlo. Pak by
vedla svoboda k rozvratu,, smrti, zničeníjednotlivce, spo
lečnosti, Církve
i státu.
NEMÁME
SVOBODU PROTO,
ABYCHOM VĚŘILI
JEN CO NÁM VYHO
VUJE, CO SE NÁM
Lí. - Není hlavní
věřit, ale věřit
tomu, co je správ
né a pravdivé. I
nevěrec věří-ale
tomu, co si víru
nezasluhuje. Jak
pevně věřili něk
teří nacistickým
či komunistickým
ideálům!
OMEZUJE CÍREV SVÝ
MI DOGMATY-PRAVDAMI VÍRY-SVOBODU
MYŠLENÍ ?
Ne! Na universitě
v Upsale je nápis.
"Svobodně myslet
je dobré-správně
myslet je lepší!"
Při počtech mě
"ome zují"zákony
násobilky. Mohu
kreslit bez per
spektivy? Hudební
díla bez ohledu na
harmonii a noty?
Věřím-li pravdám
víry-neomezuj i
rozum. Zušlechtuji jej. Pravdy víry nám
sdělil Kristus-který pravdu dokonale znal
a sdělit ji chtěl. Víra nás vede správný
mi cestami k Bohu. Otvírá nám oči, klade
zábradlí před propastí omylu a lži.
"Přivazujeme vinný keř proto, aby se neplazil v prachu, ale svobodně se vzášel
do výše a nesl zdravé plody!"
V každé víře je více méně kousek pravdy,
ale v katolické víře je pravda celá.
Jsme v ní bezpečni jako v matčině náručí.
"Proto jsem se narodil. . .abych vydal svědectví
pravdě."(Jan 18,37).

„Pravda vás osvobodí"
PUR-Magazin uveřejnit rozhovor s nakZadateZem pubtikací pro mZádež KOMM-MIT.
(S.roě.č. S.) Gäntherem STIFFTEM. Už 46
Zet vydává dobrou. Literaturu pro mZádež.
Proti Letošnímu kaZendári začaZa. ostře
štvát media-teZevize i tisk. Proč, to
se dočtete v rozhovoru.
P:Co říkáte útokům REPORTU proti kalen
dáři KOMM-MIT. Ten tvrdí, že kalendářem
se jako hnědá nit táhne pravicácká
extrémní propaganda!
GTsTTDplný nesmysl. Nerozlišují mezi
vlastenectvím a extrémním pravičáctvím.
Kdo hází obojí do jednoho hrnce, pomá
há skutečným extremistům a škodí tím
svazku mezi demokracií a láskou k vlas
ti. "Hnědý"nacionalismus je stejně od
porný jako komunismus. Oba hlásají te
rorismus. Můj otec, Dr.Max Stiff, byl
zemský rada v Miinsteru. Začátkem roku
1933 ho nazvali nacisté"černým vepřem",
protože byl věřícím katolíkem a pro ně
"politicky nespolehlivý". Sán jsem
chtěl odejít za nacistické diktatury do
Anglie, ale znemožnily mi to ohledy na
rodinu-nacisté pronásledovali rodiny
uprchlíků.

P. -.Předhazují vám extrémní pravicáctví
m.j.proto, že jste v kalendáři otiskli
všechny sloky německé hymny.___________
G.S.:To není proti ústavě-naopak.
Všechny tři sloky prohlásil Adenauer r.
1952 za národní hymnu německé demokra
cie. Při oficielních státních příleži
tostech se někdy ořezu jí jen na třetí
sloku, proto je v kalendáři i s notami
a graficky zdůrazněná, tj."jednota,
spravedlnost a svoboda."/První sloka za
čína slovy:"Deutschland, Deutschland
über alles..." p.r./Když někdo první
sloku-výraz vlastenectví a věrnosti
státu-odmítá, je to jeho věc, ale nemů
že mě obviňovat z pravičáctví.

P. :Kalendař píše, že se má
obnovit Německo v hranicích
třetí říse-i s mapkou.
G.S.:Hranice z r.l937-tedy i s východními oblast
mi -měla Weimarská repub
lika po I.svět.válce. Ty
to hranice Hitler nepři
jal, ale rozšířil je na
další oblasti:Rakousko,
Sudety, a západ,a to ná
silím a válkou. Kdo
tedy-jako já-uznává
hranice z r.1937 jako
právoplatné, může se také

NECHOĎ JEN
VYJEZDENYMÍ CESTAMI:
JDI CESTOU, KTEROU
JESTE NIKDO NESEL,
ABYS ZA SEBOU NECHAL
STOPY - NE POUHÝ
PRACH
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JSI TAK MLADÝ, JAKO KRÍDLA TVE DUSE.
odvolat na 116. naší ústavy. Názor, který zastává ka
lendář, je v souladu s ústavou-ne proti ní. Potvr
dily to i závěry z Karlsruhe. Ostatně, kalendář ne
žádá nepřátelsky změnu hranic, ale poukazuje vý
slovně na Chartu z vlasti vyhnaných r.1950, která
odmítá násilí a pcmstu./Nejen Polsko zabralo kus
Německa, i SSSR zabralo kus Polska a naší vlastip.r./

P.: Tvrdí se, že Kalendář chce získat hlasy pro
republikánskou stranu. Co je na tom pravdy?
NIC. Ani kalendář r.1994, ani minulá vydání nedopo
ručují volbu republikánů či jiných stran. KOMM MIT
už roky hájí rozšíření CDU na celé územi. Zde asi
děláme účet bez hostinského.
P, :V kalendáři jsme poukazovali na nebezpečí nacismu,
G.S.:Několikrát. Především v článku:Tajemstí mládež
nického hnutí. V něm kritizujeme např."tupé,prodej-né"hurá!'Vlastenectví z doby císaře Viléma." Na str.
42 píšeme o "Nebezpečích nenávistného nacionalismu.’
Na str. 47-49 pranýřujete jasně nacismus a to proto,
poněvadž německá mládežnická hnutí -.aspoň některáničí vlastenectví a nahrazuje je rasismem. - Na str
48 poukazujeme jasně na papežkou encykliku"S palči
vou starostí" z r.1937, která odhaluje"bezbožnost a
opovrhování člověkem nacistické diktatury." Můžeme
se už jasněji distancovat od nacistického systému?
P.:Jak si vysvětlujete televizní a tiskovou kampaň
proti KOMM-MIT kalendáři?_________ ______ _ __________

G.S.:Napřed jsem nemohl popadnout dech. Jako kdy
bych spadl s nebe. Vím totiž, že nejsem ani na
cista, a vůbec už ne extrémní pravi
čák. Jsem věřící katolík a vlastenec.
Myslím, že se nás snaží umlčet pod
le hesla: "Napřed osamocovat a odlou
čit, pak pomlouvat a konečně zničit!
0 poctivost se tyto hanebnosti ne
snaží a o pravdu teprve ne. Na
víc se mi zdá, že tu hraje i na
še jasné odmítnutí umělých potratů-i když o tem naši nepřáte
lé přímo nemluví.
Z obrany statočného pana

Strata si mužem i. my
vzít poučenr-o pravdě a o
poZopravdách.

PRVNÍ JED V CÍRKVI
VSeobecnych církevních sněmů bylo celkem 21.
Téměř vSechny byly věroucné-a odstranily neprav
dy. víry-hereze-které se vlivem silných osobnosti
vloudily do Církve. Jasně prohlásily pravdu víry
První sněm zasedal v Nicei v Malé Asii r. 325.

nařídil, aby byl Arius přijat do Církve v
Byzanci, kde byl biskupem pravoverný Ale- 6
xandr. Svatý biskup se celou noc před oltá
řem usilovně modlil, nechtěl pustit hereti
ka zpět a byl z toho nešťastný.
E.336 vedli Aria slavnostně městem k hlav
nímu chrámu. Na náměstí se mu udělalo špat
ně, odešel stranou a když se dlouho
nevracel, šli ho hledat a našli ho
na záchodě v krvi, s vyhřeslými
vnitřnostmi - mrtvého.
BLUDAŘE TO OHROMIW. SOUDIL HO A?
Mnozí se vrátili k pravé víře. Cí
sař povolal Athanasia zpět do
Alexandrie.

Tehdy učil alexandrijský kněz Arius-že Kristus
není vtělená druhá Božská Osoba, nýbrž je
stvořená bytost. Skrze kterou stvořil
Bůh všechno ostatní. Toto Slovo se spo
jilo s Ježíšovým tělem a nahradilo v
něm lidskou duši. Tím popřel dvě největ
ší tajemství křesťanské víry: trojjedi
ného Boha a božství Kristovo. Byla to
směs učení gnostiků, pohanství a racionalismu,
které se dnes vtírá do Církve zastřeně i jasně
CÍSAŘEM SE VŠAK STAL KONSTANTIN II.-syn
císařův a to r.35O. Ariánští biskupové ho
také.
ovlivnili tak, že prohlásil arianisnus za
BISKUP ALEXANDR ARIA R.321 VYLOUČIL Z CÍRKVE.
státní náboženství a všechny pravověrné
Arius začal hlásat slovem i písmem své názory
biskupy dal vyhnat. Na jejich místo nasa
kněžím i lidu. Byl to Afričan, hubený a vysoký,
dil ariánské heretiky. I papež Liberius I.
z Lybie, přísných mravů a obratný v diskuzích,.
musel odejít do vyhnanství. Bylo to pro
Byl úskočný, ctižádostivý a pyšný-jako všichni
heretikové. Sám se nazýval Arius Veliký a tvrdil papeže tak zoufalá doba, že za tři roky
prosil císaře o návrat a podepsal polože mu Bůh svá tajemství přímo sdělil.
POHANÉ SE ŠKODOLIBĚ DÍVALI NA HAŠTEŘENÍ KŘESŤAnS ariánské vyznání, tzv sirmijské, v němž
bylo vynecháno slovo Homoušios-soupodstatný
Ariův blud zachvátil celou Církev. Proto svolal tj.jedné podstaty s Otcem. Dokument se ne
císař Konstantin I.všeobecný sněm do Nicee.
zachoval .
Trval tři měsíce. Císař všechny hostil a byl i
PO VYPUZENÍ ATHANASIA SE SVOIÁVALY SYNODY!
čestným předsedou. V zahajovací řeči vybízel
všechny k svornosti a jednotě. Považoval se teh Jedna za druhou. Když biskupové zasedali v
dy za hlavu státu i Církve. Přišlo 300 biskupů a Miláně, vrazil do chrámu císař s taseným
mečem a chtěl umlčet vyznavače pravé víry.
imoho duchovenstva. Byli tam zástupci papeže
Silvestra I.-kněží Vitus a Vincencius-papež tam Nastaly bitky, násilnosti - v kostelích i
zřejmě nebyl. Nejnadanější byl jáhen Athanasius- jinde. Sv.Jeroným si posteskl:"Celý svět
se stal ariánským." Vyhnaní biskupové se
Atanáš a mnozí vyznavači, kteří měli ještě na
snažili dál starat i z vyhnanství o své
těle jizvy po mučení.
stádo-většina jejich věřících zůstala ví
ÁRIOVÝ BLUDY SNĚM ZAVRHNUL,ARIUS BYL V KLATBĚ
ře věrná.
a císař ho poslal do vyhnanství do Ilyrie ještě
SEKTÁŘI BYLI SVORNÍ JEN V NENÁVISTI
s 20 ti jinými. Sněm vyjádřil učení o Kristu
Slovy: "A Z BOHA, SVĚTLO ZE SVĚTLA, PRAVÝ b8h
Proti Církvi, proti Athanasiovi a nice jaké
Z PRAVÉHO BOHA, ZROZENY, NE STVOŘENÝ, JEDNE~POD mu vyznání víry. Hádali se o to, jak vyjád
řit nové vyznání - nakonec jich bylo skoro
STATY S OTCEM: SKRZE NĚHO JE VŠECHNO STVOŘENO.
Vyznání podepsal zástupce císařův Hosius, porad dvacet-každé jiné-a žádné z nich nepřijali
ce císařův v církevních věcech, a zástupci pape všichni.
CÍSAŘ JULIÄN-ZVANÝ ODPADLÍK BISKUPY PŘIJAL
žovi. Podepsali je i ariánští biskupové, i když
a dovolil jim návrat. Jeho předchůdce r.361
se vším s Ariern nesouhlasili. Hlavně biskup Eu
zemřel. Julián doufal, že se vnitřními spo
sebius z Mikodemie, příbuzný císařův, který cí
ry křesťanstvo samo zničí/stejně jako dnes/
saře pokřtil/ten se dal pokřtít až před smrtíAthanasia zpět nepustil.-Nástupce Juliánatečty jako předseda sněmu byl pohan/, biskup Eu
sebius Caesarejšký-historik a j. Ovlivnili císa císař Valens-také sektář-nezadržel úpadek
ře tak, že vymohl Ariovi přijetí do Církve a do hereze-i když všechny odpůrce arianismu
ostře pronásledoval. R.365 žádalo 56 polovlasti. V Alexandrii se stal mezitím biskupem
ariánských biskupů papeže, aby se směli
Athanasius a ten odmítl při jmout Aria do Církve.
V Tyru se r.335 sešla synoda,prohlásila Athana vrátit do Církve.
ATHANASIUS ZEMŘEL R.373. ZVÍTĚZIL VŠAK,
sia za zbaveného biskupství a císař jej poslal
50 let bojoval, 20 let byl ve vyhnanství.
do vyhnanství do Trevíru v Galii. Lidé však zů
stali věrni víře Athanasiovi a Aria z města vy Dnes je ariánců hrstka-patří k nim i Svědci
Jehovovi. Vtírá se však obratně do Církve.
hnali. Císař zkoumal učení Ariovo a když Arius
PODLE CÍRKEVNÍCH DĚJIN P.BL.RÁĚKA, T.J.
nicejské vyznání podepsal a složil přísahu.

VRAŽDA V KATEDRÁLE
Nepráteie arcibiskupa Tomase Becketa vnikZi do
katedráZy a chystají se ho zabit.
Filip byl zoufalý. Spiklenci překonali poslední
překážku a dotkli se Tomáše. Nyní
si uvědomil celou hrůzu spiknutí a
žaludek se mu obrátil. Bylo mu, jakc
kdyby se octnul na okraji propasti.
V hloubi srdce museli rytíři cítil,
že jejich čin vede k zavržení. A
přesto to udělali.
Arcibiskup Tomáš ztratil rovnováhu,
mával rukama a snažil se vyprostit.
Rytíři se ho zmocnili a chtěli ho od
vést z katedrály. Při Tomášovi kro
mě biskupa Filipa setrval ještě kněz
Eduard Grim. Oba chtěli arcibisku
povi pomoci. Grim zachytil jeho
plášť a pevně jej držel. Jeden z ry
tířů se otačil a mocnou pěstí srazil
Filipa k zemi. Rána obrněnou ru
kou zasáhla převora Filipa na spán
cích. Filip klesl omráčený k zemi.
Když se vzpamatoval, vyrazil dlou
hý, bezmocný výkřik: "NE! I!"
Eduard Grim se pokusil paží úder
odvrátit. Tomáš Becket vykřikl:
"Poroučím se do rukou Božích!"
Rána dopadla.
Zasáhla Tomáše a Eduarda. Filip
slyšel sám sebe, jak křičí hrůzou.
Ostří meče uťalo knězi paži a dopad
lo na Tomášovu lebku. Z rány na paži vystřik
lá krev. Tomáš klesl na kolena.
Zděšeně zíral Filip na strašnou ránu na hlavě.
Arcibiskup klesal pomalu dopředu, ještě se mi
podařilo opřít se o ruku, pak klesl, tváří k
zemi na kamennou podlahu.
Ted zvedl druhý rytíř meč a seknul. Filip ve
své bezmocnosti nechtě zavyl. Druhý úder me
če odsekl Tomášovi temeno hlavy. Rytíř sekl
takovou silou, že m«č se zarazil do země a
roztříštil se na dvě části. Rytíř zbytek meče
odhodil. Nyní se pustil do brutálního činu
třetí rytíř. Pohled na tuto krutost doprovázel
Filipa celý život. Hrot meče se zarazil do To
mášovi hlavy a z ní vystříknul mozek. Rytíř
vykřikl:"Ted utečme-už nevstane!"
Vrazi se otočili na podpadku a vyrazili z ka
tedrály.
Filip spatřil, jak utíkají středem lodi, věřící
zděšeně ustupovali.
Konečně vrazi zmizeli. Chvilku panovalo ohro
mené ticho. Na zemi leželo arcibiskupovo tělo,
vedle těla odseknutý kus lebky i s vlasy. Fi
lip si zakryl dlaněmi tvář.
Konec nadějím! Vrazi zvítětili! Barbaři vyhráli.
Zapotácel se. Měl pocit, že klesá do hlubin mo
ře. Jako kdyby se topil v zoufalství. Čeho se
ted může držet? Všechno je zničeno. To, co
bylo dosud pevné a nedoknutelné ztrácelo

obrysy. Aspoň se mu to tak zdálo.
Celý život bojoval proti krutovládě a posed-7
losti zlých lidí. A nyní ztratil poslední bitvu.
Vzpomněl si, jak ho kdysi přemohl Vilém
Hamleigt, podruhé mu zapálil město, pak v
jediném dni lidé vystavěli hradby. To bylo
nádherné vítězství. Proti Vilé
mově krutosti se opřely stov
ky mírumilovných obyvatel
městečka. I jeho samého se
pokusil biskup Waleran Bigot
odradit od toho, aby vystavěl
katedrálu. Chtěl vybudovat
v Shiringu svou katedráluuvědomil si Filip. Převor za
volal na pomoc věřící. A tak
v onen památný den, na sváto
dušní neděli, před 33 lety,
proudily davy do Kingsbridgu
a pouhou silou pracovního
nadšení zničily úsilí nepřátel
ského biskupa Walerana.
Ted už není naděje!
Nikdo v Canterbury, ba nikdo
v celém křesťanstvu nedokáže
vzbudit Tomáše Becketa k ži
votu .
Filip klečel na dlažnicích a
znovu se mu vybavili v mysli
dva vojáci, kteří krůtě zavraž
dili jeho matku a otce, před
očima malého Filipa a jeho
bratra. Tehdy on, šestiletý
chlapec, necítil bolest ani
strach, cítil jen vztek. Nebyl schopen zaká
zat těm obrovským mužům s krutou tváří, za
mezit jim vstup do rodičovské komnaty. Vzpla
nula v něm tehdy jako plamen ctižádost, za
mezit krvelačním lidem, aby ničili mečem ne
vinné osoby. Chtěl jejich meče otupit, váleč
né koně ochromit a všechny přinutit, aby se
sklonili před silnější mocí než je moc králova.
Když už leželi jeho rodiče v kaluži krve zoha
veni na zemi, objevil se opat Petr z Walstattu
a ukázal Filipovi cestu. Petr beze zbraně a
bez brnění ukončil krveprolití. Jen silou své
dobroty a autority Církve.
Tento obraz doprovázel Filipa stále.
Dosud věřil, že on a jemu podobní mohou
zvítězit tímto způsobem. Během půlstoletí měl
tak několik úspěchů-a nyní, kdy se jeho ži
vot chýlil ke konci, podařilo se nepřátelům
dokázat, že vše zůstalo po starém. Filipovo
vítězství mělo hranice, pokrok vypadal jako
bláznovství. Stav byl beznadějný.Muži zůsta
li stejnými barbary, jako ti, kdo zavraždili
jeho rodiče. Vraždou arcibiskupa chtěli doká
zat, že tyranství mužů se zbraněmi nestrpí
žádou jinou autoritu. Autoritu duchovní,
autoritu dobroty. Filipa ani nenapadlo, že by
se někdo mohl odvážit zavraždit arcibiskupa
a navíc v jeho katedrále, gen FOLLETT

Jaké Jsou dvě nové?

Lidka, nevěstka, nova v cete ovLivnovaia
špatní Ivanku, takže v cete vznikí nekiid.
Nejvíc se posmívaly paní docentce.

Bylo to srdečné rozloučení, vždyť jsme si i my
přály, aby nás brzo propustili. Na paní docent
ku čekal Antek a odvedl si ji dortů.
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KDYŽ DONESLY PLECHÁČE S VEČEŘÍ, PŘIŠLA NOVÁ.
Asi třicetiletá, nesměla žena. Slávinka
jí ukázala místo u záchoda, mlčky si tam sedla.
Paní docentka navrhovala, aby ji neoslovo
Zřejmě byla ještě vzrušená zatčením-na to každý
valy "paní docentko". Přesto Ivanka občas
reagoval jinak. Její klidný, chytrý a ovládají
použila slova "Ty"-jen aby paní docentku
cí výraz tváře nás jaksi napomínal, abychom na
ponížila a pohanila. Tak se vlastně nic ne
ni nemluvily-ani Slávinka se neodvážila ji oslo
změnilo. Paní docentka se víc přimkla k
vit. Když Slávinku odvolaly k službě, řekla mi
Slávince, k paní Kalupkové a ke mně a čas
rychle:"Dej té nové večeři." Byly těstoviny,
to se s námi přes den modlila-Otčenáš,
rozvařené a studené, ale sladké a se strouhan
Zdrávas a svou prosbu o pcmoc.
kou. Nová jedla pctnalu a zamyšleně, lžici po
'LAK PLYNULY DNY,PLNĚ NESPOKOJENOSTI V CELE lžici. Jen zřídka mohla nová hned jíst-většinou
a výslechů mimo celu. Navíc "dvě obtížné"" až za několik hodin, některé až po dnech.Výjimka
osoby. Když dospějeme na dno našich boles byly ženy z ulice nebo od nádraží. iy se hned
tí, obklopí nás náhle ticho, mír-ba skoro
hladově pustily do jídla. Nová k nim nepatřila.
blaženost, jako kdybychom konečně spočinu K večeru si dívka mlčky upravila místo na zemi
ly v laskavé ruce Boží. V tomto okamžiku
a lehla si. Jistě si přála usnout, ale nedařilo
nás Bůh napřímí, potěší a posílí, abychom
se jí to. Lidka dostala místo za Ivankou. Je
mohly zmužile jít dál svou cestou.
jich přátelství, živené jen nenávistí vůči do
centce,
se nyní rozplynulo.
OBĚ BABIČKY MĚLY SVĚDČIT 0 PANÍ DOCENTCE.
Přijely do Brna. Z cely vyvolaly Slávinku, DRUHÝ DEN ŘEKLA POLICISTKA JMÉNO NOVĚ
paní Kalupkovou a paní docentku. Babičky
a předala jí několik fotografií. Pokud na nich
měly ukázat na tu ženu, která odvedla její byli naši nejbližší-směly jsme si je nechat.
vnučku. Jednohlasně prohlásily, že to není Dopisy a pohlednice jsme po přečtení musely
žádná z nich. Slávinka a paní Kalupková se odevzdat. Pochopitelně jsme se snažily prodlou
s ulehčením vrátily do cely. Paní docentku žit dobu před odevzdáním co nejvíc, četly jsne
ještě v přítomnosti obou babiček vyslýchaly dopisy stále dokola. Zvlášť milé dopisy jsne
a vytýkali jim, že si nevšimly člověka,kte raději zničily- bolelo nás, vracet je policii.
rý jejich vnučku odváděl. Pak by se dal ce
NOVÁ SE JMENOVALA NAĎA.
lý případ uzavřít.Babička měla udělat foto
grafii vnučky i její průvodkyně, pod zámin Vzala fotografie a dlouho je pozorovala. Pak je
přitiskla k srdci a rozplakala se. Neodvážily
kou, že chce mít něco na památku.
jsme se rušit ji v její bolesti-ale čekaly jsme
Paní docentka už byla z případu venku. Vrá
že nám fotografie ukáže. Neudělala to. Neznala
tila se do cely a řekla pohnutě:"Mohu děko
dosud život v cele a nevěděla, že vše, co dosta
vat jen Bohu!" Víc nebyla schopná říct.
neme, ukážeme ostatním. Za chvíli položila
POZDĚJI NÁM NĚCO O TOM DNI ŘEKLA
obrázky do své přihrádky. Pak se zase posadila,
Už jsme to ani nečekaly. Ležely jsme na
sepjala ruce a zavřela oči-ne ke spánku-ale aby
pryčnách-já proti pravé zdi, pak paní do
se oddala svým myšlenkám. Brzo zabušila stráž
centka a za ní paní Kalupková. Na levé
na dveře a vykřikla:"Nespát!" Nada se lekla a
straně ležela Ivanka, na místě u záchoda
tázavě na nás pohlédla.
Lidka. Dívala se zachmuřeně na dozorkyně,
"Přes den spát nesmíme,"poučila ji Slávinka.
které občas otvíraly pozorovací okénko a
"Tu máš knihu a dělej, že čteš!" My to také dě
začala hlasitě pískat-až ji Ivanka napome laly a pak nebyly zavřené oči nápadné. Někdy
nula. Pak si lehla a my mohly nerušeně po jsme byly v noci snrtelně unavené a spaly jen
slouchat vyprávění paní docentky o temto
málo nebo vůbec ne. Nada vzala knihu, poděkova
rozhodujícím dni. Řekla-že se ukázala účin la se slzami v očích, takovou pozornost nečeka
nost naší společné modlitby. Na otázky vy la.
slýchajících odpovídala jasně, klidně a
BRZO J34E SE O NADĚ DOVĚDĚLY NĚCO BLIŽŠÍHO.
věcně-dříve se jí to nedařilo. S důvěrou
Bylo jí třicet let, přišla z nedalekého městeč
čekala na brzké propuštění. Vyslyšení na ka, byla vdaná za akademika a měla tři děti.
ší modlitby nás povzbudilo. Jak podivuhod Ukázala fotografie Slávince a ta je ukázala nám
ně působí Bůh v našem skromném, bídném ži Hezké, milé děti na nás zíraly světlýma očima votě! Musíme se jen pevně k Bohu přimknout. osmiletá Jadviga, pětiletý Václav a dvouměsíční
Olivia.Nemohly jsme se dívání nasytit. Nada
Znáte něco, co by vám dodalo víc útěchy?
přilnula k nám.Lidka a Ivanka uzavřely přáV SOBOTO SI ZABALILA PANÍ DOCENTKA VĚCI
telství-a postavily se proti paní Kalupková.

"ČERNÉ DÍRY"
OBLUDNÝ KOSMICKY VÍR,
vzdálený padesát miliónů světelných
let od země, pohlcuje nesnímá hejna
hvězd. US astrofyzikové jej nazvali
kanibalon a vyfotografovali telesko
pem družici Hubble. Tato"čemá díra"
má hmotnost jako 3 miliardy sluncí.
Otáčí se kolem úděsného chřtánu rychlostí
2 mil.km/hod. Tento "vesmírný maestrem"
/vír/ zjistili v souhvězdí Panny uprostřed
mléčné dráhy M 87. Je to první nezvratný dů
kaz o existenci"černých děr", jak je předpo
kládal před 79 r.Albert EINSTEIN ve své teo
rii relativity. Astronan washingtonské univer
šity Bruce Margon vysvětluje:"Bez nadsázky
jej nazýváme"kanibalem", protože má bezednou
chuť, požírá vše, co je na dosah jeho chřtá
nu a ten má nevídané roaněry: strhává do své
hlubiny milidardy hvězd. Srovnáme-li ho s
lovcem, má jedinou nevýhodu-nemůže se sám
vydat někam jinam na lov."

Ve sván hodně diskutovanán filosofic
kém pojednání s titulem"Zdravý život
v lékařství"dochází k závěru, že u
nevyléčitelně nenocných je lépe nároč
ného zabít, než ho nechat pcmalu umírat
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OD TÁTOVÝCH FILOSCfQ OSVOBCĎ NÁS PANE!
Tento povzdech nestačí. Musíme takové názory
brát vážně a snažit se najít kořeny těchto
zcestných výsledků dotazů či průzkumů veřejného
mínění nebo ztv."filosofických závěrů".
Jistě nemůžeme předpokládat, že dotazovaní i
ředitelka australské instituce mají zlou vůli.
Jsou pro to—co považují za rozumnější, lidštěj
ší, hospodárnější. Samé dobré pohnutky - řekne
si člověk z ulice.
ZDÁNLIVĚ NENÁPADNÝ POSUN LIDSKÝCH HODNOT
má hrozné důsledky - jako ta shoru vzpomenutá
"černá díra". Pomáhají si novým výkladem Ježí
šových slov -"pokrokovým":"Chceš-li vejít do
života, zachovávej přikázání "./14t 19,17/. Boha
tý mladík se ptal:"Mistře, co dobrého mám dě
STOPENOU SPRCHOU PŘI DISKUZI BYLA POZNÁMKA
lat, abych získal věčný život?"
jednoho amerického spolubratra:"Úděsnější
Pro mnoho "kritických"křesťanů a teologů je to
černou dírou v mravním myšlení lidi je kultu
příliš náročný požadavek. Co je snazšího, než
ra snrti. 350.000 svící, zažehnutých na pa
přistřihnout jej na vlastní míru - podle poža
měť obětí vmělého potratu před parlamentem v
davků moderní doby. Toto přistřižení pak zní:
Bonnu, kde se začínají znovu projednávat pří
"CHCEŠ-LI VEJÍT DO VĚČNÉHO ŽIVOTA, DODRŽUJ TO,
slušné zákony, je jen červeným světýlksn. V
CD TI PŘIKAZUJE SVĚDČNÍ!"
USA nebo v Rusku by jich museli zapálit mi
Ani trochu se nezamýšlejí nad tím, že je také
lióny." Ani u nenarozených nekončí nenávist
svědcmí ohlušené, otupené, pokřivené - ba do
k životu.
konce úplně umlčené. Touto pozměněnou evangelníMLČENÍ SE POKUSIL PROLCMIT KARD■SIMONIS,
Ježíšovou-zásadou pak ospravedlňují své tvrzení,
předseda holandské bisk.konference. Cbává se, že neexistuje žádný závazný mravní příkaz - ani
že zlověstná vlna nového zákonodárství o euta povinnost, dodržovat 5.Boží přikázáni:NEZABIJEŠ
nasii/usnreování nevyléčitelně nemocných/ v
UČITELSKÝ ÚŘAD CÍRKVE SE DRŽÍ PŘIKÁZÁNÍ BOŽÍHO.
Holandsku, může záporně ovlivnit i parlamenty
Je to oficielní učení Církve/tedy ne učení po
jiných evropských států. Pod tímto zhoubným
chybných teologů/. Dobří křesťané vědí, že
vlivem by mohly odhlasovat tzv."právo na se
Bůh dal člověku světcmí proto, aby dokázal roz
bevraždu na vlastní přání".
lišovat mezi dobrem a zlem, aby se snažil pozná
OBRÁNCI"POKROKU BEZ HRANIC" PODPORUJÍ
vat Boží vůli.
sve stanovisko výsledky snadno manipulova
telných anket-ale nepřipouštějí, že o tem,co MALÝ POSUN V POJMECH
je objektivně dobré, nemůže roz
malá slovní"úprava" a tvrzení, že jen lidské
svědaní-bez přikázání Božích - a hle!
hodovat většina hlasů. Uvádějí,
Moderní člověk objevil cenný prostře
že 70% obyvatel v Něnecku je pro
dek, který ho "osvobodil"od úsilí,
eutanázii a jen 30% je zásadně
poznat to, co po něm Bůh chce.
proti. Jen tak pod čarou-nebo vů
JEN KDYBYCHOM NEVIDĚLI S NEPŘÍJEMNÝM
bec ne- uvádějí, že se zeptali
POCITEM TY"ČERNÉ DÍRY" v mravním smýš
jen 2.758 osob, a jejich názory
lení lidí, a z toho vyplývající apo
uveřejnili. Měřítko jejich výběru
je udáno"sociologicky přesně".
kalyptické žně smrti! Geometrickou
řadou rostoucí počet zločinů, projevů
Paragraf 216 německého trestního
zášti, nenávisti, počet podvodů a ná
zákona zakazuje takovou"pcmoc
silí, zvráceností všeho druhu! Proti
při sebevraždě". Na pcmoc jejich
těmto až nepříjemně hmatatelným hroz
důkazům přispěchala ředitelka
bám není jiného léku, než odpovídat
Střediska pro etiku v lékařství na
životem na Ježíšova slova:"CHCEŠ-LI
universitě v Melbourne Helga Kuhse.
VEJÍT DO ŽIVOTA-ZACTOVÁVEJ-pŘIKÁZANf f
Podie Vatikánského rozhiasa.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Mladý kněz Dominik Douglas ušel za 9 měsíců
35.000 km, aby hledal mladé muže, kteří v sobě cítí povolání ke kněžství. Řadu prací sice
převzali laici, ale sloužit mši a zpovídat mohou jen kněží-řekl arcib O "Brien. Také
počet pastorů ve Velké Britanii silně po
klesl, proto nají pastork
Apošt.nuncius v Rakousku Mons.Squicciarini
předat 6. 7.Kurtu Watdheimoví nejvyšší vyznámenání, řád"Piano",zatažený Piem lX.r.1847.
V již.Americe mají velký nedostatek vhodných
seminářů, proto je tam i málo kněží. Jeden
kněz připadá na 7.500 věřících. Mladí muži ma
jící povolání ke kněžství, nemají na studiím
peníze.
TeoLogická Letni akademie v Píessenu v Německu se koná od 6.-9.října na téma Kdo je Je
žíš Kristus? -Pořádá to Kathotische Bítdungswerk v Landsburgu-Lechu a Lnizíatívkreiss
kath. .Laien u. Priester v bisk. Augsburg.
V Rakousku se stavějí moderní příbytky Božíkostely-stále častěji se symboly protikatolického Nového věku/New Age/. Bez kříže s Tělem
Kristovým, bez zpovědnic, syrové-v kterých by
nikdo pro jejich pustotu nechtěl bydlet. Pro
Spasitele člověka to zřejmě stačí.
Poprvé za 23 tet jsou vatikánské finance v
konsotidaci (upevněné., ustátené).
Srbští pravoslavní prý nepovolují kremace,
protože zpopelnění zesnulých podrývá pravo
slavnou víru. Tvrdí, že ten, kdo chce být zpo
pelněn, dopouští se hříchu proti Bohu, proti
sobě a proti bližnímu. Je však pár výjimek.
Mons .Weber, biskup ve Štýrském ^Hradci, nemysLí, že by svěcení ženatých mužu na kněze odstranito nedostatek kneží. Spíš by potřebovaLí "katotícké ovzduší".
Předseda pap.rady pro rodinu, kar.Al.Lopez
Trujillo oznámil, že jako vyvrcholení os
lav Roku rodiny-vyhlášených OSN se bude v
rámci katol.Církve konat světové setkání sv.
Otce s,rodinami 8.-9.října v Římě.Napřed bu
de mezinárod.konference-6.-8.října - na tána
Rodina, srdce civilisované lásky.
Britská organisace Tidy Britain (Cistá Britanie, zaL.paní Thacherovou) prohLásita, že
nejčistším městem Evropy je Londýn, za ním je
Bern. Nejšpinavější je jedno nádraží v Paří
ži, nejčistším nádraží Viktoria v Londýně. A
co přečistá městečka v Hotandsku?
Fanatičtí moslemové zavraždili v knihovně are:
biskupství v Alžíru bratra Henri Vergése/Maristu/a 76 ti letou s. P.H.Raymond.Br.Vergésučil na státním gymnásiu a vedl tuto knihovnu
Hodně se stýkal s moslemy,proto ta vražda.___
26.6./944 byt stětím htavy popraven nacis
ty P-.Pautus Wórndt, karmetítán. Teprve po
šesti měsících oznamity úřady matce poprave
ného jeho smrt. Byt ze 14 dětí.

Rozhlasová stanice Reportáže bez hranie vysí
Lá do Rwandy tři hodiny denně do oblastí si 10
uprchlíky informace o těch, kdo se odloučili
od svých nejbližších, dále kde jsou zásoby pitné Vody, kde je jídlo a^nutné potřeby k životu.
Ľ Haiti, zavraždili neznáme pachatele v hl. městě
Port au Prince Jeana-Ma^ie Vincenta)49) kněze
z řehote tzv.Mon^ortíanu,vedoucího místní po
bočky Charity.
6.8.se konala v Prešově, na řecko-katol.fakultě
nezinár.konference o zločinech komunismu, organ!
zovaná Konferencí pronásledovaných kctnunismsn
ze Zvolena a Oblastní radou dokumentačního stře
liská zločinů komunismu v Prešově. V přítonnosti biskupa Hirky vystoupili býv.vězni ve vlasti
i v Gulagu či pracov.táborech a mluvili o křivlách režimu. Komunisté popravili v r.1944-89
248 polit.vězňů, 1056 zastřelili na útěku,
2150 utýrali k smrti,15726 zsnřelo ve vězeních
a asi 35000 osob se nevrátilo z Gulaků.
30.8.odjety s čínským knězem dři sestry z kongr
sv .Pavla-Ausitia, Dorothea a Bernadetta do Cíny
z zahájily apoštolát mezí korejskými uprchlíky
v Mandžunsku. Sestry této kongregace působí i
v Praze, Moskvě, Singapuru, Johannesburgu-celkem ve 12 ti oblastech a připravují misie na
Pobřeží slonoviny a snad i ve Víetmanu.
9.8.přijal biskup D.Hrušovský Jozefa Hajniše,
jádrového fysika z Hluboké u Užhorodu. Je před
sedou Slovenské Matice na Podkarpadské Ukrajině
Pan Hajniš seznámil biskupa-který pečuje o za
hraniční Slováky, o životě Slováků v zeni. Po I.
Svět.válce patřila k ČSR,po H.válce ji daro
val Beneš bez schválení parlamentu SSSR. Ti
slov.kostely zavřeli,kněze odvlekli do věznic
a pracov.táborů. Za vlády Gorbačova se situa
ce zlepšila. R.1987 nastoupil P.Peter Žalkovský-který studoval teologii v Rize-a ujal se
dlouho zavřených 6 ti kostelů. Na svátky vypo
máhá P.J.Dojčát z Prešova a kněží ze Spiš.Ka
pituly a z Bratislavy. Vycházejí tam už i katol.časopisy a přišla i řada stálých kněží i
řeholní sestry, vincentky, františkánky aj .V
jedné slovenské vsi vysvětili i nový kostel.
1.-3.8.se konal uz po 44.te v Kgnigsteinu
Kongres Kirche in Not na téma Křestané-národyEvropa. Promluvit tam Kecko-katot. bis kup Pla
ton Komyljak, který pečuje o uniaty v Německu
na téma "Jed antisemínismu" - který zachvacuje čím dat víc oblastí.
V Moskvě byl zveřejněn vládní dekret o vráce
ní zabaveného majetku osobám, pronásledovaným
z politických důvodů za komunistů. Právo na
odškodnění mají i cizinci.
2a 10 Let vzrostl v Kolumbií počet kněžských
povolání, R.1987 bylo vysvěceno 259 kněží,
r.1992 už 205. V zemi je 43 seminářů a 49. ře
holí. Na kněze studuje přes 4000 -mužu. Pracu
je tam asi 18.000 Kehotníce. Přesto je tam
ještě nedostatek kněží a sester.

DRUHÁ HERE
Sotva dostali kře slané od Konstantina I. svobo
du, rozlézalo se jako zhoubná rakovina v Círk
vi kacířství čilí hereze nebo bludy. Bylo tře
ba ujasnit přesně učení katolické Církve-tehdy
ještě byla Církev na západě a na východe jed
notná. Silně ji ovlivňovali císařové, kteří
přesídlili z Říma do Cařihradu-Konstantinopole
DRUHÝ RAKOVINOVÝ VŘED-MACEDONIAMUS.
Západořímský císař Gracián/367-383/ jmenoval
císařem východní části říše Theodosia, urost
lého a rázného španělského důstojníka. Tři
roky bojoval nový panovník s Visigoty, až
je usadil jako spojence při dolním Dunaji
a pověřil hájením hranic.
Theodosius vynikal nejen imposantní postavou,
ale i velkými dary ducha. Byl znamenitý voje
vůdce a státník. Jako horlivý katolík bojoval
proti modloslužbě, kacířství, pohanským hrán
a jiný přežitkům.
HLAVNÍ MĚSTO-BEZ JEDINÉHO KATOLICKÉHO KOSTELA
Chrámy patřily buä ariáncům nebo pohanům. Nejdříve se snažil přivést k rozumu místního
ariánského biskupa Demofila. Když přemlouvání
a důkazy byly marné, vyhnal ho z města a s ním
i ostatní bludaře. Všechny ariáhské kostely
vrátil katolíkům - které pronásledovali ariánci celých čtyřicet let.

CAŘIHRADSKÝ SNĚM NA VÝCHODĚ.
R.381 svolal do Carihradu synodu východních
biskupů. Měli odstranit hereze. Sešlo se 150
pravověmých biskupů a 36 poloariánců a nacedoniánů-nazvaných podle cařihradského biskupa
Macedonia. Ten přidal k ariánskán bludu další,
totiž že Luch sv.je služebníkem Otce i Syna a
že se podobá andělům. Tím ovšem úplně popřel
Nejsvětější Trojici. Papeže Damasa z Říma za
stupovali jeho vyslanci.

JEN S LÁSKOU !
POVINNOST bez lásky
činí člověka mrzutým,
ZODPOVĚDNOST bez lásky,
činí člověka bezohledným,
SPRAVEDLNOST bez lásky
činí člověka tvrdým,
PRAVDA bez lásky,
činí člověka kritickým,
MOUDROST bez lásky,
činí člověka prohnaným,
PŘÍVĚTIVOST bez lásky,
činí člověka pokryteckým,
POŘÁDEK bez lásky,
činí člověka malicherným,
DŮSLEDNOST bez lásky,
činí člověka domýšlivým,
MAJETEK bez lásky,
činí člověka lakomým
VÍRA BEZ LÁSKY
ČINÍ ČLOVĚKA POKRYTECKÝM.
ŽIVOT BEZ LÁSKY JE NESMYLSNÝ.
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Zprávy z Medžugorje

VY SE PTÁTE-

MY ODPOVÍDÁME

SYNODA ODSOUDILA TENTO BLUD.
l.Je každý katolík povinen se aspoň jednou
Definovala slavnostně pravdu víry:VĚŘÍM V DU
do roka vyzpovídat?
CHA SVATÉHO, PÁNA A DÁRCE ŽIVOTA. KTERÝ Z OTCE Podle Církevního zákoníku kán.989 je
VYCHÁZÍ, S OTCEM I SYNEM JE ZÁROVEŇ UCTÍVÁN
každý katolík, jakmile dospěl do věku
užívání rozumu, povinen aspoň jednou
A OSLAVOVÁN." Blud zavrhli slovy Páně, který
do roka upřímně vyznat své těžké hří
říká o Duchu sv., že vychází z Otce. Na zápa
chy - knězi. Jáhnovi se zpovídat
dě byl přidáno slovo :I ZE SYNA-nejstarší .do
klad máme z tzv.vyznání toledského r.589.Tento nesmí-bylo by to neplatné a neúčinné.
dodatek, teologický důsledek vyznání, se zpí
2. Může se katolík vyzpovídat duchovnímu
nekatolickému?
val v Římě s Vyznáním víry až v 11.st. a pra
Duchovní náboženství, jejichž biskupo
voslavní jej nepřijali.
vé nemají apoštolskou postoupnost(proPAPEŽ DAMASKUS DEFINICI PŘIJAL.
testanté),nemají moc jménem Páně od
Ostatní usnesení neschválil, ani to, že caři
hradský patriarcha v hodnosti následuje za řím pouštět hříchy.Katolík se platně vy
ským. Nejváženější města, kde působili apošto zpovídá pravoslavnému knězi a naopak.
Ti mají 7 svátostí. Také se platně
lově a kterým se později říkalo patriarcháty,
zpovídá katolíkovi jiného obřadu.
byla: Řím, Alexandrie, Antiochie, Jeruzalém a
3,Musíme ve zpovědi vyznat i lehké hříchy?
později i Cařihrad/dnes Istanbul/, časem byla
Ty vyznávat nemusíme, ale kán.988
tato s^todäjuznána za II.všeobecný sněm.
zákoníku doporučuje, aby
RŘČEK,církevního
T_r_
se katolík vyznal i z lehkých hříchů

MEDJUGORJE
Od 30.7.do 7.8.se přišli
mladí i starší z celého svě
ta na mezinárodní setkání
modliteb do MEDJUGORJE. Z
Čech, Moravy a Slovenska je
lo asi 800 poutníků.
CESTA BYLA NAMÁHAVÁ
ale bezpečná. Jeli jsme 21
autobusy s řadou kněží. By
lo sice vedro, ale toho nik
do nedbal a všichni se zú
častnili společných progra
mů.
JAK J34E TAM ŽILI?
Dá se tam vše koupit, hodně účastníků mě
lo jídlo s sebou. Někteří bydleli ve
vlastním stanu, jiní měli spací pytel,
většina přespávala ve velkén stanu na pol
nich lůžkách. Dost se jich ubytovalo v
soukromí/8 marek za noc/, někteří dokonce
pod širým nebem. Problémy byly spíš se
sanitními zařízeními-bylo jich málo.
PROGRAM BYL BOHATÝ.
V 8 hod.se sloužila česká nebo slovenská
mše sv. Ve dvou ohromných stanech za kos
telem začínal v 9 hodin program. Přednáš
ky Otců františkánů se překládaly amplio
ny v rohu stanu do různých jazyků. O pro
gram se staral P. SLAVKO BARBARIČ. Zpěvy
vedly dvě francouzské řeholnice. Byl tam
mezinárodní sbor a několik tlumočníků.
Nejdříve se nadšeně a radostně zpívalo-v
různých řečech. Milé ovzduší hned na začátsku umocňovalo naše hluboké zážitky.
První přemluvil mladý bratr IGNÁC - člen
společenství"Kraljice Mira...",které žalo
žil P. TCMILSLAV VLASIČ. Mluvil o mezi
lidských vztazích, o manželství, o poko
ji. Otec PETAR LJUBICIČ hovořil o sv.zpo
vědi, jak máme prožívat tuto svátost, co
je hřích, jak se zpovídat.
0.JOZO ZOVKO mluvil o důle
žitosti modlitby, postu, čet
by Písma... O svém životě vy
právěl býv.herec, nyní kněz,
P.ERNEST STRACHWITZ. Hovořil
o změně života a překonávání
strachu.-Také se dostala k
slovu dívka, která propadla
drogám a lesbismu-nyní žije
ve francouzském Společenství
blahoslavenství. To bylo na
festivalu hojně zastoupeno,!
členy z Čech. Tři hodiny byla
přestávka. Před polednem jsme
se modlili a byla kratší úva
ha. V 4 hod.pokračoval program

písněmi a pak přednášky nebe svědectví
těch, kdo se obrátili na víru. Hovořili
i vizionáři-Ivan a Mirian. Vše na nás’
působilo velmi věrohodně a hluboce.
MODLITBA rQžENCE
12
začala v 6 hod.odpoledne. V 6,40 jsme
ji přerušili a tichem i soustředěním
pozdravili Gospu-Pannu Marii, která se
v té době zjevuje na chůru v levé kos tělní věži.
Desátky růžence se modlily v různých
jazycích - zazněla tu i hebrejština.
Na růženec navázala loretánská litanie
v chorvatštiné. Poté byla mše sv., kte
rou doprovázel zpěvy mezinárodní sbor.
Zpívali většinou členové Společenství
blahoslavenství.
Po mši sv.jsme se pomodlili sedmkrát Otče náš,
Zdrávas Maria a Věřím v Boha. Pak následovalo svě
cení náboženských předmětů, jako růženců, křížků
ap. Kázalo se v chorvatštině.
KLANĚNÍ PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ
začalo v 22,30 a skončilo v 24 hod. Tato večerní
mše sv. a adorace byla venku. Noční hvězdná obloha
prohlubovala naše zážitky. Po krátké modlitbě před
Nejsvětější svátostí byla vždy chvíle ticha a zpěv.
Kněz řekl několik vět na určité tána, a tyto věty
se překládaly do různých jazyků. Pak bylo ticho.
Pak zase píseň. Hovořilo se např.o večerní modlit
bě, která má uzdravovat a očišťovat naše srdce i
naši duši.

POSLEDNÍ NOC JSME VYŠLI NA KOPEC KRIŽEVAC.
Byly 2,30 hod. U každého zastavení křížové cesty
jsme společně rozjímali - to se zase překládalo do
několika jazyků - a mezitím modlitba růžence. Dojí
mal nás pohled, jak po té neschůdné, kamenité ces
tě kráčí staří, nemocní, podpírají jeden druhého,
slepé děvče, někoho nesli na nosítkách-protože ne
mohl chodit. Při východu slunce jsme slavili mši
sv. - a to bylo zase i s minulými zážitky v neopakovatelnán ovzduší. Mše sv. se sloužila na vrcholku
Križovace pod velkým křížem.
Zpět šlo mnoho poutníku naboso.
Slyšela jsem řadu svědectví o obrácení
na víru, o velkých milostech, o rados
ti v srdci i o světelných úkazech na
obloze...
Byly to nezapomenutelné zážitky. Cí
tila jsen při nich stále silně přítemnost Pána Ježíše a Panny Marie.
ZDE OPRAVDU ROZDÁVÁ MARIA MÍR SRDCE!
— ANNA GORA
"TEM, KDO MILUJÍ BOHA, VŠECKO NAPOMÁ
HA K DOBRÉMU'.”
Run 8, 28

"USILUJTE 0 TO, ABYSTE MELI LÁSKU.
HORLIVÉ SE TAKY SNAŽTE 0 DUCHOVNÍ
DAR V..."
___________ I.Kor 14, 1.____

BOJ O DUŠI
LÍDĚ POSUZUJÍ ČLOVĚKA PODLE ÚSPĚCHU i
Ovšem ne všichni. Všímají si, jak je úspěš
ný nebo neúspěšný. Málo vychovatelů se sna
ží pochopit vztah mezi příčinou jednání a
výsledkem. Nechce se jim myslet nebo myslí
ve vyježděných žásadách-a pak lemí nad sel
háním dítěte rukama a diví se, proč?

NA
MÚSTME DÍVAT OBJEKTIVNĚ!
Jakou má povahu? Co je ovlivňuje? V jakém
prostředí žije? Proč se bouří proti rodi
čovské autoritě? Jednají-1i rodiče tak,
jak jednali jejich rodiče, neodpovídají je
jich názory na výchovu často skutečnosti.
Dnes žijeme všichni ve velmi složité spo
lečnosti. Na dítě doléhají požadavky, kte
rým nedorostlo, vtírají se mu otázky, na
které nezná odpověd - ani znát nemůže.
A vychovatelé se nesnaží, aby tuto odpověd
sami našli a dítěti ji vhodným k jeho věku
předali. Jen si uvědomme, jak útočí na dí
tě surovosti a nemravnosti z televize!
Nestačí zavřít televizi, cmezit styk dítě
te se špatným kamarádem. Musíme dobře a
správně odpovědět na jeho velké PROČ?!
DŘÍVE ČETLY DĚTI POHÁDKY-O KRÁLÍCH,DRACÍCH,
princeznách a rytířích. Dnes čtou o "nad
člověku", o pravěkých dracích, o zlidštělích zvířatech a jejich jednání-které časte
neodpovídá jejich přirozenosti. Dříve jez
dil člověk v kočáře-dnes jezdí autem. Na
koni se jezdí ze sportu-ne aby se předáva
la pošta. Na venkov, do nejzapadlejšího
místečka, vniká často špatný vliv televize.
Ještě horší je to ve velkoměstech. Dítě
podléhá zmatku kolem, neví si s ním rady.
Divíme se, že děti napodobují zločince,
vrahy - jen vzpomeňme na dva chlapce, kteří
v Anglii zavraždili krůtě kamaráda!!-Nikdo
je správně nevede, vychovává jej ulice, te
levize, časopisy-často nemravné. Nesmějí se
sice u nás dětem prodávat-ale najdou je v
odpadcích, odloží je otec, půjčí mu je ka
marád. A když vidí, že i rodiče lžou, ve
dou nemravné řeči, posnívají se druhým, há
dají se — jaký vliv to má na dítě?
Bojuje se za život nenarozených-ale velmi
málo se bojuje za jeho
nesmrtelnou duši!
Mladý člověk je nejistýproto je nešťastný. Pro
to se tolik mladých utí
ká ke smrtelným snům
omamných jedů. Většina z
nich pochází z rozvráce
ných nebo primitivních
rodin.
PODLE P.J.FLANAGANA

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Sv.Otec rozhodl, aby papežská rada Cor Unum 13
poslala na paroc uprchlíkům do Rwandy 250 tis.D.
Církev v Itálii věnovala letos asi milion dola
ru. na 146 pomocných a veřejně prospěšných akcí
ve 20 ti latinsko-amerických státech.
9.8.byl oznámen rozvrh pastorační návštěvy sv.
Otce do 4 zemí Asie a Oceánie .od 12.-21.ledna
1995. 16.-16.1.bude sv.Ozec na Filipínách při
IX.Světovém dni mladých. 16.-18.1. navštíví Papuu-Nbvou Guineu, od 18.-20.1.Austrálii a 20.-21
l.Sri Lanku. V Sydney bude 19.1.sloužit mši sv.
pod širým nebem a při ní prohlásí za blahoslavenou Australanku Marii Mac gillopovou.
Organizace Spojených národu má celkem schodek 3 miliardy dolaru.Rada státu neplatí člen
ské příspěvky. USA a Rusko dluží 2 miliardy,
Itálie 111 milionu, Německo 82 mil, Francie 59m,
V,Britanie 42 mít.a Japonsko 200 mít..
Ve vých,horské"cáštT Nubie v-sudánšké vsi~Ndfr~
měli být ukřižováni dva muži - 43 a 65 let,
kteří nechtěli z křesťanství přestoupit na islan
Patří ke kmeni Hawarabi-12OO členů-a koncem 70.
let celý přestoupil na katolickou víru. 14.7.
je soud pro odpadlictví odsoudil k trestu bičo
vání a nevrátí-li se k islamu, hrozí jim podle
zákoníku Saría kříž. Prý už ukřižováni byli. Co
kdyby v křesťanské zemi zavřeli křesťana, kte
rý by se stal islamcem? 0 tom by psal tisk -ale
katolíka se sotva kdo zastane.
Kard .Etchegaray sloužit v přístavu Roche-fort
mši sv.na pamět 829 kněží, vyhnaných za Velké
franc.revoluce. 64 z nich bude prohlášeno příští rok za blahoslavené.
27.8.se vrátil sv.Otec ze zdravotního pobytu~ve~
Val d’Aosta. Odpověděl novinářům i na otázky.
Z rozhodnutu slov .biskupu na zasedánu, v B.Byst
rici 6.7.se bude r.1996 konat národní synod.
Konference podporuje založení nezávislého křest,
odboru, protože na katolických školách vzniká
neklid a také se nevyučuje správně katol.vlře.
Býv.cisterciácké opatství St.Urban/Luzem osla
vilo 19.6. své výročí. Slavnou mši svátou slou
žil biskup Vogel. 1194 založilo opatství 12 mni
chů .Pracovali i na poli hospodářském. Koncem
18.st.založili první učitelský ústav ve Švýcar
sku.r.1848 byl řád násilně zrušen.'ústav zabral
Lucem a přeměnil jej v psychatrickou kliniku
Řecký min.pro Makedonii a Trácii ohlásit, že se
usnadní návštěvy hory Athos. Patří do pravomoci
pravost, patriarchy v Istanbulu (Turecko) a ten
musí ^ýt tureckým občanem, žije tam na 1500
mnicha, všichni obyvatelé musejí být pravoslav
ní. ženy tam státe přístup nemají.
V Sarajevu otevřeli jezuité mezi náboženské stře
disko pro snahy o smíření mezi katolíky, pravo
slavným. a mohamedány. Chtěji vytvořit smysl
pro duchovní sblížení mezi věřícími.

VE VLASTI ALEXANDRA VELIKÉHO
NOVÝ ŽIVOT V MAKEDONII.
Pavel věděl, že židovská kultura se silně li
ší Od kultury řecké a římské. Jak se jí při
způsobit? Učit křesťanství, které vzniklo v
židovské kultuře tak, aby to Rekové a Říma
né pochopili-a přijali.
I pozdější hlasatelé víry se stále museli a mi*
sejí vžívat do myšlení, života a cítění těch
kultur, kterým mají přinést radostnou zvěst
Kristovu.
Pavel a jeho tři průvodci vstoupili do řecké
ho přístavního městečka Neapoiis-dnes Kaval
la. Pozdravil je chrám Dianin. R.167 př.Kr.
obsadili zemi Římané a rozdělili ji na čtyři
části. Nejvýznamější byly Thesaioniky-známá
Soluň a Filipy. Poutníci zabočili na římskou
silnici Via Égnatia až došli k průsmyku. Na
severu viděli úrodnou rovinu, kde byla pod
le pověsti unesena Persefona do podsvětí,
aby vládla stínům mrtvých. U říčky Cangast
padl Brutus a Cassius, když se postavili
proti Marku Antoniovi a Okravianovi-42 př.
Kr. Císař Augustus povýšil Filipi na vojen
skou kolonii s italským právem-osvobozenou
od daní. Vysloužilí vojáci sem přinesli své
bohy-Minervu, Dianu, Merkura-a římský způ
sob života. Do Říma vedla římská silnice. Fi
lipy byl jakýsi malý Řím. Ročně si volili dva
starosty-archonty čili strategy. Na náměstí
se konaly soudy,na nichž byli dva liktoři
se svazky svázaných prutů a sekerou.
BYLI TAM I PRAOBYVATELE MAKEDONIE
a Thracie. Usadil je tam král Filip-otec Ale
xandra Velikého. Měli tam kopat zlato. Muži
byli hrubí, pyšní a tvrdohlaví, ženy volné c
nezávislé. Zúčastnily se i politiky. Kdyby
staly křesťankami, měly by jistě velký vliv.
Tyto ženy byly přístupné všemu nadpřiroze
nému, protože tam vnikly tajné nauky a
hymny z Thracie. Ted chápeme, proč zís
kal Pavel pro křesťanství nejdříve ženy.
PAVEL ZKOUMAL NEJDŘÍVE POMERY.
Žilo tam jen málo židů. Ani synagoga tam
nebyla-rabínský zákon předpisoval, že musí
být určitý počet mužů, aby se mohl zřídit
soudní dvůr. Bylo tam však ohrazené místo
k modlitbám, tzv.Proseuché. Není-li však
synagoga, lidé zvlažní ve víře-to rabíni dob
ře věděli.
LUKAS DOVEDL PŘÁTELE K TOMUTO MISTL
Bylo tam jen několik židovek a bohabojných
pohanek. Sešly se k ranním modlitbám. Ze
ny sice židovskou víru sotva znaly, ale o né
boženství se zajímaly. Takové přístupné a
ochotné lidi vede Bůh dál k sobě.
Zeny pozorně poslouchaly Pavlovu promluvu.
Mezi nimi vynikala bohatě oděná žena z Tyary v Lydii-proto ji nazývali Lydií. Zdědila
po muži velký obchod s nachovými látkami,
které byly velmi ceněné. Od přírody měla
křesťanskou duši. Později se k ní přidaly i
jiné ženy-známe jen Evodii a Syntychu.
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5 anglikánskych farností v Londýně chce vstou
pit do katolické Církve. Každý však musí
vstoupit osobně-kolektivní návrat není nožný,
a duchovní se musejí znovu vyučit a vysvětit,
protože jejich svěcení je-podle prohlášení I.
Vatikána, neplatné. Budou i obtíže s kostely,
snad je budou moci používat obě vyznání.
'ledensky kard.H.Groer pří osmém vyrocr svého
jmenovaní sloužit na poutí do Maria Rogendorf 13.7.mši Sv. V kázání prohlásit, že nej
víc potřebují katolíci posilnění a upevnění
katolické víry. Bylo tam na 2000 poutníku.
Ročně přijde na pouť do Mariazell v Rakousku
přes milión poutníků, v poslední době také z
naší vlasti, z Madarska, Slovinska a Chorvatska-hodně ze Slovenska, tedy z býv.kom.zemí
V Moskvě se bude brzo stavět nová katedrála
Krista Spasitele. Na tom miste stávala jiná,
posvěcená r.1883 na pamět toho, že r.1812 zví
těžili Rasové nad Napoleonem .Bývat to největší
a nejkrásnější chrám v Rusku, ale r.1931 ho
dat Stalin ^ničlt, protože zacláněl pohled na
Palac Sovětu v Kremlu. R.1990 začat Stavbu
plánovat Stavitel Ivan Pokrovsky. Dokončit se
má r.2002-bude stát. 300 mil.dolarů a protože
pravoslavní jsou chudí, přihlásili se potomci
emigrantu, že stavbu podpoří. Také Jelcin a
starosta Moskvy slíbili podporu.
Polský primas kard.Glemp řekl v rozhovoru s
katol.francouzským deníkem La Croix, že vý
střední liberalismus je jen opakem komunismu.
Dokládán toho je, že býv.vysoce postavení ko
munisté jsou dnes nejbohatšími podnikateli a
radikálními zastánci divokého hospodářského
liberalismu-bez ohledu na zaměstnance. Podobné poměry jsou i v České republice.
Studenti Italských universit v cele s římskou
navrhují, aby se všichni postavili proti poni
žujícím návrhům v dokumentech konference UNO
o rastu obyvatelstva, která se konala, min.mě
síc. Také mohamedáni protestovatí-í když v
některých směrech jsou mírnější než katolíci.
Potrat je a nás dovolen jen tehdy, jestliže
při operací matky zahyne dítě-tedy ne vražda.
Rok 2000 bude "Sv.roksn" a už se rozbíhají
přípravy na tuto událost. Mons.Andreatta, kte
rý poutě organizuje v Římě, očekává asi 30 mil
poutníků. Řím má hodně hotelů, ale to nestačí,
proto žádají povolení ilřadů, aby kláštery sněly přijímat chudší poutníky.
Pri gen.audiencí 3.7.byla v Římě i skupina
evropských skautů, účastníků "Europajama 94"z
Díterby. Skauti přišli z 15 ti zemí, 1 ze Svýcarska-ale ne z Cech a Slovenska, zato z Lit
vy. Tito skauti se pod vedením exjezuíty P.
Hönische zgNěmecka odloučili od jiných katolic
kých skautu, kteří až nepěstují víru.

Z DĚJIN PAPEŽŮ
LEV Xi. -Alessandro tie Medici-Ottaiano.
I.dubna 1605 - 27.dubna Í6O5
Španělská část kardináiského sboru zabránila,
aby byl zvolen velký Césare Baronius. Ale
Španělsko nebylo spokojené ani s volbou Mě
dícího. Ten se narodil 2.června 1535 ve Flo
rencii jako synovec Lva X. Byla to vynikají
cí osobnost, oblíbený žák sv.Filipa z Neri.
Napřed byl biskupem v Pistol a arcib.ve Flo
rencii. Rehoř XIII.ho r.1535 jmenoval kardiná
lern. Volbu všichni rádi přijali. Když za krát
ko zemřel, rozhostila se bolest. Velmi podpo
roval umění. Podle něho se jmenuje Vila Medi
ci na Monte Pincio v Římě. Jeho portrét od
Antonia Scalvati visí ve vatikánském sále.
PAVEL V.-Carnillo Borghese
16. května 1605-28. ledna 1621.
Narodil se 17. září 1662 z rodu sienské rodiny,
usazené v Římě. Studoval práva, pak si vy
volil duchovní dráhu. Klement VII.vyvolil
chytrého a vzdělaného preláta za vyslance k
Filipu II. Když splnil svůj úkol, stal se. r.
1596 kardinálem-později vikářem Ríma. Brzo
po volbě jmenoval mladého synovce Scipione
Caffarelli kardinálem a dal mu jméno Borghe
se. Později zhotovil slavný Bernini bustu to
hoto přívětivého chráněnce papežova. Byl to
příjemný člověk, nebyl pyšný a vystupoval i
jako státní sekretář zkromně. Papež mu dal
obrovské příjmy, ale Borgia je užíval velmi
dobře. Papež podporoval i jeho dva bratry a
jiné příbuzné.
Na začátku jeho vlády měl velké spory s Be
nátkami. Jejich odpor zlomil interdiktem-největším církevním trestem. Za jeho viády byl
však nejvýznamnější spor mezi teologii a pří
rodními vědami.
První byl MIKULÁŠ KOPERNIK. Studoval na
universitách v Krakově a v Itálii humanistic
ké vědy. Ve vlasti se stal kanovníkem a lé
kařem v Frauenburku u Královce. Vyšší svě
cení neměl. Na svém významném díle De révo
lutionibus ořbium coelestium pracoval 23 let.
Věnoval je Pavlu III. Kniha se četla 80 let,
v úvodu autor doporučoval novou soustavu
jako domněnku. Jistě předvídal bouři, kterou
způsobí vítězství sluncestředného systému.
Vítězství pravdy se nedočkal. Viděl ještě
první výtisk svého díla na smrtelném loži.
Pak vydechl svou šlechetnou duši muž, kte
rý zahájil vítězství rozumu nad klamnými
smysly. Dílo se vytisklo v Norimberku.
První vědecký důkaz o domněnce Koperníko
ve podai r.1686 Newton. Objevil zákon přítaž
livosti(gravitace)a dokázal nemožnost, aby se
kolem nepatrné zemičky točilo obrovské slun
ce. - Pravdu nového systému dokázal 1725
jeho krajan Bradley. Zjistil, že stálice opisu
jí právě za rok maličké elipsy, které se u
stálic poblíž nebeského pólu zaokrouhlují. U
stálic blízko nebeského rovníku se zplošťují.

Tento zjev se dá vysvětlit jen tím, že země
se točí kolem slunce.
..
Ptoiemaeuv system, ze zeme je středem, se
hájil skoro I4OO jako nedotknutelná pravda i
církevní autoritou. Zdálo se, že by jiný ná
zor otřásl základy víry. I Luther nazval Koperníka bláznem, protože v Písmě stojí, že
Josue poručil slunci, aby stálo-a ne zemi. I
jiní protestante odmítali sluncestředný systém.
GALILEO GALILEI z Pisy,slavný fysik ve
svém rodiště a dvorní matematik místního vé
vody, použil k zkoumání nebe dalekohledu, vy
nalezeného ve Flandřích. Kepíerovi se jako
vědec nevyrovnal. Psal a hlásal, že Písmo
nás nepoučuje o přírodních pravdách-se spá
sou duše to nesouvisí. Písmo se nemýlí, ale
jeho vykladači se mohou mýlit. Kde nejde o
víru a mravy, musí se teologie přizpůsobit
přírodním vědám.
To už učil sv.Augustin a jiní církevní Otcové
Jezuita Petr Pazmáni, prof.ve Štýrském Hrad
ci, prohlásil, že proti Koperníkovi se nedá
nic namítat. Kardinálové radili GalileovLaby
svů názory nikomu nevnucoval. Ten vydal
r.l6l2 spis, kde pomocí slunečních skvrn vy
vracel Ptolemáeův systém. R.Í6I6 dala římská
inkvizice Koperníkovo dílo na index a Caiileovi přikázala, aby tento názor nehájil. r.i62O
dovolili, aby se směla díla Koperníkova číst a
aby se o nové soustavě nemluvilo jako o ně
čem jistém, ale jako o domněnce.
Zatím se stal papežem Galileův krajan a ctitel
kar. Barberini-Urban Vlil. Ten se netajil
přesvědčením, že Koperníkův názor nemá s
kacířstvím co dělat. R.I624 byl Galilei při
jat s poctami v Římě. Měl dojem, že značná
část římských kruhů přeje novému názoru.
R.I63I vydal dialog, v němž omezený Simpli
cius hájí Ptolemaea. Dokazoval se v něm ná
zor Koperníkův-jeho protivníky nazval hlupá
ky. Tyto urážky pobouřily římskou veřejnost.
Inkvizice volala učence k odpovědnosti. Ten
sé vymluvil na vysoký věk a churavost. Vé
voda ho dal dovést na nosítkách do Ríma.Byd
lei v paláci toskánského vyslance. Před sou
dem mu vytýkali, že vydání nového spisku
lstivě vyloudil, že nesplnil dané podmínky a tak kleče zřekl se pod přísahou názoru Kopeníkova i všech bludů. Za pokání se měl tý
den modlit kající žaimy a vězení mu papež
změnil na pobyt ve své vile u Florencie. Zem
řel smířen s Církví ve věku 78 let. Teprve
r.l758 byly vypuštěny z indexu spisy, hájí
cí slunečnostředný systém.
Dominikán Giordano Bruno opustil řád a těkal
po Evropě. Císař Rudolf ho obdaroval. Šlech
tic z Benátek jej vydal inkvizici-ve vězení byl
7 let a r.l6OO byl upálen jako nevěrec a rou
hač. Hájil pantheismusíStvořitel a svět je jed
no).Na místě, kde byl upálen, stojí pomník
a nevěrecká filosofie ho oslavuje jako svého
proroka.
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Podle Církevních dějin Bl.Ráčka, T,J, a
Lexikon der Päpste Hanse Kühnera

Dva zločinci
Příhoda v prádelně mu vynesla dva týdny
zostřeného vězení. Přísahal, že se Brownovi vyhne. Ale jak to udělat v malém prosto
ru vězení? Za mrazivého dne se procházeli
po dvoře. Horton zahlédl Browna, jak se
svislými rameny a zachmuřeným zrakem jde
pár kroků od něho. Horton cítil, jak se mu
krev žene do hlavy. Na předsevzetí zapom
něl, předběhl vězně a připojil se k Brownovi:"Pitomce•"zavrčel. Brown vyčítavě na
Hortona pohlédl, ale nic neřekl. Horton
znovu zasykl:"Darebáku! "a odplivnul si
těsně u jeho ucha. Zase mlčeni, "Farizeji,"
píchnul znovu do Browna.
"Dej mi pokoj. Raději lituj, co jsi spáchal."
"Litovat? Ty zatracený slabochu!" A kopnul
Browna do zadku. Ten upadl. Horton se
na něho vrhnul a začal ho mlátit.
Zazněl pronikavý zvizd píšťalky. Dva dozor
ci se vrhli na Hortona. Ten byl rudý vzte
kem a neobyčejně silný. Těžko se jim poda
řilo ho od Browna odtrhnout.
Jak Browna nenáviděl! Ten zavinil jeho
neštěstí. A při tom dostal jen deset let a
on doživotí, ačkoliv Brown všechno zavinil.
S očima podlitýma krví zíral na nepřítele.
"Jednou tě zabijú, lumpe a hodím tě do kot
le s prádlem.Naivní hlupáku! Lítost!Cha!!!"
"To vám neradím," řekl hrozivě dozorce.
"Díky za dobrou radu. Ale za další vraždu
víc než doživotí dostat nemohu."
"Patříš na elektrické křeslo! Skoda, že
popravy v našem státě už nejsou."
Skrčili ho do temné komory, aby měl dost
času na uvažování.
Před dvěma roky se rozhodl, zbavit se
Mary. Věděl, že k rozvodu by nesvolila.
Jejich manželství proměnila v desetileté
peklo. Neměl chuť, nechat se dál mučit ani
platit při rozvodu vysoké odškodné.
Tíseň je vynalézavá. Brzo přišel na napros^
to bezpečný plán. Jako obchodní zástupce
procestoval celou oblast, nebylo tedy Mary
nápadné, když často odjížděl. Brával si
často dovolenou a projížděl zemí, aby si na
šel vhodné místečko, kde bude žít v klidu.
A našel je blízko přívětivého městečka na
středním západě. Útulný starý domek byl
na prodej a cena nebyla přemrštěná. Měl
velkou zahradu se starou studnou. Brzo se
domluvil s majitelem pozemku."Jsem rád,
že odtud vypadnu,“prohlásil majitel Brown.
"Je to komický chlapík,"pomyslil si Horton,
ale už o té věci neuvažoval. Co je mu po
tom!
Vrátil se domů. Když dával výpověd v prá
ci, užasle na něho šéf pohlédl: "Proč tak
náhle? Nejste spokojen se mzdou? Nebo
chcete jiné pracovní podmínky? Nerad bych
vás ztratil."
"Chci se ženou začít nový život. Dost jsme
si našetřili. Přestěhujem se do Kalifornie."

"Nu, tak vás nebudu zdržovat. Přeji vám mno
ho štěstí. Někdy se ozvěte."
"Ano, pane šéfe." V duchu se zašklebil.
V noci Mary zaškrtil a její mrtvé tělo složil do
kufru v autě-místa tam bylo víc než dost.
Ráno odevzdal byt i s nábytkem zprostředkova
teli. "Máte to tu hezky zařízené,"podotkl muž.
"Divím se, že to tu chcete všechno nechat."
"Nebudu se zatěžovat stěhováním. Mám dost pe
něz, aby si nový domov zařídil znovu."
Od té chvíle vystupoval jako svobodný. Doma
nikdo Mary nepohřeší, na novém místě nebudou
tušit, že je sám. Vystupoval jako vdovec. A
svou povahou si sotva získá nové přátele.
Když dojel do nového bydliště, stmívalo se.
Dům stál daleko od polorozpadné studně. Vy
táhl mrtvou ženu z auta a vhodil ji do studny.
"Odpočívej v pokoji, moje mučitelko,"zašeptal.
Život v městečku byl docela příjemný. Nějakou
dobu odpočíval, pak si začal hledat zaměstná
ní. Mezitím upravil dům, dal do pořádku zahra
du, vysázel na ni květiny a zeleninu a nikdo
se o něho nestaral.
Jednou se přece jen objevil jeho soused.
"Jmenuji se Miller,"řekl a podal Hortonovi přá
telsky ruku."Žijete tu sám, že?"
Horton přikývnul.
"Nu, snad k nám někdy zaskočíte na pivo.Jste
vítán. Hrajete šach?"
"Bohužel nehraji."
NAŠE KRIMI
Rozhovor přerušil ostrý hlas se sousedství:
"Johne,kde zase trčíš? Práce čeká!"
Miller se rychle rozloučil. Horton měl pocit,že
mu soused jeho samotu závidí. Litoval ho. Jeho
ráji byl brzo konec.
Jednou se u něho zastavili dva muži a ukázali
mu průkazky ."Policie.Smíme vstoupit?"
"Prosím,"Hortona polil mráz."Snad jsem někoho
porazil autem?"zažertoval.
"Vy ne,"řekl policista a rozhlédl se."
"Tento dům patřil jistému Brownovi.
"Správně. Koupil jsem jej od něho."
"Je mi líto, že jsme vás museli vyrušit,"řekl
úředník,Ale stala se nepříjemná věc. Musíme
prohlédnout celý dům a zahradu - ale uděláme
to co nejrychleji..."
"A také studnu,"připomněl mu druhý policista.
Horton byl blízko mldlobám.
"Dostali jsme oznámení, že Brown zavraždil
svou manželku To
byste o tom tichém
a milém člověku
neřekl, že?
Sám se
okamžitě při
znal . Vho
dil ji do
studny?
Ale - je
vám špat
ně? Vás se
to přece ne
týká?"
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WILLI SMITH

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
K PRAMENŮM STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA

NAŠE BOHOSLUŽBY

PATOM - 17.dubna - 29 .dubna 1995 17
Datum se muselo posunout! V té době je
ve Svaté Zemi nejkrásnější a mírné
počasí! Pojede-li nejméně 40 osob je cena asi 2.000 frs - přihlášek je
už hodně. Cena je na dvoulůžkové pokoje-na jednolůžkové je přirážka 450 frs

AARAU-každou 3.ned. v měsíci v sále pod
kostelem sv.Petra a Pavla,u nádraži-10h
BERN-2.neděli v měs.v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod
BASILEJ-slovenská,i pro Čechy,
Rümelinbachweg, neděle
9 hod
CORTAILLQD-10 km na juh od Neuchatelu
smer Yverdon,'4 .ned.kostel sv.Petra,10 h
CURYCH-každou neděli v kryptě Božského
Srdce Páně,Aemtlerstr.49.
19 hod.
LAUSANNE-v kaplnke Foyer du Serván,Rue
Eug.Grasset, 3.a p.ned.v mesiaci,10 hod
LUCERN - každou 4.neděli v měsíci v
kapli u kostela sv.Karla
10 hod
RUTI-TANN-každou 1.neděli v měsíci v
kapli vedle katol.kostela
v 9,15
WINTERTHUR-v kapli u kostela sv.Ulricha
Seúzacherstr.í.Rosenberg,Tam zve náš
misionář ke mši sv.i katolíky ze
Schaffhausenu - každou sobotu
19 hod
ŽENEVA - každou 2.ned.v mesiaci v kapli
při kostole sv.Terezky,14 Ave Paschier
9,30 h

Na programu je: odjezd z Curyc.hu přílet do Tel Avívu, Nazaret, jezero
Genezaretské, Kána Galilejská, Hora
Tábor, Haifa, Karmel, Mrtvé moře, Jeři
cho, Massada, Jerusalem, Betlém, Bethanle, Els Karem, Eílat, Sinaj, Kláš
ter sv. Kateřiny, Tel Aviv-návrat do
Curyehu. - Program je předběžný'.
Jsou uvedena jen některá významná bib
lická místa pro orientaci.

Data výletních neděli, exercícií,duchovních ob
nov, táborů pro děti a mládež, poutních zájez
dů aj.uveřejníme v KLUBU nebo ,sdělí příslušný
misionář. Na misionáře se také obrate v záleži
tosti křtu, sňatku, sv.zpovědifobvykle před
mší sv.inávratu do Církve, vyučování nábožen
ství, návštěvy nemocných , sv.nemocných aj.

Záloha 300 frs-obdobná v cizí měně
je při přihlášce nutná!!!!!!!!!!!!
Písemnou přihlášku musí podat každý,
kdo se už přihlásil ústně!!!!!!!!!!!!!
resp.telefonicky.
Tištěnou přihlášku pošle P.šimčík.

JMÉNA A ADRESY MISIONARQ
P.Josef ŽIMČIK,&004 ZÜRICH,Brauerstr.99.,tel.01-2415025
P. Anton BANÍK-tamtéž, tel. 01-241502 2
P.Mart in MAZAK - 14,rue Maison-Rouge,
1400 YVERDON-LES BAINS,t.024-222537
P. Alois ONDREJKA-Leonhardstr.45. ,Basel,
tel. 061-6920404 ,_
KAŽDÝ ČTVRTEK SPOL^ÉnSTVI~MODLITBY
19,45 mše sv.s krátkou přemluvou,
po ní modlitba růžence v kostele
sv.Dona Boská v Curychu.
PFVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI MŽE SV.
v kapli Božského Srdce Páně,
Aamtlerstr ,49._________ v 19,3p\>^
P.šimčík rád navštíví naše nemocné dcma či
v nemocnici. Upozorněte ho na ně a je na
něho!

Přesný program obdr
ží přihlášení.
Přihlášky:
P.ŠIMČÍK,Curych
adresa
vedle

Počet míst je omezený a zájem je velký

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA VE WINTERTHURU
12.listopadu.

Kdo chce přijmout svátost křesťanské
statečnosti-biřmování-ať se přihlásí k
přípravě u P.šimčíka. Biřmovat bude Otec
biskup J.SkaRVADA na pouti v Elnsiedelnu
Kniha Karla Kukala se jmenuje Deset
křížů
Ve vlasti vyšla kniha o spoluzakladatelce/se sv.Donem Bosko/řehole P.M.Pcmocnice křesťanů :M.D.MAZZARELI£VÁ-žena vče
rejška i dneška. 300 str. a kniha
P.Josefa Koláčka:STŘÍBRNÝ A ČERNÝ
původní dokumenty o kulturní a nábožen
ské činnosti Jezuitů z doby po bitvě na
Bílé hoře. 208.str. Obě knihy doporuču
jeme.

MALOMOCNÍ V TANZÁNII
"JEN V UBOHÝCH MŮŽEME BOHU NĚCO VĚNOVAT! "
Tuto větu sama prožívám. Boha mohu obdarovat jen tím, že pomáhám nemocným. Tak se ten, kdo díva', stává' obdarovaným a my, co
jsme obdarovaní, se stáváme da'rci. Jak sfastna' výměna! Proto i
všem, kdo na'm pomáhají, děkuji jměnem našich nemocných.
Boha v jeho velkorysosti nepřekonáme. Denně připomínáme Bohu,
dárci všeho dobra, vaši dobrotu. Ví o Vašich záležitostech, o
vaší nouzi, o vašich potřebách. Odmění Vás s božskou mírou!
Asi se divíte, proč se ozývám. Modlila jsem se a prosila o vy
střídaní. gřišla s.Leona z Brazilie. Těžko se z brazilská kul
tury přizpůsobovala africkým poměrům. K tomu obtíže s jazykem.
Naše představena' poža'dala s.Leoni, aby vypomáhala v Angole pře
pracovaným sestrám-a s.Leona svolila. Tam se mluví portugalsky
jako v Brazílii-tím odpadly obtíže s řečí. Vedení stanice pro
malomocné' převzala s.Veronika. Pracuje se mnou 20 let. Ja' jí
ted vypomáhám. Jak dlouho ještě? V březnu mi bylo 82 let!
KAŽDÍ DEN JE MILOST!
CO SE V POSLEDNT DOBE V NAŠÍ OŠETROVNE SV.ALZBETY DELO?

Z lékařského hlediska to byl dobrý rok. 173 nemocných se uzdra
vilo a vra'tilo domu.78 je na tom tgk, že stačí ošetření lékargm doma. 25 nemocných z různých důvo
du ošetřování přerušilo. JedenQzemřel.
KoncemQroku bylo u nás 207 mužu g 48
chlapců, 201 žen a 36 dívek-na lůžko
vém oddělení celkem 491 - o 37 víc než
loni. Čtvrtina je z Mozambique. Minulá
léta byly skoro dvě třetiny muži a
chlapci, zbytek ženy. Nyní je počet
skoro stejný, ^sou ovšem obtíže s ubytováním, u mužu je místa dost, v žen
ském oddělení je ho nedostatek.
Mnoho žen má skvrny a uzliny malomo
cenství na tvářích. Jejich uzdravování
je pomalejší. Nejmenší-Sabině-jsou asi
3 roky, nejstarší-Musa Jbrahimě skoro
80 let. Většina pacientů je přes 60
let. Hl.u starších mužu přistupují k
malomocenství i jiné obtíže.

LONI JSME MELY PRVNÍHO NEMOCNÉHO AIDS

Karel Kryl

DĚKUJI

18

Stvořil Bůh ratolest
bych mohl věnce vázat
Děkuji za bolest
jež učí mne se tázat
Děkuji za nezdar
jenž naučí mne píli
bych mohl přinést dar
byť nezbývalo síly

Děkuji za slabost
jež pokoře mne učí
Pokoře pro radost
Pokoře bez područí
Za slzy děkuji
Ty naučí mne citu
k živým, již žalují
a křičí po soucitu

Pro touhu po kráse
děkuji za ošklivost
Za to, že utká se
láska a nevraživost
pro sladkost usnutí
děkuji za únavu
za ohně vzplanutí
i za šumění splavu
Děkuji za žízeň
jež slabost prozradila
Děkuji za trýzeň
jež zdokonalí díla
Za to, že miluji
byť strach mi srdce svíral
Beránku, děkuji.
Mamě jsi neumíral.

Děkuji. Děkuji. Děkuji.

NOVIN K Y

Jmenoval se Mtal imbo-tj.železný kůl.Pochází sice odtud, ale
"Všechny církve jsou nutně
dlouho žil v Daressalaam. Měl nejhoršíQuzliny, co jsme tu kdy intolerantní a nelidské. Kato
měly. Rychle se uzdravoval. Za 9 měsíců však dostal vysokou ho lická Církev je hruznýpříklad,"
rečku a na slabinách hnisavý vřed. Antibiotika nepomáhal a. Udě řekl M. Bruns, stát.sekretář u
laly jsme zkoušku na AID^,byla kladná. Když jsme mu to řekly, něm.spolkového soudu a člen
chtěl za každou cenu domů. Vyhledal domorodého kouzel nika, jak Ekumenické pracovní skupiny
"homosexuálové a církve."Pro
jsme tušily, a brzo zemřel.
ti tanuto rouhání se postavil
Když se davala krev v nemocnici sv.Benedikta v Ndande, 18,5
jediný německý biskup-J.Dyba!
proč.byla kladna'. Krev dávají jen muži, ženy jsou preti'žene'
prací. - R.1988 bylo kladných 0,5 proč.-za 5 let 18,5 procent. "Co ie nepodarilo Hitlerovi,da
Na začatku r.1990 byla většina nemocných z Daressalaamu a j. ří ó e dnu židům i amým,"řekl
měst. Teč zachvátila nemoc většinu obyvatel. Zatím se nemoc hl.rabín ve V.Británii, Vr.Jon.
Sack. židé ií čaito berou nežlzastavit nedá. Je to Boží dopuštění!
Bylo tu dlouhé období sucha. Zažila jsem za svého pobytu od r. dovky, ty židovikou víru odmí
1945 r.1990 první krupobití. Plantáže ořechovníkú b^ly zničene tají a dětí až ie necítí židy.
ale lidem to neuškodilo. Působí to vykácování stromu. Bojíme Od r.1950 ie změnili počet židu
z 450 tli.na 300 tli
se dalších katastrof. Modlete se za nás! S.LIAa s.VERONIKA

Poslední muž
Schylovalo se k půlnoci. Pustou ulicí profičelo osobní auto a zabočilo na parkoviš
tě. Z vozu vystoupili tři muži. Čtvrtý se
také pokoušel vylézt, ale nemilosrdně ho
zatlačili zpět na jeho sedadlo.
"Puste mě,"žadonil a zoufale šermoval
rukama.
"Bud zticha," dostal odpověd.1!Víš sám dob
ře, že tu musíš zůstat. Tak nedělej draho
ty, stejně ti to není nic platné."
"Pospěšte si,"řekl první,"když nemá rozum
svažte ho a hotovo! A ty opravdu už mlč,
nebo to ještě někdo uslyší a bude zle."
Pro jistotu mu ještě prelepili ústa širo
kou náplastí ruce mu svázali za zády a po
tom mu pevně spoutali nohy. Všechno pro
běhlo tak rychle, že si toho nikdo ani
nevšimnul.
Když noční policejní hlídka procházela ko
lem parkoviště, naši tři muži už byli dáv
no pryč. Strážník si sice všiml nehybně
sedíčího člověka,. ale protože byl ve stí
nu, nevěnoval mu pozornost. Šel klidně
dál. Teprve při druhé obchůzce mu bylo
divné, že muž stále sedí na stejném místěPřistoupil k oknu a zaklepal na okénko:
"Haló, haló". Odpověd nedostal. Posvítil
si baterkou do vozu a teprve není viděl,
že muž je spoutaný.
"Kdo vás přepadl?"vyzvídal, když mu strhl
náplast z úst."Počkejte, hned zavolám
kolegy..."
"Ale ne, co vás napadá,"zamumlal muž,"ne
dělejte si sťarosti-to není třeba."
"Jak to? Co se stalo?"
"Neprepadli mě bandité, ale jsem obět
dopravních předpisů!"
"Copak? Přihnul jste si? Nebo se zblázni]!'
"Ani jsem si nelížnul,"odpověděl smutně.
"Zato kamarádi šli oslavovat do nočního
podniku. Někdo musel zůstat střízlivý,aby
ty opilce odvezl. Los připadl na mě..."

K. LEPEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mojžíšův bratr
Ostrov
Lid. okraj
Léta (Páně) latinsky
Okamžitě
Vyrážka
"Mně" latinsky.

A.Praotec Izraelitu
B.Farizej, s kterým
mluvil Kristus o víře
v noci.
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"Jak se mají chovat lidé na návštěvě?11!
"Tak, aby se hostitel cítil jako doma!11.
Pařížský řezník hodí na váhu maso:"Tak
to by bylo tři franky padesát!""Není di
vu, při dnešních cenách papíru!"
'Cím chceš být, až vyrosteš?"ptají se Kar
líka."Žebrákem. Ten celý den jen leží a
nemusí pracovat.""A ty, Frantíku?""Já
učitelem. Pořád se zlobí a často má
prázdniny.11
V podniku se rokuje, má-li se zavést
přestávka na pití kávy. "Jsem proti,"
hlásí pan Novák,"je to jen zastírací manévr, abychom při práci nedřímali."
K lékaři přijde pacient, bledý jako křída.
Ten se zděsí:"Vždyť jsem vám říkal, že
smíte vykouřit jen tři fajfky denně.""To
jsem dělal. Jenže já předtím nekouřil."
Muž se vrací z lovu s plným batohem.
Manželka se raduje:"Tak jsi přece něco
zastřelil!A kde je pes?""V batohu."
Lord ukazuje hostům své úlovky. Zamyš
leně se zastaví před kůží ledního medvě
da. "Toho jsem ulovil na polární kře.
Stáli jsme proti sobě a bylo jasné - bud
on nebo já.""To jste měl štěstí, že jste
zastřelil medvěda. Kůže z vás by nebyla
zdaleka tak pěkná."
Na břehu řeky sedí rybář. Jde kolem ko
lega a ptá se: "Tak co?Koušou?" "Koušou."
"Tak si sednu vedle vás, abych také ně
co chytil. ""Nemyslel jsem ryby, ale koušou komáři."
Lord Bluebird si potrpí na formu. "Jamesi,"říká sluhovi, "právě jsme se s lady
pohádali. Podejte mi plášť, klobouk a hůl.
vyhledejte ve slovníku nějakou nadávku,
vykřikněte ji v pokoji mé ženy a pak
bouchněte silně dveřmi."
"Nebylo by mi zle,"vykládá starší žena
své přítelkyni z mládí,"kdybych nemuse
la živit tři manžele." Přítelkyně se zdě
sí: "To jsi byla třikrát vdaná?""Ne, ale
musím živit svého manžela a manžele
svých dvou dcer."
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JAK JE TO U VÁS S KRITIZOVÁNÍM 12.Na

nesprávný názor, tj. jiný než
máte vy, reagujete bez rozmyslu,
1.Vyslovíte se k situaci jen když se
rychle, nepředložené?
ano 0 ne 1
vás osobně dotkne nebo vám
13.Vyhnete se lidem, resp.problémům,
uškodí?
ano 0 ne 1
které nesouhlasí s vašimi
2.Mluvíte při kritice netrpělivě nebo
názory?
ano O ne 1
posměšně?(Zeptejte se raději
druhých)
ano 0 ne 1
OHODNOCENÍ:
3.Chcete-li hájit druhého, seznámíte
13-10: umíte taktně a pokorně kritizovat.
se nejdřív důkladně s okolnostmi?
Vaše kritika druhého nezraňuje.
ano 1 ne O
9-6:
někdy vám něco ukouzne. Snažíte se
4.Říkáte často:"To jsem věděl!""Byl to
názory druhého pochopit a správně
můj názor.""Proč jste to neudělali
ohodnotit-aniž byste ho ponížili.
tak, jak jsem chtěl?"
ano 0 ne 1
5-4:
dávejte si pozor na jazyk, kritizujte
5.Dokážete přiznat svůj omyl? ano 1 ne 0
po zralé úvaze, neznáte-li sami odpo
6.Srovnáváte se často s druhými a
věd, zeptejte se odborníka nebo dru
zařazujete se nad ně?
ano 0 ne 1
hých, kteří jsou rozvážnější
7.Snažíte se ospravedlnit své chyby
3-0:
raději vůbec nekritizujte, jinak si
násilnými důkazy?
ano 0 ne 1
uděláte zbytečně mnoho nepřátel.
8.Umíte naslouchat kritice druhých a uva
žovat, je-li oprávněná?
ano 1 ne 0
9.Často se rozčilujete nad
KTERÝ ČESKÝ SVETEC JE V OFICIELNÍM
maličkostmi?
ano O ne 1
SEZNAMU SVATÝCH?
10.Umíte bez poznámek a skákání do ře
VYŠLA ČESKY TAKÉ SUMMA TEOLOGICKÁ
či naslouchat druhým?
ano 1 ne 0
JEDNO Z HLAVNÍCH DÉL STŘEDOVĚKU?
11.Vyjadřuje váš obličej často nega
Kdo ji přeložil, kdo ji napsal, kolik má svaz
tivní city? Zlost,vztek ap.anoO ne 1
ků a ke kterému řádu patřil

autor?

"Co nedokáže politika,
musí doplnit láska!"
Paul CLAUDEL

"Největší slaboši jsou
ti, kdo se považují
za silné."
Maurice BLONDEL
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