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autorka detektivních románů řekla:"Kritické schopnosti v člověku jsou víc vyvinuté než schop
nosti tvůrčí." F.X. Salda tyl vynikající kritik, ale špatný spisovatel.
Mnozí kritizujeme rádi.Ne ovšem sebe-ale druhé. A to i tehdy, když o člověku nebo věci vine
málo. Proč je v člověku sklon ke kritizování-většinou negativnímu? Cítíme totiž vnitřní uspo
kojení, že jsme lepší než ten .druhý. Na své chyby ovšem zaponínáme nebo je omlouváme.
Kristus řekl:""Pokrytče! Odstraň nejdříve ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vi
dět, abys mohl vyjmout svému bratrovi z oka třísku."/Mt 7,5./
Dále máme pocit, že věci, problánu rozumíme, že máme bystrý postřeh. Ale ani ten nejbystřejší
člověk nenůže dokonale posoudit druhého-nezná všechny okolnosti. Je ten člověk dědičně zatí
žený? Jaké má sklony? Výchovu, názory, pohnutky,utrpení, minulost? Víme málo o sobě, natož
pak o druhém. Kdyby se druhý pokusil kritizovat naše chyby, hned bychcm měli po ruce plno
cmluv:"Jsem předrážděný z přemíry práce! Už mám takovou povahu. Tak mě rodiče vychovali. Ne
myslel jsem to zle. Kdybyste prožili to, co já, nebyli
byste lepší..." A tak dále a tak dále.
Když Jidáš líbal Ježíše, aby označil vojákům, koho mají
zatknout, oslovil ho Pán:"Příteli..."/Mt 26 50/. To do
jalo Jidáše tak, že si zoufal. Nevěřil, že by mu Pán
odpustil jeho zradu a oběsil se.
Jak my-třebas v duchu-oslovujsne své nepřátele? Ba i ty,
kdo nám neradi ublížili? Máme pro ně tolik anluv, kolik
bychom měli za stejných okolností pro sebe?
Apoštol Pavel byl vzdělaný a zkušený muž. Z jeho listů
vidině, jak bystře a nestranně posuzoval sebe-ale u dru
hých byl velmi opatrný. Obvykle nejdříve pochválil je
jich dobrou vůli a dobré vlastnosti-pak se zmínil o je
jich nedostatcích.
Rodiče ovšen musejí pokárat a někdy i potrestat děti.Dě
lají to neradi, ale jak musí lékař operovat bolestně ne
mocného, aby se uzdravil, tak musejí milující rodiče po
trestat děti, aby z nich vyrostly charakterní lidé.
Takový postoj, jaký máme k chybám svých dětí,máme mít i
k chybám druhách. Ne je bezmyšlenkovitě, tvrdě odsoudit,
ale pečlivě prozkoumat příčiny jejich nedostatků a diplo
maticky- jako sv.Pavel-jim pomáhat. Vycítí-li druhý, že
ho máme rádi, příjme naše upozornění rád a bude ho to i
léčit. Jinak rozjitříme ránu, o které stejně dobře ví,a
uděláte si z něho nepřítele. A co je horší-i nepřátele
té víry, kterou vyznáváte.
Jaký postoj měl soucitný žid k svánu nepříteli, Samari
tánovi?/!^ 10,33/. Splnil radu Páně:"Co chcete, aby li
dé dělali ván, to dělejte vy jim. "/tát 7,12/.
Pak vám budou mít všichni rádi.
Vaše redakce.

o současnán stavu jezuitů. 2.O činnosti jezui
tů při nové evangelizaci. 3. 0 vztazích jezui
tů k jiným skupinám a vyznáním. Konference
skončí 25.března. České jezuity zastupuje proOd 11.-21.1.navštívil sv.Otec některé země v vinciál P.j.Čupr. Na světě je asi 23.000 členů
Asii. Napřed Manilu, hl.město Filipin, kde
řádu, podstatně méně, než před 30 ti lety.
je největší procento katolíků. Na setkání při 1/ CaAtelgandolfau u ŘZma ik^nLií 1.1 .t.r.171.
šlo přes milión věřících. Vlastenecká církev mezinár. kongres ieminarZótu z hnutZ Focolare.
Číny poslala na SETKÁNÍ" MLÁDEŽE DO MANILY 24
Mamět: Aby vlZchni jedno byli.-Bylo tam 850 ievýznamných katolíků. Byla tam skupinka k na minarZitS. a 50 fcomátortfi z 81 zemZ. 1 če-ófcé
ší vlasti. Kard.Jaime Sin prohlásil, že pod a Slovenské republZky přÁllo 116 boho&lovcu.
le jeho informací už nejsou katolíci v Číně
Bylo tam i několik pravoslavných a anglikán
pronásledováni-ale jestli věrní Římu nebo
ských studentft. teologie.._____________________
vlastenečtí?Agentura Asian-News hlásí,že ne-- Pravoslavná farnost u katedrály Nanebevstoupe
dávno zmizeli 2 čínští-věrní biskupové beze
ní Páně v Uljanovsku-původně Simbirsku-rodišti
stopy.Pak navštívil Papuu-N.Guineu, kde 16.1. Leninově, jmenovala sv.Otce čestným členem. Dě
v Port Moresby blahořečil ženatého katechiskují tak za dar 10.000 dolarů na stavbu kated
tu Petra To Rota-byla při tem i jedna dcera
rály, zničené kemunisty. Město leží asi 700 km
s vnukem-měl tři děti. R.1944 mu Japonci za na východ od Moskvy. R.1870 se tu narodil
kázali činnost, ale vykopal si jeskyni a tam V.L.Uljanov-Lenin. Název města změnili r.1924.
pokračoval-křtil, učil víře atd. Japonci
Pražsky arcZb.kard.Ulk dekuje proitřednZctvZm
chtěli u místních kmenů uzákonit mnoboženstvi RV trn, kdo mu blahopMli k vánocům a N.roku.
a s tím nemohl katolík souhlasit. R.1945 ho
Boloňský arcib.kard.Jakub Biffi prohlásil v
japonský vojenský lékař usmrtil injekcí-bylo promluvě koncem adventu, že Italové se stávají
mu 33 let.-Dále jel sv.Otec do Colomba na Srí národem lehkověrných. Ti, u nichž ochabla víra
Laňce/Ceylonu/, kde žije 8 % katolíků a je
nejsou ani schopni správně uvažovat. Mnozí ne
většina budhistů. Proti jeho návštěvě se
rozeznají už rozdíl mezi pravdou a lží, lid
postavili vedoucí tří budhistických středisel skostí a nelidskostí. Přestali věřit evangeliu
v Colombu-papežovu návštěvu považovali za
a věří horoskopům, v mimozemské bytosti,titul 
"urážku"budhismu, protože v nové knize hovorů kům novin, televizi ap. Místo víry se rozmáhá
se sv.Otcem prohlásil papež, že budhismus je
sektářství a pověry. Media se snaží přesvědčit
ateistický-což je pravda-budhisté nanají
lidi, že hřích neexistuje a že je dovoleno
osobního Boha-jen nirvánu. Vzdor výzvy k boj všechno. Následek-šíření duševních a nervokotu přišlo na setkání 300 tis.lidi.Na Srivých chorob.______________________________ _
Lance vyšla díky Pcmoci trpící Církvi Dětská
f prosinci byl v USA odsouzen Paul
bible v cignalském jazyku a do tisku se při Hill[22), protože zaAtheLUL lékaře, který pro
pravuje nedělní misál. Filipinsky parlament
váděl potraty. Proti potštátům se postavil. i
obnovil na neomezenou dobu povolení-koncesi
francouzský opat Vom Gerard._________________
Radia Veritas, jehož vysílání řídí svaz
Konvertitka a psycholožka Christa Msves oslaví
asijských bisk.konferencí a vysílá nejen v
4.3.své sedmdesátiny. K tanu natočili 55 min.
celé Asii v 15 ti řečech-ale je slyšet i v
film o jejím životě a díle. Konvertovala 1987.
Rusku a na Ukrajině.
Napsala 78 knih a měla 2500 přednášek. Její
19.1.blahořečil v Sydney-Austxálie řeholnici knihy vyšly v 11 ti řečech-i čínsky a japonsky
Mary MeKillopovou.
S mag.A.Dillon vydala knihu:Hochsorrmer Abkehr
Příští cesta sv.Otce vede do USA, kde promlu von Zeitgeist-Aufbruch zur Zukunft.__________
ví v OSN v New Yorku u příležitosti 50 let
Rakouský nuncius arcib.Vonato Squicciarini pro
existence OSN. Navštíví státy New Yersey
testoval u rakouské teZzvZze proti vysZlánL
/Newark/ a Maryland /Baltimore/ .Na jeho zdra hanobZc.li ^ilmí-hZ.Posledvú. pokušení Kristovo,
votním stavu závisí návštěva České a Slo
který doporučoval dokonce ofiZcZelních časopZs
venské republiky a Némscka. Tři cesty do
linecké diecéze._____________________________
Afriky zatím odložil.__________________
V Yamassúkro na Pobřeží slonoviny, v mariánské
Plotu ze. bnltiky televiint kanat 4 vyi-tlaZ
svatyni se konal 3.světový den malomocných a
hanLivý pAogham o M.Tereze, rozhodla ie ňada trpících. Den zavedl sv.Otec r.1992._________
fainem, že nebudou zadávat tomu.to kanálu ime
l/ prosZncZ ^e setkalo v Moskvě 128 pravoslavráty.-UÍAionáXky láiky k bližnímu pů&obZ ve
ných bii kupu a patriarcha Alexej ii .prohlásil,
100 zmZch, maji 500 ótXediiek a pečuji o
ze pravoslavná církev musZ zahájit misijní
pul mil.rodin.___________________ _______ činnost a vyučování náboženstvZ na školách.
5.1.začala v Itálii 24.konference jezuitu za V Etiopii se hlásí do seminářů tolik kandidátů
účasti 233 delegátů z celého světa. Mluvčí
že je nanohou ani všechny přijmout. V Mis Abe
P.de Vera řekl, že se bude jednat o 3 námě
bě vedou seminář s 185 ti bohoslovci ze všech
tech: 1.0 základních charismatických darech a diecézí kapucíni.________________ _
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kteří uměli lépe snášet obtíže. Trápila ho touha
po Francii, chtěl učit mladé lidi, najít zase mír
duše, čistotu a pořádek, které by ovládaly jeho
Willa Catherová vypravuje v knize Stíny na ' ducha a duševní schopnosti. Ve Francii by zase
úskalí o životě prvních osídlenců francouzské' nabyl všeho, co mu chybělo, a velitel v Quibecčásti Kanady koncem 17. st. Také o statečných ! ku mu radit, aby se vrátil.
misionářích,šířících katolickou víruu Indiánů, KONEČNĚ PŘEMOHL TOTO POKUŠENÍ.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Na den Božího Těla,když už pracoval pět let v
Chabanel byl profesorem řečnictví a miloval
Kanadě a bylo mu třicet pět let, zvítězil v tomto
jemnost a kulturu života. Jeho život v Kana boji. V misii Saint Mathias, před Nejsvětější svá
dě byl dlouhým řetězem zklamání a pokoření. tostí, slíbil, že stále setrvá v Hurónské misii
Ač ovládal řečtinu a hebrejštinu, mluvil špa (perpetuam stabilitatem). Tento slib potvrdil
nělsky i italsky, nemohl se naučit huronštině písemně a opisy rozeslal bratřím v Quebeku.
Pět let usilovně studoval, a ještě nebyl scho
ROZHODL SE,ZEMŘÍT V DIVOČINĚ.
pen kázat či mluvit indiánsky. Dostal se jako
Na smrt dlouho nečekal. Po dvou letech zpusto
pomocník P.Charlese Garniera na misie Tobašili misii Saint Jean Irokézové. Neví se přesně,
ků. Ten, zdaleka ne tak učený, mluvil huron
jestli zmrzl na útěku lesem, nebo ho zavraždil
skou řeči iako rodilý Indián.
nevěrný novokřtěnec pro skromný majetek, kte
PONIŽUJÍCÍ NESCHOPNOST naučit se jazyku,
rý si nesl na zádech.
byla jedním z mnoha pokoření ubohého Otce.
SOTVA
KDY ČLOVĚ OBĚTOVAL KRISTU VÍC
Nemiloval divochy. Všechno na nich mu bylo
než Otec Noel Chabanel; mnozí dali vše, co mě
odporné a hrozné; jejich špína, nemravnost,
krutost. Zápach jejich těl ho přinutil k zvra li, ale málokdo měl toho tolik k oběti, co tento
cení. Nepodařilo se mu pocítit trpělivou lásku statečný a tělesně i duševně mučený vzdělaný
misionář.
k nim-jedinou útěchu misionářů. Mučil ho
SNAD VE VZPOMÍNCE NA JEHO UTRPĚNí
hmyz a moskyti-pasoucí se na jeho těle,kouř
složil jsem sám také slib stálého setrvání. Pro
a zápach v divošských wigwamech. Aby se
naučil jejich řeči, žil s Indiány, spal v jejich ty, kteří nejsou od přírody vytvalí, kteří maií
kromě své lásky a oddanosti novokřtěncům i ji
příbytcích z kůry, plných psů a špinavých
né náklonnosti, je to snad nejjistější způsob,
divochů. Často si lehl do sněhu, kde byl
ovšem v nebezpečí smrti-pak si vlezl do sta jak vytrvat. Má obět je nepatrná ve srovnání
nu. Jídlo se mu tak hnusilo, že se skoro stá s jeho nesmírnou obětí. Uměl jsem se naučit
všem indiánským nářečím. Mám domov, kde se
le postil. Po psím masu se mu vždy udělalo
mohu aspoň o samotě pomodlit. Mohu jej udržo
špatně, a po žitné kaši, vařené ve špinavé
vodě, v špinavých kotlích, zvracel; tak pro vat v čistotě a hlad mám jen málokdy - snad
náhodou na cestách, které musím za svými oveč
síval ženy, aby mu daly do hrsti trochu ne
kami konat. Ale Noel Chabanel!
vařené mouky, a z toho žil.
ZCHLADNE-LI KDY NASE VÍRA
HURONŽTÍ NOVOKRTENCI BYLI SUROVÍ",
k němu víc než k Otci Carnierovi. Pohrdali
vzpomeňme si na něho. Jak je možné, že je
jím pro jeho neschopnost naučit se jejich ja
dnes ve Francii tolik lidí, kteří pochybují o
zyku a jistě vytušili jeho nesmírnou citlivost, jsoucnosti Boží, když slabé lidské bytosti
neboť využili každé příležitosti, aby ho ura
mohly tolik vytrpět z lásky k Němu?
zili. Ve wigwamu neúnavně opakovali sprosto 00000000000000000000000000000000000000000000000
ty, jen aby ho ranili. Jednou, když se po
1 pro nás je to povzbuzení, vytrvat tam, kam
dlouhém hladovění vrátila lovecká výprava,po nás Kristus povolal. V rodině, ve svém povolá
zvali ho k hostině na maso. Když zhltl maso
ní - i ve svém poslání - které nám svěřil
ze své mísy, vytáhli z kotle lidskou ruku,
sám Kristus. Zradíme-li toto poslání - cítíme
aby mu ukázali, že jedl irokézského zajatce.
prázdnostu, jako kdyby náš život byl zbyteč
Udělalo se mu špatně, a oni šli za ním do le ný. Stejně, tako tento misionář - vnějšími těž
sa, aby se mu posmívali, když zvracel.
kostmi a vnitřní pustotou - trpělo mnoho lidí,
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TĚLESNÉ STRASTI HO MUČILY NEUSTALE až do konce života. Ale ještě víc ho mučila
myšlenka ZE HO B0H OPUSTIL. Na to mys
lei skoro bez ustání. Všichni misionáři mají
občas tuto obavu, ale Chabanela neopustilo
toto mučednictví vůbec. Po celou dobu,
kdy žil v lese, cítil, jak se zraňuje
každý z jeho pěti smyslů.
Nikdy neměl jistotu, že
Bůh je s ním. V těchto
dobách zoufalství ho stá
le pronásledovala poku
šení, hlavně touha po
vlasti-po Francii. Chtěl
přenechat misii kněžím.

vzory máme v nesčetných světcích a světicích.
A vytrvali - vzdor všemu!
Vytrvala mladičká sv.Terezička od Ježíška - je
jíž vlastní životopis zkomolily představené a
udělaly z ní cukrovou panenku zatím co to byla statečná, vytrvalá
žena.
Pro její statečnost ji postavila Církev
na oltář - jako OCHRÁNKYNI
MÍSII - i když svůj klášter ve
Francii nikdy neopustila.
LÁSKA SE ČASTO RODÍ
UPROSTŘED ZLA.

"Já ie tu-přei těch
ivých 15 let...itále
jeitě vrtím na lÁle
V Sem jsem vsak videi dvíve pro sebe pro- >
Páně. Jime tu. teči 3.
spěch, na to se ted kvůli Kristu dívám ja-\
Já dělám toho třetí
ko na škodu. Ano, vůbea vseako to povazuji^
ho v pozad/, ale neza škodu ve srovnání s oním nesmíme oen- j
jiem ten černý. Tech
nym poznáním Ježíše Krista, svého Pána
i
cenných je ta doit a
/Fil 3, 7-8/.
j
dobře ipola vycházíme, nikdy jim neměl
Na světě je tolik krásných věcí a hodnot,a
rasové předsudky.
člověk má jen jeden život a jednu náruč.
Slunce je ta zaie
Nemůže obejnout všechny a všechny si na
nad naZími hlavami,
vždy nechat. Když objeví něco vzácnějšího
je léto a neimírné
a krásnějšího, opouští předešlé. To je
výkupná cena, kterou platí"neklidné srdce" ■vedro. Venně leje a pak teplota ipadne a noci jiou
■chladné a musím do kanafaaiu a pod deky. Jg ta mnodokud nespočine v Bohu. Je to volání k
:ho iilných a nebezpečných chřipek a zápalu plic,
vyššímu a dokonalejšímu...
Je to zápas mezi ztrátou a ziskem, ztráta '.jež pak je těžko léčit, neboi léky jiou tu itrašně
'.drahé a ne vždy zaberou.
bolí a zisk těší. Původní zisk se může
proměnit v ztrátu. Když člověk najde zako Stále jeltě nás tíží iilná propaganda amerických
paný poklad nebo vzácnou perlu, prodá vše, iekt: zde, v naZÍ faarnoiti, je jich ou>i padeiát.
co má a koupí pole, kde je poklad zakopaný Přesto ale, díky Pánu a neumo mé dřině z nali i tra
ny tu Církev kontroluje asi 90 proc.obyvatel. Také
a prodá všechno, a koupí vzácnou perlu.
Díky tobě, Pane, za požehnanou nespokoje nale místní vláda (municipální, tedy třetí po fede
rální a itátní)je v naZích katolických rukou, ale
nost s tím, co jsem dosud získal a už i
ztratil, ne bez bolesti, nebot tak mě při ne vZe funguje, jak bychom ii přáli. Brazilci jiou
liknaví v prácí a to Církev doit kompromítuje. Sko
pravuješ na největší ztrátu a největší
ro by bylo lépe, kdyby vláda nebyla nale. Je jaizisk; ZTRATIT SEBE A ZÍSKAT TEBE. Kdo se
nezřekne sám sebe, nattůže být mým učední- i né, že i já jiem trochu píchl, aby byla. Jiem tu
kem./Mt 10,37-39/. Sv.Augustin při pohle- už 40 let a jakií "muiejní kui", Vo politiky ie
ale nemícháme.
du zpět si vzdychne:"Pozdě jsem si tě
Máme ted nového, zvoleného preiídenta Unie, který
zamiloval, má lásko, má nádhero!"
Předmětem Pavlova - i mého - zisku je"vznei nevstoupil v lednu 1995-Fernando Henrique Cardoio,
šenost"poznání Ježíše Krista. Bez poznání i bývalý bojovný komunista v mládí. Jeho otec byl
Ježíše Krista jsou všechny ostatní vědanos; generál vojika, jeho děd dokonce marZál. On byl
ti stranou. Mnoho víš, mnoho poznáváš, má černou ovcí rodiny. Pak muiel do Cíle, utéci před
lo věříš, málo miluješ. Nejde tu o proti- ! vojenikou vládou(21 let vojenikých vlád). Učil í
klad poznání Ježíše Krista a poznání světa ve Francii na universitě, kde itudoval německý ko
rnou! Bendittlten žid, co pak uvedl do pohybu farana jeho dějin, ale o poznání Krista jako
couziké studenty). Pak ie vrátil na všeobecnou
Vykupitele světa a smutných dějin světa.
Proč si plnit hlavu zbytečnými vědomostmi | amnestii a učil v Sao Paulo na tamní universitě.
Po zvolení nejel do USA, jako vZíchni dříve před
a srdce přechodnými sobeckými vztahy,ruce
unavovat námahami, když neslouží Kristu a ním, ale do Moikvy, Leningradu a Prahy, kde pobyl
v Kristu jeho bratřím?Kdybych tak hodnotil aií týden a navZtívil i Terezín. Také v Bonnu byl,
své zisky a ztráty, nebyl bych dnes tako- i ale jen naikok. Američané to doit těžko nesou,ale
Brazílie o dolary neitojí - denně 1-3 miliardy pří
vý chudý.
Jenže"Filipe, jak dlouho jsem už s vámi a liv v dolarech, jenech aj.
Loni byl po nějaký čas ministrem fainanci ioučainé
neznáš mě?"/Jn 14.9./
vlády a zavedl novou měnu,tzv .real.
Už není moc času na ztrácení. Už je možný I
Ten plaXÍ teči za amer.dolar už jen
jen poslední zisk:"Kdo bude chtít zachovat;
85 centíl reálu. Proto ie inadno zvo
svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí
lil!Byla už infalace kolem 50 proc.
svůj život pro mne, zachová ho." /Mt 10,39/
měiíčně a hrozil zmatek v hoipodářJe tolik knáiných věci a hodnot na ivětě,
itví. Je tečí klasa. A velmi bohatý,
a člověk má jen jednu náruč a jeden život,
Na komunismus hledí jako na"nemoc
a to už ani. ne celý. I dne* muiim něco
mládí".Ale oni ie umí mas kovat ja
ztratit, abych zLi kal Tebe'.
ko v Polsku a MaUarsku, kde už jiou
P.Andrej DERMEK, SDB:CHLIEB A SLOVO
u vesla jako v Pobaltí, l/Zak víte.
U nás doma i nad takoví voli jeZtě
nejiou, aby ie dali oblafanout...
VZÍT duŠI pokoru je stejnÉ jako vzít mĚstu
BRASILIE
hradby.
p.j.doubrava

NEJVĚTŠÍ ZISK

DOPIS

Z
BRAZILIE
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LD. uveřejnila rozhovor s RNDr.Jiřím GRYGAREM z Fysikálního ústavu Akademie věd ČR.

jak se dá sloučit přírodní věda s
náboženskou vírou?
Zdá se, že je jakési napjetí mezi vědou a vírou.;
Asi v tom zahrál neblahou roli proces s Galileo ;
Galileem. Byl to přírodovědec, matematyk a fy-;
sik a dostal se do potíží s církevními autoritami;
Octnul se před církevním soudem. Loni se uká-;
zalo, že to byla chyba a byl rehabilitován. Po- ;
važovalo se všechno, co je v Písmu, za vědec- ;
kou pravdu. Galileo však vycházel z toho, že
nejkrásnější model sluneční soustavy je ten, ve ;
kterém je Slunce uprostřed-a ne země. Ukázalo
se později, že princip jeho krásy byl správný, ;
i když, popravdě řečeno, nemohl to tehdy Galilei církevním Otcům dokázat. Byla to jen jeho
domněnka. Ze na to přišel, to bylo geniální.
Myslím, že kdybychom dnes obešli lidi a ptali
se jich, jaké mají důkazy o tom, že Země obíhá
kolem Slunce, zjistili bychom, že jim důkazy
chybí. Není jednoduché to dokázat, vždyť vidí ;
na vlastní oči, jak Slunce obíhá kolem země.
Z tohoto historického problému vznikla řada
nesnází, ktpré vediy hl.v I9.st.k zdánlivě nepře-konatelné propasti mezi vědou a vírou. Zpátečník
věřil v Boha, pokrokový člověk ve vědu. Dnes to;
vypadá tak, že mezi oběma problémy nejsou a
nemohou být rozpory, každý má svou oblast.
čili každá je o něčem jiném?
Ano-každá je v jiném patře. Jde o tom, je-li me
zi nimi spojovací chodba, schodiště nebo jsou
to dvě rovnoběžky, které se nikde nesetkají.
podle vás jsou mezi nimi spojovací chod
by? Ano. Zabýváme-li se dnes přírodní vědou,
zjistíme-chceme-li mít úplnější představu o tom,
co se v naší specializaci děje, potřebujeme
mít domněnku o tom, jak to všechno
vzniklo a jak to funguje. Úžasné je,
že vesmír funguje bezvadně, zatím
co lidská společnost funguje poměr
ně špatně.Proto si myslím, že tu ta
spojovací chodba je. Proto v 20.st.
dialog mezi vědou a náboženstvím.
jak se dá sloučit astrofysika
s učením písma svatého?
Jednoduše. Mluvil jsem o dvou
rovnoběžkách. Přírodní věda se
zabývá hmotným světem a po
užívá při tom lidského rozu
mu. Jak jsme schopni uvažo
vat, tak se nám
daří více méně
poznávat svět
a vesmír.

Biblická správa dává věřícím návod k nábo
ženskému chování-jednak ukazuje, že Bůh
existuje a musíme ho respektovat, jednak se
má člověk podle tohoto poznání chovat.
To sice ve vesmíru také existuje, ale nejsou
z vědy vypočitatelné. Z fysikálního zákona
nedokážeme, že nesmíme krást, lhát ap.Ani
existenci Boží. To víme z Písma sv.
není rozpor mezi vědeckými poznatky
a náboženskou vírou?
____
Není to možné. Písmo je náboženská kniha,
ne přírodovědecká učebnice. Byla napsaná
(St.Zákon),před Kristem. Kdyby tam bylo
něco, co dnes víme, tehdejší lidé by to ne
pochopili. A kdyby dnešní poznatky znali
lidé v 30.st.tak by to s těmi poznatky asi
dopadlo špatně. Věda se stále vyvíjí, nábo
ženské pravdy se nemění.
není vědecký popis o vzniku vesmíru
v rozporu s popisem bible?___________
V Bibli se píše, že svět stvořil Bůh-to je
podstatné. O technické stránce se v Písmu
nic nepíše. Věřící vědec přijímá fakt, že
vesmír stvořil Bůh a že fysikání zákony jsou
něco jiného, pokud je dnes zná.
takže autorem velkého třesku je bůh
Tak bych to nerad říkal. Velký třest ke vě
decká domněnka. Určitě bude někdy nahra
zena jinou. Pak bychom mohli říkat; že má
li Bůh na svědomí Velký třest-tak Bůh není.
Naše současná domněnka není třeba úplně
správná. Máme zde vesmír, který vnímáme
svými smysly, popisujeme jej pomocí vědec
kých teorií, ale vidíme, když ten popis bude
me brát až do konce, najednou zjistíme, že
jsou otázky, na které nejsme schopni vědec
ky odpovědět. Podle mého soudu samotný
fakt, že vesmír existuje, je vědecky nevy
světlitelný. Zde je jedno z míst pro nábo
ženskou víru, i když je to záležitost obec
nější a složitější.
proč myslíte, že mezi vědci je tolik
věřících lidí?__________________________
Na to odpověděl Paskal: "Protože jsem hodně
studoval, věřím jako bretanský sedlák. Kdy
bych víc studoval, věřil bych jako breťanská selka."
Přeloženo do dnešní řeči: má-li člověk po
vrchní vědomosti, tak ho to spíš od Boha
odvádí, má pyšný pocit materialisty, kteří
tvrdili, že je to otázka času, kdy věda vše
vyřeší, kdy-podle jejich názoru-budeme krá
čet širokou dálnicí ke komunismu. Dnes se
ukazuje, že cesta kupředu je složitá ve všech
směrech vědeckých i společenských, mizí"telecí optimismus"a člověk se vrací k pokoře.
Čím větší má vědomostí, tím víc si uvědomu
je složitost světa a neuvěřitelnou skutečnost,
že svět jakýmsi způsobem funguje.
Nepatrně zkráceno.
I. stupeň vědy je domněnka, druhý je teorie
a třetí je vědecký zákon(např.přitažlivost
země, ta že obíhá kolem slunce a pod.)
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Vyrostl v Nazaretě
"Anděl Gabníel byl poAlán od Boha do gatilejAkého měita, kten.é Ae jmenují Maztvmt.. 1'Lk 1
Po poAtu a překonáni dablova. pokuZe.nl :"Psíčlel do Nazasieta, kde vyioAtl, a ja.k měl ve
zvyku, Ael v Aobotu do Aynaqoqy..." Lk 4,16.
Pán Ježíš žil v Nazarete do svého třicátého
roku-a po čtyřicetidenním postu, překonání
dáblova pokušení a křtu Jana Křtitele zahá
jil svou činnost. - Co píše o pouti do Nazareta poutník před víc než 100 lety-1888.
BLÍŽÍM SEK
NAZARETU.
Budu kráčet po místech, kde Ježíš Kristus,
můj Spasitel, také chodil a budu v domě,kde
On přebýval. Dovedu tuto milost ocenit?
U hojného pramene čisté vody je spousta lidí
Přicházejí sem ženy z Nazareta a nesou na
hlavách džbány na vodu.
Z návrší vidím domky, které se na svahu ho
ry řadí jako v amfiteátru. Tb je ten malý,
obyčejný Nazaret:"Co může vyjít z Nazareta
dobrého?"/J 1,46/, Mnoho slavných a velkých
měst zaniklo, ale ne Nazaret.
Nejsou tu hostince, ale je tu poutnický dům,
kde Otcové Františkáni ochotně a vlídně při
jímají poutníky. 0 poutníky se stará laskavý
bratr Lazar. Uvádí mě do hezké světničky.
Jsan sice unaven, ale chci spatřit obydlí
Matky Boží a Jejího Syna. V blízkosti je
chrám ZVĚSTOVÁNÍ PANNA MARIE- z bílého kame
ne, se štíhlou věží, u františkánského koste
la. Je přistavěn ke skalní jeskyni. Domek se
nachází od r.1291 v Lorettě u Ankóny. Ale
pod hlavním oltářan se dosud ukazuje jeskyně
kde býval původní domek.
Chrám je vystavěn v italském slohu. První
oltář vpravo je zasvěcen Rodičce Boží. Je to
dar našeho císaře Františka Josefa I.a má
dole znak císařův a znak Lva XIII. Je vysta
věn ze salzburského mramoru, který sem při
vezli. Při nedělní mši sv.se modlili i za
našeho nejmilostivějšího panovníka.
Patnáct širokých mramorových schodů vede do
krypty-stěny jsou také z mramoru. Po stra
nách dva černé pruhy naznačují, kam až sahal
přistavěný domeček.
Císařovna sv.Helena
a křižáci vystavě
li nad domkem
krásné chrámy,ale
muslimové je zbo
řili. Na rumu vy
stavěli nynější
chrám, proto stojí
výš. Světnička
Panny Marie byla
suchá a hodila se
k bydlení.

Stařičký polský mnich nás provází po kryptě.
Po stranách jsou oltáře sv. Jáchyma a sv.Annyrodičů Panny Marie/je jich jména známe jen z
apokryfů, p.r./. Druhý je zasvěcen archandělu
Gabrielovi. Sestoupíme po dvou stupních k oltá
ři Zvěstování Panny Marie. Nad krásným oltářem
je nápis:HIC VERBUM CARO FACTUM EST.
ZDE SE SLOTO STALO TĚLEM,
Vedle oltáře je vchod do zadní jeskyně, kde je
oltář sv. Josef a: "ZDE JIM BYL PODDÁN"-latinsky.
Po dalších schodech vstupujeme do kuchyně sv.
Rodiny. - Sv.Josef měl dílnu jinde-jak je to
zvykem u řaneslníků na východě. Na tom místě je
mezi mohamedánskými dcmy malá kaple s obrazan
sv.Josefa - tesaře.
Blízko je nedostavěný chrám řecko-katolíků.Zde
bývala židovská synagoga, v níž Pán vykládal
židům Písmo sv. Když jim dokazoval, že je slíbe
ný řtesiáš, vyhnali ho na horu a chtěli shodit
dolů. "Žádný prorok není vítán ve sván domově."
/Lk 4,24/.
VCHÁZÍM DO KAPLE "STOLU KRISTOVA".
Podle podání se zjevil Spasitel po zmrtvýchvstá
ní apoštolům a za stůl jim sloužil vysoký kámen.
Také anglikání si vystavěli pěkný chrám, pra
voslavní Řekové kostel sv.Gabriela nad prame
nem Panny Marie.
Sem asi chodila Matka Boží s
ostatními ženami pro vodu-je to jediný pramen v
městě-asi 10 min.vzdálený od města.
Za Nazaretem si vystavěli milosrdní bratři z
Itálie nemocnici. San chodí mnoho nanocných pro
radu a léky. Bratra si volají do danu, ale do
nanocnice mohamedán nechce-raději leží nemocen
u své rodiny. A kdyby ho vzali do nemocnice,
hned by s sebou přivedl celou rodinu.
Kolem dvou nových ženských klášterů dojdeme na
památné návrší-"návrší mdloby Panny Marie."San
došla Maria, když slyšela, že jejího Syna vyhna;li ze synagogy a chtějí ho svrhnout ze skály.
; Omdlela. Je tam malá kaple a hřbitov františkánů.
;Rád jsem poslouchal vyprávění františkánovo.Jen
i díky tanuto řádu se zachovala řada posvátných
i míst ve Sv.zemi. Vystavěli tam řadu chrámů.Kdy:si sv.František vyprosil na sultánovi, aby se
ímohli jeho bratři na některých místech usadit.
•Mnoho z nich mohanedáni zavřeli, vyhnali, zabi:li, ale vždycky přišli noví a usadili se tu.
!Chrání posvátná místa, pečují o nanocné tělesně
i duchovně, ujímají se si
rotků, podporují chudé,pe
ču jí i o poutníky. Před
branou do jejich kláštera
je vidět v určité hodiny
mnoho nanocných, kteří si
přišli pro léky nebo pro
lékařskou radu. Nebo aby
dostali jídlo či almužnu.
Mají tam školy i řemesl
nické dílny.
P. Jaroslav Sedláček, 1888.
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Stačí, když se najde jen několik, kteří budou
číst tuto historii mého života, se stejnou ra
dostí, s kterou jsem ji já napsala."
Pan-í Tangariová dostala baliček s potravi
A zde je závěr knihy Z malého města.Životní pří
nami z Itálie. Přátelsky se s ostatnůni
běh chudáka Jakuba. Nechce opustit svůj domek a
rozdělila. Když už usínaly, zaslechly na
svou sestru, která postonává a říkával:"Chci Bo
chodbS kroky, cela se otevřela a zavřela hu a lidan sloužit, až dosloužím."
kroky se utišily - přisla"nová". Ne ,k nám!
To, co všechno ještě četla Slávinka nám dávalo
SLÁVINKA UŽ DLOUHO U NÁS BÝT NEMĚLA.
radost a přenášelo nás do jiného, lepšího světa,
Mezi večeří a koncem dne byly pro Slávinku na který jane v cele zapomněly. Kdy napsala ty
a mne nejkrásnější chvíle. Vyprávěla mi,že to úchvatné a povzbuzující knihy? Před skoro
její oblíbenou spisovatelkou je Božena
150 ti lety, v dobách, kdy byl její život plný
Němcová. I ta hodně zkusila. Starosti o ro nouze a utrpení...
dinu, odříkání, pronásledování, věčné stě
ZAZNĚLO ZNAMENÍ NA KONEC DNE. PŘÍLIŠ BRZO!
hování...ale jak bohatá byla její tvůrčí
Jindy jsme po něm toužily. Slávinka pomalu zavře
síla, jemný smysl pro vše ušlechtilé a dob
la knihu a položila ji do přihrádky. Začal všed
ré, chápající dobrota srdce, s kterou tak
ní večer-od čištění zubů až k proměně cely v noč
mistrovsky dovedla vykreslit různé lidské
ní tábor. Ulehly jsme. Po četbě knih jane si
osudy. Poslední týden si vypůjčila Slávinvlastně už neměly co říct. Dokonce ani Lidka ne
ka z knihovny sebrané spisy Boženy Němcové.
chtěla rušit ticho. Nada četla Jiráska a chtě
Otevřela knihu:"Ted vám přečtu dopis, kte
la si knihu číst i na lůžku. Já usnula a přánín,
rý napsala Božena 14.června 1857 svánu mu
ještě jednou si přečíst všechny knihy Němcové.
ži. Je charakteristický pro její život.''
Na svobodě se má touha splnila. Milí brněnští
"TATO TOUHA JE V MĚ DUŠl JAKO KAPKA,
přátelé mi poslali celé německé vydání jejich
která ani nevyschne, ani neodpluje, ale stá děl.
le září jako diamant: je to touha po neko PO SNÍDANÍ JSME OBKLOPILY SLÁVINKU,
nečné kráse a dobru, je to ta touha, která
balila si svoje věci a s balíkem pod paždí čeka
pozvedá lidi z jejich prachu...Ta touha je la na zavolání...Celé uslzené jsme ji objaly a
spojená s láskou, s opravdovou láskou,kte děkovaly za její péči. "Já bych měla děkovat,"
rá nežádá odměnu, protože najde všechno v
odpověděla srdečně. Lidka se rozzvlykala, objala
sobě samé, snaha, být. stále lepší a bližší Slávinku kolan krku a prosila, aby jí odpustila
pravdě-to je můj ráj, mé štěstí, můj cíl.
ty nepříjemnosti, které jí způsobila. "Liduško,
To mi dává sílu, to mě obšťastňuje a co
všechno je v pořádku,"usmála se Slávinka. Tu se
bych byla zde bez této lásky?"
otevřely dveře a milá Slávinka nás opustila.Byl
Božena vyhledávala národní pohádky, aby je to pro nás anutný den, byly jsme o jednoho dob
zvěčnila v souborném díle. V dopise přítel rého člověka chudší. Pro Slávinku to byl první
kyni odhaluje tajemství jejího poslání:
den skutečného trestu,ale i první den ke svobodě.
"Když slyším pohádky, které jsou převráce
NAPSALA JSEM NA ITALSKÉ VELVYSLANECTVÍ V PRAZE.
né a zmrzačené-takové nemohu napsal. Přidán
k tanu něco vlastního, kde se mi to zdá nut Prosila jsem o návštěvu konzula. Myslela jsem
víc na svou rodinu než na sebe. Měli starost-pro
né-a to nehezké nechám stranou."
to jsan jim chtěla napsat něco o sobě. Odpověd
JAK JE TO PRCMYŠLENÉ-NEDÁVAT DÁL NEPĚKNÉ!
jsem nedostala. Napsala jsem znovu-už potřetí-a
Tak si uvědomovala své poslání, být hlasa žádala naléhavě, aby mě konzul navštívil. Tušila
telkou dobra, krásy, ušlechtilosti a povzbu jsan však, že dopisy nedostal, musely projít"cenzení! Prohlásila:"Na světě je přece víc dob surou"a u ní obvykle uváznou. Po takových dopi
rých lidí než zlých. Nanůže růst víc pleve sech nás povolávali k výslechu. Každá věta, kaž
le než pšenice.""Kdo nejde se stádem ke ko dé písmenko se dostalo pod lupu. Vždycky jsem mě
rytu, toho svět křižuje. Takový člověk je
la nepříjemný pocit, když jsan dopis odesílala.
mučedník. Ale lepší je být mučedníkem než
Na dveřích cely byl sice nápis, že nás musejí
lupičem dne, který neví, proč a k čemu žije předvolat-ale to se nestalo a bez předvolání se
také nic nedělo...
"CHUDÍ NEJSOU TAK UBOZÍ, JAK SI MYSLÍME",

BOŽENA NĚMCOVÁ VE VĚZENÍ

cituje na začátku Babičky slova Guckova o
chudých. "Mají ve skutečnosti větší díl rá
je, než si dcmýšlíme a sami máme." Na prvnx
stránce knihy-vlastně životopisu její babic
ky,píše se skromnou prostotou:"...tato ski
ca, načrtnutá péran, bude se snad někcmu
líbit? Ale tys vždycky říkávala: Nenarodil
se člověk ten, aby se zalíbil lidan všem.-
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BYLO NÁS PĚT - ALE JEN NĚKOLIK DNÍ.
Lidka chtěla stále spát na zemi. My měly víc
místa než obvykle, ale jen několik dní. Ivanka,
jako"služebně"nejstarší, vedla nyní celu, ale
sotva něco udělala."Úřad" ji nebavil.________
Letos je tomu 140 let, co vyšlo I.vydání BA
BIČKY ve 4 sešitech, R.I903 I. vyd. ilustro
vané A. Kašparem. BABIČKA byla přeložená
do nesčetných jazyků.

JAK SE NIČÍ KATOLICKÁ VÍRA
Co je tzv."ikupinová dynamika" Gruppendynamik"?
Je to iíla, která působí na ikupiny zevnitř a
inaží ie odstranit vliv Boží a vliv víny na
člověka. - Víky této"dynamice" ie zničily ce
lé kláZtery, např. dominikánský kláiter v Kolí
ně n.R. Své i tiby Bohu. rozvázalo na 10.000 řeholnic v USA. Vniká pomalu i do naií vlaiti,
v dobobě eioretísmu, okultismu a jiných proti
náboženských vlivu a ikupin, velmi obratně
ikrývající ivé pravé záměry. Mnozí katolíci ie
diví, proč za poiledních 40 let víra uvadla,
proč je tolik kněžských a řeholních odpadu,
proč leckde místo víry ie hláiají iocialní na
uky, proč ie místo oiobní zpovědi zavedla tzv.
"kající pobožnoiť' a p. Uveřejňujeme o tom
článek Michaela M.Webera z čaiopisu Pfaadfaínder
Mariem - Skauti Mariini.____________________

NEJDŘÍVE SE ZNIČÍ KŘESŤANSKÁ-PAK LIDSKÁ KULTURA
"Žijeme ve světě stálých změn!" To je jádro
hesla programu,, který se začal vyvíjet před ně
kolika desítkami let. Dnes vidí bezradní lidé
ovoce těchto program!. Středan programu jsou
tzv.psychotechniky/duševní. dovednosti/,které
se pod názvan "skupin dynamiky"vloudily jako
trojský kůň i do Církve. Tímto ničivým vlivan je zasažen-a nakažen-skoro každý ústav pro
náboženské vzdělání-pro lid i pro kněze. Do
evangelických církví to začalo pronikat už v
sedmdesátých letech. Ted se vloudilo i do ka
tolické Církve. A jak!
Sít skupinových dynamik v Církvi se tak roz
mohla a zmohutněla, že nepomáhají ani písanné
protesty biskupům lidí, jejichž víru, nebo
víru jejich dětí - tento vliv poničil. Vloudil
se totiž i do katolických škol a spolků. Za
sáhl i vzdělání kněží, a biskupové jsou odpo
vědni za povážlivý stav vzdělání duchovních
osob, které tato ničivá skupinová dynamika
silně ovlivňuje. \fyvolává totiž možnost kon fliktů,nepřijemností, zmatků a bolestí, proto
že úmyslně rozkládá katolickou víru a cílevě
domě pracuje na změně zdravých společenských
vztahů. Ty otravuje!
DĚJINY SKUPINOVÉ DYNAMIKY
sahají až ke konci II.světové války. Několik
levičáckých psychologů a sociologů v USA se
usilovně zabývalo myšlenkou, jakými vlivy se
dá společnost zrněnit-a jponičit. Jejich cílan
bylo, zjistit, jak na to. Dali dohromady vý
sledky svých zkušeností a z těch vznikla r.
1958 kniha:"Dynamika plánované změny."
Náhončí této myšlenky se snažili získat pro ni
vlivná povolání, např.učitele, psychology,ve
doucí síly, poradce manželů aj. Do těchto
skupin měla vniknout"skupinová dynamika" pro
tože tato povolání mají nesmírný vliv na hos
podářství, na kulturu - i na Církev.

Uz r.1956 se ukázalo, jak velký má úspěch
Toto hnutí ovlivnilo velmi rychle tzv.
protikultury a studentské bouře. Na"západě"
všude rostla střediska, používající těchto
metod-jako houby po dešti. A postupně vniklo
toto ničivé hnutí i do vzdělání kněží.
CO SE VLASTNĚ V TAKOVÉM "SEZENÍ" DĚLÁ?
Dovedete si představit, že pan farář se chce
koncem týdne dál vzdělávat a hopsuje v kruhu
s ostatními osobami? Nebo se položí na záda a
jako dítě kope nohama a křičí? Tyto skuteč
nosti nevyšly z nějakého rozhovoru v televi
zi, který chce zeaněšnit katolickou víru. Je
to vážné. Sotva si dovedane představit, jak
se vzdělávají budoucí katecheté, laičtí teologové-ba dokonce kněží a bohoslovci - ale
bohužel - je tomu tak.
ZA TOUTO DYNAMIKOU SE SKRÝVÁ POLITICKÝ
PROGRAM. A ten program se za 50 let skoro ne
změnil. Snaží se změnit city, které ovlivňuji
naše jednání. Hlavní cíl - zničit staré,
osvědčené představy o autoritě, rozumu, po
chopení, povinnosti, věrnosti atd. Nové kou
zelné slovo je"sebeuskutečnění". To hlásá
"překročení všech hranic", "prožívání všech
citů" atd. Vše, co si dovedene představit,mu
síme vyzkoušet. Pak se teprve zjistí, co se
kcmu"líbí" a rozhodne se pro určitý způsob
života nebo chování a jednání. Díky této"dy
namice "poničil prohnaný jezuita, který se
vloudil v Innsbrucku do kláštera, zračnou
část kněží a bohoslovců-až ho biskup vyhodil.
Založil si učiliště u Stuttgartu, kde zaučo
val mladé a děti do sexuálních praktik a po
pis v článku Die Zeit zakončil slovy: "Možná,
že se některý z mladých rozhodne pro kněž
ství." Jestli se to splnilo? Určitě ne!
To je jejich program-vykořenit osvědčené kul
turní zvyky. V USA a i v Evropě už vidíme
výsledky: stoupající požívání drog, rozmáhá
ní se esoterismu, okultianu, satanisnu,
prázdné kostely, sexuální zvrácenosti všeho
druhu - i s malými dětmi.
Množí zastánci těchto metod jsou spojeni s
marxismem a s anarchisman.
Vzdělávací programy mají často hesla:"Revolu
ce a péče o duši." "Teologie osvobození"/od
čeho? Od víry/ a pod. Podobné programy má i
Paulus-Akadanie v Curychu. Účastníci ve spo
lečných hrách-vždy po čtyřech-inají vytvořit
kriminální společenské prostředí a přemýšlet,
jakých trestných činů by se chtěli dopustit.
Při tom mají zjistit, jaké mají vnitřní zá
brany a uvažovat, jak zábrany odstranit!
Když se to přemění v politický program, míří
to k zničení autority a všech hranic kultur
ního a náboženského jednání.Je v Církvi jen
pár takových bláznů? Bohužel - ne!
-V USA byly zničeny skupinovou dynamikou
dvě třetiny všech klášterů.
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-Koncem září mr.bylo vMnichově v Katolickém nadačním
j
ústavě vysoké školy školení pro duchovní v takován tvořl-<
ván léčení /Gestalltterapie/. Při této terapii jde o
J
anarchistický program, který podněcuje lidi k násilí a J
k surovostem.
J
-Příručky pro duchovní horují pro všechny možné psycho- !
techniky. Objasňují názory vynálezce"tvořivého léčení" i
Fritze Perisa. Tento muž, nazývající sán sebe pyšně
"odpornýn starcem" se považoval za nejlepšího léčitele <
j
všech dob. Zde je příklad, jaké strašlivé následky má
zničení autority. Perls ležel v nemocnici na intenzivní J
stanici. Když se probral, strhnul všechny infuzní hadič-J
ky. Sestra se zlobila a chtěla je zase napojit. S křikán!
se bránil, že mu naná co poroučet, jak má jednat. Byla !
to jeho poslední slova před smrtí.
-Generace těch knězi, kteří se tak vyškolili, mezitím
j
dospěla a nezná nic jiného než tyto metody, které se v <
semináři naučila. Je to např.Wunibaíd MÍiller z exercič- i

ního danu v Miinstechschvarachu. vidí se jen ve skupinovéj
dynamice a horuje pro mši sv., jak ji prožil v americ- j
kán homosexuálním kostele v USA.
|
Jak rozšířený, dobře organizovaný a zakuklený je tento !
ničivý vliv, poznáme z lákavých a laskavých slov, který-!
mi se tyto protináboženské organizace zakrývají. Užívají!
i slova Bůh a jiných náboženských slov^ V jinak dost
<
dobrán katoličkám skorodeníku Deutsche Bildpost se píše J
o W.řlullerovi. Čtenář še o skutečných postupech a meto- ]
dách i cílech Mullerova podniku a jeho vlivu na věřící ]
z článku nic nedozví, ačkoliv několik týdnů před tím ji-]
né velké německé noviny o tom velmi podrobně informovaly!
Jestliže se budoucí kněží a studenti nechtějí tonuto
!
zhoubnému vlivu podrobit a brání se - neamějí ukončit
!
svá studia - vyloučí je!
<
Tento hrůzný stav se stále prohlubuje, posiluje a rozši-<
řuje. Na universitách a na ústavech pro další nábožen- ]
ské vzdělání jsou takové ničivé programy na denním po- |
řádku. Příznivci těchto metod mluví o snášenlivosti a
í
otevřenosti, ale když se proti jejich metodám někdo po- !
staví nebo je kritizuje, nanilosrdně proti nánu vystoupí!
snaží se ho umlčet nebo zničit.
Účastníci těchto kurzů mají pak velký vliv na společnost;
na media a v Církvi. Takovým duchaří jsou prostoupeny i j
politické strany. Biskup Cortes už r.1978 na to poukázal;
v článku o skupinové dynamice. Zjistil, že takové podni-]
ky vyvolávají krizi víry a zmatek v myšlení.
]
To přesně odpovídá záměru vynálezce těchto technik. Vět-]
šina z nich-např.biotechnika a všechny tělesné terapie !
vedou k Wilhelmu Reichovi, který se ve svých knihách ne-!
tají, že je úmyslně zamířil k"zničení náboženství tím, !
že je rozloží "a toho chce dosáhnout "vykořeněním nábožen-j
ských citů jednotlivců "ne skrze diskuze o existenci Boží]
ale jen a jen odstraněním sexuálních zábran a uvolnění aj
zničení zdravého vztahu dětí k rodičůn. Jistě jste si
j
všimli, jak drze a surově se předvádí v televizi chování!
dětí vůči rodičům a dospělým.
!
Zatím naši vlast tyto ničivé techniky málo poničily víru!
lidí-pokud si ji za pronásledování zachovali. Ale bude j
dobře, když si sdružení, spolky, řehole, katolický tisk <
a vlivní lidé tohle wědctní, aby tonu mohli včas zabrá- j
nit.
_______________________________________________ ;
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Kandidátem blahořečení je Alfons
RODRIQUEZ,T.J./1538-1616/. 12 let
pečoval o duchovní růst mladých jezuitů-noviců v klášteře u Sevilly.
Napsal m.j.knihu:Škola a praktické
cvičení v ctnostech a křesťanské do
konalosti , která vychovávala řadu sto
letí jezuity a mnoho světců. Je pro
špikována citáty z Písma a sv.Otců.
Česky vyšla r.1928 /3 sv/v Hranicích
Milánsky arcib.kard.C.M.Martini
J.
doporučuje v článku pro komunistic
ky deník L ' Unita, aby komunisté čet
li Písmo sv. Potvrzuje odluku Církve
od politiky-ale křest, strany v Itálii se mají opírat o křest .hodnoty.
US svaz katol.škol prohlásil, ze
katol. základní školy dávají dětem
víc za méne pcnet. Jejich rozpočet
ze. o SO proc.nižší než u veřej.škol.
Loni bylo v Rwandě,zavražděno 101
kněží, 45 řeholníků, 64 řeholnic a
28 jáhnů.____________ _______ _____
29.12.zemřel náhle v nemocnici v
Bernu kaplan švyc.gardy M.Beutler/4S
Svatořečení Jezuitů Št.Pongráca a M.
Godzieckébo, kteří byli v Košicích
umučeni pro víru, se má konat letos.
Tehdy patřily Košice pod Madarsko,
a jezuité ze Segedina si založili v
Košicích vys.školu filosofickou.
So.Otec posvětil základní kameny pro
hřbitov polských vojďků-hl.důstojní
ků, které povraždili komunisté-ranou
do tyla-r.1940 v Katyni u Grodna._
20.-25.1.se měla odebrat delegace z
Macaa do Japonska s třani bednami s
ostatky 59 mučedníků z Nakasaky do
onoho města, kde byli kře stane umu
čeni-před 3 stoletími. Diecéze Macac
419 let"stará", vydá I.noviny v čín.štině-L "Osservatorio de Macao"-jako
protiváhu pro-pekinským novinám.
R.1999 se má býv.portugalská kolonie
vrátit komunistické Číně.__________
Bratrstvo sv .Pia X. ,zal.Mons.Lefebvrem, otevřelo dům na území Goa._____
Díky podporám dobrodinců je v Již.
Kbrei rozhlasová stanice pro katolické Korejce._____________________
Kard. Wu-erg dung z Hongongu navštívil 10.-17.11 .na pozvání vlády Cínu.
Byl i v klášteřích, ústavech, semi
nářích, u kneží a biskupů"vlastenecké církve "a snažil se ukázat nové
cesty k formaci sester a seminaristů
55% Italů se dívá na Církev s úctou,
12% s obdivem,25% kriticky a jen 11?
s nedůvěrou._______________________

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
10.12.přijal sv.Otec v Loretě poutníky a tam ;
se s nimi a asi 100 biskupy modlil za Itálii a;
zahájil oslavu 700.výr.přenesení "domku sv.Ro-;
diny"do Lorety-jak říká tradice. Letos se má ',
konat pout evropské mládeže do lorety . - 9.12
přijal asi 2000 účastníků 20 .mezinár.sjezdu
!
Sdružení italských lékařů. Po nich přijal i
!
účastníky setkání Apošt.hnutí nevidomých.-U Sv!
Stolce je zastoupeno 156 zemí._______________ j
Mons. Gaillot, biskup v Evreux/Francie/,byl zba\
ven své funkee. Už řadu let se veřejní staví ]
proti důležitým ustanovenůn Sv. Stolce.________ j
26.12.m.r.zemřel v Římě kard.Pietro Pavan/91/,]
vynikající znalec sociální nauky Církve. Porná-J
hal Janu XXIII.při přípravě encyklik Mater et !
Magistra a Pacem in Iterris. Stejně pcmáhal i !
Pavlu VI.a nynějšímu papeži. Za Il.Vatikána
!
připravoval pastor.konstituci Gaudium et Spes.;
Český katolický nakladatel Bohuslav Rupp se
j
dožil 90 ti let. Jeho bývalé knihkupectví v
j
Jindřišské ul.v Praze převzalo naklad. ZVON.
|
V prosinci sněmovala ve Flúeli-Ranftu křest.- i
demokratická lidová strana. Novým předsedou jel
advokát Dr.Lukas Brtinhwil-Frésey/45/. Jejím
!
programem je hl.prohloubení lásky k Bohu a k !
bližnímu a uskutečňování katol.sociální nauky.'
v
o
✓
v
,
<
35 clenu jsou mladí. Msi sv.sloužil Dominikán ;
Dr.Arthur Utz z Freiburgu.___________________ ;
V Moskvě mají katolíci jen 2 kostely-jeden je ]
pro čtyři farnosti. Židé mají synagogu, mušli-',
mové 3 mešity a luteráni 14 kostelů.
!
1917 mela Církev v evropské části Ruska přes !
150 kostelů. Pravoslavní dostali zpet 322 kos-i
telů.___________________________ _____________ |
250 katolíků z Lince nechce už posílat přispěv;
ky pastorálnímu úřadu, protože oficielní bis- ;
kupské noviny propagovaly film Poslední pokušej
ní Kristovo. Peníze bude opatrovat lidová ban^
ka Wslzer,za správné použití peněz budou ručit !
dva kněží a dva laici. Podle Cirk.zákona § 222!
jsou katolíci povinni přispívat na potřeby
!
Církve, ale ne na ničení víry a urážky Ježíše <
Krista - hlavy katolické Církve.______________ ;
V diecézi biskupa K.Krenna-St. Poltěn, stoupil \
min.rok počet studentů teologie /budoucích kne-\
ží/i počet studentů na Vysoké škole. V dieaézi\
pracuje nyní papežské společenství Servi Jesu \
et Maria a dostalo povolení i Společ. sv .Josefa',
P.Vferenfried van Straaten-Špekpater-se podro- !
bil ve Frankfurtu n.M.intenzivní léčbě po
srdečním infarktu. Pak ho převezli na kliniku
u Konigsteinu-kde působí Církev v nouzi~a posléze do rehabilitačního centra v Hessenu.
24.12.mr.píší londýnskí TIMES - že papyrolog
z Padebornu Carsten P.Thiele nasel v koleji sv,
Magdaleny v Oxforde papyrus s třemi kousky
evangelia sv.Matouše z l.st. Text se poněkud
odlisuje od běžného textu a je psán řecky.

Ve vánočním čísle sdělují Saleziánské zprávy,
že gener.představený Saleziánů požádal arcib.
v Turině, o zahájení procesu blahořečení mat
ky sv.Dona Boská - Markéty.______________ 10
i V jedné provincii Sumatry se musí asi 1000 ka.tol.detí učit islámu, protože je tam málo uči,telů náboženství. Provincie Palembang chce vyučit dobrovolníky, které vsak musí uznat vláda
Jerusalem Post oznamuje, že vědci vyvinuli
rychlejší metodu ke zkoumání kumránských textů
Srovnáváním tisíc let starého genetického kódu
/vývojového, původního seznamu tajných hesel/zvířecích koží je možné zjistit, které texty
spolu souvisejí. Zkoumání bude trvat asi tři
roky-prohlásila Patricie anithová z Hebrejské
university v Jeruzalémě.-V Izraeli žije asi
5,5 mil.obyvatel, z toho asi 81% židů,14,2%
muslimů a 3% křesťanů. Mnoho křesťanů se před
ponižováním uchýlili jinam.__________________
Rozpočet Sv. Stolce na tento rok předpokládá
'schodek 35 mil.lir. Govematorat/vláda/Vatikánského státu má přebytek asi 10 miliard lir
a Sv.Stolec počítá s jeho pomocí i s pomocí
diecézí, řádů a mezinárodních institucí.
Sv.Otec a patriarcha asyrské vých.církve Dinkha IV.podepsali společné prohlášení o Kristu.
Definuje se v něm víra v Krista-Bohočlověka.
Není to plné spojení, ale odstraňuje se nedorozumnění vzniklé po koncilu v Efesu r.431.
Mnich Nestorius-cařihradský biskup r.428 učil,
že Maria se namá uctívat jako Matka Boží,pro
tože je matkou člověka. Tento názor sněm od
soudil. Panna Maria je ?!atkou Boží-ale ne ?latkou Boha. Nestoriáni zůstali za hranicemi říše
■V Milostivém léte r.2000 se očekává, že do
Říma přijde asi 35 mil.poutníků ze zahraničí\jak zjistila anketa Institutu pro výzkum veřej,
\ného mínění CENSIS. Gener .ředitel prohlásil,
\neučiní-li se hned vhodná opatření, nemůže
město tolik poutníků přijmout.__________
Premonstrátský "klášter v Teplé navštívilo loni
přěs 70 tis.hostů-z ciziny hl.Němci. Tepel
ským převorem je P.Hugo Pitel. V r.1993 opra
vili kapli bl.Hroznáty-zakladatele kláštera a
ochránce pronásledovaných-a r.1994 nástropní
malby a j. Stát nic nepříspívá - jen věřící.
Loni se tam setkali političtí vězni-Pétépáci,
dále skupiny mladých českých i německých kato
líků, členové Opus bonům, profesoři a skupiny
plzeňské mládeže.______________ _____________
Bojovníci za život nenarozených detí získali
•v posledních volbách v USA 36 míst v parlamen\te a 5 míst v senáte. Nyní je jich v parlamen\te 218 - pro potraty je 146 a nerozhodných 71.
\ V senáte je proti potratům 45, pro 38, neroz\ hodných 17._________________________________
!Sv.Otec jmenoval pro Rwandu 5 apošt.adminisItrátorů, protože v červnu m.r.byli zavražděni
Í3 biskupové. -Mladí dobrovolníci z Tokia budou
;víc pečovat o uprchlíky v Rwandě a v Zaire.
1 Zvi.budou pečo^tet o děti a válečné sirotky.

PYTEL BRAMBOR Z ARKTIDY
Je to takové Moravčisko jako Pater Šimčík.
Všechno pro druhé lidi a pro sebe nic.Jedi
ně někdo tak svědomitý mohl dosáhnout toho,
čeho dosáhl Prof.Dr.K.SVOBODA, profesor
botaniky na universitě v Torontu. Je možno
říci, že co skauting zasel, kanadský vědec
sklidil: od lásky k přírodě a jejimu porožumněni rostlo v doktoru Svobodovi zanícení
pro vědeckou práci, až se jemu a jeho stu
dentům podařilo vypěstovat v Arktidě nejen
brambory, ale i jinou zeleninu. Zvrátilo to
domněnku, že něco takového není možné...
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Pověřenci luteránské církve švédska a
Finska se setkali v Římě se sv.Otcem.
Měli dát kladnou odpověá jejich církví
na poslední ekumen. iniciativy Vatikánu.
12 hvězd na vlajce. Evropské unie s^ ne
má doplnit 3 hvězdami dalších clenu.
PHvodně jich mělo být 13, 12 je
znamení 12 ti zvěro kruhů.________

Asi 80% ruských vojáku je pokřtěno v
pravoslavné církvi. Armáda nesmí být podle dohody mezi armádou a vedením
pravoslavných-"misijním místan" pro ji
Profesor Svoboda je nesmírně lidský a na
ná náboženství. To kritizují muslimové
hony vzdálený nafoukanosti a namyšlenosti.
i jiná náboženství.___________________
Jen on se mohl odvážit takového vtipu na
Zemřel emerltnclv penzí]arcibiskup kard
svoje konto: v angličtině jsou dva výrazy
z Madridu - přej, SO let.______________
pro brambory. Jedním
Biskup Karel Otčenášek z Hr.Králové na
jsou "potatoes" a
vštívil biskupa Krenna a jeho vikáře
druhým méně známý
Fr.Zimmermanna v St.Poltěn a poděkoval
výraz"spuds".
jim za finanční pomoc při obnovení sta
Stalo se před ča
ré jezuitské koleje, bude tam vzděláva
sem v Ottawě při
cí
ústav. Podpořit je chce i jedna švývědeckém setkání.
carská diecéze.__________________ _
Jistý významný
I když je tato zpráva stará, z r.1993muž, který již
je zajímavá. Kardí. Lustiger z Paříže
před Svobodou ob
se na svatojanských oslavách v Praze
držel vyznamenání
sháněl po panu J.Bláhovi a také Se s
"Northern Science
Award", se zájmem
tímto zasloužilým pracovníkem setkal.
uvažoval o logis
Kardinál Vlk zdůraznil na tiskové kontice Svobody a
fererici v Pra:ze. znovu, že navrácení
pak prohodil:"Tak
církevního majetku je věc spravedlnos
vy chcete pěsto
ti, kterou česká ústava zaručuje.. Vra
vat SPUTS v Ale
cí se majetek soukromým osobám, proč
xandra F.iordu?"
se nevrátí Církvi, která tolik za kcmuA Svoboda odpově
nismu vytrpěla a potřebuje majetek ke
děl: "Ne SPUTS,ale
POTAROES."
Všich svánu apoštolátu. Předseda vlády Klaus,
který byl dosud proti navrácení, slíbi]
ni se rozesmáli
nad jeho neznalos kard.Vlkovi nyní svou podporu._______ _
Min.zahraničí Izraele chce pozvat sv.
tí.
Otce k návštěvě Svaté země-jak sdělil
Samozřejmě, jak už to v životě bývá, nemáme
v rozhovoru s italským katol.televiz
kolem sebe pouze samé příteličky. I Svoboda
ním vysilačem Telepace. Chce papeží
se potýkal s pochybovači a odpůrci. Takový
osvětlit situací v zemí a poděkovat mu
mi byli někteří v observatoři v Resolute na
~a jeho snahy. Min.předseda J.Rabín po
ostrově Cornwall. Během příštího léta tam
všichni užasli, když jim próf.Svoboda z
zval sv.Otce už v březnu k návštěvě/mr/
ostrova Ellesmere poslal pro jejich kuchyni
'Čínská vláda potvrdila zákon, nařizu
několik košů svěží zeleniny a brambor, vy
jící, aby sé zabily nenarozené děti s
pěstovaných v "Green Igloos Farm" - Svobodo dědičnou chorobou. Čínští manželé smě
vy stanice u Alexandra Fiord-u.
jí mít jen dvě děti - ostatní se muse
Svoboda také často říká místo"já"-tak"moji
jí před narozením odstranit. Rodiče si
žáci" a také jim dává zásluhu na dosažených
většinou přejí chlapce-proto je jich
úspěších. Při převzetí zmíněného vyznamená
tam přebytek-ale děvčat je málo. Lid
ní proto hovořil také více o svých žácích a
ská osoba v kanunistických zariích naná
o mnoha jiných, co se zasloužili o umožnění
cenu._________________ ____________ _
takového úspěchu, než o sobě.I v tom je kus
10 let po smrtí kard.Slipého se nyní
skautingu.
objevily neznámé fotografie a neuveřejSvoboda- také zajímavě a vtipně přednáší(v
něné dokumenty o procesu proti němu z
češtině mu to jde mnohem lépe-vědí Brňáci).
Pozvěte si ho. Budete mít nač vzpomínat. V.R. archivu KGB. Byl dlouho i na Sibiři.

HORA PROMĚNĚNÍ
"...Jez-tó vzal i iebou Petra, Jana a
Jakupa a vystoupil s nimi na honu....
Když &e modlil., změnit se mu výraz
tvare a jeho šat oslnivě zbělel. Vtom
i nim rozmlouvali ...MojžíZ a EliáZ..
1 oblaku ie ozval hlaó:"Toto je muj
vyvolený Syn, toho poslouchejte."!. 9.
Hora Tábor-hora PROMĚNĚNÍ PÁNĚ-leží
uprostřed Galileje, a má jinou podobu,
než ostatní vrchy-totiž podobu kužele.
Leží 610 m nad nořem. Již za Josua tam
bylo opevnění, stejně za Antiocha Ve
likého a před dobytím Jeruzaléma tam
byla římská pevnost. Zbytek opevnění
je"Brána větrná"-Bab-el Hana. Ve skále
pod zemí je mnoho místností, bylo to
obydlí vojska a chlévy pro dobytek.
Uprostřed planiny je malý chrám Přemě
nění Páně-vedle prostý dům františkárů
Stejně jako apoštolově je unesen pout
ník pohledem na kraj pod horou.
Nad sebou jasné nebe-kolem rozhled
snad nejkrásnější v celé zemi. Daleko
je vidět hory Gilead a Basan, na vý
chod zasněžený Hermon a hory Libanoské i Středozsnní moře a Karmel, ta
ké hory Samařska. A hlavně modré jeze
ro Genezaretské se zdá být docela blíz
ko. Kolan něho je Kafarnaum, Tiberias,
návrší, odkud Kristus učil, město Safer, městečko Naim a rovina Esdrelonská, kde bylo svedeno mnoho krvavých
bitev. Všude vidět posvátná místa.
Kolem r.600 tu už byly tří chrámy-viděl je sv.Antonín-poustevník. Jsou tam
zbytky hlavní zdi i klenutí z pozděj
ších dob. Vedle chrámů býval velký
klášter, vystavěný koncem 12.st.uher
ským králem pro Pavlánské mnichy z
Uher. Zůstaly tam jen trosky.
Ten den Arabové tančili, napřed vážně,
pak divoce se točili do kola a drželi
se za ruce. Pak střídavě zpívali-každý
jen několik slov. Nato závodili na ko
ních a prováděli věci, kterým se lidé
obdivuji v cirku. Za tmy jsne se vrá
tili do města.
P.J.Sedláček, 1888.

MODERNÍ PROROK
V pražských Souvislostech oceňuje M.C.Put
na moderního proroka LEONA BLOYE(18461917) jako"neomylného guru","papežskou
konzervu","bizarní rekvizitu katolického
folkloru".
Prostinký domeček Leona Bloye
a jeho rodiny, manželky a dvou dcer,
první dvě děti zemřely na následky
hladu, stál za chrámem Sacre Coeur nad čtvrtí umělou
Tento víc než chudý dům byl na přelomu století stře
diskem tehdejší katolické kultury v Paříži.
Tehdy zavalil vědecký i nevědecký svět pozitivizmus,
který tvrdí, že můžeme poznat jen to, co je předmě
tem zkušenosti našich smyslů.
Začal však také učit židovský filosof HENRI BERGSOIM
(1859-1941-snad jediný, kterého nacisté nepronásledovali-byl starý a velmi slavný). Přehnal své učení
trochu víc na druhou stranu, přesto bylo svěžím ván
kem k studenému pozitivizmu-ten měl ovšem i své
světlé stránky, dal světu manželé Curiovy.
Brzo se Bergsonova přednášková sin na College de
France-proti Sorbonně-naplnila těmi, které pozitivismus neuspokojil. Dnes nám mnohá jména málo říkajíale měla by-např. Charles Peguy, Psichari a hlavně
manželé Maritainovi.
Raisa MARITAINOVA byla ruská židovka. S rodiči
a se sestrou opustila v dětství Rusko, protože chytré
židovské děti neměly naději na vyšší studium. V 16 ti
letech udělala maturitu a na Sorbonně se seznámila s
Jakubem MARITAINEM z vážené protestantské rodiny.
Oba prožívali brzo krizi pozitivizmu-ten nemohl uspo
kojit hlubiny duše. Chtěli spáchat sebevraždu. Tu se
setkali s Bergsonem a ovzduší jeho přednášek jim da
lo naději, stejně i setkání s hlubokými lidmi na před
náškách .
A konečně četli v literárním sloupci Le Matinu posou
zení Bloyovy knihy Chudá žena z péra slavného spi
sovatele M.MAETERLINCKAl 1862-1949):"Jestliže ge
niem rozumíme záblesky ducha v hlubinách, je Chudá
žena jediným dílem dnešní doby, ve kterém jsou znám
ky genia." Tedy ne bizarni rekvizita. Stejným jménem
by mohl autor označit i díla řeckých a římských auto
rů a konečně i Písmo sv.
Později Maeterlinck doplnit tuto větu v dopise Bloyovi.
"...Jestliže geniem rozumíme jisté záblesky v hlubi
nách, které vedou od toho, co nevidíme k tomu, co
vidíme a od toho, čemu nerozumíme k tomu, čemu se
jednoho dne buderozumnět- z čistě lidského hlediska
připomíná! Chudá žena) Krále Leara, a v literatuře ne
ní nic, co by se s tím dalo srovnat. Prosím, drahý
pane, že vás velmi hluboce obdivuji." - Co jsou slo
va slavného francouzského básníka proti ponižujícím
slovům neznámého českého autora? Je dobře jít k pra
menům a nepít z řeky, která už je znečištěná lidský
mi náladami, pomluvami, nepochopením, nájezdy a ne
spravedlností - a hlavně neznalostí doby v níž Bloy
žil a z jejichž problémů jeho díla-hlavně Deníky, vy
rostla.
"Osobně nepotřebuji žádného člověka a žádného nepro
sím o přízeň. Poslouchám příkazu shůry.. . Raduji se
ze cti Pravdy a málo dbám na lidskou spravedlnost!"
Leon Bloy,r. 1900
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ČÍM SELIŠÍME OD ZVÍŘAT
PERLA MODRÉHO MOŘE
Z FILIPI DO SOLUNĚ
Filipy opustil Pavel s čestným doprovodam
Jak jsme poznali, byl jeho apoštolský ži
vot plný neklidu, přišel do jednoho města
a brzo musel zase dál - někdy ho vyhnali,
někdy ho zbili, někdy utekl tajně sám.
Vzdor ternu dýše ze všech jeho listů klid.
Všechny nejsou tak pečlivě vypracované,
jako je jeho list židům, který zřejmě pod
le jeho pokynů sestavil některý žák, ale
stále odpovídá ve světle Kristova učení m
otázky, řeší problémy, napomíná, chválí..
A jeho rady se většinou dají použít i dnes
zasahují hluboko do lidské duše-a ta se
sotva mění. Ty problémy, které měl on sice v jiném prostředí - máme i my dnes.
Jako jeho Pán - byl v neklidu klidný.

CESTA DO SOLUNĚ - IHESALONIKY.
Město, do kterého odešel r.49, se jmenova
lo po sestře Alexandra Velikého. Cesta by
la sice kouzelná, ale Pavla ještě bolela
záda, zmrskaná liktory, nohy, opuchlé od
tvrdých klád, přikovaných ke zdi. Jistě m.
rány a opuchliny soucitná Lydie ošetřila,
přesto nebyla cesta nebolestná.
Putovali čtyři dny—každý den asi 10 hodin
Podél Strymonského zálivu a pobřežních
hor, pak kvetoucími loukami, podél hor
ských jezer, až došli do údolí Arethus.
Tam je v rozkošném háji hrob tragika Euripida. Navečer došli do Appolonie na břehu
velkého jezera. Konečně dospěly jejich
rozbolavělé nohy do Thesaloniké-perly na
břehu modravého noře. Bylo to hlavní měs
to Makedonie, velký přístav, spojený s Ří
man a Asii silnicí Via Egnatia.

ČIOVĚK-NA ROZDÍL OD ZVÍŘEIE-MBŽE MySLET!
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Zvíře se při pozorování řídí svými pudy, nebo i
zkušenostmi. Člověk se řídí rozumem. Může usuzovat.
Má vůli, kterou může přemoci např.strach. Má
schopnost projektovat své představy do umění. I v
docela primitivním člověku se vyvíjel sklon k umě
ní, k projektování toho, co viděl, později i toho,
co cítil. Vyšší zvířata mají do jisté míry i citláska psa k člověku, který ho měl rád, vede až na
jeho hrob. Ale rozum k uvažování, usuzování, vůli
k tomu, co považuje člověk pro sebe za dobré - i
když to objektivně dobré být nemusí-to zvíře nemá.

ČLOVĚK JE TAKĚ TVOREM SPOLEČENSKÁ.
Všechno dělá jako člen společnosti. Společnost ho
vychovává - napřed rodina, pak škola, Církev a
jiná zdravá i méně zdravá společenství. Docela
osamělý člověk by se namohl vůbec vyvinout.
NEJDOLEZITĚJŠÍ ZNÁMKY OSOBNOSTI
Individualita, jednota, svoboda a duchovnost. Jsou
sice samostatné, ale tak pevně k sobě napojené, že
se prakticky rozdělit nedají. Jako kruhy, které
se překrývají.
INDIVIDUALITA JAKO ZÁKLAD OSOBNOSTI.
Každý má jedinečné tělesné znaky, kterým se odli
šuje od druhých. Má také své duševní vlastnosti.
Někdo je pasivní, jiný aktivní. Někdo je melancho
lický, jiný bojovný. Někdo vidí všechno negativně,
na všan najde chybu, ke všanu se staví silným"NE",
jiný je pozitivní, kladný, na všem najde něco dob
rého- jeho heslem je ANO. Už dítě rozlišuje mezi
"já" a "ne já". Nejdřív je vědomí vlastního "já"
trochu přehnané. Protestuje, když mu sourozenec
chce vzít hračku. Nejdříve po
znává své"já"-později vidí,
jak vypadá druhý.

P.FLANAGAN

MĚSTO BYLO VELMI STARÉ.
Dodnes jsou tam zbytky kyklopškých zdí.
římského chrámu a vítězného oblouku. Měs
to lákalo nejen obchodníky, cestovatele,
legionáře a úředníky - mělo i řadu léči
vých vřídel - navštěvovali je i nemocní.
Bylo svobodné. Každý rok si volili lide
šest"politarchů", ovšem byl tu i římský .
mistodržící a jeho liktoři APOSTOL NÁRODÚ
Obyvatelé byli dost nepoctiví v obchodech,
zvědaví, zahálčiví, v manželství nestálí i
plni smyslových náruživostí. Před těmito
nebezpečími varoval Pavel už v I.listě:
"ldn.zu.jtz t>e AmiL&tvZ; naučte t>e každý
dnlet ivoje ťéJLo ve i váté. kázní. a poazitno i ti, ne ve chtiví žádostivosti jako po
hani, kteJLÍ neznají. Boha." [3-5)
Ve městě žila směs národů, jak to často v
obchodních městech bývá. Zhotovovaly se tair
nádherné koberce a stany. J.HOLZNER

ROZKOL V CÍRKVI
PÝCHA ROZDĚLILA KRISTOVU CÍRKEV

Intriky císařského dvora sesadily r.858
v Cařihradě patriarchu Ignáce.. Na jeho mís
to se posadil vzdělaný a bohatý Focius^který byl laikem. Ignác se odvolal k papeži
Mikulášovi I./858-867/, který prohlásil Fociovu volbu za nezákonnou. Focius svolal
sám sněm a prohlásil papeže za sesazeného.
Ba dokonce požádal Focius franského císaře
Ludvíka II., aby rozsudek vykonal. Zákrok
ovšem neočekával, ale chtěl tím zdůraznit,
že prvenství římského papeže neuznává.

ZMĚNA TRůNU-SMĚNA PATRIARCHY.
Císaře Michala zbavili r.867 trůnu a nástup
cem se stal Basil I., který Focia sesadila
povolal zase Ignáce. Smířil se s Říman.
8.KONCIL, KONANÝ V CAŘIHRADĚ 869-87Ó ,odsoudil Focia a potvrdil Ignáce. Ten se špatně
papeži odvděčil-podřídil totiž byzantskému
patriarchátu nově obrácené Bulhary, kteří
žádali, aby patřili přímo pod pap>eže.
CÍSAŘ DVOJÍ TVÁŘE.
Když Ignác r.877 zemřel, jmenoval Focia
patriarchou tentýž císař Basil, který ho
předtím sesadil. Zdá se, že pak uznal Fo
cia i papež. Focius svolal sněm, na kterán
zavrhli minulý sněm a odmítli papežovu
svrchovanost ve věcech víry nad Východem.
Není jisté, jestli papež Focia z Církve
vyloučil/exkcmunikoval/. Tbho později císař
Lev VI.sesadil a zdá se, že zanřel opuštěn
v klášteře.
JE PAPEŽ JEN PATRIARCHOU ZÁPADU?
K nevyřešeným otázkám mezi Východan a Zápa
dem přibyla otázka platnosti S.snaau. Lidé
si neuvědomili, že jde o rozkol-rozdělení
Kristovy Církve. Sice nepopírali byzantští
teologové prvenství papežovo, ale-vzdor
některým-považovali Řím za jeden z pěti
patriarchátů-i když tři z nich-Alexandrie,
Antiochie a Jeruzalém-prakticky neexistovaly-obsadili je mohamedání.

Focius k tanto známým věcem přidal svou nená
vist k Římu a odpor ke všemu latinskému. Na
tem ztrozkotaly později snahy o sjednocení.
Ovšem v bohatém východním písemnictví není ani
stopy po odporu vůči Římu. Byly spory s papežan-i sv.Basil si občas postěžoval na římského
"vůdce"-ale lidé nepovažovali za ponižující,
podřídit se ve věcech víry papeži a odsouzení
pobloudilých patriarchů. S Focian nastala změ
na. Tento velmi vzdělaný muž/po jmenování při
jal rychle všechna svěcení/vzbudil v lidu národ
ní řeckou uvědomělost. Prohlásil, že k papeži
se už nebudou obracet s otázkami např. v době
obrazoborectví a pod., ale jednat s ním jako
se jedná s jinou zemí.
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NÁSLEDKY ROZKOLU.
Pro obecnou - katolickou Církev byla ztráta
Východu stejnou katastrofou, jakou obsazování
dříve křesťanských oblastí mohamedány. Za
Focia a i v 11.st. se zdála ztráta poměrně ma
lou, neboť v 11.st. se zúžila nadvláda Cařihradu vlastně jen na velkoměsto a okolí a řídce
obydlené Bulharsko. "Pravoslavných" v přirovná
ní s obyvatelstvem Západu bylo málo. Ovšem
v budoucnosti se ukázalo, jak je tato roztržka
tragická. Později se přidali k Cařihradu i
Rusové a jiné národy.
ROZTRŽKOU ZTRATILA BYZANC VÍC NEŽ ŘÍM
Ty velké duchovní hodnoty, uložené v spisech
východních církevních Otců si zachovala i
západní Církev - Církev všeobecná-katolická a čerpala i čerpá z nich stále. Katolická Cír
kev zůstala světovou i bez Cařihradu. Avšak
rozdělení je bolestné - protože odporuje přání
Kristovu "aby všichni jedno byli" a to pod
nástupean sv.Petra a zástupean Kristovým v
Církvi bojující na této zemi.
Podle L.Hertlinga,T.J Dějiny katolické
Církve a Ráčkových Církevních dějin.

NAŠE POŠTA
['Než šel(kard. Beran}
\po zvolení Goťtwal}da sloužit Te Deum
(hymnus Bože chvá
líme Tebe),proplakal a promodlil se
k tomuto rozhodnutí, aby zachránil,
co se ještě zachránit dalo. Plojhar
chtěl odtrhnout velkou skupinu spo
lubratři! kněží) k pravoslavným. - Bylo
to vnitřní mučednictví, o kterém vě
děl jen Bůh a zaplatil je s vědomím,
že národ, který byl proti totalitě,ái
nebude moci vyložit tento jeho krok.
Když ho přišli zatknout, oblékl se zase do vě
zeňských hadrů, které měl uschované z kon
centráku v Dachau a tak ho odvedli."
Po Te Deum šel kard. Beran za bohoslovci a
za svůj krok se jim omlouval - jak nám řekl
P. Cyril Stavěl-tehdv student bohosloví.

TY JSI SKÁLA!
URBAN VIII.Pokračování.
I za tohoto papeže se rozmohla hereze
^
jansenismu. Byla to sekta nečetná, a!e
vlivná. Předchůdcem byl Michal Bajus, pro
fesor v Lovani. Učil o dědičném hříchu a
o ospravedlnění skoro tak, jako protestan
te. Adam hříchem pozbyl přirozených darů
ke kterým- podle něho-patří i patření na
tvář Boží. Člověk nepotřebujem k spáse
milost-dar Boží-stačí dobré skutky a láska
k Bohu. Jeho učení Rím odsoudil, sám se,
byt nerad, podrobil a zemřel jako kanc
léř university.
Původcem sekty byl Kornelius Jansen, ka
tolík, Holanáan, který po studiích v Lova
ni žádal o přijetí do jezuitského řádu. Pro
slabé zdraví nebo nevhodné vlastnosti ho
nepřijali. Proto na ně Jansen zanevřel.
Stal se profesorem v Lovani, dlouho pře
mýšlel o ospravedlnění a přišel k názoru,
že církevní život se musí zreformovat pod
le vzoru prvotní Církve.
R.1636 ho Filip IV.jmenoval biskupem v
Yprech-i po dvou letech jako 53 letý zem
řel. Po jeho smrti vydal jeden přítel jeho
dílo"Augustinus". Stalo se učením nové
sekty. Ohřívá v díle hereze Bajovy a Kal
vínovy. Jeho prohlášení, že knihu podro
buje úsudku Církve, nepokládají někteří
badatelé za pravé.
V život uváděl jeho zásady Duvergier de
Hauranne, zvaný St.Cyran, podle opatst
ví, z kterého měl důchody. Napřed v Lo
vani chválil jezuity, ale po dlouhých le
tech styku s Jansenem se jeho láska k vy
chovatelům jezuitům-změnila v nenávist.
Prohlašoval, že Církev od šestého století
už není Kristovou nevěstou, ale záletnicí.
Má se zrodit nová-věrnější.
R.1635 se stal zpovědníkem a vůdcem řeholnic v Portroyalu. Ty strhl na scestí.
Zavedl nové pobožnosti, v nichž řeholnice
uctívaly Krista jako přísného, nepřístupné
ho Pána a ukládaly si velká pokání. Nepři
jímaly Nejsv.Svátost ani v době velikonoč
ní, ba některé až těsně před smrtí. Hlav
ní pobožností bylo klanění před Nejsv.Svá
tostí.
Ve svých spisech kladl papeže na roven
biskupům (tím římský biskup je, ale je i
první mezi biskupy, jako byl Petr první
mezi apoštoly), biskupy na roven farářům.
Snažil se pro své reformy získat i sv. Vin
cence z Pauly, ale ten brzo heretika pro
hlédl. Kardinál Richelieu ho dal na 4 ro
ky do Baštily, po smrti kardinálově vyšel
sice z vězení jako vítěz, ale s podrytým
zdravím a brzo umřel. Pohřeb měl velmi
slavnostní, bylo na něm i několik biskupů.
Baštou sekty se stal Portroyal, cisterciác
ký klášter blízko Paříže. Začátkem I7.st.
tam vstoupilo šest sester z rodiny Arnauld
Jejich děd byl hugenotem.
]

Nejnadanější byla Angelika. Když se stala aba
tyší, zavedla přísnou kázeň. Do kláštera vstou
pila i její matka. Klášter vzrostl na sedmdesát
řeholnic, mnohé z lepších pařížských rodin, mi.
i sestra Pascalova a teta Racinova.
V odlehlé části kláštera vznikla postevna, kae
dvanáct mužů žilo jako přísní mnichové. Byl tam
i Antoin Arnauld, bratr oněch sester, kněz,spi
sovatel a jedovatý odpůrce jezuitů. Nějakou do
bu tam byl i matematik Pascal. Ten vydal r.l656
"Lettres procinciales", v níž útočil ostře proti
jezuitům a tato kniha řádu uškodila. Vykřičel
v ní jezuitskou morálku jako příliš povrchní a
přizpůsobující se potřebám-probabilismus. Kniha
byla vtipná, ironická - a to se Francouzům líbi
lo. Vybíral z jezuitských knih, co chtěl ke svým
útokům a když ho upozornili, že je tam hodně
nepravdy, odvolal se na to, že mu materiál do
dali z Portroyalu. Jeho"MYSLENKY"jsou obranou
křesíaství. Zemřel jako věřící katolík.
Papež Inocenc X.odsoudil r.1653 pět Jansenových vět jako heretické. Brzo zakázal přijímat
do kláštera novicky a r.1709 byl klášter zru
šen. Eremité museli za hranice. V Holandsku
se utvořila jejich sekta, mají v Utrechtu řádně
vysvěceného-ovšem nekatolického-arcibiskupa,
který světí biskupy i starokatolíkům.
V době Urbana VIII. vymřel rod Conzaga z Mantuy. Francie a císař, hlavní mocnosti, hraběnka
z Lotrinska a hrabě z Cuatally-podporovaní
Španělskem, si dělali nárok na Mantuu. Urban
byl neutrální. Ale když císař zpustošil Mantuu,
vypravil proti němu vojsko. Později měl v tomto
sporu Richelieu určité úspěchy-ale od Gustava
Adolfa, vzdor snahám papežovým, se neodloučil.
Papeži se ani nepovedlo zastavit válku. Po smrti
Richeliově nastoupil Mazarin, který si r.1640 vy
vzdoroval kardinálský klobouk. Na náboženské
a mírové snahy Říma se ohlížel ještě méně než
jeho předchůdce. Papež byl však také nemoudrý.
Místo aby dal peníze z pokladu Sixta V.na ví
tězství katolické věci v Německu, užil je k ne
úspěšným bojůvkám proti Odoardo Farnesemu.
A peníze zmizely v kapsách rodiny Barberini,
nejbohatší majitelce pozemků církevního státu.
V době třicetileté války dala Církev ve Francii
světu jednoho z největších světců-sv. Vincenze
z Pauly. Ten dostal po dlouhých obtížích od
papeže bulu k založení lazaristů. O procesu s
Galileo Galileem jsme se zmínili.
POKRAČOVÁNI"
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NOVINKY
Nuncius John Bukowsky-verbista slovenského půvo
du, odchází z Rumunska a nastupuje jako nuncius
do Moskvy, místo kord. Colasuonna-jehož tlumoční
kem byl, kdy kard.Colasuonno světil kdysi nové
biskupy v nasí vlasti._________________________
R.1994 vzrostl značně počet adventistů-mají teá
1498 duchovních a 77.000 věřících na celánsvětě
11.mezinárodní den katolické mládeže bude v
srpnu 1997.
__

POSLEDNÍ CIGARETA
Na lehátku na palubě odpočívala půvabná
postavička krásné Mařen. Vánek načerchá'
val její světlé vlasy, lesklé jako hed
vábí. Sluneční paprsky laskaly její
štíhlé tělo. Škoda ho pro býčí postavu
mohutného - a obstarožního Guye.
Nevdala se za boháče z lásky. Tehdy alei
nepředvídala, že jí ten namyšlený páv '
bude den ze dne odpornější. Ovšem odlou
čení od stolu a lože znamenalo i odlou
čení od přepychového života. Ani nápad!
Pobřeží zmizelo za obzorem. O skřípají
cí plachty se opíral vítr. Vzduch byl
prosycený pachem soli, chaluch a dehtu.
Jan hejna racků za zádí prozrazovala
blízkost země.
Jak příznivá chvíle! Mařen se nadzvedla
a dotkla se nohama Guye, který podřimo
val u kormidla.
"Kávu, miláčku?"lehce ho políbila.
"Černou a silnou!"poklepal jí na rameno,
Cítila hnus. Zamrazilo ji, kdykoliv se
jí dotknul. Brzo bude nenávisti konec.
Dlouho plánovala svobodu-a bohatství.
Uvařila jeho poslední mokka. Silné a
dobré-to mu dluží. Vlila kávu do termos
ky a vysypala do ní obsah sáčku. Pak ji
zavřela a přišroubovala pohárek.
"Zdá se, že přijde bouře,"řekl Guy,když
mu podala kávu. Rychle sestoupila do
palubí. Nemohla se dívat, jak pije otrá
vený nápoj. Omámeně se vrhla na lůžko.
Není snadné, zabít člověka!
Netrpělivě naslouchala, jak vlny tvrdě
narážejí na zád člunu. V kulatém okénku
viděla vodní pěnu.Jachta se těžce prodí
rala vlnami v ostrém větru.
Zanechá jí osm nebo devět miliónů? Kdo
ví? Naděje na bohatství ji uklidnila.
Stačí doušek otrávené kávy - a za něko
lik okamžiků bude mrtev. Vzpamatovala
se a uvažovala. Kdyby těžké tělo
nesklouzlo z paluby do moře, musí je
sama při prvním otočení jachty postrčit
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Termoska mu vyklouzla z ruky a koule
la se po palubě. Spadla do moře.
Posledními silami se plazil k Mařen.
V panickém strachu zaklapla dvířka a
udýchaně se vrhla po schodech dolů.
Guy musí konečně umřít. Dávka jedu
by otrávila celý pluk! Mařen se chyt
la za srdce. Ztratila odvahu, znovu
se podívat na paluhu.
Jachta se silně naklonila na stranu,
po chvilce se zase napřímila. Zejmě
selhala automatika, která držela
jachtu napřímenou. A Guy ji už napří
mit nemohl. Musí to dát do pořádku
sama. Vyznala se v tom dobře,

"Mařen!"volal znovu zoufale Guy o
moc. Pak opět zmírajícím hlasem:
"Mařen!"
Konečně bylo po všem. Ulehčilo se jí.
Zaslechla ještě, jak jeho těžké tě
lo dopadlo na palubní dvířka.
Jen aby ho příští vlna strhla z palu
by do moře - sepjala ruce - pak si
uvědomila, že je to gesto modlitby
při vraždě vlastního muže víc než
nevhodné. Raději sáhla po whisky. Ale
ruka se jí chvěla tak, že neudržela
ani láhev s alkoholem. S povzdechem
se opřela o příborník.
Ted musí na paludu. Musí vzít do ru
ky kormidlo a jachtu napřímit. Kolí
sá se už nebezpečně - zřejmě začíná
bouře. Musí chytnout kormidlo včas
Slyšela, jak se mohutné tělo ještě
jednou zachvělo-pak bylo ticho.
Oddechla si.
"Ubohý Guy,"ozval se hlas svědomí,
když stoupala po schůdcích k palubním
dvířkám.
Štíhlýma ťukama se snažila dvířka nazvednout. Marně. Spočívalo na nich
těžké tělo, zaklíněné navíc k pro
hlubni mezi dvířky a palubou. Ani
milimetr se jí nepodařilo dvířka
Moře bylo čím dál neklidnější. Mařen se
otevřít.
musela oběma rukama držet okrajů lůžka,
Mařen byla uvězněná. Náhle pochopila,
aby nespadla na zem.
že jí v zajetí drží mrtvé tělo její
Tiše se přiblížila k padacím dvířkům.
ho muže. Z úzké prostory mezi dvířky
Opatrně je nadzvedla a skulinkou zírala
a palubou je žádná, sebe silnější
na hrůzné divadlo.
vlna nesmete. On se nezaGuy se zmítal v bolestech, v pravé
chrání-a ona také ne.
ruce držel ještě termosku, levou
Jachta se zmítala stále
křečovitě svíral lano.
víc. Mařen se podivuhodně
NAŠ
E
KRIMI
"Mařen!" volal zoufale.
uklidnila, když si zapá
Jeho křik přerušil i svištění
lila poslední cigaretu.
větru a hukot moře.
Za kulatým okénkem
"Mařen!"
se pěnila voda,ale
Tvář mu zbledla jako křída.
náhle zmizela a v
Odvrátila na chvilku oči.
kabině nastala tma

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU-každou 3.neděli v měsíci v sále pod kos
telem sv.Petra a Pavla-u nádraží
10 hod.

BERN-2.neděli v měsící v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod.

CIRYCH - každou neděli v kryptě Božského
Srdce Páně, Aemtlerstr.49.
19 hod.
LUCERN - každou 4.neděli v měsící v
kapli kostela sv,Karla u"Karlisbriicke" 10 hod.
RÚTI-TANN-každou 1.neděli v měsíci
v kapli vedle katolického kostela

9,i 5 h.

WINTERIHUR - v kapli u kostela sv.Ulricha
Seuzacherstr.l.Rosenberg. Tam sve náš
český misionář ke mši sv.i katolíky ze
Scbaffhausenu - každou sobotu
19 hod.

ŽENEVA - každou 2.neděli v mesiaci v
kapli pri kostole sv.Terezky,1 4 Ave
Paschier

9,30 h.

Vata výletních nedělí, exeh.cX.ciJi, duchovních
obnov, táboiu pnx> dětí a mládež, poutních zajez
du aj.uveřejníme v KLUBu nebo sdělí příslušný
misionář. Na mtíionáře se také obřatte. v zále
žitosti křtu, sňatku, sv.zpovědíiobvykle před
mší sv.] návratu do Cířkve, vyučování nábožen
ství, návštěvy nemocných a svátosti nemocných ap
JMÉNA A ADRESY MISIONÁŘŮ
:

P.JOSEF S I M C r K - 8004 ZURICH-Brauerstr.99
tel.01.241 50 25
SLOVENSTf MISIONÁŘI
P.Anton BANÍK - tamtéž,t. 01-241-50-22
P".Martin MAZAK-14,rue Maison-Rouge,1400 Yverdon
Tes-Baíns. tel. 024-222537
P.Alois ONDŘEJKA - Leonhardstr.45. .Basilej,
tel .061-692-04-04
KAZ.DÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ M3DLITBY
19,45 mše sv.s krátkou přemluvou, po ní modlit
ba růžence v kostele sv.Dona Boská v Curychu,
Brauerstr.99
PRVNÍ PATEK V MĚSÍCI
mše sv.v kapli Božského Sřdce
Páně, Cuřych - Aemtleutr.49, - 19,30 hod.
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POPELEČNÍ STŘEDA-přísný půst od masa a jen
jednou denně se najíst.Neplatí pro nemoc
né a osoby přes 70 let-ale je dobré, když
se připojí k světovém postu celé Církve.
Při mši sv.se dělá křížek popelem na čele
1. března
__________ _____
DUCHOVNÍ CVIČENI
s P.J.KOLÁČKEM,Ť.J.-z Va
tikánského rozhlasu.Ten
tokrát v rodišti švýcar
ského národního patrona
sv.MIKULÁŠE Z FLUE.
P.Koláček má vynikající
přemluvy, doporučujeme,
aby si je účastníci nato
cili na pásky pro ty, kteří přijít namohli,
i pro naše dcma a aby si je znovu poslech
li z pásek, protože jsou velmi podnětné.
Přihlášení dostanou program s pokyny, jak
se do Flůeli-Ranftu dostanou a cena je niž
ší než jinde. Duchovní obnova je nejlepší
příprava v postě na Velikonoce-spásné utr
pení a vzkříšení našeho Ježíše Krista.
Přihlaste se brzo, exercicie bývají rychle
obsazené!!!
"fc"
30.3.večer-2.4.odpolPOUŤ DO OLOMOUCE ^

na svatořečení mučedníka zpovědního tajem
ství - bl.Jana Sarkandra
20^-21.května

V TOMTO ČÍSLE
JE SLOŽENKA
NA PŘEDPLATNÉ
POUŤ
DO
EINSIEDELN 28.5.
Účast přislíbil Otec biskup J.ŠKARVADA.
CO BUDE NA VELEHRADĚ, 1-39030-St.Martin
__________ in Gsies v Itálii?
VELIKONOČNÍ TÁBOR DĚTÍ od 18.4.-22.4
SALEZIÁNŠTÍ SPOLUPRACOVNÍCI - 1.7.-8.7.
SVATODUŠNÍ TÁBOR PĚT?
od 10.6. - 17.6.
LETNÍ TÁBOR PRO PĚrTod 9-14 let. 29.7.-12.8
Denní penze dětí 23,50 frs. Informace a
přihlášky bud přáno na Velehradě v Itálii,
nebo u místního kněze-misionáře.

co nového ve světě
Misionáři z Afriky a Asie prosí o růžence.
K odeslání misionářům do Afriky je shremaž
3uje:Římsko-katolický farní úřad Misie,
nám.Mons.Šrámka 4.,729 25 OSTRAVA,ČR.

Anglikánský arcib.z Yorku, J. Habgood js pro
ti povinné ranní modlitbě v angl.školách,
bud se děti modlí nedbale a lhostejně nebo
se s nimi modlí nevěřící profesoři. Minist
ryně školství ňe pro modlitbu před hodinou.

NAŠE KŘÍŽOVKA

A PES

Jednou stál Mark Twain, budoucí americ
ký spisovatel, u obchodu s potravinami
a hladově si prohlížel výlohu. V kapse
neměl ani vindru - a v žaludku mu kru
čelo.
Loudal se dál - k hospodě. Linula se z
ní lákavá vůně pečínky, zelí a piva.
Prohledl si jídelní lístek, vyvěšený
vedle dveří.
Náhle si všimnul, že vedle něho stojí
velký, kropenatý pes. Nádhera! Také či
chal jídlo v hospodě. Mark Twain ho
chtěl odehnat, ale bylo mu ho líto. Jis
tě je stejně hladový, jako on.
Tu šel kolem elegantní pán, mával hů
lečkou a prohlížel si nadšeně psa. Jis
tě čistá rasa!
"Nádherné zvíře! Prodal byste mi ho,
pane? Stačilo by vám pět dolarů?"
Stačilo - pomyslil si Mark Twain, ale
kdyby mi pes patřil. Možná, že se něko
mu zaběhl, nikdo o něj už nestojí - ale
pět dolarů by Markovi pomohlo k bohatému
j ídlu.
"Rád vám ho prodám. Ale ne za pět dola
rů, nýbrž za deset. Je mladý, dlouho
vám bude sloužit."
Pán souhlasil. Dal Twainovi deset dola
rů, vzal psa za řemínek a odváděl si ho
Spisovatel už chtěl vstoupit do hospo
dy, když k němu přistoupila pěkně oble
čená, ale uslzená paní.
"Prosím vás, neviděl
jste mého psa? Bílý, s
černými skvrnami."
"Uklidněte se, paní, do
vedu vám ho." Mark Twain
se rozběhl a dohonil
pána, který právě vstu
poval do svého domu.
"Zde máte zpět svých de
set dolarů! Nemohu bez svého
psa žít."

1.Jméno apoštola Petra
2.Syn krále
3. Kdo řekl: Jsem nevinen
krví tohoto spravedlivého
4. Druh drobného obilí.
5. Část země Jugoslávie
6.Ozdoba bytu
7.Zrádce Kristův
8.Starozákonní prorok
9. Kousek chleba
10. Jméno ruského světce
11. Část těla
12. Latinsky "jméno"
13. Bájný český kníže
14. Strunný hudeb.nástroj
15.Jméno dcery Masaryka
16. Třináctý apoštol
17. Přítelkyne sv. Františka
18. Domácky"Antonín"

TAJENKA: MILOSRDNÝ SAMARITÁN

KOLIK CHYB UDĚLAL ŽÁK V NÁBOŽENSTVÍ
Sv.Abraham s manželkou Rebekou odešel z
Uher do Izraele. Když se mu narodil první
syn, říznul ho. i sebe a ostatní, aby bvlo po
znat, že jsou židé. Sv.Trojice mu řekla, at
upozorní bratra Joba, že jeho město Sodomu
Bůh zničí,protože tam žijí jen neslušní lidé.
Bratr Job utíkal s manželkou a třemi dcerami
ale manželka se ohlédla, když Bůh ničil Sodomu a změnila se v síru. Rebece se narodil no
vý syn Izák a protože se s prvním pořád
prali, musel odejít první na poušt, ale Pán
Bůh ho zachránil. Pak řekl Bůh, aby Izáka
obětoval na hoře Sión a tak dokázal, že Bo
ha víc miluje než syna. Když chtěl Abrahám
syna zapíchnout, zadržel mu anděl ruku a
Bůh z něho udělal velký národ.
Abraham byl z kmene Hebrejců. "Zid"je z jména"Juda"-jednoho z 12 ti synů Jakubových .je
hož kmenls kmenem BenjaminovýchJse vrátil
z babylonského zajetí. Abraham žil v sumerském městě Uru,jeho žena byla Sara a Rebe
ka byla jeho snacha.Jméno Izrael dostal vnuk
Jakub.-Při obřízce se odřízla předkožka muž
ského údu-na znamení smlouvy s Bohem. Byla
to bolestná operace.-Navštívili ho 3 muži-synovec se jmenoval Lot, měl 2 dcery.Při niče
ní Sodomy se jeho žena ohlédla a změnila se
v solný sloup-v Sodomě se pěstoval nepřiroze
ný sex.-První Abrahamův syn se narodil z
Hagar, egyptské otrokyně a protože Izmael
ponižoval Izáka, rrusel s matkou odejít na poušť
tam je Bůh zachránil. Hora obětování byla Moria,později tam byl židovský chrám.__________

MARKTWAIN
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

HUMOR

Katolická Církev na Ukrajině oslaví letos a pří
ští rok 400 let od Brest-Litevské dohody, kdy se,
Manželé Schnidovi se
chystaji na cestu do
část pravoslavných vrátila do katolické Církve.
Mají východní obřady a předpisy. Ukrajinská unie
Itálie. "Uvědor.te si
že všechny švýcarské pa
r.1646-96 připojila část pravoslavných ke kato
sy jsou uzavřené.""To
lické Církvi-tedy Rusíny a Slováky v tehdejších,
nevadí - my máme ještě
habsburských Horních Uhrách. Komunisté Unii zru
německé pasy."_________
šili. Všichni uniatští biskupové tyli bud ve
"Skoda, je ted tak málo
vězení, na Sibiři nebo zavražděni. Jen arcib,
kopané v televizí. ""hí>i
J.Slypij odešel po dlouholetém vězení do vyhnán-;
"Jak je možné, že
pňí tom knáiném počali
ství do Říma. Středisko uniatů je ve Lvově-ale
jejich arcibiskup není dosud patriarchou. Vrcho-1' jste si spletl všele- hnají kopanou venku."
pící lepidlo s pas V ráji se ptá Mam Hos
lem oslav bude patriarchální synod r.1996.______
tou na zuby?"
1/ Ceiké nepublice exiituje 65 cÁAk.Zkol. 1'yitupodina: "Proč jsi stvořil
dovalo a vyučuje 110 katecketju-dalZZch 700 učíte
Evu tak hezkou?""Aby se
lu náboženAtvi ituduje. 0 obik.lkoly ie Ataná
ti líbila.""A proč jsi
bíikup Ffiantilek LobkoMÍcz.____________________ udělal tak milou?""Abys ji miloval."Adam
chvíli přemýšlí a pak se ptá: "A proč jsi ji
Časopis Našinec pro Čechy -v již .Africe přestal
vycházet. Redaktor J.Troják se snažil s ostatní udělal tak hloupou?""Aby tě milovala."_____
"Vneó pojedu na nychltku,"neklá blecha. Se ■
mi odvrátit pohrcmu-totiž vládu kcmunistů, před
kterou naši krajané utekli do JAR. Obává se prá Akočila z pudlika na chnta.________________
"Pane řediteli,náš archiv je úplně přeplně
ván, že bude brzo zrušena svoboda projevu, jako
v každé zemi, kde jsou u vlády kcmunisté. Časo ný. Nanohla bych ty neplatné dokumenty už
pis měl vysokou úroveň, jeden čas jej řídil Otec vyhodit?""Dobrá. Udělejte z každého kopii a
Čížkovský, který je nyní farářem v Kraněřící.Byl originály pak zahodte."_______________
i ve švýcarsku, mluvil s našimi krajany a uveřej Vve nulky putuj*, po pouAtí. Potkaje oAmícku.
nili jsme s ním rozhovor o pcměrech v JARu._____ "Podívej Ae. V tom vedna - a jeZťě, má na aobě opaAek."_______________________________
Bentiniké ancidiecézi podléhají nyní oblastí
Vnáždany-HÍIen a Zbonelec-ty mají pomocné biiku- Loblovi jedou na lodi. "Ták se mi zdá, že
py. Bývala tam jen apoatoliká adminii tnu, tuna.
se lod potápí," vykřikne manželka. "NevzruPodle oficiálních údajů není pro sev.Koreu-kcmu- šuj se. Lod nám přece nepatří!"
Mínek je na dovolené u sedláka."Jaký knáiný
nistickou-pro katolíky ani jediný kněz-je tam
na 3000 věřících-ale praktikuje jen asi 800.Před dub máte pňed statkem?" podivuje ie. "Máte
kcmunistickou vládou tam bylo asi 60.000 katolí pnavdu, "odpoví Aedlak,"a každý nok nám fiodí
dva metnáky jablek."______________________
ků. Církevní společenství vedou laici, udělují
"Mařenko," prohlíží si host na dovolené jíkřest, mají bohoslužbu slova. Podzemní církev
tam neexistuje. V hl.městě Pjongjang prý postavi delní lístek,"rád bych si vybral něco, co
jssn ještě neměl." Mařenka se roanýšlí:" A
li dva kostely-jáko reklamu pro cizinu-stejně
chtěl byste snad mozek?"__________________ _
jako kdysi se objevoval min.zdravotnictví, kněz
PKofaeAon. pni nav notu. vypnavuje manželce:
Plojhar v kolárku. Jamile šel do penze, oženil
"Tak jiem Káno zapomněl deltnik.""A to aía
se se svou konkubinou._____________
toho nevAÍmnul?""Ale ano. Když jim jej
'J pnaŽAké ancidiecézi puiobí 161 kněž^.Knomě
Čechií i & Poláku, 1 italiky a 1 Ipaněliký-Opui
chtěl zavřít, afwtože pňeAtalo pnXet."
Vei, 1/ APmínáZi, Atuduje 40 bohoAlovcu, S v zahnaMladý muz chce být
ni či.
_____ ____ __________ ______
prodavačem v obcho
dě se starožitnost
Kongregace pro svatořečení povolila zahájení procesu blahořečení P.Th.Dr.Ant. Šuránka z olomouc
mi. Majitel zvedne
ze zaně párátko a
ké diecéze. Tam se dlouhá léta staral o seminaptá se ho:"Co je
risty. Po r.1950, kdy komunisté fakultu zrušili,
tohleto?"Mladý muž
byl s ostatními v Zelivě v internaci, pak 7 let
hbitě odpoví:"To
pracoval ve vápence a když odešel do důchodu,
párátko na zuby,
zpracovával životopis arcib.Stojana. R.1968-70
které patřilo Na
byl zase spirituálem v olcmouckán semináři, od
poleonovi .""Výbor
r.1970-1975 působil v Blatničce, rodišti našeho
ně! Můžete u nás
P.Šlmčíka.
_________________________ _______
"Jak to, že nevýjdete s nastoupit."
Vuchovvu, Apnavce pno Cechy ve Vídni, P.Uullen,Ae
platem? Já se svým pla
Atal panákem ve VňeAovicich v olomoucké ancidietem docela dobře výjdu."
cézi.Po něm Ae ujal pnáce P.Vn.J.Honák-Aalezíán..
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KRITIZUJETE RÁDI?
Říká se, že ten, kdo druhé často a rád zraňu-

byvd sám velmi zranitelný. Je to pravda?_____
1.
Jste
šřastni, když jste sami?
ano 1 ne O
2.Plánujete si zhruba program na
další dny?
ano 1 ne 0
3.Jsou věci, v nichž se dobře ne
vyznáte a přece o nich mluvíte
ano O ne 1
4.Zdá se vám, že si s vámi osud někdy
divně zahrává?
ano 0 ne 1
5.Přiznáte hned svou chybu a nesnažíte
se cmlouvat?
ano 1 ne 0
6.Míváte někdy"zlé sny"?
ano 0 ne 1
7.Snažíte se mít rádi všechny lidi, s kterými
se setkáváte?
ano O ne 1
8.Když vás někdo kritizuje, nenaruší to váš
dobrý vztah k němu?
ano 0 ne 1
9.Zajímáte se o problémy druhých - ovšem
taktně?
ano 1 ne 0
10.Zpytujeme často-pokud možno denně-své
svědcmí?
ano 1 ne 0
NAJDĚTE ASPOŇ DESET ROZDÍLCI MEZI OBRÁZKY!

8-10 bodů: snažíte se z kritiky vytěžit pro
svou osobnost a její rozvoj oc
nejvíc.
7-4: body:Oprávněná kritika druhých vás trochu
rozladí-ale netrvá to dlouho. Zále
ží na tom, kdo a jak vás kritizuje.
3-0: bodů: Jste příliš citlivý, až to hranicí
s chorobou. Uvědomte si, že i druhé
svou kritikou zraňujete. Je-li kri
tika nutná, začne se pochvalou a
kritika se má podobat léčivému bal
zámu, který se lije ■na ránu, rozjit
řenou kritikou. Kritizuje-li kdo
vás, snažme se ji přijmout rozumné
a pokorně. Tím kritika odzbrojíte.
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moudří nepřítel je hoden vet5í úcty, nez hlouPí přítel.
útek pred starostmi je tak marný, jako otek
pred stínem.
laskavostí dosáhneme víc nez hněvem a veci se
daří po dobrem lepe nez po zlem!
0000000000000000000000000000000000000000000000
KTERÝ CESKý BLAHOSLAVEN1 MÁ NAVĚJI, IE BUVE
TENTO ROK SVATOŘEČEN? - PRO JAKOU CTNOST?
V KTERÉM MESTE ZEMŘEL- - KW ASI TIL?
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A to nás pro surovost vyloučili ze hry!
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