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není správné, hledat na sobě jen chyby-a všechno považovat za chybu. Mohla by to být skry
tá ješitnost. Chci být před lidmi dokonalý, chci mít pocit dokonalosti. To není cílen sebepoznání. Na mapě nehledáme jen řeky nebo silnice, ale pozorujeme všechno-vesnice, města,
kláštery, hory, údolí....Podívejme se upřímně a otevřeně na mapu našeho nitra. Kde to skřípe,
kde to jde hladce. Podívejme se každý večer. Upřímně, bez předsudků. Nehajme sami sebe, ale
také se neodsuzujme. A hlavně, a£ nás naše chyby neponižují, neoslabují naši vůli, nýbrž ji
podněcují, Dnes jsem byl nevrlý-bolela mě hlava. Příště-až se mi zase rozbolí hlava-pokusím
se, aby to nikdo nepoznal. A když se to nepodaří příště, tedy později.. .Jako ty kouzelné ta
neční páry. Dvacetkrát, stokrát, tisíckrát udělají chybu-ale jednou se to povede-tak honem
cvičit dál, aby se tělo vysvičilo. A nám do každého záhybu duše-aby se dobro stalo zvykem.
MÁME TAKÉ DOBRÉ VLASTNOSTI! Určitě. A kolik. Snad houževnatost? Upřímnost? Srdečnost? Oběta
vost? Dobré vlastnosti musejí vytáhnout do pole v plné zbroji-proti méně dobrým vlastnostem.
Houževnatě mohu překonat svůj sklon k lakcmství. Přímo se podívám do očí své lenosti. Srdeč
ností zaženu odsuzování druhých. Obětavě si denně přečtu kousek evangelia a uvažuji o místech
která mě zaujala, u sterých se má mysl zastavila.
JE V NÁS MNOHEM VÍC DOBRÉHO NEŽ TUŠÍME.
Vzpcmeňme si, jak skvěle nám bylo na duchovních cvičeních, při setkání s dobrými přáteli, jak
upřímně jste se radovali při štědrovečerní večeři, jak vroucně modlili za člena rodiny, za
nemocného přítele, za kolísajícího známého. Unitě to, jen když chcete! Je ve Vás mnohem víc
dobrého než zlého, vždyí ve Vás bydlí nesmírně dobrotivý Bůh! A ten se chce skrze Vás pro
jevovat. Čeká jen, kdy mu dáte možnost, aby Vaše vůle - kterou nikdy Bůh neznásilní - přes
tane říkat NE - NECHCI - NEBUDU - jako trucovité, nerozumné dítě. Jakmile se jednou připra
víte na to, že řeknete ANO - OTČE! už je tu jeho pomoc, aby po A - přišlo "N" a "O".
PODÍVEJTE SE ZNOVU DO ZRCADLA!
Ty pokleslé rty - známka pochmurnosti, zklamání, nechuti - ty se musejí naučit usmát, přiro
zeně, protože místo pesimismu, zachmuřenosti, si uvědomíte, jak jste bohatí, jak jste milo
váni - ba kdyby Vás nikdo nemiloval - ale to je málo pravděpodobné - je tu Bůh, který vás
nesmírně miluje.
Na Váš úsměv čekají všichni. Celé okolí,ti, s kterými přijdete do styku, v dcmě, v obchodě,
v rodině, v příbuzenstvu, v zaměstnání... Pak se i jim zaryje Vaše radost do jejich srdce,
jako kvas k dalším úsměvům.
Sevřené rty? Tvrdost k druhým? Pýcha? Na co? Na vzdělání? Kdo Vám
umožnil vzdělání? Kdo Vám dal nadání? Nebo na bohatství? Banka zkra
chuje, dům vyhoří...Na krásu? Za pár let bude po ní. Nepřístupnost?
Jestli nechceš být srdečný k druhým, za chvilku budeš zoufale sám!
Co kdyby byli všichni tak tvrdí, kritičtí, jako Ty jsi k nim? Ouvej,
to by nás bolelo.
Jen se podívej do zrcadla - a budeš-li pyšný - ten nafoukanec v
zrcadle bude brzo Tvým jediným kamarádem. Trochu málo, co? Zvlášt
když nám bude chladno, ovane nás zima a budeme se potřebovat zahřát na
srdci milujícího, vlídného přítele - nebo v náruči nekonečně milují
cího Boha.
Tvoje
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Společné prohlášenízástupcu katolické a pro
testantské církve nic nemění na dogmatu ka
tolické Církvefdogma-pravdu viry, nemůže
měnit ani papež. Jedna ze základních pravd
katolické víry říká, že"k spasení je milosti
Boží nevyhnutelně třeba." Je nutná i k
dobrým skutkum, obětem, postům atd. "Od
děleni ode mne nemůžete dělat nic."(J 15.5)
Proto se proti společnému prohlášení staví
hlavně protestanté, méně informovaní kato
líci a bohužel neinteligentní kněží tvrdí nek
de od oltářů, Že lidé už nemusejí dělat dob
ré skutky. Víme, že i protestanté konají
dobré skutky.-PaiEament lémiko-katoZZcké
cAfeve v kantónu. Cu^ych poukazuje btskupstvt v Chrnu na pověděné' centndZnc'komZse zaóe
podponu ass 390.000
. pencze z cxTtfeevnZcí
dané nemaje v huče bZskupové-jako v Německu^
aZe .Začc-e. T.c odepňeJéZ n.1^90 dávat tato pod
poiu bZskupu HaasovZ-takže jsme ho samZ podponovaZZ-neměZ někdy finančně pnobZémy, dostávaZ véc než 3x toZZk než by ta povZnná část
ka. Ovšem nyné sZ vyhnadáZa tato komZse vZě\
na voZbu beskupa.-Podle názoru vatikánské
ho historika Pierre Bleta, T. J . není možné,
otevřít vatikánské archivy mezi r. 1939-1958,
i když o to žádají stále židovské kruhy. Ve
doučí mezinárodního židovského komité Seymour D. Reich, chce přezkoumat dosud nevy
světlené problémy. Takový zákaz je podle
slov jezuity Bleta nornální, hl. proto, že do
klady nejsou zatím indexovány.-ÄA.cZbZz>feup
ChaaZes J.Caput v Denveiu/USÁ má v novém semZnáiZ v I.toč.už 25 posZachačti. budoueZch
knéžt. Pno Zaeky je pit semZnáňZ TeoZogZcký
énótétut. - ízv.hrob P.Marie v Jeruzalémě
v údolí Kidron byl při deštích úplné zapla
ven. Vznikly nesmírné škody.-Po pěte Zetech byZ bZskupem K.Kochem v Lucernu vysvě
cen pivné kněz- kapucZn EmmanueZ Fumeaux
(55^). Oňév byZ ve Svýcansku kapucenský ňad
nejvě^tóZ.-Bavorská biskupská'konference jme
novala laického teologa R.Neuberta vedoucím
Svazu katolické mládeže v Bavorsku-doporučil ho biskup Scheel z Wurzburgu-ačkoliv
Neubert vydával časopis Střípky sexu,kte
rý německá biskupská konference -komise
pro mládež zakázala.- l/táda
NepaZu-/Zh od
Hém^ZayZ, chce, ab^ 10 kdestanských mZsZonád& už v zemZ nepusobZto yn.j.2 mZtZonádZ z<
Skotska. JZnak je tam asZ 500 méstonáíu. Lámenka jsou pnobtémy s povoteném pobytu.
Katolická Církev v Zenevě má schodek v ro;
poctu h09 miliónu franku. Tam je Církev
odloučena od státu, tj.neplatí se církevní
daň, potřeby Církve se hradí z dobrovol
ných daru věřících. Těch s úpadkem viry
ubývá. Dobře hospodaří arcibiskupství ve
Fuldě-Némecko, nový rozpočet má asi 1,9 mi
liónu navíc, celkem 182,9 mil.marek. Mají
výborného arcibiskupa Dybu, jednoho z nejlepších v Německu.

1.200 osob protestovalo 12. prosince ve středu
městě rakouského Hradce proti nedělní prácii.
Popnvé je ve.dou.ct katoZZckého bZbZZckého dZZa v
Rakouska žena, UschZ Swoboda(5í) Pňed ne byt óvčZ
bZskup ze SaZzbungu Jakob Mayen.-8.pnosZnce posvětZZ béskup Knenn v St.PoZten-Rakousko,
vou bronzovou blánu mostného domu. VydaZ také £
pastýňský Zést k noku 2000.-Kard. Franz König
ž Vidné dostal v listopadu v Budapešti Velkokřfz za zásluhy maďarské republiky, v Luxem
burgu také zlatý řad Merite Europeen. Už do
stal za své záluhy také nejvyšši vyznamenání
svobodných zednářů.-ť Kanadě vyšeZ dokument
o výchově dětZ. 0 něm se konstatuje, že mnoze
nodZce neznaj Z anZ zákZadnZ zásady o"nozvZyené
děté, aby mohZZ spnávně vychovávat,"pZše NatZonaZ Post po dotazech u 1600 osob. Otcové, matky
a svobodné matky s dětmZ pod 6 Zet, z 92£ potvzajZ.Že nejduZežetéjše pno ně je být nodZčZ, aZe
''anZ poZovZna z nZch nevs, jak lozvZnout enteZZýence dZtěte, at mu čtou, s nZm sZ hnoje nebo
ye ckovajZ".-Čína stále žádá, aby zlepšila styk s
Vatikánem, odloučení Vatikánu od Tajvanu’
a za druhé se nesmí Vatikán míchat do vnitřních
záležitostí Cíny. Dobre informovaný deník v
Honq-kongu The Sun tvrdil, že na přelomu tisí
ciletí dojde kdiplomatickým vztahům Cíny a Vatikánu. Čína však za tento ústupek nic nenabízí.
Svatou noc a SeJEvestna sméZZ ZZdé v IznaeĹe osZa
vovat yen"v oddČZených mZstnostech-pnotože ye
"sabat’1. HZavne nabZn vanovaZ dopesy všechny hoteZy pňed povotenZm sZavenevánoc a SZZvestna v
jejZch mZstnostech.-Britský institut pro dušev
ní zdraví sděluje, že asi pětina mladých Britu
pod 20 let má duševní problémy."Všechny insti
tuce se starají jen o tělesné zdraví mladých a
školní výsledky, ale o duševní problémy ne.
Osobní styk nahrazuje televize a kompjutr. Ty
také zvyšují žádostivost,mít věci, které mladí
nepotřebují. Podle Daily Telegraphu v poradnách
pro rozvody je rozpad rodiny z 50% zaviněn tím,
že ženy jsou zaměstnány a nemohou poskytnout
dítěti zdravé ovzduší ani duševní péči. Mezi dět-i
mi roste kriminalita. Jejich náboženské vědomosti
jsou někdy na nule1
.'-"LékaňZ bez hnanéc"zastavZZZ v SunundZ cZnnost v tak zv.pňesZdZovacZch tábonech. PnotestovaZZ pnotZ pňesZdZene ZZsZcft.
osob do těchto tábonfe. Tem se ponušuje Zedská
pnáva. JZne pnojekty tato onganZzace, ktená
n.1998 dostaZa NobeEovu cenu minu, chce pnovádět
dáZ. Anmáda údajně pnZnutěZa 320.000 osob k ževo
tu v nucených tábonech, kde pný je chtěZa chnánst pňed vzbouňencZ Hutu. MezetZzm se sZtuace
zZepšZZa. - V Angole zavraždili bandité italské
ho řeholníka V. Negriníhoí 59), kterému chtěli
ukrást auto.- Je nedostatek kandenáZu. kteným
ještě nenZ 80 Zet, jen mZadšZ se smějZ zúčastnét
papežské voZby. Snad Zetos počet ^v.dtec dopZnZ.
Novým tajemníkem švýcarské bisk. konference bu
de od 1.1.2001 P. Agnelli Rickemann(36), zatím je
farářem v Risch v Zuqu. Je také profesorem.
Lech WaZesa a býv německý kancZéd HeZmut KohZ
pňevzaZZ ZonZ v ZZstopadu v Pnaze Rád btZého Zva
Zemřel opat želivských premonstrátu Vít Tajovský, který hodně vytrpěl v komun.vězeních.

KDO JE SEBRAL?
Přede dveřmi Brandonisových stál zasněžený
Don Camillo. Za ním vuz s koňmi.
"Chcete-li mluvit s mužem,"řekla paní, "odejen nakupit telata. Vrátí se až večer."
"Mohu to vyřídit i s vámi. Potřebuji trochu
pšenice pro dětský útulek,"řekl kněz.
"Důstojnosti,"pokrčila paní rameny,"je tam už
jen na dně. Pár kilo bychještě sebrala. Tak
asi dvacet. Kdy vám to můžeme přivést?"
"Jsem tu svozem. Mohlo by to být třicet ki
lo?" vytáhl kněz notýsek.
"Naložit to musíte sám. Bolí mě v kříži."
"Pětadvacet kilo unesu jako balíček sušenek."
V prvním poschodí byla sýpka.
"Nedívejte se. důstojnosti, na ten nepořádek',1
omlouvala se paní.
Don Camillo se ale díval a spatřil tam stará
kamna. "Chcete-li něco vyhodit, vzal by si
tahle kamna. Děti v útulku si rády hrají na
chodbě a tam je zima."
"Kamna jsou poškozená,"namítla paní.
"Opravíme je,"prohlásil Don Camillo.
"Odneste si je. Uděláte mi jen laskavost."
"Vřelé díky,"řekl Don Camilo, když strkal
kamna do pytle a odnášel je i s pšenici na
vuz, stojící v závějích sněhu. "Pytle vrátím. "
"Jen ten od pšenice. Druhý zahoďte."
Jak jel se svou kořistí Don Camillo domu, za
stavil se ještě s prosbou u dalších statku a
vrátil se na faru hodně pozdě. Sundal pytel
s pšenicí a chystal se vypráhnout koně."Nes kamny to mohu vyřídit hned. Snad mi je
ten holomek do zítřka spraví." Přemluvil ko
bylu, aby zase vykročila do sněhu.
Holomek právě v dílně uklízel nářadí.
"Je zavřeno,"prohlásil - ani se neohlédl.
"Dobrá, vstoupím dovnitř, "řekl Don Camillo,
"Mám tu na opravu kamna. Potřebuji je ráno1.1
"Vešel jste násilím ."zachmuřeně namítnul Pep’
pone,"načekáte se , než vám kamna zahřejí
zadek."
"Kamna jsou pro děti v útulku,"řekl Don Ca
millo. "Zítra si je opravené odnesu."
Peppone se obrátil: "Chcete z kamen vytřískat
trochu politického kapitálu?"řekl posměšně.
"Peppone, nech politiku stra
nou a snaž se, aby děti ve
zdraví předržely zimu."
"Kolem desáté zkuste štěstí, "zabručel
Peppone.

Druhý den, právě’ posílal Don Camillo
kostelníka pro kamna, když vběhl zuřivě
Brandoni: "Důstojnosti, "vydechl, "kde jsou
ta kamna, která vám včera darovala žena?"
"Dal jsem je na opravu zámečníkovi."
"Musím se do nich podívat, "zařval muž
Oba spěchali k Pepponově dílně. Pep
pone na ně udivené pohlédl :"Co je?"
"Kamna,"řval Brandoni.
"Nevzrušujte se. Jsou hotová."
Brandoni si vrhnul na kamna.

Když se do nich dost nadíval, vstrčil ruku do
kamen, pak kamna obrátil a zatřepal jimi. Potom
se smrtelně bledý obrátil k Pepponovi.
"Kam jste dal mé věci?"
—
"Jaké věci? Byly v nich jen saze a špína." Q
"A vy, důstojnosti?"
"Kdybych v nich něco našel, vrátil bych vám to1.*
Brandoni, obraz zoufalství, klesl na stoličku.
"Možná, že ta věc cestou z pytle vypadla."
"Já přivezl Pepponovi kamna bez pytle."
Peppone se zamyslil. "Jsou tedy věci ještě u vás
v pytli nebo se ztratily cestou ke mně."
"Není možné,"chytil se zoufalec za hlavu,"Byl
tam milión lir v plechovce."
Don Camillo a Peppone na sebe s úžasem pohlédl;
"To musel někdo násilím vyndat,"řekl ubožák.
"Myslíte, že je vytáhl Peppone nebo já?" pohoř
šil se Don Camillo. "Musel to být někdo třetí."
"Nemožné. Předevčírem večer jsem dostal ve
městě peníze za čtyři voly. Dal jsem je hned do
krabice a krabici do kamen. Zena a syn už by
li v posteli. Kliček od sýpky má moje žena."
"Snad jí někdo kliček nepozorovaně vzal?"
"Měla jej stále v kapse. Nesměla je dát z ruky."
"Zeny jsou podezřívavé, když se |im to řekne."
''Moje ne. Pro jistotu jsem ji dal důkladný vý
prask, po ném by se určitě přiznala."
Peppone sevřel pěsti ."Ted žavolej policii!"
"Totéž já s omáčkou, "dodal Camillo. "Nepujdešli, jdu pro policii sám."
"Jdu - a to hned!" rozzuřil se Brandoni.
"Nemohl jste do té historky zatáhnout někoho
jiného?" zeptal se zachmuřené Peppone.
"Do žádné historky jsem vás nezatáhnul. V
kamnech nic nebylo!"
"Ani já v nich nic nenašel,"řekl Peppone,"a už
si ta proklatá kamna odneste!"
"Teä patří kamna justici a kdo se jich dotkne,
muže být potrestán, "prohlásil Don Camillo a na
štvaně se vrátil na faru. Sotva pověsil kabát
na věšák, vstoupil policista Maresciallo.
"Je mi líto, důstojnosti, že jste do té nepříjem
né historky zapleten..."
"Zapleten?" zakoktal Don Camillo.‘ jsem slušný
člověk."
"To vím. Ale už se do toho dala justice- Musí
me všechny považovat za viníky."
"Tak se obraťte na paní Brandoniovou."
"Ta leží s otřesem mozku v nemocnici, tu vy
slýchat nemůžeme. Prosím, důstojnosti: Jméno,
| příjmení, bydliště, datum narození, povolání."
" Don Camillo měl pocit, že je zločinec.
Lidé o všem důkladně hovořili, všechno dob|.ře přezkoušeli-jedna strana podporovala ná®lzor, že milióny uvázly Pepponovi za nehty,
/druhá, že si je nechal Don Camillo. Proti Pe~
Donovi byla většina. Prosím
ás, komunista, kradou ve
velkém i v malém. Ale fa
ráře stále kontroluje celá
ves, co by dělal s milióny
Kdo však kontroluje PepC pona? Peppone je fanatik, při
pravený pro partaj udělat všechno

Stalin sám nepovažoval za zločin krádež ;
poštovnčh vozu, z nichž vyraboval pem-;
pro partaj. Všechno závisí na tom,
z které strany se na to díváme.
Dona Camilla zarazilo, že Peppone se ne-;
vzrušoval ani neřval. Navštívil ho. Pep Na kongresu Lidský život a jeho důstojnost mluvil
pone promluvil: "Důstojnosti, jsme tu tři.; Dr Med .Augustin Svoboda, přednosta biologického
Vy, já a Pán Buh. Před ním přísahám,
ústavu lékařské fakulty MU v Brně. Co řekl o klono
že jsem peníze nevzal. A vy?"
vání?__________________________________________
"Přísahám také,"řekl Don Camillo.
Klonování je jeden ze způsobů nepohlavního rozmnožo
"Nemusíte, "prohlásil Peppone, "vím, že
vání. Za klon se v biologii označuje potomstvo jed
jste je nevzal. Ale kdo je tedy vzal?"
noho z rodičů, které má naprosto stejný základ jako
"To ví Buh sám."
tento rodič. Naproti tanu při pohlavním rozmnožová

COJE KLONOVÁNÍ?
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ní má každý pohanek polovinu dědičného základu od

Don Camillo spěchal k Ukřižovanému na ;
otce a polovinu od matky. Biologie má řadů důvodů
oltáři :"Pane Ježíši, "zvolal vzrušeně,
pro přirozenost pohlavního rozmnožování nejen pro
"on to také nebyl."
existenci lidského rodu, ale pro zachování života
"Proč mi to říkáš? Podezřívals ho?"
vůbec, \fcnik nového organizmu klonováním, tj.množe
Tu noc nemohl Don Camillo usnout.Měl
pocit, že pravda je na dosah ruky, jen ; ním jedné buňky, je přirozený u rostlin - z jedné
buňky listu se dá vypěstovat celý stran, který kve
ji zachytit.

Druhý den spěchal k Pepponovi. Vysvěť
lil mu, oč se jedná:"Já odejít nemohu,
ale ty bys mohl na skok do Turína."
"Což jít k Marescialovi?"
"My dva k němu jít nemůžeme. Jsme oba
podezřelí, řekl,že to na něho svalujem1.'
i
Peppone se za čtyři dny z Turína vrátil;
A šel přímo k Marescialovi.
"Já a pan farář máme podezření,"začal, ;
"po čtyřech dnech, kdy plechovka s
bankovkami zmizela, odvedli Brandoniho ;
syna na vojmu - do Turína. I když je ;
prostý voják, vede život jako generál.
Nad své poměry. Skvělý život. Odkud
vzal peníze? Nebo je našel?"
Brandoniuv syn byl s několika kumpány ;
zatčen. Peníze svého otce sám našel v
kamnech.
"Pro mne jsou peníze užitečnější než
pro otce! "prohlásil. "Jsem mladý potřebu-^
ji víc. Otec už nic nepotřebuje."
"A ten výprask, co dostala tvá matka?"
"Matka se musí pro své děti obětovat," ;
pokrčil syn rameny. "Žijeme jen jednou.";
"To neznamená, že musis žít jako da
rebák, " řekl šef a dal mu takovou
facku, že mu div neupadla hlava. Bylo ;
to sice proti předpisům, ale facka byla
na místě a zasloužila by si dostat se do ;
kalendáře jako "svátá facka".
PodZe. GéovannZ Gaanesc.lu.lio.

te a dává plody. U živočichů se může tělová buňka
také množit, vyvine se ovšem jen soubor stejných bu
něk, další vývoj orgánů či celého organizmu nepro
bíhá.
Nedávné úspěšné pokusy s klonováním ovce Dolly a
myší ukázaly, že vývojový proces lze za určitých
okolností přece jen zvrátit. I když dosavadní úspěš
né pokusy provedli vědci pouze na zvířatech, zdá se,
že technika klonování by se mohla uplatnit i na
člověka. To však má značný mravní dosah. Zastánci
techniky dokládají opodstatněnost pokusů s klonová
ním, přinošen pro lékařský výzkum.
Papežská rada vydala stanovisko ke klonování, v
němž je jednoznačně řadí k projektům mravně a práv
ně nepřípustným.
Hlavní důvody jsou: zásah do přirozeného řádu plo
zení, nebezpečí manipulace s dědičným materiálem
člověka a jeho osobnostním rozměrem, zúžením člo
veka na pouhý organizovaný zhluk buněk.
Papežská rada upozorňuje na nebezpečí výběrového
konceptu, pojetí člověka, kdy by jeho hodnota neby
la dána jedinečností danou mu Stvořitelem, ale tě
lesnými a duševními vlastnostmi. Možnost pokusů s
klonováním lidí nás staví před otázky svobody bá
dání. Vědecký výzkum má nepochybně velký prostor
všude, kde se jedná o užitek člověka nebo jiné živé
bytosti. Tam, kde výzkum cmezuje právo člověka na
jeho důstojnost a osobní jedinečnost, nemá věda
právo zasahovat.
KN 1.11.1998

0 tamto problému napsal Ken Fbllett poutavý román
Třetí dvojče, vyšel česky. Z románu, který ukazuje
na nebezpečí klonování člověka, je i vidět, jak dů
ležitá je výchova mladého člověka. Matka sama netu
šila, že její chlapec má prakticky nevlastní brat
ry, kteří vzešli z jednoho"otce", a vyvíjeli se
různě podle vlivů a prostředí, v kterém žili.
Pro katolíka je klonování zakázáno, ale zdá se, že
tu a tam se tajně přece jen provádí. Je to horší
než"výběrová politika lidí" za nacistického Německa

DOBRODRUŽNÝ ŽIVOT P.VOTĚCHA VÍTA
ChystaZZ jsme se,
do svého kZáštena
SVETLO. Než s nim
chom Zépe poznaZZ

že ss ponovoňume s aŽouhoZetým rrussonáňem pno Cechy v Chicagu, až se vnáti
v Pnaze-Břevnově.Mezitim jsme četZZ nozhovon s nZm, ktený uveřejniZ týdeník
budeme, doufejme, mZuvit v Plaze, uveřejňujeme zatZm tento nozhovon, aby
osobnost tohoto vzácného,čnteZigentního a obětavého benediktina. SetkaZí R
jsme se s ním jednou v Pimě a jednou ve Uashíngtoně.___________________
Otče Vojtěchu, už dtouhc pobýváte v cizině. Jak to v3e začato?
Deset let jsem žil a studoval v Belgii, přitom trochu cestoval po západní
Evropě a přes pět let jsem pracoval jako misionář a středoškolský kantor
v katolických misiích v Africe. Letos je tomu 38 let, kdy jsem přišel opět
jako misionář mezi naše krajany do Cicera v státě lllinos v USA.
Kdy, odkud a jak jste vuiazít do vzdátených končin?
Sel jsem vždy za šeptáním svého šéfa-Krista Pána. Dnes vidím, že moje
putování životem bylo dost přirozené-bez zatáček, i když vedlo několi
krát po kameni a kopcích. Světem se mi putovalo celkem radostně, proto
že jsme na cestu vyrazili z Břevnova v máji 1946 ve třech. Moji spolubratři-Rehoř František Jedlička, rodák z moravského Rajhradu, a Maurus
Ladislav Pouček od Nového Knína-měli za sebou jáhenské svěcení, já jen
dva semestry na teologické fakultě v Praze. Z Prahy jsme měli namířeno
do Belgie. Po dvou dnech cestování jsme všichni tři šťastně dorazili do
benediktinského kláštera sv.Ondřeje u krásného středověkého města
Bruggy v západních Flandrech.
Puč jste odešti z Břevnova tlí spotubiatřč na studia do Betgíe?
Náš představený, tehdy ještě mladý konventní převor Anastáz Opasek
měl přehled o světě. Studoval v Itálii a zřejmě z poválečného politického
dění v Praze vytušil, že se v Moskvě chystá něco na naši republiku. By
la to vskutku předvídavá iniciativa. Klerik-jáhen Jedlička, pozdější dlou
holetý duchovní správce břevnovské farnosti sv.Markéty, se po několika
měsících z Belgie vrátil. Nedělalo mu dobře deštivé belgické počasí. Kle
rik Pouček a já jsme pak zůstali po únoru 1948 na studiích jako exulanti
Bratr Maurus Pouček byl vysvěcen na kněze r.1948 a potom byl poslán
svatoondřejským opatem na katolickou universitu do Lovaně, aby vystu
doval historii. Dosáhl licenciátu a toužil po dalším studiu bohosloví. Mne
za nímposlali V r.1952, rok po mém kněžském svěcení. Studovali jsme v
klášteře P.Marie na Mont César, kde jsou jaké benediktini.
Co se udáto během noku 1956?
Když se na podzim r.1956 bouřilo dělnictvo s inteligencí v Madarsku. vy
šlehl v našich myslích pfamenek naděje, že se pohnou ledy ve Vých, Ně
mecku, v Polsku i u nás. Nedělo se však nic a my jsme si s Maurem řek
li, že náš exil potrvá zřejmě dlouhá léta. Co tedy dál? V té době měl o
nás oba živý zájem opat Dominik Prokop v bavorském Rohru. Druhá na
bídka přišla z Itálie, kde chtěl Otec Cyril spolu s býv. Otcem opatem
Versichem zakládat nové Emauzy. Už r, 1954 se v Lovani zastavil při svém
návratu z Říma svatoprokopský opat Ambrož Ondrák z Lisle v USA.Chtěl
nám hned podepsat tzv."Affidaviť'k pozvání do USA, ale protože jsme
měli ješte dva roky studia před sebou, zůstali jsme v Belgii. O prázdni
nách jsme cestovali autostopem po Francii, Bavorsku a Itálii,abychom vi
děli, jak žijí a pracují naši řadoví spolubtratři v těchto zemích.
Potom jste odejetí piacovat do misií. Kam?
Belgie měla v Africe kolonii Congo Belge a byla pověřená OSN spravovat
tehdejší území Rwanda-Burundi. Svatoondřejský klášter u Brugg měl kve
toucí misie v celé tehdejší provincii Katanga, rozlohou podobné Francii.
Hlavní čtyři misijní stanice byly tehdy v hlavním městě provincie Elisabethville, dnes Lubumbaši-a jméno Katanga bylo nahrazeno názvem Sába.
V padesátých letech tam zemřelo na malárii a žlutou horečku několik mla
dých misionářů a opat Theodore Néve de Mevergnies potřeboval náhradu.
Rozhodli jsme se, že bychom mu za jeho pohostinství mohli poděkovat
prací v misiích. Věděli jsme, že tam belgická vláda platí laické i řeholní
kantory, a tak bylo s klášterním i misijním ekonomem ujednáno, že naše
školní platy budou splácet výdaje na naše studie. Od února 1948 zastavi
li komunisté posílání peněz z CSR do USA a tak nám dluh zůstal,ale na
konec jsme jej i přeplatili.
oiovnat byste vzájemné vztahy ve ^svatoondíejókém opatství a na misiích?
V opatstvísv.Ondřeje jsem poprvé pochopil a prožíval univerzálnost Círk
ve. Mezi 150 řeholníky bylo zastoupeno 23 různých národností ze všech

světadilů-dokonce i Číhané, hindové a tři <
konvertité ze židovství a mnoho dalších.To!
bych asi v Břevnově nikdy neprožil. Tako-x
vá mezinárodnPsešlosť'začne po několika
<
letech zahřívat u srdce jako v rodině. Zači
ne • se zajímat, co nabízejí písně, zvyky, <
dovednosti, muzika a humor lidí s odlišným!
mateřským jazykem, ale se stejou adresou !
řehole sv. Benedikta. Stejnou atmosféru jsem
prožíval i v misiích, kde jsme udělali kus !
dobré práce.
PňibZtžte, pnosém vás, pnácš misionáře... !
Když přijel v sobotu misionář autem do ves*
nice domorodců (největší měla přes deset ti-;
sic obyvatel )., přivezl věci objednané z měs;
ta. Misionáře přivítat kmenový šef s dva- ;
nácti poradci. Vzájemně jsme se pozdravili,;
já mu tlumočil svého šéfa,apošt. vikáře! teh-;
ty tam ještě nebyly diecéze) on si upřímně;
připil na zdraví biskupa, já na zdraví rodi*
ny kmenového Šéfa a on pak převzal přivé-;
zený náklad. Zatímco misionář musel projit ;
všechny třídy misijní školy, promluvil s ka;
techetou, připravil se ke křtům, k výuce ;
snoubenců, ke mši atd.-kmenový šef pově-;
řil svých 12 pomocníku rozdělováním přivé-;
zeného zboží. Staří zkušení misionáři navr-;
hovali vybírat z kmenových šéfu kandidáty ;
do senátu. Z těchto návrhu nebylo však
;
nic, když koaliční vláda socialistu a liberá-;
lu přitáhla do Konga politické strany,jes- <
tě před udělením nezávislosti v lednu 1961.;
Čemu jste se v Kongu věnovat vy?
|
Učil jsem ve Škole sv.Jana Evangelisty v
;
pěti třídách Institutu sv. Bonifáce, který
]
byl na úrovni evropské střední školy. Jederj
den v týdnu jsem učil náboženství ve čty- ;
řech třídách na bělošském státním atheneu.;
Vedle toho jsem se staral o dvě fotbalové ;
jedenáctky, o kuchyňské zásoby a o skautý
Před posledním rokem své misionářské prá-J
ce jsem onemocněl lambliázou! střevní para-;
žiti) a začal jsem ztrácet na váze. Po not- ;
ných dávkách síry jsem začal silit a vlámský
představený otec Floribert Kornelis, pozdě-"
ji biskup v Elisabethvílle, mi dovolil podí- ;
vat se za našimi"baťovci"do Rhodezie a Již
ní Afriky-až do Kapského města.
Kdy jste přicestovat do USA a pnoě?
Přijel jsem obchodní lodí z Antverp v čer
venci 1961. Amerika byla pro mě i otce
I
Poučka zcela neznámým světem a často se
nám zdálo být směsí Evropy a Afriky. Chví
li nám trvalo, než jsmg pochopili, Že Ame
rika je mosajkou národu ze všech koutu svě^
ta a ve všech směrech kulturně, duchovně
nábožensky i podnikatelsky-se společným
jmenovatelem, politická svoboda, schráněná
osvědčenou ústavou. P.Pouček a já jsme
přijeli do USA, abychom si vysloužili budou
cí pomoc spolubratři z opatství sv.Prokopa
v Lisle. Nakonec jsme se octli v jejich
staré tiskárně Českých benediktinu a praco
vali do jejího zrušenío vánocích 1975 .

Kdy byZa tiskárna zaZoŽena?
P.Prokop Neužil ji založil r.1889 a začal vydávat
časopis pro děti"Přítel dítek.". R . 1893 vyšel týde
ník Katolík a r.1895 týdeník pro farmáře Hospo
dářské list^. Vytiskli i hodně náboženských titu
lu, zpěvníku, kalendářů a vzdělávacích brožur.
Jak poknačovaZa vydavateZská činnost?
O
Když Katolík a Národ přestaly vycházet, prosili
čtenáři z celých USA písemně v kláštěře v Isle,
aby se pokračovalo. Los padl na nás dva, aby
chom pokračovali v tiskovém apoštoláté.Začal vy
cházet HLAS NARODA-název po zaniklém týdeníki
v St.Louisu v Misouri-ten založil Mons. i. Hesoun
z budějovické diecéze. Spojili jsme tak dvě tradi
ce českého apoštolátu v USA-nevěděli jsme, že
deník stejného jména už vycházel za Rakouska v
Cechách skoro šedesát let.
PřijaZi čtenáři nový časonis?
Čtenáři se živě o něj zajímali, jistě bude sloužit
dalším generacím, to vedení kláštera sv.Prokopa
potěšilo. Z týdeníku se stal za rok po návratu
svobody do vlasti čtrnáctideník a má dosud skoro
2000 odběratelů. Původně jsme pokračovali v jeho
vydávání starou metodou sázením na llnotypu,
a teprve začátkem osmdesátých let jsme přesedla
li na počítač. R.1984 jsme se přestěhovali z býv.
České Kalifornie v Chicagu (kde byla naše první
budova, tzv. Velehrad Jdále na západ Cicera.
K čemu sZoužiZ a sZouži VeZehnad?
Naše pravidelné sobotní české bohoslužby se pře
sunuly z kostela sv.Prokopa v Chicagu do původ
ní české osady Panny Marie Svatohorské v Ciceru. "Cicerský Velehraď'je bývala budova konven
tu sestřiček učitelek, kterou se nám podařilo za
koupit. Máme v ní kancelář Národního svazu čes
kých katolíku, redakci Hlasu národa, sobotní ško
lu pro děti i společenskou místnost.
Jak dnes pomáháte upnchZikílm?
To dnes téměř ustalo, protože z naší vlastí už
nikdo utíkat namusí a pomáhat nové vlně hledačů
lepšího výdělečného uplatnění v USA je dnes vel
mi problematické. Naprostá většina těchto"návštěvních turistu" zájem o víru prozatím nepro
jevuje, ale jsou mezi nimi výjimky.
Nebude to jednoduché, vnátit se po toZika Zetech
do vZasti mezi své spoZubnatny z bňevnovského
kZáštena. Budete se vracet lád?___________________
Nedávno sem přišel muj mladý nástupce P.Dušan
Hladík z brněnské ^iecéze a je naděje, že pro
svou znalost poměru u nás bude umět lidi oslovit.
Mimo teologického vzdělání má i technické, bude
tedy pokračovat ve vydávání Hlasu národa, jehož
anglická verze musí být rozšírená.Myslím, že do
toho má chuť. Muj kolega, otec Maurus Pouček mu
chce pomáhat dál v překladech, protože do Čes
ké republiky se vrátit nehodlá. Osobně se do
svého břevnovského kláštera vrátím rád, a da-li
Buh zdraví, snad tam budu užitečný. Protože
Amerika mi přirostla k srdci i přes všechny nedo
statky, budu na ni vzpomínat. Vcelku jsou zde
lidé navzájem si přející. Hlavně se dovedou mod
lit, prosit o Boží pomoc a ve všech životních
okolnostech se řídí příslovím:"Člověče přičiň se,
a Pán Buh ti pomůže a požehná."

(nebo už nestačila zajistit si pod mostem někíterý z četných kanálů, dýchajících dlouho
SILVESTR MEZI MRAKODRAPY
|do noci teplými výpary z nedalekého hotelu.'
Ještě jeden výbuch smíchu, pak potlesk, herci do •Kamenné věže mrakodrapů s krychlemi kancelá
hráli, opona padá. Naposled v tamto roce, proto ří čiší ted samotou a chladem. Řady oken v
že za malou chviličku bude půlnoc, řada dnů, na (hořejších patrech svítí červenými světly,ktevlečených do růžence roku se rychle blíží ke
|rá v obrazci písmen obratně sestavených z
konci. Jindy už vyprázdnili hlediště, zachumla (osvětlených oken hlásají lidem na ulicích
né postavy se rozprsky do svých aut a bludičky (dobrou pohodu :Merry Christmas Happy NewYear !
dálnic je odvezly do vzdálených danovů. Dnes
tía rohu ulic Oak a Rush, tam, kde začíná noč
však diváci sedí dál pod křišťálovou duhou lust ní město, je však život v plném proudu. Ulirů a barevných reflektorů, silvestrovské napětí pe,napěchované rozjařeným davem, se přelévají
zachvátilo i ty nejospalejší, protože někde v
do pestrých nočních podniků. Zástup hlaholí
zákulisí čeká Nový rok.
(svou novoroční zdravici a nabízí přípitek
Uvaděči a uvaděčky převzali role hbitých číšníků kolemjdoucím. Ze všech stran zaznívá hudba.
a číšnic, na blýštivých tácích roznášejí sklenky ("Heavy metal" se mísí s vánočními koledami,
šampaňského, dnes pijeme na účet majitele divad (rytmus jassu zaniká v hlasitém popěvku
la, který už asi dávno započítal tuto částku do (irských námořníků. Lidské hlasy nabírají falceny vstupenek. Také herci ještě skrytí pod škra Iše ohraných desek, smích podroušených mužů a
boškou líčidel a divadelních kostýmů vyšli před pištění nezletilých slečen. To všechno splý
oponu, na hlavách staniolové kloboučky s novým, vá v jeden tón - vřavu, zvuk bez rytmu a har
letopočtem, v jedné ruce sklenku šumivého, v dru monie. Divoké opojení zahaluje mysl a utápí
hé láhev na další přípitky. Hledištěm zašuměly paměť, unáší smysly v nepřekonatelném víru
papírové trubky a barevné konfeti, dětské píšťal (dojmů.
ky a plechové řehtačky: zpod každého sedadla vy (□mámeni opouštíme přelidněné ulice. I vesepadla krabička dětských pokladů pro dospělé, kte llí nutno užívat v malých kouscích, aby se
ří, aspoň jednou v ruce, chtěji vychutnat trochu (nepřejedla sladkost života, aby nezkalila
mladistvé rozpustilosti. Bušení srdcí odměřuje (duši a rozum člověka. Za námi doznívá křečo
vteřiny, zbývající v tomto roce. Dav, hypnotizo vitý ryk podroušených. Na východní obloze se
[rýsují první stopy svítání. Za chvilku se
vaný půlnoční náladou, hlasitě odpočítává:
8 - 7 - 6 / jak rádi se zbavujeme starých věcí, 'rozbřeskne novoroční jitro. Ulice a městská
jak dychtivě očekáváme neznámou budoucnost!/ 3 - (doprava se mateřsky ujme zmořených flamendrů,
(□nes-a jedině dnes rozváží autobusy a dráha
2 - jedna; Z pouličních tlampačů zazní siréna,
zvoní zvony, řehtačky řehtají a trubky troubí
své pasažéry zadarmo. Nechce mít na svědomí
půlnoc a před námi se otevírá Pandořina skříňka Smrtonosné havárie, zaviněné opilými řidičinaplněná tajemstvím příštích dnů a přislíben lep a státní věznice jsou beztak přeplněny zloděších časů. V rozhlase hrají "Auld Lang Syne", zá š i a zločinci všeho druhu.
stupy jásají, výskají, zpívají, nevědí sice,proč Ěím víc se vzdalujeme městu, tím větší ticho
avšak přikazuje to novoroční tradice a ta nezná ia klid. Ulice zapadly do temných stínů, jen
tu a tam prskne do noci jiskra osvětleného
logiku ani důvod.
Noční obloha bleskla sprškou ohňostrojů. Barevný okna. Nebe je zataženo mraky, jsou předzvěs
vějíř zahoří nad střechami skleněných mrakodrapů tí lednových mrazů a nejisté budoucnosti. Do
rozprskne se na tisíc molekulí a pak beze spěchu ticha zavyla houkačka sanitky, první připo
padá k zemi. A znovu zas. škály odstínů se opa mínka v tamto roce, že život a smrt neznají
kují, vypálené rakety míří k nebi ale ne
letopočty. Pádí prázdnou ulicí rychleji než
jindy, nic jí nebrání na cestě k záchraně po
doletí, zapadnou do teplé hladiny Jezera. 1
Na prostomán náměstí, obklopen věžemi
ti
stiženého infarktem.
□arážová vrata zapadla za vozidlem. Polilo
mrakodrapů, stojí vánoční strom Míru a
U
Svobody. Kousek majestátné přírody,při- i
nás teplo domova, známý pach oleje a drob
ných předmětů rozvěšených v garáži. A také
vezené z kanadských lesů, ostře se odj|
pocit bezpečí, které je na dosah ruky.
ráží od střízlivé techniky amerických .
!-|l|
mozků. Voní smolou a jehličím a láká
i I , Ráno, až se ohlásí zbrusu nový den, vezmu
objemnou knihu s prázdnými listy, a pozvol
obyvatele města k obdivu záplavou
blikajících světel, křehkostí vái | na, s rozvahou začnu tvořit nový rok.
nočních ozdob a měkkým sametem
r VUda WILIAMSOVÄ - CHICAGO
stuh. Dnes však stojí opuštěn,
Iťli UVEŘEJNIL HLAS NAROVA - A.J999.
osamělý maják v moři budov. Jen
BL Co nám přinese jubilejní rok 2.000? Hodně
dvojice bezdomovců se krčí na kazáleží na nás - ale většinou jsme v ruce
menné zídce a zahřívá se teplen
Boží. V ruce laskavé, všemohoucí, která ne
vánočních světel.Snad chce zachvchce opustit nikoho, kdo se sám nevymkne z
tit trošku tepla zpovánoční nálady/*^ v’'"''
jeho ruky. Vlastně jsme v jeho ruce stále!

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Proticírkevní nakladatelství vydalo knihu
anonymních autorů Via col Venitof Větrem
odvátó)(ve VatikáněJ. Vydavatel, prelát L.
Marinelli (72 Jpracoval 45 r.v kurii.Octl se
před nejvyším cirk.soudem Sacra Rota.Hl.
bod obžaloby-nadměrný počet italských
biskupu ze severu-jen v diecézi o 200.000
katolících je 5 kardinálu. Autor chce, aby
se Církev na sv.rok 2000 očistila. Hovořil
s nim magazín PUR v č.9.m.r.:
Znáte osobně něktené zednáře?
Osobně žádného. Je-li některý -znám,patří k
1-3 stupni(má 33 stupňuj. Ne má kniha od
halila svobodné zednáře ve Vatikáně.Pavel
VI.řekl 29.6.1972.že"pach ďáblův vnikl do
Církve". Nejsou to hříchy, ale svobodní zed
náři, kteří se vedrali na vlivná místa v Círk
vi ."
Pnoč chtějí zednáři být na vZivných místech?
"Seminarista se učí před vysvěcením na
kněze všemu, jen mu neřeknou nic o nebe
zpečí svobodných zednářů. Až jednou pra
cuje ve farnosti a zednáři se o něho uchá
zejí, neví, jak se vůči nim má zachovat.
Aby se svobodozednářství vykořenilo z ce
lé Církve, musí se zavést na katolických
univerzitách, papežských seminářích jako
zvláštní obor, v němže se budoucí kněží
informuji o svobodozednářství a o jejich
vnikání do Církve. Bez tohoto postupu bu
dou mít zednáři čím dál větší vliv v Církvi
a kněží, hl .biskupové, budou v budoucnos
ti vděčit za svou kariéru vlivu svobodných
zednářů."
Kde se dá zjistit vZív svobodných zednářů?
Především v těch kongregacích, které ma
jí co dělat s jmenováním biskupu, ve stát
ním sekretariátě, tam, kde se nalézají páky
moci (V seznamu svobodných zednářů, kte
rý dostal do ruky Pavel VI.,je šef církev
ního sekretariátu Angelo Lanzoni, generál
ní vikář Ríma-zástupce papeže-Ugo Poletti
a j.většinou zesnulí nebo v důchodě. Jistě
za ně nastoupili další. )

Jedním z cíZu knihy, na kteně auton spoZupnacovaE, je"aby svobodné zednářství z Va
tikánu zmízeZo",řek£ ManíneZZi,"Ježíš mů
že méně než jedinou činkou všechno změnit.
Až něktený papež dostane dan této"čánky”
Cínkev Se uzdnaví a očistí."

Od r.1725 byli svobodní zednáři z Církve
vyloučeni. Nový církevní zákoník se už o
tom nezmiňuje.

"Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho
lidí svedou. A protože se značné rozmuže
nepravost, ochladne u mnohých láska. Kde
však vytrvá až do konce, bude spasen."
Mt 24,11-13

26 .Zcstopadu 1999.q
...vánoční písně, O
spíš zimní písně-koZedy to nejsou-se
mnu i n i ttii i ttv styší z obchodních
domů i odjinud, banevných světeZ na domech je
každým dnem víc. To aby měZi Zídé tepXí náZadu.
Jinak je pnávě to nejhonší počasí z ceZěho noku,
tmavodeštivo a &ůna deště.
Bnzy budou vánoce a my tu Zetos vidíme a cítime,
Že to někoZikatené bojování"Keep Chnist ín Chnist
mas"(ponechejte Knísta na vánoce) přece jen při
náší odměnu. Rozhodně se Zídé začínají víc zají
mat o JezuZátko než tomu byZo v minutých Zetech.
vůbec se vidí a sZyší, že kosteZy jsou ptnější
a co je ještě zajímavější a nadostnější, že i ka
nadské semináře mají více seminansstů a v I.v se
mináři. sv.Augustina dokonce zaznamenávají nekond
za posZedních 30 Zet. Vnad se i adonace, sice po
matu, aZe jistě. To všechno tedy naznačuje, Že
Židé o Pána Boha přece jen stojí, a že vína není
mntvá. NejZepším příkZadem toho jsou svati zpo
vědí. Nemohu mZuvít za ceZou Kanadu, aZe v naší
V.diecézi údajně kněží jsou více a více zaměstná
ní ve zpovědnicích. Nejvíce se zpovídá denně v
katednáZe P.Mánie Růžencové, před každou mší sv.,
zvZáště před posZední v 12.10 stojí Židé tnpěZivě v dZouhé řadě u tří zpovědnic, najmě před
1.pátkem a I.sobotou.
Také máme veZice obZíbené mše sv.ve všední dny
na TV přenosem z katednáZy sv.Míchata, je to tak
zařízeno, Že ve všech pnovincsich, knomě Quibecu
je přenos v 8 hodin náno s desetimínutovou pnomZuvou. Mnoho věřících, kteří by se jinak nedosta
ti na mší sv., to kvituje s povděkem a náno též
na tyto nákZadné mše sv.posíZá peněžní daný.
KANAVA
"...Tož Vám. Otci Simčíkovi a čtenářům KLUBU
přejí: Hodné veseté, ve sněhu s tedem v tepZé
"štubé"a s nampouchy na oknech a do Nového noku
2000 vše dobné od Pána života a osudu, hZavně
ate pevné zdnaví a ty mitostí^ bez nichž není
přístup k Nebeskému Otci, naději a tašku v ptné
mine a odvánu vše snést pno Knista a jeho Cínkev.
Zde je ted tento, této, stunce nad námi pene a
pene. Vešti a vítn od jsžního potu, a "Nina"-ne
ta Vaše. Je Nino a ne Nina. Ted vZadne počasí
ona. Je to mcteonoZogický chaos, vXe předčasně
nebo už pozdě. Stnomy kvetou mimo svůj čas a
pod. Větný vanou jinak a jinam. PiZc tam, kde
nikdy nennšeZo a nepnší tam, kde mnoho pnšeZo.
Zátopy, kde jinky nebyZy atd... Něco se na svět
šije, aZe jen Pán ví, co. Pán Vás siZ. Váš v
Knsstu a .Mánii
P.Josej, -BnazíZie.
P.Josej, má už 80 tet, ate státe pitně pnacuje,
po mnofta nemocech, únazech a jiných nesnázích.
Není to vzon pno nás a pno všechny, kdo ještě
mají tnochu sit, něco dobného udČZat pno Cínkev,
pno své bZížní a také pno svou duší?

SVROK VE STÍNECH PROTESTANT,
Protože r.1525 začala protestantská reformace
byl tento rok velmi nepříznivý pro sv.rok a
mnozí radili papeži, aby od něj upustil a ne
dával protestantům záminku k protestům. Papež
nepodlehl, ale zakázal, aby se rozdávaly od
pustky sv. roku, nechtěl vzbudit dojem, že se
trest za hříchy dá vykoupit penězi. Aby zdů
raznil náboženský charakter sv.roku, ukazova
ly se na Koloseu pašiové hry. Na místech,kde
kdysi seděli pohanští Římané a přihlíželi kru
tým hrám, seděli nyní křesťanští poutníci a
prožívali s Kristem a jeho mučedníky jejich
utrpení. Bratrstva se snažila, aby hry co ne;
víc odpovídaly pravdě. Tehdy se věřilo, že
první křesťané byli popraveni v Koloseu, dnes
víme, že Koloseum tehdy ještě neexistovalo.
První křesťané byli popravováni napřed v cir
ku Neronově, později v cirku císaře Maxima.
Koloseum bylo podle antických představ"příliš
malé"pro popravu nepřátel Říma, kteří se k pc
těšení luzy popravovali hromadně. Je však
možné, že jednotliví křesťané tam bojovali s
divokými zvířaty nebo s gladiátory.

Všechna opatření papežova nepomohla, aby se
sv.rok umlčel. Zásadní odmítnutí bylo napřed
hlasité. Už dříve se zvedaly hlasy, které va
rovaly před poutěmi, protože ty se lehce dají
spojit s blouzněním nebo se jimi zakrývá po
tulný život tuláků.
Nejmilejší knihou zbožnosti v minulých stole
tích byla Kempenského Následování Krista. V
ní stojí:"Mnoho poutí sotva udělá svátého."
Mikuláš z Cusy nechtěl, aby mniši bez povole
ní putovali do Říma, prohlásil."Lépe je po
slušnost, než odpustky." Nyní se v Německu
ostře stavěli proti jubileu. Luther dal obě
buly Klementa VII.přeložit do němčiny a opat
řil je předmluvou a poznámkami na okraji.
Žádal papeže, aby "šetřil olůvkem a pergame
nem',' protože z Německa nikdo nepři jde. "Nebu
deme nikdy věrni papežským lžím." A mínil:
"Zlatá brána se právem tak jmenuje, protože
přinese papeži hodně zlata."
Objevily se prvních letáky, v nichž si obě
strany vzájemně spílaly, to byl zvyk doby.
Právě tehdy byl vynalezen tisk, používal se i
ke zpupnosti a zneužití. V Britském muzeu je
takový potupný spisek. Napsal jej neznámý Ně
mec, na titulním listě jsou potupné verše.
Na cestu se proto vydalo jen málo poutníků. V
Tyrolích právě zuřila selská vzpoura, dál za
se boj mezi Francií a Španělskem. Císař Karel
V.a král František I.přenesli totiž svůj boj
do severní Itálie a papež se octnul mezi nimi
Aby zachoval svou nezávislost a rovnováhu
Itálie, kolísal mezi oběma mocnostmi, a když
se konečně k jedné přidal, bylo to pro Řím
osudné.

JKlement VII./1523-1534/pocházel z bohaté aQ
oměnímilovné rodiny Medici z Florencie, která
měla ve znaku šest pilulek, prý proto, že je
jich předkové byli lékárníci a ti dělali pi
lulky. Tehdy bylo lékárnictví, jako dnes-velmi dobrý obchod. Díky jemu dosáhli medičejští
bohatství a slávy. Dokonce se stali knížaty a
z jejich rodu vzešli čtyři papežové: Lev X.,
Klement VII., Pius IV. a Lev XI. V posledním
sále stanců Raffaelových v Konstantinově sále
je obraz Klementa VII. Na obraze je císař
Konstantin, jak předává Silvestru I. věnování
území-tedy papežského státu-ale v rysech pape
žových poznáváme rysy Klementa VII.

Skutečně přišlo do Říma málo poutníků. Z Ně
mecka arcibiskup z Mohuče a Magdeburgu, Al
brecht z Brandeburgu s 22 průvodci, přes Be
nátky. Machiavelli, jinak zdaleka ne světec,
přišel tento rok, předat papeži dějiny Floren
cie.
Slavná, duchaplná Isabella ďEste, vévodkyně
z Mantovy, nechtěla, vzdor nebezpečím, zmeš
kat jubilejní odpustky. A ještě jedna slavná
žena té doby stojí za zmínku-i když nebyla v
přesném slova smyslu poutnicí: Vittoria Colonna/1490-1547/,. Jako princezna z mocného
šlechtického rodu Colonna měla významné po
stavení ve společnosti. Současníci ji oslavo
vali jako autorku nesčetných sonetů, duchovní
přítelkyní Michelangela a její jméno vešlo do
dějin. Její manžel, markrabě Ferrante ďAvalos di Pescara, byl slavný vojevůdce císařův.
Mnozí čtenáři znají jeho jméno z krásné nove
ly C.FJiayera, Pokušení Pescartovo. Právě na
sv.rok 1525 umřel na následky zranění, utrpě
ného ve vítězné bitvě u Pavie. Vittoria Colon
na dosud žila v Ischii nebo v Neapoli a věno
vala se kultu svého muže, prožila náboženský
obrat. Stáhla se do kláštera v Římě. Je zají
mavé, že papež zakázal představené, aby dovo
lila Vittorii složit řeholní sliby. Zřejmě se
domníval, že Vittoria může být užitečná, až
se znovu vdá. Ale Vittoria se nevdala, ani se
nestala řeholnicí-ovšam žila stále v klášteře

IRE FONTANE. Když pný popravovali Av.Pavla,
poAhoČÁta tiuMát jQ.h.0 mrtvá hlava a na
tom mú>tH. vyt/oybkly tíii prameny.

Kolem ní se shromáždil
ve Španělsku. Stále udržovali se Zá
okruh mužů, kteří chtěli
padem spojení. Byli to většinou mniši,
Církev zvnitřku v duchu
často i ženy. Když se jim podařilo do
evangelia obnovit, aniž by
stat se do Říma, zdrželi se tam často
ji vzdálili od Říma. Pro
měsíce či roky, za podpory papežské
to se toto hnutí nazývá
kanory/dosud se tam uchovaly některé
"evangelismus" a ne "pro
účty/. Papež Sixtus IV.jim postavil"]/*)
testantismus". K tanuto
kolem r.1480 za dómem sv. Petra dům s'
hnutí patřil i Michelange- Quirinal, palác, v němž
kostelem pro jejich použití. Tento ma
sídlící papež. >
lo a hnutí ho podněcovalo
lý, tichý kostelík stojí dodnes a svým
+
. .
k jeho náboženské tvorbě a k sonetům.
jménem připomíná tyto poutníky, kteří jsou tam po
Tehdy vznikala různá reformní hnutí,tak hřbeni :San to Stefano degli Abissini.
kapucíni a teatini. Mnoho vysokých hod V tomto poutničkám domě vládl čilý ruch. Významnou
nostářů se přidalo k oratoriu Božské
osobností byl rektor habešského poutního domu Abba
lásky, aby spojilo společnou modlitbu
Tesfazion, nazývaný Fra Pietro Indiano. Byl všestran
s láskou k bližnímu.
ně vzdělaný a měl takový vliv na papežský dvůr, že
patřil k užšímu kruhu Pavla III.
Ale aby obroda skutečně zvítězila, mu
sel Řím prožít ještě strašlivý otřes.
E.M.Jang-IngZessššiVas hdíige Jahn ín Rom.
Už během sv.roku bylo ovzduší v městě
Geschšchtc and Gegetwant.
napjaté. Na ulicích bojovali členové ro
du Colonna proti rodině Orsini. "Blázen
Kristův" ze Sieny táhnul ulicemi Říma
a prorokoval zánik města. Jako varování V predvečer zahájeni sv.roku bylo průčelí baziliky
poslal papeži a kardinálům pytlík plný sv. Petra v Římě slavnostně osvětleno, pak otevřel
sv.Otec bránu, ne už kladívkem, protože není zazdě
kostí. Klement VII. se konečně přidal k ná. Na náměstí nebylo tolik lidí, kolik se očekávalo,
lize Cognac proti císaři, který přísa
bylo totiž velmi špatné počasí, přesto byl nával vě
hal, že se pomstí. Císařští vojáci do
řících skrze bránu velký. Slavnost vysílala také jabyli a zpustošili r.1527 Řím, vyvraždi ponská a kubánská televize, stejně i česká._________
li kněze, biskupy a řeholnice, obklíči Blánu Lateránské baziliky otev^et sv.Otec 25.12.
li papeže na Andělském hradě a zničili
25.12. dávat sv.Otec požehnání Uxbí et Orbí-Městu a
spoustu uměleckých děl a knih. Tak za
světu, požehnání vyslovit prý i esperantsku.________
nikla většinou nádhera renesance, ale i 20.12. byly za přítomností sv.Otce vyhlášeny dekrety
její nerestný život. Z těchto trosek po o budoucích blahoslavených a svátých. Jeden je i o
vstala pozvolna katolická obnova - zva Piu IX.(1 792-1878), který panoval v bouřlivých do
ná někdy protireformací. Byla to rekato bách Církve snad nejdéle, dále ctihodného Jana
lizace - znovu nastolení očištěné kato XX 111.,(1881-1963), blahořečeni budou snad r.2000,
dále 6 mučedníku ze španělské občanské války-celkem
lické víry.

,

Protože v době reformace přišlo jen má
lo německých poutníků k sv.roku do Ří
ma, ukázalo se tím víc "mohru" či"indů'.'
Byli to vlastně Habešané, ale tehdy mě
li o nich Římané jen nejasné představy.
Arabský historik Johannes Africanus o
nich r.1526 píše:"Z Ethiopie přicháze
jí jistí mniši, jejich tváře jsou pozná
menány ohněm. Jsou po celé Evropě, hl.
v Římě." Popis "tváře, poznamenané ohněm"
znamená, že byli bud tmavé pleti, opále
ní, nebo označení ohnivým znamením,
které muslimové poznamenávali často
poutníky, kteří jim padli do rukou, na
tvářích. Přicházeli tehdy z nejjižnější
části křesťanského světa. Habeš byla
totiž území, sevřené muslimy a pohany.
Habešané se napojení na Řím nevzdali.
Zvláště poutníci, kteří putovali za ne
slýchaných nebezpečí a strastí napřed
do Jeruzaléma, pak lodí do Říma, často
pak pěšky do Santiago de Canpostela.

CO NOVÉHO W SVÉTÉ
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18-2 budou svatořečeni. Býv .vetvy slanec u sv.Stolce
Halas začat vyučovat na teologické fakultě v Olomou
ci. -Olomoucký arcibiskup Jan Craubner se zúčastnil
znovuposvěcení moskevského kostela Neposkvrněného
početí P.Marie. Kostel bude nyní katedrálou arcib.
Kondruzswize, apošt.administrátora evropské části
Ruska. Námět mozajek v kapli katedrály, vytvořenných slovinským umělcem Marko Rupnikem,udělal P.
Tomáš Spidlik. Také krásnou kropenku u vchodu do
kaple zhotovil z mramoru český umělec, kameník
Petr Novák. - Arcib.kard. Vtk se setkat snad v Jeruza
lémě s Madeteine Albrightovou a měli spolu mluvst
česky. Ministryně zahraničí USA je původem česká ži
dovka, která s rodid uprchla pňed pronásledováním
nacisty do USA.-Je možné, že po rozhovoru s portu
galskými biskupy při jejich povinné návštěvě u sv.
Otce bude ten snad přece jen blahořečit vizionáře
Františka a Hyacintu Marto ve Fatimě-12 .-13.5.2000.
Středisko křestansko-židovského porozumnění Uníversí
ty Nejsv.Srdce v Fainííetdu-USA udělilo kord.Edwardu
I.Cassídymu, předs.Komise pro vztahy ó lidy, cenu
Nostra Aetate pro r.1999. Cenu dostal i rabí Yutzachj
U.Greenberg, představitel Lije Network v New Yorku.
Obřady se konaly v J7.il.v synagoze v New Vorku, v
Park Avenue.-

POZOR NATZV.KATOUCKÉ!
V naši vlasti vycházejí často dobré náboženské
knihy-např.v nakladatelství farrielitánů-ale i
knihy dost nebezpečné, jako byly od odpadlého a
z Církve vyloučeného kneze Jana Jandourka. Na kladatelství Vyšehrad vydalo řadu dobrých knih,
ale tu a tam tam vyjde i kniha pro katolíka na
prosto nevhodná, jako jsou církevní dejiny: "Dva
tisíce let dějin Církve, "-od Rolanda Frohlicha.
Co o ní píše odborník, doktor historie,R.MALÍ?
Přečteme-li si na obálce stručný životopis auto-;
ra, zjistíme, že jde spíš o teologa a filosofa
než o historika, býv.asistenta Hugo Rahnera a
Herrmanna Vogta. Jeho dílo je jimi poznamenáno, i
Předkládá pcměmě málo historických faktu, a ví-;
ce se věnuje filozofii dějin. Ta je na některých;
místech pozoruhodná, jinde se však čtenář musí
ptát, jestli -je vůbec ještě katolická. Srovnáme-;
li fakta této knihy s Kadlecovými či Zlámalový- i
mi skripty z církevních dějin, nemluvě o stár- ;
ších Ráčkových Církevních dějinách, potem je jas;
ná její nedostatečnost pro toho, kdo se chce tím;
to oborem vážně zabývat. Osobně se ptám, proč neí
sáhnul Vyšehrad po dílech současného klasika dě
jin Waltra Brandmiillera, který dostal několik pa
pežských vyznamenání? Proč nenabídl českému čte
náři překlad Církevních dějin od Ludwiga Hertlinga, rakouského historika, které vydali Slováci?
CO NA FRĎHLICHOVĚ KNIZE VADÍ?
Hned I.hl.I.kapitoly má titulek:"Ježíš-zakladatel Církve?" Proč ten otazník? Pro solisního his
torika nemůže být pochyb o tem, že Ježíš skuteč
ně založil Církev, tedy společenství těch, kdo
se k Němu hlásí. Jestliže nezaložil prvotní Cír
kev On, kdo potem? Rozvinula se sama z neznámých
společenství, která' sí dodatečně vymyslela histo
rii o zázracích, jak tvrdila osvícenská a marxis-i
tická historie? To se dá vyvrátit hl.z psycholo
gických a sociologických příčin. Francouzský teo
log Yves Congar, kterého nemůžeme podezírat z
konservativního smýšlení, se několikrát tímto pro
blánem ve svých spisech zabýval a považuje za ne
myslitelné, že by Církev nezaložil sám Kristus.
Je to stejný nesmysl, jako pochybovat, že islam
nezaložil Mohamed a marxismus Karl Marx. Tedy
je otáznik v titulku nesnyslný.
V stejné hlavě čteme:"S Ježíšovými slovy a činy
se setkáváme pouze zprostředkovaně, v podání těch
kteří je předali. Skrze svědectví, která byla v
rané Církvi považována za pravdivá a jež byla se
brána v Novám zákoně, se křesťané pokoušejí stá
le znovu se mu přiblížit..." próč ten neutrální
tón, nedůstojný historika, který chce, abychom
ho považovali za solidního? Proč ani slovo o tom
že se jednalo o svědectví očitých svědků, kteří
řekli:"Viděli jsme Ježíše, slyšeli jsme Ho, byli
jsme při tem, když konal zázraky" a nechali se
umučit? Blaise Pascal právem píše:"Svědkům,kteří
se pro své svědectví dají usmrtit, rádi uvěříme."
Frohlich nechává tyto důkazy bez povšimnutí.

[Považuje novozákonní zprávy o Ježíšově živo
tě v duchu současného necmodemienu pouze za
Víru prvotní Církve, jejíž pravdivost prý ne
lze dokázat, nikoliv za historickou pravdu.
; Dekret "Lamentabili" a encyklika sv.Pia X.
["Pascendi"však zdůrazňují, že zprávy Nového
izákona o životě Ježíše Krista je nutno chá
pat jako historickou pravdu, ne pouze za"ví
ru prvotní církve". Totéž říká dogmatická
konstituce II .Vatikana "Dei Verbum".
,| |
OĽMÍTNOUT MUSÍME TAKÉ FRČHLICžflv URÁŽLIVÝ^
TÓN na adresu prvotních křesťanů v Il.kapit.
"Nenáviděni Římany".."pokora a mírnost v jed
nání neplatily pro všechny právě jako ctnost
Křesťané zřetelně cítili převahu své víry
nad tradičními názory svého okolí..." a jako
doklad uválí citáty z Tertulliánovy Apologie
Jestliže první křesťané považovali své nábo
ženství, zjevené Ježíšem Kristem, za neprav
du, byli"pyšní" a "nemírní v jednání". Jiný
mi slovy:Své pronásledování si zavili sami,
aspoň částečně, svou nesnášenlivostí.
AUTOR SE NEZMIŇUJE 0 STŘEDOVĚKÝCH HERETICÍCH
Např.o katarech. V 3.kapitole se naopak doz
vídáme, v hlavě"Obrana a obnova,"že ze stra
ny katolické církve šlo o"tvrdost a pohrdání
základními lidskými právy..'.' Ani slovo o tem
že kataři byli teroristickou sektou a na ji
hu Francie záměrně vyvražďovali katolíky,hl.
duchovní-z literatury to dostatečně známe.
Ani se nezmiňuje o tem, že křížová výprava
proti katarům byla vyvolána tím, že ti úklad
ně zavraždili papežského legáta Petra z Castelnovy, který к nim přišel v klidu vyjedná
vat. Divný přístup katolického historika к
prvotním křesťanům, kteří fysicky neublížili
jedinému pohanovi, vytýká nedostatek pokory
a mírnosti v jednání, ale pro albigenské he
retiky 12.a 13.st.nenachází slůvko kritiky
dokonce zamlčuje jejich vraždy katolíků.Jis
tě neomlouváme krutosti katolických křižáků
a inkvizičních soudů, ale pravda se má říci
celá. Taková polopravda neposlouží ani eku
menismu, po kterém se dnes stále volá.
STEJNÝ POSTOJ MÁ AUTOR K JANU HUSCVI a hu
sitským válkám. Půl stránky věnuje odsouzení
upálení betlémského kazatele, ale ani slovo
o vyvraždování katolíků husity, což ostře
odsuzuje ze svých Dějinách i evangelík Palacký
Bez námitek můžeme přijmout jeho líčení dě
jin od protestantismu po osvícenství. Asi
autor používal jako předlohy díla katolic
kých historiků. Uvádí suše jen skutečnosti,
ačkoliv bychom toho očekávali pro spravedli
vé hodnocení víc.
NEOBJEKTIVNÍ JE ZASE 6.KAPITOLA:ZÁNIK CÍR
KEVNÍHO STÁTU. Tvrdí, že papežské oddíly za
Řehoře XVI.prý"brutálně potlačily nepokoje
v Romani,"ale ani slovo o teroru a kruto-

Obranu katolické pravověmosti a vy
hlášení dogmatu o papežské neomylnosti i
pokládá Fröhlich za "nepochopení ducha :
doby". Autor jasně straní proticírkev-;
ním i vnitrocírkevním liberálům a ne
velkým papežům Piu IV., Lvu XII. a
sv.Piu X. Poněkud spravedlivěji je po-;
dán v knize odpor Církve proti nacismu,
i když si neodpustil v sedmé kapitole, i
v hlavě nazvané "Židé" tuto poznámku:
"Chyběl však veřejný protest, srovna
telný s intenzitou protestu církve pro
ti porušovaní jejich práv ze strany
státu." Nebylo obtížné pochopit důvody
nedostatky tohoto protestu. V situaci, ;
kdy církevní instituce organizovaly
ukrývání židů, nebylo rozumné na sebe ;
zbytečně upozorňovat právě v zájmu ži- ■
dů, skrývaných v klášteřích a jinde.
Přitan možnost kladného účinku silněj- ;
šího veřejného napomenutí či prohláše- ;
ní byla zcela nulová./V Holandsku se
biskupové písemně postavili proti pro
následování židů, což mělo za následek
ještě větší pronásledování židů i kato
líků, takže Pius XII.,dokument proti
pronásledování židů, připravený už dří
ve, raději zničil, viděl, že by jim tím
ještě víc uškodil, p.r./
Poválečné období spojené s Druhým vati
kánským sněmem autor vysloveně odbyl.
Zvlášť nás mrzí, že za vlády Jana Pav
la II.věnuje autor jen jednu pasáž z
knihy Hanse Künga, v které ho Kiing lí
čí jako duchovního diktátora středově
kého typu.
Tak si rozhodně nepředstavujeme objek
tivní církevní dějiny. Fröhlichova prá
ce nadto má i řadu metodických chyb ne
zachovává časovou souslednost a velmi
těžko se v ní člověk orientuje. Nicméně
to je zanedbatelné ve srovnání s mnoher
závažnějšími nedostatky, na které jsme
se snažili upozornit.
Dr.Radomír MALÝ.
/Článek je nepatrně zkrácen. Zde je dů
kaz, že ani to, co si říká"katolické"
nemusí katolické být-aspoň ne vždy./.

DOPIS SV. OTCE
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Druhá kapitola listu sv.Otce starším
věřícím. Vidíme, že zná naše zážitky
a zkušenosti, protože prožil v pod
statě to, co jsme prožili i my.
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bratři a sestry.
když Ae zamyslíme nad minulostí a zároveň se snažíme,
udělat až z nZ bžZancž, bžžžž Ae nože Ažóáž. Tento
pohled dozadu nám pomáhá ke klidnému a věcnému oceně
ní osob a situací, které nóA na naši cestě potkaly.
Během čoau Ae AŽŽně tozpžývajž obtí/Ai/ událostí a /e/žch bolestné rány vidíme v mírnějším světle.
Bohužel, život každého člověka je bohatý na starosti
a utopení, Jsou to často problémy a bolesti, páž
nichž silně cítíme,jak nás vystavuj 1 a zatěžují
zkoušky tělesné i duševní.Dokonce Ae muže otřásat s
naše víra. Avšak ze zkušenosti víme, že s milostí
Páně právě tyto denní námahy přispívají k znáni člo věka a posilují jeho charakter.
Pří jednotlivých událostech uvažujeme o tom, jak čas
neúprosně plyne. "Nezadržitelně utíká čas,"říká latin
ský básník Vergilíus.Člověk je ponořený do času. Do
času se narodil, v něm žije a umírá. S narozením
začíná datum jeho života, se smrtí další a poslední.
Obě data označujeme písmenky řecké abecedy-al^a a
omega-začatek a konec pozemských dějin, jak podtrhu
je křestanská tradice a tato písmenka řecké abecedy
jsou vytesána na jeho náhrobku.
T když bytí každého z nás je tak ohraničené a křehké,
přece nás utěšuje myšlenka, že silou duchovni duše
žijeme po smrti. Díra nám "otevírá nadějí, která
nikdy nepomine."(Rim 5K5,1 Otevírá nám1 vyhlídku na
Zmrtvýchvstání na konci časti. Ne marně obrací se
Církev ve slavnostní velikonoční noc právě na tato
písmena na Krista, který je živý dnes, zítra a navě
ky. "Je začátek a konec, alfa a omega. Jeho je čas i
věčnost." I když dějiny člověka jsou podřízeny času,
posunuje je Kristus za horizont nesmrtelnosti.
"Stal se člověkem mezi lidmi, aby začátek s koncem,
ty .Člověka s Bohem sjednotil."(Sv .Ireneus z Lyonuj.

Pojede-li sv.Otec 2).-23.3.do sv.Země, doprovodí ho
tam 45 bohoslovca.. -Známá římská fontána di Trevi
byla restaurována podle vzoru z r.1762 kdy byla vy
budována podle přání Klementa XIII.- Sv.Otec má do
stat čestné občanství Osvětimi. Je už čestným obča
nem 25 polských měst, jeho jméno má 75 škol, 29 ulic
a náměstí.- Verbisté slaví letos 125 od založení. Za
čátkem r.1999 jich bylo 5987 v 60 zemích, z toho 44
biskupu. - 1/ lámcl milostivého léta se konal od 30.12.
m.r.kongres mezinárodní faderace Pueri Cantores. Bylo
jích 5000 a zpívali vánoční oísně. 31.12.jim udělil
au.Otec^ audienci.-6.1 .vysvětil sv.Otec 12 nových
biskupuj týž den byli v Gně vysvěceni biskupové
vlastenecké církve, ovšem bez souhlasu Ríma. Jsou
také vyloučeni z Církve jako nepotvrzení biskupové
Bratrstva sv.Pia X.? 22.1.bylo Chiaře Lubichové, zakladatelsce fokolarú, S0 let.

JSTE ČASTO UNAVENI?
Dnes si lidé často stěžují na únavu.
Projevuje se v každé společnosti, ^e
všech zaměstnáních, u žen i u mužu jsou lidé, kteří se tím dokonce chlubí.
Často zjistíme, že nic tak namáhavého
nedělají - ale únavu přesto skutečně cítí. Školák i student, intelektuál
i dělník, učitel,, matka rodiny i za
městnaná žena. Tvrdí, že jsou sko
ro stále unaveni a přepracovaní.
Pak ovšem mizí radost ze života, dokonce i vý
konnost je menší. Vyskytne-li se tento stav
častěji, vzniká u nich jakýsi druh potlačené
ho strachu a deprese.

Zjistil jsem, že lidé nejsou obvykle unaveni to
lik přemírou práce, ale nedovedou si správně
odpočinout a uvolnit se. Odpočinek potřebuje
tělo i duch. Toto umění mnozí lidé neznají.
PŘÍKLAD: Inženýr Milan pracuje v důležité la
boratoři. Myslí si, že v pracovní době všech
nu práci nezvládne, bere si tedy práci domů.
Hromadu materiálu, výkresů atd. Nad tím sedí
dlouho do noci. O práci se mu dokonce zdá.
Pak nemá čas, aby se věnoval svým dětem a
manželce,nemá kdy,zaměstnávat se jinou zálibou.
Něčím, co se od jeho práce naprosto liší.
Vypadá to, že má všechny předpoklady aby měl
v práci úspěch. Ale ten nemá-aspoň ne takový
který by byl úměrný jeho námaze. Sedí v la
boratoři, práce ho netěší, stěžuje si na velkou
únavu a na neschopnost soustředit se.
JDE K PSYCHOLOGOVI. Ten mu radí, aby si
za žádnou cenu nebral práci domů. At vstoupí
do sportovního klubu a většinu večerů věnuje
své ženě a dětem, kontroluje jejich úíohy atd.
V neděli má chodit na procházky s rodinoune sedět nad odbornými knihami, ale hrát si
s dětmi.
Milan je rozumný mul. Radami psychologa se
řídí a hle! Po třech měsících je únava a dep
rese ty tam. V práci má větší úspěchy, takže
si nemusí nosit materiál domů-i když ho to
pokouší. I jeho manželský a rodinný život se
zlepšil.
JINÝ PŘÍKLAD: Kristina a Jana jsou matky ro
diny. Obě mají universitní vzdělání, patří ke
stejné společenské třídě- ba mají i stejný počet
dětí a žijí i ve stejném prostředí. Nemají po
mocnici v domácnosti, všechno si dělají samy.
Jana dobře vaří, sama si uklízí, nakupuje, pe
čuje o děti, stará se o zahrádku. Na čtení,
na návštěvu přednášek Či koncertů - na to
nemá čas. Sousedé ji stále vidí v činnosti. Ani
chvilku nezahálí, nepromarní.
Kristina si najde denně aspoň hodinu, aby si
přečetla knihy ze svého oboru, nebo knihy fi
losofické, teologické,dobrou zábavnou literatu
ru. A nevěřili byste - její domácnost vypadá
mnohem lépe, než domácnost Janina, její děti
jsou lépe vychované, mají větší úspěch ve

škole než děti Janiny,
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Kdykoliv je to možné, nechám svou
duševní práci ležet a strávím něko
lik dní pod stanem. Ani jednou ne
vezmu knihu do ruky. Takový od
dech, toto vypráhnutí z denní prá
ce, nese dobré výsledky. Má práce
je kvalitnější a udělám toho víc.

Výsledek výkonu je totiž víc závis
lý na intenzite práce než na době, kterou
práci věnuji. Cílem všech by měl být INTEN
ZIVNÍ ŽIVOT. To je základem zdraví duše.
Ovšem víme ze zkušenosti, že je nemožné žít
intenzivně a stejně intenzivně pracovat, když
se nesnažíme, oddělit přesně hodiny práce od
hodin odpočinku. Nebo věnovat čas něčemu
úplně jinému, než je naše denní práce. Spor
tu, malování, hudbě, procházkám, výletům,
zahrádce atd.
Mnozí pedagogové tvrdí, že děti by se mno
hem lépe učily, kdyby nedostávaly úlohy a ne
musely by se učit doma. S tím souhlasím, a
rodiče, kteří se o to snaží, resp.učitelé,
budou souhlasit také- udělají stejnou zkuše
nost.
UČÍ se ve škole, učí se doma, děti pokračují
vlastně v tom, co ve škole začaly. Pak ovšem
nemají čas na hru, na odpočinek a to se uká
že i ve zhoršeném prospěchu ve škole.

Dnes plyne život rychleji. V mnoha zaměstná
ních je práce jednotvárná - a to ubijí.
Stejné je to i duševní oblasti. Proto je na
prosto nutný odpočinek, uvolnění, změna
práce.
To mnoha lidem nedojde - vůbec si to neuvě
domují. Nevěří tomu.
Pak berou prášky, nadměrně kouří a vypomá
hají si lihovinami - ne-li omamnými jedy. Ne
mohou usnout, často se budí atd.
Také si myslím, že by se mělo bojovat proti
uniformitě - jednotvárnosti. Ta totiž stále
roste. Nechci hlásat individualis
mus, ale chceme-li žít vyrov
naně, musíme se víc stý
kat s lidmi, zúčastnit se
společenského života, vy
měňovat si s druhými ná
zory, myšlenky, zkušenos
ti. (Víme, jak osvěženi se
vracíme z exercicií, z poutí,
kde se setkáme s lidmi,kte
ří mají stejné názory a zku
šenosti v duchovním životě)
Postupně budujme svou
osobnost. Jen Člověk/ který
je sám sebou & může správně
uyládnout svůj život, rozře
šit jeho problémy a přispět
něčím cenným ostatním-.
Tgnace LEPP

DĚJINY VATIKÁNU
Chystáme se oslavit 2000 let od narozens
naše Pána, Ježíše Krista. Hlavní oslavy bu
dou v Římě a ve sv.zemí. Středem katolického
světa je chrám Sv. Petra, u maítckén papež
ském státě Vatikánu. Jak vznikl, jak
se rozvíjet, jaké byly jeho dějiny?

Vhtikán stojí na pravém břehu Tibery, které
mu se ve starán Římě říkalo Campus Vaticarus
/Vatikánské pole/, snad to byla etruská osa
da.’ Vedle byly císařské zahrady/Caligulovy,
Augustovy, Neronovy aj./Císař Caligula/zavražděný r.41 po Kr./tam dal udělat krytou
dráhu pro koně a vozy-Circus. Stál tam obe
lisk -od r.1586 před svatopetrskou bazilikou
V Neronově zahradě dal Nero mučit křesťany,
obviněné ze zapálení Říma. .
Na blízkém pahorku Janiculu byl
ukřižován sv.Petr, sv.Pavel byl
sťat na jihu, u Ostie. Na místě po
pravy sv. Petra byl pozdě j i kostel,
a místo křesťané od začátku cti
li. Těla obou mučedníků byla po
hřbena v katakcmbách a hrob byl
označen jménem. Sixtus II.dal
29.6.258 těla apoštolů vyzvednout,
Petr byl pohřben ve Vatikaně, a
jeho hrob označen nápisem Tros
Eni-Petr uvnitř. Bylo tu jen má
lo hrobů, víc jich vznikalo kon
cem 3.st.
R.312 dal císař Konstantin Veliký
křesťanům svobodu. Pak postavil
nad hrobem sv.Petra nádhernou pěti
lodní baziliku-kolem níž vznikaly
další kostely a kláštery. Hřbitov byl částec
ně zrušen, částečně je dosud pod bazilikou.
V nedávné době tam archeologové a jiní odboi
níci prováděli pečlivé výzkumy. V 6.st.tam
dal sv.Řehoř Veliký nad hrobem sv.Petra po
stavit nádherný oltář.
Papežským sídlem se stal Lateránský palác na
levém břehu Tibery. Patřil rodině Lateranů,
v 3.st.připadl císaři. Manželka císaře Konstantina-Fhusta-jej věnovala římskému bisku
povi -papeži. Tam bydleli papežové do 14.st.
pak přesídlili do Avignonu-proč, čteme v dě
jinách sv.roků.-Palác r.13’43 vyhořel, 1586
jej obnovil Sixtus V. R.1693 byl změněn v si
rotčinec a r.1843 v něm zřídil Řehoř XVI .muzeum pro pohanský starověk s vzácnými antic
kými sochami. Pius IX.k němu připojil muzeum
pro křesťanský starověk-jsou v něm hl.sarko
fágy, malby a nápisy. Do církevních dějin se
Laterán zapsal pěti koncily-1123,1139,1179,
1215,1512. Vedle paláce je nádherná bazilika
sv.Jana-je to jeden z poutních kostelů Říma.
Je v něm hrobka Martina V./1431/, cenné mo
zaiky, dřevěná socha sv.Jana Křtitele od Dona
telia aj.Klášterní dvůr je z 13.st.Východně

od paláce jsou Svaté schody, 28 mramorových scho
dů z Pilátova paláce z Jeruzaléma, po nichž měl
stoupat Kristus k Pilátovi a do Říma je přivezla
císařovna Helena. Jde se po nich po kolenou.
»
Vatikán vznikl v době Ostrogótů a Langobardů.
/570-750/. Řím trpěl častým dobýváním, hl.městem
Ostrogotů byla Ravenna, Langobardů Pavia. Také
trpěl Řím záplavami, hladomorem, zemětřesením a
morem. V ranném středověku byl často rozbořen,
začal se rozvíjet po návratu Řehoře XI.z Avignoni
1337. Rozvoji bránily boje mezi šlechtou, církev
ní schisma a boje se sousedy. Hlavně udělali po
řádek papežové Martin a Evžen IV.
R.743 založil francouzský král Pipin Krátký cír
kevní stát./Na obrázku jeho syn Karel Veliký-jak
jej nakreslil Durer/. Církevní území zahrnovalo
nejen Vatikán a Řím, ale část území, dobytého na
Langobardech. Za francouzské revoluce byl zrušen,
r.1815 obnoven a r.1870 se stal Řím hl.
městem sjednocené Itálie a papežský
stát byl jen Vatikán. Papežové tento
stav neuznali a žádný z nich Vatikán ne
opustil. Práva Vatikánského státu byladíky Mussolinimu, zaručena 11.února
1929 Lateránskou smlouvou.
Vatikán patřil kdysi k vedlejším budo
vám baziliky a v časném středověku tu
byl byt pro římského biskupa. Větší stav
by vznikly za Evžena III./1145-1153/a Mí
kuláše III./1277-1280/. R.13O8 poškodil
požár lateránský palác, přeložili pape
žové po návratu z Avignonu sídlo do Va
tikánu. Jan XXII.spojil Vatikán podzem
ní chodbou s Andělským hradem/1410/. Mi
kuláš V.chtěl postavil velkolepou budovu
i s byty kardinálů a pro papežské úřady.
Panoval krátce, jen část jeho plánů se uskutečni
la. Začal s opravou baziliky sv.Petra, hrozilo
jí zhroucení, rozšířil vatikánský palác, založil
vatikánskou knihovnu, vylepšil aureliánské hradby
a rozšířil město až na Martovo pole.
Sixtus IV.vybudoval Sixtinskou kapli/1473/ s mal
bami Michelangelovými. Vedle ní postavil Alexandr
VI. svůj obytný dům. Ve středním poschodí byly
byty Borgiů, s bohatou výzdobou Pinturicchia, v
horním poschodí pokoje Julia II.se slavnými Raffaelovými freskami. Na severním pahorku dal Ino
cenc VIII.postavil vilu Belvedere/dnes muzeum/.
Zásluhy o palác a baziliky má Julius II./15031513/, tvůrce moderního církevního státu, milov
ník umění. Architekt Bramant spojil Belvedere s
budovami Alexandra VI.dvěma obrovskými podélnými
stavbami s terasovitou zahradou. Ve stavbě paláce
pokračoval Sixtus V./1585-1590/, proťal velkou
Bramantovou zahradou stavbu křídla pro knihovnu a
dal postavil palác pro papeže. Další papežové vy
budovali sály pro muzea, takže zastavěná plocha
Vatikánu-krcmě zahrad a náměstí-je 28.000 m .Je
to největší palác na světě, má asi 1000 pokojů,
včetně muzeí, knihovny a galerií.
A.J.

WVOJOVÄTEORIE BEZ NEVĚRY
Na amerických školách -veřejných-i v Evropě se učí
studenti v biologii vývojovou teorii o vzniku ves
míru a života a o jeho rozvoji. Podle tzv."rozšíře
né"vývojové teorie se také učí, že nic nebylo stvo
řeno, že "vesmír tu prostě je" a že život vznikl
náhodným setkáním potřebných chemikálií a pak se
sám rozvinul v různé druhy rostlin a živočichů,
které se přizpůsobovaly různým prostředím. Tak prý
se vyvinul i člověk, který je jen"vývojem"zdokonalené"zvíře. Jakýkoliv zásah Boha do vesmíru, Stvořitele-se popírá, i vliv na vznik člověka. Kdo to
popírají, jsou"zastaralí'.' To je učení materialismu
pověry,které se stávají jakýmsi náboženstvím, ví
rou moderního člověka. 0 oboru"první příčiny"nebylo zatím nic dokázáno.
Názor o zásahu Boha na vývoj světa a života, na
vznik člověka se považuje za něco nevéděckého. Na 
ivní je prý i vyprávění Písma, že všechno stvořil
Bůh za šest dní. Mluví o tem I.kniha Mojžíšova,kte
rá prý vznikla v 9.st.př.Ks.

Jan Pavel II.řekl r.1996 před Papežskou Akademii
věd, že Církev nemá s vývojovou teorií problémy,
pokud nepopírá Boží roli v existenci světa ,a člo
věka. Písmo neučí přírodovědě-ta je výsledkem rozu
mového úsilí člověka. Učí nás náboženské pravdě a
mravním zásadám. I.kniha Písma učí jen, že všechno
stvořil Bůh-a zvlášť člověka. Jak se to stalo, to
už je věc přírodních věd. Katolická víra učí, že
Bůh je První příčinou světa a dal člověku nesmrtel
nou duši.

Studenty vedou jak Spojené státy, tak komunistické
a býv.komunistické země k materialismu, který je
součástí vývojové teorie. Tak vedou studenty i k
nevěře a to je nezodpovědné.

Podle průzkumu veřejného mínění jen 10 proč .Ameri
čanů spojuje vývojovou teorii s popřením Boha.
Ostatní nevylučují Boha jako první příčinu, i když
se o tam při učení o vývojové teorii nemluví. Pro
tože mnoho dětí vede výklad vývojové teorie na ve
řejných školách k materialismu a nevěře, v posled
ní době se v některých státech USA doporučuje vy
pustit učení o vývojové teorii ze školních předmě
tů a učebnic přírodních věd. Na soukromých katolic
kých školách se dětí dovídají, že podle věd, jed
najících o vzniku světa a života,
existují také první příčiny, kte
ré nejsou předmětem přírodních
věd, ale o kterých jedná fi
losofie a náboženství.
První doporučila Školní
rada státu Kansas tento
postup, aby se vyučovalo
vývojové teorii, která by
nebyla spojena s "nábožen
skou nevěrou."
HLAS NAROPA, CHICAGO,
18.září 1999.

CO NOVÉHO VE SVĚTÉI
Britská dobročinná organizace. Age
~1 R
Concern oznámila, že v televizi vystupaje Ven 7% osob nad 60 Let, ačkoLiv
je V<ch 2i% v zemi ALe 22-44 £etých vy
stupuje v televizi 61%, ačkoLiv je jích
jen 30%. ivLášt"odsunuté"jsou ženy, v teLevizí vystupuje 10% mužů, ačkoLiv je
jich mez& obyvateli méně.-Přes 200.000
KanaÓanu má zelený zákal, ale jen asi po
lovina o tom ví. Pozná-li se nemoc včas,
dá se oko zachránit. Mají jej hlavně star
ší lidé. -Protestantská tiskárna b-cbLl ve
Stuttgarte musí r.2000 zastavit provoz.
Jak sděluje německá bibLícká spoLečnost,
vedle bibLí a jejich části se tisknou i
"vědecké bibLe". -Spolkový soud ve Švý
carsku dovolil, aby se zde prodávala po tratová pilulka Mifegyne, i když má někdy
různé nepríjemné následky. Vedení horního
Bavorska v poslední chvilce zamezilo, aby
se tam pilulka prodávalalato pilulka pod
jménem RU 485 byla poprvé povolena ve
Francii. Kolínský arcib. kard.J .Meisner ji
nazvaľ'pilulkou smrti"a přirovnal její ná
sledky k Cyklonu B, používaného v kon
centračním táboře v Osvětčimi.- Ve Švýcar
sku někteří kněži zneužiti výsledku jedná
ni mezi katolíky a Luterány v Augsburgu o
opravedLnění a hlásají od oltářů. Že k
spáse nejsou nutné dobré skutku. Vzdor tomu, že o nutnosti dobrých skutků píše
Nový zákon. - Nový vedoucí Církve v nou
zí, laik Hans-Peter Rotlin upozornil při
setkání v Londýne na to, že r.1998 bylo
na ^větě zavražděno 37 katolických misio
nářů. Také arcib.z Lublina mluvil ve
Wesminsterské katedrále asi před 1000 vě
řících o významu mučednictví. -Křestanství dostává podle názoru teologů čím dát
vic charismatické rysy. Charismatici na
útraty velkých cirkvi pro živ oj i nyní roz
šíření. -Podle statistik se dá v Berlíně
74 % mrtvých spálit, 26% |e pohřbeno v ze
mi. V Praze se spalují všichni bezvýznam
ní mrtví.-Poprvé v Německu přesáhl počet
katolíků počet protestantu. Koncem roku
1998 bylo 21.15 mil.katolíků a 27,/2 mil.
protestantu. Obě církve mají o >0,8% méně
členů.-Nový biskup v Churu A.Grab pro
hlásil, že jubilejní rok 2000 se nemá slavit
jen poutěmi do Ríma a Izraele, ale i po
sílit náboženský Život v každé diecézi.
la několik týdnů se budou oficielně ve
Francií sezdávat homosexuálni páry.
ovšem ne v kostele. Pařížská ústavní
rada schválila zákon o "manželství
bez oddacího Listu". -Srbské Vojvodině podle sdělení biskupa v Subonici
J.Penzese hrozí hlad. V poslední do
bě se tam životní úroveň velmi sní
žila. Také jiným oblastem hrozíhlad

KDE JE ?
Otec, pomocného biskupa v Solnohra
de, Hetlmut LAUN, se ve Vídní set
kat s řadou lidů. Byli to většinou
lékaři nebo advokáti, také obchod
nici.
g&e
------------------------------------------------------

UŽ V PRAVĚKU...
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Je známo, že Rekové novorozeňata,
která měla tělesnou vadu, házeli do pro
pasti. Jestli se usmrcuj i i dnes děti s
velkou tělesnou vadou,je těžko zjistit.
Avšak že zabijejínenarozené děti, je zná
Byl jsem spřátelen s jistým Dr.Weis
mo. Jak tomu bylo v pravěku a později?
sem, velmi známým psychiatrem.
_____
Zdá se, že už v pravěku docházelo k
Jednou jsem přišel dcmů z úřadu, našel
- umělému omezování počtu dětí, takže prý rodina
jsem k svánu překvapení tohoto lékaře jako - většinou pozůstávala jen ze 4 až 5 jedinců, včetně
hosta u paní Waldeckové. Brzy vyšlo najevo - rodičů. Autor jedné knihy vychází z předpokladu,
že sama ho požádala, aby mě navštívil a zjis - že by při větší porodnosti už dávno došlo k přetil, netrpím-li nějakou duševní poruchou. - lidnění v hospodářsky příznivých oblastech. I když'
-je obtížné si vytvořit model pro pravěkou rodinu,
Dr.Weissovi to bylo zřejmě trapné, když
vyšlo najevo, jaký je pravý důvod návštěvy - přece jen známe aspoň z ranných dějin utracovánf
Avšak znali jsme se tak dobře, že jsme ko - novorozeňat.
mickou stránku situace přijali s humorem a -Tento krutý zvyk se vyskytoval ve Spartě u Doru.
lékař paní Waldeckové potvrdil, že jsem si - Skytu, Keltu, Římanu, Anglosasu i Germánu, ale
ce trochu přepracován, ale jinak mi nic ne ; ne všude. Pseudo-Caesarius zaznamenal, že také
chybí. Paní Waldecková se ostatně později -staří Slované při svém vpádu na Balkán v 6.st.
dala sama pokřtít- ■ před svým odvlečením -utráceli novorozeňata. Také Baltští Slované, Pomo- řané a Lutici prý-podle zpráv Herbordových, Ebdo Terezina - kde zemřela jako katolička. - honových, křesťanských kněží", stejně jako za bamJednou, krátce před anšlusem-mě Weissovi
- berského biskupa Otty ještě ve 12.st.měli tento
k sobě pozvali. Příchod nacistů pro něj
-zvyk. Matky prý uškrtily nemluvňata ženského po
skončil neblaze. Dr.Hájek mi už dříve vy
hlaví, když se jich narodilo vře, a to proto, že ne
právěl, že jeho přítel Weiss se tajně stal -mohly uživit početnější rodinu.
katolíkem. Jeho paní se přísně držela ži - Etnografický materiál o tom přináší" doklady u Číňa
dovské víry a on nechtěl manželský soulad
nu, Polynesanu, Eskymáku nebo u některých afničit. Tehdy mi to připadalo neuvěřitelné, - rických kmenu.
skoro jsem na to zapomněl. Seděli jsme u
U kmene Gauda v Ugandě utráceli ne děvčátka,ale
stolu a paní Weissová při náboženském roz chlapce, což je zjev výjimečný, a to proto, že
■otec viděl v chlapci budoucího konkurenta^ Tím se
hovoru vyjádřila svým rozhodným způsobem
své názory. Dr.Weiss mluvil tiše a produ- ■ zvýšil počet žen, navíc padla spousta mužu ve
chovněle. Padla slova o Ježíši Kristu, po válkách a potyčkách. Příčinou zabíjení nebo od
slouchal jsem pozorněji. I paní zbystřila kládání novorozeňat se stávalo tam, kde šlo o
přežití celé rodiny, napi u Eskymáků. Nebyly to
pozornost a byla nepokojná.
důvody jediné.
Když její muž začal skoro rozjímavé mluvit však
Úroveň mravního vědomí se dá hodnotit i podle
o Kristu, vyjela rozzobeně a výhrůžně:"Zik převládajících vztahu mužu a žen před manželstvím
munde, co to říkáš. Jsi zrádce!"
a po manželství. V protikladu k křesťanskému poje
Byla to velice trapná scéna, hlavně přede tí života máme např.u Slovanu v staré době řadu
mnou a před dětmi. Ty se lekly a zíraly na dokladu dosti volného, až nevázaného pohlavního
nás nechápavě. Nejvíc se výbuchu své ženy života před manželstvím. Volnější vztahy se udržo
polekal pan Weiss a snažil se ji uchlácho valy ještě po pokřtění těchto i jiných národu při
lit. Podařilo se to, ale s vážnějším rozho bujných plesech, při svatbách, o pohřbech, při
vorem nebylo možné začít. Rozloučil jsem se • pohanských slavnostech, při uctívání bohyně jara
Při nejbližší příležitosti jsem to vyprá
Lady a dokonce i o křesťanských svátcích, nepř.
věl Dr.Hájkovi. Připomenul mi, že jsem ny o letnicích a na svátek sv.Jana, jak o tom svědčí
řada zákazu, vydávaných Církví proti těmto pohan
ní sám zažil to, nač mě upozornil.
Dr.Wéiss se už k této scéně nevrátil. Když ským zvykům ještě v 11. a 12. století.
přišli nacisté, ztratil majetek, za velmi Od vdaných žen se už v předkřesťanské době vy
ponižujících podmínek. Pak mu sebrali sou žadovala cudnost, dokonce byly za jejich cizolož
kromou ordinaci, a stál s rodinou s holýma ství velmi kruté kresty. Víme např.,Že sv.Vojtěch
rukama. Jednou jsem ho potkal a vzal do ta- marně zasáhl jako biskup na ochranu cizoložné že
ny z rodu Vršovcu , když se před ukamenováním
xíku-Židům bylo zakázáno jezdit elektrikou. ukryla
v kostele. Zde tedy naopak křesťanství
Řekl zamyšleně:'Myslím, že musit odtud pryč zaujímalo laskavější postoj než pohanstBojím se, že bych se tu naučil nenávidět!" ví. Stejně křesťanství odstranilo zvyk
Chtěl pracovat mezi chudinou v Šanghaji.
únosu žen. Ještě se zachovával zvyk,
Už jsem se s ním nikdy nesetkal. Co se
získat ženu koupením. Také Církev od
s ním a jeho rodinou asi stalo?
straňovala rozlučování manželství,pro
tože manželství je nerozlučitelné. M.S.

NEBEZPEČNÁ CESTA
Tři bratři-Svýcaři-Bonifác, Alois a Leonz,
podlehli lákání zlata a vydali se na obtížnou
cestu přes nebezpečnou řeku k poušti. Dob
ře zásobeni potravinami i silami putovali s
výpravou na zlatý západ. Ne všichni překonali nesmírně překážky. Dopis je z r.1851.;

Zde se opakovalo to, co jsme zažili už dříve,
ovšemnečekalijsme, že to bude mnohem nebezpeč
nejsi. Dva dny předtím na místě kam jsme při
šlí, zahynulo 32 osob,většinou žen a dětí,kte- •
ré seděly na voze. Vozy zachytily vířící vo
dy a strhly je i s osazenstvem do řeky. Na
břehu jsme ještě viděli zbytky celé výpravy,
Kola vozu, kasy oděvu, nádobí - ba dokonce i
dětské mrtvolky. Smutný osud!
Cím dál jsme jeli na západ,tim byla drsnější
krajina, řídčejši voda a tráva, a tím nebez
pečnější cesta. Naší výpravu dosud větší, ne
štěstí nepotkalo. Ovšem jak jsme táhlí kraji
nou, každých sto kroku ležel uhynulý kůň,val
nebo kráva. Dokonce se objevovaly čím dál čas
tějí kopečky čerstvé hlíny, vroubící cesta.
Hroby statečných vystěhovalou - jejichž ná
hrobkem bylo modré nebe.
Už jsme jeli vpřed celé týdny. Brzo jsme do
stihlí Fořt Lamaríe.Leží 1200 stop vysoko,
odtud jsme zase sestupovali mírně dolu.
Nyní nás ale postihovalo jednou soužení za
druhým. Většina cestujících byla-jako my-už
skoro měsíce na cestě. Vozy začaly klapat a
vrzat, některým div neupadla kola. Také
hodně potravin ubývalo - jako tuk, mouka a
sul. Koně se tak tak drželi naživu, už delší
dobu nedostali oves, jen suchou, sporou trávu
prérie. Začali slábnout a ztráceli chuť jít
dál. Často onemocnělí, vinou špatné stravy a
nedostatku vody - většinou byly potoky skoro
vyschlé a voda nebyla k pití. Tak i lidé je
den po druhém umírali. I v naší výpravě se
vyskytla smrt. V posledním voze zemřela jedna
paní. Mladík, kterému kola rozdrtila nohu,
zemřel na otravu krve. Z Kalifornie se prérií
plížila cholera a vyžádala si spoustu obětí.
Umírali velmi bolestné. Denně rostly podél
naš-fa cesty nové a nové hroby těchto nešťast
níku.
Snažili jsme se jet co nejrychlejí kupředu, chtěli
jsme se dostal z této ne
bezpečné oblastí. Nešlo to,
Koně i lidé byli vyzáblí
na kost. Pohroma si vyžá
dala spoustu obětí, celé
rodiny vyhynuly nákazou.
Místy zuřila cholera přímo
zuřivě. Okamžitě jsme mrtvé
pohřbili. I u nás se vyskyt
lo pár případu-jen my jsme
byli ušetření. Mnozí pohřbili
otce nebo bratra, a druhý den
je to zachvátilo také.
Lidé začali bědovat. "Kéž bychom

bylí zůstali doma, v krásném l/ermontu, v plod
né Missouri nebo v zeleném Kentucky," znělo čím
dál častěji z vyprahlých rtů."Kéž bychom o tom
proklatém zlatě nikdy neslyšeli," proklínali
své rozhodnutí maží.
Mnoho z nich jsme museli těšit a povzbuzovat^“ '
aby si nevzali život.
"Kupředu,"bylo slyšet ze všech stran,"kupředu!"
Nesmíme promarnit ani vteřinku, ani kousíček
životních sil. - Hanebně jsme bili ubohá zvířa
ta. Měkká srdce ztvrdla. Když jsme chtěli pře
žít, museli jsme sebrat všechnu sílu vůle a
energie a pracovat s vědomím, že se musíme do
stat k cílí. Kam?
K Solnému jezeru bylo ještě asi 500 mil, tedy
20 dní cesty-pak jsme se dostali k prvnímu měs
tu. Na naší cestě se zmenšila celá výprava o
polovinu. Tolik jich zahynulo. Vvě rodiny se
rozhodly k návratu do Pennsylvanie. Marné jsme
jím radili, aby od toho upustily. Stanou se
obětmi Indiánů, jak se to stalo mnohým před ni
mi. Ti se vraceli, ale bylo jích málo a indiá
ni je přepadli a snadno vybili. Naše varováni
nic nepomohlo. Vraceli se - a my jim přáli
štastnou cestu a pozemské štěstí, stejně jako
oni nám. Pak jsme se rozešli, každý jiným
směrem.
Týž den,kolem poledne, jsle zaslechli náhle
pekelný křik.
"Indiáni! Indiáni!"
Rychle jsme rozestavili do kruhu zbývajících
jedenáct vozů, vypřáhli jsme koně a zavedli je
dovnitř kruhu, kde jsme je svázali spolu, lény
a dětí se schoulily ve vozech a schovaly se
pod deky nebo pod to, co právě našly. My, muži
jsme se postavsls za vozy a připravili sek boji.
Celá ta práce trvala asi deset minut.
Nebylo to ani o vteřinku pozdě. Už přijížděli
rudě pomalovaní, polonazí, šípy a oštěpy- ale
i puškami-vyzbrojení čertí na svých silných
mustangzích-ale zastavili se asi dvěstě kroků
od nás. Když viděli, že jsme připraveni k bojí,
zarazili se. Zdálo se nám, že svolali válečnou
radu a rokovali s pohlavárem. Pak poodjeli asi
míli zpět a tam sestoupili ze sedel. Po chví
li začali strašlivě výt a v kruhu tancovat.
Napjatě jsme pozorovali každé jejich hnuti.
Protože odpoledne už silně pokročilo, tušili
jsme, Že čekají na noc, kdy by měli větší
úspěch nás přepadnout. Zděsili jsme se.
Indiáni se totiž dovedou plížit a
ilazit a vlnit jako hadi-v tom da"■ leko překonají schopností bělochů.
A protože našich nepřátel bylo
třikrát tolik, c.o nás, očekávali
jsme hroznou smrt. Nepřijde-li
včas pomoc, můžeme se se životem roz
loučit. Zapadající slunce se dostalo až
k okrají řetězu pahorků.Pak bude tma.Ze
ny naříkaly, děti křičely a my, muži jsme
si připravili pušky, prach a olovo, aby
chom prodali své životy co nej dráže.
Bylo nám těžko u srdce.
Pokračování

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Dědička trůnu v Tongu-Polynezie, prin
cezna Piloleva Tuita, vysvětlila, proč její
země má diplomatické vztahy s Pekingem,
ale ne s Tajvanem. Domnívá se, že tak bu
de se snadněji šířit slovo Boží v komunis
tické Ci"ně. Z 100.000 obyvatel její země je
většina křesťanu.-V Čadu se víc a víc šíří
duchovnosť Patera Pia , nedávno blahořečené
ho apoštola a dívotvůrce s ranami Kristový
mi. Řeholní osoby i laici ho prosí o pří
mluvu, oznamuje kapucín Eugenío dc Gírolamo. Jméno P.Pia dostala dvě církevní zaříze
ní-Bratrstvo pro rozšíření vzdělání pro ře
holní osoby v Goré a gymnasium v Bédédja.
Z Církve suspendovaný-a prakticky vylou
čený r. 1995-J . Caillot, býv. biskup diecéze
Evreux ve Francii, se uchytil nyní v in
ternetu a vysílá se tam jeho vlastnř kate
chismus ve všech světových řečech. Propaguje ho biskup Weber z rakouského Hradce
V mnoha státech vých.Evropy se podstatně
ztížily životní podmínky pro děti-piše OSN
Pomocné dílo ve studií: Deset let po pádu
železné opony. -"Milion děti musí žít v ústa
věch." - Časopis pro prohloubeni' duchovní
ho života Cottqeweihtnapsal při příležitosti
80 tých narozenin býv.vídeňského arcibisku
pu, kard. H . H . Groera: "Mnozí jsou přesvěd
čeni a došli k mravní jistotě, že málokdy se
od dob posledního rakouského císaře stala
kard. Groerovi taková křivda jako jemu. Ob<
byli zahrnuti pomluvami." - "Nice Malin"
oznamuje, že biskup Jean Bonfils z Francce
varoval před účastí na slavnostech tzv.
Halloween, což je nej vyšší slavnost satanístu na světě a jejich obřady nemají nic spo
lečného s Církvi. Vzývají se pří nich zlí
duchové. Poslední tří roky je to ve Francií
nejdůležitější finanční pramen-aspoh jeden
z nich-vyšší než pří tzv.Valentinu dni.
.Také v Glasgowě si stěžuje-jakojindě-kard.
Thomas Winning na nedostatek náboženské
ho vzdělání dětí, vymizela duchovní stránka
svátostí, křest je příležitost ke společenské
mu setkání, první sv. přijímání se stalo pří
ležitostí obdarovat děti dárky a význam svá
tostí je úplně v pozadí. Společnost trpí na
nedostatek autority, kdy o zlu a dobru roz
hoduje většina a ne zákony Boží. - Průměrná
teplota země vystoupila r.1998 do rekorní
výše-piše Wordwaích institute.Ta působí sil
něji na zemí.-Od 1. ledna 2000 platí ve
Švédsku
odluka švédské církve od
státu. Spojení platilo od 16.st. Do I.ledna
1996 bylo možné, aby se novorozeně stalo
automaticky členem švédské protestatské
církve, pokud byli oba rodiče členy této
církve.- Znovu se otevřel dlouho zavřený
přechod mezí Itálií a Vatikánem. Je to pod
zemní chodba, postavená ve 14.st., kterou
prchali papežové před pronásledováním až do \
opevněného Andělského hradu.V r.2000 bude
[
přístupná veřejnosti.
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PŘÍČINY A NEBEZPEČÍ
NÁSLEDKY POCITU MÉNĚCENNOSTI.
Pocit méněcennosti je pro mladého člověka těž
kou životní zkouškou. Omezuje jeho vyhlídky na
štěstí a na úspěch. Dítě, které si myslí, že je
méněcenné, nedokáže využít příležitosti ze
strachu, aby se zase nezklamalo. Možnost ne
úspěchu je pro ně nesnesitelná. Při zkouškách
je přecitlivělé - pak ovšem nanůže vydat ze
sebe to nejlepší - k čemu je jinak schopné."] Q
Setkáváme se s tím často u žáků, kteří při
zkouškách propadnou, ale v normálním vyučování
mají úspěch - ba často víc než úspěch!

ZVĚIŠÍ-LI SE POCIT MÉNĚCENNOSTI
má dítě sklon k tanu, aby se obtížím vyhnulo,
ne je přemáhalo a snažilo se je vyřešit. Co dě
lá člověk s pociton méněcennosti? Začíná snít!
Místo aby pracoval, snažil se, přemáhal, bojo
val - stáhne se. Stane se idealistou! Kolik
mladých při různých protestech se připojí ne
proto, že by s tím, zač se nebo proti cenu se
protestuje, ale má pocit, že za něčím stojí!
S takovým člověkem se těžko vychází. Jednak pří
liš mluví - ale ne to, co by mělo cenu. Jednak
kritizuje všechno, s čím se setká a když na
něčem chybu nenajde - ale najde ji skoro vždy tak si ji vymyslí.
CO JE PŘÍČINOU TAKOVÉHO POSTOJE?
Kořeny jsou v dětství. Rodiče - nebo jeden z
nich - dítě příliš kritizovali, neuznali jeho
přednosti, ani je nepěstovali, byli panovační,
dítě omezovali, vnucovali mu své vlastní názo
ry a postoje. Není divu, že takové dítě má po
cit méněcennosti a to s ním roste. Touží po
uznání, nemůže se však svému okolí vymknout jak
to malé dítě dokázalo?
KJeště horší je, když se
rodiče dítěti vysmívájí,
zveličují jeho chyby ne
bo vidí jen chyby-a ne
ocení jeho přednosti.
"Z tebe někdy nic nebu
de', "je obvyklá ponižu
jící fráze takových ro
dičů. Také hrubé na
dávky dítě ponižují.
Rodiče nesmějí dělat
nic, co by v dítěti nanechalo pocit, že je
méněcenné,hloupé,špat
né, zbytečné, že nebu
de mít v životě nikdy
úspěch.__________
”Kdo by jednoho z těchto maličKých, kteří ve mě věří, svedl ke hříchu,
pro toho by bylo lépe, aby mu byl pově
šen na krk mlýnský kámen a aby byl hozen
do moře.VMk 9,42/.

Nejvyššího a také to přesvědčivě dokázal,
KM
BYL JEŽÍŠ KRISTUS |Synem
’v tom je jedinečnost křesťanství a tím se liší
Někdy i teologové tvrdé, že Kristus nebyl Syn

od ostatních náboženství. Jeden muž vystoupil a
řekl: "Já jsem Syn Boží,"tj.jsem Bůh. Stalo se
to v určité době, na jistém místě. Křesťané od
samého začátku vyzývali ostatní, aby tuto udá
lost uznali za pravdivou. Ve vývoji křesťanství
nenajdeme ani okamžik, kdy by se vedoucím Círk
ve zdálo nerozumné, žé středem je Bohočlověk,
,
a udělat z něho proroka. Evangelium se totiž ne
skládá jen z mravních a lidských příkazů,ale z
Z evangelií víme, že na začátku veřejné čin
nosti se za Syna Božího nevydával. Napřed pot poselství, že Bůh se stal člověkem, žil mezi ná
kal Jana a Ondřeje, pak jeho bratra Šimonafto mi a po svém ukřižováni vstal z mrtvých. Když
vystoupila malá Církev prvních křesťanů poprvé
mu dal jméno Petr-Skála. Oba pozval k sobě,
na veřejnost, hned začala hlásat to, co svědkozůstali u něho odpoledne a večer. Když psal
sv.Jan jako stařec evangelium, na tento oka ! vé sami prožili-totiž zjevení Krista jako Syna
mžik si přesně vzpaníná./Jan 1, 39/ Z Pána mu Božího. Francouzský teolog Henri de Lubac píše:
selo vycházet neuvěřitelné kouzlo. V prvních ' "Je nemožné oddělit od něho jeho evangelium. Je
učednících rostlo přesvědčení, že potkali ta to zrada na evangeliu, jak praví sv.Marek prvníjemství života a odpověď na všechny nesplněné ;mi slovy ve svém evangeliu: Začátek evangelia
naděje a touhy. Opustili vše a šli za ním.
[o Ježíši Kristu, Synu Božím."/Mk 1.1.
Poté konal Pán první zázraky, nastaly první
[ Pierre Rousselet napsal před víc než padesáti
spory s farizeji a Saduceji, jeho odpovědi by-; !roky:"Křesťanství spočívá na skutečnosti, na
li nejen inteligentní, ale dával i protiotázk^ ! Ježíši Kristu, na pozemském životě Ježíšově.
byla to výzva pro jeho protivníky. Jeho odpo 1 Křesťané to jsou, kteří stále věří, že Kristus
vědi byly tak mocné, že ukončil každou rozmlu 'dosud žije. To je podstatná jedinečnost křesvu dřív, než začala. Jeho učedníci si to pama
; ťanství."
tovali, zanechalo to v nich hluboký dojem.
[Ano, konkrétní osoba Ježíše Krista je podstat
Když však Ježíšovo učení dospělo na vrcholný ná - to dělá křesťanství skutečné. Není to
bod, tvrdil, že je Syn Boží, skoro všichni
[abstraktní učení. Teolog Romano Guardini píše:
učedníci ho opustili-pak v srdcích apoštolů
[ "Není to jen učení, základní skladba mravních
vznikla jistota, že je to očekávaný Mesiáš.
! hodrot, není to náboženský postoj a životní řád
Za všechny odpověděl Petr:"Pane, kam půjdame? ! který by se dal oddlit od Krista, o takovém odTy máš slova věčného života. Uvěřili jsme a
! děleném řádu bychom museli říct, že není křespoznali, že jsi Boží svatý."/Jan 6,68/.
[ ťanský. Křesťanství? To je On sám.To, co se
Už za jeho života se ptali jeho soupenci, kdo [ skrze něho dostalo k lidem a jistota, že jen
to je. V Písroě jsou různé domněnky:Ježíš je [ skrze něho se člověk může dostat k Bohu."
zmrtvýchvstalý Jan Křtitel! Ježíš je Eliáš či
[ Teologie prvních křesťanů byla snaha, ukázat
jiný prorok/Mk 6,14/ Tedy tvrzení, že Ježíš
není Syn Boží, ale jen zbožný, bohabojný člo [ Krista ve správném světle. Např.poměr lidské a
[ božské přirozenosti v Kristu či jeho vztah jako
vek, bylo také už v té době.
V Novém zákoně se Ježíš označuje za Syna Boží I Druhé Božské Osoby k Otci a k Duchu sv.
ho 75x. On sám mluvil o svém jedinečném vzta i Koncem II.století odmítl papež Viktor učení
hu k Bohu, svému Otci. To je vlastně příčina i adoptiánů, kteří v Kristu viděli jen člověka,
jeho ukřížování/2 Kor 1,3/. Jen Ježíš nazýval [ jehož během jeho života měl Bůh adoptovat, příj
Boha Otcem-Abba-žádný člověk před ním se ne [ mou za svého. Později odmítl papež učení mo-[ dalistů, kteří v Nejsv.Trojici nevěřili, tvrdiodvážil vyslovit tak důvěrný vztah k Bohu.
[ li, že je to jen způsob projevů Otce, Syna a
Později, když Kristus vstal z mrtvých a se[ Ducha sv. Když alexandrijský kněz Arius ve
í
lal po svém nanebevstoupení Ducha sv.,jasně
dokázal, že je to pravda, mluvit o sobě jako [ 4.století popřel božství Kristovo, definovalo
! biskupské shromáždění v Nicei r. 325 větu, kteo Synu Božím, Dokázal to. Stalo se to, co
předpověděl, takže učedníci a první křesťané ! rou se modlí Církev dodnes:"Bůh z Boha, Světlo
; ze Světla, pravý Bůh, zplozený, ne učiněný,
stáli před dějinnou skutečností. Někdy se
tvrdí, jakoby křesťanství bylo jen moudrou ře [ jedné podstaty s Otcom." Tento názor Ariův ješ; tě dlouhá staletí působil zmatek. Pak objasničí, naukou, mravním učením. Takové pojetí
křesťanství je dnes slyšet ze všech stran. To [ li teologové pojmy"osoba"a"přirozenost" ,takže
ovšem není to, s čím se setkali Kristovu učed II.koncil v Konstantinopoli r.381 potvrdil vírt
jednoho Boha ve třech osobách a tím i učení o
níci skutečně, tváří v tvář. Žili společně s
Nejsv.Trojici. Všechny pokusy udělat z Krista
člověkem, jedli s nim, putovali Palestinou s
osvícenou a omilostněnou osobnost,ztroskotaly.
tím, který o sobě říkal, že je Synem Božím,
Guča o HoMl:Bfíh. ano, Církev ne.1997
Učitelský úřad zůstal svědectví učedníků věrný.

Boži, ale jen mimořádné dobrý člověk, přiklad
lásky k bližnímu. K tomu, že byl Syn Boži, ho
pozvedla jen Církev.
Jako kdysi i dnes se na osobě Kristově dělí
duchové. Jedny božství Kristovo pohoršuje,ji
ní jsou jisti, že je to jádro křesťanství.Je
Kristus Syn Boží nebo podvodník? Zjistíme to.
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Začala se tvářit k novým majitelům 1 askavě.
Chtěla dát dceru dohromady s jejich synem,
nejstarším potomkem Reinhardovi rodi
Vzdor svánu zvyku, ono ráno paní ba
ny. Konečně - Maria byla šlechtična a by
ronka skoro nemluvila. Posnídala a ne
la už také bohatá. Byla půvabná, i když
podívala se ani na dceru, ani na ko
trochu nemotorná, ale v jejím věku?
morníka. Bylo hned poznat, že v její
i
Sňatkem se všechno upraví a hlavně, baronhlavě se něco odehrává. Nikdo se
íka se zase nastěhuje s dcerou do rodného
_
neodvážil zeptat, je-li to něco dobrého či ne jzámku. Také minerální prameny budou její.^(j
Po snídaní se paní baronka stáhla do čajové
ho salónku. Usadila se u okna, na tvrdé po [Krásný sen ji zklamal. Mladý Reinhard oznámil
hovce. Odtud bylo oknem dobře vidět kus její [své zasnoubení a sňatek s dcerou pivovárníka ho venkovského sídla: pole, pahorky, kosteln: [v budoucnosti se měla minerálka používat i k
věž kostela blízké vsi. Co v duchu plánuje? [výrobě piva. To byla pro baronku velká rána.
Ach ano, byla to zpráva o jihoamerickém indi [Teď budou vyrábět šlechtické pivo - pro chátru!
ánském kmeni, který věřil, že fotografováním [myslela si.
se sebere člověku duše__ To považovala paní ÍTu ohlásil lokaj návštěvu starého pána Reinharbaronka za něco správného. Ve svých šedesáti ida. Byl to milý člověk, dědeček ženicha. Toho
letech vypadala velmi hezky, a přece se nera jsi baronka pro svůj záměr a plán vybrala.
da dávala fotografovat. Ovšem ta moudrost se [Objednala čaj a šla vstříc hostu.
["Milý pane Reinhard! Je to od vás laskavé, že
nedá brát doslovně. Může se změnit v něco
[jste se uvolnil v tak velký den! Svatba v rokrvavě vážného.
Náhle ji vyrušil z uvažování zvuk šouravých [dině! Nejstarší syn, dědic__ !"
'Reinhard políbil baronce ruku a usedl:"Jen
kroků. Otočila hlavu a spatřila svou sotva
Ipár minutek, obřad má brzo začít."
dvacetiletou dceru.
"Co bys ráda, drahoušku?" zeptala se vlídně. l"Je mi líto, že ani dcera, ani já nemůžeme
ipřijít - dcera dostala nakažlivou chorobu "Jsme pozváni také na svatbu, "řekla Marie,
[musím zůstat u ní. Ale vás bych prosila o
Robert by to rád hodně oslavil."
"Dítě! Pomátla ses? Nevíš, co nám ten jejich [jednu laskavost."
[Přistoupila ke skříni, otevřela ji a vyňala
rod provedl? Chápeš to?"
"Chápu, maminko, "zvlhly Marii oči, "promiň..!’’ [fotografický přístroj.
"Tím lépe. Poruč, že si přeji dva čajové pří ["Velice toužím po fotografii manželů a ostat
bory. Robertův dědeček tu bude každou chvilku! cích přítomných - skupinky - nejlépe před
[hlavním vchodem do zámku. Fotografování, to
"Ale maminko, přece jsi právě řekla..."
Ije můj koníček!"
"Udělej to a pak jdi do svého pokoje."
'Velmi rád vám vyhovím, "řekl pan Reinhard do
Baronka žasla nad prostoduchostí své dcery.
jatě.
Zdědila to po zesnulém otci. Nechápala, že
Oba se zasmáli, host vypil čaj a rozloučil se.
vlastně ona měla být v bílém oděvu nevěsty.
Reinhardovi obývali zámek, který patřil řadu S kamerou odešel.
Nevěděl, že baronka dala u odborníka v cizině
generací šlechtě von Pappenholz. V něm se
baronka narodila, tam žila, vdala se...Neda upravit kameru pro svůj plán. Když se stiskla
páčka - vybuchla bcmba, malá, čile ničivá.
leko zámku prýštil ze země léčivý pramen. Z
A hosté, včetně ženicha a nevěsty buď zahynou
vody se vyráběla vynikající minerálka-a ta
nebo budou zraněni. Policie se nic nedoví a
byla podkladem nesnímého jmění rodiny. Jen
po čase baronka zámek koupí.
barončin manžel nebyl schopným obchodníkem.
Opravdu! Výbuch bylo slyšet daleko široko.
Brzo celý majetek zmizel, rozplynul se...
Baronka se šťastně usmála, ale ještě nedojedla,
Zámek museli prodat.
když tu byla najednou policie Dokonce její
Jakmile baron zemřel, objevila paní baronka
šéf! Baronka se znepokoji
v sobě obchodnické vlohy. Zbytky peněz obratla. Udělala něco špatně?
ně investovala a brzy by
"Krásně jste si to vymysle
la na kontě zase velká
la, paní baronko. Na štěs
suma peněz. Ovšem nestydě
tí pan Reinhard se neřídil
la se ani za podvody. Své
vašimi pokyny. Postavil ka
stáří chtěla strávit na
meru na zídku kostelai, na
rodném zámku. Umínila si,
stavil spoušť a postavil se
že léčivý pramen zase zís
ke skupině-byla daleko od
ká. Jenže nový majitel
kamery. Pár šrámů, nic váž
ani nej lákavějším nabíd
ného . Starý pán nám řekl, kdo
kám nepodlehl.
mu kameru dal .Musím vás zatk
Tak se baronka přestěhova
nout, pro pokus o vraždu."
la do blízkosti zámku.

WIIAR PANÍ BAROKO

NAŠE BOHOSLUŽBY

ZURICH-každou neděli v 19 hodin v
kryptě kostela Božského Srdce Páně
Aemtlerstr.49.
WINTERTHUR-každou sobotu v 18,
u
sv.Ulricha, Seuzacherstr.1.
RUTI-TANN-každou I. neděl i v měsíci
v 9,15 hod.v kapli vedle katolické
ho kostela
BERN-každou 2 neděli v měsíci v 9 hod
v kryptě u kostela br.Klause,
Segantinistr.26
AARAU-každou 3.neděl i v měsíci v
10 hod.v sále pod kostelem sv.Pet
ra a Pavla
LUCERN - každou 4.neděl i v měsíci v
10 hod. v kapli kostela sv. Karla
Boromejského
KAZDY ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
v 19,45 mše sv., ruženec - v kostele sv.Jana Boská,Feldstr.109
I.PATEK V MĚSÍCI, mše sv.v kapli
kostela Božského srdce Páně,19,30
Aemtlestr.49.- Obojí Curych.
ADRESA CESKEHO MISIONÁŘE:
P. Josef S I M C I K -8004 Zurich
Brauerstr.99.,t.01-241 50 25
Na svého misionáře se obraťte v zá
ležitosti křtu, sňatku, pohřbu, sv.
zpovědi - příležitost je obvykle
přede mší sv.,návratu do Církve,vy
učování náboženství, návštěvy ne
mocných, posila nemocných svátgstí,
data duchovních cvičení, tábor^pro
mládež a děti, poutních zájezdu ap.
Obvykle podniky uveřejníme v KLUBu
G§bo_v_HLASy_MISIE.___..............................
Važme si dobrých kněži-zde i ve vlas
ti. Podporujme je svou láskou, modlit
bou, pomáhejte jim-aby poznali, že má
ji oporu jak v Kristu,tak ve Vás,kterým
jeho lásku, pravdu a život predávaji.

US Senát schválil snížení cel pro výrobky ze střed.
Ameriky a Karibských ostrovu, také snížil jejich dlu
hy. Chce, aby se tam vyráběl textil, pokud se k je
ho výrobě bude používat amerického materiálu. Cla
by se měla snížit o 750 mil.dolaru, pokud to schválí
sena't. Také* Africkýjn zemím chce Amerika pomoci k
hospodářskému rozvoji a zlepšit obchodní vztahy s
Čínou, která vyváží mnoho svých výrobku do Ameri
ky, ale vysokými cly brání dovozu amerických výrob
ku do Cíny.- Bratrstvo sv.Pía X. óe vrátito z okraje
Prahy na žitnou č.50.- Mufti Egypta Nasser Farid
Wasal také odsoudil stavbu mešity v blízkosti naza
retské baziliky P.Marie. Nejvyšší islamská rada v Je
ruzalémě nedávno prohlásila, že také bude bránit to
mu, aby se tam mešita stavěla. - Před' 30 tx loky
zemžet otomoucký světící bsskup Staníbtav leta.
\J Indii se měla z rakoviny náhle uzdravit na přímlu
vu Matky Terezy jedna nemocná. Měla rakovinu ža
ludku a její pripad se pečlivě vyšetřuje. V Kalkaté
dvě slovenské sestry Matky Terezy složily věčné sli
by, jedna Slovenka první sliby.-Rok od roku se v
České repubtj.ee rodí, méně dětí a starých přibývá.
Od r.J<>89 do i. 1996 křivka naložených ktesta o 30%.
Je to nej ni žií počet za postednčh 200 tet. žkoumá-tí
se příčina poktesu nám zatím není známo.-V Německu,
v Marpingen, 30 km severně od Saarbrúckenu, se
měla před 123 r.zjevit P.Maria. Nyní tam dochází ta
ké k nevysvětlinelným událostem. SVETLO o tom uve
řejňuje rozsáhlý článek v č.l.t.r. 11.června, 100 r.
od doby, kdy Lev VIII. zasvětil svět Neposkvrněnému
Srdci Ježíšovu, se nyní měla zjevit P.Maria třem
děvčátkům, Marion, Kristině a Juditě. Provádí se
"věcné a důkladné řešení" a výsledek se předá bis
kupovi. -2 . (.2 ..zámitti postancí. české sněmovny
návrh zákona, který by umožňovat homoseruátum posta
vit své svazky na úroveň ma^žetství. Proti návrhu byto 91, pro návrh 69 postánou. Proti htasovatí nejen
tídovci, ate Ĺ nevěrcí.-M rakouském Hradci uveřej
nily Kleine Zeitung 1.12.tři úmrtní oznámení. Na
dvou byly kříže, na třetím svodozednářská zástěra.
Bylo to úmrtní oznámení kněze, rektora Josefa Finka
který vedl protikatolické "hnutí' Kirchenvolksbegehren v Hradci. Toto"hnuti" inspiroval učitel nábožen
ství v Innsbrucku. Záda" kněžství žen, odstranění
celibátu a jiné nesmysly, který by ničily katolickou
víru.-Isídoio Gomez, nový vystanec Kuby u sv.Stotce
řekt 2.12., že za postedních 5 tet prčšty na Kubu
stovky řehotniku, takže jejích počet je dnes vyšší,
než byt před komunistickým pučem.-Také sídelnřbiskup
ve Wurzburgu-Paul-Werner Sheele si dělá starosti s
rozšířením nehodného sv.přijímání. Zjistil, že 70%
přijímání je prakticky svatokrádežných. Někteří se
domnívají, že jeho zjištění je hodně optimistické. Li
dé s těžkým hříchem přijímají do srdce Krista-což je
podle jeho názoru "do nebe volající skandál". Uvádí
příklady světců, kteří se týden před sv. přijímáním
připravovali postem a modlitbou na přijetí Těla Páně,
např. sv.Alois. Přijímá se nehodně většinou z nevě
domosti, což by svědčilo o špatném vyučování nábo
ženství, děti, že se předtím nezpovídaji', takže ne
znají nebezpečí hříchu. Jak sv.Pavel, tak katechis
mus před nehodným sv.příjímáním varují.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ,
Arcibiskup W.Haas z Liechtensteinu vydává nový dvoumésícnŕk Vobiscumíkonec
mše sv.-Pán s vámi) Má to být oficielní'
časopis arcibiskupstvá který dostaly
všechny domácnosti v jeho oblasti i jinde
Není to konkurence k církevnímu listu
In Christo. Budou v něm zprávy z místa
i z celé Církve, hl.z Ríma. V I.čísle je
s ním rozhovor a promluva, kterou měl
na II.biskupské synodě.
___________
Večer na sv.Silvestra děkoval sv.Otec na
svatopetrském nám. Bohu za uplynulý rok.
Byla obava ze zmatku provozu na hlavních
uzlech města. Desetitisíce zpívaly, hl.
mEadých zbožné písně a modlili se, aby se
připravili na změnu času. rMEadým platilo
jeho první požehnání v poEedne., kdy po
žehnal městu a světu. - Při třetí a po
slední promluvě při příležitosti povinné
návštěvy německých biskupů u sv.Otce
20.listopadu zdůraznil sv.Otec to, co se
týkalo poraden církevní instituce pro
těhotné Ženy:"Doufám, že tato důležitá
činnost Církve ve vaší zemi bude brzo
konečně .upravena podle mých nařízení."
Vzdor tomu hledá biskup Lehmann z Mohuče, předs. německý bisk. konference,
stále cesty, jak tato nařízení obratně
obejít. Poradny jsou z části placeny
státem a Církev v Německu na tom není
finančně právě nejlíp. - V Německu
trpí na nucení k hazardním hrám asi
150.000 osob. Jakmile se u někoho tato
náruživosť zjisti, má se léčit v ústavu
a piati to pojištěni. -Nový expres v Ně
mecku se bude nazývat podle otce tova
ryšů P.Adolfa Kospinga. 5.12.zahájil
provoz rychlíku na kolínském nádraží
Alois Schroder.- 8 let po konci vlády
SSSR v Rusku je nedůvěra Rusů k Západu
stejně velká, jako za komunistů-hlási
Ítar-Tass. 80% Rusů obviňuje Západ z po
litiky, nepřátelské Rusku. - V Anglii
jsou stovky lékařů v podezření, že v ne
mocnicích odnímají mrtvým kojencům orgány. Tento zločin prý se provozuje léta.
LíS president Clinton podepsal pro rok
:
2000 rozpočet země, a tím i dekret s mož
nosti Ijinanéní pomoci zahraničním potratů
vým klinikám.-Mezi r. 1964-1997 bylo ve
spolkovém indickém státě Cujarat^ Uttar
Pradesh a Maharashtra 53 přepadů a ohňů1;
proti katolickým misiím a církevním naříze:
ním. Jen r.1998 bylo za rok 108 přepadů:
Misionář P.Varghese Earapiackalv Indii vyj
dal knihu o léčivých bylinách v řeči Telugw
určenou pro chudé pacienty, kteří si nemoi
hou zaplatit drahé léky. V ni napr. popij
suje, jak si moji udělat štávu z papuy, j
která pomáhá při horečkách, bolestech, i
ba i při vážnějších onemocněních.________ ;

HUMOR
____________ SV
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ĚDva psychiatři se baví o svých problémech. "Zdá se
ani, že jen my dva jsme normální lidé.""Máte pravdu
řNa nejjednoduší otázky odpovídají často nečekaně
►hloupě. Zde je pár příkladů .-ptám se pacienta: "Kdo
[je to, nosí sukni a špulí ústa. Co byste vy řekl?"
"Řekl bych, že je to Skot a hraje na dudy!""Výbor
ně. Další otázka:leží v poste
li a něco teplého ho hřeje.Cc
je to?""Co jiného, než termofor." "Výborně. A třetí otázka
co vám napadne, když vás náhle
obejmou dvě ruce?"'Myslel bych
na jiu-jitsu!""Výborně. Vaše
odpovědi jsou jasné a správné.
Ale co myslíte,že na to cxipoví moji mužští pacienti?"
"Emile, letos musíme bezpodmí
nečné na Rivieru.""Aledrahouš
ku, myslí trochu na naše dlu"Mami, má určitě váž-hy!""Na ty dluhy můžeme myslet
né úmysly. Už se mě také na Riviéře."
ptal, jestli umím va-Teta Růžena:"Nu, Jeníčku, buč
řit!"
hodný a dej tetičce pusu,"po
bízí ho maminka. "Ne, nedám!"
"Proč?""Protože bych dostal
facku, jako včera tatínek,
když políbil tetičku!"______
"Nechápu, že nemůžeš vyjít se
svým víc než dobrým příjmem,
diví se koleqa."Nediv se, má
žena má bohužel tři nohy'.'"Jak
to?""Po dvou chodí a pak má
"Tahle věčná ob
velkou, na které žije."
jížďka mi už jde
"Od té doby, co jsem se ože
na nervy."
nil, " vypravuje spisovatel, "má
me se dobře. Já dělám vtipy
o. manželko, k nim kresli obráz
ky. ""’d nás je to naopak. Já
dělám. obvazy a manželka si z
nich dělá vtipy."___________
Americký učitel nese do banky
Šek, aby si dal vyplatit pení
ze. Peníze jsou velice špina
vé. "Nemáte strach, že jsou
na penězích bacily?"ptá s uči
"Podle této mapy by- tel pokladníka. "Ne, strach
:hom byly přesně u
nemám. Můj plat je tak malý,
katedrály sv.Víta!" že by se na nich bacily neuži
vily. "
Paní vejde do obchodu."Včera jsem tu byla něco
koupit za tisíc korun a o stovku jste se zmýli
la! ""To jste měla reklamovat hned, "chladně od
poví majitelka obchodu."Ted už se to nedá napra
vit.""To jsem ráda. Vrátila jste mi totiž o sto
korun víc, já to hned nereklamovala, tak si ty
peníze mohu nechat!"

№ NOVÉHO «Ä
Katolické noviny v Linci chtěly udělit homosexuálnímu
sdružení HOŠI cenu solidarity. Na protest měsíčníku
13 a vlny protestů jiných od toho upustilo.-__________
José Guintero, katolický biskup v Tirnu-Kokimbie byl
mnohokrát zajat guerilou. Prohlásil, že Buh jé silněj
ší než vše jiné na světě. Chce dál vykonávat svůj
<
úřad a rozšiřovat učení evangelia. - 1 .srpna m.r.byl po
mší sv.těžce zraněn koptický kněz I.Sobhi z Al-Kobra
v Horním Egyptě. 24.září byl stejně těžece zraněn no
žem koptický kněz Bíssada Iskarous a to cestou do kos
tela. Oba zranili muslimští fanatici.-Steylerští misio
náři v Indonésii, Flores-vedle Timoru mají v kněžském
semináři na 700 studentu°-největší počet seminaristu
na světě. R.1999 rozeslali do světa 33 kněží - misioná
řů.-Dva katoličtí kněží - Boma a Sebit - byli propuš
těni z vězeni v Khartumu. Byli prý odsouzeni kvůli, te
roru- chtěli totiž prosadit spravedlnost. President
Ahpet-al-Bechir je omilostnil.-Při bombardování koste
la'zahynulo ve Sri Laňce nejméně 44 osob, mezi nimi
13 dětí. Podle církevních zpráv je napadli vzbouřenci,
z Tamil Eelarpí LTTE)který je v Madhu na severu země.
33 osob zahynulo na místě, 60 osob, částečně těžce
zraněných věřících muselo do nemocnice v městě Vavuniya. Ty jou kontrolovány vládou.-1/ době zasedáni
biskupů na II.synodě pro evropské biskupy v Římě, pře
rušil sv.Otec svou účast a přijal zakladatele Církve
v nouzi, P .hJerenfríeda van Straatena, nynějšino vedou
cího této do brodnné organizace H.P.Rbthlina a jiné.
Mnichovská arcidiecéze vrátila pravoslavnému klášteru
na Kypru vzácnou ikonu.- 29.listopadu m.r.se rozlou
čili katolíci se zesnulým předsedou české strany lido
vé Josefem Luxem, v katedrále sv.Víta. Zádušní mši sv
sloužil ar db. kard. Vlk. Operace, které se Lux podrobil
v Seattlu-USA-se povedla, ale po ní nastaly komlíkace.
Byla kolem něho u lůžka celá rodina. - Koncem <min.roku přijelo do Olomouce 28 zdravotních pracovníku a ses
ter z pěti ukrajinských měst. Zúčastní se kursu o do
mácí péči o nemocné v rodinách. Kurs finančně podpo
řila rakouská Charita.-Italská tajná služba Sisde sdě
lila, že sovětská tajná služba se za studené války sna
žila, udělat ve Vatikánu odposlouchávad zařízení.
Od r.1990 se konají v brněnské diecézi desetiměsicní
kurzy pro učitele náboženství. Je jich dnes v diecézi
asi 550. - Národní ředitelé Námořního apoštolátu se
sešli k zasedání v Benátkách-vedl je ardb.St.Fumío
Hamil, předseda papežské rady pro apoštolát mezí ná
mořníky a turisty. K Námořnímu apoštolátu patří 91 ze
mí. Má se starat o duchovní, sodální a materielnl po
třeby námořníků a jejích rodin. Evropa má asi 50 vel
kých přístavů, kam ročně přijde na 300.000 námořníků.
Kde tento apoštolát působí, najdou námořníd vlídné
přijetí a péd za krátkodobého pobytu na pevnině._____
R.1997 bylo v Cečenii, kde chtějí zavést muslimové ne
lidské muslimské právo-zajato8 pravoslavných kněží. C
dvou dodnes nejsou zprávy, zdá se, že byli zavraždě
ni. Také o osudu kněze Japolského a dvou věřících ne
jsou dosud zprávy.-Od 28 .11.byla v Berlíně výstava
pod názvem I .N.R.I. Je ostře protináboženská, např.je
tam zobrazena nahá, umučená žena na kříží. Ponižování
křesťanů, hl. katolíků, se dnes hl.v mediích zvyšuje.
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Obvod těchto kruhů začína ve středu
a ve středu končí, je to cíl čáry.
Ostatními poli se musí projít ale
tak, aby se našla zoáteční cesta a
ta je pouze jediná.
V Y P L N K A

VYRAZY: Al,at,do, Ik, I V, la,na OK,re
sa,to,vo; Aša, bok, bor ,dav, EAM, ido.
Tri, lov,MVD,odr,oni,Ota, pně, rap, ski,.
Tok, val, Vít;atom, Kazi,Mars,Onan,
Oso v, otok, Roma, však; kiosk, nátěr, vi
set; Asinara,pakatel; kolonáda, Kraka
tit,odlomení, Slavonie.

Jak se do
stane Indi
án bludiš
těm do své
ho stanu?

POSTRETOUREN:
KATHOLISCHE TSCHECHENMISSION
BRAUERSTR.99., CH-8OO4 ZÜRICH
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:POPIS SV.JUDY-APOSTOLA VERTCIM
UMÍTE VYUŽÍT SVÝCH ZKUŠENOSTÍ?
Všechny zkušenosti, dobré i špatné,se dají využít k naše "Milovaní, vážně jsem pomýšlel
mu dobru. A nejen k našemu, i k dobru těch, kteří se nás na to, že vám něco napíšu o naší
společné spáse. Ale teč mě to nu
ptají na radu. Dokážete načerpat ze svých zážitku zkušetí vybídnout vás v dopise k tomu,
nost? Tentokrát jsou možně tři odpovědi:ano,ne,někdy.
1. Hněváte se, když vás někdo kritizuje?
2. Dáváte vinu za své poklesky a nešikovnosti druhým?
3 Říkají vám lidé často, že prosazujete svou váli?
4 .Nesnažíte seovládnout svouvznětlívost?
5 .Zjistíte-li něčí nespolehlivost, nezměníte k němu vztah?
6.Chováte se někdy bezohledně,i když víte,že vám to způsobí
celou řadu nepříjemností?
I. Máte-li pocit,že vyhrajete, vypůjčíte si na hru peníze?
8.Udělali jste už zkušenost, že se nevyplácí strkat nos do
věcí, po nichž vám přímo nic není?
9 .Pustili jste se někdy do sporu,který se vás netýkal, a
prohráli jste v něm?
10.Podíleli jste se už někdy na pochybném obchodu?
II. Zijete-lí určitým navyklým způsobem, jste neschopní se
ho vzdál, i když -víte, že vám neprospívá?
12. Jíte nebo pijete dobroty, o kterých vile, že vám škodí?

abyste vedli boj pro víru, která
byla jednou provždy křesťanům svě
řena. Vloudili se totiž mezi vás
jistí lidé, o jejichž potrestání
to už dávno stojí psáno. Tito bez
božníci zneužívají milosti našeho
Boha kprostopášnostem a zapírají
jediného Vládce a Pána, Ježíše
Krista."
'.'..Jsou to skvrny na vašich ho
dech lásky...Jsou to mraky bez
vody, sem tam honěné větry, stro
my, stojící na podzim bez plodu,
dvakrát, odumřelé..'! Juda 3,12.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

VYHODNOCENÍ
Za každé ano započtěte 2 body, za každé někdy/možná
1 bod, za ne - nic.
16-24 body:
Zřejmě máte o sobě velmi dobré mínění. Sebedůvěra není
špatný povahový rys, ale má-li véstk úspěchu, nesmí jí
chybět ani kázeň a spolehlivost. Nezapomínejte na to!
7-15 bodů:
Dáte se příliš často vést - ale i svést city. Lidé vás mají
většinou rádi a vy máte rádi je.Ale víc citu a uvažováni.
0-6 bodů:
Ze svých zkušeností se zřejmě dovedete poučit. Máte také
dost odvahy a kázně správně se rozhodovat. Spisovatel
Samuel Butler kdysi řekl, že ctnost je zkušenost využitá
k vlastnímu prospěchu. Což ovšem s křesťansku definicí
ctnosti nemá nic společného-pravá ctnost je nesobecká a
její podstatou je láska k Bohu, z které proudí nutně i
láska k Božímu stvoření-předevšim k člověku - povolanému
k Bohu. Co tomu překáží, je nectnost, chyba a občas
také hřích.

KLUB

Na moiské pláži je 9 p/čedmězfi,
ktené tam nepatúí.Najdete je?
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