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Tomáš Kempenskýi 1379-1471 Jpise v knize Následováni" Krista:"Muz5zm ted</
a to txpěJLivě, až boule plejde. a bude. lepe.”
Jako v přírodě, i v životě jsou období bouří, klidu, nepohody, slunce, deště a mlhy. Vždyť
by se nám jednotvárné štěstí omrzelo-víme, kolik sebevražd páchají bohatí chlapci. Byli by
chom zhýčkaní, neotužili a nezkušení, byli bychom bezcitní k ubohým, protože bychom ze
zkušenosti nechápali jejich bolesti. Dobře o tom píše Pierre Eremite v dílu: Dívka ze zavřený
ma očima, když se dostala z blahobytného života mezi chudinu.
Většinou tyto pohromy otřesou naším vnitřním životem s Bohem. Ohrozí jej, jako špatně emajlovaný předmět se při stálém otřásání a nárazech otluče, tak i dobré vlastnosti, které nejsou
v naší duši pevně přirostlé k Bohu. Pomalu se v nepohodě a bolesti sesouvají, blednou a
zůstane jen to, co je pevné. Poměrně malé zkoušky, na které nebyli věřící-včetně kněží a
biskupu připraveni, často přivedly i ty, kterých jsme si vážili,k odpadu, k zradé Krista.
Návrat takových lidí je z psychologického hjediska nesmírně těžký, ba nemožný, byl by to
zázrak milosti - a zázraky muže dělat jen Buh. Ten dal zákony hmotě, ale zákony dal i lidské
duši. Velmi často brání k návratu i pýcha a strach z lidí a ne z Boha.
Byli však i jiní, kteři zakoušeli mnohem více a mnohem déle, ale nejen že se pevně drželi
našeho největšího přítele - všemocného Krista - ale jejich vnitřní život se ještě posílil, prohlubil a víc se přiblížili Pánu.
Vezměme takového jezuitu P.Adolfa Kajpra. Vrátil se z nacistického koncentráku, a sotva mu
opravili vyražené zuby, musel do Leopoldova, jednoho z nejkrutějších vězení-neztratil smysl
pro humor a tam i zemřel. Nebo biskupa řeckokatolíku, Cojdiče, mimořádně vzdělaného člově
ka, který i při utrpení v Leopoldově dokázal všechno s pomocí Boží zapojit do růstu svého
života s Bohem. Utrpení je tedy zkouškou
naší jakosti. Nejakostní zmetky zdánlivých ctností se samočině
vyhazují z rodiny Boží. Kolik odpadlíku, kolik zrádců, kolik katolíků s poničenou, oslabenou
vírou! Ti pak mají špatný vliv na své okolí, na svou rodinu. Člověk je od své přirozenosti
vlivem prvního hříchu nakloněn k horšímu. Ostatně - to horší je také snažší.
Jestliže někdo padne, není obvykle celá vina na něm. Avšak v podstatě jsem vinen já, pro
tože jsem neužil všech prostředku milosti, které mi BŮh nabízel. Ale nabízí mi i vyléčení,
když litujeme a vyznáme poctivě své hříchy dobrému knězi.Pak i největší hříchy jsou ostru
hou k růstu katolické osobnosti.
I pohoda je nebezpečná, snad ještě nebezpečnější, než utrpení. Seminaristy jednoho jugo
slávského semináře pronásledovali ostře,ti vytrvali. Ale pak s pronásledováním přestali, nasa
dili mezi ně děvČata-a začali odpadat.
Ve dnech pohody se musíme snažit proto o pěstování pev
ných ctností. Každá nepoctivost, každé uhýbáni, každý po
kles se v době zkoušky vymstí. Každý sportovec denně cvičí
jinak závod dopadne špatně. Hudebník hraje, i když se nepořá
dá koncert. Každé- zbytečné zastavení znamená krok zpět,’ ztrátu
obratnosti a to se při závodu vymstí.
Trpělivost se sebou je ctností, která se vyplatí, chrání nás od napros
tého pádu. Trpělivě konáme sve povinnosti,i když jsou nám protivné.
Co je důležité-je přátelství se stejně smýšlejícími. To už řekl BŮh
před stvořením ženy (I.Moj 2.18J. A Kristus:" Kde jsou dva nebo
tři shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi nimi."(Mt 18.20).
Proto je nás čím dál víc na duchovních cvičeních-exerciciích .
Uólóc
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Novým předsedou české biskupské konference byl
zvolen olomoucký arcibiskup Jan Graubner.______
Poprvé po 30 ti letech slyšeli lidé po přísaze
nového presidenta slova:"К tomu mi pomáhej
Buh.". V tom, jak jedná EU nyní proti Rakous
ky, vidí Otto von Habsburg protiklad. Je ne
důstojné zasahovat proti této zemi, zatím co se
nebojuje proti diktaturám, jaké jsou v Číně, v
Turecku, Rusku, kde se jasně porušují lidská
práva. - 2.únor, svátek Uvedení Páně do chrámu,
Hromnice, se od r.1998 slaví jako den zasvěce
ného života řeholnlků a řeholnic. -Vznikla ost
rá kampaň-vedená hl.Lidovými novinami-proti
řádně zvolenému děkanovi teol.fakulty KU v
Praze, Dr.V.Wolfovi. Je to velmi vzdělaný,hlu
boce věřící kněz, který s úspěchem čelí proti
těm názorim, které poničily hodně víru na Zá
padě. Vytýkají mu fundamentalisQius-ti.drží se
katolické víry a je proti nesmyslům,
bud vylhanýro, zveličeným, či neúplným.
Doufejme, že vše dobře dopadne.
. - Kongregace nro svatořečeni uveřejnila
izv.Index ac status causalum-latinsky-o 150 str
kde jsou uvedeny všechny přepady od vzniku kon
gregace r.1588.- Po odchodu bxskupa Haase je
teologická fakulta v Choru tak zadlužená, že se
bude možná muset zrušit. Biskup Haas tam měl
asi 35 bohoslovca. Při vykopávání starých ná
strojů v čínské provincií Anhui se zjistilo, že
jsou staré asi 2,25 mil. let. Asi ze stejné doby
pochází Homo erectus-vzpřímený člověk, jehož
kostru našli v Africe. Teorie, že člověk se vyvi
nul z opice, je už dávno učenci vyvrácena. Ta
ké v Rakousku v Durrnberqu se našly staré
keltské zbraně.- 1 no několika letech nevědec
kého komunismu je v Pusku asi 60% Pusu věřících
jen 26,9 % nevěřících, zbytek jsou ateisté.
Někteří se domnívají, že by mohl být rehabili
tován dominikán Giordano Bruno, upálený
r.1600 pro hereze v Římě, ale podle názoru ve
doucího teologicko-historické komise, P.Gottiera je to nemožné. Na rozdíl od pravovérného
G.Savonaroly, který se dopustil jen diplomatic
ké chyby a to za vlády neblaze pověstného pa
peže Alexandra VI., popíral Bruno základní prav
dy katolické víry, čili byl heretik.- Svadrony
smrti v Brazílii mely za poslední tři roky za
vraždit asi 250 osob, 90% mužu, většinou čer
nochu a z chudiny. Tyto švadrony vraždi na po
kyn obchodníku, kteří chtějí před krádežemi
chránit svůj majetek a také mají odstranit ob
chodníky s drogami a jiné zločince.-Přes 70
mezinárodních organizací OSN vyzvalo sv.Sto
lec, aby uznal status stálého pozorovatele,pro
jeho postoj к potratům a "plánování rodin."К
kampani se zatím žádný stát nepřidal. Zřejmě
chtějí otřást Vatikánem pro jeho pevný postoj
к těmto otázkám.-Učenci z evropského výzkumné
ho ústavu pro jadernou fysiku CEPN zjistili,že
stav hmoty, který ve vteřině vyvolal”pravýbuch'
po pokusu v laboratoři, byl stotislehkrát
teplejší než jádro

slunce.Přímo děj učenci pozorovat nemohli.jen
výsledky výbuchu.-Syn jordánského krále, loni
zesnulého,Abdallah 11. .obnovil pozvání sv.Otci
do země při své říjnové hávštěvě Castel Gandolfa. V Jordánsku je hora Nebo, kde zemřel
Mojžíš a odtud spatřil zaslíbenou zemi, a horu
Mukawer, kde byl uvězněn a $.tať sv.Jan Křti
tel.- 16.12.m.r.schválila dolní sněmovna pol-Q
ského parlamentu zákaz tvrdé pornografie.
&
Očekává se, že zákaz odhlasuje i horní sněmov
na a nadepíše jej president.-Dublinský arci
biskup Desmond Connell odmítl nabídku, aby
schválil sloužení katolické mše sv.v jedné ze
dvou protestantských katedrál ve městě. Ty
to kostely byly do 16.st.katolické. Ani někte
ří protestanté s pozváním nesouhlasí. Ve měs
tě je dost katolických kostelu pro zahraniční
návštěvníky. Pozval ho děkan od sv.Patrika,
R.Mac Carthy, aby se sloužila ve všední dny
v katedrále mše sv.V protestantském kostele
přijala sv.přijímání před dvěma rokyletolička
irská presidentka Mary McAkeese, brzo nato
v katedrále sv.Patrika býv. velvyslankyně
USA v Irsku, Jean Kennedy-Smithová také,
ovšem je to neplatné. Anglikáni učí o eucha
ristii jinak a svěcení jejich duchovních je po
chybné. Vyvolalo to i bouři protestu u angli
kánu. - Návštěva kostelu - jako všude, i v
Irsku silně poklesla - pod 60%. - Chaldejský ka=
tolický patriarcha Pafael II. z Bagdanu řekl,
Že návštěva sv.Otce v Iráku byla z bezpečnost"
nich důvodů odložena. Jeho návštěva v Pusku
není jistá- Na místo Ježíšova křtu v Jordáně
budou připuštěny jen organizované skupiny
na zvláštní povolení.-Politické strany v Indii
•odmítly návrh zákona, aby ti, kdo mají víc
než dvě děti, nesměli být zvoleni do parlamerv
tu a zákonodárného sboru. - Obyvatelé již.Sudanu, velmi chudí., a děti z bídných části
hlavního města Keni dostali výtěžek vánoční
sbírky slovenských dětí Dobré noviny._________
V Egyptě byli odsouzeni k trestu vězení po
jednom roku islamský kazatel Šejch Hamed a
koptický farář Nasser E.Michal, protože na
hřbitově ve skalách kradli mumie a pašovali
je do zahraničí'. Jejich čtyři světští pomocní
ci dostali doživotní nucenou práci. Během vy
šetřování” byl ustanoven šejch Hamed muftim,
hlavním představeným muslimu v Austrálii.
Možnost, dát se oddat na úřadě jako manželé
využilo ve Francxs 6200 homosexuálních páru.
Od r.1976, kdy byl povolen v USA trest
smrtí, bylo popraveno 610 zločinců -ovšem ne
ve všech státech. 1/ Nxgerjx, kde žije 120 mš£
obyvatel-polovina křestanu a polovina muslimu
platí od 21.1.t.r.v spolkovém státČ Samfara
kruté islamské právo šaria.- Církev v nouzi
upozornila na to, že válkou v Čečensku trpí
i katolíci - jejich kostel v Crozném byl zni
čen. Generální vikář katolické diecéze Jižní
Rusko, Michael Screen, působící dřív jako fa
rář v Grozném, sdělil, že většina katolíku
uprchla. Církev v nouzi organizuje pomoc z
města Vladikavkaz.

"Chceš-li zůstat dona, zavolej tam sám. Já r?
lhát nebudu"řekla vzdorovitě Anna.
O
"Nařídil jsem, abys tam zavolala,"zvýšil Walnech jiných domácností velkaněst. Walter si
ter hrozivě hlas.
opřel noviny o cukřenku a popíjel kávu. Osmi "Ne. Tento rok jsi už tolikrát chyběl - myslíš
letý Pavel jedl horkou, přeslazenou kaši a pě že mi uvěří? Na strýčkův pohřeb, na babiččin
tiletý Mýma jedla obrácenou lžící.
svátek, na svatbu svého bratra...nebo ten tý
"K čertu!" vykřikl Walter a odstrčil kávu.
den na cestu к nenocné sestře...A plánuješ
Par kapek dopadlo na ubrus.
ještě další výlet - lodí kolen světa. Jen dej
"Jak to mluvíš před dětmi, "napcmenula ho žena, výpověd - a já jdu pracovat ke staránu Frondo"Co se ted staráš, k čertu, o děti? Podívej
vi. 'Ty budeš uklízet, vařit, prát, žehlit, vc
se,"přistrčil jí noviny,"co jsi napsala!"
dit děti do školy - a já tě budu vydržovat ja
Přelétla očima řádky na místě, které jí muž
ko vzácnou památku, ty náfuko."
ukázal a pokrčila rameny: "Co na tem? A. klení
Dala tác zpět na stůl, přitiskla zástěru к
si musíš odnaučit. Před dětmi! "zvedlaobočí.
očím, rozplakala se a vyběhla z pokoje.
"Jak ses odvážila...ty,"soptil Pavel.
Walter si vstrčil cigaretu do úst, ale nezapá
"Mymo, Pavle, přineste si kabáty a hajdy do
lil si ji. Vstal, podíval se z okna přes dvůr
školy." Děti odešly do předsíně a Anna se
na zahrádku za dcmen. Vzorně upravená.. .napad
obrátila k Waltrovi:"Neřvi před dětmi!!Ano?!' lo mu. S povzdechem se vrátil ke stolu a vzal
Jakmile nařídila Mymě,aby se držela ruky
do ruky noviny. Nejdříve si znovu přečetl roz
svého bratra a dovedla je na chodník, s úsmě- hovor své ženy, pak ostatní rozhovory. Bylo
ven, jako kdyby bylo všechno v pořádku, Když
jich pět. V prvním jakási paní Bumbelová, v
se vrátila, úsměv byl ten tam."Ted si řvi,
domácnosti, psala, že její muž se večer vrací
ty paviáne, sousedi si to rádi poslechnou!"
dcmů tak unavený, že nemá čas na ranantiku.
"Dej san noviny," zaječel Walter.
Paní Petrucellová, v domácnosti, sdělila, že
"Prosím, jen si to o sobě přečti!"
je vdaná teprve čtrnáct dní a muž je ještě ro
Walter četl:"Je váš muž k ván stejně pozorný
mantický. Jak to bude dál, neví.
jako za svobodna?-Odpověd paní Anny Jensenové Manžel další ženy byl sice ohleduplný, ale vů
z Psí ulice,č.2.:"Je ještě lepší. Před svat
bec se nevyrovnal slavným mužům filmového plát
bou byl ostýchavý-nebyl to můj typ. Ale pak
na.
se změnil v typ Tyrona Powera či Clarka CabDalší žena se svěřila, že její manžel nepatří
la. Za ně bych ho nikdy nedala—"
к nejpozomějším-o romantice nemůže být řeč"Je to něco špatného?" zeptala se Anna.
ale tak sarkasticky by o něm mluvit nemohla,
"Proč jsi to, k čertu, dala do novin, žvanit
jako paní Bumbelová.
o soukromých záležitostech. Ted asi sousedé
Poslední žena sdělila, že její muž pracuje na
vědí, kolik dlužím za auto,jaký mám plat...
lodi, která brázdí světová moře, takže ho vidí
Běhat po ulici a vyklopit reportérům kdeco!"
jednou za pět neděl a za tu chvilku, co je do
"Reportér mě sám zastavil. Z Pozorovatele!
ma, ho nanůže posoudit.
Solidní časopis. Představil se, ptal se..."
Walter studoval jejich fotografie. Přiznal,byť
Walter neposlouchal:"Bože! Počkej, až to bu
nerad, že Anna je nejpůvabnější. Paní Bumbelo
dou číst v kanceláři. Začnou mi říkat Tyron
vá nejhorší. Nechtěl by být v její kůži, až to
Power nebo Clark Gable. Dělat si ze mne legra budou číst její přátelé. Sarkastické, ironické
ci! To je ten vzorný manžel! A co šéf-předvo ženy nemají muži rádi! Chudák Bumbela! Přijde
lá mě do kanceláře, až mu to někdo pošeptá.
domů unavený, hladový__ a žena ho přivítá
Měl byste se stydět__ řekne. Člověk pracuje
sarkastickými slovy. Fuj! Ale čím se bude on
v bance, tam si nemůže dovolit, aby jeho že
hájit, až si z něho kolegové budou dělat leg
na vyprávěla reportérovi o sván muži. Bože!"
raci? Začal se uklidňovat-ba usmívat.
"Jednak jsem neřekla, kde pracuješ, a Jensenů Oblékl si převlečník a zašel do ložnice, kde
je v telefonním seznamu spousta. Podívej se!" ležela Anna, hlavu zabořenou do podušky.
"Jsou tam tři, a jen jeden bydlí ve Psí.
"Tak už neplač, já jdu do kanceláře."
ulici. Ovšan, "zrozpačitěla, " jmenuje
"Opravdu?"přestala vzly
se Walter!"
kat. "Ty se nezlobíš?"
"Tak vidíš! Okamžitě budou vědět,
"Proč bych se, к čertu,
že se jedná o mne. Vzorného manžela.
zlobil?" Objala ho a on
S upovídanou ženou. Co tanu řekne
ji vzal kolem pasu. V
můj šéf? Ten to nemá rád...Noviny
předsíni si nasadil klomají náklad dva milióny. Berou je
j
nouk a řekl:"Tak prima v kanceláři všichni a sousedé také'.'
večer na shledanou,"a po
"Nesmysl, "řekla rozpačitě Anna a za
líbil ji. Nic jiného mu
čala uklízet nádobí po snídaní.
. .
nenapadlo. Annina tvář
" Kvůli tanu nesmyslu nejdu dnes do kance
se rozjasnila! J.O^HaAa.
láře. Zavoláš tam, že jsem nachlazený."

TAKOVÁ OSTUDA! .
Snídaně u Jensenů byla stejná jako v milio

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
POUT DO RTMA-od 22.-30 března
EXERCICIE VE FLUELI-RANFT-13.^16.března
vede P.Jiří SÝKORA,T.J. Jednolůžkový po
koj 65 sFr, dvoulůžkový 60 sFr za den a
osobu-plna penze. P.Sýkoru známe i jeho
vynikající přednášky. Přihlaste se hned.
V místním kostele v Sachseln je možno zís
kat plnomocné odpustky-odpuŠtění trestu
po dobré sv.zpovědi,
VELKÁ POUT V EINSIEDELN je 21.května.
sss
St.Ferfecki:STRAZNA VEZ -svědectví býv.
Svědka Jehovova,který r.1983 vystoupil a
r.1997 vyšly jeho vzpomínky. 168 str.Cenu zatím neznáme,ale jistě nepřestáhne 5 f
Celostátní komise proti rasismu ve Svýcars:
ku jednala 18.j.o zapojená 200.000 muslimu:
mezí Švýcary. Vyslovila obavy o jejich, dis:
kríminacs. (Křestané jsou v moslimských ze-:
mích pronásledováni) .Ruský diplomat St. :
Gusef umístil v budově stát.demartmentu :
ve Washingtoně na zdi skoro neviditelné, :
vysoce citlivé elektronické odposlouchávací:
zařízení, spojené s nedalekým autem. To :
se 30x vrátilo na stejné místo, proto se naš
to přišlo. Byl vypovězen z USA. Předtím :
musela odejít z Ruska US diplomatka Cheri:
Leberknightová z US vel vy sl. v Moskvě,
:
prý hledala u Rusu vojenská tajemství.
;
Nezaměstnaných v USA je stále 4,1%. Hodin.:
mzda stoupla o 0.1% yia 13,40 dob. Za vlády\
Clintona se utvořilo 20 mld.nových pľacov.;
míst.-Kard.A.Sodano, stát.sekretář Vatika
nu, předložil 5.2.sv.Otci Papežskou roceni
ku pro r.2ÓOO. Jsou v ní některé změny. :
Loni navázal sv.Stolec diplomatické styky •
s Cookovými ostrovy a s ostrovy St. Kitts :
a Nevis-nyní má diplom.styky s 172 zeme-;
mi. Ustanovil 15 nových biskupstvíj
6 byi
lo povýšeno na metropolity a 5 apošt.admH
nistrativ. Církev má 1,045 miliard členů-o i
40 mil. víc než rok předtím-17% obyvatel . i
země, 0,8% vzrostl počet duchovník! jáhnu) j
a apošt.pracovníku,3,7, mil.kněží" o, 1% :
víc. Také vzrostl počet duchovních! jáhnů) •:
Biskup Fr< Lobkowicz navštívrl věznici v
;
Ostravě-Heřmanicích, 1 vězdi udětíl pří
:
mši sv.sv. biřmování.-Gallup Institut v Prirt
cetonu-USA-zjistil, že počátkem r.2000 vě-i
řilo 94% obyvatel v Boha, 80% věří v Boží
soud po smrti, 44% že dobře žijící lidépříjdou-i bez náboženské příslušnosti do ne
be. Ptali se 1037 dospělých. -P.Koláček nás
upozornil na 2 nepřesnosti v Klubu-sochařskou výzdobu papežské kaple udělal morav
ský sochař z Velehradu-Otmar Oliva.Anděl
ský hrad je spojen s papežským palácem
'<
hradební zdi ve výši třetího poschodí.

NAŠE POŠTA
"Zdá se, že New Age už to rozehrálo i
zde. Cítíme tu mizérii na vlastni kůži.
Církev je tu napadána jako nikdy předtím..
Pořád se cosi odhaluje proti kněžím, i
když to není pravda. Neřeknou, že např.ten Paterý

už nepůsobí, že má tu couru už deset let a je už
léta suspendován. I když si už odseděl čtyři roky
v Austrálii pro pašování drog a ted ho chytli na
letišti s 11 kg kokainu na těle; prý to už udělal
v Amsterodámu na čtyřikrát, pokaždé pry za 30.000
dolaru, tedy dc něj! Vláda ted vyšetřuje spoje me
zi pašeráky jedů a těmi, co berou od nich prachy;
je zajímavé, kolik vysoko postavených lidí v tom
je. Když to smrdí, tak spálí celý registr, zmordují
celou bandu. V Piu se dnem i nocí vraždí na favelách/pahorky/i v městě. Asi před třemi týdny jsem
musel do Pia si dál odborně ošetřit oči k operaci
šedého zákalu v pravém oku-levé už mi operovali.
Jeli jsme po dálnici nad přístavem, když tu náhle
slyšíme silnou střelbu. Právě přepadli obrněný vůz
s"tikety"pro potraviny chudým, asi 40.000 dolarů.
Přepad jim ale nevyšel. Museli jsme zrychlit jízdu
kulky svištěly všemi směry. Někdy se stane, že i
v přepychové čtvrti Pia-Copacabana či jinde si
básník či jiný Ferda noví na kanapi, a najednou to
má v noze, když ho to zrovna netrefí do plic či ji\
nam. Lotři mají ted ty nejmodernější zbraně...Je
v tom neustále prostituce, drogy, bingo, svířecí
loterie/zakázaná! /pašování zbraní, praní špinavých]
dolarů z narkotrafiku, jako už dávno u Vás ve Švý
carsku a jinde. Asi před měsícem jsem mluvil s plu
kovníkem v penzi: "Chudáci se ted bouří jako nikdy
a jsou organizování. To už je málem občanská válka
Podobně je to v Sao Paulo a jinde. Celá Brazílie
už v tom bruslí...Operace oka mi dopadla skvěle,
zas na ně nádherně vidím, Přišel jsem ale trochu
pozdě, trvala přes hodinu. Japonci jsou ale machři
Bylo to drahé, ale zdraví platí víc..."
Brazílie.
"Ted něco o nás u Matičky, v r.2000. Budeme si při
pomínat velké jubileum, 300 let posvěcení poutního
kostela. Němci se moc těší, že uctí památku svých
předků, kteří nadlidskou námahou a úsilím vystavě
li celý areál budov za pouhých 8 let bez peněz-bylo to po třicetileté válce, nikdo nic neměl, jen
velká láska dokázala nemožné. K tomu nebyly cesty
na kopeček, blízko nebyl kamenolom, vše je vystavě
no z kamene. To bylo přirozeně velmi těžké, na to
budou vzpomínat potomci i po 300 letech... "
Vlast-Hora M.Boží
"Situace katolické Církve v kantónu Curych, ale i (
v ostatních německy mluvících kantonech je hrozivá
Pomysleme jen na vnikání suspendovaných kněží do
služeb Církve. V kantónu Curych jsou tři, v biskup
ství St.Gallen dva a v biskupství Basilej dokonce
jedenáct!!! Při tom odpovědné církevní úřady vědí,
že je to zakázáno. Gener.vikář kantónu Graubúnden
Dr.Vitus tvrdí, že to v jejich kantónu nepřijmou."

KONEC SVĚTA

Zahyne 1.2000 svět?
Náš Pán Ježíš Kristus řekl o konci světa:
"Refene-£Z vám tehdy někdo:"Tady je Mesiáš" ne
bo"Tam je", nevějete tomu. Vystoupí totiž lžimesiášové a Ižiproroci, budou konat velké divy a zázraky, aby svědili, možno-lc, i vyvole
né. . ..Nebol jako blesk vyšlehne od východu t
zazáří až na západ, tak to bude i se Synem
člověka. Kdekoliv totiž je mrtvola, tam se
slétnou supi."(Mt 24,23-28)"Až přijde soužení těch dnů, zatmí se slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe.a nebes
ké mocností budou otřeseny. Tehdy se objevZ
znamení Syna člověka na nebi a tehdy budou na
říkat všechny národy země. A uvidí Syna člo
věka přicházet na nebeských oblacích s velZkou mocí a slávou... 0 tom dní a o té hodZně
však neví nikdo, ani nebeští andělé,ani Syn,
jenom sám Otec...Bučte tedy bdělí... bučíte
připraveni. nebot Syn člověka přijde ve chví
li, kdy na to nepomyslíte...(Mi 36-44)
Rok 2000 ye přece nějak významný?
Jistě. Církev se připravila na sv.rok. Nazý
vá jej "svátým rokem. I rok 1933 byl svátý,
protože jsme si připomněli utrpení Páně« Le
tos je výročí narození Pána Ježíše.Nezaleží
na tom, jestli se narodil skutečně v nultý
rok a v 33 letech zemřel. Buh neváže své mi
losti na historii, ale na zbožnost své Církve.
Mnozí očekávají katastrofy a váíky...
Kristus řekl: "Budete-li slyšet o bojích a vá
lečných zvěstech, dejte pozor, nelekejte se.
Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec."(Mt 24,7). K tomu není nutný rok 2000,
a navíc nás napomíná, abychom se nelekali.
Na konci tisíciletí se kuní katastrofy. Řada
záplav, zemětřesení, v Turecku, v Tajvanu,ne
mluvě ani o lidských neštěstích a vůbec se
nezmiňuje o nesčetných odpadech od víry._____
Je pravda, že toto století bylo víc než ohro
ženo. Jeiedna válka za druhou. Proč? Není
divu, naše společnost je stále nevěrečtější,
víra, hlavně křesťanská, uhasíná a to na ce
lém světě. Tedy vypadá lo, že nastává apo
kalyptická doba.
Tedy přece zánik světa?
Okamžik. Náš Pán řekl doslovně,"to ještě ne
ní konec." nýbrž začátek utrpení.
Co tedy musí ještě přijít?
Napřed nastane pro nás, křesťany, řada ne
bezpečí a to rozhodujících. To nejsou země
třesení a války, ani"třetí světová válka".
Kristus mluví nejdříve o svádění: " Mějte se
na pozoru, aby vás někdo nesvedl, Mnozí při
jdou pod mým jménem a budou říkat:" Já jsem to'
(Alfe 13,5). Druhé nebezpečí jmenuje velmi po<
robně: "Vy se mějte na pozoru. Budou vás vy
dávat soudům a v synagogách budete bití,budoL
vás stavět před místodržitele a krále kvůli
mně, jim na svědectví." (Mk /3.9). Nebezpeč
nější než pronásledování vnější, je vnitřní.
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Nejóou tedy vyhlídky nejlepší...
I Pronásledování křesťanu a svody jsou stále,něk
dy víc, někdy méně. Jsme jen lidé, naklonění
ik horšímu. Kristus ovšem prorokoval pronásle
dování větší. Křesťané budou"vydávat svědectví
"(/ ty dny bude takové soužení, jakého nebylo od
počátku, kdy Buh stvořil svět, až do nynějška,
a jakého nikdy už nebude. A kdyby Pán ty dny
nezkrátil, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale
kvůli vyvoleným...ty dny zkrátí."{Mk 13,19,20)
Kristus neudává čas, kdy to nastane, muže to
trvat desetiletí a staletí. Navíc je jasné, že to
nebude ještě konec světa.
Jak těm svodům máme rozumněl?
Především svádění náboženské Plžlmesíáší a lží
proroky(Mk 13,22) Dnes to pozorujeme kolem
sebe. Svádění mladých, esoterika, UFO, sekty,
charismatika, ba i satanismus.Některými zvlášt
ními formami charismatismu se nechají svést i
zbožní katolíci. Nebo věří v různá. Církví ne
prozkoumaná a nepotvrzená zjevení. Tu se zje
ví Matka Boži, tam zase obraz roní slzy či
zvláštní poselství z nebe."(/t/ však se mějte na
pozoru. Pověděl jsem vám to všechno už napřed.'1
(Mfe 13,23)"Řeknou-li vám tedy: Je na poušti, nevěřte tomu. Nebot yako blesk vyšlehne od vý
chodu a zazáří až na západ, tak to bude í s
příchodem Syna člověka. Kdekoliv totiž je mrtvo
la, tam se slétou supi."( Mt 24, 25-28)
Jak bude vypadat velké pronásledováni?
Velmi rozsáhlé: bl/í/dá na smrt bratr bratra a
otec syna, povstanou děti proto rodičům a způ
sobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni nro
mé jméno, kdo však vytrvá až do konce, bude spa
sen."{Mk 13,12 13)Avšak Kritus nás i utěšuje:
"Až vás povedou před soud, nedělejte si předem
starosti, co máte mluvit...nebol pak nemluvíte
vy, ale Duch svátý."(Mt 10,19, Mk 13.11.IDuch
dá také pronásledováným vytrvalost. Právě v
tomto století máme dost přikladu, např. sv.Edith
SteinováíTa ovšem nešla do plynu kvůli víře,
ale kvůli rase. Byla svatořečená pro svůj svátý
život.]Kolik bylo mučedníku a vyznavačů v do
bách nacismu a komunismu!

Podle Zjevení sv.Jana nastane tisíc let pano
vání Krista, je to opravdu tisíc let?__________
To je míněno symbolicky-znamená to dlouhé ob
dobí. Nevíme, jak bude vypadat. Charakteris
tické je "spoutání satana"a panování Krista.
Ovšem ani v té době nebude spoután dábel do
konale. Pramen zla v lidském srdci zůstane,bu
de dál utrpení a smrt. Po tomto období míru má
být satan na"krátký čas"puštěn, mnozí věřící
budou mírem přesyceni a zvlažní. Kdy? Kristus
říká apoštolům:"Není vaše věc, abyste vědělo
čas a hodinu, jak je Otec z vlastní moci ustano
vil. ..budete vybaveni silou a budete mými svěd
ky...až na konec zemČ."(Sk.ap.1,7-8)Pro nás je
"konec"odchod z tohoto světa.
P.J.N.

Bodláčí a plevel se uchytí všude, květiny a ze
lenina potřebují zušlechtěnou pudu.-Pravda musi
byt celá, jinak je to omyl nebo lež.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Svět, zdravotnická organizace WHO zjistila, že
kouř z kouření ohrožuje asi 50% dětí. Muže to*
12.1.sdělil zástupce Sv.Stolce plán cesty sv. být astma a j. obtíže s dýcháním, rakovina a Q
Otce od 20.-27.2 do Jordánska, Izraele a auto nemoci dýchacích orgánu. Děti,které třebas jen
nomních palestinských oblastí. V Jordánsku
jeden z rodičů kouřením ohrožuje,to mají těžší
navštívil klášter pod horou Nebo a sloužil
ve škole. WHO naléhá na zákaz kouření ve ško
mši sv.na stadionu v Amanu. Mši sv.odslou- le i v místech, kde je ohroženo dětské zdraví.
žil 1 v Betlémě, Jeruzalémě, na Hoře Blaho
Také zjistila, že mezinárodní turismus! nyní 626
slavenství v Galilei, v bazilice Zvěstování v mil. hostíj stoupá ročně o 1,6%. Za pobyt vydají
Nazaretěa v kostele Hrobu Páně. Doprovodili asi 2 miliardy dol.Nejvíc hostu jde do Francie, .
ho místní biskupové. Setkal se s vedoucími
ale do r.2O2O se má dostat na I.místo Cfna.Za
jiných křest, cirk ví ve Sv.Zemi. Také mešitu tím platí krátká dovolená koncem týdne za nej
Al-Aksa a pQzdravil představené židovstva a lepší uvolnění. Je-li však vzdálenější, má ne
islamu. Setkal se s jordánským králem, s pre blahý vliv-jednak práce s přípravou, změna pod
sidentem Izraele, presidentem autonomní ob- nebí-muže uspíšit infarkt, ohrozí oběh krve a
lasti a min.předsedou Izraele._______
spací zvyklosti. - Chcete-li se vyhnout chorobám
P.Tomáš Halík(51 )p>ředseda křest.akademie v
z nachlazení, vyhněte se velkým shromážděním,
Praze, sdělil žurnalistům, Že je ochoten příj-i \podávání ruky nachlazení, často si umývejte ru
mout''k dobru země" nástupnictví pres.V.Havla- le a netřete sí nos a o čí.Nej náchylnější k na
ten by s tím Souhlasil. Holík patřil k nej- chlazení jsou dětí od 5-8 r.a nákazu rozšiřují.
bližšímu okruhu r.1992 zesnulého kard.Tomáš- Evang.časopis v Berlíně sděluje, že v Německu
ka. Dnes z Církve vyloučený odpadlík Jan
se sebralo skoro pul mil.podpisu k ochraně ne
Jandourek měl rozhovor s Holíkem a o tom na dělního klidu. Z veřejného života se už odstra
psal knihu Ptal jsem se cest . vydanou nakl. nily vánoce, nyní je na řadě neděle.- Diky mezí
Portál. Holík prohlásil,že by s dočasným sus-> národně činnému misijnímu dílu Gospel Recordíng
oendováním souhlasil-kněz, který přijme poli Neivorg v Anglií je dnes slyšet křesťanské po
tickou funkcí, je podle cír.'zákona suspendo selství v 5000 řečech na kazetách, CD a gramo
ván. Daniel Hermann řekl, že prý by s tím
deskách. Dílo se tím zabývá od r. 1941. Bonnský
souhlasila i biskupská konference.Kdyby s
Imisíjní odborník T/r.Schírmacher to označuje za
tím souhlasil Rím, ale Sv.Stolec se musí
.‘ "milník v dějinách misii", Dnes ie na světě asi
\8000 řečí a dialektu. Jsou-li v něm i tzv.
řídit těmi předpisy, které si sám dal,
a odolat jakémukoliv nátlaku, jinak by byl
[knihy deutoronomícké-Baruch,Tobiáš, Judit,
nehodnověrný. Zjistilo se,že od r.1960 kleslo
kniha moudrostí aj,-považované protestanty
úmrtí děti na světě o polovinu, školní do
a pravoslavnými za apokryfy-je to dílo i
cházka stoupla o třetinu, podvýživa klesla
pro katolíky.-Kanadští podnikatelé dovolu
o třetinu. Vzdor tomu se zvětšuje propast
jí za noční směny krátký spánek zaměstnan
mezi bohatými a chudými. 840 mil.osob v roz cům v temné místnosti. - Srbský pravo
vojových zemích stále trpí hladem, asi miliar slavný patriarcha Pavle I. zjištuye ve vánoč
da nemá přístup k čisté vodě a skoro 1,5 mi ním poselství:"Státní a ideologické dobrodružst
liard osob nevydělá víc než dolar denně.OSN ví v 20.st. přišly církví a věřícím draho."
zjišťuje, že potřebuje asi 9 mil.dol., aby by R.1996 podepsaly USA smlouvu-Test Ban Treatylo víc zdravotních zařízení a čistá voda k pití že nebudou dělat podzemní pokusy s jadernými
R.1999 se vydalo na světě 435 miliard dol.na zbraněmi. Smlouvu měl schválit parlament. Kro
reklamu a 780 miliard dolaru na zbrojení.
mě nich to podepsalo 153 zemí. Ze 7 nukleárricř
Při setkání s M.Terezou r.1997 se uzdravil
mocností to schválily Jen parlamenty Francie a
ze schizofrenie Norman Imms,který se bezvýs Británie; US,Čína, Rusko, Indie a Pákistán jí
ledně léčil 25 r.-řekl Dr.Joseph Chandy v
neschválily, i když Francie naléhá, aby ji po
Perlee(Norsko?) -Švýcarský heretik, dosud ne depsaly. V USA 50 republikánu a 1 nezávislý se
suspendovaný kněz Herbert Haag(85), žádá,
nátor odmítli smlouvu podepsat, 44 demokratu
aby pro nedostatek kněžstva sloužili mši sv. a 4 republikáni ji schválili-tedy menšina. Pres.
i laici. Před několika lety prohlásil, že 6.
Clinton a demokratická strana chtěli, aby USA
přikázání Nesesmilniš platí jen pro ženy! urči daly příklad, ale zástupci republikánu namítli.
tě neplatilo pro něho)Basilejský biskup Kurt Že USA by sice smlouvu plnily, ale ostatní ze
Koch tyto nesmyslné požadavky odmítnul. mě sotva, takže bezbečnost USA by byla ohroze
Hans Kung řekl, že člověk s čistým svědo
ná.- Na obrovském hřbitove v lybifské pouští na
mím muže být spasen i bez náboženství. Na
šli egyptští archeologové asi 200 mumií,některé
evangelickém cirk.dni tento"katolfcký,lteolog měly zlaté masky. Bylo to v oase města Bataví,
prohlásil, že Nový zákon není jediná cesta ke asi 300 km jihozápadně od Káhiry. Zdá se, že je
spáse-vzdor tomu, co řekl Kristus.-V Brémách tam pohřbeno přes 10.000 mumií pa 10 km dlouhém
po pětileté stavbě otevřeli největší mešitu hřbitově z dob řecko-římského období. Některé
v Německu-je tam místo pro 2500 muslimu, stá měly na prsou nádherné kresby egyptských božstev.
la 3,2 mil.M.uhrazených věřícími. - Zjistilo se Ve Francii se ročně zabije asi 220.000 nenaroze
že chřestýš muže člověka uštknout i hodinu
ných dětí. Klíčová místa ovlivňuje zednářská
po své smrti.
lóže Velký Orient.

ZLODĚJI KOní
Nemocemi, nákazami a různým soužením po
stižená výprava vystěhovalou, se zcvrkla
na své cestě na západ - za zlatém - skoro
na polovinu. Nyní jim hrozilo další nebezpe
čí - chtěli je přepadnout divocí Indiáni.

Náhle zaznělo znovu strašlivé vyti. Divoši
nasedli na koně. Brzo nás přepadnou a zničí
jsme v menšině - mysleli jsme si. Ale nic
se nestalo. Najednou se uklidnili a stále se
dívali na východ.
Co to má znamenat? V přítmí nebylo tle vi
dět, ale slyšeli jsme práskání biču a klet
by. ó. jak se nám ulevilo. Ty kletby jsme
ovšem neslyšeli rádi, ale tentokrát nám
zvěstovaly, že přijíždí výprava bílých mu
žů. Ta nám přináší záchranu.
A skutečně! Asi za půl hodiny se blížilo k
našemu táboru asi padesát vozů, první vůz
už bylo vidět. Vřele jsme příchozí přivítali
a nezamlčeži jsme jim - že nám zachránili
životy. Později nám tito lidé vyprávěli,že
jeli asi před třemi hodinami kolem dvou ješ
tě hořící vozů. Devět z osazenstva bylo
skalpováno a jejich těla zohavena. Proto ta
ké sami pospíchali, aby se ještě před vy
puknutím nocí dostali na chráněné místo,
případně dohonili jiné, kteří nemohli týt
daleko. Věděli, že osamělé vozy jsou vťdy
kořistí divochů a že bývají předvojem větší
výpravy. S hrůzou jsme naslouchali jejích
vyprávění. Ještě ráno to byli naši společní
ci a sotva uplynuly dvě hodiny jejích cesty
zpět, Indiáni je přepadlí a. vyvraždili.
Jistě nás Indiáni už delší dobu
tajně sledovali.
Tak se obě výpravy spojily a už
jsme se divochů nemuseli bát.
Rozhodli jsme se, že pojedeme
společně k solnému jezeru.
Hned druhý den ráno jsme se
vypravili na cestu na Západ.
Setkáni nás posílilo a povzbu
dilo.
I když jsme byli dosavadní ces
tou velice unaveni, denně jsme ušlí hezký
kus cesty. Námaze a utrpěni jsme se sice vy
hnout nemohli, ale naše společné večery by
ly často velmi příjemné. Jak čas.to se roz
lehla celá lavina smíchu nad rozsáhlou pré
rii. Mezí vystěhovalci bylo mnoho hudebníků
a dokonce v jedné výpravě divadelní společ
nost. Zpěv nesl daleko večerní vítr.Tak jbme
mohli < díky několika radostným hodinám, na
náš tvrdý úděl pozapomenout. Když jsme ule
hli ke spánku nebo tři hodiny hlídali, maně
jsme si vzpomněli na výzvy ostátních:"Tak
co, vy Švýcaři, mohli byste nám trochu zajódlovat?!" Zněla ta prosba ze všech stran.
Konečně - 15.července, tedy 115. den naší
cesty, jsme vtáhli do Salt Lake City - měs
ta solného jezera. Byly to dvě třetiny

naší cesty na Západ.Zde jsme si konečně mohli
důkladně odpočinout. Unaveni byli lidé, unave
na byla i zvířata. Mnozí museli jít brzo k lé
kaři. Také jsme si museli nakoupit potraviny
pro další cestu. Tedy práce bylo každý den
až až. My dva jsme jsme hned začali hledat
•
bratra Aloise. Našli jsme ho lehce, protože
on se po nás hned po našem příchodu sháněl.
Pak jsme radostně aslavně oslavili naše setká
ní. Alois se už ze svých ze svých ran zotavil
ovšem pak mu val, kterého chtěl porazit, zlomil
levou nohu - stejnou, kterou mu prostřelili na
prérii. UŽ však zase mohl dobře chodit. Docela,
z něho sálala mladá, nezlomná síla.

Během našeho pobytu v Salt Lake City projelo
tímto městem dvacet výprav. Člověk se seznámil
se spoustou lidí všeho druhu, dobrých i špat
ných, a tím získal jakousi předtuchu, jak to
bude vypadat v Kalifornii. Zděsili jsme se,
když se ukázalo, že lidé, na první pohled sluš
ní, jsou ve skutečností velcí podvodníci a šej
díři, taškáři a lupiči. Tedy nešli všichni do
Kalifornie s čestnými úmysly, kutat zlato. Museli jsme si tedy dávat velký pozor.
Poslední dva dny před našim odjezdem najednou
zmizel náš nejlepší kůň. Hned jsme to sdělili
našim přátelům. Ti s po zvířeti poohlédli,jest
li snad není mezi jejich výpravou, Ale ani tam
nebyl - a navíc jim také chyběli dva koně.
Ted se nás zmocnilo podezření; Poptávali jsme
se u různých skupin, a i ty zjistily, že jim
chybí osm koní. Hned se nabídli někteří slušní
muži, kteří měli zkušenosti, Že budou pod ve
dením Aloise, který dobře znal město i okolí,
zvířata hledat- Vhoupli do sedel a od
klusali. Projeli městem i okolím
přitočili se ke každé skupině,
která měla zvířata a ostře pozoro
vali kolemjdoucí.
Uplynuly dvě hodiny. Náhle jsme
jeli kolem osamělého stanu daleko
za městem. Blízko stálo několik
koní, svázaných dohromady.
"Krach!" zasvištěla kulka ze sta
nu - ale neudělala škodu. Hned
jsme sami namířili pu-Šky na stan
a provrtali jej několika ranami.Chvíli jsme čekali, asi za pět minut vyšel ze stanu muž se
zvednutýma rukama. Jako že se vzdává. Jeden z
nás držel toho chlapa s puškou V šachu a my
zamířili k němu. Spoutali jsme ho a náhle se
ozvalo ze stanu sténáni. Našli jsme tam dalšího,
postřelený ležel na zemi. Nebyl sice už nebez
pečný, přesto jsme ho spoutali. Museli, jsmé být
opatrní. Pak jsme přistoupli ke koním a pozna
li jsme naše zvířata. Nepostřelený zloděj při
znal, že koně ukradli a chtěli je později pro
dat.
Oba zloděje jsme obratné přivázali na koně,aby
nepostřelený musel držet postřeleného a vydali
se s nalezenými koňmi zpět do města. Když jsme
došli ke karavaně vystěhovalců, hned se konal
soud. Soudci byli jednak ti, kterým byli', koně
ukradení, a pak ještě pár jiných mužu.

DOPIS SV. OTCE
SLOŽITÉ STOLETÍ NA CEST^

K NADĚJNÉ BUDOUCNOSTI.
Když se obracím k starým li
dem, vím, že mluvím k li
dem a o lidech, kteří mají
za sebou dlouhou cestu{^rov. Moud 4.I3).Ho
vořím ke svým současníkům. Proto se mí nezdá
těžké, najít obdobu ve svém životě.Náš život
nám vložila Prozřetelnost do tohoto dvacáté
ho století. Toto století převzalo z minulos
ti celé dědictví a tak se stalo svědky čet
ných mimořádných událostí.

Jako v jiných obdobích dějin i v tomto sto
letí byla světla a stíny. Ne všechno bylo
temné. Mnoho kladu vyvážilo zápory čí dokon
ce nad ně vyrostlo, protože na ně působilo
správně obecné svědomí. Je pravda, že milió
ny a milióny postihlo neuvěřitelné utrpení.
Bylo by nespravedlivé a nebezpečné to za-t
pomenout. Pomysleme jen na stážky, které vy
pukly na různých světadílech,nebo vznikly
na základě místní rozladěnosti nebo z nenávsi
ti mezí národnostními skupinami.
Jsou tu i těžké podmínky nesmírné bídy v ši
rokých vrstvách společností na jihu země,ne
mluvě ani o ostudnérasové nenávistí,ponižo
vání ras a porušování práv Člověka u mnohých
národů. Co můžeme konečně říkat při pohledu
na velké světové spory?
V první polovině století byly hned dvě války
a s tlm spojený dříve neslýchaný počet mrt
vých a poničení. První světová válka zkosi
la neslýchaný počet mrtvých i civilistů, lachvátila mnohé na prahu mládí či dětství. A
co teprve říci o druhé světové válce? Vy
pukla po několika letech míru hlavně v Evro
pě a byla tragičtější, než minulá,měla strou
livé následku pro život národů a světadílů.
Byla to celková, naprostá válka, nepředsta
vitelné vyvolávání nenávisti, ta strašně za
chvátila civilní obyvatelstvo a zničila celo
generace. Poplatek, který si vybrala na růz
ných frontách válečného šílenství, toho by
lo bezpočet a stejné byly vyhlazovací tábo
ry, které se staly Golgotou našeho věku.
i
Druhá část století prožívala děs studené vál
ky. Východ a lápad proti sobě, dvě velké
teologické mocnosti a s nimi spojený nesmysli
ný závod ve zbrojení. Hrozba atomové války,
která mohla vést k vyhlazení lidstva.V stolei
tí, které se chýlilo ke konci, byly na je
višti světa rychlé a důležité změny; zhrou
cení totalitních vlád v Evropě a to bez boje,,
jen se zbraněmi pravdy a spravedlosti.Nastat
proces dialogu a smíření s cílem, přinést víc
uvolnění a solidarity pro společný život.
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Vyšlo další číslo časopisu. Vobískum vyd.arcí-O
biskupstvím v Liechtensteinu(biskup HaasJ.J.č.
přijala nevěrecká media s nevolí,ale věřící jsou
í. časopisem spokojení. Má 64 str.,na kříd.papí
ře, s.barevnými fotografiemi a řadou zajímavých
článku:ProhláSení k učení o ospravedlnění-od
prof.Vr.L.Scheffczyka,Zásady výchovy podle učeni
Církve, Pomoc při umírání nebo pomoc umřít af.
Podle Journal of the Američan Medial Association
muže být lidský život prodloužen o 6-9 r.,budouli se lidé od dětství řídit pokyny:nepřehánět
spotřebu tuku, pravidelná tělesná práce a cviče
ní, dostatek ovoce a zeleniny, bez kouření a al
koholu a snaha o normální váhu.- V Londýně pře
vzal práci misionáře po jezuitovi P Langovi rov
něž jezuita, P.Josef Pasderka. P. Lang pečoval o
krajany 50 ä.-V Chicagu i jinde jsou noční kluby
s nahými ženami-z Lotyšska a Čečenska, které
tam přivezli Rusové. Tři Rusy soud odsoudil.
Prý na některých věř.školách dávají dětem dro
gy, pěstují se tam prostopášnosti, takže pak ne
mají studenti dost energie, dokončit studia a
stávají se někdy gangstery .Také v Belgii a j. ze
mích v Evropě prý existují kupliři s albánskými
děvčaty z Kosova a muslimkami z Cečenie,nu
cenými k prostituci. Denně musejíkupliři platit.
Belgické úřady to ohromilo-nic nevěděly. Část
K.Varu prý koupili Rusové, v Praze koupili ci
zinci řadu domu.-TíMiZ Murdenová(36) z USA jako
první přeplula y člunu Atlantický oceán, od Ka
nárských ostrovu 3000 mil k ostrovu Guadalupe v
Kcar ibském moří. Plavba na 23 stop dlouhém člunu
trvala 81 dní. ívláštní přístroj filtroval vodu.
Ohrožoval ji hurikán Lenny,ale jen zatlačil.
USA se dosud nepodařilo vyřešit problém"bezdomovcu"ve velkoměstech, všeobecné nemocenské
pojištění a narkomanii. R 1995-96 bylo bez domo
va asi 470.000 osob. 42% bez práce,60% s nakažli
vými chorobami,55% bez zdrav.pojištění, 39% du
ševně chorých či uživačů omamných jedů. Pomoc
najdou v útulcích a "polévkových kuchyních".
Zdá se ale. Že počet bezdomovců je 3x větší.
R.1997 bylo 500-600.000 osob velmi chudých,40%
přiznalo, že někdy spávají na ulicích a nic neje
dí. Služby chudým prokazují náboženské nebo
soukromé společnosti, které zčásti financuje vlá
da. Jen na Svátek díkuvzdání a vánoc dostávají
chudí chutná jídla-potraviny v konzervách a
prádlo s obuví.- Preds .salzburské lékařské komo
ry R .Brettenthaler žádá zavedení tzv.Zdravotního
šilinku pro cigarety a alkohol. Šilink za jedno
balení cigaret by vynesl nemocenským pokladnám
ročně 690 mil.šilinku.-V již.Španělsku v Sufli
u Almerie spadl na starší ženu 4 kg těžký ledo
vý kámen s nebe a poranil ji. Stejně v okolí Va
lencie, před autem manželu spadl led velikosti
kopacího míče. Byl to za 9 dni' 12 tý-ve Španěl
sku, některé i 4 kg těžké. Meteorologický ústav
zatím nezná vysvětlení. Podobně spadl blízko Pa
dovy 5 kg těžký kus ledu, v Brazillii měl spad
nout 200 kg blok, stejně v Portugalsku, Maroku
a v Číně. Je to nový zjev, ale přirozený.

OBRODA CÍRKVE

IGNÁC Z LOYOLY a FILIP Z NERI.

Q

Sv.Ignác/1491-1556/ byl španělský-baskic
Pavel III .Famese/1534-1549/ dlouho
ký šlechtic a rytíř, jeden z nejvýznamváhal, než svolal koncil do Tridentu.
nějších poutníků do Jeruzalema. Jeho po
Měl obrodit Církev, jak bouřlivě žá
chod na Řím byl zároveň pochodem do cír
dali katoliční reformátoři. Koncil
kevních dějin, které podstatně ovlivnil.
trval 18 let-1545-1563. Mezi touto
Jako kdysi sv.František šel do Říma, aby
dobou připadl sv.rok-1550. V tomto
si vyprosil souhlas papežův pro svůj nový
období panovalo velké napětí.
životní ideál, tak i sv.Ignác. V poslední
Pavel zemřel krátce před začátkem sv.
stanici před Římem-v La Storta-kde je dnes
roku, 1549. Po dlouhém boji mezi fran Sv.Karel Boro děkovná kaple, měl sv.Ignác vidění Krista
couzskou a habsburskou stranou v kar- mejský,arcíb. a slyšel jeho slib:"V Římě vám budu pomá
dinálském sboru byl 22.února 1550 zvo v Miláně.
hat." Bylo to v listopadu r.1537. Maně si
len Julius III.de Monte. Byl to po- '
vzpomeneme na stejný slib sv.jSrigitě před
slední papež renezance. Dokonce i ve sv.roce 200 roky. "Jdi do Říma, kde je cesta ke spáse
slavil karneval a při něm dal provést antic kratší." Byl sv.Ignác stejně jako sv.Brigita
kou pohanskou hru od Plauta. Vignola mu vy--, zklamán, když vstoupil do Říma? Kristův slib
stavěl novou letni vilu na Picio, slavnou vi se v každém případě splnil. Právě ve sv.roce
lu Giulia, dnes je tam etruské muzeum.
1550 dal Julius III. Společnosti Ježíšově svůj
Sotva byl Julius zvolen, svolal-i když opož- souhlas a byly složeny na jeho pokyn konstitu
ce. Sv.Ignác viděl svou první úlohu v tom, aby
děně-sv.rok. při otevření brány použil po
Římany kázáními, výchovou mládeže a péčí o du
zlacené kladívko, to se zachovalo. Kladivo
stejně jako brána měly hluboký symbolický vý še obrodil, aby už Řím nebyl lidem k pohoršení,
ale příkladem svatosti.
znam a to z Písma sv. Jako Mojžíš na poušti
R.1551 založil Collegio Romano, veřejnou školu
udeřil holí do skály, aby vytryskla voda, a
pro syny měšťanů, a za rok nato Collegium Germohl osvěžit žíznící Židy,/Ex 17,6 a Mm 20,
11/, tak udeřil papež kladívkem na sv.bránu, manicum et Hungaricum-německo-uherský kněžský
seminář. Ten stojí dodnes.
aby vytryskl proud milosti a velkého odpuš
Sv.Ignác žil v Římě až do konce života.Můžeme
tění, po kterém toužili kající hříšníci.
Tento symbol byla myšlenka mistra Burckarda. vidět jeho celu, v niž skonal, a jeho hrob v
jezuitském kostele 11 Gesů. Žádný kostel, kte
Alexandr VI.použil obyčejného kladívka"jak
rý vznikl za baroka, není pro vznik baroka
jej používají zedníci"-poznamenal Burckard
tak důležitý. Zde totiž začal jezuitský barok.
ve sván deníku. Od Dcmenica Manniho víme,že
Žádný císař či papež nemá tak nádherný náhrobek
Klement VII.r.1525 první použil pozlaceného
jako sv.Ignác. Sochu v životní velikosti vytvo
kladívka. Nic bližšího nevíme. Ale známe
přesně kladívko Julia III., protože je vysta řil slavný Antonio Canova, postříbřil a vyzdo
bil drahokamy. Je to výraz obrody, která zvítě
veno v národním muzeu v Mnichově. Papež jej
zila nad bludy. Vpravo na náhrobku vidíme, jak
hned po použití věnoval kardinálu Ottu z
pravda pálí kacířské knihy. Luther a Kalvín
Truchsesse, biskupu v Augsburgu svému-snadpřes tyto kacířské knihy padají, jejich jméma
dárci. Asi je vyrobil zlatník v Augsburgu,
byla na konci knih, ale ted je vymazali. A krů
jiní tvrdí, že je od Benvenuta Celliniho
ta horlivě tyto knihy trhá. Tuto mramorovou
/1500-1571/, který tehdy pracoval v Římě.
skupinu vytvořil Francouz Pierre Le Gros asi
Kard.Truchsesse jej daroval universitě v
Dillingen, která byla r.1554 založena v jeho r. 1700.Je typická pro polemického ducha, který
se zmocnil tehdy křesťanů všech vyznání. Dnes
diecézi. Pak dostalo kladívko nový, sporný
význam: "Na ně pravověmé učení tak silně, ja je už v podstatě nemyslitelný.
ko kladívko, s kterým se zacházelo,na hereze; Druhý světec té doby je FILIP NERI/1515-1595/.
Pocházel z Florencie,neříman, přistěhovalec.
. udeříme a rozdrtíme je." Tím se vysvětlí,
Chtěl v Římě studovat, ale když viděl bídu
proč jej má ve znaku universita v Dillingen
nechráněných poutníků bez příst
z r.1550. Po rozpuštění univer
řeší, rozhodl se, že se věnuje
sity r.1803 procházelo kla
chudým. R.1548 založil Bratrstvo
dívko různýma rukama, až jej
Nejsv.Trojice del Pellegrini e
koupilo muzeum v Mnichově.
Convalescenti-poutníků a churaTaková kladívka jsou i v mu
vých a o trochu později hospic
zeích ve Vatikáně nebo v Louv
Nejsvětější Trojice blízko Sixtorů, ale bud jsou z pozdější
va mostu. V něm mohlo během sv.
doby nebo nepatřila papeži.
roku bydlel na milión poutníků.
Sv.rok 1550 navštívili skoro
Často se musely vydávat poukáz
Ckvtám -óv. KÄÁ-že.
jen Italové. Ale v té době
ky na postel, aby nikdo nezůstal
Jeruzalemského
působili dva velcí světci.
déle, než bylo nutné.

Pokušení bylo příliš velké, protože pobyt a ostatní-jídlo-byly zdarma. Každý poutník pla- IJ
til za"hosta Božího". Obsloužili ho, umyli, do Byly zahájeny přípravy k blahořečení spolustal čistou a teplou postel ve velkém sále, rá zakladatelky schonsttatského hnutí, německé
no dostal mléčnou polévku, během dne ho dopro
sestry M. E. Engelové. K zahájení prací slou
vodili do kostela a dostal zásobu jídla na den, žil mši sv. svět.bi$kup Felix Grenn-diecezní
biskup Špital v Trieru byl nemocen. S.Enge
Večer zase talíř polévky, 250 gr.masa, salát,
lová se nar.r.1893 a s P. Kentenichemí 1885džbánek vína a veku chleba. Kněží mezi poutní
1968) založila toto hnutí ve Valendaru u Kobky mohli mít chleba a vína kolik chtěli a ješ
tě navíc fíky a ořechy. Víme to proto tak přes lence. Zemřela r.1955. Ve Svvcarsku je stře
disko hnutí v Quartenu/SG kde je asi 2000
ně, že se zachovaly jídelníčky.
osob s hnutím neustále ve styku. Zatím se
Sv.Filip Neri šel poutníkům vstříc až k mostu,
zkoumá svatost sestry a její práci-shromažaby jim ukázal cestu a pozval je, aby přenoco
dují se doklady.Je to informační období. Pak
vali v jeho hospiců. Sám jim umyl nohy a
se vše pošle do Ríma, kde začne vlastní
podle jeho příkladu to dělali dokonce papežové
zkoumání. - ľ lednu se konalo ve Vatikáne me
a královny. Filip Neri zavedl duchovní koncer
zinárodni sympozium o Nansenově chorobě-maty, oratoria. Byl to nejoblíbenější světec Ří
lomoeenstvi. Organizovala to Papežská rada
ma. Proto mu dali jméno "Pippo Buono", měl to
pastorace pracovníku ve zdravotnictví a Ital
tiž stále dobrou náladu, byl dobrostdečný a
ské sdružení přátel Raoula Follerau. Na svě
obklopený houfon dětí, které laskavě napomínal tě je stále 15 mil.osop, postižených leprou.
"Bučte hodné, jestli to umíte."
V Rusku je 14.000 náboženských společnos
tí a tucty katolických farnosti. Některé ne
Filip Neri je pohřben ve svém kostele Chiesa
mohly být registrovány, jak nařizuje nový
Nuova. Oltář nad jeho rakví zdobí krásně zbar
zákon o registraci, např.nemají předepsaný
vená mozaika podle originálu Guido Reniho.
počet členuí/ezuitéI Mezi neregistrovanými
/1575-1642/. Jeho celu si mohou lidé prohléd
nout 5.května. Hospic Nejsvětější Trojice pout je 10.000 pravoslavných společenství, asi
80% z 55 katolických společenství v evropské
níků trval až do zrušení církevního státu r.
časti Ruska je registrováno. Příslušný dřed1870. Proslulý mědirytec Giuseppe Vasi/1710nik na min .spravedlnosti AI. Kudryavtsev
1782/vytvořil r.1740 mědirytinu kostela a hos
prohlásil, Že Ihuta k registraci se bude pro
pice, do něhož proudí poutníci ve svých typic
dlužovat nejméně o rok. Neregistrované ne
kých oděvech: s rmušlemi posázenou pelerínou,
smějí získávat majetek a duchovenstvo ze za
klobouček se širokým okrajem a poutničkou holí
hraničí a hrozí jim, že budou muset své do
VIZ
OBRÁZEK
my i majetek opustit.-Japonští budhisté zru
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šili na protest proti válce v Tečeni, stavba
pagoty v Moskvě-což měla být pagoda míra.
Mnich Junsej Tarasava řekl:"Je otřesné, že
se na přelomu tisíciletí začíná zase vojen
ské tažení kolonialistu a imperialistů Rus
ka. Tato válka přinomíná kavkazskou válku
carského Ruskafv min.stol.)Jen lží zaslepe
ný národ může podporovat takovou válka a lež
zatemňuje mou nadějí na mír v 21 .st. "Mnich
ovšem neví, že kdyby Rusko válku prohrálo,
dostane se v zemí k vládě kruté muslimské
právo, které vyžene i budhísty.-R. 1995 usta
novil papež dominikána Raula Vera Lopeze
(54) koadjutorem biskupa S. Ruiz Garcia v San Cristobal de Las Casas v neklidné
provincii Mexika Chiapas. Tehdy se čekalo,
Že Vera bude nástupcem Ruizovým, který se
proslavil obhajobou mexických Indigenas.
Nyní jmenoval papež Vera biskupem diecéze
Saltillo na severu Mexika a jak papež prohlá
sí, to pro jeho apoštolskou horlivost-Saltillo
Jiná mědirytina ukazuje jeho různá díla lásky
se totiž důležitější diecéze. O tom, kdo bude
k bližnímu. Bratři a sestry jsou vstříc poutní v budoucnu biskupem v San Cristobal se za
kům, aby je přivedli do hospiců, kde měl každý tím vysvětlení nezmiňuje. Biskup Ruiz má
čistě povlečenou postel. Druhý den je provedli 75 let a jeho žádost o odvolání leží ve Vatijáně.-Mons.Bertoné, sekr.kongr.pro nauku vi
po čtyřech hl.bazilikách, ukázali jim potní
roušku sv.Veroniky. Večer bylo v kostele kázá ry mluvil na nunciatuře v Praze s tajný vy
svěcenými kněžími / biskupy, kteří nechtějí vysní. - Po rozpuštění hospice r.1870 je z
stoupit"na veřejnost".žádá se znovusvěcení,
něho kulečníkový sál - ale obrazy papežů
není-lí svěcení platné.Má se dál diskutovat.

jsou tam stále.

(gři
„CHYBÍ Ml ODVAHA!"1; •vůči
Doporučili jsme vám dvě knihy od psychotera
peutky CHRISTY M E V E S: Obhajoba studu a
další příspěvky, Bible pomáhá léčit a Dědo,
mám tě rád. - Autorka pomáhá v první kni
ze těm, kdo mají určitě - dnes většinou běž
né problémy. Druhá kniha je spíš pro"majitele"vnoučátek. Abyste poznali, jak zkušená
je autorka - konvertitka a sama až babíčkadovolíme sí uveřejnit několik málo kapitol.
Autorka napsala skoro 100 knih a nesčetné
množství člántzĎ. a píše tak, že í prostý
člověk všemu rozumí a pomůže mu to. -Posudte
sami!_________________________________________ ;

Ve své psychoterapeutické praxi slyším dnes |
často tyto věty:"Mně chybí ke všemu odvaha.1’
"Ztratil jsem odvahu žít.""Kde mám v takové]
situaci vzít odvahu, abych něco změnil?"ap, |
Odpověd není vždy snaaná,. Často mohu taxto ]
postiženým jen říci, že s nimi chci jít tím-|
to tunelem beznaděje, až se zase ukáže
slunko. Ale protože asi takové situace pa-|
tří k životu a musí je překonat mnoho lidí, ]
chtěla bych aspoň našim mladým dát jakousi ]
výzbroj pro tyto temné dny, která by jim poj
mohla v nouzi vydržet.
Nejprve musím předeslat několik pozorování j
všeobecného rázu, která jsem ve své praxi
udělala.
PftEDEVSIM ME ZARAZILO,
jak veliký je dnes počet lidí, kteří ztratřj
li odvahu do života. Nejsou to jen staří,
opuštění lidé, kteří by raději chtěli umřít,J
než takto dál žít; podobné výroky slyším i J
od mladých, a stále víc od žen středního vě-J
ku, ba dokonce i od mladých matek. Zjišťuji
li pak životní situaci těchto zoufalců, na
cházím ji zcela v pořádku. Nejenže všichni
mají dost k jídluQa střechu nad hlavou-ba
dokonce většina může počínat s dobrou penzí
a má, což je dnes velmi důležité, zaměstná
ní, které jim vyhovuje. Zajímavé jg, že me
zi nimi nejsou ti, kteří by měli důvod k
zoufalství, nako například matka, která ze
šesti dětí čtyři ztratila, a přesto nezoufa
la. Naopak nejpočetnější jsou takoví, kteří
by s přihlédnutím ke své situaci mohli žít
naprosto bez starostí-a právě ti jsou nejvíc
náchylný upadat do beznaděje. Tuto malomysl
nost zdůvodňují starostmi, které jsou jen
vzdálené, všeobecné, často přehnané nebo
uměle vykonstruované. Mnozí
mladí lidé říkají:"Nemám odvahu
do života, stejně může přijít
atomová válka a je všemu konec!"
Jiní říkají:"...všichni myslí jen
na vydělávání peněz..."nebo:"když
je to tu všechno tak těsné..."ne
bo"... i tak budou jednou všichni
bez zaměstnání". Jiným se zdá je
jich situace k nevydržení, proto
že se snacha do všeho míchá-protož-e manžel odmítá být při tom

porodu potomka)-protože šéf jednou udělal
ní nevrlou poznámku. V každém případě jsou
to často situace, které život neohrožují;bud se
týkgjí budoucnosti, nebo patří k obvyklým prob
lémům, kterým je člověk často, i když nečekaně,
vystaven.
PROČ SE DNES CÍTÍ LIDÉ NATOLIK ZBAVENI ODVAHY,
že z toho vyvozují naprostou resignaci, k níž
se často přidá myšlenkana ukončení sebevraždou?
Tato myšlenka se stává naléhavější, uvédomíme-li
si, že v době, kdy se Němcům skutečně tak špatně
vedlo jako zřídkakdy v dějinách-totiž po prohra
né II.světové válce-že tehdy byla ztráta odvahy
u tak velkého množství lidí nezvykle řídká. A
přece tehdy byla budoucnosti skoro pro všechny
naprosto nejistá, mnozí neměli co jíst,kde spát
a bydlet. Nesčetné ženy byly bez mužů, bez je
jích ochrany a pomoci. Ale místo zoufalství se
dostavilo přímo dynamické budovatelské úsilí.
Nejlepší studijní výkony podával i právě studenti
poválečné generace, jak potvrzují dnes emeritní
(penzionovaní)profesoři."Nejkrásnější student
ské večírky jsme slavili v letech 1945 až 1956"
vzpomínají s povzdechem dnešní šedesátníci a
sedmdesátníci.
PROČ TATO
PARADOXNÍ REAKCE?
Pro psychologa to není nic nečekaného, jak uka
zují i dnes jiné příklady: když v některé oblas
ti v Indii vypukne hlad, neklesá’ odvaha do živo
ta natolik, aby se rodilo méně dětí, naopak,od
mítá se antikoncepce, počet dětí se ještě zvýší
zatímco u nás mladé ženy při poklesu odvahy do
života odmítají děti rodit.
Nenáročná radost ze života existuje zřejmě prá
vě v těch oblastech třetího světa, kde panuje
nedostatek. Každopádně je množství sebevražd v
tak zvaných bohatých zemích mnohonásobně větší
než v tzv.chudobných. Anebo při své"chudobě"nejsou snad tyto země tak chudé? Není naše snaha
přinést jim naši techniku snad dokonce nezodpodvědným danajským darem?
Co jsme řekli, z toho můžeme dělat dílčí závěry,
které by nám umožnily méně trpět v našem životě
malomyslností? Na základě těchto příkladů dojde
me k závěru, že realistické zdůvodnění-jako je
příklad s atomovou válkou-pro vysvětlení malomyslné ochablosti mladých nestačí. Často si to
namlouvají sami, protože jim to bylo jinými na
bídnuto jako omluva. Díváme-li se ale pozorněji
do minulosti, zjistíme, že ona malomyslnost už
tu byla, než se ji podařilo nějak zdůvodnit.
Příčinou je spíše nedostatečná otužilost k ži
votnímu boji, zhýčkání nesprávnou výchovou a ne
spokojenost z nadbytku. Už malé těž
kosti v životě a trochu tvrdší po
žadavky na jedince se prožívají ja
ko nadměrné a vzbuzují nelibost.Pře
vzít odpovědnost v míře, která zna
mená ovšem námahu, v době, kdy se
nejedná o ohrožení života, znamená
mnohem větší zátěž, než dokázat se
radovat z nejobyčejnějších věcí v
přestávce mezi oběma nálety leta
del za války.
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RADOST ZE ŽIVOTA

Z ČEHO ROSTE RADOST ZE ŽIVOTA?
Mezinárodni společnost pro lidská prá
Dítě musí mít pocit jistoty. Vědět, že u rodičů je
va vyzvala Turky, aby zachovávali v ze
mí náboženskou svobodu a chránili jiná,',
bezpečné. Má-li dítě jistotu, je jeho růst k cha
věřící občany. - Katolická i evangelická
rakternímu člověku mnohem rychlejší, bezpečnější
cirkev kritizují masopustnf plakát vys.
a bez velkých výkyvů. A radostnější!
"1 Q
školy v Merseburku jako rouhavý. Uka
Trpí-li dítě poruchou citů, život ho netěší,
zuje na kříži přibity pár pří pohlavním
bud útočné, nebo lhostejné, zasmušilé, příliš kri
styku.- Válka v Angole zavinila v měs
tické, neusměje se - spíš se vysmívá - a to s ním
tě polío epidemii-rozšířeno dětské
roste až k dospívání -možná až do smrti. Protože
obrny v neslýchané míře. Kdyby to trvato
takové dítě nemívá úspěch, i kdyby bylo sebe
ještě 10 let, byla by tato oblast úplně .
zničená. Kromě toho se stále bojuje v Koni inteligentnější, brzdí ho pocit nejistoty, naná
gu a Namíbíí proti epidemii nemocí, podobí se o koho opřít. Později se dost často taková man
né ebole, resp.proti hlízovému moru. V
] želství rozpadají, a má to vliv i na jeho děti.
Etiopii, v Kongu, v Mozambiku a Nigérii < VÝCHCVA MÁ DÍTĚTI POMÁHAT - ODSTRAŇOVAT PŘEKÁŽKY.
je stále problém malomocenství.-Podle lon-i Často je i pro dospělého těžké, odstraňovat překážky, najít správné odpovědi na problémy a otázkykého Dunday Telegraph se do r.40
rozpustí velké ledové plochy v některých] natož pak pro dítě, které pomalu vstupuje do svě
oblastech, budou-li se rozpouštět tak, ja-j ta problémů a otázek. Ne všechny se vyskytují v
ko ted. Také ledovec, který napájí řeku i dětství, ale je-li dítě dobře vedeno, i jako dospě
Ganges v Indii se už za 50 r.ze třetiny ] lé i bude vědět rady. V dětství mu musejí ovšen
rozpustil, stejně Indus a Bramaputra vyl rodiče a vychovatelé vůbec správně pomáhat. Ne
schnou za 70-80 r. Netýká se to pólu.
j stačí mávnout rukou a prohlásit, že je to hloupost,
Na svátek Zjevení Páně vysvětil sv.Otec ]
že se to časem vyřeší samo nebo dokonce mu říct,
12 kněží na biskupy, takže stoupnul počeť
aby neotravovalo hloupými otázkami. Problém, kderý
biskupa.které sám vysvětil, na 200.-19.1. ]
se hned nerozřeší-a to zdravě-zanechá na dětské
řekl při hovoru v rozhlase předs.němec
duši hlubší nebo povrchnější jizvu. Problémů a
ké bisk.konference:"Potřebujeme silného j
papeže. Pak by měl 111. Vatikánský koncil] hlavně překážek má dítě dost. Potměšilý kamarádsmysl." Novináři to pochopili tak, že vy-] jak se k němu chovat? Neúspěch ve škole-jak jej
zval papeže, aby odstoupil. Proti Lehmarý změnit v úspěch. Nespravedlnost učitele-jak to dí
novi se postavil kard.arcib.Meisner z Ko-] těti vysvětlit? Posměch starších dětí-co s tím?
■"Cože, ty ministruješ? Máš o kolečko v hlavě víc?"
lína:"Tohoto^charisma(mimoř.dar Ducha
"Tedy já se na to vykašlu, kdybych měl mámě pomá
sv] se nemůže papež zříci." - Teolog z
Wuppertalu-Německo-Th.Sodíng předhodil
] hat při...""Ty si necháš od rodičů všechno líbit?
vydávali Spíeglu R.Augsteompví, že jeho ] To já jim ukážu, kdo je pánem v dcmě!" Příkladů z
nový"bestseller":Ježíš, syn člověka-doka-\ itelevize i z ulice je víc než dost. Jak tím má
zuje nevědomost autora. "Kdo dnes ještě ; : dítě proplout, když mu maminka či otec nepomohou?
zastupuje názor, ze zmrtvýchvstání je ne-, ;Dnes je výchova dětí mimořádně těžká, ale kdo dítě
udržitelné, ukazuje že je historicky, pří. !má, je jak před ním, tak před Bohem odpovědné.
rodopisně a psychologicky"slepý".píše
j POCIT VLASTNÍ HODNOTY!
Sóding v Christ ín der Gegenwart.-Jorg
Haider, předseda FP v Rakousku, se 9. ] i Dítě musí vědět, že je důležité. Nepovšimnuté či
ledna zasadil, aby ve Štýrsku zůstaly kří i dokonce ponižované dítě nevyroste v správného člože ve školách. Kritizoval socialistickou
•věka. Musíme se zajímat i o to,oč se zajímá dítě,
akci"kritických"žáku, kteří chtějí kříže
:i když to vypadá nedůležité. Vidí-li dítě broučka
odstranit. To media zamlčují.-V Německu
i a hned po něm sahá, je důležité mu vysvětlit, proč
se zvětšuje počet konkubínářů. Žijí tam
i to dělat nemá. Směje-li se při pohledu na hádku
asi 3 mil.páru bez oddacího listu. Po
; dospělých, i zde mu musíme ukázat správný postoj,
řádných manželstvích(55%) a třetině osa i Humor rodičů mu pomůže také, ale ne výsměch!
mělých! 23%),tvoři konkubínáři zbytek oby-* :
Podle P.FZanagana.
vatelstva.-Na 42.mezinárodní pouť vojá
ku a vojaček do Lurd chce přijít na 14Qtr
sic zaměstnanců u vojska z 30 ti národu.
Bude 13.-23.května a zúčastní se jí vždy
švýcarští vojáci.- V Belgii se mohou za
psat u oddacího úřadu první "manželství''
homosexuálních páru.Mají všechny nájemní
výhody jako normální manželě-s výjimkou
daňových a sociálních práv.-Josef Jami(27)
šteylerský misionář, je první zavražděný
řeholnik r.2000. Neznámi ho utloukli na
pobřeží Flores-Indonézie.
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[rány v dětství úplně zapomněla. Měla velký
[úspěch ve studiu, pak šťastné manželství-a
[tento pocit jistoty zneutralizoval dřívější du
V dětství a v mládí, kdy se tvoří charakter
člověka, je dětská duše a duše mladého člově ševní otřesy. Vypadalo to, ž'e tento stav potrka vystavena velkým nebezpečím. To Je názor [vá do smrti. A přece stačil nepatrný podnět,
všech solidních hlubinných psychologu a psy- < [aby spálil všechny pojistky, které ji dosud
choterapeutu. V té době je složení duše mladé [chránily před duševní poruchou.
ho člověka tak křehké, že otřesy nebo zaned
[Tento případ nám ukazuje, jak nutná je duševbávání mohou zanechat v jeho duši někdy hlubo
[ní hygiena hl.v dětství a v mládí.
ovšem
ké stopy. Kdyby se rodičům a vychovatelům
[nutná po celý život. Je také velmi důležité,
podařilo chránit duši až do věku 17-18 let,tak
[aby i rodiče, vychovatelé - a zpovědníci-resp.
by jistě pozdější otřesy nenapáchalytolik škod.
[duchovní rádci byli naprosto duševně zdraví.
To se však dosud nepodařilo a vyhlídka, že by
[Prostě všichni, kdo mají vliv na dítě a mladése stav zlepšil, je stále menší. Proč? Dnes se
[ho člověka.
pečuje víc než kdy jindy o zdraví těla, ale o
[Jemné, něžné, lehce zranitelné povahy, které
zdraví duše se skoro nepečuje. Duše však mu
[prožily nešťastné dětství-musejí na svou du
že onemocnět stejně jako tělo. Proto se i ona
ševní rovnováhu a zdraví víc dbát, než druzí.
musí chránit před onemocněním.
[U nich se buduje duševní rovnováha zvlášť
[obtížné. Je to těžké proto. Že jsou jakoby ve
NEBEZPEČÍ NEURÓZY U DOSPĚLÝCH.
[vězení svého strachu, lehce si namlouvají, že
Často prožije dítě nebo mladý člověk v mládí
[se jim vede dobře, že je všechno v pořádku
otřes-nebo mu něco důležitého pro život chyběl [a snaží na to těžké, co prožili, zapomenout,
lo-v dospělosti už o tom skoro neví. Zapomene.! [místo aby duševní ránu vyléčili.
Na pohled je psychicky vyrovnaný. Jeho životě [Ovšem i ti, kdo se-právem-považují za silné a
ní podmínky jsou tak příznivé, že na trauma- ! [vyrovnané, si musejí dát pozor na duševní hy
duševní úraz-skoro zapomněl-vymazal se.
gienu. Nikdo nemůže přísahat, že je naprosto
Ovšem mýlí se, jestliže si myslí, že je proti nái [obrněný proti všem otřesům, že jeho podvědo
sledkum této rány odolný.
mí je zdravé, čisté, že všechny konflikty dob
V dospělosti či dokonce ve stáří, muže utrpět
ře vyřešil.
další duševní úraz-snad docela nepatrný-a na- [Je tu další nebezpečí - že člověk je péčí o du
jednou-k úžasu celého okolí-tato rána vybuch ševní zdraví přímo posedlý.
ne.
[O duši se musí pečovat rozumně Jako se však
PŘÍKLAD: Renata je v manželství vyrovnaná [nedá zaručit zdraví těla, nedá se zaručit ani
a šťastná. Touží však po něžnosti-to její man-! zdraví duše. Vzdor všem bezpečnostním opat
žel ví. Usne například jen tehdy, položí-li
řením a snahám, jsou možná i nepříjemná pře
hlavu na ramena svého muže. Ten to považuje kvapení- např. při mimořádně silném otřesu.
za důkaz její lásky k němu.
[Jako tělo, má i duše svá citlivá místa. I duše
Co se jednou stalo? Spatřila svého muže v ži [má"kuří oka" a když někdo maně na ně stoupvém, veselém rozhovoru se svou přítelkyní.
[ne, duše zasténá.
Trochu ji to ranilo, ale to nepovažovala za dů [Velká ochrana před duševními poruchami je
ležité, protože věděla, že ten rozhovor byl na [dobrá sv. zpověď u zkušeného, moudrého kněprosto nevinný.
[ze. Ta také zmenšuje nebezpečí neurózy.
Jenže její chování se najednou začalo měnit.
[A ovšem i denní zpytování svědomí.
Např.nemohla snést jejich byt. Přestěhovali se,
P.I o nace LEPP:Hudená duše.
ale ani v novém bytě se necítila dobře. V noci 1
se probouzela s pocitem, že nezavřela plynový ĚCO NOVÉHO VE SVÉTÉ]
kohoutek-ale v kuchyni zjistila, že kohoutek je R.2000 přetahuje jak poutníky-je jích víc,
než se o čekávalo-ale i podpůrce-sponzory. Tuv pořádku. Když její muž nebo děti se včas
nevrátili, už si ve fantazii malovala nejhruzrínská fa.Fiat dodá snad Vatikánu 100 přepycho
nější neštěstí. Celo se jí zapotilo, chvěla se a
vých limuzín pro čestné hosty u papeže. Kon
drkotala zuby. Její strach byl neopodstatněný,
cern Telecom Italia investovala milión
ale děsivé předtuchy nemizely.
dolaru na stavbu nové telefónni ústřed
Začal jsem ji psychoterapeuticky vyšetřovat.
ny Vatikánu, takže se umožnilo rychlé
Zjistil jsem, že Renata prožila ve věku
spojeni s celým světem jak telefo
13 ti let rozvod rodičů. Zmateně se
nem, tgk Internetem.-Přes polovina
rozhodovala, s kterým z rodičů má žíta
rodičů ve velké Britanii chce,aby
Otce milovala víc, ale uvědomovala si,
se ve školách zase povolily těles
že matku také potřebuje.
né tresty. Dvě třetiny si stěžují
Navíc ji potkal další otřes. Přítel
na pokles kázně ve školách za
druhého manžela se k ní začal cho
posledních 10 let. - K^estanské
vat sprostě. Z toho byla dlouho ne
církve ve V.Britanii se zmenšu
šťastná.
ji, týdně vystuduje hl.z angli
kánské církve 2000 anglikánů.
Ovšem od patnácti let byl její život
R.2016 zbude prý 1% anglikánů.
tak šťastný a zajímavý, že na tyto
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JAK SE DÍVA' ŽID NA JEŽÍŠE KRISTA
7.května m.r.zemřel v Jeruzalémě Shalcm Ben
Chorin ve věku 85 let. Kdo to byl a proč mu
chceme věnovat tuto vzpomínku?
Ben Chorim byl žid, Narodil se r.1913 v Mni
chově a jmenoval se původně Ftitz Rosenthal
Za nacistické vlády v Německu byl několikrái
zatčen Gestapem; v roce 1935 emigroval do
Palestiny, kde změnil své jméno na Shalcm
Ben-Chorin. "Shalcm" znamená česky "mír" a
"Ben-Chorin""syn svobody". V Jeruzalémě vy
učoval filosofii a dějiny židovství; uveřej
nil mnoho knih.
Pro nás katolíky je Ben-Chorin známý a vý
znamný především proto, že usiloval o dialoc
a o dorozuměni mezi židy a křesťany. Za tím
účelem napsal též knihy, věnované ústředním
postavám křesťanské víry. Je to trilogie
"Bratr Ježíš"/1970/, "Pavel"/197O/ a 'Matka
Mirjanť/L 971/. Xšechny tyto knihy mají podti
tul:’^ židovského hlediska".
Při četbě těchto knih je možno vidět, že Ber
Chorin znal dobře dějiny křesťanské teologie
ké literatury o Kristu Pánu a Panně Marii a
o svátém Pavlovi.
V tomto článku se omezíme na to, jak se BenChorin dívá na Krista Pána v knize"Bratr Ježíš-Nazarejec z židovského hlediska".
Ben-Chorin upozorňuje, že v této knize ne
chce líčit život Ježíše, ale podat jeho ob
raz, a to z hlediska, jak jej vidí on žid.
A jak ten pohled na Ježíše vypadá? Ben-Chorin píše:"Ježíš je pro mne věčný bratr, ne
pouze lidský bratr, ale můj židovský bratr.
Citům jeho bratrskou ruku., která mě bere,
abych ho následoval." A jak chápe Ben-Chorin
tuto výzvu k následování Ježíše? Jak se dívá
na tuto bratrskou ruku? Ben Chorin říká: "Ne
ní to ruka Mesiáše, tato ruka poznamenaná
jizvami. A není to určitě božská ruka, nýbrž
lidská ruka, v jejich liniích je vryta nej
hlubší bolest."
A d áLe vysvětluje:"To mě, žida, odlišuje od \
křesčana, a přece je to táž ruka, kterou
\
jsme dotýkáni. Je to ruka velkého svědka víry v Izraeli. Jeho víra, jeho nepodmíněná, [
jeho plná důvěra v Boha Otce, jeho ochota • ]
podrobit se zcela vůli Boži, to je postoj, i
který nám Ježíš svým životem ukazuje a kterýž
nás, židy a krestany, může spokojovat: víra I
v Ježíše nás spojuje, ale víra v Krista nás '
dělí. "To tedy znamená:Ježíš je i pro židy ;
velkým, významným svědkem víry v Boha,ale
j
není vykupitelem ,j čk v něj věří katoli ck á ]
Církev. To je pochopitelné z hlediska židov-j
ské víry a tradice. Je však pozoruhodné, jak |
se Ben-Chorin snažil spojit postavu a učení !
Ježíše Krista a křesťanskou víru s kořeny žij
dovského náboženství.
<
Ben-Chorinovi byl za dialog s katolickou
<

Církvi udělen též čestný doktorát katolickou
teologickou fakultou v Bonnu, v Německu. A též
protestantská teologická fakulta university v
Mnichově ho vyznamenala tímto čestným titulem.
Josef BENÁTEK - Novy život, 1999/12
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115.1 .t.r.otevřela skupina satanistů v dánském
»městě Tvedu ďábelský templ. Jsou v něm rouha»vé obrazy, např:Satan-oheň, Lucifer-vzduch J_eJvlatan-voda a Belial-země-a "oltáře". V hl.městě
| Norska Oslo smějí prý duchovní muslimu z 18 ti
»mešit vyvolávat veřejně k modlitbě, ačkoliv z pul
»mil .obyvatel je jen 36.000 muslimů. -Odborníci zjě
Istili, že zlomek papyru, s textem Dopisu sv.Pavla
* židům z pátého století není nejstarší text-jak
tse tvrdilo. Nejstarší je podle biblisty Romana
tKuhschelma opis v Irsku, resp.v Michiganu Chestef
[Peatty-papyrus
P.46.Je v něm skoro celý dovíš
’z asi r.200. Také v Londýně a ve Florencii jsou
'opisy dlouhých odstavců tohoto listu z 3-či 4.st.
'Celý dovíš je v kodéru. Scnajském a kodexu Vatikán
)ikém z 4.st., stejné 1 kodex Alexandrínus a Ephrae
}mí resctiptus z 5.st.V samé Vídní jsou pergameny
í kodexu P 0227 a P 0028 ,stýré opisy listu Židům.
! Nejméně 50.000 jihosudáncu, hl. křesťanu a poha!nu, je v koncentračních táborech arabsky mus
limského severu., kde se musejTpodrobit muslim
ské převýchově-sděluje Křesťanská mezinár.spo
lečnost. Sudan je největší země Afriky, má jen
i 34,4 mil .obyvatel, patří k nejchudším zemím^ hl.
[příčina je občanská válka a četná sucha. - Ve Vel.
•Britanie roste počet matek, které opustily své
•děti, v posledních třech letech se počet ztrojná'sobil.
Úřady hledají 52.000 matek, které se už
o dětí nechtějí starat. -Proti výbornému časopisu
Vobiscum, který vydává arcib.Haas v Liechsteinu
začala media ostrou kampaň.-Holandské úřady chtě
jí v budoucnu občany í policii informovat, kdyko
li přijede do země hanobítel dětí, jméno a adresu
ale nesdělí. V zemi se tvořý občanská sdružení,
která chtějí proti, hanobítelum děti bojovat._____
Přes 500 muslimů v Iránu chce prodat jednu ledvinu a za peníze zaplatit vraha spisovatele Salmana Rushdiho, odsouzený v nepřítomnosti r. 1989 v
Teheránu k smrti.-Návštěvníky Benátek budou hlí
dat videokamery. V historickém středu města a v
okolí chrámu sv.Marka jsou prosluléhé kostely a
paláce, které"navštěvují" zloději.-Četné ženy z
Kosova byly při útěku Srby znásilněny a porodi
ly. hl začátkem r.2000 děti. Jedná se o 10.00020.000 žen. "Děti hanby"to budou mít v budoucnu těžké, mnohé jsou i s matkami v siročincích.
Prozatímní ruský pres.Vl.Putín prohlásil, že země. která zapomíná na svou minulost, nemá budouc
nost. Náboženství a kultura jsou základní hodnoty
společností.-V květnu se má promítat v Cannes
film japonského režizera Nagisa Oshima(67) Gohatto( Odpuštění} o samurajských bojovnících-homosexuálech. Uníf.prof.Mlynářek ve Vídni opustil Cír
kev, bojuje proti ní. V Internetu měl před
nášku "Napomenutí pro miliony obětí Církve"
o jejích surovostech.-Čína a Rusko chtějí
vojensky spolupracovat. Ostře kritizují USA.

a mnoho na ní nezáleží; sedm měst se za starápřelo o čest, které z nich je kolébkou nesmr
telného pěvce Homéra. Přesto část naší veřej
V posledních letech vzrostl zájem o osobnost
nosti byla zjištěním omylu o Husově rodišti
Mistra Jana Husa. Od samého začátku o něm
psala spousta odborníku í neodborníků, přívelmi nemile dotčena, a chápeme, proč. V šu
nlvca í odpůrců, ale uvedeme jen několik má mavském Husinci se ukazuje rodný domek s pa
mětní deskou a vedle něho stojí protestantská
lo jmen, z jejichž solidních děl čerpal
P.Blažej páček ve svých CS.DEJINÁCH. Il.vyd. modlitebna. Část domku koupil Pražský Sokol.
z X.IQ48 zabavili komunistéf ale nakladateli R.1869 se tam za velké účasti oslavovalo 500 tl
se podařilo zachránil několik výtisků. R.Há leté výročí jeho narození. "Husova světnička"
ček bul profesor dějin yia teol. fakulte v Pra je plná věnců, návštěvníci se zapisujído pamět
ní knihy a nelítostně řeží třísky z almárky, v
ze, jezuita. Čerpal z děl J.Pekaře, J.V.Siníž měl student Hus knihy. V 16.a 17.století
máka, K.Kwfty, ^.Denise, V.Chaloupeckého a
se používalo třísek proti bolení zubů. V Husin
mnoha jiných odborníků. Kde se Hus narodil?
Hus se narodil asi r.1371, a to ne v Husinci ci prý hořelo, kdykoliv husitský rodák bylnc
svěcen na kněze. Na cestě do Prachatic je J-0
u Prachatic, jak se tvrdilo, nýbrž v Husinci
skála a na ní se ukazoval otisk hlavy, jejž tam
u Klecan. Spor, který se o tom vedl, vy
zanechal student Hus, když na cestě domů
zněl s velkou pravděpodobnosti' ve prospěch
tam
unavený odpočíval, a celý skalní oblouk
Husince u Klecan. Eneáš Silvio de
prý má podobu vousaté tváře Husovy. Tedy
PiccolominyíPius lljnapsal. Že pocháhotové poutní místo, které tradice obetkala le
zřtex villa Hus",tj.ze vsi Husinec. Ji
gendárním předivem, cil mnoha poutníků, kteří
hočeský Husinec byl městečkem s trž
se ve skrovném pokojíku cítili ovanuti duchem
ním právem a takové osadě říkají kro
velkého reformátora. A nyní na základě údajů,
nikáři vžy oppidun, ne villa.
jež
zanechali katoličtí kronikáři, věda
tuto
Když M.Konač z Hodiškova r.1510 vydal Syljihočeskou pohádku vyvrací, usvědčuje Husovy
viovu "Českou kronyku" leccos v překladě
ctitele z klamu a husitskou svatyňku jim do
opravil, zvláště pro ostré výrazy proti hu
, základu boří. Dějinná Nemesis (řecká bohyně
sitskému kacířství volil obraty nezávadné;
ale údaj o jeho rodišti nechal nezměněný že odplaty I nespí. Zlovolní lidé před krátkém se
zrovna ostře sápali pro mylný letopočet na papodle"vesnice Hus"jméno přijal.
Nově objevené prameny zprávu Sylviovu po ; pežskou bulu, Jíž byl sv.Jan Nepomucky r.1729
tvrdily. Nibling, opat kláštera v Ebrachu u prohlášen na svátého. A nedlouho poté jim byl
Bamberka, jenž byl v Kostnici členem komise dokázán omyl dalekovětší.
Husinec klecanský mel jen tři poddanské used
vyšetřující Husa, napsal o něm, že je narolosti a byl majetkem svatojirských řeholnic.
zen"ex Villa Bohemiae prope Pragam, quae
Při přetřásání této otázky se poukázalo na to, že
dicitur Huss",v české vsí blízko Prahy jmé
Hus se narodil na úpatí Levého Hradce, jež
nem Husinec. V Ebrachu zemřel opat a tři
na druhé straně Vltavy strmí do výše. Levý
mniši, kteří se do Ebrbachu uchýlili, když
byl nepomucký klášter, kde žili, husity zni Hradec je nejstarší knížecí sídlo, v němž Boři
čen, takže kronikař Nibling dostal zprávu oc voj vystavěl první křesťanský kostelík, tam
byl první syn národa, Slavnikovec Vojtěch .
svědku přicházejících z Cech.
zvolen za biskupa české církve.
Také brněnský augustinián Jaroslav Haura,
rozený v Týnci nad Vltavou, v kronice psa BLAŽEJ RACEK: ČESKOSLOVENSKÉ DEJINY,í I.vyd.1948.
né r.1744 o Husovi poznamenává, Jan Hus
j n
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rodem Cech ze vsi Husince nedaleko Prahy.
Mimoto vypráví, že sám byl r.1722 v jeho ro Vyznám neděle nespočívá jen v nedělním klidu,
dišti a na na'vsi viděl kamennou podobu hus} hlavní je díkuvzdání-eucharistie, účast na obě
ti mše sv. Je to názor církevního histoiika prof
Konečné Meisterlin, měšťan norimberský,
svědčí ve své kronice r.1488, že Hus pochá M.Liebmanna ze Štýrského Hradce na studentském
zí ze vsi Hus od chudých rodičů. Též je jis dni na téma: Sedmého dne budeš odpočívat.-Aby
té, že Hus jako hoch studoval v Praze. Do se zastavil hrozivý úbytek věřících na mší sv..
žádá profesor od katolických organizací silněj
sud jeden vrch u Husince klecanského se
jmenuje"Na kazatelně", na němž snad Hus li ší podněty. Má se zastavit zesvětačení.-\l dopi
du kázal, když opustil Prahu. Na Kralupsku se všech křesťanských církvi presidentu Izraele
hoši zpívávali:"Nedaleko Prahy stojí Husinec, Ezeru Weizmanovi znovu ostře kritizuje latinský
partiarcha Jeruzaléma Michel Sabbat povolení me
kde byl zrozen Jan Hus, český vlastenec."
Augustin Sedláček, v českých dějinách vel šity v Nazaretě. Vatikán upozorňuje také na ne
ká autorita, jednou v důvěrném rozhovoru ve gativní účinky na plánovanou návštěvu papeže
Inářském klášteře prohodil:"My, čeští histo v tomto roce. Mluvčí Vatikánu Joaquin Navarrorikové víme,, že Hus pocházel ze zchudlé ze- Valls sdělil, že rozhodnutí pro stavbu mešity
manské rodiny, a to z Husince u Prahy; ale zneklidňuje jak vatikánský sekretariát, tak ka
tolickou Církev v Jeruzalémě. Sv.Otec s touto
nemůžeme s tfm na veřejnost, protože by
kritikou souhlasí._________________________________
nás národ za to... utloukl.“

КОЕ /Е flARODIL ПН/TR JMI HU/?

Sama otázka o sobě je podřízeného významu. CIZÍ DUSE-HUSTÝ LES.- Ruské přísloví.
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Islámští duchovní vyzvali země Blízkého Mý-\
chodu, aby nekupovali Coca-Colu, protože
název nápoje v arabštině muže znamenat výz;
vu"Ne do Mekky",informoval izraelský deník;
h^aariv. Zástupci firmy, duchovních a arabísj
tu v Jordánsku připravuji' řešení problému. ;
Zdá se, že se spis jedná o konkurenční boj,:
protože dozy Coca-Coly se vyrábějí v pales-i
tinském Ramallahu a ne v Jordánském královi
ství. - Ka£o£Zcfeíý rozhlas Proglas v Brně osla-\
vil 8.12.m.r.4.rok od svého v(/-óZ£ánZ.-Gener.j
prokurátor San Salvadoru Belísario Artiga j
oznámil, že se nebude obnovovat vyšetřovák
ní zavraždění 6 jezuitu 8 vojáky na uníversii
tě v hl.městě; prokurátor poukázal na genen
amnestii r. 1993( vražda se stala r. 1989); za í
vraždu bylí odpovědni dva důstojníci._______ j
Rozhlasová stanice Deutsche Welle v Kolíně ]
n.R.ukončila 31.12.české, slovenské, slovíns-l
ké, j anenské a španělské vysílání. Vysílala om
'I.I962.-K svěcení vlasteneckých biskupů v <
Cíně-bez povolení sv.Stolce-v Pekingu, řeku
mluvčí sv.Stolce J. Navarro-Valls, že sv.
<
Stolec byl překvapen a zklamán, protože z «
obou stran se volá po normalizaci vztahů,
i
Nás to nepřekvapilo, na komunisty není spo-S
lehnutí, dělají, co prospívá"straně a vládě"J
bez ohledu na sliby.Z 10 mil.katolíků patří" |
asi polovina k pronásledované Církvi a potok
vina k vlastenecké.- (/ Polsku vzrostl počet |
semínaristů o 2,5%. Do 1. roč.vstoupilo
|
1041 mladých mužů. Celkem se na kněžství p>u|
pravuje 4.820 studentu. Vatikán odmítl novýi
anglický překlad mešních textů, pořízených |
v Anglii. Jsou často velmi vzdálené od závaa
né latinské předlohy. Tyto texty měly
přijmout anglický mluvící země, hl.USA, V. |
Britanie, Austrálie, Již. Afrika a 7 dalších. |
Když byl nynější iztaelský president minis- |
twn, píevzuč v letech 1988-‘943 od
ského milionáře R.Saroussiho nezdaněných
|
450.000 11$ dolarů.-Tisk. kancelář slov. bisku-$
pu se slovenskými jezuity připravila
pro Inten.net duchovni cvičeni: At Home
|
uiith the Spirit. Přestné datum vystláni
neni dosud známo. V Již. Koreji si založili
"Sdružení osob bez přístřeší." Bude to odnož|
Charity s cílem, pomáhat nezaměstnaným bez|
stálého bydliště, aby se zapojili do společen-|
ského života. V Soulu žije přes 3.500 tako- |
vých osob, spí v podzemní dráze nebo v bíc|
n^ch komůrkách, kde musejí platit za nocleh|
půl dolaru. Největším problémem těchto lidí |
je, že je život nezajímá, nestojí o zaměstná- |
ní a pod. ztratili už naději.-Býv.předseda |
KDU Joóe^ Lux.(43) ,zemřelv Seattlu, ne v P^.a-|
ze. Po těžké operací by sotva mohl nastoupit^
10 ti hodinovou cestu letadlem s přestupem |
do Prahy. Měl 2 syny a 4 dcery. Podrobil se |
transplantaci kostní dřeně, operace se po- |
vedla, ale po ní nastaly komplikace. R.l.P. |
V komun, Žaláři byl nejdéle kard.Mikel Káli- |
gul z Albánie - 44 let.

Izraelská policie zadržela v Betlémě a v Jeruza
lémě na Olivové' hoře 21 cizích náboženkých fa
natiků sekty Domu modlitby a Šalomounova chrá
mu, z nich bylo 17 Američanů. Chtěli tím usnad
nit druhý příchod Krista pomocí násilí a hro
madných sebevražd. Policie dává pozor na apo
kalyptické skupiny blízko Olivové hory, kde se
podle tradice má zjevit Kristus.- Vatikán žádá
přestup ke všem posvátným místům v Betlémě,kte
rá muslimové ohrožují.-T. ledna zahájil Václav
Vaško výstavu Kardinál Tomášek. Konala se v
kavárně U zlaté rybky v Křesťanském centru
Již.Města, rrtodlenická ul., a trvala do I6.I.H0vořilo se také na téma Špioni ve Vatikáně, 10.1.
1.1.otevřel sv.Otec sv.bránu v bazilice P. Marce
Sněžné(Sta Maria Maggiore). Poslední bránu otev
řel při zahájení týdnu modliteb za jednotu křeslánů 18.1. Poprvé v dějinách otevřel papež
všechnu Čtyři brány, normálně otevírá jen bránu
и sv .Petra.-Dílo sv. Bonifáce! apoštola Německa)
podpořilo 14 ti mil.marek obrodu v německých
oblastech sev. Evropy a baltických států, kde
žijí Němci, 3,4 mil.v Dánsku, Norsku, Švédsku
Finsku a miliónem Estonsko a Lotyšsko.________
Kaple na letišti ve Fiumícino v Říme je místo.
kde mohou věřící také získat odpustky sv.roku.
Také v Olomoucké diecézi se konala 5.-.6.1.
na výzvu arcib.J.Graubnera Tříkrálová sbírka
s koledou chodily skupinky čtyřčlenných osob,
tři králové a charitní pověřenec. Zazpívali kole
dy a poprosili o příspěvek pro chudé, a to ne
jen v domácnostech, ale i na ulicích. Polovinu
peněz dostanou rodiny s dětmi a staří lidé v
CR, polovinu zemé-vétšinou muslímské-ktere' byly postiženy zemětřesením a j.katastrofami._____
Televizní přenos při zahájení sv Roku papežem
v bazilice sv.Petra sledovalo asi 1.5 miliard
osob. 84.000 osoby měly vstupenky do baziliky,
před ní bylo na 50.000 osob. -Biskup Lehmann
z Mohuče v Německu stále hledá možnost, jak
obejít papežské nařízení, týkající se katolických
poraden pro těhotné ženy, poradny patří do
státního systému, který je i podporuje finačně.
Křestané Vel.Britanie protestují proti tomu,Že
rozhlasové stanice nechtějí vysílat modlitbu sv.
Roku od Clijja Richarda. Je to Otčenáš na melo
dii známé lidové písně. -Gallupův ústav zjistil,
že jen čtvrtina obyvatel Izraele zná datum vá
nočních svátků-jsou to hlavně křesťané. Jinak
je tam nejoblíbeně|ší římsko-katolická Církev.
Ve Vých.Timoru našli zaměstnanci OSN v jednom
jezeře 6 mrtvých. Zdá se, že jsou to obětí ma
sakru v kostele v Líquíci. -Protože mnoho oby
vatel Evropy tloustne, šíří se některé nemoci,
např.srdeční, cukrovka a j. Tím se zvyšují vý
daje nemocenských pokladen, proto zjišťují od
borníci, jak tuto epidemii odstranit. Připisuje
se to vzrůstajícímu blahobytu-vzdor nezaměstnanosti-které např.ve Švýcarsku ubývá. Neza
městnaný dostává podporu dva roky, pak musí
vzít jakékoliv zaměstnání, i když neodpovídá- je
ho vyučení nebo vzdělání. Očekává se, že příš
tí generace bude na tom s tloustnutím hůře.Pak
roste i požívání omamných iedB prostituce ap.

STVOŘIL VESMÍR BŮH?
Od dob Daru)ina/18O9-1882/věda nesmírně po-:
kročila. Co o samovolném vývoji věcí a ži
vota říká americký vědec A.C. Morrison?
1. MATEMATICKY se dá dokázat, že vesmír
stvořil nesmírný budovatelský duch. Důkaz?:
Zamícháme-li mince od 1-10, je pravděpodokr
nost, že vytáhneme zase po sobě 1-10 asi ;
deset miliard. Proto je vyloučeno, aby ži-j
vot na zemi vytvořila náhoda.
Země se otáčí kolem osy 500 km za hodinu. ;
Kdyby se otáčela 150km/hod. slunce by vše
;
spálilo a dlouhá ngc by vše zmrazila. Slun-í
ce má teplotu 6000 . Země je od něho vzdá-:
lená tak, aby žár zahříval, ale nespálil, i
Kdyby vydalo jen půl záření, zmrzli bychom:
kdyby dvakrát tolik, uhořeli bychom. Osa i
země je nakloněná 2jP stupňů.tím vznikají ■
roční období. Kdyby nebyla nakloněná, výparry oceánů by se pohybovaly na sever a na :
jih a vytvořily by nesmírné plochy ledu. ;
Kdyby byl Měsíc od Slunce vzdálen jen na i
100 km, mořský příliv by denně zaplavil ce
lou pevninu. Kdyby zemská kůra byla jen o :
něco silnější, neměli bychom kyslík, kte- j
rý s různými prvky vytvořil zemskou kůru a;
zmizel by organický život. Kdyby moře by- i
lo jen o několik metrů hlubší, pohřbilo by:
všechen kyslík a kysličník uhličitý, nemoh-i
ly by být rostliny'. Kdyby ovzduší bylo řid-j
čí, meteory, které denně se spalují v
ovzduší, by dopadaly na zem a zakládaly by i
požáry. Tedy u stvořených věcí neexistuje :
náhoda-je to geniální dílo Stvořitele.

Z Evropy urazí tisíce kilanentrů. Tam se páří ■'
a umírá. Mladí úhoříci se vydávají zpět a najdou
nejen pevninu svého rodiště, ale i její vodu, kde
dále rostou. Amerického úhoře nechytli nikdy v
Evropě. Dokonce dospívání evropského úhoře se
zdrželo o rok, protože má delší cestu.
"1 RJ
Jistá vosa přemůže kobylku, dá kobylce v zeni-*přesně na určité místo žihadlo aby byla jen v bezbědomí a žila jako konservované maso. Pak klade
vajíčka těsně kolem kobylky, aby se mládata moh
la krmit, mrtvé maso by vosičku usmrtilo. Tento
druh kobylek to dělá od nepaměti. Jak vysvětlíme
tento pud? Rozum jistě nemá.
4. ČLOVĚK MÁ NEJEN PLD. M^E MYSLET. Ani jediné
zvíře neumí počítat do deseti. Lidský mozek obsa
huje tóny všech náastrojů orchestru. Díky rozumu
může uvažovat - rozum jsme dostali od Boha.

5. GENY ZACHOVÁVAJÍ ŽIWT.-Jsou to mikroskopická
tělíska, tak nepatrná, že kdyby se spojily všech
ny geny, odpovědné za zrození lidí na celém svě
tě, vešly by se do náprstku. V nich jsou všechny
charakteristické individuální vlastnosti několika
miliard lidí. To věda zjistila a pochybovat se o
tam nedá. Geny uchovávají vlastnosti mnoha před
ků. Jak je možné, zachovat psychiku každého jedin
ce v tak nepatrném množství hmoty? Zde je začá
tek dědičnosti. V buňce, která je v sobě má a ne
se. Jak je možné, že několik miliónů atomů, tvoří
cích geny, ovládalo všechen život na zemi? Je
to důkaz dokonalé moudrosti-a to je Bůh.
6. Před lety vysadili v Austrálii jistý druh kak
tusu, jako ochranný plot. Ten se začal nesmírně
rozrůstat, takže by pokryl území velké jako Ang
lie. Vyhnal obyvatele, jímž zničil farmy a pole.
Kde najít nepřítele tohoto kaktusu? Našli hnyz,
který se živí jen kaktusem, ten kaktus zlikvido
val a pak zahynul. Takové udržení rovnovány v
přírodě může jen dokonalá MOUDROST.
Proč tak rychle se množící hmyz neovládl celou
zemi? Nemá plíce, jako člověk, ale průduchy. Pro
to nemáme žádný velký druh hmyzu. Představte si,
že byste potkali sršně, velkého jako tygr!

2. Nikdo dosud nevyzkoumal, CO VLASTNĚ ŽI- ;
\0T JE. Nemá váhu a rozměry,ale má sílu, i
takže kořen rozlomí i kámen. Život si pod-:
manil vodu, zemi i vzduch a přinutil je,
aby se rozkládaly a slučovaly se. Jako ma-i
líř vykreslí každý list a obarví každý květ
Život naučil ptáky zpívat a hmyz bzučet.
o
Život je chemik, dávající chut ovoci a ko-i
ření. Růže voní, vodu a kysličník mění v i 7. JEN ČLOVĚK MUŽE POCHOPIT , ŽE EXIXTUJE BUH ,
cukr a přitom uvolňuje kyslík, nutný k dý-: Proč“? člověk má inteligenci, kterou jiný tvor necháni. Skoro neviditelná kapka průhledné ; má-ti se řídí slepým pudem. Jen člověk může najít
protoplazmy se pohybuje, bere k tomu sílu \ mezi stvořením důkazy o věcech neviditelných.
ze slunce. Má v sobě zárodek života a schop Obzory, které se člověku díky této vlastnosti
otevírají, jsou nekonečné. Člověk může poznat du
nost život předávat. Její síla je větší
než síla všeho živého, protože je pramenem: chovní skutečnosti, vidět účelné uspořádání dění
života. Příroda život netvoří-proto musel ; kolem sebe a poznat velkou pravdu o všudypřítom
ném Bohu. Ten však není nikde tak blízko, jako
život Někdo stvořit.
V NAŠEM SRDCI!
3. M0LDRÝ PLD ZVÍŘAT Mladý losos žije létaí
v moři, pak se vrací do rodné řeky. Co ho ; Ano: N&besa vypravují slávu Boží,
obloha zvěstuje díla Jeho rukou. /Žalm 18,1-19
vede tak přesně zpět do jeho rodiště? Kdy-:
bychom ho přenesli jinam, pud mu řektně, žei Úřad pro přistěhovalce ve V.Britanii nechce vy
není ve"své"vodě. Razí si cestu hlavní ře-í dat pasy pro 2 děti, které podle smlouvy s vy
kou do místa svého zrození. Nebo úhoř.Stě-; půjčenými matkami mají připadnout homosexuálům.
huje se v dospělosti ze všech řek a rybní-; US pasy jim sebraly. "Otcové"homosexualové, do
ků do moře, spěchá do hlubin kolem Bermud/ staly pro děti čtyřměsíční povolení pobytu v USA

JSOU MÍRUMILOVÍ?
V katolických časopisech Deutsche Tagespost,
Das Neue Groschenblat a ve Světle byl uveřejněn
tento zajímavý článek. Dovolujeme si jej přetis.
knout, protože i pro nás je to poučení.________
V poslední době nachyťme i v katolických mediích články, které se pokoušejí dokazovat mírumilovnost svobodných zednářů a chtějí přispět
k jejich smíření s Církví, řtiyž se však podívá
me na jejich podstatu, zjistíme, že takové smí
ření je nemožné, protože by znamenalo, že Cír
kev je sama proti sobě. Základen svobodného zed
nářství je, a to musí potvrdit každý její člen,
náboženský indiferentismus-nerozlišování a zá
sadní odmítání nároku na pravdu v oblasti nábo
ženství .
Jak potvrdil i 2.vatikánský sněm, takové smíře
ní odporuje učení Církve. "Bůh dal lidskému ro
du poznatky o cestě, která vede člověka k bla
ženosti. Jedině pravé náboženství se uskutečňu
je v katolické apoštolské Církvi./Dign.hum.l/
Tento nárok Církve svobodní zednáři odmítají.
Klasicky to vyjadřuje Lessing v díle Moudrý Nat
han. Autor napsal:"Postačí mi, když z tisíce
čtenářů aspoň jeden se naučí pochybovat o pra
vosti svého náboženství."/Dopis bratru Karlovi
z 18.dubna 1779/.
I když svobodný zednář v mnoha případech nemá
nic proti náboženství, ale odmítá skutečnost,že
některé náboženství je skutečně pravé a Bohem
zjevené, stává se trn z něho nepřítel a někdy i
bojovník proti katolické Církvi. Tento boj pro
ti Církvi nevedou zednářské lóže mečem, ale
skrytým způsobem, úsilím o prosazení falešného
náboženství, náboženství člověka, jehož středem
není Bůh, ale sám člověk. S obdivuhodnou houžev
natostí se snaží přesvědčit, že nestojí ve služ
bách Odpůrce, ale pracují na záměrech moudrého
Náthana. Tisk, rozhlas, televize, univerzity,
soudy, literatura, i to tzv.náboženská literátu
ra je zapojeno do plánu podkopat samy základy
katolické Církve a tak ji zničit. I vnikáním
zednářů na vlivná místa v Církvi, jak o tem
svědčí seznam svobodných zednářů, nalezený polř
cií při skandálu s bankou Anbroziáno.
Noviny Europäische Freimauerzeitung z r.1964
napsaly:"Zicmit osobní primát římského papeže
by bylo dobrým předpokladem pro Lhio sancta."
překonání papežského primátu by bylo pro svobod
né zednářství neslýchaným pokrokem, bylo by v
podstatě již vítězstvím. Proto se dnes tak zdů
razňuje biskupská kolegialita, proto útoky na
římskou kurii, proto šíření protiřímských nálad
To, oč především jde, je popření autority Círk
ve v oblasti mravnosti. Za hlavním dogmatem
svobodných zednářů je"všechno je relativní" se
skrývá propagace "svobodného myšlenfv podobě
volného sexu a homosexuality, volné"módy",volné
ho partnerství, svévolného rozhodování o lid
ském životě.
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To vše je praktickým důsledkem jiného dogmatu svobodných zednářů, že neexistují žádné
platné mravní zásady a žádné neměnné zákony.
Každý si může dělat podle okolností to, co
chce, především v oblasti 6.přikázání. Hlasatelé a šiřitelé těchto zásad jsou vědomě
nebo nevědomě ve službách zednářských lóží.
0 nich platí to, co řekl Kristus: "Odstupte
ode mne, pachatelé nepravostí."/Mt 7,23/
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« MĚLI JSME SE DOBŘE”
[ Zdá se, že 20 proč.obyvatel naší vlasti tou[ ži po komunismu. Vatikánský rozhlas dostal
[ na vánoce dopis s nadpisem: Za komunismu
[ jsme se měli dobře! Je to pravda-a pro koho?
! Vzpomeňte jen, jakou cenu museli zaplatit
> ostatní za to, aby se někteří měli dobře.
; Nejlepší synové a dcery národa umírali za
; své přesvědčení v uranových dolech, ve věze
ních - ale ty ses měl dobře.
: Biskupové, většina řeholníků a část věrných
[ kněží byli dlouhá léta ve vězení-ale ty ses
'.měl dobře.
! Lékaři už začali zabíjet každé druhé nenaro! zené dítě-ale ty ses měl dobře.
■ Učitelé zákeřně ubíjeli v dětech víru - ale
; ty ses měl dobře.
; Škola učila děti lhát a přetvařovat se, aby
; ušly pronásledování a dostaly se na vyšší
; studium - ale ty ses měl dobře.
[ Vědci museli do nekonečna papouškovat vědec! ké nesmysly minulého století-ale ty ses měl
dobře.
Maminky utíkaly od kojenců a batolat do prá
ce, aby aspoň trochu zvýšily úroveň rodiny a
nechávaly děti od útlého věku bez výchovy ale ty ses měl dobře.
I odsouzenci na smrt bývá silněno poslední
přání, ale nemocní v nemocnicích umírali
často bez kněze - ale ty ses měl dobře.
Rostla spotřeba alkoholu, přibývalo sebe
vražd, dokonce i dětí-ale ty ses měl dobře.
Přibývalo rozvodů, rodiny se rozpadaly-ale
ty ses měl dobře.
Lidé ztráceli národní sebevědomí, spisovatele"strana a vláda" 'umlčovála-ale ty ses měl
dobře.
Klesal průměrný věk, ale tvrdilo se, že se
máme dobře. Žili jsme na úkor budoucnosti
našich dětí a poslušně jsme ničili hmotné i
duchovní prostředí těch, co přijdou po nás.
Ale ty ses měl dobře.

K tomu bychom mohli přidat ještě celou strán
ku toho, co ničilo lidi^vidíme to dnes na
úrovni Rusů, kde ovládal lidi komunismus
přes 70 let. Mají se dobře? Máme se my dob
ře? Nesklízíme to, co zaséval pilně komunis
mus? Nesklízejí to naše děti bez víry?
0 tom by měl přemýšlet každý, kdo takto
smýšlí a mluví.

MUŽ A JEHO ŽALUDEK

Je to romantická teorie těch, kterým nikdy ne
bolely zuby nebo netlačilo kuří oko. Bolest
hlavy způsobí, že brzo zapomeneme na bolest TQ
Vždycky jsem rád jedl a pil, už jako dítě srdce. Má-li člověk hlad, necítí nic jiného.'
ovšem tenkrát jsem hlavně jedl. Měl jsem na
MY, BACULATÍ LIDÉ, si sotva dovedeme představit
jídlo chuť a výborné trávení. Vzpomínám si,
pocit hladu. Snad pocit nechuti i k vybraným
jak k nám jednou přišel na oběd pán popelavé
pleti a kalných očí. Díval se, jak jím, skoro jídlům. Ale sbírat z odpadu kůrky chleba?
pět minul. Vypadal, že ho to okouzlilo a ptal Pro nás je hlad přepychem, pikantní omáčkou.
Stojí za to, mít hlad a žízeň, abychom poznali
se otce:"Trpí váš hoch dispepsií?"
"Nikdy jsem neslyšel, že by si na něho takové požitek z jídla a z pití. Chcete-li si pochut
nat na obědě, udělejte si patnáctikilometrový
ho naříkal,"odpověděl otec a obrátil se na
pochod na zdravém vzduchu, nalačno!
mne:"Trpíš dispepsií, Bumbrlíčku?"Někdy mi
Pak se vám zalesknou oči při pohledu na oby
tak říkal, i když to nebylo mé pravé jméno.
čejnou polévku nebo kus chleba. Radostně si od
"Ne tati,"žvýkal jsem dál,"co je dispepsie?"
dechnete, když položíte na stůl prázdnou skle
Pán popelavé tváře na mne pohlédl, závistivě
nici od piva. Když vezmete do ruky nůž a vid
a užasle:"Jednou to poznáš,"řekl soucitně.
ličku a ovane vás nádherná vůně guláše. A jak
MAMINKA MĚLA Z MÉHO KRMENÍ RADOST. Byl jsem
zdravý, vyhýbal jsem se učení... Muži opovrhu vám bude příjemně, jak dobrou budete mít nála
du a na všechno se dívat optimisticky - i na
jí chlapci. Ti hned po jídle vyběhnou, ale
protivnou tchýni či sousedku, když se nakloní
muž může sedět nebo ležet, oddávat se blaže
te na židli vzad a začneme se usmívat'na kaž
nosti dobře nakrmeného muže. Chlapec se na j í
a nic se nezmění. Pro muže je to kouzlo, celý dého, kdo je v dohledu...
JEROME KLAPKA JEROME
svět se vyjasní,a ten,který se dobře naoběd
val, je plný lásky ke všemu. Hladí kočku,usmí
MOTOR ANI NEPÍPNE
vá se na každého, sympatizuje s každým a za
pomene na okamžik na svou nechuť k tchýni.
V NAŠÍ PRODEJNĚ SE OBJEVILA NOVINKA. Auto s
DOBRÝ OBĚD MĚNÍ I NEVRLÉHO MJŽE V NĚŽNÉHO.
motorem na vodu. Koupil jsem si‘tento div XX.
Z protivných mužů se stávají dobří tatíci.
století, nabral vodu z potoka, nalil ji do
Zakyslá stvoření-mužská-mají chuť hladit děti nádrže a nastartoval.
Vážní mladící jihnou, a nadutí mladí vousatci Letím po silnici nadzvukovou rychlostí a duše
se vzdávají svých revolučních názorů.
jen zpívá. Nemusím čekat u benzinového čerpad
Já jsem po obětě sentimentální. Pak chápu po la, nemusím platit za benzin a vzduch bude
vídky, v niž hrdina"něžně obejme dívku" s ta čistší.
kovou radostí a dojetím, jako kdyby v kartách Jedu asi dvě hodiny a vidím, že voda je u kon
vytáhnul eso. Když hrdinka zemře, oplakávám
ce. Zastavím u továrního rybníka, doplním
ji také s hrdinou. Brzo ráno bych se tomu
nádrž a jedu dál.
vysmál!
Je to sen - ne pouhé auto!
ŠPATNÉ ZAŽRÁNÍ MÁ VLIV NA SRDCE. Uvažuji o
RÁNO JSEM NASTARTOVAL Z HYDRANTU, zapnu star
tom, napsat něco dojemného. Pak sním hromadu
tér, ale motor ani nepípne. Divné, že? Zaběhl
horkých vdolků a když usednu k práci, stává
jsem k sousedovi-mechanikovi. Podíval se do
se ze mne melancholik. Líčím milence se zlome motoru a řekl:"Malá chyba. Místo motoru na vo
ným srdcem, loučí se za houstnoucího soumraku du ti tam dali normální spalovací."
Starce, oči zakalené mlhou slz. Dívenky, mar
"Jaký normální?" křičel jsem."Vždyť jsem vče
ně vyhlítející milovaného muže__
ra jezdil celý den na čistou vodu."
To zavinily vdolky. Po kotletě a sklence vína "A odkud jsi tu čistou vodu bral?"
bych se na melancholickou představu nezmohl.
Řekl jsem, že , že z potoka a továrního rybní
Z PLNÉHO ŽALUDKU SE DÁ VYVODIT CIT. Z prázdné ka .
ho ne! Hladoví nemáme- ani čas, ani chuť,
”A tak, "pokýval hlavou. "Do potoka vypou
zabývat se něčím jiným než touhou
štějí odpad z benzinového čer
jídle. Nevzdycháme nad mrtvým
padla a do rybníka zase z rafi
ptáčkem, když je v domě
nerie nafty. Jen zkus na
soudní vykonavatel.
jít u nás čistou vodu!
Nevíme-li, jak zapla tjjg
Ta teče, možná, jen z
dluhy, jak získat
vodovodu..."
zpět nevěrnou mi
Valexij RUDKOU
lenku?
pošetilý Clcvék Říká,
Chytrá žena poklony po
že bolesti duše jsou
slouchá, hloupá jim
mnohem větší, než
věří.-Cesty osudu nebolesti těla.
jsou v žádné mapě.

MILIÓN
"Další láhev šampaňského si objedná
me do pokoje,"navrhnul pán v bílém
sametovém obleku a s šedými vlasy.
"To je milé,"souhlasila mladá dá
ma, sedící s ním u stolu. Právě
toho večera se seznámili. Nyní jeli
výtahem do třetího patra Slunečního paláce.
Galantní průvodce otevřel dveře svého poko
je. S úžasem zírali oba na zpustošený po
koj. Všechny zásuvky otevřené... Zmizelo
vše, co mělo nějakou cenu!
Druhé ráno seděl komisař Korsa v kanceláři
ředitele hotelu. Ten vřel zlostí.
"Tak to nejde, pane komisaři. Tohle už je
čtvrté vloupání a policie nic nedělá!"
'Vím, vím, "kývnul hlavou komisař. "Každou
dovolenou je spousta krádeží - žádný hotel
se tomu nevyhne. Ale máme podezření..."
"Tak proč pachatele nezatknete?"zlobil se
ředitel hotelu.
"Jednak nemáme jistotu, ale zdá se, že se
jedná jen o jediného pachatele."
'Věříte rámu?"
Komisař zívnul a kývnul hlavou: "Nesmírně
prohnaný chlapík. Jednou se přestrojí za
číšníka, jindy za cirkusáka a dokáže lést
po rýně až k pokoji, jindy dělá pošťáka,
mazaný chlap. Vypadá to, že pracoval i v
cirkuse. Však my ho chytneme!"
"Ale hodně rychle," odseknul ředitel hote
lu, "jinak se to doví hosté a za chvíli bu
dou všechny hotely prázdné. Dovedete si
představit tu ztrátu...!? "

Zatím lenošili hosté na rajském pobřeží
bez podezření. Opalovali se a přímo hltali
novinové zprávy o tajemném hotelovém zlo
ději. Myšlenka na dobrodružství je příjem
ně šimrala v uších - dokud se ovšem krádež
netýkala jich. I tisk uveřejnil fotografie
s fantomovým obrazem neznámého pachatele.
Bylo zajímavé, že lupič věděl přesně, kde
na něho čeká tučná kořist...

nervy koňakem."
Hostu bylo něco přes třicet a byl podnikatelem.
Už léta trávil s manželkou dovolenou v tomto
hotelu.
.................................................
"Pokuste se všechno popsat,"vyzval ho kcmisar,
když si stiskli ruce.
'Má žena a já jsme šli na snídaní a po ní ješ
tě do pokoje, pro plavky,"začal postižený,
celý zděšený. "Tam jsme ho překvapili. Hotelového
zloděje. Poznal jsem ho podle fanténového vy
obrazení. Vytáhl pistoli, pak mne spoutal a
mou ženu odvedl s sebou. Řekl, že ji dovede na
opuštěné místo na pobřeží, kde je skála a v ní
jeskygě. Tam si mohu vyměnit manželku za milión
dolaru. Tolik si nemohu dovolit, "rozplakal se,
pak se mu tvář rozjasnila: "Ale mám bohaté pří
buzné ."
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Za týden, právě včas - si peníze přinesl. Zavřel
je do velkého černého kufru ve svém pokoji a du
ševně se připravoval na výměnu peněz za manželku.
Denně přinášely noviny na titulní stránce zprávu
o tomto únosu a vydírání. Hoteloví hosté měli
soucit s nešťastnými manželi.
K večeru pochodoval Rinkert k umluvenému místu.
Brzo zmizela písčitá krajina a klopýtal po ka
menech neschůdného pobřeží. Policie ho nesledo
vala. Bylo to příliš nebezpečné - řekli si po
licisté.
Konečně došel Rinkert k onomu místu. Byla to
malá jeskyňka ve skále. Muž zaváhal, potom vstoupil do temnoty.
NAŠE KRIMI

"Wolfgange! Konečtě tu jsi!" Jeho paní Anna se
vynořila z temnoty a objaka ho. "Už jsem to
nemohla vydržet ani hodinu."
Měla rozcuchané vlasy, lahve na pitnou vodu
a krabice od jídla se válely na podlaze malé
jeskyňky.
"Už to máme za sebou, drahoušku, "utěšoval ji
její manžel."Klaplo to báječně, všichni té his
torce věřili. Peníze jsem nechal doma v pokoji.
Za krátkou dobu bude všechno v pořádku."

V hotelu na ně čekalo velké uvítání. Obklopili
je reportéři a zvědaví diváci. Dva lékaři se
starali o Annu, ředitel poslouchal, co mu Wofgang
vypravuje-jak to bylo nebezpečné.
Pak nastala katastrofa. Pokojská hotelu
Tu vpadla do pokoje policie:"Už
Sluneční palác odemkla pokoj č.128, aby
jsme ho chytili,"volal jeden.
ustlala. Ve dveřích koupeny vykřikla. Byl
"Koho?"zeptal se nevlídně šéf.
tam host, jen v šortkách, s roubíkem
"Hotelového zloděje. Bez vousů a
v ústech, přivázaný na ústřední tope
brýlí vypadá jako fantom. Portýr
ní. Když ho osvobodili, začal kři
ho chytnul, když vycházel z poko
čet: "Unesli mou ženu!!!"
je pana Rinkerta.Víte,co vzal?"'
S policejní sirénou spěchal
"Copak?"
na místo činu komisař
"Našel tam tenhle kufr. Je v něm
Korsa. Ředitel hotelu
milión. A řekl, že nedopustí,aby
ho přivítal s ledovou
se někdo slunil na jeho slávě."
tváří: "Oběť sedí v mé
"Pane zloděj, vezměte -až také mé
Inspektor otevřel kufr. Byl tam
kanceláři. Jmenuje se
housle!"
přesně milión v malých bankovkách
Wolfgang Rinkert. Sna
EÍZen LandthaťťéA.
žím se, uklidnit mu
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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-TANM-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., růženec - v kostele sv.Jana Boská,Feldstr.109
I.PATEK V MĚSÍCI, mše sv.v kapli
kostela Božského srdce Páně,19,30
Aemtlestr.49.- Obojí Curych.
ADRESA CESKEHO MISIONÁŘE:
P, Josef S I M C I K -8004 Ziirich
Brauerstr.99.,t.01-241 50 25
Na svého misionáře se obratte 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
nebo_y_HLASy_MISIEi________ ______
Važme -6Í dobných kněží-zde i ve vlas
ti. Podporujme je tvou Záikoa, modlit
bou, pomáhejte jim-aby poznačí, že ma
jí oporu jak v Kristu,tak ve V áz>, kterým
jeho íáéku, pravdu a život předávají.

Arclb.z Bukavy, Em.Katilo, upozorňuje na hrůzné vý
sledky stavu v demokratické republice Kongo. S pomo
ct malých skupin zorganizovaly zahraniční mocnosti v
zemi v álku.-Embargo OSN v Iráku si dodnes vyžáda
lo asi 1,25 mil.mrtvých,hl.děti. Vatikán na to pouka
zuje a žádá úplné zastaveni embarga, zavedeného
USA po napadení Kuvejtu Irákem. Podle rozhodnutí
z r.1996 smí Irák prodat trochu ropy, aby si nakou
pil základní potraviny. - U příležitosti pokřesťaněnl
Madarska před 1000 r.za Stepána I.uherského k.rále
přinesli do parlamentu jeho korunu.R.1083 byl Stepán
svatořečen.-“Myslím, že dnes se mnohem víc hřeší ma
lými zbabělostmi a netečností než jasnými a tvrdými
slovy,“řekl arcib.J.Dyba v rozhovoru s časopisem
Bunte.- Prominentní laici a členové Ústředního komsté
německých katolíku sl založili potratový spolek Do
nům vitae. Jednají proti nařízeni sv.Otce.-Podle
francouzského vzoru chtějí socialisté a zelení v Ně
mecku prosadit povolení tzv “pilulky potom“ .tj. potra
tu. Mohučský teolog J.Reiter varoval před lehkováž
ností' ranného potratového prostředku“."Politikové
se mají zasadit o to, aby se už v žácích vzbuzovala
úcta k životu. Dívky do 20 ti r.si mohou u lékaře
dát předepsat tuto pilulku. -Zástupce pomoc.organiza
ce Křest.mezlnár.solidarita vykoupil v Sudanu 4092
afrických otroku, zavlečených na sever muslimy. 11
otroky biji, znásilňuji, nadávají jim, hrozí smrti a
hladem nutí k přestupu l^lslamu a k nuceným pracím.
V Pakigtánu žije mezi 130 mil.obyvatel jen 1,1 milión
katolíku. Mají 6 diecézí s 93 farnostmi, 129 diecéz.
a 143 řehol.kněŽí, 50 bratří a 702 sester,192 semina
ristu.- Francie hledá prostředku, jak bojovat proti
po Ulic.stranám v Rakousku, OFP/FPŮ. Belgický min.
zahranič! Mlchel odrazuje lyžaře od zájezdu do Ra
kouska, Izraelský zahr .ministr Levy žádá "přeškoleni
Rakouska". Tato země je podle něhor'škodná" a zvedá
znovu hlavu. V Izraeli jsou krestané méněcenní obča
né.-Rakouský kard.Al-Stlcker(89}kritizuje ohlášenou
Izolaci Rakouska vládou Evropské unie-vstoupl-11 J.
Halder do vlády. Mluvil s Italským deníkem Corrlere
delia Sera. "EU nemá právo míchat se do vnitřních zá
ležitosti členských zemi,"řekl. Dále, Že"moc chtějí
udržet těmito zásahy tl, kdo dosud vládli Italští
biskupové radí katolíkům, aby byli opatrní před
sňatky s muslimy. (Obvykle to špatně dopadne, vráti
li se muslim do muslimské země, musí se žena pod
robit muslimskému manželskému právu a to je pro
kulturní ženy nesnesitelné. )-Rlm očekává 28.6-8.7.
příjezd miliónu homosexuálů, a lesbiček z celého svě
ta. Vatikán.s tlm nesouhlasí, přič! se to sv.roku.
V rozhovoru se zaměstnanci sv.Roty, nejv.cirk.sou
du, odmítl sv.Otec rozvody platných manželství. V
Min.letech se tento zákaz různým způsobem obcházel.
Smrtící pilulka Ul^egyne{RN 486)se smi ve Svývarsku
dál prodávat, vzdor protestu Švýcarské pomoci pro
matku a dítě.-Podle pomoc.díla pro děti Terre des
Homes se prodávají desetitisíce děti z Toga a Beninu
na nucené práce na Pobřeží slonoviny.
Nástupcem arclb. hard.Hume z Uestmlnsteru je mons.
Cormac Murphy 0 Conorf67)dosud bsskup z Arundelu a
Brlghtonu, novým arclb.prc Blrmcnqham byl jmenován
mons. Vincent Nlchols (54).
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Arcíb. německého Freiburgu nebu
de podporovat potratový knotek ;
Donům vitae. - Pěkná ikona
brazilského umělce Claudio Pasj
tro bude oficielním obrazem
Krista ve Vatikánu v příštím ti
síciletí. Umělce inspirovalo raň
né křesťanské uměni.-Ve Fran
cii je z 10 ti novorozeňat 4
nemanžečóká. Svět.zdravotnická
organizace WHO zjistila, že z
45 mil.slepých je možno 80% vy
léčit nebo se dalo slepotě pře
dejít. Většina je v rozvojových;
zemích.-Ve středu Nigeri^ zni-:
čiti muAČimové 14 ko^teču.-Mé-;
ně než polovina Britu věří v
Ježíše Krista. 22% ho považuje;
za vymyšlenou osobu, zjistil
;
při dotazech deník Daily Tele- i
graph. Před 30 r.ještě 70% vě-i ; A.Drahé kameny s vypouklou řezbou, zkratka groše,výhra
řílo v Krista jako Syna Božího; na dvě čísla v loterii, citoslovce údivu, mistrovská soutěž.
dnes jen 45%. 48%udává, že
i i B.Zkratka voltaměru,konec tajenky,posměšek. C.Vůdce stáda
jsou členy nějaké církve.Z 40% ovci, cizí mužské jméno, úklad, ochrana zboží, dosti.D.Bás
v r.1990 se snížil počet angli
nicky údolí, samohlád<y netf Eropan,bitva, nadlesnl, staro
kánů v r.1990 na 27% r.1999.
české písmeno, tvrdé samohlásky,značky draslíku a fosforu,
Katolíků je stále 9%, jen 3%chočilý pohyb.E.Začátek tajenky. F.Třída, velký sibiřský básník
dl na vánoční bohoslužby .45%
minulého století, rakouská měnová jednotka, nynější niton. G.
obyvatel nikdy nevstoupilo do
vyzváni,prudce jedovatý plyn,zabijačková pochoutka,rošti.
kostela. 65%věřřv Boha, ale
1.Tečka, část těla.2.Druh obrazu, francouzský romanopisec(se
jen 28% v křesťanského Boha.
zkratkou jména na začátku}.3.Rvačka,zdůrazňujicí záporová
Na pučnoční mši av.v čínském
spojka, chlapecké jméno, starý název Mladoboleslavské auto
Chongren byto zatčeno a uvézně
no 40 katočíků. Cait počiciepo mobilky .4 .Přistroj k čerpáni vody,velká dřevěná nádoba na te
kutiny, zvětšeni štítné žlázy.5.Drobné závaží, cviky na hraz
výslechu nropuótiča.-Nové pod
dě, italská řeka, jemné útvary-zvětšující povrch sliznice.
zemni parkoviště v Římě pojme ó.Chot, dům nadlesního. 7.Nejvyšší stupeň nelibosti, obec
93 autobusů a 723 aut. Cena
na Klatovsku. 8.Návštěvník, bitvy, citoslovce překvapení,
není dosud určena. Archeolo
italská měna. 9 Prudké lijáky, část úst, součást petrolejové
gové protestuji", parkoviště je
lampy.10.Latinsky"dobře", spojka, příslovce místa, šňupavý
na místě, kde mohou být cen
tabák. 11.Hudební těleso, vznik. 12.Německy "také", řeka v
né vykopávky z dob pronásle
dováni křesťanů. - V Angčti ro-ó- Rusku, vlévajíc! se do Azovského moře.
Pomůcka: Ejektor.
te počet úrazu na farmách, za
viněných hč. traktory .-V Africe
trp! z 600 mil.osob asi 100 mil.
psychickými poruchami, zavině fVyberte sí jeden krounými hl.válkami, stěhováním ro |žefe jako výchozí bod
dostat
din do velkoměst aj. Nagř. v J. ÍMu4Zte
Africe po zrušeni rozdílů mezi t zpět fe němu, a£e
bělochy a černochy roste mezi Íprojít všemi knuIhy a nikde se nečernvmi bída a běloši se od
nich odtahuji: Ať vám pomůže
Ismite křižovat.
Mandela-je slyšet. Roste krimi
nalita, omamné jedy, násilí a
j.hl.nemoci. Obětmi jsou hl.Že
ny, dívky a děti.-Mnozí betou
čaAto tabčetky proti bočettem,
a itáče óičnější, takže moji
pak bočeótí hlavy.-Po ll.sv.vál
ce bylo 80% děti narozeno v ro
dině,dnes jen 60%.Nezletilé dív
ky chtějí mít nemanželské dítě.
Počet nemanželských dětlje 53%
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HUMOR

Nový Rútlzbund ve Svýcansku protestuje
proti nemravným programům v televizi,
____
._
'Ta moje kamarádka má lepšího snoubence než
zvlášt proti dvěma skutečné odporným.
lořekuje vyčítavě Maruška,"má pro ní tak pěkná
□ střední institut Islámského archivu v
Německu žádá, aby byla v ústavě také ijména - moje jablíčko, má hruštičko, ma zlatá meruň:o a podobně.""Nezapomeň, že její snoubenec je prozmínka o Bohu. Proti jsou sociálni dem<
krati a zeleni. Zmínka má pomoci, aby |davačem v obchodě s ovocem a já pracuji na jatkách'.'
muslinové byli ke státu loyalní. Křesťa
"Když mi bylo osmnáct, tak zemřeli
né o to dosud nežádali, ačkoliv je to je
rychle po sobě moji rodiče. A já"
jich vlast. Také se neříká, jedná-li se
pokračuje slavná herečka,"tu stá
o Boha Trojjediného nebo Allaha muslimi
la nahá a bez prostředků.""Chápu"
Komunická strana Cíny žádá zákaz slov
(» pokyvuje hlavou reportér, "tak za
"Rok tisíciletého štěstí" pro r.20Q0'.
čala vaše kariéra!"_______________
V USA je ročně popraveno asi 100 zloči
"Cos udělala s mou košilí?" ptá
cu. V 38 státech z 50 je povolen trest
se gymnasista matky."Dala jsan ji
smrti a zjistilo se, že 60-80%s tím souhl;
do pračky a vyprala,"podivuje se
sí. Biskupská konference proti trestu
maminka."To je malér. Chtěl jsem
smrti protestuje, prý jsou mezi nimi si
duševně narušení, ale i papež se staví "A ted se připrav si ji vzít ke zkoušce, mám na man
žetě napsané dějiny Anglie."
proti trestu smrti.- Indoneský president te na další cvi
"Děti, "poučuje učitel třídu,
Abdumahman Uahíd vyzval křestany a mus
čení !"
-"příroda si často vypomáhá a na
limy na Molukách k smíru. Bez jejich, no
moci nemůže"vláda nic udělat. Při bojící pravuje jinak to, co se nějak pokazilo. Příklad:
přišlo o život na 700 osob. - Islamizování "lidé, kteří jsou slepí, mají často citlivost v
Nigerie pokračuje. Severní oblast Yobe • prstech a také zvlášt jemný■sluch. Zná někdo nějapřijme brzo jako 4.stát africké země kri 9ký příklad?" Hlásí se Mirek: "Prosím, naše tetička
tý zákon muslimu"Šaria". Ve středu Ni Vmá jednu nohu kratší, zato má druhou 'delší. "_______
gerie zničili mladiství muslimově 14 kos I Karel si budebrát bohatou Veroniku. "Bereš si ji
telu.- Tento rok očekávají Lundy velký ná|pro peníze?" ptá se jeho přítel. "Jak se to vezme,
val noutníků. Od zjevení P. Mánie navští-t
ipo svatbě mi uloží v bance budoucí tchán sto tisíc
vilo místo přes 200 míčpoutníkŮ z víc
lolarů.""No to je tedy prima!""Bylo by lepší, kdynež 150 zemí. R 1998 jich byly 5,2 mil.
■by uložil tchán Veroniku do banky a dal mi těch
Od r.1998 stoupá počet sebevražd v Ja
ponsku. Policie hlásí,že r.1998 jich bylo :sto tisíc dolarů," vzdychá ženich.__________________
32.863, tedy třikrát víc než mrtvých při ["Proč se tak mračíš?" ptá se otec synka, který se
neštěstí na silnicích. Příčina jsou financ [právě vrátil ze školy. "Ale Standa mi říkal, že
jsem ti stále podobnější. ""Hoůli tomu se .nemusíš
ní problémy, vyvolané nezaměstnaností
a deprese, rozlézající se po celé zemi a t 'ráčit, "diví se otec. "No jo, já jsem si to s ním
\rozdal a on byl silnější. "__________________________
nejen v Japonsku, i jinde. Sebevraždy
jsou jako příčina úmrtí na světě na šes *Dva holubi sedí na telefonním drátě. Holubice mlčí.
tém místě. V Evropě také víc lidí umírá Tu se ozve holub:"Prosím tě, proč jsi naštvaná.
na zamořené ovzduší než při neštěstí na |Ten prsten na noze mi tam dali v kleci, já sám nesilnicích. Nejvíc v Rakousku(zřejmé per-s j sem ženatý! "___________________________ _____________
centuelnějpak ve Francii(ztráta víryl,
j [Hans Moser, slavný herec, listuje v novinách a na
Švýcarsko je na třetím místě. V indic- • jednou tam spatří své úmrtní oznámení.
kých městech umírá denně 110 na nás- j [Hned telefonuje příteli. 'Poslyš,
ledky znečištěného ovzduší. R.1999 pře-i tčetl jsi v novinách zprávu o
kročil počet obyvatel Indie miliardu, roč
mé smrti? ""Jistě. A odkud vo
ně roste počet o 1,6%. Při tomto tempu
láš?"
překročí za 10 let počet obyvatel Indie
Cínu • Společně mají obě země asi třetin
obyvatel země. V Indii se zvýšil i prů
měrný věk z 39 r.na 63 roky.-l/ londýn
ské galerii Tate je zobnazena zesnulá
princezna Diana jako Matka Boží. Katolí
ci proti tomuto rouhání protestují. -Na
Havaji objevily s 8,1 m širokým objekti
vem nebeská tělesa v nejvzdálenější čás
ti vesmíru. Jmenuje se Gemini-sever-Jiná,Hubbel,je umístěna mimo zemi.Oba ob "Nemá smyslu protestovat. My si napřed zjistíme,
jektivy mohou pozorovat, co se dělo před je-li to skutečně váš maškarní kostým!"
dávnými lety.
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které se cítí daleko lépe se staršími kamarí
dy. Od nich se muže leccos naučit-ovšem
?
nebude-li to "něco" špatnost. Také se to^-.
Odpovedi jsou bu3 "ano" nebo “ne".
nemá opakovat příliš často nebo stále.
1. Užívá-lí sedmileté dilé sprosté slovo, musí 5.Spíš ne. Dítě potřebuje určité zkušenosti,
te mu vyhubovat a důrazné upozornit, aby to
a vysvětlení, proč to nemá dělat. Chválit
je ovšem nemáme, ale připravovat jé na to,
nedělalo,
aby mělo respekt k cizímu vlastnictví. Kdy
2. Když se dí^ě vzteká, nesmíme si toho nevší
by se to opakovalo častěji, je trest nutný.
mal, ale důrazně je napomenout, tak, aby si
to dobře zapamatovalo-vytvořit tzv.zábrany.
6. Ne - s rezervou. .Starší děti mají někdy
J.Když se dítě při hře začne hádat s kamarádem
sklon, poroučet mladším a jaksi vyrovnávat
a dojde k bitce, musí se mu další hraní s ka
tím svou nechuť poslouchat rodiče, učitele
marádem na nějakou dobu zakázat.
a jiné autority. Je-li ovšem vztah mezi stár
4. U dítěte je vhodné, když sí může hrát s koma
čím a mladším dítětem dobrý, starší vám
muže pomáhat při výchově.
rády o něco málo staršími.
5. Krádež je kriminální čin a je to hřích. Když 7. Rozhodně ne. Nikdy bychom neměli dítě
"zahnat do rohu". Kromě toho malé děti
to zjistíme poprvé, máme ho potrestat tak,
často nerozeznají rozdíl mezi pravdu a fan
aby si to dobře zapamatovalo, také vytvořit
tazií. Nejlepší postup je klidně o celé věci
zábrany a vysvětlit mu, proč to nemá dělat.
s dítětem se pobavit, říct mu, proč se
Také je dobře zjistit PROČ kradlo.
to nedělá, někdy pomůže i příběh, v němž
6. Když starší dítě napomíná mladší, měli by
se lež nevyplácí, ale také mu říci, kdy má
chom ho podporovat a pochválit.
odpovědět vyhýbavě-to platí hlavně pro
7 .Když dítě přistihneme při lží, musíme ho při
starší děti - aby klepnám nevyzrazovaly
nutit, aby řeklo pravdu.
rodinné nesnáze a pod. I zde se dá použít
O D P Q V E Ď I
ve věřící rodině pomoc náboženství, lásky
1.Sedmileté dítě často ani neví, že je to oškli
ke Kristu a k svátým -ovšem přiměřeně
vé, sprosté slovo, co někdy slyšelo. Potresvěku dítěte._____________ VYHODNOCENI________
táme-li je, spis si slovo zapamatuje a bude
0-1 bod:dobře to myslíte,ale děti neznáte.
je opakovat-někdy v naší nepřítomnosti,jako
Máte sklon k dlktátorství.
něco zajímavého. V klidu ho máme upozornit,
2-4 body‘.Nejste dobři vychovatelé, vzpomeňte
proč to není pěkné slovo. Používá-li jej čas sl na své dětství. Nebo jste už zapomnělí?
těji, zjistíme, odkud slovo má, zabráníme tomu 5-6 bodu: k výchově dětí bychom sl vás nena
2. Pokud se sami rozčilíte-pak důrazně NE. Va jali^ Ale při trošce dobré vůle to dokážete!
še rozčilení považuje dítě za jistý druh ví
7 bodů:S dětmi to zřejmě umíte. Mátězství. Chladný klid je odzbrojí a uvědomí
te-lí dost pochopení a lásky, uvi
si, že se vlastně namáhá zbytečně.
jte. později plody této lásky a to
3. Ne. Důležitější je, oběma dětem vysvětlit,jak
bude pro vás radost
řešit spory bez násilí. Kdyby bylo právo na
a nejlepší odměna.
jeho straně a my mu to zakázali, odcházelo
by s pocitem křivdy.
U.Ne-ale ne docela přesně. Pro dítě je lepší,
hrát si s dětmi stejného věku, ale jsou děti.
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