KLUB

MĚSÍČNÍK ČESKÉ KATOLICKÉ MISIE VE ŠVÝCARSKU, ROČNÍKXXX .

DRAZÍ PŘÁTELÉ,

2000-5.-6.

nemůžeme nevidět, že víry u lidí, hlavně u mladých, ubývá, příčiny jsou různé a zasloužily
by poctivý výzkum, diagnózu, jakou dělá lékař, když chce nějakou chorobu vyléčit. Např.po
osvobození naší vlasti od kanunistického jha začala zvolna, hlavně u některých lidí, víra
uhasínat. Proč? Byli pro ni nadšeni, ale neznali základy víry, a když zmizelo nadšení, ne
věděli, co dál.
Podobný problém se vyskytuje nejen u mladých, ale i u lidí středního a staršího věku.
"Jak nadšeně jsem kdysi pracoval pro Církev,"přiznává některý věřící. Proč přestal? Je to
věk? Je to nápor protikatolických, nevěreckých medií? Nebo lhostejného okolí? Jsou to ná
jezdy proti kněžím a biskupům, ba dokonce i proti Kristu? Kdyby se. někdo odvážil tak poni
žovat Mohameda nebo Mojžíše, je z toho snad i válka, Popírá se Kristova existence, jeho
božství, nebo se z něho udělá něco úplně jiného, než nám ho ukazují evangelia.
Co ničí víru? Co ji oslabuje? Přehnaný sex? I velcí svati měli své lásky, ale i jejich lás

ka vplula do svatosti.
Prvním krokem ke ztrátě či oslabení víry je ubýtek nebo vymizení modlitby. Modlitba je je
diné silné spojení člověka s Bohem. Začne-li někdo cmezovat nebo úplně odstraňovat modlit
bu, ocitá se na šikmé ploše, která vede k odpadu. 'Modlitba mě už nebaví!" Modlitba tu
nyní pro naši zábavu, ale pro naši záchranu. "Proto bučíte bděli a MODLETE SE NEUSTÁLE,
abyste všemu tomu, co se má stát, mohli uniknout a obstát pred Synem člověka."/Lk 22,3 6/
To znamená, zasvěťte všechno, co děláte, co mluvíte, čím trpíte, kde se radujete - Bohu.
Důležitá je ovšem i modlitba ústní. Katolická Církev má modlitbu růžence. Opakují a pro
hlubují se v ní tajemství narození, utrpení a oslavení Krista. Jeden z našich významných
kněží řekl:"Naše maminka pracovala s růžencem v ruce." Byla to selka, z jejích modliteb
vyrostl řeholník, skrze kterého dal Bůh mnoho dobrého druhým - v
knihách i v osobním styku, Ani jediná vroucí modlitba není bez
účinku. Skrze ni k nám mluví Bůh a co víc, skrze ni nám předává
svou milost, svou pcmoc, svou lásku-všechno. Jakmile se přestaneme
modlit, začínáme duchovně usychat, odumírat, jako rostlinka, kte
rá nedostává vláhu shůry.
je pravda, že někdy nás modlitba"nebaví". Ale tím je záslužnější,
překonáváme určitý odpor, nechuť. Takové stavy prožívali i svati.
A právě jimi rostli.
Někdy máme pocit, že Bůh naši modlitbu neslyší, že mluvíme do
prázdna. Je to jen pocit, ne skutečnost. Bůh nějak vyslyší každou
modlitbu, snad jinak, než si představujeme. Ostatně, modlitba ne
ní jen prosba, je to i dík, oslava, chvála. Kdo se modlí, jen
když potřebuje pomoc Boží, nemá správný vztah k modlitbě. Jako
kdyby dítě volalo rodiče o pomoc,'jen když je v nebezpečí.
"Řekni mi, jak se modlíš, a já ti řeknu, jaký jsi,"prohlásil jeden
teolog. Máme se modlit pravidelně. Určitě večer před spaním, neví
me, jestli se ráno probudíme. Existují i střelné modlitby-přes
den. Modlitba je jakýsi tělocvik duše, namáhavý, ale zdravý.
Modlíš se? víš, ke komu se obracíš? Umíš i poděkovat. Modlíš se
vytrvale, i když tě to nebaví.Pak se modlíš dobře.
,
, --\äše redakce

CO NOVÉHO VE SVÉTĚ
4.3 .dostal kard. M .Vlk z Kongregace pro katol.
výchovu dekret,kterým nepotvrzuje Řím volbu
Akademického senátu katol. fakulty Karlovy uni versity-prof .Th.Dr.V.Wblfa za děkona této fa
kulty .Jak Dr.Wolf, tak Dr.Pole jsou pravověrní a velmi vzdělaní katolici.-Dr.Wblf navští
vil na pozvání tuto kongregaci 2.-3.3. a vrátil
se s předsevzetím: "MLČET,TRPČT,ČEKAT. "_______
Pouč čes.katolíků ze Švýcarska do Šíma, org. '
Mg .B.Škardou, posílila katolíky ve víre
a naplnila je novým nadšením pro Krista a je
ho učení. Stejně dobře dopadla pouč katolíků
z Sech-bylo jich na 7000-a sv.Otec je přijal
velmi vlídně.-K 1.květnu pozval sv.Otec do
Říma vedoucí mezinárodního finančního světa
a hospodářství z 36 zemí. Má jich být 250.
Plánuje se odhlasování problému o zadluženos
ti chudých zemí. 1.5.,v den ochránce pracují
cích, slouží pro ně sv.Otec mši sv. Krčmě fi
nančníků bude na ní na milión pracujících z
celého světa.-Jen 38 proč.evangelíků-reformo
vaných v německé části Švýcarska věří, ze Kri
stus vstal v těle z mrtvých. -Mnoho katolic
kých žen, které daly v USA odstranit své ne
narozené dítě, se chce vrátit do Církve. Pro
hlásila to ředitelka Hnutí Pro život v Bosto
nu, Barbara Thorpová před žurnalisty. Kato
ličtí biskupové v USA s tím souhlasí, zpráva
neudává, kolik a kteří.-V Indii došlo znovu
k násilnostem na katolická zařízení, hl.kos
tely. Byly poničeny dva kláštery.-V březnu
si vyžádalo US-embargo-zastavení potravin-v
Iráku na 9000 mrtvých. Dosud bylo přes mi
lión mrtvých,sděluje Bagdad. Diktátor ženě
žije v přepychovém paláci.- Italka Luana Borgia, která hrála v četných pornofilmech- se
po několikátýděních exerciciích v klášteře v
Kalabrii rozhodla, začít nový život a pornoobchod opustit, sděluje deník Ba Repubblica.
V ostravské nemocnici-Vítkovice, kterou pře
vzal nový majitel-společnost nemocnice bl .Ma
rie Antoníny, se rozhodla, že už nebude provádět zabíjení nenarozených dětí-interrupci.
Svatořečení Juana Diega-Guadalupe, kterému
se měla zjevit P.Maria a dát mu svůj obraz,
se opozdilo. Biskup Schulemburg/v důchodě/,
který tam pracoval 33 r., poslal koncem 1999
papeži dopis, ze prý Juan Diego neexistoval.
31.5.měl být Diego svatořečen. Sv.Otec chce
rozšířit úctu k P.Marii Guadalupské, svátek
se slaví 12.12.,na celou Ameriku.-Při gener.
audienci 16.2.oslovil studenty latiny ze Švéc
ska sv.Otec latinsky.-V New Yorku dostalkard
arcib.O’Connor v USA nejvyšší vyznamenání,
zlatou medajli amerického kongresu.-V Miláně
je nejvíc potratů v Itálii.-Nejvíc stálých

jáhnů je v Americe.-Celé Písmo sv. bylo přelože
no do dalších 21 řečí.-Nyní byl v Nigérii jakov
jiných spol.státek zaveden přísný muslimský zá-

kon"šaria" .-Dalaj-Lama, vlastním jménem Tenzin
Gyatse, oslavil 20.2. 20.výročí intronizace.Lovanská universita v Belgii-katolická-oslavujé
575. výročí .-V dubnu otevřeli v Ženevě-v Paláci
spojených národů-výstavu к poctě 900 let od za
ložení Maltézských rytířů.-Milánský arcib.kárd.
Martini ,T.J.oslavil 20 let služby.-Biskup v
Churu se dožil 3.2.-70 ti let.-16.1.vysvětil sv.
otec u sv.Petra 12 nových biskupů.-12.2,se kona
la v Římě slovenská nár.jubilejní pouť-na svá
tek sv.Cyrila a Metoda. Mši sv.sloužil v Late
ránské bazilice biskup BslÁž.-Kongregace pro .
svatořečení byla založena r.1588. Prý je v ní
hodne svobodných 'sednaňxľ-Emeritníbánskcbystriciký biskup Jozef'Feranec oslavil 90.narozeniny.
12. -13.5. se má setkat s Lucií, třetí a šijící
z fatimských dětí, sv.Otec, jejich svatořečeníHyacintya Fr.Marto-papež potvrdil. - Don Giuseppe odstranil ve své farnosti podávání Těla Páně
na ruku. Zneužívají to satanisté a čarodějové
ke svým obřadům.P.Giuseppe Cozzoni z neapolské
diecéze odstranil toto nebezpečí. Zároveň odst
ranil i tzv. "polibek míru"při mši sv., je
to už jen formalita, protože tito lidé dál pěs
tují nepřátelství mezi sebou. - Pro francouzskou
oblast basilejského biskupství jmenoval sv.Otec
Denise Theurillata/49/. Je to pomocný biskup.■
Před ním r.1997 odstoupil ze zdravotních důvodů
svět.biskup J.Candolfi. Nový biskup bude vysvě
cený 22.června. -V internetu stále více vystupu
jí satanisté a to s různými obřady, někdy zdánlivě nevinnými až po rouhání a nemravnosti.
Před 150 r.se narodil I.president naší republi
ky T.G.Masaryk.-Ch.Lubichová, zakl.Focolarů,nar.před 80 r.se stala občankou Ríma.
Příští setkání ekumenického hnutí Taizé se kona v Barceloně 28.12.2000. - Opus Dei, papežská
prelatura, má nyní 1734 knězi. Všichni napřed
získají akademický titul některého oboru, pak
začnou studovat teologii. Mají svou fakultu-nyní papezskou-v Římě, -přípravou na světový den
mladých bude v Ciroo Massimo slavnost smíření,
tj.sv. zpověd. К dispozici bude 300 zpovědnic a
2000 zpovědníků.-Nyní je jen 103 kardinálů, kteří smějí volit papeže, ostatní mají přes 80 let.
Island si připomíná 1000 let od hlásání křesťanství. - Turinské plátno s obrazem Krista bude
vystaveno od 2.8. do 22.10. t.r. 2.3.se o něm
konalo studijní symposium.-Generální představený dominikánů P.Timothy Radcliffe pobyl v ČR.Vídeňský arcibiskup vypracoval latinsko-německé
vydání církevního zákoníku pro východní církve
/ССЕ0/. Je to tzv.byzantský obřad, který je do
jemnější nez latinský. Na zákoníku pracoval také
církevní právník, pozdější biskup v Luganu, uz
zesnulý E.Corecco. - Nový děkan churského
semináře Josef Annen/54/se setkal koncem
roku s kardinálem Fr.Konigem z Vídně.

U VLAKOVÉHO PŘECHODU

Smilzo stál u vlakového přechodu a čekal na
Anitu, plamen jeho první lásky. Málem se s ni
oženil. Vzal si ale Morettu. Setkal-li se s Ani
tou, zapomněl, že je ženatý. Anita k setkání
svolila, aby pozlobila Morettu. Celou hodinu
stáli, těsně k sobě přitisknuti, v temnotě a
smáli se i žertovali. Smilzo se opřel o pravou,
chatrnou závoru, levá byla ze železa. Když by
li v nejlepším, závora klesla a ubohý Smilzo
dostal takovou ránu, že padl jako mrtvý. Ani
ta ho křísila vodou z kalužiny, marně. Zděsi
la se, sedla na kolo a zmizela. Co kdyby ji
přistihli s mrtvým ženatým mužem?
Smilzo mrtvý nebyl» Tyč zavadila o hlavu a
plnou silou ho udeřila do ramene. Když přišel
k sobě, vlak už odejel a závora se zvedla.
Smilzo se vydrápal nahoru a pomalu jako sli
mák se vracel do vesnice.
V sále soudruhu padl vyčerpaně na židli, s
tváří plnou krve a na palici mu rostla mohut
ná boule. Všichni se kolem něho nahrnuli. Pep
pone mu vlil do úst pálenku, ta Smilza oživila
Pak ho Peppone odvlekl do kancelářeKdo ti
to udělal? Kdy se to stalo?"
"Nevím,"zamumlal Smilzo,"byl jsem v bezvědomí
"Kde se to stalo?"
"U přechodu vlaku v Křivé ulici. Rána padla
zezadu, nikoho jsem neviděl. Bavil jsem se."
"S kým?"chopil ho Peppone za klopy.
"S jedním z Molinetta."
"Mluv pravdu, nebo ti vyroste na hlavě další
boule. Který chlap z Molinetta tě udeřil?"
"Nic zlého jsme nedělali. Stáli jsme u sebe."
"A jak se ten chlap jmenoval?"
"Anita, "přiznal smutně Smilzo.
"Jsi jako vždycky blbec. Ale tentokrát to
Ricciolinovi neprojde."
To byl Anitin starší bratr a ten nemohľ'rudé"
ani vystát. Už jednou zničil vztah Smilzuv k
Anitě a veřejně prohlásil, jestli se s ním Ani
ta sejde, budou dve rozbité hlavy.
"Musíme se s ním vyrovnat,"zavrčel Peppone
pochmurně na Biglia.
"Smilzo má i své dobré stránky."
"Ty si muže schovat pro svou ženu."

"Brzo to poznáš,"řekl Peppone pochmurně, "nevzpirej se, bude to pro tebe lepší. Jinak..."
B igio se schoval a Peppone s Ricciolinem zamí
řili na polní cestu.
"Mladíku,"výhružně řekl Peppone,"už léta nám
vyhrožuješ, ale nikdo to nebral vážně. Ale
ted jsi přešel od slov k činům."
q
Ricciolino se podivil: "Peppone, už rok jsem
se o soudruzích nezmínil. Co tu blábolis?"
"Dobře vis, co se stalo u závory v Křivé ulici'.'
"Dobrých padesát osob dosvědčí, že už dvě
hodiny jsem přibitý na židli v krčmě."
"Odkud tedy dostal Smilzo před půlhodinkou
ránu do hlavy?"
Jméno Smilzo Ricciolina naštvalo:"Co je mně po
tom blbci?"
"Udeřil jsi ho, protože se bavil s tvou sestrou
"Co? S mou sestrou?"zařval Ricciolino s pěnou
u úst. "Už dvě hodiny sedím u karet."
Vztek a jistota mladého muže Peppona zmátla.
"Když jsi to nebyl to, kdo ho zřezal?"
"Toho gaunera mohl zřezat každý, kdo ho zná,
Nikdo ho nemůže vystát."
"To není pravda. Má své hodnoty."
'Své hodnoty ať si jde užívat se svou Ženou a
ne s mou sestrou. Tvá banda ho jen chrání..
Jen co ho dostanu pod palec..."
"Tak ty jsi ho nezmlátil?"
"Bohužel ne. A je mi to líto,"řval vztekle
Ricciolino.
To Peppona odzbrojilo. Zavolal Biglia:"Jdi do
krčmy a zeptej se někoho, je-li to pravda."
Za pár minut byl Biglio zpět:"Je to pravda."
°eppone rozhodil ruce:"Je mi líto, Ricciolino,
že jsi to nebyl ty, kdo Smilza zmlátil.“
'1 mně je to líto,"řekl jedovatě Ricciolino.
Peppone zavrčel :"S kým ted chodí tvá sesťa?"
"S každým, s kým chodit nemá. Dnes jí za
kroutím krkem,"zavrčel mladík.

Peppone se vrátil do hlavního stanu. Smilzo
byl plný pálenky. Řekl mu:"Vystup na kolo,
pojedem k přechodu dráhy,"a sám se na kolo
vyšvihnul.
U závory nařídil Smilzovi, aby se postavil
přesně tam, kde stál.Pak se obrátil k Bigliovi:"Pokus se spustit závoru." Vykonáno.
"Haiti",zvolal Peppone, když byla závora pět
"Sefe, nepřived mě do maléru,"zasupěl Smilzo prstu nad Smilzovou hlavou. Ale "halť'se ne
"Nestarej se. Podáme si Ricciolina."
ostalo. Smilzo se rozeřval. Dostal zase ránu.
"Co bude s mou ženou,když se o skandálu dovP ► Peppone řekl klidně:"Te<3 víš,jak se to stalo."
"To je tvá věc. Aspoň ti přejdou choutky na
► Druhý den visela na farní tabuli vývěska s
děvčata.
Ricciolino hrál v hospodě kart)
[nápisem:"Protestujeme proti nočním výtržnos
Peppone mu vzkázal, že s ním tem u železničního přechodu v Křivé ulici.
chtějí mluvit dva obchodníci
[.To jsou fašistické názory, které ponížily sous dobytkem. Ricciolino bez [druha a nestydatě využily jeho starých citu."
podezření vyšel z krčmy. [To naštvalo soudruha Smilza, vždyť jeho hlava
Když viděl, o jaké do [byla plná boulí. Sice ho komunistická víra utěbytkáře se
[šovala, ale byl tam i obrázek, kde místo závoiedná, zatnul Iry nakreslil umělec velký klacek. Smilzo obrállzuby :"Co jsou izek strhnul. V té chvíli dostal mohutný kopato za vtipy?" inec se slovy:"To je jediné místo, které je ješ
tě volné." Smilzo se obrátil:"Podtec je ten,kdo
;e z politických dBvodQ míchá do soukromých

záležitost oroti vniká."
"Větší podlec je ten, kdo má rodinu a muchlá
se s děvčetem. Místo Božího trestu ho potres
EV Německu kritizoval ruský pravoslavný arcib.
tá železnice."
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ELungin svěcení žen/zřejmě u anglikánů a staro-

Smilzo věděl, že doma ho čeká žena s pohrabái
ř katolíků-protestanté mají pastorky, i když si
čem. Zamířil k lidovému domu, vytáhl z kapsy:
ŕ to někteří nevzdělaní knězi pletou/ a sezdávázmačkaný papír a podal jej Pepponovi:"Tuhle
ě ní homosexuálních párů v několika protestantsprostotu jsem našel na vývěsce u fary. A
pak jsem dostal kopanec."
: C ských kostelích, aniž by si napřed přemluvili
[s katolíky a pravoslavnými. -Vláda v Anglii pláPeppone si papír prohlédl, zavolal ženu z kan-:
tiny a nařídil jí. aby zmačkaný papír vyžehli- : \nuje, aby se ve školách říkalo, že normální
la. Pak jej pečlivě uložil do obložky a odebral : | manželství a homosexuální vztah jsou stejně
se k faře. Tam přibil pečlivě papír na vývěs-: ř správné. Kardinál ze Skotska, Thomas Winning,
ku. Když se otočil, stál za nim Don Camillo: i \ označil homosexualitu za zvrácenost a chce,aby
"Takovými prostředky mi nebojujeme," řekl
řse křesťané proti plánům vlády postavili.
a strhnul papír,"to vyrostlo na hnojišti."
f Za návštěvy sv.Otce v Jeruzalémě se konala v
| křesťanském středisku Notre Dáme slovní potyč"A co ten kopanec Smilzovi, to je argument
proti marxistickým myšlenkám, důstojnosti?"
í ka mezi muslimy a židy. V polemické řeči zdů
raznil šejk Taisil z Hebronu, že na "věčné měs"Za určitých okolností muže jemný kopanec
potvrdit naše zásady."
|to"mají nárok Palestinci. Kdo založil Jeruzalém
Peppone potřásl hlavou:"To je první ukázka a: Snění znáno, dobyl je král David a chrám postavil
projev zániku. Jednou nebudete vědět, kudy : |král Šalomoun.Skoro před 2000 r.vyhnali Římané
kam, a jsem ochoten, celý ten váš krám pře- i
ipo prohrané válce židy,zemi obsadili Palestinci
vzít, "mohutným rozmachem ukázal na faru a na i liFilištinští.Na setkáni byli i křesťané.-Polský
kostel.
Iparlament schválil zákon, že na vydávání tvrdé
Druhý den se setkali v salonu dobročinné lo- i vpomografie je trest vezení i pět let.__________
terie. Ceny byl^ většinou vyžebrané na ruz- ; •Sv.Otec zdůraznil v dopise 400.000 katolickým
ných lidech s různým politickým zaměřením.
; |kněžím, že jejich služba je"nutná, jedinečná a
Proto byly i podivné. Starosta Peppone kou- : ^nezastupitelná."Jen kněz smí slavit jménem Křis
pil dvacet losu a proto Don Camillo koupil ta- : jtovým mešní oběť a odpouštět hřáchy. Zmiňuje se
ké dvacet losu. Peppone vyhrál 19 tužek a perj |o hříších kněží,"v dějinách kněžství je také"
ty rozdal okounějícím dětem. Jako hlavní cenú :
"temná existence hříchu".Často zatemňuje jejich
vyhrál obraz Madonny ve skvostném rámu.
(křehkost tvář Kristovu."!_________ __ ._________
Don Camillo vyhrál 19 kusu bezcenného braku :
i V Sydney, Austrálie, se konala velká slavnost
a jako jednu z hlavních cen barevný portrét :
sovětského iministerského předsedy Malenko»- : spro půl mil.homosexuálů a lesbiček, původních
va, také v nádherném rámu. Byl to dar od- : I obyvatel, policistů a lékařek-také nenormálních
5 Ve Vietnamu zase začíná pronásledování katolíbočky komunistické strany Itálie.
|ků, hl.v diecézi Hong Hoa na hranici Laosu a
"Na tohle se museli všichni domluvit,"volali
Í Číny, kde chce vláda založit hospodářskou obpřítomní. Když převzali výherci ceny, vra
celi se kousek společně. Na kostelním náměstí ; řlast. Dieceze je 8 r.bez biskupa, nesmí se tam
I usadit duchovní, a vedoucí bezpečnostní služby
se Don Camillo zastavil: "Pane starosto, vy
měňme si to!"
Ivyzval katolíky, aby opustili víru, jinak na
Peppone potřásl hlavou: "Proč? Obraz se vám
sně čekají tresty.-Každý Mexičan vypije ročně
vtiskne do paměti a až zsem soudruh Malenko ; 1160 l koky. Za ni vydá víc penez, než za 10 důpřijde, nebudete překvapen."
lležitých potravin. Koka odnímá tělu kalcium, že"Ale k čemu je pro tebe obraz Madonny?"
llezo aj.Snad se také víc tvorí kamínky v led"Budu před ním na kolenou prosit, abyste
fvinách a kazí se zuby,tloustne se, stoupá tlak
konečně dostal rozum,"zavrčel Peppone.
Ikrve a nespavost.- Rozhlasová pracovnice, femi-

Kněz spokojeně vstoupil do fary, vložil obraz Inistka a řeholnice z Anglie Lavina Byrne/50/bydo truhly a omluvil se:"Nemohu prosit, souru-; |la na svou žádost zproštěna řeholních slibů.
ÍR.1993 vydala knihu Žena u oltáře, přimlouvá
hu Malenko, aby Peppone přišel k rozumu.
|se za kněžky. Knihu odsoudila Kongregace pro
Nepřijal by jej." A truhlu zavřel.
"Ježíši,"zašeptal a zvedl oči k nebi,"jsme asi
oba jako ten hloupý pes, který se namáhá,
aby se dostal k ocasu tím, že se točí pořád
dokola. Běda, jestli se hlava stane nepřítelem
ocasu..."
Podle Giovanni Guareschiho
MODLEME SE DENNĚ ZA TEOL .FAKULTO V PRAZE
JE V NEBEZPEČÍ ZHOUBNÉHO PROGRESISWJ.
NEJLÉPE "SVATÝ MICHAELI ,ARCHANDĚLI..."

ínauku víry a byla stažena z prodeje.Je pro umě| lou antikoncepci. Chce dál pracovat v rozhlase
ta učit na Cambridské teol.federace. Z Církve

|vystoupit nemíní.-Kampaň'Prosadte změnu"Frances
I Kissingové z organizace Katolíci za svobodnou

v USA chce, aby byl zrušen statut sv.
f Stolce a ten-s muslimy-je proti potratům,antii koncepci, nové definování nové sexuality,mravčnosti a rodiny. Mezi příznivci těchto proti6 křesťanských snah je i sdružení atheistů.

íČím výše se však stoupá v zednářských stup
áních, tím víc se setkáváme s lidmi, kteří
SVĚTLO v č.48.m.r. uveřejnilo zajímavý Slánek, o
■jsou vůči Církvi a především vůči papeži
návratu Francouze, chirurga a svobodného zednáře :ostře nepřátelští. Zednářství založili
do katolické Církve. Církevní zákoník zakazuje ka :r.l7L4 dva anglikánští pastoři, kteří odimítali prvenství římského biskupa. Sám K
tolíkům členství v tajných společnostech-a to je
práve svobodné zednářství-a stíhá tyto členy vel i jsem byl proti Církvi, proto jsem se taní *
i cítil velmi dobře. Na tyto postoje zednářů
kými tresty, zatím je ale jako dříve nevylučuje
vrhaly nepřátelské protesty proti papežově
ze svých řad-a tresty jsou jim lhostejné, stejně
návštěvě ve Francii světlo. To jsou ale
se málokdy na jejich členství příjde-jsou tajná.
:výjimky. Nejčastějí není přímo o zednářst
Jak byste charakterizovat svobodné zednářství!
ví nic slyšet. Jeho existence se projevuje
Je to duchovní společnost, která chce prosadit
jen v humanitárních, dobročinných akcích.
člověka a svobodu. Tato svoboda se má uplatňovat
bez jakýchkoli omezení. Nejdříve jde o filosofic Litujete toho, že jste byl členem Velkého
kou otázku, která má vliv na duchovní a rozumový
'Orientu?___________________________________
život těch, kdo se v lóži sjednocují. Ovšem to
Setkal jsem se tam s inteligentními lidmi,
vůbec neznamená, že ten, kdo vstoupí do lóže, mu i s několika velmi vzácnými. Ale pozor! Za
sí hned uzavírat společenství s dáblem nebo se
mou horlivou prací-angažovaností-stálo
zúčastnit černých mší. Někdy je o tom slyšet. Me určitě duchovní zaměření. Byl jsem na drá
ze, která mě vedla hluboko do závislosti a
zi zednáři jsou i lidé dobré vůle.
do neštěstí. Proto mluvím o tam i dnes.
Jak pracuje svobodné zednářství?
Chci prostě říci: Byla to chyba, neopakuj
Je to jako laboratoř na výrobu myšlenek. Systema
te ji! Některé přitahuje tajemný charakter
ticky se zde studují velké problémy společnosti.
zednářství. Ale to, co při postupném zasvě
Výsledky této práce se pak rozšiřují na veřejnos
cování vychází najevo, je iluze.Yfelká část
ti. Především pomocí poslanců a senátorů, kteří
tajemství byla již býv.zednáři odhalena.
jsou svobodní zednáři. Ti vystupuji s návrhy záko
A pokud jde o rituály-obřady, o těch je
nů, které jsou výsledkem práce prováděné lóžemi.
možné se dovědět v knihkupectvích.
Tak např.antikoncepce, potraty a kanalizace rozvo
dů a homosexuality/jako něco normálního,p.r./jsou V čem vidíte největší nebezpečí zednářství
plody zednářského myšlení. Zednářství chce tyto
Velké nebezpečí egocentrismu-neříkám v egoismu a v pýše: člověk věří, že může vzít
problémy řešit tak, aby byl vyloučen jakýkoliv
tlak, jakákoliv závislost, tím spíše, když se jed do rukou svůj vlastní osud bez Boží pomo
ná o náboženství nebo mratnost.
ci. Je to dědičný hřích - člověk se chce
sám stvořit, jako by byl sám Bohem. A to
Pak je ovsem neslučitelné s křesťanskou vírou...
přesně radil zlý duch prvním lidem:"Budete
K odklonu zednářů-křesťanů od Církve dochází pojako Bůh!" Tento druh pýchy, který ohrožu-'
stupně.
skutečnosti se zednáři snaží vyvinout
je všechny esoterické společnosti, je po
úsilí, které se naprosto liší od Církve. Zednářst
travou pro Zlého ducha: i když si toho
ví buduje především na osvícení několika málo za
zakladatelé a příslušnicí nemusí být vědo
svěcených, kteří jsou zavázaní k mlčení: pro křes
mi, uzavřeli smlouvu s dáblem.
ťany je víra a zjevení Boží dar, přístupný všem,
Světlo, o kterém je řeč, je světlo Lucifepředevším pokorným a skromným. Ale zednářství tím
ra-Světlonoše-a ovoce je zcela zřejmé:
že se stále zabývá jen srovnáváním myšlenek a snázhroucená manželství, ctižádost, boj o moc
šenlivostí-tolerancí-vede zednářství k toleranci.
a o peníze bez zábran a bez výčitek svě
Křesťanství naopak zve k objevování Krista. On je
domí __
cesta, pravda a život. Zdenářství očekává všechno
S Mauricem Cailletem rozmlouvala Benedicta
od člověka, nic od Boha. Dokonce i ty lóže, které
Drouinová Familie Crétienne 14.10.1999.
věří v existenci "\felkého Architekta"odmítají před
Překlad - is
stavu Boha, který zasahuje nějak do lidského živo
Prof.historie Jacques Ploncard ďAssac:
ta. To je také důvod, proč katolická Církev ne
Das Geheimnis der Friemaurer.
ustále odsuzuje příslušnost křesťanů ke svobodným
Jakmile někdo na vlivném místě nejde ve
zednářům.
směrnicích-i nevědomky-zednářů-dříve nebo
Jak to vypadá se setkáními křesťanů a zednářů?
později ho odstraní. Prvním vedoucím české
Mnohé lóže se snaží získat křesťany, kteří v doblóže svobodných zednářů-pod vlivem fran
ré víře se stávají zednáři. Ti je získávají pod
couzského Velkého Orientu-byl známý malíř
záminkou tolerance. Na konferencích o filosofic
Alfons Mucha-navrhl pro ně řády, vystavené
kých otázkách se zdají být neškodní a nezáludní. ;
na jeho stálé výstavě v Praže. %il dlouho
Křesťané si neuvědomují, že jsou to pouze"nedělní;
ve Francii. Seznam svobodných zednářů na
šaty"ve kterém se jim ukazuje jen to, co jsou
vlivných místech v Církvi je v knize Karl
jim zednáři ochotni ukázat.
Steinhausera: Die legale Mafia.

NÁVRAT ZEDNÁŘE

V NEJLEVNĚJŠÍM MÉSTÍ
Blizřle-li se večer k Las Vegas, objeví se
vám náhle v černi pouště milióny barevných
světel a když se přiblížíte, připadáte si ja
ko v Tisíce a jedné noci. Ale než začneme
vychutnávat slasti této moderní Sodomy a
Comorhy. pár slov o její historii...
Las Vegas byl počátkem dvacátého století
malou mormonskou opevněnou vesnicí! proti
Indiánům), odpočinkové mís|to Šoféru, dopravujících zbo
ží ze severu na jih do Mexi
ka. Pravý rozkvět však na
stal po roce 1931, kdy ame
rický kongres schválil zákor
o hrách. Dopravní syndiká
ty a dopravci hodně inves
tovali do herního průmyslů
a ve čtyřicátých letech zde postavili první
kasino. Závratný rozkvět začal po válce a
dnes je tu těch kasin přes padesát a nespo
četně hotelu.
Když jsem sem přistával před mnoha lety po
prvé, dělal jsem si četné starosti:co budu
dělat, když nemám společenský oblek,nutný
v Monte Karlu, jak najdu ubytování! bylo to
na začatku weekendu v pátek večerla co mě
to všechno bude stát. Ale všechno dopadlo
dobře. Pokoj jsem našel v prvním hotelu po
vystoupení z autobusu a velmi levný. Hote
ly jsou subvencovány hernami a je jich to
lik a konkurence tak velká, že ceny jsou
nízké. Las Vegas je nejlevnější město v USA
A společenský oblek? Kdepak, Las Vegas je
lidovka. Žádné manžety se zlatými knoflíčky
často širák a kostkovaná košile. A do všech
kasin vstup zdarma.
Hříšný život se tu odehrává na dvou místech
Ve starém Las Vegas. kde najdete kromě he
ren ještě staré pitoreskní domečky,ale hlav
ně na 6 km dlouhém bulváru^ zvaném Strip.
V nepřestavitelné změti neonu a nejbizarnějšich lákadel, jaké jen si lze představit, při
tahují kasina své klienty. A poněvadž sem
přijíždějí hosté z celého světa, každý tu mu
že najít, co hledá. J e tu pařížská Follíe Ber
gěre, milovník antiky tu najde Caesar's Pa
láce, Spanělé a Mexičané se pobaví ve Flaminc^o, v Aladinu si můžete udělat představu
jak žijí arabští šejkové, přátelé dobrodružst
ví tu najdou pirátské lodi z Karibského mo
ře. Ale největší delirium vás čeká v Luxoru
Obrovská skleněná pyramida, před ní Sfin
ga ve skutečné velikosti a uvnitř, mimo mno
ha jiného, kus umělého Nilu. Když totiž
vstoupíte do kasina, to není jen ruleta a
hrací stolky. Nad hlavami hráčů létají provazolezci, na pódiu se předvádějí kankány,
žongléři, kouzelníci a já nevím, co všechno.
Nejznámější kabaretní a cirkusoví umělci se
tu předvádějí celý rok. Kasina jsou otevře
na 24 hodin denně, 365 dní v roce. V kasi
nech nejsou okna a nejsou tu hodiny.

.Zde se zastavil čas. Jedině, co se tu točí, jsou
rulety.
’Chodíte mezi stolky, kde se hraje bingo, poker,
barraca nebo black jack. Možná, že byste si rá
di zahráli, ale nevíte jak. Nic si z toho nedělej
te, v každém kasinu se přádají zdarma kurzy
těchto her. A všechno je tu takové bezstarostné
a uvolněné. V Monte Karlu, když prohrajete mi
lión franku, můžete vyjit na terasu a skočit ze
skály sebevrahů a skončit svůj nectný život.Zde
když prohrajete milión dolaru, můžete si zlepšit
náladu pohledem na stádo málo oblečených slečen
které se producíruji na pódiu. Ptám se, jsou-li
to herny nebo show. Navštivil jsem Disney Land
v Los Angeles, Disney World na Floridě, i Evro
pané si udělali poutni misto u Paříže, ale to vše
je jen jarmarečni kolotoč proti tomu,covidime zde.
Kapitolou samo p’ro sebe jsou hraci automaty(machines ä sous). Najdete je všude, na letišti, na
nádraží, v autobusech, v taxících, u holiče i v
čekárně lékařů, v parcich i na záchodech Je
jich tu prý osm set tisíc. Ročně přijede do Las
Vegas asi 30 mil.návštěvníků a utrati zde přes
10 miliard dolarů. A máte odpověd, proč jsou ve
Švýcarsku zakázaná kasina. Takové miliardy by
utekly švýcarským bankám. Riká se, že vidět
Las Vegas a umřít. Já bych to trochu poopravil
Uvidět Las Vegas, to ano, ale umřít, to ne.
Bylo to příjemné dvoudenni povyraženi po tom
drkocáni v jeepu, a cákáni v peřejích Colorada,
ale čeká nás ještě rande-vous s našimi přáteli
medvědy (King's Valey a Sequoia Park a navští
vit kalifornskou SaharuíDeath ValeyI.
/ra
___Á.K.
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Teprve od r.1999 začal počet knězi na světě růst
Bylo jich 404.626, o desetinu procenta víc než
r.1998. Na kněžství se také připravuje víc seminaristů-109.828. Počet nekněží-jáhnů, katechetů
a misionářů-také vzrostl. Dnes je na světě asi
1,045.000 katolíků, 49,5 proč.žije na záp.polo
kouli. V obou Amerikách je jich nejvíc, v Asii
nejméně-3,1 %. -Katol.noviny L "Osservatore Roma
no požádaly laická media, aby ukončila debatu o
možném odstoupení sv.Otce. V dějinách někteří
papežové odstoupili, z různých důvodů, např.ne
schopnosti vést Církev-sv.Celestiň V. 1294.Antikoncepční prostředky ve Francii dostanou i
milióny středoškolských a vysokoškolských stu
dentů. Tvrdí se, že se tím cmezí počet potratů.
Protivníci pilulky říkají, že ta je také potratová/"ráno po"/. V býv.katolické Francii je u
vlády svobozednářská lóže Velký Orient, jejíž
odbočku po I.svět.válce založil v naší vlasti
malíř AJMucha, stal se I.velmistrem a navrhnul
pro ni odznaky. Členem lóže byl i pres.Beneš,
který také žil a studoval v Paříži.- Počet angli
kánských duchovních, zesnulých na AIDS, je lOx
větší než ostatních nemocných v zemi.-M Pedare
/Sicílie/, chtěl kostelník otráveným vínem za
vraždit svého faráře Alfio Pappalardo/66/.Už měsíce se přeli o sociálních otázkách.-

Hlavními společníky jsou: Wiliam Swing, biskup
episkopální církve v Kalifornii,komunistická Gor-'
bačovova nadace. Světová náboženská mírová
SVĚTLO, katolický týdeník na Moravě, se
konference. Britský světový kongres věr a ame
nebojí prady. Uveřejňuje i dobře fundované rický Chrám porozumění.
zprávy o nebezpečích, která ohrožují víru
POPRVÉ BYL ZÁMĚR VEŘEJNĚ ODHALEN při <
katolíků. V č.lO.t.r.je zpráva o tzv. svě
tzv.synkretické bohoslužbě! synkretismus-spojotovém náboženství, směsi pravdy, omylu a
vání různých náboženských názoru)u příležitos
lži. Říká se mu "světová archa".
ti 50.výr.OSN v episkopální katedrále milosti v
ABYCHOM POCHOPILI, co se skrývá za sna San Francisku 25.června 1995 za účasti princez
hou, vytvořit toto"náboženstvi“", musíme
ny Margarety, anglikánského biskupa Desmona
znát dějiny Organizace spojených národu.
Tutu, Lecha Walesy, sekretáře OSN BoutroseByla založena po 11 .svět, válce r.1945 na
Boutros-Ghandiho, arcib. Renata Martiniho, VY
troskách "Společnosti národu", založené po
SLANCE VATIKÁNU U OSNÍ?), a Steva DonovaI.svět.válce r.1919. Podle jednoho názoru
na, býv. předsedy střediska New Age v Esalen.
bude po třetí světové válce přebudována
PO TETO"BOHOSLUZBE" byly"modlitby", zpěvy
na celosvětovou vládu - diktaturu.
a (pohanskému) zaříkávání věnovány celému tuc
UZ NENÍ SKORO NIC, co by nepodléhalo
tu rozzličných božstev. Spojené náboženství na
světovému diktátu OSN.Tam se rozhoduje o
značili panteistickým obřadem, při kterém děti z
budoucnosti hospodářství,ochodu a financích celého světa slévaly vodu ze"svatých voď'jako
(G7l. OSN sama je těžce zadlužená. (Je zají jsou řeka Ganges, Rudé moře a voda z Lurdí?)
mavé, že USA nejbohatší stát světa, nepla
do "velké mísy jednoty"za doprovodu žalozpěvu
tí své příspěvky). Ale uŽ se plánuje zavede z rouhavého koncertu Missa Gaia, který uctívá
ní světového daňového systému, aby bylo
zemi jako bohyni.
možno plnit množství záměru OSN.
BISKUP SWING při tom zpíval:"Tak jako se slé
A tato organizace zpracovává v rámci vše
vají tyto svaté vody, kéž město, které spojilo
obecnosti také DUCHOVNÍ OBLAST. V rám
národy světa, spojí dohromady světová nábožen
ci výročí 2000 se ve spolupráci s universita
ství. "
mi světa a Radou pro mezináboženský rozho
Biskup řekl, že spise než světlo Kristovo bude
vor připravuje na letošní červen celosvětové
zářit světlo náboženských světových tradicí včet
fórum Milénium People's Fórum, při kterém
ně pohanství a okultismu) do světa, který zou
bude představena Světová archa. Potom chce
fale potřebuje světlo:"Jsme na prahu první cel
předložit svou náhražku DESATERA. Hlavní
kové civilizace. Musíme zjistit, kde je nábožen
vyslanec pro Nový svět M.Corbačov prohlá
ství ve vztahu k našemu celosvětovému svazu"
sil, že SVÉTOVÄ ARCHA BUDE PROHLAŠO
Dále prohlásil, že panteismusíhereze, že všech
VAT NOVOU MRAVNOSTÍ ETI KU JDESATEREM no je BŮh}~ se dosud všude nepřijímá. PanteisNOVÉHO VEKU, SOUPISEM VŠEOBECNÉHO
mus se označuje slovy"vzájemná závislost""jedCHOVANÍ, A TÍM SE BUDE OD R.2000
notná vesnice""světový svaz-klan","světové spo«
ŘÍDIT SVÉT.- Tomuto pojetí mravnosti se mu
lečenství","rodina národu" atd. Panteistické svě
sí podrobit každý člověk. Nová mravní sou
tové společenství musí mít náboženskou jednotu
stava se zakládá na nových mravních ideálech
tzn.synkretismus-panteismusívšechny názory
a novém způsobu života, který má chránit
jsou pravdivé)...
svět, mír a spravedlnost. Jsou to nesmírně
Ti, kdo nebudou souhlasit s tímto hlubokým
svůdná hesla pod pláštíkem demokracie, kte
přesvědčením, bude světová náboženská vláda
rá by se spis měla jmenovat demodiktatura.
UR-volat k odpovědnosti, protože působí ne
VEDLE TOHOTO NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
jednotu a rozbrojeí připravme se tedy na pro
mravnosti se připravuje vyhlášení nového svě
následování, p.r. JSwing žádá, aby celosvětová
tového náboženství. Je to směs světových
církev sídlela v Presidio, v býv. vojenské zá
náboženství, pohanských obřadů aezoteriky^
kladně v San Francisku, kde sídlí Gorbačovo(tajného učenílNovou předmluvu-úvod zprava nadace.
covává"katolický"teolog-heretik Hans Kung. ,
V červnu 1996 byla v San Francisku mezi- ’
Toto učení je stejné jako učení New Age.
;
náboženská konference na nejvyšší úrovni bis
NEW ACE-NOVY VEK patří k hlavnímu vedení! kupi nekatolík J, Gorbačovova nadace a Světová
války satana a jeho cílem je1 celosvětové zru- ; mírová konference. Hlavním cílem bylo"prozkoušení křesťanských náboženství. Plán"Všobec-i mat místa odporu vůči UR". Hlavním odpůrcem
né církve"uveřejnila už r.1919 Alice Baileyo-! je"fundamentalismus". Barbara Marx-Hubbardová vůdkyně New Age a okultistka, jako spo-! váj advokátka světového náboženství, pohrozi
jení okultismu, zednářství a křesťanství. "Je-i la fundamentalistům, včetně pravověrných katojí podoba bude zřejmá před koncem tohoto
Iků, zánikem. Theilhardovec Robert Múller, ne
století1.Tento návrh se uskutečnil r.1997,
< únavný pracovník Nového světového řádu, pro
kdy byla založena Organizace spojených ná- i hlásil, že"nepoddajné systémy víry působí jako
bozenství-dále UR. Listina se má podepsat
roznětka v celkových sporech."
letos v červnu.
<

NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ ?

Mír není možný bez zkrocení! tj. zničení věrnos
ti víře,p.r.l funamentalismu pomocí Organiza
ce spojených náboženství, která vyznávají
věrnost své spiritualitě."
Corbačovova nadace byla založena krátce před
zánikem SSSR se záměrem sjednotit celosvěto
vou vládu. Corbačov bezostyšně organizuje
západní vůdce k dolaďování celosvětovou vlá
du. Gorbačov navrhnul založení "celo
světového mozkového trustu"-sdružení vůdčí
elity, která by vedla! Tento trust je i v Pra
ze pod ochranou Václava Havla).

PODLE TOHOTO TRUSTU křesťanství je hlav
né odpovědné za"populační dilema! rozpory)'.’
Musíme mluvit stále jasněji o antikoncepci, po
tratech, protože11 hospodářská krize je krizí
populační." "Snižte populaci o 90%, a nebude
dost lidí, aby páchali hospodářské škody."
Podporují je zelení. Hlavními ručiteli-sponzory
jsou Britské aerolinie, televizní síť CNN, Rockeféller, David Packard a další.
HLAVNÍM TVŮRCEM tzv. humanistické etiky
je Hans Kung, který spolupracuje s nábožen
skými vůdci a OSN a dospěl ,ke"shodě o zá
kladních hodnotách."

Hrozba je o to závažnější. Že uvnitř Církvei na nejvlivnějších místech-je nemálo kteří poc
záminkou špatně chápaného ekumenismu sdílejí
a podporují tyto celkové změny. Máme však
dvě bezpečné jistoty. Ze brány pekelné Cír
kev nepřemohou a že ten, kdo lne pevně ke
Kristu, takové nebezpečí prohlédne a nepolehne mu.
Etvcq 11-12/1999
»

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Na Karlově mostě nad křížem je židovský nápis,
který znamená:"Svatý, svátý, svátý Bůh." Židé
dělají nátlak, že se musí nápis odstranit.
Přišlo 30 rabínů z USA a Kanady a plzeňský bis
kup F.Radkovský.Nyníjsou vedle kříže tři tabu
le, česky, hebrejsky a anglicky,vysvětlující
text .-V Britanii odchází z anglik.církve stále
víc kněžek.Ty, které zbývají, se s tím skrýva
jí . "Kněžky"si stěžují na určitou diskriminaci
nesmějí do kněžských golfových klubů._________
Papežská návštěva Izraele, zahájená 20.3.,se
nelíbila židovských extremistům a protestovali
Neznámí si udělali v Jeruzalémě proti papeži
nepřátelské slogany na fasádě úřadu nejvyššího rabína.- Postoj papeže Pia XII.za nár.socia
lismu k židům hájil apoštolský nuncius v
Izraeli, arcib.P.Sambi. Kdyby tehdy napadl,
papež nacisty ostřeji, znamenalo by to ještě
větší pronásledování židů-jak tomu bylo v Holansku, kde proti pronásledování napsali bisku
pové pastýřský list-řekl arcibiskup v izrael
ské televizi.-Boj o plánovanou mešitu v Nazaretě se zase přiostřil. Muslimové se brání,vy
klidit vzdor nařízení úřadů stavební místo v
blízkosti baziliky Zvěstování. Při nepřátelst
ví židů vůči křestanům a- slabosti křestanů ur
čitě musíimové zvítězí.-Při bombovém útoku na
katolický rozhlas ve filipínském městě Cotabato bylo zraněno 7 osob. Výbuch nastal krátce
před zahájením vysílání, který obviňuje muslimy, že jsou odpovědni za útok na pramici._____
Ve Vietnamu se znovu útočí proti katolíkům.Po
stižena je hl.diecéze Hung-Hoa na hranicích k
Laosu a k Číně. 8 r.tam není biskup. Stavbu
kaple úřady zakázaly.-Na asi 15% obyvatel je
pozorovat nutkavé jednání-oznamuje kanadský
Globe and Mail."Mnozí si kroutí vlasy, podupá
vají nohama, komíhají rukama nebo si okusují
nehty". Proč? Peggy Rechterová ze střediska
pro chování a duševní zdraví v Torontě tvrdí,
že to prozrazuje pohodlnost, jiný učenec to
považuje za napětí a podvědomé reakce, jak ře
šit napjatou situaci. Odborníci je učí, jak
tyto zvyky odložit-pcmocí autosugesce. Když
pozorujete něco takového, upřete pozornost na
něco jiného.-ĽOsservatore Romano požádalo me

Celková etika je soubor"přikázánP'pro nový
světový řád, který obsahuje základny spra
vedlnosti a míru, práv žen, životního prost
ředí a připouštění hříchu. Jeho kořeny spo
čívají v gnosticismu(tj.tajných naukách I, ta
jemných pohanských obřadech, neoplatonismu
a okultní teosofii, která je filozofii zednářství
a pochází od teozofky Heleny Blavatské!18311891). Prohlásila:"Co kněžstvo dogmatického
náboženství označuje za satana a Božího ne
přítele, je ve skutečnosti nejvyšší božský
duch, okultní moudrost na zemi." Obsahem
její etiky jsou"proměnné hodnoty". Co je sprá\
né dnes, nemusit být správné zítra. Globální
etika má usnadnit přijeti světové vlády. Kato
licismus musí být zničen zbraní indiferentismu
tj. lhostejností. Jak upřímně poznamenal Swing
v Dallasu!nekatolický biskup)"mezinár.božské
dílo ohrožuje každá autorita, posvátná Písma,
církevní struktury. Jsme na prahu všeobecné
ho mezinárodního náboženského života. Nic to
mu nezabrání..."
Nemají-li být katolíci utopeni v celosvětové
církvi, musejí rázně odmítnout tři chybné
předpoklady New Age:
1. Mír je založen na spravedlnosti, která pohr
dá osobním Bohem.
2. Náboženství je příčinou všech válek a rozporu
3. Sjednocené náboženství zajistí všeobecný mír.
Každý katolík ví,Že spravedlnost je dílo lidí
dobrý vule^ kteří oslavují Boha.Porušení l.při
kázání nemůže přinést mír. Války jsou násled
kem hříchu a nespravedlnosti. Celosvětové ná
boženství je náboženstvím satana, vraha a lhá
ře od počátku. Ten nikdy nezpůsobí mír-leda
mír hřbitova-jinak obrovské krveprolévání.
dia, aby debatu o možném odstoupení sv.Čtce
Ještě nikdy nestála Církev před tak napros
ukončila. V dějinách někteří papežové sami
tou, rafinovanou celosvětovou hrozbou.
svůj úřad složili, např.Sv.Celestín V./1294/.

se v poslední chvíli obrátí .Byl popraven na ná
městí Campo de’Fiori/pole květin/, sto j í uprostřed!
trhovců jeho socha od Ettore Ferrariho z r.1881.
Na začátku baroka vznikl nádherný obraz k na
Má na hlavě kapuci dcminikánů, staženou hlubokýšemu tématu:Putující Madona od Caravaggia,
do očí a v ruce knihu se svými bludy, Na třech
/1573-1610/. Byl to první barokní malíř Říma
vypouklých bronzových obrazech jsou tři nejdůle
Od něho jsou i obrazy v kostele S.Maria del
žitější události jeho života: učí z kazatelny v
Popolo, S.Luigi dei Francesi a v galerii
Oxfordu, stojí před soudcem a je na hranici. Na
Borghese i ve Vatikáně,ale žádného tak neúct podstavci kolem jsou portréty jeho 8 předchůdců:
váli jako Paní poutníků. Dokončil ji r.1604
Pierre Rámus, Giulio Vanini, Antonio Paleario,
a je dodnes ve vedlejší kapli kostela sv.An
Michael Servet, Johan Wicklif, Jan 'Hus, Fra Paolo
tonína. Vyobrazuje starou ženu a mladíka,
Sarpi a Fra Tcmmaso Campanella. Luther tam chybí,
kteří pěšky, s oteklýma a zaprášenýma nohama
byl Brunovým protivnikán, ten by asi nestál o to,
s poutničkou holí v ruce klečí se sepjatýma
aby byl na pomníku protivníka spásného učení Páně
rukama před Madonou a vzhlíží k ní s výrazem
Dole je věnování: Brunovi století, kdy viděl do
důvěry. Není to nadpozemská královna byzant
předu, když hořel na hranici.
ských mosajek, ani tělesná Madona renesance
Z r.1600 je mědirytina, na které je vše, oč by
je to živá Římanka s černými vlasy a prostým
se poutník mohl zajímat. Uprostřed plánu města
oděvem. Objeví se na prahu domu a sklání se
Říma je vyobrazeno sedm hlavních kostelů a do
k oběma poutníkům. I světlovlasý Je
le je obrázek, jak papež otevírá sv.bránu .
žíšek vypadá pozemsky, zvědavě zí- ,
Tehdy byl papežem K1 snent VIII.Aldobrandirá na příchozí, kteří nejsou
ii/1592-1605/ Dal vytvořit od Maděržebráci, ale prosící. To je
na zpovědnice a papežský oltář u
postoj věřících té doby.
í
sv.Petra i kapli v jeskyni, která
Potvrzuje to i římský pout
se podle něho jmenuje Klenentinník, opat benediktin od Sv. í
ská kaple.
Pavla v Korutanech, Jeroným j
Vzdor nadržování příbuzným byl
Marstaller.’’NavóíZvóne-£Z koí
Klenent Vlil, zbožný muž, sám se
te£, pflzonujeme. zbožnost
děl ve zpovědnici u sv.Petra a
cZzZncu. UZdZme. je., jak ó e j
rozdával sv.přijímání. Často zval
AZzamZ v očZch paoAZ. Lidé. z\
dvanáct chudých poutníků ke své
ňZmóké XZzc.hty, dachovcnitoa)
mu stolu a obsluhoval je. Chodil
oznuzné žzny, feZe-té pěófet/,
do hospice Nejsv.Trojice-založenézpocené, navZtévajZ posvátná
ho sv .Filipem Neri, aby umýval pout
mZista, nabyto by Ap/tavQ.dZZvé.
níkům nohy a rozdával almužny.
ZZkat: Cůn bůZže fe RZmu, -tón
Zakázal kardinálům nosit běhen sv.
je to hotáZ,paotože. byt Z
roku purpurová roucha. Založil
clábeZ me.zZ andéZZ v nebZ a
Nádherný ohňostroj na
dvě kardinálské kanise, jedna se
jOjdzvi JZdáX mezZ apoXtoZy...
Andělském hradě ve sv.
starala o praktické přípravy, dru
aZz tato nev&ia nduXkodZ^a
roce 1600.
há o duchovní péči o poutníky, roz
anZ anděZ&n, anZ apoXtoZum.
dělené podle národností. Zvlášť se
Já óám nevZdZm v RZmě. nZc ókandaZnZho, aZe.
starali o poutníky z protestantského severu a
naopak, hodné zbožnoutZ."
vzorně se s nimi jednalo. Židé museli dodat 500
Nové století pozdravil velký ohňostroj na
matrací a dek. Už tehdy byli i kapesní zloději.
Andělském hradě. Běžně bývá jen na svátek
Hned po otevření slavností obrali protestantské
sv.Petra a Pavla. Zároveň však byl zamlžen
ho knížete vévodu Bedřicha I.z Wurttenbergu o ka
dýmem hranice, na níž byl za živa upálen
pesní hodinky, tehdy byly něčím zvláštním.
Giordano Bruna/1548-16OO/-16.2. Stal se doZa sv.roku 1600 působili dva učenci a kardinálominikánem, hlásal v Paříži a v Oxfordě panvé-oratorián kard.Césare Baronius/1538-1607/výteismus/všechno je Bůh,p.r./ale neměl úspěcl
znamnýcírk. histo
ani v Ženevě, ani ve Wittenbergu/Kalvín a
rik .Ve svých leto
Luther/, padl v Benátkách do rukou inkvizice
pisech odporuje pro
a byl odsouzen k smrti nejen pro bludy,ale i
testantskému po je
pro hanobení papeže a Církve. Papež by mu byl
tí dějin Flacia
odpustil, kdyby se vzdal bludů,ale Bruno dal
Illyrica a Zenturia
přednost hranici, na posmrtný život stejně
z Magdeburgu. Histo
nevěřil-a na zemi bude nesmrtelný. Soudci
rik-jezuita Robert
řekl:"Vy se zřejmě chvějete před tímto roz
Bellarmin//1542sudkem víc, než já, který jej slyším." Při
1621/prohlášeného
popravě Brunové putoval usoužený papež k
později za svátého
sedmi hlavním bazilikám a poklekl na svátých
a učitele Církve.
schodech, kde se za Bruna modlil, že snad

ROZKVĚT CÍRKVE

Jiří Reinsberg a Bohumil Svo

boda: LEDIO AfCELIKA A P.METHOD KLEMENT,O.S.B.-Nakladatel
ství Trinitas, Havlíčkova 14,,
Svitavy, 149 str.,Ilustx.a fo
tografie. K 110.výr.narození •
20.výr.úmrtí P. Methoda Klementa, Byl to
benediktin, za války bydlel u šlechtické
rodiny u Kroměříže. Byl to vzácný člověk,vy
dával časopis Legio Angelika pro ministrant
ty, k nimž patřil i P.Heidler, P.Mhhdl,,
P.Opasek, P.Reinsberg, P.Zvěřina a řada ji-i
ných. viz vedlejší stoupeo, dopis z Kanadu. ■
P.Josef KOLÁČEK,T.J. napsal další knihu, o i
působení jezuitů v Číně. Je brož.302 str.
a stojí 189 Kč.

CO NOVÉHO VESVÉTÉ
V Kosovu se rozmáhá nepřátelství muslimů
vůči křesťanům. P.Ět. Kusan řekl, že nejvíc
jsou ohroženy rodiny a kněží. Nepřátelství
je zřejmé už u muslimských dětí.-13.3.t.r
zemřel v Stamfordu, USA, v exilu čínský ka;
dinál Jgnatius Kung Pin-mei.Byl nejstarším
členem kardinálského sboru. Byl biskupem v
hl.městě Číny-Šanghaji, mnoho vytrpěl ve
vězeních. Kardinálský klobouk mu dal JP. U
Předtím byl in pectore-v srdci. Nejstarším
členem je ted italský kard.Corrado Bafile,
nar.r.1903. Po úmrtí čínského kardinála
má kardinálský
sbor 152 členů, z toho
104 má méně než 80 r. -Sv.Otec vyzval monotheistická náboženství ve Sv.Zemi, aby si
uvědomila své minulé chyby a budovaly klid
nou budoucnost. Příslušnost k víře už ne
smí být omluvou pro násilí. Náboženství je
protivník vylučování a diskriminace, nená
visti a soutěžení, násilí a konfliktů, řek
při potlesku posluchačů. Rozhovor není po
kus, vnutit druhánu své názory. Jde o to,
vidět co je dobré, pravdivé a svaté v uče
ní druhých. To už hlásal velký konvertita
kard.J.Newman/1801-1890/. Písmo sv. nebo je
ho části jsou na světě rozšířené v 2233 rů:
ných jazycích. Celý překlad Písma je v 371
jazycích, jen Nový zákon v 8 60 jazycích.
Churský seminář, po odchodu biskupa Haase
skoro prázdný, odstranil i dvojnásobného
Dr. Opus Dei, Petra Rutze/59/a jmenoval dě
kanem faráře z Winterthuru, J.Annena ./54/
novým děkanem. 0 jeho vzdělání nanáme zprá
vy .-Min.předseda z Tubingen-rNěmecko, pro
hlásil, že katolické poradny pro těhotné
nemusejí už vystavovat potvrzení o poradě.
Bude-li pokračovat trend manželů" nez 'děti v
Německu, vymřou asi ža 150 let všichni Něm
ci .Snad se zvýší i věk odchodu do důchodu.

CO NAM PREJE SESTRA
HELENA Z KOPEČKU
Pno cežý příští jubíZejní nok kéž Vát Во?
tkě dítě obdaří pčnou
minou tvých míZottí,
požehnáním a tíZou pno všechny Vaše pnáce a ttanottí, ktené \Jám ZátkypZná PnozňeteZnott pošZe a
tvěňí. Kéž nadot.tně prožíváme Boží bZízkott, vděč
né přijímáme Boži daný a pozonné natZoucháme Boží
mu tZovu. Necht te Zátka Boží i Zidí znova mocné
ořwojí k Vám a cettou k novému noku Vát nikdy ne
oputtí. Kéž je t Vámi všechno bZaho a hojnott Во
žího požehnání, tZíbeného Zídem dobré v&Ze.
CSR
"Vnet Vám chci povédét o báječné a netmínné zají
mavé knize o katoZícítmu v CSR mezi I. a Il.tvětovou váZkou í po 11.. tvětové váZce. ByZ bych rád,
kdybytte te o knize mohZa zmínit v KLUBU:
Jiří Rejntberg & BohumiZ Svoboda:
lil
LEGÍO ANGELIKA A P.METHOO KLEMENT O.S.B.
NakZ.Trxnitat, Havčíckova 14, Svitavy
je to SBORNÍK na námět 70.vún.zaZožení Legío AngeZiky a ku 110. výr.narození"a 2O.výr.tmrtí P.Meto
da KZementa. - Mám jíž v ruce jeden z prvních
exempZářu a nemohu te dott vynadívat na tu bá
ječnou úpravu od akad.maZíře Jiřího BZažka, na ty
početné zajímavé Xotogna&ie a ta nádhenná tZova
pňitpívateZa, co Otce Kčementa ještě dobře namatu
jí, jakož i ttaté o tZavných Zegíonittech: HeídZe
noví- MandZovi, Opatkovi. Reíntbergrovi, Zvěřino
ví a Lebedoví. - V knize je i někoZik zajímavých
čZánkS. z Catopitu Legío Angečica, ku př.O Skoče

benedíktintké myttíky z knihy R.Oacíka, EncykZika
"Renum novarum" a mZádež dneška z Pax Emauzy
1934/2, ChváZa aeropZánu, Advent voZá atd. Sama
ti v tom radattně počtete. Jednu věc nevím: za ko
Zik te ta knížka prodává. Má ceZkem 149 ttn.
Kanada
"Z vZatti jtem dottaZ knížečku Kovárna dutí od Fn.
Šimečka. Autor popítuje tvoje vězení v LeopoZdové
a v Jáchymové. UytitkZa jí Matice CyniZometodějtká, VoZní nám. 24 . 771 1 1 OZomouc..."
VZatt
"Zde ttáZe vypomáhám, hZavně ve zpovědnici. Осела
jtme zpovídaZi, my tři odtud a dva z (^annotti tv.
Petra, ati 50 km odtud-naše diecéze. Lidí mnoho hZavně mZadí k biřmování. SkončiZi jtme před pučnocí. Náš už třetí bitkup je zde jezuita. Jtme v
dobrém přáteZtkém poměru. - Ze Otec Tomek zemřei
jtem už véděZ(dopit z 1998]. OottaZ jtem pante z
Zitoménického ondínaniátu. BydZeZ tam t bitkupem
KoukZem. Letot jtem tam и něho pobýčtři dny.byZ
jetté tiZný a pracovitý. JeZi jtme jeho autem do
Uttí n.L.a Bohotudova, poté, co jim to tam ten vypáZený míníttnant zapáZZZ. Otec Tomek byč tu ati
4x и mne na našem "Sitio" venkovtké tídZo, což
jtem koupíZ kdyti výhodně od jedné AngZičanky pno
naši kongregací a také, abych vědČZ, kde -tZožít
na ttará koZena tvé kotti.-NevěděZ jtem, že matka
Otce Tomka byZa židovka]pokřtěná,hZuboce zbožná a
inteZigentníl, On byZ tvatý kněz Páně je jíttě v
nebi. ZemřeZ přede mší tv. OožiZ te 74 čet..."

P. Tomek pečoval o sestry Zdislávky. Velmi si ho
vážilý i ti, kdo ho dobře znali.Pop/a je z Brazcčce

KDY JSOU MANŽELÉ I PO
55 LETECH STASTNÍ?
Hovořil jsem se sto manžel
skými páry-od 20 ti do 80 ti
let. Nejkratši manželstvř
trvalo 7 let, nejdelší 55 let.
Nehledíme-li k délce manžel
stvř, zjistíme u obou stejné
rysy.
1. Slastní manželé si od ša
tného začátku vzájemně důvěřují. Tvrdívá se
že manželství pomalu"zraje". Většina manželu
mi říkala, že od samého začátku cítili spole
čenství a jednotu. I jejich názor na určité
hodnoty byl stejný. Proto bývají i manželst
ví těch, kdo mají stejnou víru šťastnější,
pokud cvšem z víry žijí. Jejich city ovlivňu
je i sexualita, aspoň u jednoho, ale většinou
u obou.
Jejich manželství spočívá na kolísání mezi
manželstvím a vášní. Je tu určité
napětí, které udržuje manželství
živé.
Jedna paní má zvláštní pohled na
manželství. "Myslím,"řekla,"že
šťastné manželství spočívá na
základě lidí různých povah, ale
stejného původu." Její muž je
optimista, ona je pesimistka. Obal
vyrostli ve stejném společenském
prostředí a náboženství. Ona cítí
jeho silu, on její zranitelnost. To je přita
huje. Takový protipól oba cítí, takže jeden
o druhém mluví jako o své"lepší polovičce."
2. Šťastní manželé mají stejný cíl, ale dělí
si práci. Jeden ráno uvaří kávu, druhý jde
ven se psem. Při snídaní oba čtou noviny.
Tento nebo podobný vztah jsem zjistil u
všech manželských páru. Není to sice pro
jejich štěstí podstatné,ale posiluje to je
jich vzájemnou důvěru.
Z tohoto pocitu bezpečí a chráněnosti ros
tou jejich sny, hlavně na venkově. Ona
chce být víc než 'hějakou Novákovou"ale
určitou "Novákovou",která se podstatně li
ší od jiných"Novákových". Určitá Novákováby chtěla založit hospodářství nebo obchod,
aspoň by chtěla mít pocit, že to by to do
kázala. Oba sní o stejném cíli, společně se
snaží jej dosáhnout-a to je naplňuje šťestím.

3. 5ťastní manželé se vzájemně sná šejí. Mnozí z těch, s kterými jsem
hovořil, se skoro nikdy nehádají.
Když však přece dojde k rozpo
rům, obvykle společně věc vy
řeší. Schopnost, vyřešit těž
kosti, se vine jako rudá stuha
vzájemnými vztahy. Jak je vy
řešit? U některých platí zása
da, nepřenášet vztek do pos
tele a vztek prostě přespi.'
jedni se vykřičí, druzí zasmějí»

Někteří se snaží okamšitě vyřešit
sporný bod. Jiní čekajř, až dozra
je. Dalšf tvrdí: "Rekne-li jeden ně
co vyzývavého, druhý prohlásí:
Chyba-a když se to stane potřetí,
platf se pokuta."
Když ale spor trvá déle, jeden ode
jde z pokoje. "Za pár minut se vrá
tí, "usmála se jedna paní."ani se
jeden druhému nemusíme omlouvat.
Oba cítime, že patříme k sobě."

4. Slastní manželé hledají jeden na druhém to
nej lepší. Manželství kvete, soustředí-li se každý
na dobré vlastnosti druhého. K tomu patří urči
tý optimismus. U mnoha manželu je jeden bojác
ný, druhy vznětlivý, jeden sklíčený, druhý
plný naděje. I když mají různé povahy, nepře
náší jeden na druhého své záporné' postoje. Ne
všímá st strachu, vznětlivosti nebo sklíčenosti
druhého, oba si důvěřují.
Tento kladný postoj má nesmírnou moc. Páry,
s kterými jsem mluvil, viděli na druhém to
nejlepší a také to od něho očekávali.
Tento postoj"ružovými brýlemi"je pro
šťastná manželství příznačný. Když se
miluji', tedy částečně jen proto, že
"t jeden vidí na druhém jen kladné.
Hádavá žena umí skvěle vařit nebo
dobře vychovává děti. Líná žena
potřebuje vzpruhu, nevšímavý muž
šikovné"kopnutľ". Nikdy se ne
vzdává naděje, vidí v druhém
ideál, který možná neodpovídá prav
dě. Al^^dyž ten ideál pozoruje, zač ho druhý
považuje,snaží se tohoto ideálu dosáhnout.

5. Šťastní manželé jsou ochotni se změnit. Větši
na mi řekla, že jejich partner se během čas v
kladném slova smyslu změnil. Přes čtvrtina man
želu chtěla už druhého opustit. Někteří to udě
lali, jiní tyto obtíže překonali a manželství se
vyrovnalo. Ten, kdo spor zavinil, změnil své
chování. Např. jeden muž propadl hazardním
hrám. Po nějaké době pochopil, že by svou ná
ruživostí ztratil ženu i děti. Vzdal se her. Ne
můžeme ale doporučit, vzít si druhého v naději,
že se změní. Někdy to nejde, pak je lépe včas
odejít- Když však přece v manželství k tomu
dojde, nezbývá nic jiného, než se snažit, aby
druhý svou povahu změnil-pokud to jde.
6. Šťastné páry vědí, že sex je také důležitý.
Jistě, manželství spočívá i na přátelství,
smyslu pro odpovědnost, ohleduplnosti,
tedy na kvalitách, které přetrvávají v
pozdějším věku, kdy sex slábne. Je-li
někdo klidný a vyrovnaný, muže být
příčinou i sexuální přitažlivost.
Jistý muž mluvil o své žené jako
"o nejkrósnější na světě1.1 Jestli sku
tečně byla,nevíme, ale chytrý muž
v ní takovou ženu vidí, nebo aspoň
se o to snaží a dává jí to najevo.
Podstatou manželské lásky je smyslo
vost.

Vidř-li manželé tyto vztahy
správně, je nemožné, aby byl
jeden druhému nevěrný. Když
jsem se ptal, je-li to pravda,
většina odpověděla:"Ano." Ne
bo: "Vždycky." Takové manžel
ství je pro ně podstatné, logic
ké a podnětné.

7. Šťastní manželé se nesnaží
získat nad druhým nadvládu.
Kdyby to dělali v mládí, když
se blíží k padesátce, opouštějíod toho. Jistě, jsou tu dál
spory, ale ne o mocenské po
stavení. Starší manželé odpoví
dali, že peníze patří oběma a
oba pracují stejně. Už se o
ně nepřou.
8. Slastní manželé prohlásili,
že druhý je pro ně nejlepší
přítel. To říkali starší manže
lé bez výjimky. Druhý je pro
ně jedinečný. Hodně hovoří o
domácích pracích, o stejných
zálibách. Co podnikají, dělají
společně. V tom se podporují.
*
Důvěřuji
si, i když si myslí,
že druhý je v neprávu. Např.
jedna sociální pracovnice dala
výpoved a řekla, že bude dál
studovat. Muž to nechápal,ale
nic proti tomu neměl. Studova
la a dosáhla nejen doktorátu,
stala se i profesorkou. Měla na
prostou svobodu v rozhodová
ni. Mohla se spolehnout na to,
že muž ji bude dál milovat a
mít v úctě - ať její rozhodnutí
chápal nebo ne. Jejich manžel
ství je vzorné.
Mnozí tvrdí, že romantická lás
ka je sebeklam, idealizování
skutečnosti. Ale manželé, s
kterými jsem hovořil, si podivu
hodně udrželi ideální obraz o
druhém. Ne že by neviděli sku
tečnost, ale ta stála jaksi v po
zadí. Jejich vzájemná přitažli
vost trvala dlouhou řadu let.
Proč bych se o tom zmiňoval?
Vy sami znáte taková šťastná
manželství. Není to ovšem prů
měr skutečného života. Rozvo
dovost roste čím dál víc a to
je důkaz, že mnohá manželství
nebudují na těch základech,
které jsem právě popsala.

JohnAonová.
oooooooooooooooooooooooooooooo
Kristus používal časových pří
běhů k ternu, aby hlásal věčné
pravdy. Příklad pro kazatele!

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Ve sv.zemi jsou v podstatě tři náboženství, židé, musli
mové a křesťané. Židů je 81%, od pravověmých po světské zinisty, stejně muslimové/14%/, křesťané/2%/ jsou rozděleni na
katolíky/60%/pravoslavné a různé sekty a sektičky. Drusovézvláštní náboženství-mají 100.000 členů, jejich mravní před
pisy jsou velmi přísné-odmítají alkohol a nikotin, jsou za
kázaný sňatky s jinak věřícími, věří v znovuzrození a mají
charakteristické oblečení. Jsou hodně pronásledování a žijí
v 18 ti horských vesničkách v Izraeli.-Prosbu papeže za od
puštění vín není první, ale je slavnostní. Nyní je o tom do
kument o 35 str., vypracovaný teologickou komisí, formulova
ný odborníky z kongregace pro učení víry. Heretik Hans Küng
tomu vytýká nedostatky a povazuje to za pouhou frázi. Papež
prosí za odpuštění jen těch,hříchů, kterých se dopustili čle
nové katolické Církve. - Ve Švédsku uznali scientology za
křesťanské náboženství.-!/ Německu se zachází špatně nebo se
zneužívá. 5-10proc.dětí.-Na Sardinii panuje už měsíce velké
sucho. Nyní se modlí biskup z Cagliari Pietro Alberti za
déšť a vyzývá k ternu i věřící. Je postižena i sev.Itálie, v
Lombardii a v Piemontu při teplotě 30° řádí četné lesní požá
ry. Až dostanete toto číslo, snad se dostaví déšť.-ledovno
byl v Saudské Arábii popraven sudanský občan, obžalovaný z
čarodějnictví. I křesťané jsou často odsouzeni k dlouhému vě
zení. Kromě státního nábozenství-sunitského islamu-jsou ostat
ní náboženství zakázaná a zřejmě i trestná.-Rakouský ministr
vnitra E.Stasser/ÖVP/ poděkoval salzburskému arcibiskupovi
C.Ederovi za jeho kázání a správnou linii.-Vídeň udělila
spolku Ecce Homo 600.000 šil.k uskutečnění výstavy"VÍdeň je
jiná"/Z jiné stránky/.Je o hcmosexuálech a lesbičkách.______
Na Zelený čtvrtek má být ve Frankfurtu n.M.předveden rouhavý
film Dogma. Producent je Miramax-dcera společnosti Walt Dis
ney. Je horší, než předešlé rouhavé filmy. -Vyšlo další číslo
Liechtensteinského biskupství Vobiscum. Obsahuje zajímavé
články, mj.pastýřský list biskupa Haase k postní době, odpo
vědné rodičovství, katechetická výchova k následování Krista
aj. Má 48 str ,il.na křídován papíře.-Vatikán má 40 68 zaměst
nanců, z toho 2852 laiků a mezi těmi 453 žen. U Sv.Stolce
pracuje 2581 osob.-T ortodoxní židé-lékárníci-musejí podle
rozhodnutí US soudu prodávat kondomy. Soudce z Haiti odmítl
žádost o náhradu škody Hillera Hellingera proti Eckerd Cor
poration. Hellinger nebyl diskriminován z náboženských důvo
dů, ale protože mu bylo odmítnuto pracovat v lékárně, kde
odmítl prodávat kondomy a v sobotu pracovat.-Církev v Belgii
chce silněji bojovat proti zneužívání dětí církevními zaměst
nanci a kněžími. R.1998 se obrátilo církevním telefonem o po
moc ještě 22 postižených, r.1990 jich bylo 11.-Státní zástu-<
ce v Soluni , Řecko, zahájil proces proti autorovi Minis
Androulakisovi a nakladateli Th.Kastaniotisovi, protože vy
dali knihu, která uráží náboženství. Pojednává o dějinách ne
přátelství vůči ženám.-Výrobce kompjůtrů IBM má na kartách
shromáždit data o koncentračních táborech, řekl A.Hertzber,
americký historik židovskému kongresu v Jeruzalémě.-_______
Do jednoho spolkového státu v Indii byl poprvé zvolen eunuch
Madhya Pradesh. Odhaduje se, že tam žije 1,2 mil.eunuchů.
Při odjezdu Augusta Pinocheta z Anglie do Čile mu na letišti
věnovala pani Thatcherová stříbrný talíř z r.1588,tehdy byla
poražena španělské armáda. Paní Thatcherová se 1 6 měsíců
snažila o propuštění Pinocheta z Anglie do vlasti.

PROMLUVTE SI S BISKUPEM po službě Boží,rámus/který ve všední
den ruší ticho, zneužití kostela ke koncertům,
Tak odpověděl papež na prosby asi 70.000
po nichž se tleská-jakoby se zaměňoval kostel za
katolíků, kteří prosili, aby dovolil sloujeviště. To v původní liturgii není. Také vymize
žit i původní starou mši sv. Ale jak mo- :
ly z kostelů "tiché mše sv."
hou věřící přesvědčit biskupy, když se to
nepodaří samému papeži? Ten ovšem biskupy ■ 7. V podstate nem.luví pri původní msi sv.lid,are
přinutit může, ale nechce, protože znají
každý se modlí s knězem-pokud možno z misálku
lépe situaci ve své diecézi a nechce tam
nebo rozjímá. Nemá ovšen smyslu, modlit se při
vnášet zmatek. Na východě jsou různé obřa ní růženec, jak to kdysi bývalo. Tichá modlitba
dy mešní oběti, některé jsou velmi dojanné; má přednost, vnitřně se věřící spoluobětuje.
a působivé-např.ve Vídni se slouží taková i
8. Původní liturgie nezná oltář k lidu. Vfz první
východní mše sv. Avšak jak odůvodňují lidé
žalm:"Přistoupím k oltáři Božímu" nám říká, že
svou prosbu o připuštění původní mše sv?
se jedná o oltář. Názor, že se na oltáři slaví
1. Původní klasická římská liturgie je vel "poslední večeře" nebo že Ježíš nepovažoval svou
mi důstojná. Sloužila se tak od nejstar smrt za obětní dar, se nemůže v původní mši sv.
uhnízdit. Je tu jasný obětní oltář, na kterém
ších dob, ve středověku i později se k ní
přidaly nepodstatné dodatky. "Tridentská
kněz na místě Kristově přináší obětní dar Otci.
mše"nebyl nový obřad, ale tridentský sněm
9. Původní mši sv.nezatenňují tzv."tématické
nařídil, aby se sloužil římský obřad na ce1
služby."Protože obřad je všude stejný, přiná
lém světě. Tu a tam se něco odstranilo.
ší jej"jedna, svátá, katolická a apoštolská Cír
2. věrnost pramenům.-První mši sv.,poslední kev, "nemusí se kněz snažit, aby byla"zajímavá"
večeři, neslavil Pán s učedníky, ale jen nebo stále se snažit nabízet věřícím"něco nového
s apoštoly. Mše sv.není tedy shromáždění
"Obě£ Nového zákona"má sama dost přitažlivosti,
věřících, ale obětní večeře, podstatné
aby okouzlila prosté věřící i vzdělané a pomohla
prvky dostali apoštolé. Mše sv.je platná,i v každé životní situaci. Zde je také důležitá
přitažlivost kázání, které nemá kněz číst, pak
když ji slouží kněz bez věřících-např.za
ztrácí svou přitažlivost a účinnost, ale mluvit
pronásledování, ve vězení ap. Je to tedy
v první řadě kněžská liturgie, Iněz zastu zpaměti. Zde ovšen záleží na píli a inteligenci
puje při oběti Krista. Je oddělen od věří kněze. Podstatně ale kázání ke mši nepatří.
cích v chrámovém prostoru. Na místě Kristo
10. Původní mše sv.byla škola svatosti pro nesčet
vě přináší jeho oběť, přesně řečeno, zpříné věřící. Z ní vyrostla spousta světců. Set
tcmňuje oběť Páně na kříži-oběť je jen je
kávali se často ve mši sv.s Kristem. Není světec
diná, oběť kříže.
který by nežil z pramenů mešní oběti a nečer
3. původní liturgie víc podtrhuje zpřítcmně pal sílu ke svatosti. Mlčení a ticho umožňuje
ní oběti Kristovy skrze kněze. Oltář ne prožívání tajemství. Lidový zpěv dodává nadšení.
ní obyčejný stůl, je jím zdůrazněno tajem Mešní zpěvy zdůrazňují význam jednotlivých částí
ství Golgoty. Navíc jsou tu mnohá znamení- mše sv.
pokleknutí, křižováni doprovázející modlit
V USA na mnoha místech povolili biskupové slou
by od vstupní modlitby až k oběti a modlí
žit tuto mši sv. Slouží ji většinou mladí knězi.
me se během sv.přijímání i při něm. Ne
Není treba, aby s tím souhlasila celá biskupská
dotknutelný zůstává římský kánon, který
konference, každý biskup je pánem ve své diecézi
protestanté pro jeho jasnou obětní řeč od
a délá to, co je pro ni užitečné. V Curychu znač
mítají, ale dnes ji zase někdy používají.
né ubylo věřících na mši sv., sloužené knézími
4. Původní liturgie se tedy nenůže chápat
Bratrstva sv.Pia X., a přibylo jich na mších sv.
jen jako shromáždění, ani jako obyčejná
sloužených Bratrstvem sv.Petra, povoleného pape
hostina. Ternu brání jednak postavení oltá žem, které ovšem nemá ješté svého biskupa a pri
ře, jednak nsněnná řeč latina a kněz neve svécení na knéze jsou odkázáni na laskavost ji
de shromáždění, ale ve jménu Církve přiná ného biskupa. Snad časem...
ší oběť, která ho od lidu odděluje, v .pro Obé mše sv. jsou ovšem platné.
000000000000000000000000000000000000000000000000
storu, odděleném od laiků.
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5. Původní liturgie je liturgie Církve, ne
"společenství". Slouží se prakticky v
kostele-jsou ovšon výjimky, na výletě věří
cích v místě, kde není kaple ap.

6. V původní mši sv.je posvátný prostor a
ticho samozřejmé. Hlasitý hovor před a

"Vezměte a jezte z toho všichni. Toto je mé Tělo
Vezměte a pijte z toho všichni: Toto je Kalich
mé Krve, nové a věčné úmluvy-tajemství víry-která za vás a za mnohé bude vylita na odpuštění
hříchů." Mt 26,26; 26,27-29. Mk 14, 22-24.
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MODLETE SE ZA TEOL.FAKULTO V PRAZE!
HROZÍ JÍ ZHOUBNÝ PROGRESISMUS! "SV .MICHAELI..."

KDO SEJE VÍTR, SKLIDÍ BOUŘI
Pod tímto titulkem uveřejňuje měsíčník REPORT,
který Vám stále doporučujeme, článek Ferdinan
da Peroutky o událostech kolem skandálu s jme
nováním nového děkana teologické fakulty KL! v
Praze. Mezitím vetoval arcib. kard.Vlk jeho jme
nování, proč, to z jeho vetování není jasné.
Zřejmě jde o to, aby se nedostal do vedení fa
kulty velmi vzdělaný a hluboce věřící člověk,
ale aby se fakulta a výchova budoucích knězi
dostala na úroveň špatných teol. fakult v cizině
Politováníhodná kampaň kolem zvolení nového
profesora ThDr.Václava WOLFA do čela Katolické
teol.fakulty UK přesáhla meze slušnosti. Mediál
ní povyk vypukl jako na objednávku a v útocích
na církevní osobnost nemá po listopadu 1989
obdoby. Signál k útoku daly Lidové noviny,kte
ré falšují skutečnost a neberou si servítky
před akademickými svobodnými svobodami ani přec
KTF. Nejsmutnější je, že k této nečisté hře se
propůjčili i lidé, kteří se donedávna řadili k
populárním katolíkům. Jak se ukázalo, útok se
obraci proti celé Církvi a nejen katolické.
Co se iniciátorům kampaně nelíbí? To, že KTF d.
la už počtvrté důvěru zkušenému pedagogovi ,který úspěšně čelí rozkladným tendencím v Církvi
a zachovává věrnost jejímu morálnímu učení. Li
dové noviny to vysvětlovali tak, že "Univerzi
tě Karlově znovu hrozí skandál." Proč?Protože
akademický senát opět prosazuje"nechvalně pros
lulého fundamentálního děkana Václava Wolfa",
píše autor, který nemá ani čím posoudit"funda
men tálnost" toho či onoho náboženského směru,ne
ma jí základní výbavu katolické víry. Snad pro
to mu není zatěžko psát o"skandálech opředeném
pedagogovi", který se má vrátit do funkce,"kam
byl poprvé jmenován ještě"kcmunistickými tajem
níky". Tímto"kcmunistickým tajemníkem "podle
autora zřejmě byl i kardinál František Tomášek
protože právě on doporučil ThDr. Wolf a do funk
ce děkana a teprve na základě jeho doporučení
byl 6.ledna 1990 do této funkce jmenován mi
nistrem kultury Lukešem.
Zkreslené a neúplné je i tvrzení Lidových no
vin, že se profesor Wolf před třemi roky "chtěl
nechat"zvolit potřetí za sebou do funkce děka
na, ačkoliv to"odporovalo vysokoškolským záko
nům". Ve skutečnosti 6.12 1996 proběhla volba
podle tehdejšího Statutu KTF, který umožňoval
odchylku od vysokoškolského zákona. Teprve do
datečně, když rektor UK pohrozil, že zastaví je
jí financování a nebude uznávat její diplomy,
byla tato volba vetována a statut"opraven".Jak
tehdy děkan Wolf upozornil, že právní normy
jsou závazné od data své účinnosti do budoucna,
avšak nemají zpětnou sílu pro právní akty v mi
nulosti .
Autoři pamfletů proti W.Wolfovi samozřejmě mlčí
o tam, že tento článek byl pro své statečné po
stoje odstraněn z teologické fakulty již za ko-

raunistického režimu. Naopak stále omílájí,že
v době, kdy stál Wolf v čele fakulty,"musel
odejít například populární kněz Tanáš Halík
či Ivan Štampach". Přitom každý ví, že reb formí ctižádost a domýšlivost dovedly býv.do
minikánského teologa Štampacha až k odpadu
od římskokatolické Církve, o níž m.j.prohlá
sil, že je "nereformovatelná". A dovedou nemé
ně ambiciózní postoje T.Halíka? Nechrne se^ překvapit.
Názory nového starokatolíka štampacha se stá
le radikalizují! .'zaměření KTF podle něj už ne
ní pouze"fundamentlistický','ale dokonce
"ultrakonzervativní". O fakultě tvrdí/v roz
hovoru v Lidových novinách/, že si vystačí
sama, opírá se o novotcmistickou filosofii a
je ekumenicky"zcela uzavřená". A na otázku,
zda dokonce nejde o "sektářské rysy',* ochotně
odpovídá:"Určitě ano".Přímé odpovědi na do
taz, zda profesor Wolf brání styku se zápa
doevropskými školami, se ovšem vyhýbá. Nerad
by totiž připustil, že tanu tak není, oslabi
lo by to jeho útok na fakultu.
Pozoruhodná je také odezva z jiného koutu.
Ze stejné škole, na níž působí T.Halík, z
pražské Filosofické fakulty UK-zazněl hlas,
požadující, aby"konzervativní katolíci" ne
vychovávali další věřící v témže duchu"za pe
níze ze státního rozpočtu".Článek v LN má
kategorický titulek:"Církevní školy jen sou
kromé". Vymkla se kampaň svým původcům z ru
ky, anebo toto bylo jejich cílen?
I když se boj o vedení KTF někde bagatelizu
je na personální spor jinak orientovaných
osobností či názorových proudů, nesporné je,
že jde o budoucnost důležité církevní školy.
Její směřování v případě kontinuity s dneš
ním stavem Wolfovi odpůrci vidí jako"návrat
do minulých století". Fakulta však i přes
toto a podobná sýčkování zůstává ve shodě se
všemi zásadami církevního učení a ze součas
ného století nijak nevybočuje. Jestli to při
pomíná zlou minulost, pak jsou to nátlakové
metody těch, kterým se fakulta nelíbí. Je to
tedy zcela obráceně, než se původci kampaně
snaží tvrdit: do temné minulosti nemíří Boží
lid na fakultě, ale temné praktiky jejich
dobyvatelů.
Ti nemají nic společného ani s radostnou
zvěstí, kterou máme nést světu, ani s pros
tým faktem, že 8.prosince 1999 došlo v akademickán senátu ke zcela regulérníma demokra
tickému aktu, v němž si posluchači i pedago
gové svobodně vybrali svého předáka. Další
kampaň proti jejich rozhodnutí může mít jen
další zhoubné následky. Nebylo by křesťanské
pokorně přijmout Boží vůli a neohýbat ji
přes koleno?_______ REPORT 2000,č.2, roč.5.
Kongregace pro učení víry veto kardinála
Vlka potvrdila. Doufejme, že nový směr nezničí fakultu tak,jako v Churu a Lucernu.

PŘÍSNÝ TREST
Po obtížné cestě došla skupina, ve které by
li i Švýcaři, do Salt Lake City .Těsně před ocíodjezdem ukradli neznámí některým vystěhovalcům koně. Po dlouhém hledání je muži našli , při
nalezení jednoho zloděje postřelili a nad obě
ma se měl konat soud.
Pro zloděje koní je zde, na západě, jediný
trest - potupná smrt. Lídě měli na to právo,
protože koně, oslí a krávy býčí jediným ma
jetkem přistěhovalců. Často bylí tito lidé

daleko od města, a jejích život závisel jen
na těchto zvířatech. Zvláště koně je mohli
zachránit pří pronásledování Indiány, proto
se tu pokládá rychle osedlaný kůň za něco sko
ro posvátného. Stačí mít jednoho a ostatní li
dé člověka považují za mocného muže.
Padl tedy rozsudek smrtí. Jen se lidé museli
domluvit, jakým způsobem jej vykonají. Někte
ří je chtěli ukamenovat k smrti, jíní přivá
zat na nohy, provaz uvázat na hbitého mustan
ga a zvíře bičem popohnat k běhu. Tento trest
považovala naše skupina a většina z nás za
příliš krutý, i když se tato poprava často
užívala.
Nakonec přijali trest oběšením. Jeli s odsou
zenými na pole pod strom, přehodili provaz
přes větev, druhý konec odsouzenci na krk,
druhý konec druhému odsouzenci a pak přinutit
koně, na kterém oba seděli, k běhu.
Lano se natáhlo, větev se pod těžkým břemenem
ohnula. Bylo slyšet jejích koktání. Viděl
jsem už mnoho smutných událostí za ty čtyři
měsíce se mi srdce zocelilo a naše oči si
zvykly na hrůzné událostí, ale přece nám pře
běhl mráz po zádech a zachvěli jsme se.
Pod stromem až dva muži kopali hrob, čí lépe
řečeno díru,visícím ještě prohnali kulkou
hlavu, pak je hodili do jámy a zahrabali je.
To byl osud všech, kdo ukradli koně. Když si
pomyslíme, že kdysi to byli hodní synové sluš
ných rodičů, musí každého bolet pohled na
hrůzný osud takové duše, vržené do zkázy.

Vy, naši milí v spořádané vlasti, byste se
rádi zeptali: Proč se takové případy nepředá
vají policie? Copak lidé mají z vraždy ra
dost? Zde, na prérii, nejsou zákony ani poli
cie. Každý musí sám sebe chránit. Když se li
dé spojí ve skupiny, každý s ostatními ručí
za právo a spravedlnost. Nastane-li případ,
který jsem právě popsal, nemaří se čas
kterého máme málo, a pak, trest je
odstrašující příklad, a konečně
takový zločinec je stálým nebez
péčím pro lidskou společnost.
Zde skutečně platí přísloví:
Účel světí prostředky.
29.července jsme se konečně vy
dali na další dalekou cestu.
Od Solného jezera směrem k Sacramento City je to skoro 1000
mil. V Salt Lake City

jtme. te dověděli, že te cesta dá o 200 mil
zkrátit, kdybychom šli po jižní ttraně topné
ho jezera a pak přímo cestou skrze
točnou poušt Nevady do Kalifornie. Tato cesta
je ale obtížná, t nesnázemi te přechází horstvo Sierra Nevady. Vozy te vůbec přejít nedá.
Také se musí počítat te sněhem a zimou, vzdor
vrcholnému létu -kdybychom se rozhodli Ptodg'
tuto cestu.
q
Přátelé nás varovali, -abychom šlí touto cet-tou, mytleli to dobře, ale my te přece jen pro ní
rozhodli. Několik starých přátel chtělo jít t
námi, ale někteří, mezi nimi i Vr. Huter, da
li přednost staré cettž. Vozy jtme přenechali
mormonům, protože jtme je mohli potřebovat jen
do poloviny cetty a pak jtme je museli nechat
stát a ztratili bychom je. Kuř netl
bečku.
Na ostatní koně jtme převázali po
traviny, nářadí, střelivo a šatstvo. Jeden kůň
měl nétt vodu. Na každé straně jeho hřbetu byla
přivázaná jedna bečka t vodou-aby te břemeno
rozdělilo na dvě strany.
Tak jtme tedy šli tehdy k nebezpečnému, ne
jistému cíli. Měli jtme pochodovat pouští.V
naší výpravě bylo otm mužů a dvanáct koní.
Ušli jtme tří dny cetty a před námi te rozpros
tírala písečná pouti.
V Salt Lake City nám
řekli, že je 130 mil široká. Než jtme vstoupi
li na pouti, odpočinuli jtme ti den v jednoho
pramene vody, kde jtme naplnili i obě bečky.
Lidé i zvířata te osvěžili a k večeru jtme
vyrazili.
Pnotože vedro ve dne je nesnesitelné-často až
52u Celsia, muteli jtme cestovat v noci a
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ráno ti ve stínu někde odpočinout-a je-li to
možné, fyiké te vyspat. Počítali jtme, že přes
poušt půjdeme ati tři noci.
První noc byla bez obtíží-ušlí jtme 35 mil.
Ale nátledujíci noc si musíme víc pospíšit,
v noci te jelo lépe, abychom za tři krát 24 íiodiny přešli celou pouští. Ráno jtme spatřili
podivný, jako z pitku vyrostlý val, a to byl
jediný předmět, který nám poskytl trochu tle
nu . Tak jtme se tam usadili. Horko bylo brzo
čím dál větší. Před našima očima honil vítr
pitek. Naše hrdla úplně vytchža. Muteli jtme
te postříkat vodou, také oves pro koně jtme
trochu navlhčili.
Ve ttínu, celí zpocení, jtme čekali na západ
slunce. Pak jtme klusali dál. Idálo te, že
horka neubývá, ale už nát nemučily žhavé pa
prsky tlunce.
Tase nastalo ráno. Tentokrát jtme
nespatřili nic, abychom te mohli
schoulit ve stínu,tak jtme šli dál
až něco vhodného najdeme nebo
vyčerpáním padneme. Už jtme
vypili tři čtvrtiny vody a mě
li jtme za tebou teprve polovi
nu pouště.Chtěli jtme vodou šet
řit, ale jazyk te lepil k patru,
tak jtme museli nattáž aspoň pár
kapek vody.

Pokračování

TY JSI SKÁLA!
LEV
Nejen

XIII.
sociální papež, i příznivec Slovanů.

Papež pečoval i rozvoj věd. Doporučoval ne
ustále studium scholastické filosofie a teo
logie, které se za osvícenství zanedbávalo a dnes se vtírá víře nepřátelská teologie a
hl.filosofie i do naší vlasti, na štěstí ne
oficielně. Filosofie oficielní-scholastikači lépe novo scholastika-je přesná v myšlení.
Velkého filosofa sv.Tanáše Akvinského/1224 1274/prohlásil za ochránce katolických škol.
Otevřel historikům tajný vatikánský archiv.
Brzo poté vznikla v Římě řada institucí,
nichž učenci domácí a cizí čerpali prameny.
R.1878 obsadilo Rakousko Bosnu a Hercegovinu
Proto tam papež obnovil církevní hierarchii.
V Sarajevě zřídil arcibiskupství a podřídil
mu čtyři biskupství. Obnovil hierarchii i ve
Skotsku. Edinburg a Glasgow se staly metro
politami.
Za jeho vlády vzniklo 248 nových diecézí a
48 misijních oblastí.

NCVÉ VZORY PRO VĚŘÍCÍ. - Za svaté prohlásil
18 blahoslavených, z nichž 7 založilo řeholi:
servitů, apoštola otroků Petra Klaverského,
zakladatele školských bratří Jana de la Sallí
Jana Berchmanse, jezuitu, který zemřel v 25 i
114
sluhů Božích prohlásil za blahoslavené,
mj. 77 mučedníků anamských a čínských.
Za jeho vlády se pořádal r.1881 První eucha
ristický mezinárodní sjezd a to v Lille-ve
Francii.Ten se koná na nižných místech dodnes
K italské vládě nebyl jeho vztah právě utěšený
Ta prodala i statky Propagandy/dnes Kongrega
ce pro šíření víry/ z jejichž výnosů se pod
porovaly misie. Vláda-víře nepřátelská-zastavila mnoho katolických novin a časopisů a roz
pustila řadu katolických spolků.
V noci před 13« červencanl881 převáželi rakev
s tělem Pia IX.do chrámu San Lorenzo. Luza
házela na povoz kameny a chtěla shodit rakev
do řeky Tibery. Ale nevěrecká vláda postavila
pomník Giordanu Brunovi/1548-16CX3/Dcminikánu,
který nechtěl odvolat své bludy a byl-podle
tehdejších zákonů-v Římě r.1600 upálen.Propa
goval panteismus/všechno je Bůh/a naturalis
mus. - Také luza ztýrala francouzské poutníky
a před nimi spálila obraz papeže. Lev XIII.
žádal císaře Františka Josefa, aby se směl
usadit v Terstu nebo Solnohradě, resp.na Mal
tě, Ministr Crispi mu vzkázal, že mu vyhoví,
ale do Říma se už nesmí vrátit. Fanatikové
volali po zrušení záruk a rozbití Vatikánu.
Na mírovou konferenci v Haagu r.1899 pozval
papeže Mikuláš II.a královna Vilanína. Ten
slíbil-ale italská a německá vláda to zakázaly
prý není papež vladař.Byl vatikánským věznán. '

KATASTROFA
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Otec pomocného biskupa v Salzburgu-Launa^Q .
napsal knihu o své ceste do katotické Církve,
tuto knižku uverejnila rímska Křesťanská
\
akademie. Autor měl řadu snů a vidění. Kus ;
jednoho prorockého snu z r. 1927 uveřejňujeme.
Do této doby vnitřního zpracování mého zážit
ku patří sen, 'který na mne udělal silný do-i
jem. Byl jsem na dvoře statku...všechno tu :
bylo v rajské hojnosti. Dům byl vkusně zaří-i
zen, ve skříních vzácný porcelán, špižírny <
dobře zásobené, stodoly plné zlatého zrní a ’
vonícího sena v přebytku. S údivem jsem si I

všechno prohlížel. Ale nebyl jsem sán. Bylo i
tam mnoho lidí, také se velice radovali. VýJ
padalo to jako ve svátek velkého přátelství,^
kdy se každému.splní jeho přání.
Najednou se celý obraz změnil. Nejprve zača-s
li z prítomných jednotlivci rozbíjet vzácné «
předměty, hned ten, hned onen. Brzy bylo
|
těchto ničitelů víc a pak velmi mnoho. Jeden s
pohazoval
po zeni vzácný porcelán, druhý ni-1
čil nábytek. Třetí rozhazoval po celém dvoře I
zlaté klasy. Vonné seno házeli do močůvky
I
a tam to zhnilo, zkrátka nastal všude kolen
nepopsatelný zmatek a nádherný statek se mě
nil v ruiny. Toho jsem se hrozně polekal a
nechápal, proč se nálile chování lidí tak
změnilo, co je přimělo k ternu, aby proti
všenu rozumu a očekávání ničili harmonický
celek, kde jsme byli tak šťastni.
Uprostřed díla zkázy se náhle ozval všude
slyšitelný silný hlas:"Pán přichází!"
Pak se najednou scéna změnila. Každý, kdo
se zúčastnil plenění, se snažil ukrýt ..Na
stal hrozný zmatek, panika,na tvářích prcha
jících bylo vidět děsný strach. Každý utíkal
bez ohledu na druhého-jako při požáru-zachraň se, kdo můžeš! Jeden obraz vidím před
očima jako dnes. Na tváří jednoho muže se
odrážela hrozná úzkost a úžas. Prsty hrabal
horečně v měkké půdě, aby do jámy schoval
aspoň svou hlavu. Silou vůle chtěl uniknout
Pánu, jehož příchod hlas ohlašoval, aby ne
musel snášet jeho pohled, i když rozum mu
jasně říkal, že jeho námaha, ukrýt se celý
v díře, je mamá.
i
Když zděšení kolen mne dostoupilo vrcholu, ;
probudil jsem se. Tázal jsen se sán sebe,co ;
to znamená. Význam snu mi napadl hned, i když •
ničení hodnot -bylo to před II.svět.válkou- i
nedospělo tak daleko. Už r.1877 napsal kardý
Newnan:"Rozmáhá se velký náboženský skeptí- j
císmus a hrozné neštěstí je, že všade nabý- \
vá převahy nevěra, takže se pak stává nevěra rozumnější a věrohodnější...rozmáhá se
tušení, že přijdou velké převraty, takže
lidé propadnou nevěře ještě dřív, než obje-
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ví křesžanskou víru...'1
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!nám představuje Písmo sv.:jako dítěte Božího,
stvořeného k obrazu Božímu.Prakticky bylo mnoho
krát poraženo,např. snahou po míru nebo v činnosti
Zdá se, že hospodářství, stát a kultura
nesčetných charitativních řeholí a bratrstvech
fungují docela dobře i bez Boha, Toho si
ale i teoreticky. Lprostřed dobyvatelů, které čas
lidé jen vymysleli.
to surově dobývali země jižní Ameriky, vydává
"Toto hnutí nemá ve vedoucích kruzích před
Pavel III. bulu Pastorále officirm, která odsuzu
poklady ani program, připravený k akcím, v je obchod s otroky. Nebo dlouholeté působení domi
jejich vedoucích kruzích, v nejkvalitnějnikánského misionáře Bartolamé de la Casas k lid
sích skupinách instinktivní, v její vedoucí skému jednání s Indiány, které přispělo hodně k
elitě velice přemyšlené, chladné a prohnané! polidštění a kultuře. Nebo jezuitské redukce,chrá
Tak posoudil nacistický výkvět Hermann
nící Indiány před vykořisťovateli. Výroky evange
Bauechning; byl r.1933 jako nacista předse lia o důstojnosti člověka, které uvedlo do křes dou senátu svobodného státu Gdaňska, ale
ťanského sociálního učení- i to zakotvilo v moder
brzo prohlédl démonismus Hitlerova hnutí.
ních ústavách, stejně i hodnoty sociální odpověd
Nejde nám tu o nacisty. Neměli předpoklady, nosti, solidarity, podpory ve světě práce atd.my
ale byli pohotoví k akcím, k činnosti,
instinktivní, chladné a lstivé. Stejní byli Pokrok civilizace a kultury stojí a padá s tím,
i vrazi Pol Potu, komisaře Stalina, i bez jestli se podaří udělat člověka a tím i jeho
významní vedoucí za třicetileté války či
vnitřní schopnosti poslední mírou, ale zavést po
popravy Nerona a Caliguli. Tato "mrtvá"spo řádek, který chrání dobro, pravdu a krásu. Bez
lečenství ovšem fungovala. Kdyby šlo jen o odpovědnosti před Bohem znamená ztratit nakonec
fungování, pak by nám tito lidé svou silou, rozumnou míru. Anglikánský spisovatel C.S.Lewis pí
instinktivností a prohnanosti velice pošlou še :"Kdo se nepodřídí objektivní, lidem dané pravžili. Vlastnosti, které popisuje Bauechning dě-nazývá to Tao-bude se řídit jakýmisi podněty,
stačí velmi dobře k tomu, aby organizovaly pohonem, přírodou, citem, které budou
koncentrační tábory, diktátorské vlády,
pro něho stejně důležité jako"náhodaľ Když ovlád
kulturní život ve státech, vedených myšlen ne člověka jen bláznění nebo nenávist, aniž by se
kami "jednotné strany"nebo organizovaly
ternu bránil, dojde ke katastrofě.
ústředně vedené hospodářství-bez omezení,
To
však neodpovídá na otázku, je-li Bůh jen lidský
bez naděje, bez stopy lidskostí, bez splně
ní toho, co by se mohlo uskutečnit při sou vynález, sice dobrý, ale ne moc nutný, pouhý vý
mysl, který dělá život ve společnosti snesitelný
citu, pochopením a úctě. Bylo by krásné,
a zajistí chod státu.
kdybychom se mohli spolehnout na lidskou
dobrotu, jenže tyto nelidské systámi ukazu Křesťanský obraz světa a člověka přispěl k ternu,
aby se různé kultury a civilizace polidštily. Od
jí opak, To je poznámka k tomu, že by vše
stranil celá století se táhnoucí otroctví. Ocenil
mohlo dobře fungovat bez Boha.
a vzbudil úctu k utrpení nemocných a postižených,
Avšak jde to skutečně s Bohem lépe? Odhlí- definoval lidská práva a práva žen v manželství i
žíme-li od toho, jestli skutečně Bůh je či ve společnosti. To jsou dlouholeté plody kulturněne? A je to Bůh křesťanů, který má vliv na dějinného obratu, když se zavedlo a uskutečňovalo
lidštější život člověka? Heinrich Bolí, ně evangelium, učení Kristovo. Nechceme popírat
mecký spisovatel poválečné doby píše:"I ten křížové války, inkvizici, pronásledování ve jménu
nejhorší křesťanský svět by byl lepší, než kříže. To vrhá na Církev také stíny.
nejlepší pohanský svět, v křesťanství je
Křesťanství se nepodařilo vymanit člověka, nakaže
dost prostoru pro ty, kterým pohanský svět ného a oslabeného dědičným hříchem, ani křesťana,
nic nedává: pro postižené a nemocné, slabé je tu určité napětí mezi mravnými požadavky a
a staré; navíc dává lásku těm, které pova skutečností člověka. Církev učí, jak s tímto napě
žuje pohanský svět za bezcenné a vylučuje
tím mají věřící jednat, jak je oslabovat, /kle
je. Věřím v Krista a věřím, že miliarda křes odstranit se nedá. _ ., „
»
Guzdo Horst: Gott ga, Czrkev netn
ťanů na světě může změnit tvář země. Doporu
čuji těm, kdo umějí přemýšlet, aby si před
stavilo svět, ve kterém by křesťané nebyli. R.1980 zavražděny hudebník beatles-John Rennon,
Křesťanství opravdu přispělo k polidštění
prý finančné podporoval irskou osvobozeneckou
politiky, společnosti a kultury. Neodstra armádu/'chtějí osvobodit sev. Irsko od Angličanů/,
nilo války, v radost nezněmilo zločiny a
IRA, asi 10 mil,Šilinků. Clen IRA to však popírá.
sociální bídu nenahradilo rájem na zemi.
Anglikánská církev doporučuje duchovním, aby s věAle uprostřed následků lidského selhání,
řícími nehovořili mezi čtyřma očima v uzavřené
mstivosti, snaze po úspěších-které se táh místnosti, tak se odstraní podezření ze sexuálnou dějinami lidstva od Ježíše Krista, po ních styků.
stavilo člověka do středufčlověka, jakého

JDE TO I BEZ NĚHO!

APOŠTOL národů
Na začátku pobytu v Korinte byl Pavelzdrcený neúspěchem v Athénách-dost
zdrženlivý. Na hlásání Kristova učení se
připravoval tím, že citoval proroky, kteři
mluvili o budoucím Mesiáši. Prostě zkou
mal únosnost duchovní půdy, je-li dost
připravená přijmout semeno pravdy a roz
vinout jej. (I. Kor 3,10). Navíc, musel
tělesně pracovat, to mu zabíralo čas.
Přišla návštěva. Silas a Timotej přinesli
z Macedonie peníze a z Tesaloniky dobré
zprávy .Přišel i lason z Tesaloniky(Soluně)
a Lydia z Filippi. Pavel ožil. Jeho kázání
v synagoze bylo najednou nesmírně nádše
né, plné ohně. A odvážně začal mluvit o
ukřižovaném a zmrtvýchvstalém Ježíši i o
posledním soudu.
Po kázání s ním dlouho hovořili přední ži
dé i židé z pohanstva! proselyté). Kdo
měl hlubší zájem, toho vyučoval Pavel do-j
ma. První úspěch - Štěpán, zámožný pro-j
selyta a jeho rodina,"prvotina Achaje'.'
(I .Kor. 16,15). Po nich Fortunatus a Achá
icus-ty pokřtil Pavel výjimečně sám.
Byla to velká slavnost prvních křesťanů,
posvátný obřad křtu se konal v tichém
údolí u Bílého potoka! Leukady). Dal se
pokřtít i Titus, měl dům vedle synagogy,
a ten uvedl Pavla do vzdělaných římskvcl
kruhů.
APOŠTOL NÁRODU
Zvedli se protivníci. Bohatí židé netrpěli,
aby cizinec rušil jejich náboženský klid
a pyšné naděje vyvoleného národa. Co
znamená pro ně ukřižovaný tesař? To že
by byl slíbený Vykupitel?
A podobně jako jinde, i zde vypukla bou
ře. Pavel stál nepohnutě na řečništi.
Když se vykřičeli jeho protivníci do únavy
vytřásl prach ze svého roucha proti nim.
Bylo to gesto Orientálců a znamenalo, že
člověk odmítá odpovědnost a vinu na té
věci. Řekl: "Zahynete-li, padne odpověd
nost za to jenom na vás. Já na tom vinu
nemám. Od této chvíle se budu věnovat
pohanům."(Sk 18,6).
Byla to jakási exkomunikace, první které
Pavel užil a tou odpověděl na útok syna
gogy.
Klidně pak kráčel Pavel, obklopený přáte
li, davem, který bouřit a zatínal pěstí.
Přichází Titius Justos a nabízí mu svůj
dům k bohoslužbám a shromážděním. Pa
vel rád přijímá. - Židovská obec se roz
dělila. Nekteří se vracejí do synagogy,
jiní s Pavlem vcházejí do Titiova domu,
kde pokračuje Pavel ve vnitřní sloupové
síni v činnosti. Někteří kolísají, mnozí se
zase později přidají ke křesťanům. Avšak
první pohano-křesťanská obec v Korintě
je založená! J.HOLZNER: APOŠTOL PAVEL
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divadlo v Heilbronnu v Německu uvá- *v

dí hru Corpus Cristi, která hanobí Krista. Autor,
spisovatel z USA Terence Mac Nally ukazuje Kris
ta a apoštoly jako opilé homosexuály. Většina
představení je úplně vyprodána. Proti hře demon
strovali křesťané i muslimové-ale biskup se za
tím neozval.-V Londýne byla uzavřena katolická
škola, protože se tam pěstují násilnosti. R.1995
tam probodl žák svého učitele. Od té doby ohrožu
jí žáci učitele.Ani odborníkům se nepodařilo ty
to násilnosti zvládnout.-Předseda belgické bisk.
konference G. Danneels se postavil proti plánova
nému zákonu o tzv."pcmoci při umírání". K smrtel
né postely mají spíš jít a umírajícímu pomoci
vhodné osoby. Tento zákon chtějí prosadit socia
listé, liberálové a zelení.-V městě fáduna nasev.
Nigerie došlo k bojům mezi křesťany a muslimy-zahynulo asi 25 osob, křesťané demonstrovali proti
uzákonění krutého islámského práva šária. Také
biskupové tento zákon kritizovali i v jiných stá
tech. -Salzburský arcib.Georg Eder vyzval katolí
ky, aby se modlili za vlast. Postavil se za nové
no spolkového kancléře. Ostře kritizuje sankce,
kterými chtějí některé státy přinutit Rakousko,
aby obě nové, mnoha občany zvolené strany, nepus
tili k vlálě. Spolkový kancléř zahájil svou pří
sahu slovy:"K tanu mi pomáhej Bůh."-Po II. Vatiká
nu nastal hrozivý úpadek Církve. Ve Švýcarsku je
•nyní o 12 proc.kněží méně, také řeholníků a řehol
•nic ubylo. Zato přibylo hodně laických teologů a
teoložek, některá biskupství přijímají za učite
le náboženství i odpadlé, heretické kněze. Basi
lejská diecéze jich má 11. Je to dávno Vatikánem
zakázáno. Počet jáhnů také stoupnul.-Do min.čís
la na str.6.se vloudila nepřesnost. Sv.Otec na
vštívil pouze klášter pod horou Sinai, ostatní
místa v Izraeli navštívil od 20.do 26.3. Tato
cesta byla úspěšná, ale velmi namáhavá. - Místní
proces blahořečení zakladatele saleziánů ve vlasti—P. Ignáce Stuchlého, se blíží ke konci. Praco
vali na něm nedávno zesnulý P.Oldřich Med, P.To
pinka a P.Vik dokončuje šetření o životě, ctnos
tech v. pověsti svatosti služebníka Božího. Bylo
vyslechnuto 42 svědků.-Na sv.Hostýně dávají je
zuité exercicie pro všechny stavy, laiky i pro
kněze. Mimo jiné je má P.Fr.Měsíc, P.L.Ambruster
/býv.prof.z Japonska/ a P.J.Pavlík, všichni jezui
té, kterým poutní místo patřilo.Cena za tři dny
se pohybuje kolem 1.000 Kč.-Novým předsedou Evrop
ského židovského kongresu je francouzský právník
Henri Hajdengerg/53/. Novým předsedou ústřední
rady židů v Německu je Paul Spiegel/ 62/,-________
Kardinál John 0'Connor z New Yorku oslavil 15.1.
své 80 té narozeniny. Hovořilo se o jeho možném
nástupci. Kardinal-podle cirk.nařízení-dal k dis
pozici svůj úřad před 5 ti lety, ale sv.Otec to
nepřijal. Tento kardinál má být jedním z nejlep
ších arcibiskupů v USA, Lidé nadšeně oslavili jeho narozeniny.

NOVÉ KOŠTĚ...

NOVINKY,

Pcmocný biskup z Detroitu, Th.Gumbleton,!^
Vrátný, který si vždycky prohlíží důkladně můj
se zúčastnil únorové manifestace, která proprůkaz, tentokrát nevypadal nedůvěřivě, ale jen
!testovala proti městské vyhlášce, která by
dobrosrdečné mávnul rukou, když jsem jej ukázal
zakazovala diskriminaci homosexuálů.Tvrdí,
'Vždyť tu pracujete roky. Známe se..."
že tento zákaz by mohl poškodit zájmy kato
Sotva jsem otevřel dveře kanceláře, nastalo ti
lické Církve. Pokud tuto vyhlášku schválí i
cho. Slečna Pimíková se vrhla k psacímu stroji
voliči, musejí přijmout církve homosexuály
Jana, která se ráno obvykle věnuje svým nehtům,
za učitele, za duchovní ap. jinak dostanou
prohlížela divoce šanon, dokonce Laskavý, který
pokutu. Ovšem pak dostanou"pokutu ti co ji
poránu vypravuje neslušné vtipy, se zabořil do
schválí" od Boha, protože homosexualita je
listin.
hřích do nebe volající a pro ni zničil Bůh
"Stalo se něco, přátele?"zeptal jsem se vlídně.
! 5 měst na místě dnešního Mrtvého moře, zaTicho. Všichni horlivě pracovali.
! mořených touto neřestí. 22.2.se mělo hlasoDvě děvčata si šeptala v polední přestávce a ne
! jak hlasování dopadlo, není nám známo._____
tušila, že stojím za rohem:"Tváří se, že nic ne
; Většina tajně vysvěcených kněží/70/ přijala
ví, ale zatím se těší, že bude šéfem__ Fakt!"
; tzv9podmínečné svěcení, protože světitelovo
Když jsem se dostal dcmů, čelo mi hořelo a v
; tj.biskupovo bylo někdy pochybné. Menšina
hlavě vířilo tisíce nápadů. Nezklamu důvěru! S
[ tuto podmínku nepřijala.-11.února byl zahálajdáctvím je konec! Proč jsou lidé tak neukáz
; jen provoz v nové budově ostravsko-opavské —
nění? Vyprávějí si lehtivé anekdoty, zkrášlují
i ho biskupství, stará budova, býv.obchodní
nehty, popíjejí kávu-ne, já je šupen převycho
: škola, byla už v desolátním stavu.-Ačkoliv
vám! Kdo nebude makat-dveře jsou dokořán.
i židovský novinář svou negativní kritiku sv.
Ráno, s důstojným výrazem a pevným krokem zamí ! Maximiliana Kolbeho odvolal, odmítla americ.
řím k vrátnici. Usně ji se na vrátného, ten něco i ká televize opravu uveřejnit-sama totiž tuzabručí a pak vyštěkne:"A co váš průkaz? Musím ; to nepravdivou kritiku vysílala. Kolik po; mluv padá na hlavu různých osobností? Často
každého na kolenou prosit, aby jej ukázal?"
\ pomůže žaloba nebo hrozba žalobou.-AnglikánZ toho jsem byl paf! Co to znamená?
Vejdu do kanceláře. Slečna Pirdíková si krášlí i ský arcibiskup z Canterbury G.Carey odmítl
nehty a poslouchá neslušné vtipy pana Laskavého ' uznat dva biskupy, kteří se zasahují o práa na mne se sotva podívá. Kolem Laskavého bouří ! va homosexuálů. Byli vysvěceni pro USA, tak*
smích! Jana zvedne oči od svetru, který v úřed ! že pod jeho pravomoc nespadají. Také bis! kupství anglikánů je pochybné, protože se
ní době postupně dokončuje, lhostejně na mne
pohlédne a plete dál. Konečně k mně, zkopmělé- ; často nedá dokázat apoštolská postoupnost.
mu, přistoupí slečna účetní.
; Německý president J.Rau se vyslovil pro vy.
"Víš, Karle, včera tu letěla pověst, že budeš
; učování islamu na německých školách.-Izrael
novým šéfon. Ale to byl crnyl. Nezlob se, všich ; chce, aby se v budoucnosti v Izraeli vyučo! val Starý zákon i na muslimských školách,
ni jsme tě považovali za kariéristu."
i Většina parlamentu tento návrh schválila.
Před polednem si nás zavolal nový pohlavár:
i Misijní společnostflSvětlo pvo východ"do stala
"Zavedu tu kázeň, lajdáctví netrpím! Žádné ple^
! 44 pojízdných pekáren. Takové pekárny jsou
tení a krášlení nehtů v úřední době. Slušný
! už od r.1994 na Ukrajině. -Josef Puringen,
vtip jeden za den. Bude se makat, a to ostře.
; hejtman v Rakousku, "si nedovede přestavit"
Komu to není pod nos, ten - prosím, dveře jsou
; že by Čechy mohly přijmout do EU-protože
dokořán - může odejít! Vyžaduji pořádek, svědo
; tz."Benešovy dekrety"považuje za nespravedt
mitost, kázeň, pilnou práci__ !"
! livé-zřejmě naráží na vyhnání 3 mil.němecJakoby mi mluvil z duše. Ovšem z včerejší duše,
! kého obyvatelstva z pohraničních a j.oblaskdy jsem se připravoval na šéfovství. Te3 mi to
! ti po II.svět.válce.- Mnichovský kard. Fr.
nevoní.
! Wetter žádá, aby se nový řád Evropy budoval
"Takový náfuka,"prohlašuje Jana u stolu, u kte ! na základě křesťanských hodnot. Křesťanství
rého všichni objedváme."Nové koště dobře mete!" ! tento světadíl od začátku formovalo, řekl
"Ale ono se časem anete, "vtipkuje Laskavý, "a
; při mši sv .v Altmiinsteru. -Sv.Otec varoval
pak to bude zase při starán. Nebojte se, děvča ; před tůn, aby se mravní hodnoty a základní
ta a kamarádi,
; pravdy považovaly za věci, které se mohou
mám vtipů do
! demokratickým hlasováním nebo společenským
statek na ce
’ proudem podřídit něčemu nekřesťanskému. Malý rok..."
! li sociální jednotky nesmějí být pohlceny •
! velkými společenstvími a při tom ztratit
S.SALOMON
! svou identitu.

OMYL
"Tak si pospěš, Berni. Je zima a brzo
budou zprávy,"pobídl Meyer psíka.
Vypadalo to, že pes si dává na čas.
Prudce táhnul řemínek dál od domu.
Konečně se zastavil před mohutným
stromem, několikrát jej očichal, pak
zvedl nožku. Jeho pán si oddechl a zíral do
temné ulice. Ze tmy se vyvalila mohutná limusína a zastavila se pár metru od nich.
Pan Mayer maně ustoupil do stínu za strom.
Tu přijel další, menší vůz a zastavil se u
velkého. Z obou aut vystrčili hlavy muži Ve
světle lucerny viděl Mayer jasně jejich tvá
ře - navíc slyšel každé slovo.
"Zde je dvě stě tisíc v malých bankovkách,"
řekl muž z menšího vozu a podal muži z limusíny obálku.
"A zde je látka,"řekl muž z limusíny a pře
dal prvnímu muži balíček. Pak mimořádně
rychle odejel.
Druhý muž měl nesnáze se startérem. Motor
nenaskočila pejsek Berni byl neklidný.Jeho
pána se zmocnil velký strach. Náhle ho
oslnil reflektor. Brzdy zaskřípaly, dveře
dalšího vozu se otevřely a ozval se hlas:
"Hned ven! Policie!"
V minutce byl malý vuz obklíčen dvěma tuc
ty policistu. Na rukou řidiče malého vozu
klapla pouta.
Mayer se vynořil ze stínu stromu:"Muj pes
a já jsme všechno pozorovali.”
Přistoupilo k němu několik policistu.
"Byl tu ještě jiný muž s autem,"hlásil pan
Mayer,"předal tomu druhému omamný jed."
"To je skvělé,"zaradoval se policista."Dosta
li jsme sice typ, ale prvního muže jsme pro
pásli. Naše vozy se dostaly do tlačenice."

Egon. "Co vlastně chceš?""Uvidíš. Teď mlč
musím se soustředit."
Konečně se zastavil u domu, kde Mayer
bydlel. Muži čekali, uplynulo pul hodiny.
Egon se nudil.-a tu si všiml radia v autě.
"Báječný aparát,"žvanil sám pro sebe,"s
moderní kazetou. Dosud jsem nic takového
neviděl, i když jsem svou kariéru začal
krádežemi autorádií."
Hanno spatřil náhle staršího pána, jak přechází
s daklem ulicí. Rozjel se. Egon to nepozoroval:
"Pustíme si to. Uvidíme, jakou to má techniku,'1
mumlal pro sebe,"přetočím to, stisknu knoflík,"
"Drž hubu, obořil se na něho Hanno a spustil
plyn. Egona to srazilo dozadu a zhroutil se,
když ucítil, že blatník tupě narazil na lidské
tělo. Pak se Hanno rozjel k nejbliží zatáčce .A
"Hanno - co jsi to udělal?"
XíU
"Nechápeš? Vyřadil jsem toho pošťáka z provo
zu. Bez jeho svědectví nemá policie důkaz
proti mne. Tohle auto někde odstavíme."
"Dobrá. Ale mohu si vzít s sebou aspoň tohle
rádio?"
"Zbláznil ses. Rádio!!! Musíme koukat, abychom
rychle zmizeli."
NAŠE KRIMI

Oklikami došli muži až k Hannovu bytu.
"Teď můžeme být klidni," prohlásil Hanno
s úlevou, když na sebou zavřeli dveře a
Hanno se o ně opřel. "Nyní nám nemůže policie
nic dokázat. Zbavili jsme se konečně toho
pošťáka - svědka."
V dobré náladě otevřel láhev se sektem. Cítil k
Egonovi jakýsi druh vděčnostřvždyť všechno
dobře dopadlo.
Když vyprázdnili druhou láhev,přistrčil Ego
novi pár bankovek.
Náhle se ozval zvonek u dveří.
"Určitě «chlupatí,"zajásal Hanno."Starého poš
Celý večer až do půlnoci a druhý den dopo ťáka určitě ještě nenašli, a myslí si, že mě už
mají na udici. Cha, cha! Celý večer jsme tu
ledne musel pan Mayer vyprávět, co vidělspolu seděli, že?"
pořád dokola totéž. Předložili mu četné fo
Nepovedlo se. Sotva otevřel dveře, vřítila se
tografie. Jeho zaměstnavatel-Mayer pracoval
dovnitř skupina policistů a než se nadál, za
na poště-mu dal volno. Ale z toho radost
klapla mu pouta na rukou.
neměl, chybělo mu do důchodu pár neděl.
"Haló Hanno,"zašklebil se komisař"podívejme
Náhle postavil pan Mayer šálek kávy, kterou se, Egon je tu taky."
mu policita nabídl a ukázal na jednu fotogra "Zakazuji si takové jednání,"protestoval ostře
fii: "Tohle je ten muž, co mu předával balí
Hanno, "Proč ta pouta?. Co jsem proti zákonu
ček, "prohlásil vítězně.
udělal?"
"Hanno Rusting, "zamyšleně pokýval hlavou
"Oba jste zatčeni. Jde o pokus vraždy, o
úředník."Po odchodu z posledního vězení se
obchod s drogami a o krádež auta. To jste
zase pustil do práce. Za pár dní ho chytne odstavili docela blízko místa činu."
me a musíte se na něho podívat "
"Nic nechápu," koktal Hanno.
"Však to pochopíš. Erik Meyer
Hanno divoce zvonil na zvonek
leží s těžkým zraněním v nemoc
bytu svého kumpána Egona.
nici, ale lékaři prohlásili, že
Konečně se dveře otevřely:"Co
se uzdraví. Protože jeho pes tak
je? V televizi je prima western.
strašně vyl, sousedé vyhlédli
"Hledají mě chlupatí. Včera jsem
z okna a viděli ležet na ulici
jim tak tak unikl.Ale viděl mě
zraněného Meyera.Hned zavolali
jeden pošťák. Vím kdy chodí se
nás a nemocnici. Mimochodem,
psem na procházku. Pojď se mnou1.1
pustili jste omylem mikrofon v
Hanno nastartoval auto a rozjeli
autě, je na něm celý váš rozho
se. "Vražedná jízda,"zachvěl se
vor. Bezvadný dQkaz pro soud!"
Ellen Lantlf
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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-TANN-každou I. neděl i v měsíci
v 9,15 hod.v kapli vedle katolické
ho kostela
BERN-každou 2 neděli v měsíci v 9 hod
v kryptě u kostela br.Klause,
Seganti ni str.26
AARAU-každou 3.neděl i v měsíci v
10 hod.v sále pod kostelem sv.Pet
ra a Pavla
LUCERM - každou 4.neděl i v měsíci v
10 hod. v kapli kostela sv. Karla
Boromej ského
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 Zúri ch
Brauerstr.99.,t.01-241 50 25
Na svého misionáře se obraťte v zá
ležitosti křtu, sňatku, pohřbu, sv.
zpovědi - příležitost je obvykle
přede mší sv.,návratu do Církve,vy
učování náboženství, návštěvy ne
mocných, posila nemocných svátgstí,
data duchovních cvičení, táborg pro
mládež a děti, poutních zájezdu ap.
Obvykle podniky uveřejníme v KLUBu
Debo_y_HLASU_MISIEi________________
Važme ší dobrých, kněží-zde i ve včošti. Podporujme je švou čáškou, modlit
bou, pomáhejte jim-aby poznačí, že ma
jí oporu jak v Kríštu,tak ve Váš,kterým
jeho čášku, pravdu a život předávají.

Starosta jedné italské obce chce dát manželům, kte
rým se letos narodí dítě, 5 mil.lir.Z7m Turci, kteřá
v provincii Izmir hlásali křesťanstvá, byli pro pro
pagaci kresťanstvá zatčeni-je to zakázáno. -V Melbour
ne-Austrálie, musejí se obyvatelé starobince koupat
v kerotinu-je to pohonná látka,která má odstranit
svrab.-7.4.se modlil sv.Otec růženec se desetitisáci
studenty na svatopetrském nám. Z Cečenie přišlo do
Ráma asi 7000 katolíků. -Vídeňský arcib.kard.Schónbor navštívil v únoru národ Igala v Migerii a předal
pohlavárům dary. Katolíci protestovali proti zavede
ní přísného muslimského zákona"šaria" v spolkovém
státě Zamfara a plánuje se zavedení i v Nigeru, Káno,
Sokote a Yobe. President-křesían-řekl, že o celé vě
ci se musí jednat opatrně, jinak nastane politický
výbuch. Proti zavedení tohoto zákona protestovalo v
Kaduna tisíce křestanů, bylo asi 25 mrtvých. Je tam
36 spolkových států, 120 mil.obyvatel, muslimové byd
lí hl.na severu.- V srpnu se očekává v Ráme na půl
druhého miliónu mladých. Jejich počet stále roste.
Předseda něm.bisk.konference Karl Lehmann chválí pro
gresistický časopis Publik-Forum pro jeho"Projekt
Ducha sv."Časopis vybízí stále čtenáře, aby si vyro
bili své vyznání víry-prý už je těch vyznání asi ti
síc, 3OO jich bylo uveřejněno ve dvou knihách. Evan
gelický biskup U.Fischer považuje za nutné, aby kaž
dý věřil, co chce, bez ohledu na učitelský úřad Cirk
ve. V rozhovoru o víře hlásá"jisté svobody k herezi'.1
V Miláne je prý dvakrát tolik potratů než v celé
Itálii. Mestská rada rozhodla, že ženám s malým přáj
mem bude tři roky měsáčně vyplácet milión lir,když
se rozhodnou počaté dáte donosit. Malá porodnost v
zemi dělá také starosti sv.Otci, chce, aby manželé
znovu objevili krásu rodičovstvá. -Egyptský velkomufti šejch Mohamed Said Tantavi prohlásil na univer
sitě v Kahiře, že papež je ochráncem míru, lásky a
mravních hodnot. Rozhovor o věroučných otázkých by
ovšem prohloubil propasti mezi vírami, řekl dál; je
vedoucím této university, která je nejvyšší autori
tou sunnitského islamu.-75.5.očekává sv.Otec k osla
vám svých 8O.tin tisáce kněžá, s kterými bude sv.
Otec sloužit mši sv.-sděluje sekretář kongregace pro
kněze C.Ternyak. Dosud přišlo 2000 přihlášek. -Kuriál
ni kard.Jan Schotte vyzval katolíky v Anglii a Wale
su, aby věnovali větší pozornost hlásání víry. Má to
přednost před sociálními otázkami, řekl při nastoletí nového arcib.v Birminghamu Vincente Nicholse. Kri
tizoval neznalost katol.víry a předhodil katolickým
školám, že nehlásají celou katolickou pravdu.-Biskup
z Lugazi v Ugandě varuje katolíky před"vzývánám dábla". Dosud se našlo přes 700 obětá satanistů, poli
cie čátá s dalšámi, protože asi 5000 osob se dalo k
sektě Guru Joseph Kibwetere. Nyná našla policie dalšách 42 mrtvých, mj.i 20 dětá, zavražděných velmi
surouě.-6.dubna bylo vystavena poprvé v dějinách za
kládací listina "Matrika moru"z r.1633, kterou se za
hájily pašiové hry v Oberarnmergau v Německu.-Před
150 r. vznikl časopis italských jezuitů La Civiltá
Cattoloca.-
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Mons.Vincenzo Paglia, jeden ze za
kladatelů římského hnutí Sant'"
Egidio, jmenoval sv.Otec biskupem.
Byl dosud farářem baziliky Sta Maria v Trastevere vedle sídla tohoto společenství. Má vést
středoitalskou diecézi Terni-Narni-Amelia.
Hrál důležitou roli ve snaze zachovat mír hl.
v Kosovu.-Na nuncia v Papui-Nové Guinei, are.
Hanse Schwemmera podnikli neznámí pachatelé
útok-18.2., střelili na něho, když se zúčastnil
mimo hl.město slavnosti ke cti dominikána, bl.
bratra Angelika.Neví se,proč na něho střelili*
Na popeleční středu bylo v řadě kostelů v ně
mecké oblasti vyvěšeno rouhavé postní roucho;
propagující záměry New Age, částečně homosexuá
ly, zvednuté pěsti komunistů či teol.osvoboze
ní? Problémy se mají řešit násilím? Na plaká
tě je Matka země s odznaky komunistů, muslimů
hinduistů-CM-tajemné slovo v sanskrtu, uprost
řed žlutá pyramida, kolon sedí muži a ženy
různých vyznání-i pohané. Má hlásat docela ji
né náboženství než je křesťanství. Je to rou
cho Nového věku, všechna náboženství-ať jsou
pravdivá nebo ne. Umělec/nevalný/je Suryo
Indratno z Javy.- V Rakousku chtějí zelení a
socialistická mládež hned odstranit vyučování
náboženství. ÖVP a FPÖ' organizace mladých si
Vstupte do tohoto bludiště jednám ze čtyř
přejí, aby se dál vyučovalo náboženství a ne
vchodů a vyjděte z labyrintu ale tak,
pouhá etika. V Rakousku je také čím dál víc
abyste se nekřížovali.adotkli sevšechbodů.
odpůrců než příznivců členství v Evropském
společenství, jak zjistilo pátrání institutu
Spektrum v Rakousku.-Do Německa přijede asi
čóst dveří
30.000 židů z Ruska, odhaduje Pavel Spiegel,
mělká nádobka
předseda ústřední rady židů v Německu. "Bude
to pro Německo výhoda, "řekl, "je mezi nimi řa
ohrazený les
da špičkových odborníků."-Světícímu biskupovi
usilovné přání
z Schuerinu v Německu Norbertu Werbsovi dělá
dobrá vůle
starost tzv.zasvěcování mladých ve vých.Němecdomácí zvíře
ku/místo biřmování/. Široká veřejnost nemá o
projev uznání
rozvoj tohoto zasvěcování zájem.-Americká mi
rovná čára
nistryně zahraničí Albrightová dostala od
brněnské univerzity "Velkou zlatou medajli."
jeviště
Po slavnosti po ní začali mladí házet vejcemi,
malomocenství
žádné ji nezasáhlo a pachatelé byli zatčeni.
Proč to dělali zpráva neudává.-Ruský vedoucí

labyrint

komunistické strany Zjuganov se distancuje od V spolkovém státě Sokoto v Nigérii došlo 8.3.
pronásledování křesťanů za vlády komunistů v
tk novým násilnostem proti křesťanům. Islámští
SSSR. Jeho předchůdci udělali”neodpustitelnou [studenti žádají zavedení přísných zákonů"šachybu". - 15 ti letý voják z Ugandy prosí sv.
\ria". Zapálili dva kostely a umučili tři oběti
Otce o pomoc."Je tu tisíce dětí, které byly
;Za strašné hromadné vraždy v Ruandě jsou odpo
násilím přinuceny ke vzpouře a mnohé musejí
vědné Spojené národy. Jejích"modré helmy"nedo
bojovat, místo aby chodily do školy,"píše Fi volily vojensky zasáhnout a bylo zavražděno
lip Oringa se sev.Ugandy. Odpůrci vlády jeho
:800.000 členů kmene tutsi.-Pomocné dílo Církev
a jednu dívku odvlekli a mučili. Při přestřel \v nouzi rozdalo na Sri Lance-kde zuří občanská
ce se mu podařito utéci.-Povstalci přepadli
■válka-mnoho dětských biblí. -Za bojů křesťanů a
’
misii u města Kitgamu na sev.země. Trvalo to ■ ímuslimů na indonézském ostrově Halmahera zahy
tři hodiny, 11 osob je mrtvých, mj.i dva vojá- nulo 30 osob a 146 domů bylo spáleno.
ci.
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ZASMĚJME SE!

Sv.Otec má l.září prohlásit za
svaté 121 čínskych a 24 mexic
Zvoní telefon v obchode se zvířaty:
kých mučedníků. 14.dubna byla
"Prosím, nemohli byste mi dodat sto'tisíc
prohlášena za svátou polská řeštěnic?""Nač potřebujete ště
holnioe s.Faustina Kowalská/1905-1938/.
nice? "diví se prodavač.
Biskup v St .Poltěn v Rakousku Hirt Krenn
"Ale stěhuji se a podle
vybízí svým pastýřským listem z 8.3.věří smlouvy mám zanechat byťjViA
cí a politiky k modlitbe. Lidé nemají vě
v takovém stavu, v jakém
řit všemu, co hlásají media, ale sami uva
jsem ho při nastěhování
žovat a soudit. Křesťanský apoštolát může
našel."_______________________
pro slabé ve víře hodne udělat. Místo Gěť
Prosí prokurista šéfovu sekre
tes Leehre-Gbttes Lehre, tj.místo bez Bo
'■tářku: "Slečno, mohla byste
ha, Boží nauku.-Podle vypočtu US statisti
'■yiosit trochu méně hluboký
ků D.B.Barreta a Todda M.Johnsona překro
čí tento rok počet křesťanů na světě 2 mi '■výstrih? ""Proč? Máte
\snad morální námitky?"
liardy. Je to asi třetina obyvatel. 20 %
"Mami, mělas slyšet
jsou muslimové, 811 miliónu hindů, 768 se \"To ne, ale když jdete
\k šéfovi, vždycky mu stoupne ta slova, kterými
nehlásí k žádnému náboženství, 360 mil.bud
■krevní tlak. "________________ táta častoval roz
’
histů, 228 mil.pohanů, 150 mil.ncvěrců a
hodě ího!"
Nový velitel přehlíží svůj
14
milióny židů. Kromě křesťanů nejsou
►pluk. Vidí tam vojáka, který
tato čísla přesná, ostatní náboženství
Vypadá velice nesměle. Přistoupí k němu, podá mu
statistiky nevedou, kde je vidět mešity,
ruku a řekne:"Chlapče, nemusíš být tak ostýchavý.
počítá se, že všichni obyvatelé jsou mus
Až budeš psát otci, napiš mu, že tvůj plukovník
limové, ačkoliv mezi nimi jsou i jinak vě
ti potřásl rukou. Čím je tvůj tatínek?" "Tatínek
řící. Katolická Církev má asi miliardu
je, prosím, generálem."
____________________ __
členů, ostatní jsou různé protestantské de
Rakouský spisovatel Peter Altenberg se jednou ve
nominace, pravoslavní, anglikáni a nezásvé krčmě setkal s čile
vypadajícím úředníkem.
vislé církvičky. Přibývá spíš protestantů.
Neustále mluvil o své práci. Altenberg prohlásil:
Na stadione v Kandaharu-Afganistan-usmrti'i
"Nejdůležitějším dnem pro úředníky je 21.březen."
10 letý chlapec před tisíci zvedavci čtyř
'Proč právě 21.březen?""Nu, ten den končí úřední
mi ranami vraha. Chlapec je ne jstarší syn zakům zimní spánek a začíná jarní únava."__________
Vražděného. Nařizuje to islamské právo.
Paní obchodního zástupce vysvětluje soudci, proč
Katoličtí kněží, kteří 6 let i déle pracu
se chce rozvést:"Kdykoliv se můj muž vrátí z
jí v Rusku, jsou už unaveni-jak řekl admi
dlouhé služební cesty, ptá se mě:"Poslyšte, my
nistrátor pro jižní Rusko se sídlen v Sajsme se už jednou někdy viděli, že?"_____________
ratově, biskup Kl.Pickel osobám z pomocné
Po automobilové nehodě předstíral pan Novák, že
ho díla Církev v nouzi. Většina z nich pra
je ochrnulý. Kamarád se ho ptal: "Chápu, že máš
cuje osaměle ve velkých vzdálenostech od
radost z odškodného, ale ted musíš celý život dě
sebe, špatné spojení s ostatními, v polo
lat ochrnulého!" "Neboj se, "zašklebí se podvodník,
rozpadlých budovách. Nenají oficielní fi
"příští týden jedu do Lurd!"
nanční pomoc, sami se musejí o vše-včetně
Vojenský lékař chce odejet z kasáren domů, ale
administrativy-starat. Dostávají mešní sti
jeho auto ne a ne naskočit. Jde kolem voják:"Je
pendia ze Západu. Chtějí tam založit die
něco v nepořádku?""Ano, věděl byste, jak to za
cézni charitu. Je tam 6 děkanátů, 36 kněží
se spravit?""Jednoduché: dejte mu aspirin a přiz 8 zemí a 30 řeholnic. Všech 55 farností
pevněte na něj tabulku:Služby neschopné,"_______
je státně registrováno. Hl.pečují o děti a
Konečně se mladý muž vyslovil a zasnoubil se.
o mladé, vyučují je náboženství.-Papež pro
Dívka mu šeptá: "Drahoušku, nechtěla bych, aby zasil texaského guvernéra, aby udělil milost
snoubení trvalo dlouho!""Neměj obak smrti odsouzenému černochovi, který za
dosud jsem byl nejléle zasnou
vraždil svou milenku. Vláda Texasu, největ
ben vždycky jen dva měsíce!"
šího spolkového státu v USA, jeho prosbu
odmítla. Vládne tam přísný syn pres.Bushe.
'Poslyš, ty leno
Jak katolický, tak protestantský farář se
chu, jdi a pomoz
obrátil na Migros, aby nebyla jeho odbočka
mamince s úkli
v neděli otevřena v turistickém místě Murdem !"
tenu.-TaRe v Německu klesl loni počet kněž
ských svěcení o 19,3 proč.Hledají církevní
osobnosti příčinu?-Na letišti v Gcmaru-Kongu bránili povstalci arcib.Kalikoví návrat
do diecéte Bukavu.

'RETOUREN:
KATHOLISCHE TSCHECHENMISSION
BRAUERSTR.99, , CH-8OO4 ZÜRICH
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OPATRMOS T-MATKA MOUDROSTI!

[15.Máte vždy připraveny věci jako:známky, pan
1 .Nemáte žádné dluhy?
;
čočky,občerstvení pro nečekané hosty?
2. Vaše zášada: napřed myšlím, pak jednám!
; Na každou otázku by měla znít odpověď ANO.
3. Málokdy máte úraz, byt malý?
! VYHODNOCENI-.
4. Máte pro každý den určitý plán?
5 .Děláte ší denněšeznam úkolu, čekajících, na váš Za každé ANO si započtěte 2 body.
6.Luštíte rádi křížovky?
0-10 bodů:
7 .Dokážete odhadnout bez hodinek čaš š úchyl
Asi se nad ničím moc nezamýšlíte. Často stří
kou nejvýše 20 minut?
líte od boku. Možná, že svou zbrklost poklá
8. Jednají vaší přátelé obvykle tak, jak to
dáte za roztomilou vlastnost. Nemylte se! I v
cd nich očekáváte?
mládí je nepříjemná, po čtyřicítce neomluvitel
9. Ptají šq. váš lidé čašto na radu?
ná a po šedesátce nesnesitelná.
10. Ctete-lí knihu nebo še díváte na program v 12-20 bodů:
televizi, obvykle uhádnete,jak to dopadne?
11. Máte-lí na štaroští organizací šchůze a p. Berete život tak, jak přichází, a proto se
občas dožijete nečekaného šoku. Navzdory
plánujete každou malíčkošt jejích průběhu?
určité zaslepenosti máte však dost sil k tomu,
12 .Odpovídá vaše oblečení každé příležitoští?
abyste v důležitých věcech uměli zvážit
13.Máte-lí úšpěch, hledáte příčinu?
situaci a jednat podle toho.
14 .Snažíteše pochopit přátelea členy rodiny?

22 až 28 bodů:
Umíte si věci předem rozvážit a dáváte pros
tor intuici. Tak je to správné. Uvážlivé za
myšlení spojené se ztišením otevřeným intuici
je ideální kombinace,která vám pomůže v
každé situaci.
30 bodů:
Nemáte náhodou doma křišťálovou kouli? Ze
ne? Tak to asi bude onen pověstný šestý
smysl. Vaše předvídavost je neuvěřitelná?
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(
VAROVANÍ pred bludaři
"Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí
neboť nevyznávají, že Ježíg Kristus přišel v
těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.
Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na
čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou
odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení
Kristovu, nemá Boha, Kdo zůstává v jeho učení
má Otce i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepři
náší toto učení, nepřijímejte ho do domu a ne
vítejte ho;kdo ho vítá, má účast na jeho zlýd
skutcích."______
11. Jan 7-11

Na obrázku chybí

KLUB

osm věcí. Najdete je?

Nej bezpečnější ekumenismus je š pravoslavnými
S nekřestany snad jen svati učenci.
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