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všimli jste si, jak rafinovaně se snaží získat členy různé sekty a katolické víře nepřátel
ská hnutí? 0 jednu sektu se zajímal patnáctiletý hoch. Ještě po deseti letech ho navštěvova
ly jejich"kádrové"osobnosti, i když s nimi na radu své moudré matky dávno přerušil styky, a
zahrnovaly ho svými tiskovinami. Jistě už u vás zvonili-a to nejednou-Svědkové Jehovovi.
Dvě, většinou starší ženy, jsou vyškolené, jak postupovat při získávání zájemců. Můžete se
vymluvit, vysypat jim své těžkosti a problémy, a když jste u konce, začnou se svými názory,
většinou ze Starého zákona-a ani nemají tak velké vědomosti, jak předstírají. Týdně se schá
zejí ke"stuáiu" Bible, ročně mají velká shronáždění, nevtírají se, ale neustávají. V posled
ních letech vznikla různá odvětví Nového věku, New Age. Získávají členy i mezi katolickým
kněžstvem. Kung píše úvod k jejich knize, štampach byl ňa jejich školení po kud víme-ale katolík si často nenajde ani trochu času, aby jel na duchovní cvičení.
Je lehčí vystavět pět kostelů než získat zájem katolíka o jeho víru. Ve školách-aspoň na Západě-se učí to, čemu jsme dřív říkali"občanská nauka"-byla to jakási náhrada náboženství pro
nevěroe. Nevím, kolikrát vás navštívili různí sektáři, ale mne aspoň desetkrát. Kněží jsou
ovšem přetíženi, ale k čerru je laický teolog? Bere u nás královský plat, žije v církevním
doně zdarma, ale na návštěvu-má-li člověk "kulaté" výročí, přijde starší dána, která někdy
trpí depresemi a sami ji musíte povzbuzovat. V nemocnici mě navštívil-kramě naši obětavých
misionářů -milý hodh-laický teolog. Pečlivě oblečený usedl u postele-a mlčel. Tak dlouho, do
kud jsem sama nezačala mluvit. Ukázalo se, že tento Rakušan bydlel v Brně nedaleko našeho
podniku. Přetíženým kněžím mají pomáhat vysvěcení jáhnové-ti smějí kázat-nebo laičtí teolo
gové, ti kázat nesmějí.
Není divu, že lidé touží po něčem hlubším. Uchýlí se k různým hnu
tím, která v nich pomalu katolickou víru oslabují-až zmizí doce
la. Ani to nepozorují. Nikdo je nepoučil, jaké nebezpečí
jim z těchto "hnutí "hrozí, málokdo jim podal pomocnou ru
ku, vzbudil v nich zájem o katolickou víru. Navíc-media
ostře štvou proti kněžím, proti katolické víře. A najdeli se dobrý kněz či biskup, přeloží ho na bezvýznamné
místo, pokud na něm nenajdou nějakou skvrnku, z které
udělají senzaci. Komu vadí, že za vlády biskupa Haase
byl plný seminář, dnes jej budou v Churu asi muset za
vřít-jsou tu finanční problémy.
Dobrá, to všechno víme! Všechno určitě ne-to ví jen
Bůh. Jak se zabezpečit? Číst Nový zákon, kousek den
ně, ale pravidelně. Přátelit se se stejně věřícími.
Vidíme-li, že někdo míří nesprávnou cestou, ukazo
vat mu vlídně správný cíl. Zavřít televizi, když
začne štvát proti Kristu, katolické víře, kněžím,
biskupovi, papeži. A modlit se! Modlit se! Modlit
se! Sám i společně. Můžeme se spolehnout jen a
jen na Krista. Ten všechno předvídal, varoval nás,
dal nám"recept". Ten nás zachrání. Ne člověk-ale
Bůh-Kristus! Člověk může zklamat, Kristus nemůže a ne
chce. Podává nám v denních událostech a setkáních
neustále ruku-jen ji uchopit, a už jsme zase na
správné cestě k Němu! TT v
.
Vaše redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTE

6.5.se setkala katol.mládež a zaměstnanci katol
Sv.Otec jmenoval kard.D.Castrillona Hoyse, škol na Mariánské hoře v Levoči u příležitosti 9
pref.Kongregace pro kněze, předsedou papež Fatimské soboty. Mši sv.sloužil místní biskup Fx.
ské komise Ecclesia Dei, ustanovené na zákla-i 'Tondra a j. V diecézi je 25 katol.škol různého
dě motu proprio Ecclesia Dei r.1988. Tento druhu, i 2 gymnázia.-JtaZsfca bisk. konference pře
chce, aby se povolovalo sloužit mši sv.pod vzala dluhy Zambie a Guinei.-Královna Beatrix z
le původního obřadu. Většina katolíků, kte Holandska otevře v Amsterodánu v čínské čtvrti
ří chtějí tuto mši/říká se jí i Tridentská, budhistickou misii-s knihovnou a školou, je to I.
protože na tcmto sněmu se nařídilo, že řím budhistický chrám ve městě.-3.000 marek podpory
ské obřad se má sloužit stejný na celém svě- vyplatil Baden-Würtenberg každánu z 5 herců Boha
tě/žije ve FTancii, Německu, LEA a Austrálii hanobící hry Corpus Christi, když vystupovali v
jejich oblasti. Proti hře byly demonstrace v řa
ovšem vznikají spory s biskupy, kteří ne
chtějí povolit ve své diecézi starou mši sv, dě tamějších měst.-V Polsku vyšel zákon na ochra
sloužit. -Italská bisk.konference vydala se nu polštiny. Všechna cizí slova se musejí nahra
znam stylů hudby, které se smějí používat dit polskými a pokud pro ně není polský výraz,
T-Shirt či Joystick-najít polský výraz. Kéž by i
při mši sv. vylučují' nevhodnou hudbu např.
v Č.R.vyšel podobný předpis .-Luteráni ve Švédsku
rocken-roll. Ředitelé kůrů dostali seznam
3 60 písní, která se má používat, na seznamu odstranili z kostelních písní 49 protižidovských
se pracovalo 4 roky. Je tu i snaha, obnovit stop. -2000 km od hl .města Guatemaly našli archeogregoriánsky chorál, nahrazený v letech 00- logové zbytky 700-800 let starého města Mayů.
70 kytarovou. V mnoha "moderních"písních ne Už jsou skoro dokončeny přípravy k znění Základní
smlouvy mezi Slovenskem a sv.Stolcem. Smlouva by
ní zmínka o Bohu, Kristu, P .Marii, svátos
tných tajemstvích víry ap.ale jen o světs- podle presidenta Slovenska R.Schustera měla pla
ských problémech. -Na pohřbu kard.o'Connera tit od 1.1.2001. Potvrdil i pozvání sv.Otce na
v New Yorku seděli v prvních řadách politi- SZ-ovensk«?.-REPORT-uveřejňuje výborné články o no
ci-zastánci potratů, tj.R.Cuiliani,starosta vém biskupovi v Melbourne-Australie. VLivná mís
města, guvernér C.Pataki, pres.Clinton s pa ta obsadil věřícími lidmi, odpovědnými přímo je
ní, vicepresident A1 Gore, texaský guvernér mu, věnuje péči mládeži, teologii, pastýřské čin
G .W.Bush, gener.tajemník Kofi Anan. Hned byl - nosti, zdravotnictví atd. Nově jmenovaní jsou
jmenován newyorským arcib. nový. E.Egan.Na většinou mladí a pevně věřící katolíci.Katolický ■
pohřbu byli ovšem i zástupci Církve.-omgag- Frýbutg slavil Boží Tělo ve čtvrtek, v některých •
ský arcib.kard.Fr.George oznámil, že budou ýp-tolických kantonech také, ve smíšených méně.
dál otevřené katolické školy-zatím však ne V tzv.Iniciativním kruhu v Linci se cteoamovaxo o
jsou finance. Z původních 325 klesl poěetna- tom, že tzv.Benešovy dekrety o vypovězení všech
2 67.-letos se zavírá jen jedna.Uěitelé těchJ- Němců z českých oblastí, kde žili od 13.st.,bylo
to škol mají 3/4 toho, co jiní na veřejných nespravedlivé. Komunisté by jistě nezískali hla
školách. Dříve uěily zdarma řeholnice, ale sy asi 3 mil .Němců při volbách, měli tedy zájem
těch s útoky na Církev po II. Vatikánu silně na tam, aby Němci byli "odsunuti ". Při tom se dály
ubylo.-Novozélandská bisk.konference schvá často krutosti a hanebnosti, nikdy nepotrestané.
lila vládní plán, aby homosexuálové a les Člověk může být trestát jen za čin, který sám
bičky měli stejná práva jako normální manže •spáchal, ne celý národ nebo skupina, kde jsou i
lé. Odmítají však právo na adopci a reprod. nevinni lidé. Hl.slovo měl jezuita P.L.Coppe, je
techniku, která by umožnila nenormálním li hož otec, generál, tak tak unikl za nacistů popra
dem stát se rodiči. Věřící jsou ohromeni,i vě a on, jako 12 ti letý hoch, byl 21x Gestapem
sv.Otec se proti ternu staví.-Zda se, že rus • vyslýchán, -p ,P .Marx, benediktin, neúnavný bojov
ká pravoslavná církev bude blahořečit komun ník za práva nenarozených,byl svým opatem suspen
nisty zavražděného cara Mikuláše II.a jeho dován. -Dlouho plánovaná schůzka sv.Otce s moskev
ským patriarchou by se mohla konat na Slovenskurodinu.-M LEA stoupnul počet katolíků na
60 mil.-Wajť vyjít vzpomínky býv.stát.tajem- •jak řekl ministr Ján Čarnogurský v klášteře Hernika Vatikánu, Casaroliho-zemřel 9.6.98.-pod zogenburg v Dol.Rakousku na schůzce Rytířů sv.
titulem Mučednictví trpělivosti. Je v sezna■Hrobu. Zdůraznil to i předseda bisk.konference v
mu svobodných zednářů.-Čeští diplomaté prý Madarsku István Seregely.-F Burundi je nový křes,
dělají na Kubě špionáž pro LEA. Kuba je pro■vysilač jménem NADĚJE. -Vláda Liechtensteinu dosta
to odmítá.-V Iránu muslimský klerik Ayotol- la 4.171 podpisů, aby bylo do školního programu
lah Ali Chamini rozkázal zastavit 16 libe zařazeno i vyučování náboženství.-V Ciudad Juarez
rálních novin a časopisů.-Letos byly různý -Mexiko, museli na protest biskupů odstranit ze
mi katastrofami postiženy:Habeš, Eritreja, studentské výstavy umění výtvor nahé Panny Marie
R.1994 ukradená cenná dřevěná soška sv.Ludmily z
Somálsko, Mozambik, Mongolsko, Mexiko nj.
Čtvrtina obyvatel světa mluvi anglicky, asi oblasti Benešov byla nalezena v Rakousku a vráti1,5 miliard osob.-VSh pomáhají zaostalým ze•la se na původní místo do Janovic.-??«?If Bloch
mím, ale chtějí tam vybudovat své základny. předs.Švýc,izraelské společnosti se vzdal úřadu.

РЕ/ й HOROLEZEC

S vidličkou v ruce u pootevřených úst přiněhl k oknu. "Pádívej se, Johne!"
Po ulici si rázně vykračoval hnědovlasý
Windy. Hlavu často otáčel к saním, které
táhla smečka. Zlatové oči- dědictví po
vlčí matce, se často otáčely na pána.
"Proč nevstane?" ptal se užasle John.
"A Windy se nezastavuje?" podivil se Tem.
"Proč není v pytli? No ovšem, leží na něm
a přikrývá ho teplá deka. Ne právě urovna
ná, jakoby ji někdo na něho naházel."
"Asi se mu něco stalo, "prohlásil Tom, "a
Windy ho veze к doktorovi. Jenže, jak ho
donese do demu? To přece nejde."
"Máš pravdu-nejde to, "sáhl John po kožichu
Saně se ještě nezastavily, když z doktoro
vy vily vyběhnul lékař. "Rychle s ním do
demu!" poručil.
"Má zlcmenou ruku i nohu, roztříštěné ko
leno, je v bezvědomí- hezky hlubokém..."
"Převést ho do nemocnice?"
"Ne, sestro. Nedám ho z demu! "prohlásil
doktor Eck, "se zlomeninami mám víc zkuše
ností, než lékaři v nemocnici. A je to
můj kamarád."
Eskymák John na něho s obdivem pohlédl.
"Windy,Windy, "zašeptal náhle zraněný,aniž
otevřel oči. Pes, který dosud pozoroval
s vyplazeným jazykem pána, к němu přiběhl
a začal mu olizovat ruku.
Winter ohmatával zkřehlými prsty útesy
Jak dál? Zkušený horolezec náhle za
slechl hučení a praskání. Kus před
cílem se nevzdám, pohodil vzdoro
vitě hlavou. Vtcm mu vítr vmetl do
tváře sníh. Hukot zmohutněl, sníh pá
lil v přimhouřených očích jako oheň.
Náhle ho tvrdý úder-byl to kámen?-sra
zil a řítil se do propasti...
r
Dopadl na sníh a cítil nejen prudkou
bolest, ale i drsný dotyk psího jazyka.
"Lehni, Windy! Lehni!" durdil se Winter.
Otevřel oči. Nad ním zledovatělé skály,
a skloněný Windy. Co tu dělám? Přece jsem
ležel v posteli-tápal zrakem kolon. Pes ho
chňapl za límec a zacloumal jím. Bránit se
nešlo. Ruku a nohu neovládal. Zamrazilo ho
Lavina ho srazila do propasti. Na štěstí
do silné vrstvy sněhu-jinak by nepřežil.
Začal nesrozumitelně bručet.

"Blouzní! Má horečku! Snad, snad se uzdra
ví, "doktor se vyhnul Johnovým očím...

Zdravá ruka se zabořila Windymu do srsti. ,
Pes odtrhl pána od ledu a vlekl к saním. (
Ta bolest! Sykal a sténal, ale nepustil se
Konečně-saně! Zdravá ruka je přitáhla к
tělu, záda se těžce zvedala, nový útok
horečky mu roztavil vědomí__

' "Přestaň s tím lízáním,"zlobil se Winter, ale hned
•kajícně dodal:"Nezlob se, věrný kamaráde."
•Konečně zdravá ruka se zachytila kožešiny...
3
'Lékař prohlížel chorobopis. Sřejmě strhla Wintera
' lavina, pes ho vyhrabal a pomohl mu...

"Windy, zaber!"Zvířecí krk se napnul, zdravá noha
se vzepřela. "Ještě jednou!" Konečně. Zdravá ru' ka pomohla bezvládnému tělu, hlava tupě zaduněla
'o dřevo. "Windy, ještě nohy-ne ta-ta druhá. Popad1 ni ji a zvedni..." Roj jisker zakroužil kolem očí.
> Oheň mu projel hlavou, pak tělem, svaly, nervy...
,Srdce mu bláznivě bušilo, zrychlený dech lomcoval
,ústy. Zdravou rukou ohmatal tělo..."A ted mi po
dej přikrývku, kože..." Zase se mu rozplývalo vě
domí. Levá ruka nahmatala kožešinu a přitáhla ji
až k ramenům. Dřevo saní pokryly pytle. Pes stál
a zíral vyčkávavě na pána. Udělal to dobře? Asi
ano, pán má zavřené oči, dech se zpomalil. Pes
spěchal do čela psího spřežení. Saně se rozjely,
zrychlovaly svůj běh, psi letěli jako o závod.
Windy tlumeně přištěkával, jako kdyby dával rozka
zy ostatním.
Rychle do Fairbanksu...Ještě rychleji...Lette!
Sjeli opatrně ze svahu, u posledního kamene se
zastavili. Kouřilo se z nich - Windy se obrátil
k pánovi. Ten se nehýval. Zdravou rukou se přidr
žoval postranice. •

"Haló, Nicku,"doléhal k Wintrovi hlas jakoby z ne
smírné dálky.
"Nevolej mě při výstupu..." koktal Winter, ale jen
v duchu. Ústa měl vyprahlá od větru při jízdě.
"Kam se šplháš," zazněl naléhavý hlas.
"Přece na Oglivie,"durdil se horolezec.
."To snad ne?! Tak nebezpečná..."
"Ne pro mne,"ujišťoval Winter hlas, který
tou doléhal k sluchu.
"Ovšem že na Oglivie,"skoro se urazil,"pro
mne je to hračka__ Mám zkušenosti..."
Lékař pohlédl na nohu v sádře- byla to ne
bezpečná operace, rozbité koleno, loket...
Otřel si pot z čela. Jak to dokázal, dodnes
neví. Ale Winter bude zdráv. Ovšam s horolezectvím
je konec! Povzdechl a náhle si všimnul, že Wintrovy oči jsou pootevřené. Probíral se k životu.
Jeho oči chvíli zíraly do šera. Pak se obraz začí
nal zjasňovat, nabýval tvarů a Winter spatřil své
ho přítele a chirurga.
"Nicku!"vykřikl radostně a něžně lékař.
"Jimmi, "zašeptal zraněný. "Kde jsam?"
"Přivezl tě Windy__ s ostatními, na saních___ "
Wintrova pamět se vyjasňovala. Viděl krápníky, cí
til vítr pádu, drsný jazyk psův...
"Windy, drahý Windy,"napřáhl zdravou ruku, okora
lé rty sotva dokázaly vyslovit psovo jméno. Objal
hlavu hrdého, statečného a chytrého psa a přitiskl
ji pevně k rozžhavené tváři...
SMy Ca/otgh.aAAon.

NAŠE POSTA
...Náš klidný život se trochu roz
vířil. Dělají se přípravy na 300 r.
od posvěcení poutního kostela.
Při té příležitosti bude pový
šen na MALOU BAZILIKU. K kos
tele se dělají úpravy, aby
vše odpovídalo požadavkům.
Musíme si zvykat na novoty. .
Lidé budou hodně zklamáni.
Byli zvyklí na bohatou výzdobu
kostela s velkým počtem svíček a ješ
tě nevíme co všechno bude. Nám se snad uleví, í
že tolik květin se nemusí v zahradě pěstovat. <
Již začátky poutního kostela byly nezvyklé. <
Od nepaměti chodily děti z Králík na Kopeček,\
tam zpívaly a modlily se. Podnět dal úkaz, že\
v noci byl Kopeček ozářen záhadným světlem. [
Mezi dětmi byl asi kolem r.1650 byl chlapec, j
ten si umínil, že až bude velkým vystaví tam j
kostel. Chlapec se dobře učil, stal se vycho-\
vatelem u paní hraběnky Slatinanské, ta měla I
kopii obrazu Panny Marie Větší. U něho se Do- <
biáš BECCEK často modlíval. Když odešel do
semináře, paní baronka mu jej věnovala. Stal j
se knězem a později byl jmenován biskupem v j
Hradci Králové. Králíky je poslední farnost, '
co patří do hradecké diecéze.
j
Ted se vyskytla příležitost, aby biskup usku-\
tecnil svůj dětský sen, Přijeli do Králík,aby\
se vyměřily základy na horský kostelíček, ale\
kupodivu do rána byly základy zvětšené, tak <
jak je poutní kostel. To se stalo třikrát - 1
a biskup v tom viděl přání, aby se stavěl vel-\
ký kostel. Ted nastaly těžko překonatelné
těžkosti. Bylo po Třicetileté válce, poklad- |
na biskupství byla prázdná, nikdo nic neměl. !
4 Ze biskup přesto dal vyhlásit, že nad městem1,
se bude stavět kostel. Kdo tam půjde, až vyne\
se na kopec kameny. Cesta
tam ještě nebyla. Lidé budou
pracovat jen z lásky ke Kris
tu, k Matičce. Kupodivu, za
pouhé čtyři roky se kostel
světil a biskup daroval svůj
milovaný obraz Kopečku. Ko
stel byl v pustině, tak bis
kup vyhlásil, že po vysvěce
ní se musí vystavět klášter
pro řeholníky a ambity pro
poutníky. Ti přicházeli do
kostela zdaleka pěšky. Ma
tička jim v tom pomáhala,
za další čtyři roky se světil
Hrad Matičky.
První strážcové poutního místa byli Otcové
Serviti - od r.1700 do r.188 6, kdy převzali
duchovní zprávu Otcové Redemptoristé. Ti tam
dali nové oltáře z Tirok-plastiky ze dřeva.
Staré zařízeni, které se zachránilo po požáru

se dalo do ambitů. - Otcové Redemptoristé
tu krásně působili až do r.295O, kde se
změnil Hrad Maticky v koncentrák pro asi
200 kněží a řeholníků. Naše sestry měly 4
ještě dům v Moravské Třebové, aby si ten
mohli komunisté zabrat, vyvezli naše staré
a nemocné sestry sem k Matičce a propusti
li z kláštera kněze. Byly tu velmi těžké
podmínky, velká zima a drsné podnebí. Daly
jsme se do práce a stavěly jsme přes 34 r.,
abychom klášter renovovaly a bylo tu teplo.
Pak jsme se daly do práce na poničeném pout
ním domě. Ten už slouží řadu let k du
chovnímu povzneseni našeho národa.
S. HELENA
Což kdybyste se tam - pokud máte auta - také
podívali? Je prý tan velmi krásně, prodávají
se tam dobré knihy a sestry i kněze by to potě
šilo.

CO NOVÉHO VE SVÉTÉ

92,5 % Italů odpovědělo na dotazy institutu
Datamedia, že si velice cení nynějšího papeže.
Vyšly i videokazety k jeho 80 tinám, kde vypra
vuje o sván dětství, rodině, studiích, o tajném
semináři v Krakově, o své práci v továrně a o
kněžství.-Třetí tajemství Fatimy, které znali
jen papežové, nyní odhaluje nesmírné utrpení
Církve v posledních časech, i jak bude P.Maria
chránit věřící-hlavne zmínka o atentátu na
papeže. -Přes 2000 nevládnych orzanizací asi z
50 ti zemí se postavilo proti tanu, aby pozoro
vatel sv.Stolce musel odejít z OSN. Jeho odchod
chce prosadit jen 500 skupin.-V USA zjistili, že
každé druhé manželství, uzavřené na úřadě se
rozpadne. U církevně uzavřených jen třetí a cho
dí-li muž i žena na mši sv., padesáté manželst
ví, když se denně spolu modlí, jen jedno z
2429 manželství. -21.5.svatořečil sv.Otec 27 Me
xičanů, z toho 25 mučedníků, popravených svobod
nými zednáři v r.1915-1934.Nejhorší pronásledo
vatel byl president P.E.Calles,
/1926-29/člen lóže Helios v Guay-Americký badatel Forscher H.
Oystres zjistil rozborem genů,že
židé a Arabové měli před asi 4000
r.společné předky. Y-ohromosom Ži
dů se podobá chromozomu Palestin
ců. Podle Písma pocházejí oba ná
rody od Abrahama.-11.5.vykonala
ruská policie prohlídku ve středis
ku jezuitů v Novosibirsku,hl.maje
tek biskupa Josefa Wertha, apošt.
administrátora pro záp.Sibiř. Ten
u presidenta V.Putina protestoval.-US podnika
tel nabízí pohřbení v oběžné dráze měsíce. Po
pel zemřelého se má vystřelit do ve smíru. -Thcm.
Mann a Max Horkheimer v sociologické studii po
tvrzují, že nejvíc panáhali pronásledovaným Ži
dům v době nacismu věřící katolíci.

JAK SVĚTIL ČESKÉ KNĚZE
Kolínský arcib.kard.Joachim MEISNER je vel
kým příznivcem českého národa. Byl posledním
zahraničním hostem u postele umírajícího
arcibis.kard.TOMÁŠKA,od něhož čerpal pevnou
a živou víru, stejně jako pařížský arcib.kar
dinál LUSTIGER z Paříže, který za doby kard.
Tomáška Prahu často navštěvoval.
Kard.Meisner se nar.r.1933 na vánoce, 25.12.
v německé slezské Vratislavi,kterou si po
válce zabrali Poláci a jmenovali ji Wroclav.
Po vysvěceni na kněze r.1962 pracoval v erfurské diecézi. R.1975 ho vysvětili na pomoc
ného biskupa a r.1980 se stal síledním bísku
pen v komunistické části Berlína. Za 3 r.se
stal arcibiskupen v Kolíně n.R.
Kolínský věstník uveřejnil jeho rozhovor s
E.Lauferem. Část rozhovoru se týká jeho prá
ce pro Církev/říká se někdy česká Církev,ale
ta neexistuje, po válce byla založena česko
slovenská církev odpadlými kněžími,kteří se
chtěli ženit a částečně přijali učení pro
testantů./
Za své zásluhy v dobách pronásledování kato
líků komunisty v Čechách dostal 28.října
1998 nejvyšší vyznamenání,Řad bílého lva.

Diecéze a řehole, do které nový kněz patřil, se
musely chránit, kdyby se to dostalo na veřejnost
špatně by to s nimi dopadlo. Ti, které jsem vy
světil, nedostali ode mne písemné potvrzení, ale
sám jsem o jejich svěcení vedl zápisy, knihy 5
jssn uschoval u jedné rodiny v z áp. Ber líně. Byl
by to doklad, kdybych snad zemřel nebo zahynul
při neštěstí. V knize stálo, že udělené svěcení
se musí tajit, ani jejich generalát v Římě o tom
nic nevěděl. Až po pádu komunismu se tam jejich
jména hlásila. Nebyli jsme si jisti před udava
či a vyzvědači.

Jak jste pří svěcení postupoval?
Budoucí kněží obvykle přijeli vlakem z Prahy do
Berlína v sobotu odpoledne. Všichni někde praco
vali a nebrali si dovolenou-to by bylo nápadné.
Jízdenku si koupili do Postdamu nebo do Brandeburgu a v Berlíně jízdu jem přerušili. Nesmělo
být nápadné, že jedou do Berlína nebo dokonce
navštívit biskupa. Kněžské svěcení se neudělovalo v katedrále či v kostele, ale v domácí kapli
v noci nebo brzo ráno v neděli. Když jsme byli v
kapličce dva, musel si yšak ten novosvěcenec
lehnout a jeho nohy byly na chodbě. Říkával jsem
že je to znamení našeho kněžství. Ve svatyni při
Když jste byl vyznamenán nejvyšším řádem, ne jímáme svěcení, ale nohama musíme stát ve světě,
věděli mnozí, jakou důležitou roli jste hrál abychcm mohli kázat evangelium. Na oltáři byla
vždy soška Panny Marie, kopie sošky z Příbra
v podzemní Církvi-věrné Kristu a papeži-za
mě.
To je česká národní svatyně. Vždy jsem nokomunistů. Vaše činnost byla občas nebezpečná
vosvěcencům říkal, že vaše zemská ochránkyně je
Celý život katolíků byl pro nás nebezpečný,
mezi nimi, aby věděli, pro kterou Církev jsou
/protestanté nebyli pronásledováni,protože
jejich biskup Hrcmádka se podrobil a tohopaJ svěceni. Po vysvěcení jsem podal novému knězi
velmi litoval,p.r./Zvykli jsme si na to a něk sočku, aby ji uctil. Dodnes ji mám dcma.
dy to bylo i zajímavé. Měl jsem vždy radost, Co se stalo potom?
když se mi podařilo při kontrolách na býv.
Společně jsme posnídali nebo se naobědvali. Mu
NDR hranicích nějak proklouznout.
selo to být,> abychcm dali slavnostní rámec udě
lené
svátosti. Novosvěcenci šli pak s aktovou
Proč ten zvláštní vztah k Šechům?
Na to se nedá úplně odpovědět-Byli jsme sou domů. Ani rodiče či sourozenci nic netušili.
V listopadu 1989 jsem zažil při svatořečení bl.
sedé a pokud byli čeští kněží a biskupové,
obraceli se na mne se svými žádostmi. Neje— Anežky české dojemné chvíle. Už jsem byl kolín
zdil jsem k nim jako misionář. Už má slezská ským arcibiskupem a jel jsem na tuto slavnost
vlast ve mně vzbudila mnoho vztahů k Čechám. do Říma. Sv.Anežka žila v době sv.Kláry z AssiKdysi patřiko Slezsko k českému království a si. Nadchla se pro františkánský ideál, přenes
ve Vratislavi působili stejné stavitele, ma la jej do zaalpských zemí a rozšířila po Čechách
líři, sochaři jako v Praze.Cítil jsem se tam a Slezsku. Stará pověst říkala, že až bude Anež
jako dcma. Měli jsme i společné zájmy.S kard ka svatořečená, nastane pro Církev v těchto ze
Tomáškem mě poutalo hluboké přátelství. Sku mích zase svoboda. Při svatořečení jsem usedl
tečně jsem mohl stát mu po boku.Ale i on mě v bazilice sv.Petra mezi ostatní kardinály. Pa
pežův tajemník mi řekl: "Eminence, máte u vcho
povzbuzoval a sílil. Byl jsem jako cizinec
du
do baziliky doprovázet sv.Otce ke svatořeče
poslední u jeho smrtelného lože. Na památku
ní." Prošel jsem špalírem českých kněží v orná
jsem zdědil jeho růženec. Myslím, že jsem
neudělal nic zvláštního. Pokusil jsan se jen tech, byli tu skoro všichni, které jsem tajně
vysvětil. Poprvé se objevili v kněžských odě
o to, co po nás chce evangelium, abychom
vech.
Podařilo se mi zeptat:"Co tu, pro Boha,
posilovali ty, kdo trpí pronásledováním, po
děláte?" Odpověděli:"Nám už je to jedno, jsme
kušením a žijí ve stínu nevěry.
ochotni jít i do žalářů, Chceme před veřejností
Jak jste světil české kněze?
Většinou velice jednoduše.Např.jsem vysvětil ukázat, že jsme kněží." A skutečně, brzo nato
hodně saleziánů.Jejich provinciál či jejich nastala pro Církev v ČSR svoboda.
Mírně zkráceno.
důvěrník mi dali ústní dimisionálky/zmocnění
aby biskup směl vysvětit kněze z jiné diecézi

astrologii a různé...gie. Jsou tu tisíce nábožen
ských sekt, jejichž gurové slibují svým ovečkám
/Jďó cestovatel po časti USA odejel, z města ráj na Siriu nebo na některé jiné hvězdě. Mají
hen. - Las l/egíbó a po desetápnoudé dálnici krásnou lidovou hudbu, která inspirovala Antoní
na Dvořáka, ale vynalezli Hard-Rock. Škoda, že
se pustil do San Fnanciska.
g
A nakonec přece jen pár slov o tomto měs tyto nešvary se rozšiřují po celém světe.
Myslím,
že
můžeme
říci
s
A.Einsteinem,
když
t
tě. Před stopadesátí roky to byla dřevař
poprvé
navštívil Ameriku, řekl :"Amerika je zeměská vesnice s třiceti sruby. V r.1848 do
kde si začneme vážit^ Evropy
řRRnC|/KO
nesl jeden zaměstnanec svému patronovi
zrnko zlatalpZóeme o tom později v článku
o šve/canských somiozencich, feTeTc se vyda ooooooooooooooooooooooooooooooj
tá za zlatém na Západ nového světadílu).
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
které na jeho pozemku našel a tak vznikla
Stoupající
blahobyt Německa má
zlatá horečka.
neblahý vliv na tzv.národní
San Francisko je nejkosmopolitéjšf město v
USA. Najdeme tu mnoho černých Afro-Ame- církve-katolickou a luteráns
kou ,prohlásil býv.cirk.pověřeričanu, jako po celých USA. Je to velká
menšina Cinanul největší mimo území CihyL nec CSU/CDU Herman Kues při
tak jako po celém pobřeží Tichého oceánu. přednášce v Hannoveru. I když
Je tu Japantown, i malebné pizzerie Italu
většina obyvatel patří k někte
(Little Italy). Liberální ústava Kalifornie
ré církvi, už z víry nežijí.
umožnila, že tu vznikly četné excentrické
Podle jeho názoru budou nosite
organizace. Zde vzniklo hnutí Hippies, zde ly víry menší skupinky pevně z
je středisko amerických homosexuálu, zde
víry žijících křesťanů. Media proti křesťanům, hl,
vznikly a odtud se po celém světě rozšíři proti katolické Církvi, neustále otevřeně i zast
ly mnohé náboženské sekty. Také Rollers,
řeně štvou, televize nejvíc ovlivňuje věřící a
Hard Rock mají svůj původ zde.
oslabuje
jejich víru.-Scientologové si založili v
San Francisco má krásnou polohu na břehu
USA
polovojenskou
skupinu podle předlohy US námoř
Tichého oceánu a rozprostírá se na členi
nictva.. -Řecko pravoslavné církve rozšířily svou
tém území mezi 42 pahorky. Ale nejsou to
práci u těch Číňanů, kteří denně docházejí za pra
malé kopečky jako je těch 7 v Římě. Něk
teré jsou tak vysoké, že z nich vidíte řadu cí do Hong-Kongu. Mají velké úspěchy. Jsou to hl.
Číňané z již.oblastí Číny. Stoupence získávají
mrakodrapu, postavených v dolním městě
pravoslavní hl.pomocí inzerátů, víra se hlásá v
zezhora. A na některé z těchto pahorku
angličtině, kterou pracovnici ovládají, protože
se šplhají tramvaje-zubačky. Mořský záliv
je překlenut známým Golden Gateí Zlatá brá přicházejí do města mluvícího anglicky. Snaží se
na), vysoký most, zavěšený na dvou 200m však naučit se čínsky. Pravoslavný biskup americ
vysokých pilířích. Není zlatý, ale červený, ko řeckého původu prohlásil, že náboženský hlad
aby ho námořníci dobře viděli v mlze, kte po dlouholeté kcmunisticky-nevěrecké vládě je vel
rá se tu Často vyskytuje. Procházka po
ký. V celé Číně vznikají střediska a chrámy pro
něm není moc příjemná, poněvadž tu často nové sekty nebo pro nábož.uctívání předků.-______
vane silný vítrílOO km/hod.), který rozhou Novou katolickou universitu v Ružomberku připravu
pá most o více než 8 metru. Obchodní stře je poveřenec bisk.slov.konference pomocný biskup
disko města je v Markét Street a ve Fisz Báňské Bystrice Tomáš Galis.-Do Marpingenu v
herman's Wharf.
Německu,
kde se měla zjevit P.Maria, putuje stále
Poslední den trávíme různě, prohlídkou
více
věřících,
i když ještě není věrohodnost zje
města, návštěvou obchodních domu nebo v
museích a galeriích. Odlétáme v osm hodin vení potvrzena-prohlásil mluvčí diecéze Trieru-a
konec zkoumání není v dohledu. Loni, mezi květnem
večer, cesta bude trvat 10 hodin, a tak
bylo dost času na rekapitulaci. Příroda by- a říjnem, se měla třem ženám v místní kapli zje
a jedinečná a vzbuzuje to ve mně doměnku. vit P.Maria a to několikrát.-Podle dotazníku v
že Pán Buh vyráběl tento světadíl v jiného Izraeli chce zemi opustit dalších 28 proč.křesťa
nů, vyskytne-li se vhodná příležitost.-Léta trva
materiálu než náš, a že pro to použil jiné
fyzikální a geologické zákony. Pokud jde o jící povolování cest indických řeholnic do Němec
lidi, přesvědčili jsme se, že Amerika je Ba ka, jejich školení a práci, nemíní už německé úřa
bylon, kde vedle sebe žijí nespočetné sku dy povolovat. Jedná se o Sestry chudých. Mluvčí
piny obyvatel různých ras, s různými jazy úřadu prohlásil, že se sestry nedrží šestiletého
ky. kulturami a také s mnoha kontrasty.
pobytu povolení v řádován dcmě, ale pracují v Cha
Amerika je nejsvobodnější a nejliberálnější ritě, nesmějí pracovat ani v nemocnicích. Předst.
země na světé, ale mají tu Ku-Klux-Klan.
řehole v Diisseldorfu s.Kochurami řekla, že ji to
Mají velmi přísné zákony na ochranu zvířat, to nařízení překvapilo. Indické novicky pracují
ale zabíjejí nenarozené děti. Mají špičkovou
dočasně-po návratu dál pracují v Indii.Je přek
inteligenci, ale milióny Američanu věří v
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vapující, že pár sester nemá povolení, ale musli
mové, zaplavující Německo, povolení dostávají.

„V ZDRAVÉM TĚLE..

;Dříve se lidé báli zničení světa kosmickou katastro
fou, ochlazením země. Dnes se děsí spise toho, jak
lidská hloupost, naivita a zloba ohrožuje budouc
nost jednotlivce i společnosti.
~J

Prohlásil to sice latinský básnik Juvenal,
ale vždycky to neplatí. Jeden čas se in
telektuálové styděli za to, že mají široká
Ignáce Lepp: Hygiene der Seele
ramena a mocné svaly. Dnes je to jiné.
0 H R 0 L U J E SPOLEČNOST N E U R 0 ZA
Ani už nepředstírají, že by tělesné zdraví
;??????????????????????????????????????????????????
bylo nutné k úspěšné duševní činnosti.
' Psychoanalýza se dlouho zabývala jen ýednctZěvcent
Také učitelé křesťanské askeze poznali,
Pozvolna se přišlo k názoru, že psychologicky je
že k silnému duchovnímu životu není nut
člověk, oddělený od společností nesmysl. Takového
né ujařmovat tělo, aspoň ne tak mocně,
člověka si vůbec nedovedeme představst.Kdybychom
jak se to tvrdilo dříve. Díky hlubinné
psychologii víme, že příliš ostře ujařmoval se o to pokusili, narazili bychom určitě na pře
duši nebo tělo, muže mít neblahé následky kážku skutečnosti. Obejit ji nemůžeme,
uškodili bychom sami sobě a uškodil by sobě kaž
Není nic horšího, než vzpoura otroku.
Musíme se snažit, aby mezi tělem a duší
panoval soulad, Nevyváženost není křes
ťanská. Ani velcí církevní učitele - jako
sv.Augustin a sv.Tomáš Akvinský - ne
hlásali něco jiného - jejich zásady v této
věcí byly stejné, jako zásady hlubinné
psychologie.

Francouzský filosof Henri Berqson viděl
příčinu rostoucího nepořádku a neštěstí
světa v příliš velkém rozdílu mezi hmotným
a duševním růstu moderního světa. Obětí
tohoto neštěstí jsme my sami. Musíme žas
nout nad zmatkem a křehkostí nejen jed
notlivce, ale celé společnosti. Týká se to
státu? Což se nerozpadlo po 11 .svět, válce
britské impérium, ačkoliv se zdálo - že
stojí na pevných základech? A jak rychle!
Denně vidíme, jak se rodiny, často pro
nepatrnou příčinu rozpadají. I křesťanské
rodiny, kde věřil muž i žena. Znali mys
tiku manželství, čestně a s pevným úmys
lem, udržet je, si dávali slib věrnosti,
mysleli si, jak jsou silní - a najednou jsou
schopni největších pitomostí, pro jednu
noc zradí vse, co považovali na jádro své
bytosti.

dý, kdo se od této skutečnosti odvrátí.
Chce-li být člověk "normální", musí cítit, že
je člen společnoti a tuto skutečnost uznat.
K tomu potřebujeme duševní hygienu - to její úloa cíl. To musíme pochopit, uznat a přijmout. Ji
nak bychom se sami ze společností vyloučili-bylí
bychom "autsejdři". Vnesli bychom nejen do společ
nosti, ale i do své osobnosti nepořádek, zmatek.
Duševní hygiena nám umožňuje, zapojit se zdravě
a plně do společnosti,aniž bychom uškodili naší
osobností.

Paní F.je zřejmě zdravá a normální. Má však pod
vědomé konflikty-r.ozpory-a z toho vyplývá její
agresivita - útočnost. Ta ovšem narušuje j^ji
vztahy k ostatním. Neuvědomuje si, .že trpí po
citem méněcenosti, proto nskomu nedůvěřuje a to
předem, jakmile se s někým setká. Každého kriti
zuje a napadá, ale bez společnosti být nemaže.
Z tohoto útočného jednání vyrůstají přirozeně
četné neúspěchy v jejích společenských vztazích
a pak se jí nedaří nic, co podniká, oč se snaží.
Nejde nám o to, doporučovat jí, aby svou útočnost
potlačovala. Hlavně proto, že všechno, co se po
tlačuje, napáchá víc nehod, maléru, neštěstí.
Silný nátlak není lék.Do jisté míry patři to
tiž útočnost k přirozenosti lidského instinktu.
Nebo kněžské zrady! Jiří vyrostl v zámož Pomáhá svou silou v rivalitě - v soupeření, a
né šlechtické rodině. Stal se námořním
soupeření patři nutné k tomu, aby měl člověk
důstojníkem. Patřil k vyššíspolečenské
úspěch v životě.
vrstvě, byl zasnouben s dívkou, která
Člověk se musí ve vlastním Životě prosadit. Jinak
splnila všechna jeho přání.
by začal trpět neurózou. Dobro společnosti - a
Když mu bylo skoro třicet let, zanechal
tedy i člověka - žádá, aby člověk ne bojoval
skvělé důstojnické kariéry i nevěsty, aby
vstoupil do kláštera. Prohlašoval, že je to proti útočnosti, agresivitě - ale spíš se namáhal,
zapojit své podvědomé pohnutky do rustu své
"dílo Boží milosti!." Vždyť byl stále dob
osobnosti a tyto pohnutky • vytáhnul do
rý křesťan, proto jeho rozhodnutí nikoho
vědomí.
nepřekvapilo.
Po důkladné duchovní i intelektuální pří
Ignáce LEPP:
pravě byl vysvěcen na kněze. Jeho apoš
Hygiene der Seele
tolská práce kvetla. Novicům ho dávali
«Před květnovým biskupským svěcením povzbudil kard.
za vzor. Jednoho dne tento vynikající a
franko katolíky v Číně, aby zůstali sjednoceni pro
vzorný kněz odpadl a oženil se se spros
sti pokusům, oddělit jejích spojení se sv.Stolcem.
tou, nevzdělanou bardámou-prostitutkou.
Takový případ patří ovšem do psychopato
logie a jedná se o výjimku. Jenže dnes je
takových lidí-nejen kněží-spousta. Jednaji'proti zdravému rozumu a proti pevným
zásadám, které přijali nadšeně za své.

SSe souhlasen papeže byl 7.5.vysvěcen čínský biskup
pro komunisty kontrolovanou čínskou"vlasteneckou
církev"-aby se zlepšily vztahy Číny se sv.Stolcem.
V lednu bylo vysvěceno 5 čínských biskupů bez sou
hlasu sv.Stolce-ten dal souhlas jen k svěcení jednoho.

LáSKA-POUHé JBOJÍ?
Mikrovlnná trouba je přistroj, který velmi
dobře odráží nás život v moderní společnosti
Rozmrazíme pokrm a za pár minut máme připra
vené jídlo protože všechno musí být rychlé.
Abychom ušetřili Sas, vstaneme od stolu,aniž
bychom s někým pohovořili, často jsme totiž
u jídla sami. Není cas na přípravu jídla, na
rozhovor během oběda, ani na vychutnáváni
pokrmu. To vyžaduje víc času, a taková rychlost není vhodná pro dnešní dobu.

prázdno, způsobené onou karitaturou lásky, ži
tím ve stylu mikrovlnné trouby.
g

Láska potrebuje čas a pěstování. Aby mohla byt
naplno prožitá, potřebuje vědět, že člověk má
tělo, rozum a duši. Dělat pokusy s částmi jiné
ho člověka místo toho, abychcm ho poznali celé
ho, je pozvánkou k ternu, aby základen vztahu by
la průměrnost. Místo volby po prohloubení zna
losti druhého volíme zpotřebovat ho po částech.
Nakonec ztrácíme příležitost vychutnat osobnost
lidské bytosti, přemýšlet o tem, jak společně
růst, jak vytvořit solidní základ pro společný
Láska potřebuje čas a pěstování. Aby
trvalý život, který by se každým dnem obohaco
nohla být naplno prožitá, potřebuje vě
val. Není možné milovat to, co neznáme. Poznat,
dět, že člověk má tělo, rozum a duši.
to vyžaduje čas, reflexi. Ne oněch pět minut v
Ironicky je tato účinnost doprovázena znač mikrovlnné troubě. A plán zamilování se, láska
nou průměrností, protože ono"chtít všechno a a dobrodružství poznat se pro manželství nejen
okamžitě" ukradlo člověku možnost, těšit se obohacuje, ale i vytváří rodiny a zároveň zdat
z věcí, které vyžadují čas, jaký je napřík né jedince. Proto je třeba učit se milovat, mít
lad plodný rozhovor s přítelsn. Není čas na trvalé a hluboké vztahy, učit mladé lidi zařadit
víc než na pobíhání z jednoho místa na dru sexuální vztahy na své místo-do manželství-abyhé, s cílem udělat hodně věcí najednou a po chcm je nepřipravily o rozkoš opravdové lásky.
kročit, často pouze pro pokročení, směrem k Protože opravdová láska se zajímá o dobro člově
ničemu. Moderní společnosti se zdají být
ka jako takového, odpovídá za jeho blaho
a
složené z jedinců tak pohlcených pluralitou jeho růst. A jak říká přísloví:"Vše dobré chce
a nekonečnou nutností volby čehokoliv, že už svůj čas". Podvod vychovávat mladé prostřednict
zapomněly, že existují ideály, hodnoty a
vím rozdělování prezervativů a antikoncepčních
ctnosti a že právě ty udávají směr.
přípravků, aby si vyzkoušeli, co
Avšak v tomto životě rychlého
se jim líbí a odvrhli to, co se
jídla není čas na přemýšlení,
jim nelíbí, znamená propagovat ne
pouze pro postupování, pro pře
dostatek reflexe a trpělivosti,
konání samoty hlukem a neexisten
znamená ničit společnost, zabíjet
ce cíle navršením úkolů.
lásku. STOJÍ ZA TO, ČEKAT!
Jenže člověk není věc, nemůže se
Morela Scull Baptista
vyrobit a být schopný konkurence,
Dvouměslěnlk MEZI ŘÁDKY vydává
být výkonný a účinný, protože
Asociace pro podporu vzděláni, Na
svou povahou tíhne více k milo
Baště sv.Jana 13, 1 60 00 Praha.
vání a k tomu být milován, aby
Doporučujeme-predplatné je dobro
mohl být šíastný, Přesto se
volné.
dnes láska nabízí jako výrobek
na jedno použití, s kterým člověk zachází
NOVINKY
podle své chuti. Použije ji, koupí ji, vyho Něm.historik P.-C. Thiede považuje desku z kŕídí ji, funguje mu nebo ne...A toto všechno
že INRI, chovanou v římskáríkostele sv.Kříže za
pravou. Falsifikát je nepravděpodobný.-Tzv.sv.
vyzkouší a spotřebuje velmi rychle. Není
Tunika z Argenteuil-oděv Páně ze lnu, byla po
možné ztrácet příliš mnoho času milováním.
Láska, kterou odráží moderní společnost, je 16 ti r.znovu vystavena 14.5.v bazilice sv.Denitaková, jejímž konečným cílen je rozkoš ja se-Diviše. Odbornici tvrdl, že je 2000 r.stará
ko taková; ono vyzkoušet si všechno bez urči ■a pochází z oblasti Střed.moře. -V Indii ohrožu
je život asi 100 mil.osob, v Etiopii asi 10 mil
tého cíle, použít sexuální vztahy procesu
Nové indické zákony jsou podle názoru severoin
spojení a rozpojení, "experimentovat". I
dických biskupů nepřijatelné.-V Angole varují
když připustíme, že v některých případech
kapucíni-misionáří před zahraničními i danácími
mohou tyto yztahy vzniknout z čisté lásky,
ono neumění čekat dlouhodobě oslabuje vztah sektami, hl."čaroději,"domorodými"lékaři"kteří
a vytváří riziko, že zpravidla nebude trvalý sekty zakládají. Tvrdí, že je pověřila vyšší moc
Policie našla ve vedlejším portálu baziliky v
Nicméně četné pokusy mají pro tento proces
Loretě nevybuchlou bombu. Bojovní ateisté I iconeblahé důsledky. Jsou jimi nedostatek so
lidních vazeb v manželství, která by vytvá slasti tvrdl, že ji tam položili. V Loretě se
řela rodiny a prostředí zdravé pro jedince, uctivá údajný domek sv.Rodiny z Nazareta a roč
dále potraty, předčasná těhotenství, pohlav ně tam putuji asi 4 mil.věřících.-Izraelský časopis tvrdí, že r.2001 přijde sv.Otec do Moskvy
ní choroby a především velké vnitřní

OČI/TÉnÁ CÍRKEV
Na rozdíl od protestantů, kteří viděli v Římě
nový Babylon a prorokovali jeho brzký zánik,byl
Řím v době protireformace, do které ted vstou
píme, pojmem svatosti v očích těch, kdo mu zů
stali věrni. O tom svědčí zajímavá rytina Rema
la Santa od Giovanniho Battisty de Cabaleris z
r.1575. Jedem exemplář je v Britské knihovně v
Londýně a byl uveřejněn Turstonem v jeho knize
o Sv.rocích. Řím stojí ve středu jako zosobněný
světec, jako svátý Řím. V jedné ruce drží ka
lich a hostie, v druhé kříž a pod nohama drtí
symboly pověry a pohanství. V 12 ti malých ob
rázcích se ukazují všechna dobrá díla, protože
Řím byl příklad všech ctnosti: těší zarmoucené,
dává almužnu, káže pravdu, postí se a modlí a
dělá pokání, je učitelka pokory a vzor zbožnos
ti, osvobozuje vězně, ošetřuje nemocné, stará
se o poutníky, krmí hladové chudasy. Kolem ob
razu jako rám je řeka se sedmi prameny, které
vycházejí z Ducha sv. Nad tím je Bůh Otec v ob
lacích. V rámech jsou slova žalmu 46.5:"Řeka
svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbyt
ku NejvyššíhoA žalm 65,12:"Ty svou dobrotou
celý rok korunuješ
Ve čtyřech rozích jsou hlavní baziliky, sv.
Petr ještě bez kopule, ke kterým putují věřící,
ještě v párech a oděni v kutnách.
Co je na obraze zajímavé, jsou znaky a jméno
kardinála Stanislava Hosia/1404-1579/, kterému
je tato rytina darována. Hosius pocházel v Výcl
Pruska, z Ermlandu. Jeho rodinné jméno bylo
Hoše / kalhoty, protože jeho otec byl snad krej
čím kalhot ./Když syn se stal biskupan a kardi
nálem, nebylo to jméno příliš vhodné, proto je
změnil v latinské Hosius. Do znaku si však dal
jednu nohu kalhot a punčochu.
Během sv.roku 1575 byl kardinálem-zpovědníkem
v Římě a jako takový musel sedět na dřevěném
trůně v chrámu sv.Petra a dlouhou holí jemně
každého litujícího kajícníka udeřil po hlavě. S
tím byly spojeny určité odpustky. Tento zvyk
byl po koncilu odstraněn.
Tato mědirytina se nazývala Rema la Santa, pro
náladu, která tehdy panovala mezi poutníky.
Žádný sv.rok se neslavil s takovou zbožnou hor
livostí jako tento. Byl to první sv.rok proti
reformace a snad nejsvětější ze všech svátých
roků vůbec.
R.1563 byl šfastně ukončen Tridentský koncil.
Z něho vyšla katolická Církev očištěná a posí
lená - jistě i díky četným vynikajícím, ba svá
tým osobnostem, jako byl sv.Karel Borcmejský.
Ačkoliv v největším rozkvětu tam bylo jen asi
250 účastníků, obrodil tento sněm Církev na
350 let! Byla sice o mnoho věřících-odpadlýchchudší, zato nitro bylo zdravé a silné.
R.1571 se podařilo Turky u Lepanta na hlavu po
razit. Rok poté byla v Paříži Bartoloměj ská noc.

V ní byly vyvražděny hlavy hugenotů. Jezuitég
■šli hlásat víru do Starého i Nového světa. Za
kládali v Novén světě misie, ve Starán kázali
a všude se Církev ohrozovala. V té době se
vše opravovalo, dokonce i kalendář, který dal
opravit Řehoř XIII./1572-1585/ a to r.1582.
•Proto se tento kalendář jmenuje"gregoriánský"gen pravoslavní se řídí starám-juliánským-kalendářem.
Řehoř XIII.začal stavět na pahorku Quirinál
nový palác - letní sídlo papežů. Byl přítelem
a podporovatelem přírodních věd. Nejslavnější
universita v Římě, založená sv.Ignácem, nese
jeho jméno - Gregoriána. Dále ulici Gregoriánu, a ulici Merulanu, která spojuje Laterán s
velkou mariánskou svatyní.
Palác Quirinál, kde se papežové zdržovali ra
ději než ve Vatikáně, zabral r.1870 král Vik
tor Emanuel a změnil jej v sídlo králů. Dnes
tam bydlí italský president.
Ted se město pomalu zotavovalo ze strašlivého
zpustošení při Sacco di Rana r.1525.
Nové
řehole si stavěly kostely, jezuité II Gesu,
teatini S.Andrea delia Valle, orátoriáni
Chiesa Nuova. Hospic pro poutníky - Nejsv.Tro
jice, mohl pečovat o 170.000 poutníků a to
r.1575. Protože město tehdy nemělo víc než
40.000 obyvatel, připadli na jednoho Římana
nejméně 4 Ranei. V hostincích byly zavedeny
první ceníky, činže byly omezeny. Bylo zakázá
no, dát výpověd nájemci, když chtěl majitel
za vyšší cenu pronajmout pokoj poutníkům.
Dokonce i nevěstky byly z města vykázané,
aspoň po dobu sv.roku.
Řehoř XIII.zavedl ještě dnes platný zvyk, na
svátek Nenebevstoupení Páně vydal bulu, která
ohlašovala nový sv.rok. Přečetla se v předsíni
chrámu sv.Petra ještě jednou na poslední ad
ventní neděli. Zvyk má hluboký význam, že
skrze Nanebevstoupení Páně se upozorňuje na
milosti velkého udělování odpustků litujícím
hříšníkům se jim otevřelo nebe.

Ľároce J574. Rdwž XIH.^de nádvofum pň.e.d ó v .Petsiem-ten jeÄtž
nemá kopuZt. Otevtiá óv.biánu..

Poslední adventní neděle měla naznačit, že
na místě synagogy v Církvi nastoupil nový
rok - rok jásotu.
Slavnost zahájení se konala na pozadí dvoru
chrámu sv.Petra, jak vidíme na zajímavé ryti
ně onoho roku. Ještě stojí stará bazilika,
kterou postavil císař Konstantin asi r.32O,
se svým pravoúhlým přednádvořím, v jehož
středu je slavná studna ve tvaru piniové šiš
ky. Za tím je zřízený nový kostel sv.Petra,
k němuž dal základní kámen Julius II. Báně
už stojí, ale chybí ještě kupole, ta se po
stavila za 15 let později. Předdvůr je plný
lidí a papeže pod baldachýnem nesou k otevře
ní sv.brány - v předsíni docela vpravo.
Torquarto Tasso/1544-1595/popsal tuto scénu
slovy:"Volají tě, který jsi pevná skála a
strážce domu, který založil Bůh, kde nyní
tvůj důstojný zástupce otevírá bránu milosti
odpuštění."
Vévoda Ernest z Bavorska podal papeži zlaté
kladívko a ten jím tak silně udeřil, že se
zlomilo, takže papež aspoň držátkem třikrát
zaklepal na sv.bránu. Tuto slavnost doprová
zela mnohohlasá hudba papežského kapelníka
Pierluigiho da Palestrina/1525-1594/-a k to
mu zpíval proslulý chlapecký sbor Sixtinské
kaple. Nikdy předtím a nikdy potom nebylo to
lik knížat při otevírací slavnosti a na ná
sledující půlnoční mši sv.jako o vánocích
r.1575. Papež chtěl tím utužit svazky se ze
měmi, které zůstaly katolické víře věrné.
Od té doby přicházeli do Říma četní konverti
té. První byl německý Johann Jakob Rabus
/1545-1584/syn protestantského kazatele ze
Štrasburgu. Stal se knězem a dvorním kazate
len v Mnichově, později městským farářem v
Straubingu. 0 své poutnické cestě do Říma
r.1575 napsal popis, který se dá shrnout do
věty: "Řím je pro každého to, co je on sám."
V těchto a jiných popisech cesty z konce
16.st.je jasný nový postoj římských poutníků.
Ti nechtěli jen poznat svaté město, získat
odpustky, ale hlavně posílit svou víru a
upevnit svůj katolický postoj.
Ve skutečnosti nebyl dosud žádný sv.rok tak
slavnostní, vážný, tak mravný jako tento.
Dříve přicházeli věřící do Říma spontánně,
sami od sebe a každý, jak mohl a uměl, sám
nebo s příbuznými, většinou pěšky, otrhaný,
vyčerpaný a naprostý chudas. Byla to dojemná
lidová zbožnost, s mnohdy i fanatickými skut
ky pokání. Ale nyní přicházeli spořádaně ve
skupinách, v řadách a objevila se novota bratrstva. Snad každý tehdy patřil k některé
mu bratrstvu. Byla bratrstva pro každý stav,
pro krajany, pro kulturu atd.Táhla městem
jedno po druhém, s vlastním znakem, obrazem,
zlajkou, sochou svátého. Neustále se modlili
a zpívali, za doprovodu hudebních nástrojů.
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Sjednocená metodistická církev požádala na gene
rální konfecenci v Cleverlandu 12.5.katolickou
Církev za odpuštění křivd , které jí způsobila.
80proc. Italů věnuje v daňovém přiznáni 8 promzle na charitativní činnost církve.-Muslimské
skupiny v Sudanu rozšířily obchod s křesťanský
mi otroky. Prodávají je do arabských zemí a tam
jsou poddaní nebo prostitutky. V Izraelské televi
zi hájil nuncius pietro SamiPia XIl.proti nepravdi
vým pomluvám.-M Itálii vzrostl počet katol.kně
ží o 1,3 %. V presidentskýchperuánských volbách
zvítězil zase Alberto Fujamori/61/, japonského
původu. Na Il.mlstě byl Indián Alejandro Tomeso, prof. ekonomiky. -V Zimbabwe vláda pres.Moga~
beho prohlásila za správné ilegální obsazení
černochy 9 bělošských farem. Polit. opozice ho
chce proto zbavit funkce, černoši neumějí far
my vést a prakticky je zničí.-V USA chtějí vý
robci kuřiva zaplatit mnoho miliard dolarů za
léčeni těch, kdo následkem kouřeni onemocněli.
Ruská Duma odhlasovala smlouvu START 2, avšak
Putin slíbílxjeho schopnost sebeobrany. Zdá se,
že mezi USA a Ruskem se dál provádí špionáž.-Ňa
pouti v Římě se setkali krajané z USA s českými
poutníky u hrobů sv.Petra a Pavla, stejně jako
kdysi při svatořečeni blah.Anežky České. Nejpočetnějšl skupiny tvořili Moravané z Texasu.

V dubnu zatkli policisté v Kolumbii 46 výrobců
drog, měsíčně vyvážejí do světa stovky liber he
roinu. Ve Washingtoně prosil pres.A.Pastrana,
aby USA půjčily kolumbijské vládě 1.7 miliard
dolarů na boj proti výrobcům drog.- V bolivij
ských městech Cochabamba a Achacachi protesto
vali 11.4.indiánští farmáři proti zákazu pěsto
vat koku a obchodu s kokainem. Policie je roze
hnala slzotvorným plynem, ona a armáda zničily
přes polovinu listů koky-pák jsou ovšem farmy
na mizině.-Nad Antarktidou, nejchladnějším místě na světě, se v zimě stále víc snižuje ozon.
První obyvatelé Ameriky měli přijít přes Beringovu úžinu asi před 13.500 roky a usadili se na
jihozáp.USA v Novén Mexiku. Jiní učenci tvrdl,
že první obyvatelé Ameriky přijeli na lodích
před 20.000 r. z území Španělska.Tehdy byla le
dová doba a jen v přelidněném Španělsku bylo
teplo. Ve Virginii se našly nástoje, které byly
tehdy jen ve Španělsku a kosti zvířat, která
tam a v sev.Africe pouze žila. -Vyšlo 3.Č.časo
pisu Mezi řádky, vydávající Asociací pro podpo
ru vzdělání-Na Baště sv.Jiří 13.,160.000 Praha
6.Předplatné je dobrovolné. Vlděňský Kronezeitung ukazuje obraz kněze, jak v pulovru slouží
v hospodě mešní oběě u hospodského pultu.-Asi
200 museí a klášterů v Evropě chce vystavit své
poklady. Je tan i horní část berly sv.Bernarda
z Clairvaux/1090-1153/-ze slonové kosti, který
v Clairvaux založil s 12 mnichy r.1115 kláš
ter. Až do snrti tam byl opatem. Píše se,že
pgnocí berly léčil, ale také tím velmi trpěl

CESTA POUŠTI
Naši švýcarští cestovatelé na uzlatý"západ máji
víc než těžkou cestu pouští. Nesmírně je trápí
žízeň. Náhle dojdou k velkému kaktusu a z jeho dřeně se jak oni, tak jejich koně osvěží..

Pak jsme šli ještě celé míle a mile, ale ji
ný kaktus jsme až nevidlll.Ue skutečnosti se
v té oblasti těžko kaktus najde. Je jich ale
mnoho v Arizoně. Zdálo se nám, že náš Živitel
a Ochránce nad modrým nebem tato rostlinu pro
nás udělali asi proto, že se smilovali nad ubo
hým žíznivým chlapcem, p.r.} To, že kaktus byl
nepoškozený ndó upozornilo, že jsme se asi
vzdálili od normální cesty, jinak by se kaktu
sem už osvěžili jíní cestující a rozsekali jej
Aspoň trochu osvěžení a s novou nadějí jsme
pokračovali v cestě. Snažili jsme se držet po
sledních paprsku slunce západu, a před
námi byl nesmírný oceán pouště. Kdyby
nás nepoháněla ta s kosou, totiž
nebezpečí smrtí, k rychlejším kro
kům, jistě bychom se zastavili a
s obdivem pozorovali nádhernou hru
barev zapadajícího slunce. Ale
ted jsme se museli snažit,
abychom se rychle dostali na
konec pouště.
Po této třetí noci, k ránu,
jsme už mysleli, že zahyneme.
Nosy a oči byly plné písku a to
nesmírně bolelo. Zdálo se nám,
že i plíce jsou plné písku, tak
těžko a pichlavě jsme dýchali. Jazyk
jsme cítili jako vysušenou hrušku,
tak byl suchý. Bolela nás hlava a no
hy jsme měli plné puchýřu.
Slunce zase stálo vysoko na nebí.
Kladli jsme mechanicky jednu nohu za
druhou, víc mrtví než živi. Kdybychom nebyli
otužilí čtyřměsíční cestou přes prérií, už
dávno by horký písek pouště naše mrtvá těla
zavál.

Náhle vykřikl Leonz radostně:"Podóvejte se
tam - jen se tam podívej tel"volal vzrušeně,
"vidíte řeku, stromy a zelenou louku. Není od
nás vzdálená ani tři míle!"
0
Ano, viděli jsme to všichni, jen koně zůstali
chladní, ačkoliv obvykle vidí takové věci
dřív než lidé. My jsme ale toužili po vodě,
chtěli jsme si odpočinout ve stínu stroma.
Proto jsme hnali zvířata dopředu, ale ta ni
jak nepospíchala. Sebrali jsme všechny síly,
abychom co nejdříve utišili strašlivou žízeň.
Stále jsme měli před očima krásnou krajinu.
Ještě jedna míle, a jsme u cíle!
Najednou jeden začal bědovat:"0 vél 0 vél"
"0 vél"bědovali jsme všichni."Kde je ten krás
ný obraz? Nic nevidíme - a byl tu přece?"
Jak náhle se obraz objevil, tak náhle zmizel.
Pochodovali jsme dál. Nevěřili jsme našim
očím, ale zmizely stromy, voda, trá^a. Snad
jsme snili, nebo jsme se žízní pomátli.

Proč nic neviděli koně, proč nic nevétřili?
Za pár měsíců jsme o svém zážitku mluvili s
některými lidmi. I pár z nich prožili něco
podobného, byl to přelud, klam oči. Vyskytu
je se to na poušti a žádný učenec dosud ne
zjistil, jak to vzniká. Radu cestujich to
přilákalo na nesprávnou cestu, y poušti za
bloudili a bídně zahynuli. I my jsme se tak
dali oklamat a potáceli se dál. Bude konec
pouště nebo konec našich sil? Vypadalo to, že
nás postihne to druhé.

Zase bylo poledne. Náhle jsme spatřili v dál
ce několik stanu, lidi a koní. Byli jsme pří
liš omámeni, než abychom odhadli, kolik jich
je. Snad je to zase optický klam? Ne! Nyní
se naši koně dali do klusu a uběhli toho kus.
Tentokrát to byla skutečnost. Byli jsme za
chráněni .
Konečně-konečně jsme přišli ke sta
nům. Blízko byla malá říčka. Lidé
i koně se k ní bezhlavě vrchli a pi
li jsme a pili. Pak jsme si vyzulr
holínky a oděv a vrchli jsme se do
vody.Cítili jsme se jako ryba, která
byla dlouho na suchu a už byla sko
ro mrtvá a někdo ji hodil do vo
dy.
Plné dvě hodiny jsme leželi ve
'odě a blízko břehu a nechali jsme
?vodu do sebe doslovně nassát. Pak
jsme se
oblékli a seznámili se
s lidmi ve stanech Byli tu už tři
dny. I oni předtím strašlivě trpěli
Ze Salt Lake jich vyšlo dvacet,ale
ted jich bylo jen čtrnáct. Dvě
ženy a čtyři děti ležely někde v
písku, oběti strašlivé Žízně.
Když jsme slyšeli jejich nářky,
mohli jsme Bohu jen děkovat, že byl tak dobrý
a dosud nás všechny zachránil. Stejně už ne
mohlo utrpení déle čekat, jinak by snad něk
teří, ale bylo by jich málo, došli k říčce.
Lidé ze stanu vyrazili příští ráno. My jsme
tam zastali celý den a teprve k večeru isme
se vydali na další cestu. Když slunce nádher
ně zbarvilo západ, odešlí jsme od řeky. Obě
nádrže byly zase plné vody. Také pada byla
travnatá, i když trávy nebylo mnoho a byla
řídká, ale bylo tam dost stébel, takže jsme
nemuseli jít po vřelém písku. Sli jsme po sto
pách lidí, kteří vyrazili ráno. Bohužel se po
zději ukázalo, že to nebyla správná cesta,
a museli jsme se asi sto mil vrátit. Pak jsme
ovšem měli málo potravin. V tomto kraji byla
i divoká zvěř vzácná. Kromě prérijních zajíců
nám pod pušku nic nepřišlo .Museli jsme se
uskrovnit, ale přesto jsme cílili velký hlad.
Hlavně Špatná voda zavinila, že asi polovina
koní onemocněla. Dva jsme zabili a na otevře>lém ohni upekli. Jenže jejích maso bylo zkaže
né, a navíc špatná voda, takže lidé brzo
onemocněli.
_ . . , .
Pokračovaní

VY SE PTÁTE - MY ODPQViOflfóE

má problémy v manželství, třetímu, kte
rá odmlouvá mamince atd. Proto je dobré,
často se dívat do svého svědomí, aby-*|2
chom si všimli i toho, z čeho se nezpovídáme, ačkoliv je to snad naše největší
chyba, proti které musíme denně bojovat.
V term boji stojí Bůh při nás, pomáhá
nám. Jinak nám poradí VĚŘÍCÍ psycholog
nebo psychiatr.

Někdy chce človek udělat dobrou věc,ale
do cesty se kladou takové překážky, že
se mane ptá, jestli mu v tom nebráni
Bůh.____
Chce-li něčemu Bůh zabránit, klade do
cesty takové překážky, že se nedají
překročit. Jinak ovšem zlý duch klade překážkyJ
které se, někdy po velké námaze, překročit dají Proč nechtějí ani dnes Židé uznat Krista za
Mesiáše?_____________ _______
abychom něco dobrého nevykonali.
Je to velmi složitá otázka a přesto se dá
Církev zakazuje, kněžím, aby se míchali do po- ; říct mnoho důvodů této nevěry. Posledním dů
litiky nebo dokonce přijali politický úřad.
] vodem je prostě, že Izraelité, jako celý ná
Ale papežové se také pletli do politiky, a větj rod, nepřijali milost Boží. Jednotlivci-Židé,
sinou nestastně. Viz Pius IX.__________________! našli víru a stali se horlivými katolíky.
Papež je nejen náměstek Kristův pro věřící na ' Pán Ježíš musel ovšem být zdrženlivý se svým
zemi, ale vláine i Vatikánskému státu. Moudrý
Mesiášským titulem, proto hlavně používal
papež se radí s věřícími odborníky a diplomaty, názvu Syn člověka. Ovšem nebránil se, ba rád
než o nějaké politické věci rozhodne. V politi přijímal vyznání, za koho pokládají lidé Sy
ce není neomylný.
na člověka a za koho mě pokládáte my. A když
řekl sv.Petr-v 5.kap.sv.Matouše: "Ty jsi Me
Jak je možné, že biskup vyloučil z Církve ja
kousi karmelitku z rozsáhlého kláštera, kde by siáš, Syn živého Boha", tak jim přísně při
ly jen tři stařičké řeholnice, o které se peč kazuje, aby to nikomu neříkali. Neodmítá te
dy toto vyznání, ale nechce budit ani poli
livě stará, a z kláštera udělala rekreační
tické nebezpečné vlivy, protože Izraelité
středisko či zotavovnu, zatím co nevyloučí z
Církve kněze, kteří učí lži vlry-hereze._______ očekávají mocného krále v politickém smyslu,
který by je osvobodil od Římanů. Je sice možMuseli bychom se zeptat přímo onoho biskupa.
né-z Druhého Izaiáše vědět to, že Mesiášství
Je osobně-jako zástupce apoštolů-odpovědný za
v úmyslu Božím nemá politický charakter, ale
správnou výchovu kněží už ve svém semináři či
Mesiáš přijde jako sluha Boží, že bude trpět,
teologické fakultě. I dozírá na učitele nábo
a že přinese spásu a ne světské osvobození.
ženství a laické teology. Používá sice nových,
vhodných metod, ale když dopustí, že se v jeho Ale tuto milost většina národa nepřijala.
diecézi učí hereze, je povinen takové pověřen- Vzpomeňme si, že ani sv.Jan Křtitel v tam ne
měl jasno, snad tuto otázku položil kvůli
ce z Církve odstranit, ovšem napřed si s nimi
promluví a napomene je. I kdyby byl zbožný, je svým učedníkům, ale jak oni, tak on se měli
neschopný. Snad si měla karmelitka napřed vyžá odpoutat od představy mocného Mesiáše. Když
se pak ptá sv.Jan: "Jsi to ty, který má při
dat jeho povolení.
jít nebo máme čekat jiného?" Pán odpověděl:
7 jednom katolickém nakladatelství měla vyjit
"Jděte a řekněte Janovi, co jste slyšeli a
kniha od odpadlého jezuity s věčnými sliby.
viděli, slepí vidí, chromí chodi, malomocní
I kdyby Jidáš napsal sebe krásnější a hlubší
jsou očišťováni, sluší slyší, mrtví vstávají
evangelium, nečetlo by se při mši sv.snad by
a chudým se hlásá evangelium-přidává Pán ješ
sloužilo jako dokumentace. Křesťanská akademie tě větu:"A blahoslavený, který se nade mnou
v Římě měla připravené tři knihy od tohoto je- nepohoršuje." Pán Ježíš vychovává své učední
zuity-už zesnulého-ale jakmile odpadl, stáhla
ky k pochopení nepolitického charakteru svého
je z programu. Ničení víry začíná zdánlivými
mesiášství a stále jim ukazuje, kdo ho chce
maličkostmi a končí vzpourou proti učení Páně,
následovat, musí se zapřít a vzít na sebe
papeži a biskupovi-a rozpadem Církve.
svůj denní kříž.
p.Dr.j.H.
ooooooooooc
Chodím ke sv.zpovědi, ale žádný kněz mi nerozu ooooooooooooooooooooooo
mů. - Sv.zpověd není k tomu, aby nám kněz ro- Církev v Itálii varuje naivní věřící před ča
zumněl-i když by to bylo žádoucí-ale je pověřen roději a satanisty a jejich obřady. Vzdor poaby jménem Božím odpouštěl hříchy. Jsou kněží, věrně těsné návaznosti na Církev navštíví roč
kteří se zajímají a cvičí v tom, aby dobře ra ně asi 12 mil.katolíků čaroděje, proroky atd.
dili věřícím, mají dlouholetou praxi ve zpověd V Assisi se konala totiž konference o"Pověře,
nici, stále se zdokonalují, ale je velmi obtíž magii a satanismu"Soupenci těchto ničivých
né, radit zpovídajícím se za tu chvilku, kdy
směrů získají ročně od hloupých lidí asi 1,5
klečí u zpovědnice dívka, která uklouzla proti miliard franků, zatím co Církev dostane z cirk
6.přikázání-a ještě spíš chlapec, jinému, kdo daně asi miliardu.

CO NOVÉHO VE SVÉTĚ

blokádu, která má zabránit muslimům vstoupit do
hl.města Javy. Pak žádalo před parlamentem 500
V biskupském archivu ve Ferraře se našel dal-! muslimů, aby byl povolen boj-džihád.-P.Babu Kalší vzácný dokument s podpisem sv.Řehoře VII. < lanchiro/40/Ind, vystudoval s vyznamenáním v USA
Hildebranda. Zemřel r.1085, ve vyhnanství, ; školu a naučil se v Nigérii místnímu nářečí kmene
protože bojoval za ryzost katolické víry a ; Bariba, přeložil pro něj dětskou bibli. Studoval
pořádek v Církvi. Postavil se proti zhýralé-; totiž cestu od vzniku knihy po tisk.-V Itálii,hl.
mu Jindřichu IV., který ho v Canosse prosil ; na jihu, je 600-800 satanských skupin, konajících
o zbavení církevních trestů. Zachovalo se
; "černé mše". Za proměněnou hostii, kterou"věřící'
ovšem dokumentů víc, dopisoval si i vysokým i nepolkne, platí až 200.000 lir. Proto někteří
muslimským hodnostářem.-Na Kubě znovu začína, biskupové nařizují, aby se přijímalo jen do úst.
boj proti Církvi. Media si pomáhají pomluva Každý dvacátý kněz na světě a každý čtvrtý klerik
mi, zesměšňováním, hrozbami atd. Původně od-' v Evropě je P o lák. -Prostřednictvím Internetu se
nabízejí věřícím ostatky sv.,tj.jejich kosti,f
mítli žádost kard.Ortega y Alamino, aby se
dítě, unesené v USA, vrátilo k otci. Dětem ve předměty, kterých se dotýkali ap.,a často za vel
školách ale říkali"proč Církev něco v tom ne- ké sumy. Nedávno nabídli kousek látky, která po
50 let pokrývala tělo sv.Filameny, ačkoliv dítě
udělá," a žádost kardinála otiskli později.
Illustrierte Neue Welt, židovský časopis ve Filcmena vůbec neexistovalo.-Jener.sekretářem
V ídni, zal.Th.Herzlem/18 60-1904/-spisovatel ČBK byl podruhé zvolen P. Karel Simandl. Novým ge
a oživitel sionismu, žádajícího vlastní stát nerálním sekretářem české Charity je býv .náměstek
pro Židy-uveřejnil článek proti Piu XII.,kte minsterstva vnitka Ing .Jaroslav Kopřiva.________
rého nazval"Hitlerův papež". Církevní histo Otec biskup Josef Koukl z litoměřické diecéze
jako první povolil, aby se lx měsíčně v Teplicích
rik, jezuita Peter Gumpel žádá, aby se po
mlouvačně kampani katolíci bránili .Organizu sloužila stará mše sv.,podle misálu z r,1962 a
to v kostele sv.Alžběty každou II.sobotu v 19 h.
jí ji sily"které chtějí vzbudit nedůvěru k
Církvi, tj.svobodní zednáři, přátelé komunis K jeho kněžskému jubileu 23.4.mu sv.Otec gratulo
tů a v neposlední řadě i někteří židovští au val. -President -Eilipin, J.Estrada, protestoval,
toři ."-Podle bolivijské bisk.konference může když papež vyzval věřící, aby se modlili za obě
být soudce, jenž nařídil potrat u 12ti leté dívky ti, které unesli mohamedáni. Prý by měl věnovat
pozornost také jiným částem světa/a to také věnu
znásilněné nevlastním otcem,místním bisku
pem exkomunikován.-Hrůzná událost se udála v je/.- V Již.Africe utichly mezi katolíky debaty
austrálské nemocnici. Dítě, které přežilo po o tom, zda se uctívání svátých podobá úctě kpřed
trat, muselo žít 80 min.bez péče. Bylo potra kům. Začala se propagovat nová mše, při níž by se
ceno v 21.týdnu. Lékaři je nazvali"fetus"-ne jako část africké kultury, obětovala krev zvířat.
dítě.-V Argentině řáií satanisté. Dvě dívky, První spor ukončil arcibiskup Buti Tihagale pro
hlášením, že předkové nemohou nahradit světce,
které s otcem prováděly strašlivý satanský
obřad, otce stokrát pobodaly a jedly maso z ale prý sympatizuje s včleněním obětování zvířat
jeho tváře. Jedna z žen vzývala Satana, dru při mši sv.-jak to chtějí někteří černošští kně
há řekla, že dábel už opustil otcovo tělo .Mu ží. Kdyby se obětovala zvírata/která ovšem nezem
sely do psychatrické léčebny Satanské sekty,, řela za naše hříchy, jako Kristus/ musely by se
které stále rostou, se nazývají instituce,vě přestavět i kostely, prohlásil P.Mkahatajwa,kte
nu jící se sebepoznání a kázní, spojují prvky rý r.1996 podporoval návrh zákona o povolení po
tratu. -Amnesty InternationáLprotestuje proti mu
gnosticismu a podivných formulí a obřadů,
tvrdí, že je to dědictví alchimistů.________ čení v Saudské Arábii, tam je manželská nevěra a
V Německu roste počet matek a otců, kteří vy řčarodějnictví trestáno smrtí.-V Indii znovu vy
cukla řada útoků na křesťanská zařízení,hl.na
chovávají své dítě sami, v r.1991 jich bylo
půl milionu, r.1999 už 1,9 míZ.-Mezinárodní • ženské kláštery.- V Tanzánii se katoličtí misio
náři pustili do boje za pohlavní čistotu, jediné
hnutí katolických cikánů mělo 25.» setkání v
Barceloně. Na pořadu vyslovili obavu nad stou ^spolehlivé reakce proti nevyléčitelnému AIDS.Tý
pajícím rasismem a diskriminací, hl.etnickým ká se to pohlavní zdrženlivosti mimo manželství
"čištěním"na Balkáně, v Kosovu. Komité prosí ;a věrnosti v manželství. Na základě toho vznikla
země, do kterých se cikáni uchýlili, aby je ;v hl .městě řada klubů s asi 250 členy .Na AIDS vy
vlídně přijaly.-Protože ve Francii často ro bírají v Africe celé kmeny, kondomy k zastavení
diče nedají dítě pokřtít, žádají ti dospělí, inemoci nestačí.-Prav o slavná církev v Srbsku vyda
kteří uvěřili, nyní o křest. Nedávno bylo po la nařízení, že potratářům se má odmítnout sv.
křtěno na 10.000 dospělých.-6.4.se v Jakartě přijímání, i lékařům a sestrám, kteří potrat dě
Indonézie, vytvořila skupina 5 tisíc muslimů lají. Díky potratu klesla v zemi povážlivě porod
kteří chtějí vytvořit armádu, bojující proti nost. -Novým gener.vikářon pražské arcidiecéze
křesťanům v Moluccaské provincii-odtud se vy' ;po biskupu škarvadovi/75/je ThDr Michael Slavík
váží koření. Umírněná vláda muslimského du ;/45/dosavadní rektor semináře. P.J.Polc je až do
; roku 2002 dále ve své funkci děkanem teol.fak.
chovního, pres.Wahidy nařídila námořní

NUDNÉ DNY
Budík dotěrně vyzvání. Vyhrabal jsem se z
kanafasu, oblekl, nasnídal a spěchám na
zastávku. Přešlapuji, autobus nejede. Ko
nečně! Sláva! Nacpali jsme se dovnitř.Vle
čeme se. Nekonečná cesta. Pádím do rachoty
určitě přijdu pozdě, všude davy lidí. Můžu
za městskou dopravu? šef je prudas:"Zase
pozdě, Nováku! 0 pět minut. Pokolikáté!"
Zavři klapačku-myslím si. Konečně mlčí.
Pracuji. Deset hodin. Přihrnou se vedoucí
filiálek. Co jim namluvím? Aby to vypadalo
věrohodně? Hrozní šťouralové!
Konečně, jedna hodina. Hurá do naší jídel
ny. Kde se stále bere tolik lidí. Tlačeni
ce! Kdy se dostanu к pultu? Konečně, ale
mé oblíbené jídlo je vyprodáno. Beru něco
nechutného a mířím ke stolu. Obsazeno. Do
posledního místečka! Konečně jeden vstává.
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švýc.pošta odmítla tisknout známku 2000 r.Ježíše
Krista-prý dostala návrh pozdě. Křesťanská agen
tura "C"tvrdí, že při známce, jak Piccard oble
těl zemi, vytiskla pošta známku za několik hodin.
Obě hl.církve o tom agentura informovala. I
socialistické Rakousko má známky s křesť.motivy.
Před lety byla ve ŠvýcarsTn za nejlepší známku ozna
čena známka s sovětskou hvězdou.- Nejvyšší soud v
Itálii prohlásil, že homosexualita je důvěd k ne
platnosti manželství. Tím se připojil k rozhodnu
tí cirk.soudu.-Každý žijící"totálně nasazený"za
války v Německu má nárok na 2.300 dol.- Prý jich
žije na milión. Židé z koncentráků mají dostat
7.500 dolarů. Německo zaplatilo obětem nacismu
už 50 miliard dolarů.-Novým kaplanem US domu re
prezentantů jmenoval republikán Dennis Hastert,
poprvé katol.kněze z Chicaga-dosud byli jen pas
toři. Duchovní se má před každým zahájením sněmu
pomodlit. -V pokcmunistické době vyšlo ve vlasti
Porada! Jedna filiálka nedostala včas zbo už 3.vyd.Hitlerova: "Můj Boj", tentokrát v 10 tis.
ží, zákazníci šli jinam. Druhá má rozbitý výtiscích. Ozvaly se ostré protesty .-Poslední 2
mrazák. Třetímu odešel nejlepší prodavač
roky klesají náklady nemravného časopisu pro mlá
ke konkurenci__ Hubují! Všechno se hrne na dež Bravo-vychází i česky. Z 1,2 mil 1997 v r.
mou hlavu. Poradám se stížnostmi se šéf
1999 na 800.000 výt. Velká konkurence pro tisk
vyhne, ale odpovědnost shrne na mne!
je intemet-na který se stále víc dívají mladí.
Pracuji. Diktuji. Rovnám lejstra. Uklízím I u ostatních sex-časopisů náklad poklesl.______
stůl. Odcházím!
Irena Ilovaiskája- Albertiová/75/býv.asistentka
Na stanici - zase dav - který se tlačil po spisovatele Al.Solženicina, zemřela v Německu.
chodníku se mnou. Autobus nejede. Dav ros-; Snažila se o smíření pravosl.církve s katolickou
te. Konečně. Zase ta tlačenice! Ta hnusná Byla ve spojení s papežem a znala se se zaklada
telem Církve v nouzi P.W.van Straatenem. V Rusku
doprava, s tou nikdo nepohne! Stojím na
ho podporovala a založila tam I.křesť.rozhlas.
střevíci usoužené ženy, druhou nohou na
zamračeném buldočím muži. Proč musíme být Při tzv.ekumenickém dni 2003 se má v Německu
sloužit tzv.ekumenická bohoslužba. To považuje
namačkáni jako sardinky?
gen. sekretář něm.katolíků/ZdK/ Stefan Vesper za
Konečně! Mířím domů. Měl bych se trochu
projít, dobré pro zdraví. Jenže jsem udře nesprávné-a nesprávné to také je. Mešní oběť se
ný jako kůň. Raději něco na zub. Koukám do podstatně liší od protestantských bohoslužeb,kde
je hlavní kázání-ne mse-protestanté kněze nemají.
ledničky, zvadlý salát, cibule, mrkev, к
jídlu suchý rohlík. Musím počkat na manžel Duchovním pro universitní studenty v St.Gallenu
ku, až se přižene z práce, stejně otrávená bude jáhen Th.Resche/36/-nastoupí po W.Gaemperlovi/66/,Steylerském misionáři, který chce r.2001
jako já. Klika cvakla. Žena vleče tašky.
do důchodu.-Další úbytek členstva zaznamenaly
"Zase se válíš, Mirku?" To říká denně.
švýc.katol,odbory.-Nejv.soud Itálie rozhodl, že
Televize! Spánek, Spím. Ráno do prácel
kříže ve školách,za určitých podmínek, při vol
Proč vlastně?
bách odporují zákonu. Prof.z Cuena v sev.Itálii
odmítl dělat dohlížítele voleb, protože ve voleb
ní místnosti je kříž. R.1988 rozhodl ústavní soud
že kříže ve školách jsou výrazem evropské kultu
ry a proto jsou ve školách povoleny.-Skotský
kard.Th.Winning vyzval katolíky, aby podpisy bo\jopali proti vyučování sexualitě na školách.
Pracovní listy o tom jsou i v katol.školách.
Katolíci mlčí.- Pius XII.jako nuncius E.Pacelli
v Německu r.1929,4 r.před uchvácením moci Hitle
rem upozornil v 44 řečech na nebezpečí nacismu
a komunismu. Hl.se postavil proti rasismu.Nacis
té byli tak posedlí mocí, že se postavili doces
ty každému protivníkovi. Řeč P.Gumpela v-Římě.

DROGY I U NÁS
Se svobodou zemí východního bloku jsou ruku
v ruoe gangsterské svazy a domorodí zločinci.
V říjnu 1991 přiletěla na varšavské letiště
Julia Gruz-Ovietová v Kolumbie, býv.kadeřni
ce. U celní kontroly si ji vyvolal celník:
"Kam jste dala ty věci?"Beze slov ukázala na
břicho. V Panamě polkla 66 kapslí potažených
voskem s 600 gr.čistého heroinu. Celník do
stal pokyn od Interpolu.
Jiný kolumbijský vůz přejel hranice býv.ČSR.
Celník měl podezření, vůz prohlédl a našel v
ránech s balíky sušených fazolí 6 balíčků
omamného jedu-68 kg. Adresa:Import-export,
Alfonz Martinez-Delgado. Bydlel v Praze.Dal.,
ší zásilku našli na nádraží v Gdyni s 545 ba
líčky, 110 kg kokainu. Byl to největší"zátah"
ve vých.Evropě-stála na 100 mil.šv.franků.
R.1991 zastavili madarští celníci na přecho
du do Rakouska turecký vůz. V náhradních ko
lech bylo na 28 kg heroinu.
Obchod s drogami kvete hlavně v býv.SSSR,kde
kriminálníci považují demokracii za možnost
rychle zbohatnout .Úřady mají málo špatně vy
školených a nedostatečně ozbrojených zaměst
nanců. Také předpisy nestačí, čeho se držet?
"Starý systém se rozbil, nový nejsme schopni
udělat,"řekl Alain Labrouse, vedoucí odd.
drog v Paříži. Jak kontrolovat? A zasáhnout?
ROZVĚTVENÁ SÍŤ.
Tímto vývojem byli pozorovatelé ohrcmeni. V
nových republikách se pěstuje mák, základ he
roinu. V Rusku bylo nejméně 100.000 polí má
ku na výrobu opia a přes milión hektarů s ko
nopím na výrobu hašiše a marihuany. R.1991
bylo jen na Ukrajině zabaveno 16 tun omamné
ho jedu. Podle odborníka se od r.1991 do r.
1993 pole máku čtyřnásobilo. Jaké je to dnes,
r.2000?"Hrozí nám vpád drogových podnikatelů'
pokračuje jiný odborník. Vidí, jak býv.cesta
drogového podloudnictví Východ-Západ přes
balkánskou cestu do Turecka přes Bulharsko,
a býv.Jugoslávií do Rakouska, dnes je víc
rozvětvená a vede přes Rumunsko, Madarsko,
býv.ČSR a Polsko na západ.
Touto cestou smrti se denně valí přes 100 kg
omamných jedů.Je ukryt dobře v autech, auto
busech, mezinárodních nákladních vozech TIRa ty pendlují mezi Istambulem a Západem.
R.1988 bylo v Evropě zabaveno 4100 kg omam
ných jedů, r.1991 už 7200 kg. Víc prošlo ne
zabavených a jaké je to dnes? R.2000?
Ještě dramatičtější je záplava kokainu.1991
bylo zabaveno 14.742 kg. Americký trh je už
nasycen, takže jihoameričtí baroni se pokou
šejí najít neutěsněná místa na východě,a ces
ta přes východ na západ je nadějná.
ZASTARALÉ METODY.
Převést omamný jed do Evropy je prosté. Na

iranicích mezi Tureckem a Bulharskem je pohranič
ní kapitán Adrivo. U dálnice může stát 15 ná
kladních vozů. R.1991 bylo odbaveno 107.742 ná
kladních vozů, 64.405 autobusů a 291 116 osob
ních aut-směrem na západ, tedy průměrně 1269^5
denně. Jednou na jaře přijelo od Turecka 12 ná
kladních vozů. Když dostal řidič odbavovací pa
píry, vyšplhal se do auta, naloženého růžovými
keři pro německou firmu. Inspektor měl jen lam
pu a vrtačku. Za několik minut byli všichni ři
diči odbaveni a přijela další řada nákladánů.
Důkladná prohlídka UR trvá nejméně 7 hodin. Co
je to pro pár celníků? "Nemám roetgen, kcmpjútr,
pumpu k vyčerpáni pohodné látky a prohlídce ob
sahu, na telefon není spolehnutí, "vysvětloval
vedoucí celník. Na to si stěžuji všichni z býv.
SSSR. Aby našli drogy, musejí mít podezření
nebo se spoléhat na šťastnou náhodu. Světlana
Tíhová napsala do bulharského týdeníku Reportér
T: "Proud drog plyne do Evropy .Lidé na hrani
cích mají proud zastavit kávovou lžičkou."
Za vlády komunistů byly také v SSSR cmarnné je
dy. Nemluvilo se o tem či se tvrdilo, že tato
neřest existuje jen na Západě. Nemuseli mít zá
kony, stát sán byl dovozcem. Bruselská celní ra
da prohlašuje: "Nevěděli jsme, jak se emamné je
dy převážejí, -neměli jsme s tím zkušenosti."
A přece to je hlavní poslání celníků.
Mezinárodní organizace a státní oddělení dělají
vše, aby východ v boji proti drogám podpořily,
ale je to těžké. Alice Rigdová, vedoucí technic
kého ředitelství celní rady:"Noví lidé na špič
ce nemají zkušenosti. Nedávno jsme se setkali
se skupinou celníků z republik, které dřív pa
třily pod SSSR, Nejstarší úřednici byli v úřa
dě dva týdny, jiní tři dny. Zmatky jsou nejlep
ší podmínky pro zločince."
Ti se starají i o výrobu syntetických drog. V
narychlo zbudovaných laboratořích vyrábějí vel
mi rychle čisté amphetaminy. Z Polska dochází
do Exropy 20% amphetaminu, i jejich čeští sou
sedé chtějí ovládnout trh. R.1991 bylo v Evropě
zabaveno přes 400 kg amphetaminu. R.1989 na
184 kg. A dnes, v r.2000?
IDEÁLNÍ MISTR.
Volnost v SSSR dodala zločincům hodně energie.
V Petrohradě založila ruská mafie tajné labora
toře na výrobu fentanylu a methadonu. Dříve
"čisté"Finsko zaplavila drogami, hl.heroinem a
snaží se kontrolovat a rozšířit sít v Helsin
kách. - Aby rozšířily své území na západě i
na východě, budují kartely spojení mezi střed
ní Asií a vých.Evropou. Odborníci odhadují, že
za pár let povede drogová cesta skrze Kazach
stan do Ruska, Maloruska, Polska a dál do Ně
mecka s odbočkami přes Baltské země do Skandi
návie. Vzorem drogovým bandám jsou italské mafiozy. Už před lety upozorňovala italská poli
cie, že jejich gangsteři jednají s polskými a

ruskými kolegy. Na tajné sklady ve vých.
Evropě přibalí jed a vezou dál na Západ.
Za východisko se hodí bezpečné a levné ze
mě, Polsko, býv.ČSR a Madarsko. "Dřív jsme
byli poslední hranicí k Německu,"vypravuje
český policista,"nyní budeme mít EG."
Případ Martínez-Delgado ukazuje na rozsah
mezinárodní spolupráce zločinců. Kolumbij
ský kokainový kartel pečuje o přísun drog,
obchodníci v Praze dozírají na skladování
a další rozesílání.
K velkým problémům východoevropské policie
patří banky. Ty pracují proti vlastním
předpisům. Obchod s drogami přináší velké
zisky. Často přijdou-nebo přišli-gangsteři
do banky s obrovskými sumami, a banky nevě
dí, co s tím. Je to chmurná skutečnost. V
těchto zemích je stále nedostatek tvrdých
valut, takže jsou často ochotné udělat vše
jen aby si je opatřily.
SPOLEČNÉ SNAHY.
Vedoucí pražského drogového dezemátu si
stěžuje:'Vina není jpn na liberálním po
stupu bank, často mlčí i vlády."
Další překážka-liberální zákony, odhlasova
né po pádu komunismu. Policie často nemůže
uplatnit v boji proti nečestně získaným
penězům za drogy prostředky-na rozdělovače
drog se dívají jako na"provokaci". Pokud
vůbec mají důkazy, ty nenají sílu. I majet
nictví drog není vždy trestné."V Polsku je
beztrestné, mít u sebe i 50 kg amphetami
nu." Jiný Polák, A.Koweszko/37/šéf Interpolu, prohlásil, že v jeho zemi je jen 100
vyškolených policistů v boji proti drogové
kriminalitě, Třetina z nich žije ve Varšavě
Většina vedoucích jsou začátečníci. Tele
fonní síť je nespolehlivá, mají jediný kom
pjůter. "Často nedostanu koupit ani pásku
do stroje!"
Vedoucí odd.polských celníků pro boj proti
drogám se dívá na budoucnost také chmurně:
"Stará společnost se zhroutila, v nové ros
te nezaměstnanost a kriminalita. Ruská ar
máda rozprodává zbraně, každý darebák si
může koupit kalašnikov."

!drogám, lépe vyškolit zaměstnance a vybavit je
moderními technickými zařízeními. Finance východu
na to nestačí,Západ jim musí finančně pomoci.
4.Musí se zlepšit spolupráce mezi jednotlivými
službami v celé Evropě, rozšířit kcmpjůtry s
informacemi. Do tohoto systánu, který si Západ
už odhlasoval, se musí zapojit i Východ.
"Vypadá to, jako by se východní země právě naro
dily, "míní James Collier z Interpolu."Chceme-li
ztlumit rostoucí kriminalitu, ohrožující naši
společnost, musíme ve vlastním zájmu pečovat o
to, aby nové demokracie měly dost prostředků pro
ti drogové záplavě."

Článek je z r,1993-tedy 7 let starý. Ale zdá se,
že situace se jen málo zlepšila. Se svobodou ros
te i zločinnost, prostituce, drogy a jiné nešva
ry. Diktatura není lék. Je nutná výchova už od
dětství, aby měly děti odpor-ba hrůzu před omam
nými jedy. Zvýšit tresty proti prodavačům. Zabavovat drogami získané peníze pro dobročinnost.
Bohužel, i církve na tomto poli trochu selhaly.
Leckde se jejich tvář po II.Vatikánu zamlžila,
lidé si nevědí rady, věřících se zmocňuje lhos
tejnost, nejistota, nevzdělanost, do katolické
Církve na vlivná místa vnikají její ničitelé,
svobodní zednáři, nevylučují se heretikové z
Církve. Mnozí už nevědí, co je Kristova pravda a
co je hereze, lež víry. Pak jdou mnozí za nezdra
vým a ničivým proudem, který se zákeřně a chytře
snaží dosáhnout svých cílů. Nikdo je nevaruje.
Braňme sebe i svou rodinu, dokud je čas. Jsme
Církví bojující-dnes zvlášť-ne pasivně putující.
Část, psaná couriersn, je z Das Beste r.1993
a
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Na východ od Říma v Camera Nuova, se zúčastnilo
pašiových her na 2.000 diváků. Když se chtěl přec
stavitel Jidáše-Renato Di Paolo/23/na oko oběsit,
uklouzla mu na mokrán kameni noha a skutečně se
oběsil-diváci s hrůzou spatřili mrtvé tělo._____
Na posledních 30 let se zmenšila v Itálii porod
nost o skoro 45 proč. Ročně se změnší o asi 100
tisíc dětí. V Římě zemřelo loni na 30.000 osob,
narodilo se jen 22.500. Trochu se počet obyvatel
zvyšuje tím, že do země přicházejí cizinci z chu
Chce-li si ušetřit Evropa následků tohoto dých zemí, ale přesto je hlavní město Řím městem
nebezpečí, je nutno:
"umírajícím". -Ročně putují angličtí katolíci do
1. Všechny vých.země musejí podepsat smlou londýnského Tybumu, kde bylo v 17.st.umučeno
vu Spolených národů proti idegálnímu ob 105 katolíků. Anglikáni tehdy dali popravit sv.
chodu s omamnými jedy. Je z r.1988. To
Tomáše Mora v Toweru a velmi známý je sv.Edmund
je rámec pro mezinárodní spolupráci k
Campion, jezuita z Oxfordu.Tato pouť se má od
boji proti omamným jedům a tzv.praní pe stranit, podle tvrzení úřadů ničí hospodářsky
něz. Zatím to neudělalo Polsko, Rumunsko. město, hl.Oxford Street v neděli. Katolíci puto
Madarsko a Albánie.
vali od Old Bailey k Marble Arch, trasou, kterou
2. Všechny země pod vlivem býv.SSSR musí
jeli mučedníci ve vozech nebo pěšky k popravištiodhlasovat moderní zákony proti omamným Poslední pouť vedl westminsterský arcibiskup
jedům a to podobné, jako jsou na Západě. 4urphy 0 "Connor v čele stovek poutníků.________
3. Musí se posílit celní úřady v boji proti

PODIVUHODNÁ? POUŤ
Letos v jubilejním roce zůstali v Římě všich
ni seminaristé z naší vlasti, aby se zúčastni
li liturgie Sv. týdne a velikonoční neděle,
slavené Sv.otcem. Jen kněží-studenti, odjeli
na výpomoc do farností-píše nám P.J.POLC.
Já jsem poprvé po mnoha letech zůstal v Římě
přes velikonoce. Do farnosti v již.Tyrolsku,
kam jsme jezdil vypomáhat P.Jeřábkovi, byl
jmenován po jeho odchodu do důchodu nový pan
farář, který sám slavil liturgii.
17
V úterý Sv.týdne si zbylé osazenstvo Nepamucena udělalo pouť do Assisi, které se zúčast
nily i naše polské sestry. Jelo se za pěkného
počasí v pěti autech téměř celou cestu po dál
nicích. Assisi se na Sv.rok připravilo zříze
ním nových rozsáhlých parkovišť na různých
místech, takže nebylo třeba ztrácet čas hledá
ním. R.1997 bylo město postiženo těžkým země
třesením, takže byly opraveny jen hlavní kos
tely, bazilika Panny Marie Andělské a bazili
ka sv.Františka, kde je jeho hrob. Jinak se
nad městem vznáší vysoké jeřáby a řada koste
lů není dosud přístupná veřejnosti-jejich op
ravy jsou v proudu. Navštívili jsme Porciunku
li, kostelíček postoupený kdysi sv.Františko
vi assiským biskupem, nad nímž byla později
postavena mohutná bazilika. Ta už je opravená
a je možné ji užívat. Stejně je přístupný
klášter i s přilehlou zahrádkou, kde rostou
růže bez trní-tam se v okamžiku pokušení do
nich kdysi vrhl sv.František.________________
Horší je to s gotickou bazilikou sv.Kláry,kde
je pochována. Dosud se na ní pracuje a není
běžně přístupná. Stejně je vidět škody na při
lehlém klášteře klarisek. Zato je otevřen kos
telík sv.Damiána, kde přemluvil k sv.Františ
kovi Kristus s kříže nad oltářem.Je možno pro
jít i klášterem-kaplí sester, společnou ložni
cí, kde je vázou s květinami označeno na pod
laze místo,- kde spávala a kde zemřela sv.Klá
ra a odkud snad i diktovala čtyři dopisy sv.
Anežce České do Prahy, původní jídelna sester
kde se udál zázrak sv.Kláry s rozmnoženímchJe
ba,a kam přišel jako host papež Innocenc IV.
Ke klášteříku se ovšem musí sestoupit strmou
cestou, která na mladé i staré klade značné
nároky, zvi.při zpátečním výstupu k městu.
Všude bylo mnoho lidí, většinou poutníků a
skupin mladých lidí, které sv.František zvláŠÉ.
přitahuje. Také se v Assisi vidí všelijaké há
bity neobvyklých řeholních i neřeholních spo
lečenství v různých barvách a střihů. Město i
přes různá lešení, která jdou někdy až dopro
střed ulice, bylo plné lidí, takže bylo třeba
postupovat pomalu na druhý konec města.
Bazilika sv.Františka byla zvlášť těžce posti
žena zemětřesením. Jsou to vlastně 3 kostely
nad sebou, ale nejvíc to odnesl horní gotický
kostel s cennými malbami od Cimabue a pak

život sv.Františka od Giotta a jeho žáků.Klen
ba kostela se na několika místech zhroutila,ba
dokonce, když odborná komise zjišťovala škody
po zamětřešení a fotografovala je, zastihlo ji
další zamětřešení uvnitř, a další část klenby
se zřítila. Čtyři lidé přišli o život, včetně
dvou minoritu. Jejich jména jsou na destičce
v podlaze u vchodu baziliky s datam. Fotografie
ký záznam se však zachoval. Celkem se zachovaly
fresky Giottovy, ale tu a tam je vidět, jak ku
sy omítky upadly, takže někde schází zobrazeným
osobám obličej. Hůře dopadly horní fresky se
scénami ze St.a Nového zákona, které nějak při
pomínají Františkův život. Také klenutí stropu
tam, kde se probořila klenba, je sice obnoveno,
ale je tam vidět jen holý cament místo zlatých
hvězd na modrém poli. Kdo chce vidět jak fresky
vypadaly před poškozením, může se podívat do
publikace křesťanské akademie v Římě Františ
kánské prameny. Naštěstí dolní kostel a krypta
s hrobam světce zdá se, nebyla poškozena._____
Nejen Assisi, ale celé okolí je opravdovou po
kladnicí umění. Většinou se každý soustředí na
Assisi samé a pomine jeho okolí. Vysoko na ho
ře Subasio je další osamělý klášter uprostřed
dubového háje na místě, kam se rád sv.Františdí
uchyloval do gamoty, nazývaný Erano di Carceri.
Opustili jsme Assisi a dojeli do sousedního
města Spello. Tam byly ulice celkam klidné a
opuštěné běhám poslední doby. Je to město,stej
ně jako Assisi, ještě ze starořímské doby,jak
to dokazuje římská mětská brána, která dosud
stojí i se svou sošnou výzdobou. Prošli jsme jí
a někdo poznamenal: "To není sv. hrána, je to řím
ská brána, a tady asi dávají odpustky od daní'.'
V městě, které si zachovalo svou starobylou po
dobu, jsou zajímavé kostely:kolegiálni chrám,
původně románský, a jiný trochu výše, kde jsou
dnes minoritě. V tom prvním je překrásná vánoč
ní kaple, totiž kaple zaplněná cyklám fresek
slavného Pinturicchia, plné sytých barev. Na le
vé straně je výjev Zvěstování, uprostřed Naro
zení Páně, vpravo Obětování Páně v chrámu.Je to
jeden z nezapomenutelných skvostů renesančního
umění. Na postranních oltářích jsou fresky od
Perugina. V dalším kostele je na oltáři další
dílo Pinturicchia;Madony uprostřed světců.
Ze Sella jsme jeli přes Foligno do města Bevagna, známého tím, že v jeho okolí kázal sv.Fran
tišek ptákům. Tam jsme nepochodili, dva nádher
né románské kostely, které stály už ve Františ
kově době, jsou v opravě, obklopené lešením a
nepřístupné. Jen románská radnice září novotou
po nedávných opravách. Inu, městští otcové se
o sebe dovedou postarat.______________________
Nedaleko je město Montefalco. Na okraji města
v ulici před starými hradbami stojí klášter se
ster augustiniánek. V barokním světle bílém ko
stele se uchovává skleněná rakev s ostatky sv.
Kláry z Montefalco. Žila strohým řeholním živo
tem na zač.14.st.Její tělo se zachovalo.

Byla svatořečená až papežem Lvem VIII.r.
1881, ač její úcta začíná hned po smrti'a
proces jejího svatořečení byl zahájen rok
po její smrti 1309. Je to jedna z mnoha
mystických světic Umbrie. Ačkoliv několi
krát se jí v extázi zjevil Kristus,jedno
vidění je zajímavé. Kristus se jí zjevil
jako poutník s poutničkou holí. Tu tam za
sadili do země. Z hole vyrostl podle tradj
ce keř, který se během staletí rozrostl po
celé zahrádce a roste tam dodnes. Seminá
ři stům a sestrám ho ukázala sympatická sté
rá augustiniánka, která nám výjimečně otev
řela vchod do klauzury. Keř přináší ročně
zvláštní bobule, z nichž dnes sestry zhotc
vují růžence, a při tem keř je starší než
rozšíření růžence. Nejzajímavější je ovšem
zjištění, k němuž na popud představené klá
štera došlo před několika lety: keř má i
své botanické zařazení, ale vyskytuje se
jen na úpatí Himaláje. Jak bylo možné ve
středověku, aby se odtud dostal keř na
Montefalco, to nikdo nedokáže vysvětlit.
Je ovšem známo, že lidé, kteří se na tomte
růženci modlí, dosáhnou někdy nevysvětli
telná uzdravení z těžkých chorob. Věřte ne
bo nevěřte, není to magie, která je tak
rozšířená právě v Uimbrii. Den se značně na
chýlil, když jsme opustili Montefalco. Na
ostatní památky už nezbyl čas.___________
Jen na cestě jsme se ještě zastavili na
místě a u chrámku, o němž se nezmiňují
průvodci. Stojí nedaleko pramenů řeky Klitunna, rovnou u cesty. Řeka je zajímavá
tím, že vytéká zpod hory a hned se vytvá
ří nikoliv potůček, ale řeka. Nad ní něko
lik set metrů od pramenů stojí jedinečná
starokřesťanská románská památka. Kostelík
z 4.-5.st., nádherně zachovaný se sloupy a;
tympanonem, připomínajícím pohanské řím
ské chrámy. Tady se nemůže
říct, že by to byl"pokřtěný"
pohanský chrám jako v Římě.
Tenhle byl postaven ještě si
ce v pozdně římském slohu,
ale jako křesťanský. Do fa
sády jsou vyryty kříže, pů
vodní nápis hlásá jeho křes
ťanské zasvěcení. Uvnitř nad
starobylým oltářem jsou postranách Spasitele-Pantokratora starokřesťanské fresky
apoštolů Petra a Pavla. Jsme
totiž sice daleko od Říma,
ale od starobylé římské sil
nice Flaminia kam stará tra
dice klade jednu z apoštolských cest svátého Petra.
Na papežské obřady jsem se
dostal až na velikonoční

vigílii. Bylo totiž v Římě mnoho poutníků a vstu
penek do baziliky bylo málo. Vigilie se konala na
náměstí venku před bazilikou sv.Petra - a místa
bylo tedy dost. Svatého otce přivezli, jak už je
to zvykem, autem až к obelisku uprostřed náměstí.
Bylo ještě trochu světla, ale brzo se setmělo.
Po svěcení ohně a paškálu bylo už dost tma, a tu
se celé náměstí najednou osvětlilo. Každý dostal
svíčku a knížku se zpěvy a modlitbami. Liturgie
byla částečně latinská a částečně v různých ja
zycích. Nově ozářená vatikánská bazilika tvoří
důstojnou kulisu к sugestivní liturqii. Bylo vi
dět, že většina těch, kteří se jí zúčastnili,
jsou lidé věřící, kteří se aktivně na ní podíle
li modlitbou a zpěvem. Svatý otec byl viditelně
unavený. Jak v sobotu, tak i v následující den,
na který jsme nedostali vstupenky, bylo vidět, že
nemůže bez opory stát. Bud se rukou opíral o
oltář, anebo se držel, což nebývá zvykem, kříže,
který neustále držel.
Také na zelený čtvrtek podával kardinálům a bisku
pům svaté přijímání vsedě. Jakoby nechtěl něco
opominout ještě na velikonoční pondělí sloužil v
bazilice pro věřící mši svátou a v poledne udě
lil po krátkém projevu z okna požehnání. V minu
lých letech odjížděl už na Boží hod on i jeho
předchůdci na odpočinek do Castel Gandolfo. Je
to zvláštní, jak tento Svatý otec čím je slabší,
tím chce stále více a více vykonat. Má opět
naplánované další cesty mimo Itálii a často se
zmiňuje o mohutném setkání mladých z celého svě
ta, jež se má konat v srpnu v Římě.

Prof.Dr. Jaroslav Pole, děkan teol. fakulty
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CIMABUE G.-124O ve Florenci, 1272 v Římě
GIOTTO di Bondone,1266 u Florence,1337 Florence
PINTURUCCHIO/Bernardino Betti Biaggi/1454-1513
CLARA v.MONTEFALCO-1275-1308
VIGILIE-den před hl.svátky a svátky několika svatých-Jana Křtitele, sv.Petra a Pavla,sv.Vavřince

Porciunkuly/odpustky/původní kláš
‘ter sv.Františka,dnes bazilika, v
Íníž je úmrtní cela světce a původní m ariánský ko s t e 1 í k.

NÁHODA??
Hodinky nevznikly samy od se
be. Je v nich příliš mnoho
ducha, takže "náhoda" nepři- (
chází v úvahu. Někdo je vyro
bil. Každá věc v motorku má
svou funkci- a to výkon s urči
tým cílem. Setrvačnost je
udržuje v pohybu a nedá se ni
čím nahradit. Sestavení koleček,
pohyb koleček na ozubení, neustálá činnost
;
ručiček, všechno je určitým způsobem uspořá- ]
dáno, aby hodinky plnily svůj cíl. To však
;
dokazuje, že si je někdo vymyslel a svůj plán]
i uskutečnil. A kde je plán, nutně musí být ]
i plánovač.
]

K ní patří chranosomy, ve kterých je uloženo
jádro buňky, je to nejdokonalejší notýšek
světa. Jediný základní kámen-totiž jádro buňky,
se může rozmnožovat tak, že z toho vznikne no
vá "stavba", protože plán stavby je už v nitru
každé buňky.

w

Jasné je to, když se obnovuje, tj.znovu vybu
duje poranění živé bytosti, tj.zničená stavba.
Obnoví se tak, že vznikne taková, jaká byla
původně. I v tom je plán. Udělá se něco bez
plánu? Když např.odřižneme mlokovi nohu, ta
se vytvoří znova, i se šlachami a kostmi. Když
uřízneme červu přední část, vznikne tato část
znovu, se vším všudy. Ba i když některé mořské
živočichy rozřežeme na kousky, tak se z těchto
kousků vytvoří - z každého - nový živočich.
Dokonce i když jádro několikanásobně rozřízne
me, z každého jádra vyroste nový živočich.
Takový plán je hmatatelný a viditelný. Někdo
jej musel vytvořit, naplánovat. Někdo, kdo pře
sahuje poznání člověka.
Říkáme mu Bůh.

Právě takový plán vidíme i v přírodě, od to- !
ho nepatrného - atomu - až k tonu největšímu-;
vesmíru. V každém zrníčku je určitý plán ;
skvělý a vynikající. Z toho poznáváme, že ce-;
lá příroda dokazuje viditelně neviditelného ]
ducha. Plánovače nevidíme. Ale je to duch ro-|
zumný, který tento plán ustanovil a působí v | oCoOoOoCOOoOoOcOoOoOoCOOoOoOoOoCOOoOoOoOoOoOoO
CO NOVÉHO VE SVEŤE
něm neustále.
I
Sv.Otec
přijal,
na 5.000 studentů z přes 60 ti
Už v atomu se setkáváme s podivuhodnou moud- i
zemí. Tito mladí se zúčastnili universitního
roští myslícího ducha: řád, plán, duch.
Atom je nejgeniálnější nástroj pro všechno
; kongresu Opus Dei-papežské prelatury-pod hes
hmotné na světě. Ale nejen hmotné, neživé,
; lem Obraz člověka 2000 let poté.-Sv.Otec je vy
ale i živé, člověk, zvíře a rostlina - a i
; zval, aby byli věrohodnými svědky Krista ve
ti jsou udělány z atomu. Atom je základní svěj společnosti a přispěli k duchovní a sociální
telný zdroj, který máme. V něm vzniká světlo/ obnově.-Telesné pozůstatky bl.P.Pia/1887-19 68/,
jeden atcm přechází k druhému. Atcm je nej- ! mají byt podle zprávy italské biskupské konfe
rence r.2001 přemístěny do nového poutního kos
základnější elektrárna, kterou máme: je v
něm živé neustálé kolování proudu. Z atanu j tela, vybudovaného architektem Penzo Pianem v
vzniká i základní magnetické pole. Atom je ; San Giovanni Potondo-působišti blahoslaveného.
Pro svou víru bylo za vlády nacistů v Němci obdokonce i jakýsi vysílač: díky jemu se dá
hmota měnit. Atcm je také nejmocnější zdroj ; sazené oblasti na 350 německéch katolíků a
energie a tepla, který vůbec známe. Celá slu-; jsou to oficielně svědkové víry v 20.st. Pro- ■
neční energie se skládá z atomových jader.
; hlásil to vydavatel Německé martyrologie ko
Jeho sílu vidíme na atomové bombě - tam je
; línský prelát Helmut Moll při přednášce v Římě.
Skutečný počet je jistě vyšší, ale v řadě pří
jasně vidět množství síly v jediném atomu.
padů
chybí požadovaná dokumentace. -3.12.m.r.
Nejnovější badatelé dokonce uvažují o tam,
i
byl bombami zničen albánský klášter z 14.st.,
není-li atom také základem života. Kdo tako
který byl pod ochranou OSN. Pravoslavný biskup
vý atom geniálně naplánoval?
Artemije z Prizrenu prohlásil: "Albánci neusta
Ještě hlubší je základ světa živých. Tam sko- nou, dokud nebudou všechny křesťanské památky
ro můžeme nahmatat plán, myšlenku a záměr.
v zemi zničeny. " Také katolíci jsou stále víc
Nejmodernější technika USA začíná u II.světo obétmi muslimů Katolický hřbitov v Prizrenici
vé války vlasní vědu"biotiku"přesahující mož a Peci byl zpustošen. 5.12.m.r. vypálili moha
nost přírody,poznávat, využít a zhodnotit ji
medáni úplné dům dvou františkánu.--Jen dva hla
v technice. Geniálně prosté je měření rychlos sy v španělském parlamentě v oblasti Katalonie
ti letadla, povrch pro podzemní lodi ap.
zabránily tornu, aby se uzákonilo aktivní zabí
jení nevyléčitelně nemocných.-Sex povzbuzující
I ta nej jednodušší buňka je geniální labora
prostředek
Viagra bude brzo v lékárnách jako
toř. Žádný přístroj na světě nedokáže to, co
stríkací prostředek do nosu, který má působit
hravě zmůže buňka-z jednoho přístroje udělá
rychleji, jak oznamuje londýnský odborný časo
dva - růst buňky. Ještě víc: buňka, základní
kámen života, z kterého jsou vybudovány všech pis New Scientist. Výrobce Pfizer-Ltd> v Sandwischy-. Ten si dal tuto zkapalněnou pilulku už
ny živé stavby, má dokonce stavební plán pro
patentovat u Evropského patentového úřadu v
každou stavbu.
Mnichové.

SOUKROMÝ
DETEKTIV

Bylo deštivé ráno. Nebe bylo šedé ja
ko plocha letiště.Do ranního leadla na
stupovali lidé s bledými, zachmuřený
mi tvářemi.
Jako většina cestujících byl i Ferdinand
Hagen na obchodní cestě; měl uzavřít smlou
vu pro rodinnou firmu. Dosud nikdy nese
děl v tak rozkolísaném letadle. Silný vítr
zmítal letadlem sem a tam, proto kapitán žá
dal, aby cestující zůstali připoutáni.
Hagena se zmocňovala stále větší nejistota,
až se celý zapotil. Měl v uzavřené prostoře
strach.
"Není vám dobře?"zeptal se soused. Byl to
zřejmě obchodní cestující, oblečený, jako Ha
gen, do proužkovaného oděvu. Měl vousy.
"Za chvilku mi bude lépe,"zakoktal Hagen a
strhnul si motýlka z krku. Sáhl po sáčku
pro případ nevolnosti. "Nemusíte se na to
dívat. Snad bude lépe, když odejdete na
toaletu."
Když soused odešel, pohlédl Hagen na jeho
tašku. Místo nevolnosti cítil náhle starý,
nezvladatelný nápor. Vzal tašku cizince a
zmocnil se průsvitného sáčku. Byl v něm si
ce jen cukr, ale vzrušení mu pomohlo, aby
nevolnost zmizela.
Když se soused vrátil, bylo mu už dobře.

Přesně v devět hodiny letadlo přistálo. V
čekárně si hubený muž netrpělivě mnul uchc
Telefonoval. Soukromý detektiv. Konečně
se ozval šéf, který ho spěšně poslal do to
hoto města. Ale o svém úkolu Tom Edgar
skoro nic nevěděl.
"Máš se starat o muže, který je kleptoman,"
řval šef, aby přehlušil okolní hluk."Vzdor
bohatství ho stále něco nutí aby se zmocnil
nějakého krámu. Prý už ho sice k úspěchem
léčili, ale musíbýtstále pod dozorem. Dnes
je poprvé sam na obchodní cestě. Rodina se
bojí skandálu. Poznáš ho, má zeleného mo
týlka."
Cestující ranního letu spěchali k východu.
Obchodník, který seděl vedle Ferdinanda,si
náhle vzpomněl, že má něco, co mu nepatří.
Vzal odloženého motýlka z kapsy a hledal
Hagena. Ten mezitím zmizel
Detektiv ho viděl. Sice k jeho oběti se
spis hodil jako poznávací zna
mení plnovous, ale pitomý motvlek stačí. Vousáč vstoupil
do taxíku, Edgar ho se svým
vozem následoval. "To bude
pěkná paleta výdaju, "myslel
si, když taxi přistálo u
přepychového hotelu.
Vousač vstoupil do pokoje
a zavřel dveře. Otevřel taš
ku a opatrně sáhl mezi kaDesníkv a toaletní ootřebv.

Nic nenahmatal Začal zuřivě hrabat, nako
nec vyklopil obsah tašky na postel a vykřikl
11 Pot vor stvo II!"
.
Chňapl po sluchátku a vytočil číslo:"Haló“^J
zde Krummbach. Diamanty zmizely. No jistě,
z té loupeže, odkud odjinud! Strčil jsem je
mezi cďkr, do sáčku. Ten vedle mne před
stíral nevolnost, já pitomec jsem taktně ode
šel na toaletu a on mi je mezitím vzal."
Vousáč jménem Krummbach hned zavolal leteckou
společnost, zjistil jméno souseda - vymluvil se,
ze mu chce vrátit zeleného motýlka, a pak volal
asi do tuctu hotelu, než zjistil, kde se Hagen
ubytoval. Na ulici zavolal taxíka a brzo stál před
pokojem Ferdinanda Hagena.
I když měl Krumbach tvář zkřivenou vztekem,
tento okamžik vychutnával. Těšil se, že Hagena
zabije. "Ano, musím ho zabít, jinak to asi ne
půjde ."
Krummbach klepal chvíli na dveře, a byl zklama
ný, když mu nikdo neotevřel. Vytáhl své zloděj
ské nástroje a otevřel dveře. Byl tak vzrušený,
že mu ani nenapadlo, dveře za sebou zavřít.
Pustil se do soustavného prohledávaní pokoje.
Netušil, že ho někdo sleduje. Najednou se mu
za zády ozval hlas:"Copak to tu děláte?"zeptal
se hlas pichlavě.
Krommbach vyskočil, chytnul vetřelce za krk a
v druhé ruce už držel sáček s cukrem - to je
s diamanty.
"Ted tě mám, darebáku, "vykřikl.
"Ale pane Hagen, pusťe mne," protestoval detek
tiv. Nechtěl použít nási.lí, příbuzní pana Hage"Hage“"nePřáli'

NAŠE KRIMI

Krummbach ho pustil a zmateně na něho pohlédl.
"Vy ten zloděj nejste,"prohlásil,"kdo jste?"
"Jen s klidem,"prohlásil Edgar. Jeho zkušenosti
ho naučili, jak má jednat s bláznem:"Jsem jen
soukromý detektiv... "
"Ach, tenhle druh znám,"přerušil ho Krummbach
"Chytrák, chtivý peněz. Zde je tedy něco pro
vás." Vytáhl ze sáčku jeden diamant."Je pravý,
ten vám věnuji. A ted zmizte."
Jaká to nabídka, pomyslil si Edgar. Neměl sice
tušení, co se tu děje, ale takový klenot je víc
než pouhý detektivní úkol. Už měl lesklou věcič
ku v prstech, když se otočil klíc v zámku. Do
místnosti vběhli dva policisté a za nimi se loudal
Hagen
"To jsou ti dva,"řekl Hagen. "Chtěl jsem vstou
pit do pokoje a tu slyším, že se baví o diaman
tech. Zřejmě mazaná banda."
"Co to tu máte,"vzal policista
Krummbachovi sáček z ruky.
Druhý se obrátil k Edgarovi.
Edgal často viděl ve filmu,co
udělal ten, kdo se dostal do
úzkých. Rychle dal diamant do
úst-bude předstírat kašel.Ale
najednou byl diamant pryč.
Rozplynul se a zůstala po něm
jen chuť cukru.

Le.onaA.d K.0PP

CO JSOU ODPUSTKY

Mnoho věřících si plete odpustky s odpuštěním hříchů
ODPUSTKY JSOU PRCMINUTÍ DOČASNÝCH TRESt8 ZA HŘÍCHY
UŽ ODPUŠTĚNÉ-ve svátosti pokání. Bud jsou částečné,
nebo úplné, tresty za všechny hříchy. Mohou se také
předat zesnulému. Může je udělovat jen ten, kdo je k
ternu pověřený a v kostele, k tanu určeném. Kdo je
chce získat, musí být bez těžkého hříchu, tj.pokud
možno se vyzpovídat, přijmout Tělo Páně a vykonat
určité pokání, např.modlitbu , návštěvu kostela, urči
té pokání, např.zříci se na určitou dobu televize,
navštívit nemocného, opuštěného, tříci se kouření,
alkoholu či jiné oběti, která nám jde"pod kůži".
Odpustky se udělují z pokladu Církve, pocházejícího
z utrpení Páně, obětí svátých ap. Modlitba se koná
na úmysl sv.Otce.

NAŠE BOHOSLUŽBY

Ke sv.roku vydal Řím 29.12.1998 směrnice pro získání
odpustků ve sv.roce. Možnost jejich získání končí
2.1.2001. Plnomocné odpustky se mohou získat jen
jednou denně. Je nutné vyznání všech hříchů, účast
na mši sv.a jiné předepsané úkony.
V Římě je nutná pouť do některého z patriarchálních
bazilik, sv.Petra, do Lateránu, sv.Pavla, P.Marie
Větší a tam účast na mši sv.nebo jiné pobožnosti,
např.modlitby růžence, křížové cesty, adorace/klanění/před Nejsv.Svátostí a p.U příležitosti sv.roku k
Řím přidal další posvátná místa-křesťanské katakom
by, baziliku sv.Vavřince, baziliku sv.Kříže a svaty
ni Madonna del Divino Amore. Ve sv.zemi je to hrob
Páně, bazilika Narození a Zvěstování P.Marie.

ZiiRICH-každou neděli v 19 hodin v
kryptě kostela Božského Srdce Páně
Aemtlerstr.49.
WINTERTHUR-každou sobotu v 18,
sv.Ulricha, Seuzacherstr.1.

u

RiiTI-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

Také ve všech kostelích ,určených. v diecézi biskupem a
vykonání některé z výše uvedených pobožností. Jedná
se především o návštěvu katedrály či poutního koste
la. Rozjímání ukončí Otčenáš, vyznání víry a modlit
ba k P.Marii.
SMYSLEM ODFUSTKU je smíření s Bohem a sdílení vše
obecného dobra a skutků lásky v Těle Kristově s os
tatními lidmi. Kdo získává odpustky, je zároveň člo
věkem obdarovaj ícím a obdarovaným-protože prostřed
nictvím Církve získává Boží dary a zároveň je rozdá
vá lidem-známým i neznámým.

LUCERN - každou 4.neděl i v měsíci v
10 hod. v kapli kostela sv. Karla
Boromejského
KAZDY ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
v 19,45 mše sv., ruženec - v kostele sv.Jana Boská,Feldstr.109

I.PATEK V MĚSÍCI, mše sv.v kapli
kostela Božského srdce Páně,19,30
Aemtlestr.49.- Obojí Curych.
ADRESA CESKEHO MISIONÁŘE:
P. Josef S I M C I K -8004 Zúri ch
Brauerstr.99.,t.01-241 50 25

i

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, táboru pro
mládež a děti, poutních zájezdu ap.
Obvykle podniky uveřejníme v KLUBu
nebo_Y_HLASy_MISIL_________________

Važme aí dobrých kněží-zde 1 ve v£cw>ti. Podporujme je í>vou láskou, modlit
bou, pomáhejte jim-aby poznali, že má
ji oporu jak v Kristu,tak ve ľóô,kZe^í/m
jeho lásku, pravdu a život předávají.

Ještě je čas do konce sv.roku získat odpustky • Načer
pejme z pokladu Církve a rozdávejme je dál, nl.našim
' zesnulým. Odpustky jsou velká panoc k životu s Bohem
pro nás i pro potřebné - živé i zesnulé.

k

Počet exorcistů/vymítačů zlého ducha/na světě roste.
Je to také následek práce New Agy a nezájem o nábožen
ství, jak tvrdz anglický exorcista P.Jeremy Favis.
Pod záštitou rakouské velvyslankyně v Bratislavě byla
otevřena výstava Rakušana Her.Nitscheho. Jeho díla:
autor stahuje zvířata z kůže, koupe se v jejich krvi,
hrabe se v jejich vnitřnostech ap. Protestovali i stu
denti 4.roč.Katolické CM bohoslovecké fakulty dopisem
velvyslankyni, stejně Skupina svobody zvířat. Rakous
kému zvrhlíkovi doporučují psychické vyšetření, jeho
práce jsou v rozporu se zákonem zákazu propagace násilí a potnografie._____________________ _ _________ -

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

V Angole je v zemi mnoho min a někte
ré z nich vybuchnou, když na ně dopad
ne světlo, u některých se vyčerpají
baterie za 12 měsíců. Jiné vybuchnou,
když se jich dotkne aparát na zneškod
ňování min-a to i těch 20 m vzdálený?!
Dosud tam museli odříznout některé
údy u asi 70.000 osob, každý měsíc
jich přibyde asi 35. Rolníci opouštěj:
zaminovaná pole, takže v zemi stále
roste hlad. -Pichas E.Lapidy v knize Řím
a Židé, r.19 67, píše: "Za vlády Pia XlIJposkyt
la katolická Církev úkryt či jinou záchranu
nejméně 700.000 Židům od jisté smrti od nároa
nich socialistů, asi to bylo až 8 60.000 Židů.
Tato křížová cesta byla snad částečně trestem
za nenávistné učení minulosti. I když jsou ta
to čísla-ve srovnání z 6 mil. Židů, zahynulých
v koncentrácích, malá, přece přesahují čísla
těch, které zachránily jiné církve." Čísla
E.Lapide staví osobnost Pia XII.do lepšího
světla, než které na něho vrhají nenávistné
útoky medií. Církvi nepřátelských.-Kardinál
O'Connor/80/, newyorský arcibiskup, o němž
jsme se víckrát zmínili, zemřel na rakovinu.
Vedl největší diecézi USA přes 15 let. Hrozil
i tzv.katolickým politikům jako T.Kennedy,G.
Ferrarpvá a M.Cucmo vyloučením z Církve-exkomunikací. ve skutečnosti činem samým byly ty
to osoby i jiné vyloučený z Církve. Když všal
byly v těžkostech, neodepřel jim duchovní
útěchu. Odsoudil tolerantní zákony o homose
xuáli tě, které právě v New Yorku jiní oslavo
vali. Nebyl doktorem teologie, ale politiky
na Greorgické universitě. Bojoval o práva
pracujících.-Na Madagaskaru zavedli Steylerští misionáři v pralese moderní media. Např.
na stromech visí tlampač, protože věřící si
nemohou opatřit ani rozhlas, ani televizi-taí
ten hlásá evangelium a smysl liturgie. Heslo:
"Dáváme Kristu mikrofon. "-V posledním půlroce
r.1999 zemřelo v Číně 5 katol.biskupů, naroze
ných mezi r.1911 až 1927. Každý byl přitcm
odsouzený na 14 až 25 let .-Švýcarsko nemá dlu
hy v zahraničí. Evropská unie je zadlužená
asi 8 miliardy frs. Ve Švýcarsku jsou 2,3procenta nezaměstnaných, v EU 11,5 proč. Ve Svý*
cársku jsou nejvyšší mzdy, proti např.Bruse
lu a Lisabonu-ovšem také je tu nejdráže. Litr
mléka 0,77 fes, v BDR 0,43 marek-marka je let
nější než frank asi o pětinu, vepřové ve Sv.
za kg 5,80, v BDR 2,90 DM, atd. - 47.eucha ; 27.4.bylo ve Vatikáně předloženo učení Církve o
ristický světový kongres se koná od 18.-25.6.
[sociálních otázkách, říká se mu sociální kate
v Římě, 2000 let od narození Krista. Tři ro
ky předtím byly zasvěcený postupně křtu, biř chismus katolické Církve. Jím chce Vatikán se
mování a svátosti pokání. Tento kongres, trvá známit politiky,podnikatele a pracujícís učením Církve o sociálních otázkách.jící týden, je vrcholem sv.roku. Řím na něj
pozval všechny kardinály světa._____________ '

CO NOVÉHO VE SVÉTÉ

Rady těm, kdo chodí pozdě domů. Chcete-se pře
svědčit, jestli ve dvanáct hodin už vaše žena
spí. Práskněte silně dveřmi. Když se neprobudí
tak už spí.- Příjdete-li danů ve čtyři, tiše
po špičkách jdětě k
posteli a postavte
se k ní zády. Když
V Egyptě *e stále nacházejí nově mumie. Na
se manželka probudí,
šel t>e hrob nyní děvčátka, -ó krásnými ozdo
řekněte:"Věro, už je
bami, odkryla se zed jedné pyramidy u Dahsučas vstávat!" Ta se
SARTSN
ru, velká chrámová oblast u Achmlmi, podzem
podívá na hodinky:
ní hrob s 200 prostorami u Luxoru, skulptura"Vždyí jsou teprve
ml atd. Také se zkoumají stavby, které časem
čtyři!""Prcmiň, měl
zaplavila voda. Museum v Kahlře má vystaveno
jsem dojem, že je po
na 120.000 objektu a mnohem vlc je jich ve
zději. To se raději
skladišti. Také se našlo v poušti na 10.000
hrobů, ovšem vykopaly se jen některé mrtvoly,
svléknu a ještě si
ostatní se dál pohřbily.- Papež varuje před
poležím."

pľTTorst Petry, Steylerský misionář v Kongu,
dosáhne své býv.oblasti jen telefonem.Je to
jediný kněz diecéze Koli, který setrval na
svém miste. Když ho provinciál z Kinchasy
vyzval, aby se odebral do bezpečné oblasti,
telefonoval mu/'Pastýř své stádo neopustí.11

falšováním učení Církve. Při audienci severobrazilských biskupu žádá, aby se hlásalo ne
porušené učení víry, jak na školách, tak v
kázání a mediích. Jinak bude mezi mládeži
zmatek a pak se dá lehce manipulovat, hl.při
pohledu na rostoucí rozvody a potraty i čím
dál většímu počtu sterilizací.- Podle Hitu

The Guadlan je Ježíš stále nej populárnější
osobnosti. Např. v kongresové knlhodně v USA
ve Washingtone je 17.239 knih o Kristu, tj.
dvakrát tolik, co o Shakespearovi. Na třetím
miste je Vl. Lenin, dál Abraham Lincoln , Na
poleon a Matka Kristova,P.MArla, jediná žena
mezi prvními 30 tl populárními osobnostmi,
pak sv.Jana z Arku. Většina populárních osob
nosti už nežije. - V metodistických kostelích
v Anglii ke sv.roku se zpívá hymna, začína
jící slovy:"Buh, milovaná matka...V jiné pís
ni se oslavuje Kristus jako"hráč a trenér".
Mnoho písní pochází od dětí i od těch, jejich!
rodiče zemřeli na AIDS. - 90§ Američana má

doma Písmo sv., ale diky televizi je málo
čtou. Někteří neznají ani jména evangelistů,
a z Desatera sotva 5 přikázáni.-Po převzetí
moci komunisty ve Vietnamu se snažil P.Chan
Tin o národní smíření. Kvůli tomu ho r.1986
odsoudili k domácímu vězení,od r. 1990-1993
byl ve vězení v Ho-Chi- Minu . protože volal
národ k pokání a jinak smýšlející kritizoval.
3.května 1998 byl při úmyslném neštěstí těž
ce zraněn.- Málo spánku je stejná příčina n(
hod jako alkoholismus .-3.1 .zabila muslimská
organizace Al-Takfir Wal Higra baptistku Salwu Yazbekovou a její dceru, která byla v ji
ném stavu. Zohavili jejich těla, odřízli hlavu
a údy a jejich dum zničili. Týž den se ve
vých.Bejrutu našlo nahé tělo řeholnice Antoinette Zaidanové(60), zavraždili ji muslimo
vé. - Ve Velké Britanii je ročně zničí na

50.000 Lidských zárodků. Je to následek
uvolněných předpisů o užíváni zárodků k po
kusům v lékařství.- Mladí liberálové v Baden Wúrttenbergu žádají mj., aby se vyučo
vání náboženství nahradilo"učením o životě,
etice a náboženství."

"Vaše zena přišla na
návštěvu, "hlásí, dozorce vezni. "'Která?" ptá se vezen. Dozorce se
rozčilí. "Máte přece jen jednu. ""Ne, mám dvě.
Sedím tu pro bigamii. "_______________________
Redakce ženského časopisu dostala dotaz:"Sděl
te mi, prosím, proč můj snoubenec zavírá oči,
když mě líbá?" Redakce odpověděla:"Pošlete nám
svou fotografii, pak vám dáme přesnou odpověď.1
Podnik sděluje uchazeči o >místo:"Prosím,mějte
strpení, naše pravá ruka, náš šéf, si práve
zlomil levou nohu a je v nemocnici."_________
"Tatínku, co je to bigamista?" ptá se hoch ta
tínka. "To je muž, který musí umývat dvakrát
tolik nádobí,"vysvětluje otec.________________
"Byl jste včera v opeře. Co jste tam slyšel?"
"Všelicos: dcera od sousedů dostala dvojčata,
Novákovi se rozvádějí, Mayerovi si koupili nové auto, Rumrochovi dostali výpověd..."_______
"Proč jsi tak bledá?"ptá se v aule university
jedna studentka druhé."Ale právě tu byl strýc,
po kterém mám dědit.""To je přece dobrá no
vinka. ""Byla by, jenže právě ze mne vytáhnul
poslední stovku!"____________________________
"Měl bych zatelefonovat Ferdovi, ze je spros' ták a mizerný pes!""Tak
.proč to neuděláš?""On
:nemá zatím telefon."
■Budoucí tchýně se ptá
;zetě:"Tak vy chcete
■ být mým zetěm? " "To
:ani ne, ale rád bych
; se oženit s vaší dce;ruškou."_____________
■Po dlouhé známosti sc
\Jan a Věra vezmou. Na
: svatbě se ptá Věra,
\proč je tak zamlklý:
"VsaSte se, sousede,že
\"Me uvazuji, komu ted
moje řezačka trávy není
\budu nosit květiny."
TEORETIK

tak hlučná jako vaše."

ETOUREN:
....^ULISCHE TSCHECHENMISSION
BRAUERSTR.99. , CH-8OO4 ZÜRICH

JE VAŠE MANŽELSTVÍ V POŘÁDKU ?

soukromé dopisy. zásuvky, deníky či kapsy?

19. Vypravujete s oblibou, jaké báječné partne
Je to snad otázka zbytečná, po řadě let
ry jste si mohli zvolit, kdybyste ovšem nezvo
už odpovet na nl znáte. Ale 1 v nejlepším
lili toho, kterého máte?
manželství sl občas některý z manželu řek
ne: vypadáte tak, jako u nás všade, neboje 20. Jsou vám přátelé vašeho druhého manžela
spíš nepříjemní? -Za každé "ano" pět bodů.
naše manželství nadprůměrné čl podprůměrné?
A proč?. Co o tom řekl spisovatel Thomas
VYHODNOCENI________________________
Fuller: "Neklamte sami sebe a neočekávejte
od manželství nadlidské štěstí. Vzpomeňte
80-100 bodů
na slavika, který zpívá také jen několik
Vaše manželství je vážně ohroženo. Pro vás je
měsíců zjara a pak mlčí a vychovává mladé." to zřejmě klec - ne přistav. Možná, že chcete
Navíc-křestanské manželství posiluji přiká z klece uniknout, ale tím sl. sotva pomůžete,
záni a rady Boži a svátosti._______________ zvlášt,když víte, že vlna nebo část vlny je na
1. Je-li druhý manžel nemocen, cítíte jistou
vaši strane. Jinak musíte na sobě hodně moc za
podrážděnost ?
pracovat. Projděte znovu tyto a jiné problémy
2. Jste k druhému méně ohleduplní než
a zjistěte, kde všude děláte chyby.
před svatbou?
55-75 bodů
3. Hádáte se někdy o peníze?
Zdá se, že jste sami svým nepřítelem. Nenamlou4. Dbáte o svůj'zevnějšek méně než před
vejte sl, že chyba je jen na druhém. Bučte sná
svatbou?
šenlivější, milejší, laskavější a ohleduplnější.
5. Zraňuje vás partnerova kritika?
Vlc mlčte a naslouchejte. Nežeňte problémy na
6. Jsou pro vás problémy druhého nezajímavé ostři nože.
7. Vyprávíte si málokdy své zážitky?
30-50 bodů
8. Myslíte si,že život před manželstvím byl
Zdá se, že to u vás v manželství celkem "klape'.'
zajímavější?
Ovšem 1 v slůvku"celkem" může být problémem.
9. Jste v poslední době se svými přáteli čas
Váš protějšek může jednoho dne - hlavně v onom
těji než dřív či po tom toužíte?
ošemetném sedmém roce 1 později, začít srovná
10. Je vám zatěžko říct druhému něco
vat. Tomu můžete včas předejit. A obrate se s
zajímavého?
modlitbou na sv.Rltu, manželku hanebného muže,
11. Znáte nejméně tři zvyky druhého, které
která ho svou laskavosti a Inteligenci změnila
vám jdou velice na nervy?
ve vzorného manžela.
12. Je řada věci - o kterých se s druhým
0-25 bodů
prostě nedá mluvit?
Zřejmě to s manželem báječně
13. Kdybyste si mohli zvolit jiného ži
klape.
Snad jste našil - a našly -to
votního partnera, udělali byste to
ho nej vhodnějšího pro vás-což je-jak
14. Používáte někdy sexu jako
vám potvrdí každý dobrý zpovědník zbraně?
velká vzácnost-té sl važte. Spiš
15. Popuzuje vás, když druhý
jste "pracovali" na tom, aby bylo
bez zvláštního důvodů mlčí?
vaše manželství zdrojem štěstl-pro
16. Těší vás vzbuzovat v dru
vás, pro děti a pro každého, s kým
hém žárlivost?
se často a důvěrněji stýkáte.
17.Srovnáváte často svůj protěj
Držte se dobrých mladomanželských
šek s otcem či matkou?
zvyků, vytvářejte nové-d.obré-a bu
18. Domníváte se, že v manželst
dete vzorem pro ty, kteří moji v
ví by neměla být žádná oblast
manželství problémy. Vyřeší sl je!
kam by druhý nesměl, ať jde o
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