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v televizi dávají na pokračování příběhy z filmu Anděl na zemi.Jeden je o dětech v rakovino
vé léčebně. Když skončí, člověk si uvědomuje, jaké je to štěstí, že nej sme-zatím-nevy leči těl
ně nemocni, že naše utrpení se zdaleka nepodobá utrpení těchto dětí. A právě tyto děti jsou
společně veselé, žertují, mají pochopení pro nemocné kamarády.
V našem podniku pracovala na ředitelství mladá paní. Byla to přitažlivá žena. Její mnohem
starší muž byl pro svou spolupráci s nacisty ve vězeni. Jednou dostala konečně povolení, man
žela navštívit. Vrátila se se slzami v očích:"Nemohla jsem svého muže poznat, je to stařec.
Když si uvědomím, jak jsem za války sekýrovala švadlenu pro maličkosti, je mi hanba...Tolik
utrpení... Vystěhovali mě z přepychového bytu do podnájmu v úzké uličce__ Ale mám dobré
místo a to mi musí stačit!"
Jak málo si uvědomujeme dobro, které nám te<3 Bůh prokazuje. Děti bývají kruté, protože ne
poznaly utrpení a nedovedly jej plodně zařadit do svého života. Horší je, když jsou krutí
dospělí. Jistě, jsou i lidé od přirozenosti soucitní, mají to v"krvi", ale často mají"v krvi"
krutost i jiní. Určitému soucitu se člověk naučí, když sán soucit potřebuje. Proto se také
scházejí býv."muklové", prožili podobné utrpení, rozumněji si beze slov. A zde, ve Švýcarsku
si váží svobody - doufejme i dcma.
Proč vlastně utrpení? Je to následek dědičného hříchu? Je to jakési"školení"člověka, aby chá
pal své bližní? Je to určitý tréning k vybudování silné osobnosti? Přidává svým utrpením
k utrpení Páně-jak o tem mluví sv.Pavel? Nikdo nevydrží utrpení nad své síly. Pokud má sil
hodně, vydrží hodně, má-li sil málo, sahá po smrtících prostředcí či sekýruje své okolí.
A přece! Uvědcrrme si, kolik dobra nám už Bůh prokázal. Snad máte dobrého manžela či manželku.
Dobrého kamaráda. Krásný byt. Dost peněz, abychom si mohli dopřát pěknou dovolenou, dobré
místo, zdraví nebo jen trochu nemoci. .Těch darů je nespočet, jen je vidět, poznat a uznat!
Poděkujeme někdy Bohu za dobré, co nám dal? Těžší je poděkovat za tréning utrpení, v nemoci,
v neštěstí, v bolesti...A přece moudří svati dokázali zařadit bolesti plodně do svého života.
V domovech důchodců bývá někdy nesnesitelné ovzduší. Stačí jeden"otrava"a otráví celý domov.
Stejně v klášteřích. Sv.Terezie z Avily dokázala vyloučit takové osoby z
kláštera-protože tato "otrava" je často nevyléčitelná a velmi nakažlivá..
"jaký jsem býval věřící človk!"povzdechne si někdo. Jak a kde ztratil
víru? Stejně, jako zpustne zahrada. Nestaral se o ni, nechránil ji,
nemodlil se, nepřečetl si dobrou knihu, nešel na exercicie, měl špat
né přátele. Církev proto vidí nerada smíšená manželství, katolická
víra je těžší než jiné. Nároky sice mají sekty, ty si každého člena
£
hlídají a vidí-li, že kolísá, hned přiskočí a panohou mu. Když to nepomůže, vyloučí ho, aby nenakazil ostatní-tak to bývalo v prvotní
Církvi. Do Il.Vatikana to dělala Církev s heretiky. Ted ovšem heretic- ■
ký kněz volně hlásá z kazatelny či od oltáře své jedovaté názory.
Ale naši čtenáři jsou většinou pevní. Na exerciciích nás přibývá,
vzdor tonu, že mnozí odešli k Bohu. Modlíme se, čteme dobré knihy,
apoštolujeme.. .a Bůh nám žehná. Bez Něho nemůžeme udělat nic, ale
málo může udělá i On bez našeho pevného ANO, OTČE!
To Vám ze srdce přeje Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVÍTĚ
Katolíky potěšilo, že v.flexiku byl po 71 r.
zvolen prezidentem !t>x Quesada/57/, praktiku
jící katolík. Tím skončila vláda Revoluční
strany s proticírkevní ústavou a kdysi krva
vé pronásledování katolíků za občanské války
svobodnými zednáři.-V známém přístavním mes
te Acapulco v Mexiku postaví nejvyšší sochu
Krista na světe, 55 m, s křížem navíc o 25 m.
U příležitosti výročí narození a mučednické
smrti řecko-katol.biskup P.P.Gojdiče.zemřel
před 40 r.ve vězení-v pověsti svatosti, se
konaly v řadě míst na Slovensku vzpomínkové
slavnosti, hl.v jeho rodišti Ruských Peklanech. Před 2 r.bylo zahájeno zkoumání možnos
ti jeho blahořečení. Materiály zahrnují 3 sv.
přeloží se do italštiny a pošlou do Říma kon
gregaci pro svatořečení .-V nedožitých 110 r>.
zemřela 31.7.v Lucernu s.Frieda Schopferová
z kongr.sv.Anny.-Země podsaharské Afriky
chtějí v příštích 20 r.aspoň zčásti převést
tamní farmy a průmyslové podniky od bělochů
do vlastnictví Afričanů-bez náhrady. Ti však
většinou přivedou podniky a farmy na okraj ;
zkázy-nejsou pracovití a nemají zkušenosti.
V Simbabwe je asi 1.400 bělošských farem, cel
kem jich bylo 4.000. -V Baltimore-USA-byla
zvolena I.biskupka africké episkopální meto- <
distické cérkve.-11.7.posvětila ruská pravo- 1
slavná církev druhou pojízdnou kapli ve \ölno
gradu. Kaple má projíždět Donem v době, kde
není zamrzlý a kněží pečovat o věřící tam,kde
není kněz.Obě lodě podpořil p.W.van StraatenCírkev v nouzi. Kaple je zasvěcená sv.Mikulá
ši. P.Vhn Straaten oslavil 60 r.kněžství,je
mu 87 Let.-Byv.vídeňský arcib.kard. König se
3.8.dožil 95 Zet.-Nitranský biskup kard.J.Chr
Korec, T.J.se 1.10.dožil zlatého kněžského
jubilea. Svého času se vyslovil proti tehdej
ší vatikánské vých.politice. Před tím už dáv
no varoval Pius XI.,v encyklice Divini Redemp
toris, povolnosti Církve komunisté jen zneuži
jí. Zřejmě této encyklice arcib.kard.Casaro- !
li nevěřil, ale že měl Pius XI.pravdu, jsme i
zažili na vlastní kůži-všichni noví biskupo- ’
vé až na jednoho byli prisluhovači kanunismuj
Křestanská víra se nesmí vnucovat, řekl sv.
Otec, nýbrž se riabídnout těm, kdo hledají.
;
Když ji dobrovolně přijmou, múze být účinná. ;
Počet cizinců-hl.muslimů-v Německu vzroste I
r.2O3D na 14,2 mil.osob. 3 islamské obce žádá
jí berlínský senát o povoleni vyučovat jejich
náboženství na škole. Muslimové žádají v Ně
mecku stále víc práv, ale v muslimských
zemích je většinou křesťanství zakázáno a
křesťané trestáni. 36 % mladých muslimů je
připraveno, bojovat proti"nevěřícím"v Německá
Bude-li dál pokračovat špatná rodinná poli- !
tiká bude koncem století jen 22 mil .Němců, j

V Mongolsku zatkla policie křesťana Harata Kojashu z oblasti Baya-Olgey na záp.zsně,protože
propagoval"falešnou víru". Odsoudili ho na 13r
a všechno "křesťanské "bylo v jeho bytě zničeno.
Před svou smrtí pohrozil fuldský arcib.Dyba Q
Ústředí německých katolíků, že je nebude finan
čně podporovat; jedná se nejen o nekatolickou
činnost ústředí, ale i o financování"katolického dne,"v němž už není nic katolického, spíš
protikatolického.-V USA a Kanadě oznámila v
květnu Christian Solidarity International a j.
organizace kampaň, že nebudou podporovat použí
vání zemního oleje bude-li pokračovat vyvraždování jinak věřících islamskou vládou v Chartumu.-Zlfa: světový den katolické mládeže v Římě
přijelo 400 mladých ze záp. Švýcarska, 300 z
Tessinu a 300 mladých z německy mluvících čás
tí země. Doprovázel je biskup Martin Gächner,
Pierre Burcher a Giuseppe Torti.-Průvodu Boží
ho Těla v Římě se zúčasnilo na 80.000 věřících
Doprovázel je sv.Otec, který zdůraznil důleži
tost eucharistického světového kongresu. Právě
v době pronásledování katolíků mohou čerpat sí
lu z Kristovy přítcmnosti v chlebě a víně. Zú
častnilo se i 50 kardinálů, mnoho biskupů a
skoro všichni kněží z Říma.-Zto Lurd byla vy
pravena 6.národní pouí tělesně postižených z
Košic a postupně do vlaku nastoupilo 5 60 pout
níků. Pout se koná každé dva roky,organizuje ji
hl.s. Bernadeta Pancířová, řehol.ses tra
Rodiny Neposkvrněné-sama na vozíčku.Ces
ta Slovenskem je zdarma,v Rakousku, Itá
lii a Francii měli slevu.Jelo i 13 kněží,
pomoc.biskup z Košic B.Rober. 1.6.byla ve Vhtikáně provedena hudební hra 'Mass"od L.Bernsteina. Postupně opouštěly stovky posluchačů sál
na protest. Unělec vytvořil hru na přání vdovy
po j.F.Kennedym. Jedná o mši sv. a nakonec
kněz, sloužící tuto mši, pochybuje o víře.
Koncert organizovala papežská rada pro migranty pod vedením arcib.Hmio Hamao.- Odpadlý
mnich z řehole milosrdných bratří-nekněz-Domenico D 'Attuono/40/vydal pro římské poutníky
"sex příručku" o 50 str.,kde uvádí adresy barů,
saunových klubů a sex -prodejen-všechno"co se
dá najít ve stínech dómu sv.Petra." Tvrdí, že
obrat těchto podniků se za dobu sv- roku zdvoj
násobil. Tento býv.bratr, který žil 12 let v
klášteře, si chce příručkou přivydělat._______
28.4.byl položen základní kámen pro hospic ně
meckých poutníků do sv.země u Genezaretského
jezera. Spolku, který se o to stará, předsedá
kolínský arcib.kard.J.Meisner. Hospic se má
otevřít na podzim r. 2001.-V archivu Kongrega
ce pro víru, který je od r.1998 přístupný věd
cům , se našla akta o Karlu Mayovi, který byl
r.1910 obviněn, že v pozdějších dílech šíří
"ideologii světového náboženství". May-nar.
r.1842, byl protestant, ale katolíci ho považo
váli za katolíka, protože představil VLnnetua
jako mariánského ctitele. Zemřel r.1912.

•Když dojel na rozcestí do Piopetty, potkal
[starocha a zeptal se ho"Viděl jsi mnicha?"
peppone a soudruzi stáli na začátku cesty, kte ["Zdá se,"odpověděl stařec.
rá se šplhala na hráz a bavili se o podlosti du ; "Co to znamená? Viděl jsi nebo ne?"
chovenstva všeobecně a o Donu Camillovi zvláště ["Před chvílí jsem u starého chodníčku potkal
Tu se k nim blížil jako holoubek k dravcovuhníz 'hromadu hader. Podle hader se mi zdálo, že
du maličký mnich. Byl jakoby sražený, nejistý a !by v nich mohl být mnich."
měl na zádech pytel. Když ho člověk viděl tak
!Peppone pokračoval v cestě. Po dvou kilcmetubohého, obával se, že se každou chvilku sesype jrech se otočil, už jel sedm mil a proklatého
a zmizí ve své kutně. Bůh ví, odkud přicházel. [mnicha nespatřil. Mlha zhoustla.
Když viděl Peppona a jeho soudruhy, skutálel se [Na zpáteční cestě u staré stezičky spatřil
z hráze jako lavinka kostí. Ostatní na něho ne [úzkou polní cestu-vedla přes pole do Torrivlídně zírali, nechali ho chvilku mluvit a pak [celly.
řekl Peppone posměšně"Bude se ti vést lip,když ["Idiot!" zabručel."Mezi Torricellou a Gabiomísto zbytečného chození se pokusíš pracovat
! lou je klášter. Mohlo mi to napadnout."
učitečně."
[potil se na celám těle. Polní cesta byla
Malý mnich se zasmál:"Nesnažím se o to, aby se [hrozná, mlha stále hustší. Jakmile se po ní
mi vedlo lépe, ale aby se mi vedlo hůře."
Peppone pustil, nic ho nezastavilo. Náhle
"To je vaše věc,"zabručel Pepponi.
spatřil nad úvozem něco temného. Zabrzdil a
Mnich pokorně a nesměle řekl:"Vaše věc to není. hle! byla to hromádka hader v barvě mnicha.
Klášter je chudý, denně přicházejí lidé a chtě Malý mnich seděl na okraji cestičky a když
jí něco k jídlu. Sbíráme přebytky, abychom dali viděl obra přicházet, zvedl se.
potřebným to nejnutnější k životu."
"Zabloudil jsem v mlze,"zabručel Pepponi.
Peppone se zašklebil:"Potřební udělají lépe,
"Zdá se, že napravo je Gabiolo?"
když se sjednotí a každému, kcmu se vede dobře, "Ano," řekl mnich,"vracím se do kláštera, le
rozbili lehku. A hned bude všechno v pořádku." ží napravo za Gabiolou."
Mnich se nedal: "Můžete mi něco darovat? Třebas Peppone se zarazil, pak se vzpamatoval:
jen maličkost.My spoléháme na Boží Prozřetelnost MPojdte, vezmu vás na kole do kláštera."
Násilí plodí zase násilí, zlo se nedá vyléčit
Mnich se usmál:"Děkuji, bratře. Jdeme hrbola
zlem. Aby se člověk měl dobře, musí dělat také tou cestou, ale lepší tu není."
dobro."
Pustil se s uzlíkem na zádech po cestě. Pep
Peppone se posměšně zasmál:"Tak si dobře rozu
pone sestoupil z kola a šel mu po boku.
míme. Na shledanou. A nic vám darovat nemohu," Mlha byla stále hustší, oba si připadali, ja
zařval," sám nic nemám."
ko by byli miliony kilometrů vzdáleni od
Mnich si vykasal rukáv, vytáhl z něj lístek a
světa. Náhle se Peppone zastavil. I mnich
podal jej Pepponovi: "Vezměte si aspoň toto.
zůstal stát.
Je to svátý obrázek," zašeptal.
"To je pro vaše chudé,"podal mu Peppone ti
"Co s tím budu dělat?" řekl Pepponi.
síc lir.
Mnich si ostatních nevšímal a vzal obrázek vá- ; Mnich nechápavě pohlédl na obra a váhavě
havě zpět. Otočil se a namáhavě se vyšplhal
vztáhnul ruku:"Bůh vám
na hráz.
to odplatí," řekl konečně a pokračo
"Musíme sem dát tabuli,"řekl Peppone.
val v cestě. Peppone se nehnul z mís
"Žebrota je i pro mnichy a řeholnice
ta. "Co je?" zeptal se mnich
zakázaná."
"Obrázek,"řekl Peppone.
"Správně,"souhlasil Smilco."Je na
Mnich hledal ve svých širokých ruká
čase, ostře zasáhnout. Tihle mniši
vech, našel svátý obrázek a podal jej
jsou skoro všichni špiclové Vatikánu'.'
Pepponovi. Ten jej zastrčil do kapsy.
Schůze se rozešla, každý se vrátil
"Dobrou noc,"zabručel potom, otočil
domů. Peppone šel nejdelší cestou.
se a odejel. Mnich za ním zíral, do
Musel strávit žluč v žaludku."Co bu
kud v mlze nezmizel. Měl pocit, že ho
du dělat s obrázkem svátých?!"
něco udeřilo do hlavy. Neřekl ten pán
Doma odložil kabát, navlékl si kombi
že chce do Gabioly? Proč se vrací?
nézu a šel pracovat do dílny. Pak
Byl to prostý mnich, když něco nepo
si zase kabát oblékl a vytáhl z kůl
chopil, hlavu si s tím nelámal. Pokr
ny kolo. Trochu se projel po okolí.
čil rameny a cítil, jak mu v srdci
Když dojel k cestě na hrázi, vystupo
stoupá teplo. Zvedl oči k nebi: "Musí
vala z řeky lehká mlha. Šlápnul pev
v tom být něco krásného. Ježíši, dě
něji na pedály, bylo nutné si pospíšit,
kuji ti!"
jinak by už nikoho nenašel.
Peppone jel mlhou. U hráze zastavil
kolo a vytáhnul svátý obrázek.

SVATÝ OBRÁZEK

Chvíli na něj zíral, pak jej vložil
do svého partajního průkazu.
Myslel na malého mnicha, kterého opus
til na polní cestě a představoval si,
jak stojí na okraji řeky a mluví s
ptáčky, kterých se vynořila z mlhy ce
lá hejna. Pak si ptáčci sedli na mni
chovy ručena ramena a cvrlinkali.
"Středověká omezenost, "zabručel a stoup
nul na pedály." Všichni jsme ještě středo
věce omezení. Bylo by lépe, kdybychom
se měli na pozoru."
Postavil ke svým citům stráž a byl při
praven, spustit poplach. V duchu, taj
ně, myslel na malého mnicha, který se
dí na okraji úvozu a hovoří s vrabci a
strnady.
Giovannino Guareschi:
Don (jamillo a jeho stádečko.
--------------=4 S
afc rj
Kard.Hoyos, prefekt kong.pro kněze pro
testoval proti tomu, aby se původní mše
/.zvaná tridentská, kriminalizovala.Sněn
Tridentu totiž nařídil, aby se na celái
zětě sloužil římský obřad. Zavedením lainské mše svaté nejsou problémy,
řekl. Ta má smysl pro svaté, pro tajem
ství víry a úcty k mravům.-Vzbouřencimuslimové-zavraždili na filipenském
ostrove Moro 21 křesťanů ‘zavedli je do
mešity a tam je kulomety usmrtili. Tato
"osvobozenecká"fronta bojuje proti křes
ťanům už 22 let-chtějí vlastní stát.
Zpravodajství Misna s odvoláním na pra
meny OSN sděluje, že v africkém státě
Burundi hrozí hlad. Také Keňa je posti
žená suchem, Botswana a Mozambik utrpěl,
následkem jarních katastrof.-Společnost
pro ohrožené národy žádá EU, aby protes
tovala proti násilnému vyhánění křesťa
nů na Molukách a poslala tam"modré hel
my".Za několik měsíců chtějí muslimové
zemi bez křesťanů. R.1999 zavraždili na
5000 moluckých křesťanů a vyzvali ke
svaté válce proti křesťanům-i v Evropě.
Přes 6 miliard obyvatel země nemá mi
liarda ani celý dolar za den k životu.
Nejchudší zemí Ameriky je Haiti, v Asii
Bangladéš. V Sierra Leone je průměrný
věk osob 38 let. Nejnižší úroveň vzdě
lání je v Nigérii. Nejvzdělanější země
jsou Kanada, Austrálie a Švédsko. Nej
nižší životní úroveň je v 24 afrických
státech. -Saleziánské nakladatelství Po
tál vydalo knihu odpadlého dominikána
Štampacha: A NAHOŘE NIC. - Švýcarský
biskup naMadagaskaru A.A.Hafner složil
pro nemoc svůj úřad.-REPORT vydal knihu
S.a K.Hahnových: Naše cesta do katolické
Církve. /Zámecká 175,538 42 Ronov n.Dou
bravou. C.R. Cena 120 Kč. hr.lffi atr

V Ugandě objevili další hromadný hrob s 55 mrtvými
muži, ženami a dětmi. Celkem bylo objeveno 979 4
mrtvol clenu sekty, která očekávala konec světa, ale
jejich vůdcové záhadně zmizeli-po nich žádali členo
vé sekty o vrácení peněz-proto je asi dali zavraždit
Ugandská policie po vůdcích marně pátrá, -lilový tajvani
ský president -nastoupil 2O.5.-Che-chui-bian, řekl v
televizi, že by chtěl vyjednávat s Čínou o konfedera
ci, jenže s tán nesouhlasí většina obyvatel-pokud bu
dou v Číně vládnout komunisté. Čínská vláda návrh
presidenta odmítla, dokud nebude Tajvan částí Číny,
a s tím president nesouhlasí.-Belgický kard.G.Danneels tvrdí, ze katolická Církev zaniká, protože se
stále víc"protestantizuje", spoléhá víc na Písmo než
na sváto sti-které protestanti,kromě křtu,nemá jí.Bez
knězi podstata Církve mizí. Také řekl, že Církev v
Belgii klesá na nízkou úroveň jako v Holand
sku, Francii, Švýcarsku a částečně v Německu.-Časopis
REPORT uveřejnil rozhovor s australským ar cib George
Peilern o jeho práci a budoucí činnosti. Zakázal hro
madnou zpověd, udělování sv.přijánání homosexuálům
za demonstrace v katedrále sv.Patrika a nekatolíkům.
V místní teol.fakultě vzrostl za jeho vlády počet seminaristů z 12 ti na 26 a zdá se, že počet poroste.
Vítá ve své oblasti Opus Dei a Bratrstvo sv.Petra,
které slouží starou mši sv. Jeho výbor dohlíží na ka
tolické knihkupectví, obě koleje katol.university
jsou nyní blízko arcibiskupství,stejně seminář. Člá
nek stojí za přečtení, hl.pro kněze a biskupy. Církev
ve vlasti se pomalu dělí na věřící katolíky a progresisty. Dostali jsme zprávu z vlasti, že kard.arcib
VLk zakázal rozšiřovat nejlepší katolický časopis ve
vlasti-Report. Je však málo pravděpodobné, že by to
udělal, jinak by uvedl důvod, proč zasáhnul.
Zřejmě se jedná o nedorozumnění, které jistě arcibis
kup vysvětlí.-Vátikán varuje Šinu před ilegálním svě
cením nových biskupů. Jak komunisty známe, sotva si
varování všimnou. -Podle německé OSN-pomoci pro uprch
líky je na světě asi 50 mil.uprchlíků. OS komisariát
pro ně podporuje asi 22,3 mil.uprchlíků, z toho 6,2
mil.žije v Africe.-Německý teolog Peter Hunermann-v
penzi-z Tübingen vyzval biskupy, aby zrušili přísahu
věrnosti katolickému učení pro teology. Sv.Otec na
této přísaze trvá.Kdysi ji zavedlsv .Pius X.pro všech
ny kněze. -Italští rybáři nacházejí v moři u Adrie
chemické zbraně. Italské ministerstvo pro zdravé pro
středí zjistilo, že v moři je asi 20.000 zastaralých
zbraní.-Koncem r.1999 byla v Peru odstraněna komise
pro amnestií. Podle křesťanských bojovníků za lidská
práva je ve vězeních nespravedlivě asi 700 osob, ob
viněných z terorismu. -Mnoho astronomů zastává názor,
_že je nepravděpodobný život na jiných planetách. Ze
mě je tak složená a pevná, tak upravená pro život,že
zatím nenašel žádný odborníkvhodnější podmínkypro za
čátek i primitivních forem života.-Baptisté, největ
ší nekatolická církev v USA, zastavila svěcení žen.
Dobročinní pracovníci vč.křesťanů dostanou v Izraeli
viza nejdéle na 4 měsíce.-V Rakousku učňové z Vídně
vybrali 50.000 šilinků pro dóm sv.Štěpána a na školu
pro učně v Rumunsku .Na svět.den mladých v Římě má při
jít z Německa 8000 mladých katolíků.

POMOC MODLITBY

J.čôZž že /e potiebujeme. Tyto klady modliteo
kteié výboj uf-i každou bitvu"... nebol odděle
ni ode mne nemažete děJLat nie!"(J 15,5,) U
naši vľa-ótu. už je íada takových hladu modli
teb. Jeden z nich je Kaunelv Vačicich. Je
tam celkem 16 boiovnic, 11 óeóXe't, 5 kandi dátek. Vekový piumči je 33 £eí. S píedátavenou, Matkou Benediktou, hovořit Otec Joz>e£
Koláček. Rozhovoi pletia k,y Hla^y náioda.

přijít do úzkého kontaktu s lidmi a ti poznali ne
bo nahlédli hlouběji do našeho života,do našeho
povolaní.
g

Vzpomínám si, že ještě Otec biskup Kupka, pak i
Otec biskup Skoupý byli všemi deseti pro Karmgl
v Brně, protože bez Karmelu žádná diecéze nemů
že existovat. Říkali, odkud budou povoláni, koo
se bude modlit za kněze. Vnímají to věřící?
Myslím, že je to různé. Mnozí si váží života mod
litby a jeho důležitosti pro život Církve.Ti, co
vidí méně hluboce, tak nedokáží docenit význam
skrytého života modlitby a obětí. Setkáváme se
s obojím.

Matko Benedikto, 11.7.m.r.otevřel kardinál
VLK nový Karmel v Páčících.Co jste prožívaly?

Setkáváte se s tím jenom u starších nebo i u
mladých?_____________________________________

ná oběťza modlitby, prostředky
a plány na brněnský Karmel zmi
zely lidským očím. Ale asi Dyly
semenem pro tento Karmel dačicxý, nebo ten
má jiné historické a duchovní kořeny?______

To bylo v padesátýcn le
tech, kdy byly kláštery zlikvidovány - nebo až v šedesátých...________________

Dá se říci, že u obojích. Protože mladí si uvědo
Myslím, že všechny sestry prožívaly velkou
mují smysl a velkou silu života oběti a modlitby
radost. Otevření nového kláštera pro nás
a zřejmě jsou i mladí lidé, kteří ho podceňují.
znamená dovršení určitého úseku cesty a zá
Matko
Benedikto. asi nepřeháním, když předpoklá
roveň nový počátek. Kolem nás jsme viděly
dám, že iste mladá komunita, a to nejen vznikem,
mnoho lidí, kteří přišli s námi, aby spolu
poděkovali Pánu Bohu za to, co se zde podá ale i průměrným věkem. A to je dar z nebes, kte
rý se zřídka vídá. Co přivedlo ty mladé dívky
řilo, abychom ho chválili za velké skutky,
právě na Karmel, a co přivedlo vás?_____
které pro nás vykonal a jichž jsme
Myslím, že na počátku každého povolání
byli svědky. No, myslím, že všech
je Boží volání. To je základní.
ny naplňovala velká radost a
vděčnost.
Jak tomu bylo u vás?
Také vnímám silně Boží iniciativu, co se
Kolik tam bylo kněží a hostů?
týče mého povolání. Vlastně už v deví
Netroufám si to odhadnout. Kostel
ti letech jsem cítila touhu žír pro
byl plný a kněží asi sedm a kro
Boha. K tomu mě přivedla četmě toho přijela i část naší ko
životopisu Terezie Martino
munity z Prahy s představenou
vé od Marie Holkové. To mě
Matkou Elektou.
nějak oslovilo a zatoužila
Matko Benedikto, vzpomínám si.
jsem ji následovat na Karmel
že už těsně Dřed 11.svět.válkou
a takjsem se snažila zjistit,
se připravoval Karmel v Brně v
kde u nás karmelitky jsou,
lese nad Pisárkami. Měla tam
ani nikdo to nevěděl .Ptala
také vstoupit Anička Zelíková.
jsem se i několika kněží a
(Duchovní dcera biskupa Hlounikdo mi nedokázal dát od
cha, p.r.lTa zemřela jako smír
pověď.

Mysl ím, že semenem byly, i když to úsilí,
které předcházelo založení kláštera v Dačicích sledovalo jiný cíl: v podstatě se jedna
lo o založení kláštera karmelitek v jihočeské
diecézi na přání Otce biskupa Lišky, ale my
slím si, že Buh použil své cesty a tímto způ
sobem uskutečnil založení Karmelu v brněn
ské diecézi.

A jak přijímá Karmel Boží lid v Páčících?
Na počátku byla u lidí jistá nedůvěra, protože jsme vlastně řád, který pro společnost
mnoho neznamená, nemáme nějakou zvláštní
činnost navenek, nestaráme se o nemocné,
nesloužíme ve školách, takže pro společnost
navenek jsme téměř neužitečné. Myslím si ale
že tyto předsudky, tyto bariéry,jestli se to
dá tak říct, překonal náš dvouletý pobyt ta
dy, nás, čtyř sester, které se podílely na
na přípravě založení; měly jsme možnost

Nu, i v sedmdesátých, tedy i později...

Ach, vy jste mladší...
Ano, jsem. Když jsem pak přišla se svým povoláním-to bylo takové moje tajemství-za knězem,
který u nás sloužil, byl to jezuita P. Rudolf Va
šíček, to mi bylo 12 let, a řekla jsem mu, že chci
vstoupit na Karmel-on mi řekl, že se musím hoď
ně modlit. Ale myslím si, že to moje povolání,tu
moji touhu nějakým způsobem nosil i nadále v
srdcí. Pak jsem s ním ještě párkrát o tom mlu
vila, a pak jsem se mu ztratila z očí.Až po le
tech se potom dozvěděl, že jsem se skutečně
dostala k sestrám do Jiřetína, kde jsem mohla s
nimi žít; sloužila jsem v charitním domově jako
ošetřvatelka. To bylo ještě za totality.

Tak to jste tam vstoupila potají?
Ano. V roce 1987. Po roce nastalo uvolnění,
sestry v Charitních domovech zestárly a potřebo
valy zajistit jistou péči zdravotní, v kuchyní ap
a tak vedení Domova dovolilo vstup novým

zaměstnancům civilním, a tak vznikla
možnost pro další dívky,aby mohly žit:
v blízkosti sester, tak začaly přicházet
nové sestry.
Matko Benedikto, odkud asi poohází va
še dvojí jméno: sestra Pavla Benedikta
od Neposkvrněné Panny Marie ?__________
Protože jsem vstoupila vlastně ještě za
totality a musela jsem vystupovat jako
civilní osoba mezi sestrami a měla jsem
obláčku ještě" v té'dobé, tak mi sestry
ponechaly moje křestní jméno, Pavla
Benedikta.
A ted vám říkají Matka Benedikta. Ještě
něco^ Už mnoho mých přátel , intelek
tuálu se mě překvapeně ptá. čím to je,
že z těch karmelitek radost přímo sálá,
vždyť by vlastně měly být smutné.jsou
zavřené v klauzuře, nemohou si užívat
světa. Mají nějaké tajemství, nějaký
recept, ptají se?____________________
Mohu říci, že je to úplně prosté. Buh
je radost, je láska, je naplnění, a kdo
žije z Boha, nemůže být jiný než ra
dostný. - Ráda bych v tomto rozhovore
poděkovala všem našim dobrodincům za
vše, čím pomohli postavení tohoto kláš
tera, a doufáme, že s jejich další pomo
cí budeme moci dokončit klášter v té
míře, aby mohla být uzavřená klauzura
a sestry se mohl plně věnovat svému
povolání a službě Církvi.

Kdo chce pomoci, adicóu kaimelítikého
klášteia má. Voitane za to neocenitel
ný dat z>eitei, fotě té se napioóto a bez
výhrad odevzdaly Bohu. Co cennějšího
na této zemi je - než obět a modlitba?
000000000000600000000000000000000000000

V USA ubývá potratů. Před 25 r.nejvyšší
soud zavedl tzv.Roe proti Wade a povo
lil potraty. Před 10 r.považovalo asi
56-57% osob potrat za vraždu. Dnes je
proti zákonu o potratech jen 43%.Polovi
na z toho tvrdí, že je rozhodující žá
dost ženy a povolení lékaře.-US lodní
infanterie chce zavést na zkoušku 2 ro
boty v nebezpečných a neznámých oblas
tech. První robot-K 8- je 90 cm dlouhý
a 50 cm široký, 17 cm vysoký, váží 13 kg
Dá se vhodit i do nitra budovy,má černo
bílou kameru, mikrofony a reflektor.Dru
hý robot-Lemming-je delší a může se pou
žívat i pod vodou.-Vatikán zakázal 2 LE
řeholníkům veřejně mluvit o homosexuálitě-jeden-Salvatorián Robert Nugent-poslechne, řeholnice Jeannine G ramick to
odmítla.Jak bude potrestána, není nám
známo-bez trestu není zákaz na nic.tě
před rokem zakázal Vatikán, aby duchov
ně pečovali o homosexuály, o tem jasně
mluví cirk.zákoník a katechismus.Je to
hřích do nebe volající.

CO NOVÉHO VE SVÉTĚ
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vých.Rakousku kvete satanismus. Hlavně si rodiče
stěžují na to, že některé děti získal satanismus,
oslavuj í Lucifera. Pověřenec pro sekty v Linci, And.
Girzikovsky řekl, že měsíčně mají pět až deset přípa
dů, souvisejících se satanismem.-Papež ostře odsuzo
val festival homosexuálů Gay Pride v Říme. Právě ve
sv.roce, kdy se má posílit víra a proto přijely tisí
ce katolíků z celého světa do Říma.Sv. Otec zdůraz
nil, žé je to hřích proti přirozenosti člověkamluvil před 50.000 věřícími. Také fuldský arci
biskup Joh.Dyba kritizoval připravovaný zákon v
Německu, podle nShož by mělo homosexuální"manžel
ství "stejná práva, jako normální manželé.Je to
jedna ze známek degenerace-úpadku.Jeho článek
uveřejnil časopis D.e& Spiegel.
___
Firma ř&nagen vyrábí prostředek k posílení pohlavní
síly v Německu. Podle zprávy Rjcusu ubývá jí silně
zákazníků. Měsíčně prodá 500-600 balíčků, ačkoliv kal
kulovala, že bude prodávat o dvě třetiny víc.-9. 6.by
lo v Albánii vysvěceno 5 domorodých kněží. Círket tam
vzdor léta krutého pronásledování, stále roste.-Před.
1000 r. bylo na Islandu v Thingvelli povoleno zákonen
křesťanství. Všichni pohané měli přijmout křest.-Šes
tí biskupové znovu žádali, aby se vyjasnila otázka s
navrácením komunisty ukradeného církevního majetku,
který potřebuje Církev k účinnějšímu plnění svého po
slání. -ArcibJ4arampudi Joli v Hyderabadu v Indii žádá
vláiu, aby hlídala ty organizase, které"se stavějí
proti menšinám", rozšiřují lži a polopravdy o křesťan
ství a jejich menšiny ohrožují,-Arcib.v Seolu prohlá■ sil, že předpokladem návštěvy sv.Otce v komunistické
sev. Korei je náboženská svoboda.-4 uniformovaní ozbro
jení muži při hledání peněz v Burumské městě Ngaozi
těžce poranili faráře Carla Masseroniho/75/.-A/nozť
duchovní mají těžkosti, aby dostali vizum do Sudanu,
\ ačkoliv vláda nedávno prohlásila, že se snaží o národ
\ní smíření. -R.1988 byl založen ve Wigratzbadu-Německo
[kněžský semináře pro bohoslovce Bratrstva sv.Petra.
[ Zatím nemají vlastního biskupa, kněze jim světí bis[ kup z Říma a ze zahraničí. Slouží se tam stará mše sv,
; a studuje tam i hodně Poláků. Nyní se seminář obnovu[ je a rozšiřuje.-Po biskupu Kasperovi z RottenburgStuttgartu v Německu, který bude v Římě,nastoupil
: biskup G.Fúrst/51/,zpřátelený s kard.Ratzingerem.
[ V Rakousku bylo vysvěceno nových 46 kněží,nejvíc
[ z diecézeSt.Poltěn,kde je pravověrný, vzdělaný a
[ statečný biskup Krenn.-V státě Kentucky, byly odstra[ něny-vzdor protestům obyvatel-ze soudních síní tabule
i s 10 přikázáními. Nepřátelé víry se také staví proti
'.veřejnému vystavování jesliček o vánocích.-3;5.2001
[vstoupí v platnost předpisy LS bisk.konference o ka[ tolických universitách a vys.školách. Tyto školy si
• musejí zachovat katolickou tvář a zaměstnávat větši
nou katolíky. Dokument Ex Corde Excelsiar vydala r.
1990 Vatikán. Tato učiliště jsou v ISA po státních
největší, studuje tam asi 670.000 studentů. Nepřáte
lé víry se proti ternu staví.

Vede z Říma do Brindisi. Tou šli křesťané do
Říma, jak víme ze Skutků apoštolských. Zde je*
nejvíc křesťanských katakomb-nejznámější sv.Še
HLAVNÍ CHRÁMYV ŘÍMĚ
se stejnojmenou bazilikou. Od sv.Brigi
V r.1575 stoupnul počet hlavních kostelů v bestiána
ty
víme, že ji navštěvovali i křesťané středově
Římě na sedm. Sedmička je číslo dokonalosti,
ku. Dříve se věřilo, že všichni tam pohřbení
svatosti, proto mělo být sedm kostelů. První křesťané
byli mučednici, ale byl to normální
byly jen dva-sv.Petra a sv.Pavla. Pak přibyl hrob pro židy i křesťany, většinou chudáky, kte
Laterán a Panny Marie Větší. Ted k tanu při ří si nemohli postavit hrobku-mausoleum-nad ze
dali sv. Vavřince za hradbami, sv.šebestia mí a také se nechtěli dát spálit, jako pohanští
na a sv.Jeruzalémského kříže. Tyto tři po Římané. Napřed stačil na hrob povrch země, pak
cházely od dob císaře Konstantina nebo jeho se muselo kopat v sopečném nánosu, někdy vznik
rodiny.
la i čtyři poschodí. Zesnulí tyli pohřbívání po
Pátý hlavní kostel leží na východě, mimo
stranách chodby, jen zahalení do plátna, bez
město-proto se jmenuje sv .Vavřinec za hradba truhly. Místo pak uzavřela-někdy i mramorovámi. Stojí nad hrobem nejoblíbenějšího řím- deska. Kolik je jich tam pohřbeno, nevíme, pro
skího jáhna, sv.Vavřince, kterého r.258
tože ještě zdaleka všechny nejsou vykopány. Od
upálili na žhavém roštu. Proto je zobrazo haduje se, že kolem Říma bylo 50 katakomb. Nejván vždy s roštem v ruce. Ve stejném hrobě zajímavější je zatím sv.Šebestiána, protože v
mají být i kosti jeho"kolegy"prvního mučed jedné místnosti-zvané trielia, jsou na četných
níka, také jáhna - sv.Štěpána z Jeruzaléma, místech vyryta jména apoštolů Petra a Pavla-zřejkam je přinesli v 5.st., aby mohli společně mě se zde uctívali. Kostel nahoře byl napřed za
uctívat oba jáhny. Když se dvoupodlažní
svěcen tamto apoštolům, později přejmenován na
antická bazilika rozpadla, vystavěli si ve sv.Šebestiána. Ten je tam pohřben.
středověku novou, ale primitivnější než byla Dříve byl kostel pětilodní bazilika se sloupy
první. Kostel byl v poslední světové válce kolem, dnes stojí jen prostřední lod a pár an
silně poškozen, vystavěli jej znovu v původ tických sloupů podporuje skromnou předsíň. Krás
ním slohu. Má dosud originální oblouky z 6. ně vyřezávaný strop pochází od kard.Scipione
st., nádhernou románskou křížovou chodbu a Borghese, který nechal r.1609 kostel vystavět.
čtvercovou campanilu-zvonici. V předsíni je Navrhnul jej holandský architekt Jan van Santen,
pohřben papež Damaskus II/+ 1048/, dále ital Římané ho přejmenovali na Vasanzio.
ský státník Alcide de Gasperi/+ 1954/. O
Na Via Appia stojí i malý kostelík se slavným
hrobce Pia IX.se ještě zmíníme.
jménem Quo Vadis. Zde se měl zastavit Petr,když
prchal před pronásledováním v Římě, a potkal
Basilika sv.Šebestiána leží na Via Appia,
Krista. Ptal se:"Kam jdeš, Pane?" Pán odpověděl:
nejstarší dlážděné venkovské silnici, vy
stavěl ji censor Appia r.315 př.Kr. Byl to "Jdu do Říma, abych se tam dal znovu ukřižovat."
starořímský dozorčí úředník„ pqVP poznal, svou slabost a vrátil se zpět.
Legenda praví,že
‘vytištěné stopy
,na místě, patří
«Petrovi. Je tam
skutečně vidět na
mramorové desce
velké mužské sto
py. Nad tím je vy—
:stavěn tento ko
stel Quo vadis.
;V kostele je jen
kopie, původní
deska je ve skří
ní s relikviemi v
ikostele sv.šebes“tiána.
Sedmý kostel je zasvěcen sv.Kříži
Jeruzalémskému, blízko Lateranu,
nad palácem císařovny Heleny. Ta
donesla z Jeruzaléma jednak hlínu,
na které kostel stojí, jednak
větší část kříže. Zázrak s nale
P^oce^í. fe óedmx. hlavním cívtá/ntim v Římě. BKatMtvo jde
zením sv.kříže je zobrazen na
ukázněně od jednoho kostela ke druhému,v kutně,
velké fresce od Antoniazzo Roma
i> piapo^y ,kJbéŽÍ a óvíčkajnc.Na sv-Pettu není ještě kopufe. na z r.asi 1490.

Freska je v apsidě-tj .polokruhovitý výběžek pro oltář.
Relikvie jsou ale v moderní poboční kap
ii - část z kříže, hřeb, dva tmy, tři
kameny z jeskyně narození, sloup bičová
ní a kobka. Uprostřed je velký kus dřevě
né tabule, kterou dal připevnit Pilát
nad hlavou Kristovou s nápisem:Ježíš Na
zaretský, král židovský ve třech řečech.
Tato deska s nápisem-ať pravá či ne-vede nás opět do blízkosti Páně, a to je
asi smysl toho, proč ji věřící ctí.
Bývalo zvykem, v jediný den navštívit
všech sedm hlavních kostelů, pokud mož
no pěšky a na lačno. To bylo skutečně
pokání. Ale šlo se se zpěvy a modlitba
mi, v procesí, ve dne i v noci, se svíč
kami, pochodněmi, korouhvemi, jak je to
na rytině Lafréryho z r.1575. Pouť k sed
mi kostelům už žádal sv.Filip Neri. Týž
rok vzniklo jeho arcibratrstvo Nejsv.
Trojice a nový hospic pro poutníky i
oratorium pro světské kněze- bylo to
společenství, které papež potvrdil.
Krčmě dvou později svatořečených kněžísv.Ignáce a sv.Filipa Neri, byli později
svatořečení tří další kněží, kteří ke
svým slibům—chudoby, čistoty a posluš
nosti-přidali čtvrtý, totiž službu ne
mocným a jako odznak nosili na oděvu ru
dý kříž, s kterým se objevili poprvé na bo
jišti, aby pečovali o zraněné. By to předvoj
Červeného kříže.Sv.KamildeLellis je
ochráncem nemocných a nemoc. personálu.
Sv.rok 1575 měl nesmírný vliv i na poz
dější dobu. Ukázal, jak silná je kato
lická víra, je-li nesena horlivými, zbož
nými katolíky. Církvi prorokoval Luther
smrt - ale byla jen ve mdlobách a velcí
svati ji s pcrnocí Boží vzkřísili ke zdra
vánu, činnému životu. Ovšem nepodařilo
se přivést protestanty zpět do lůna Křis
tovy Církve, spíš se protiklad ještě
zesílil. Řadu století se cesty dělily.
Církevní život byl zase středem katolic
kého života. Navázaly se však znovu svaz
ky s východní částí církve, díky jednot
nému katechismu, přísné výchově a vzdě
lání knězi, jednotný ř.^skv obřad mše
sv.na celém světě, trvaxými r.unciaturami/papežské vyslauectv../ a častějšími
návštěvami knížat. Jako v ranném středo
věku vysílal Řím zase své apoštoly víry
do celého světa a přijímal oslavy všech
národů - jako skutečně Svatý Řím.
E.M.Ju.ng-lngíeššíš:--- Vaš HeÁlíge Jalvt
ín Rom - Gešchíchte u..Gegerw<vti.
V 20.st.zemřelo mučednickou smrtí asi
12.692 katolíků, 2x tolik než v min.století.__________________________________
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České převorství maltézskych rytířů má novou kapi
tulu. Ta má volit m.j.převora. Zvolili i špitálníka, stará se o charitativní činnost řádu. Přijeli
i dva členové řádové vlády z Říma: Fřa Luigi Hoffmann a Albert baron Boeselager.-Národní pouti v 8
Ellwangen. 1.7.se zúčastnil mons. Esterka, světící
biskup z Brna, žije v USA,kde pracoval.--V ĽSAbyl
vysvěcen na kněze Joseph Esau Jaoob/77-vdovec/ve
státé Indiana. Svěcení se zúčastnila spousta příbuz
ných-má 10 vnuků al pravnuka.-CTzarita Internationalis dostala r.1999 v Německu na 108 mil.marek
dvojnásobek proti r. 1998. - V Drážďanech byl. 21.1.
položen základní kánen pro synagogu na místě zniče
né staré synagogy nacisty r.1938. Posvětí se 9.11.
2001. Předseda židovské obce Rcman Konig měl praniu
vu na slavnosti, které se zúčastnil i katolický a
protestantský biskup. V Drážďanech žije jen 260 židů, před pronásledováním jich bylo na 6.000.______
Na katol.univerzitě ve Washingtoně bude teologický
rozhovor mezi židy a katolíky. Kromě o etických
otázkách se bude hovořit o teologických-spása,oběť,
smlouva, vykoupení a odpuštění. Prvního rozhovoru
se zúčastnilo přes 25 katolických a židovských teo
logů a to o odpuštění z židovského a katolického
hlediska. Příští setkání bude v Římě.-Mezinár.so
chařské sympozium v Plazech zahájil 26.6.koncert
dětského sboru Ihrrěváček. Sympozia se zúčastnilo
35 sochařů z 19 zemí. Zahájil je biskup Radkovský.
Ve svém pravidelném setkání 22.-25. 6 v Římě se za
bývali gener.sekretáři evropských BK budoucností
křesťanství a katolické Církve v Evropě. Naši vlast
zastupoval P.Dr. Karel Simandi. Příští setkání bude
21.-25. 6.2001 v Praze. -25.6.skončil v Římě 47.Svě
tový Eucharistický kongres.Sv.Otec mluvil o význa-mu Krista v podobě chleba a vína pro naši spásu.
"V eucharistickém tajemství chce být Zmrtvýchvstalý
Kristus přítomen mezi lidmi."-14.června se konaly
v Polsku bohoslužby na památku prvního transportu
vězňů do Osvětimy-827 Poláků. Původně byl tábor pro
vyhlazování polské elity, intelektuálů, politiků a
zástupců Církve. Později se stal se sousedním Birkenau střediskem k vyhlazování asi miliónu Židů aj.
V Kazachstanu organizovala Církev I.veřejnou akci
k Jubilejnímu roku a to 23.-25.6. Bylo tam přes
3500 katolíků ze země-patřívala k SSSR-i ze soused
ních zemí. Vše se konalo v Karagandě. V katedrále,
na hřbitově i na území gulaku se daly získat odpust
ky. Z 16 mil.obyvatel je tan 310.000 katolíků.____
Na výstavě EXPO 2000 v Hannoveru vystavoval i Vati
kán umělecké předměty, fotografie a hl.mandylion
ze 6.st.s obrazem Krista na šátku, který patří pa
pežské kapli Redemptoris Mater a dosud nikdy vysta
ven nebyL-M Nových Hradech se konalo od 31.5.do
4.6.zasedání evropské skupiny pro katechezi mládeže
Bylo tam 15 odborníků. Téma: Otázky odborného a duchovního profilu učitele náboženství a katechety.
V Paoově byla prodejní výstava"Charita pomáhá-pomáhejte s námi. Trvala do 26. 6.___________________

v poslední chvilce

Skupina mužů, vystěhovalou, jde nynř-v polovi
né min.stoletŕna západ za zlatém. Jsou mezi
nimi tři Švýcaři, sourozenci z Melsu, jeden z
nich je autorem těchto mimořádně inteligentně
psaných dopisu. Jdou pustou poušti", bez vody

Anž strom, ani skála - nic na obzoru, a už by
lo poledne. Jen vlny pisku a kameni. Voda se
pomalu blížila ke dnu bečky. Slunce nám hnalo
horko do tváře, jako kdybychom procházeli vře
lými kamny. Spolu jsme už skoro nemluvili. Jak
to můžeme dal vydržet? Sotva. Náhle se v dálce
objevil černý bod. Co to asi je? Strom a snad a
trýskajici pramének u něho? Bohu diky a chvála
Avšak brzo se začal bod pohybovat a ukázalo se
že je to člověk, který vedl na provaze mulu a
na té někdo seděl. Asi sto kroku od nás začal
muž volat:"Vodu, pro Boha vodu!" Jako my byl
už u konce svých sil. la nim se potácelo zví
ře se svěšenou hlavou, chřipi skoro u pisku,ja
ko kdyby chtělo zvětřit vodu. Na něm byl přivá
zán chlapec, s hlavou na prsou, paže visící po
dél boku, mohlo mu být asi deset let.
"Pro Krista Pána, dejte mému, chlapci aspoň
kapku vody, umírá," vyšlo z vyschlých úst nové
ho příchozího. "Tři dolary dám za jedinou kap
ku vody, ne pro mne, ale pro mého synka,"uká
zal na němého jezdce. Naše zásoba vody byla už
skoro na dně:, ale trochu vody mohlo chlapcův
život zachránit. Nepohnaly nás tři dolary, ne,
ale žalostný pohled na ty ubožáky, nezištná,
dojemná prosba otcova, který se domníval, že
jen na nás záleží, rozhodnout o životě a smrti
jeho dítěte. Dali jsme mu poslední pohár vody.
Vzal jej chvějícíma se rukama, velíce opatrné,
jako kdybychom mu svěřili největší poklad svě
ta a opatrně se přiblížit k chlapci, aby ani
kapka drahocené tekutiny, kterou nemohl zlatém
zaplatit, se nevylila. Pak namočit ukazováček
do vody a potřel jí napřed rty nehybně a ospa
le sedícího chlapce. Pak mu potřel jazyk a
patro. Nechtěli jsme promarnil ani chvilku ča
su, ale přece jsme se zdrželi a přihlíželi to
muto dramatu.
Pak držel otec pohár u rtu svého synka. Tak za
čal sotva znatelně polykat-tak zlé to už s ním
bylo. A přece jícen pomatu pronikala vlhkost a\
to mu vlévalo do žit trochu živoa. Otevřel oči ;
a snažil se na nás pohlédnout. Hned pochopil, ;
že jsme jeho dobrodinci, ale byl příliš slabý,;
než aby nám mohl poděkovat, lato dojemně deko-;
val jeho otec. Sám měl také
;
žízeň. Chtěl plakat, ale
poušt vysušila jeho slzy.
Museli jsme pokračovat
v cestě. Naše postavení
bylo hodné neutěšené, ale
přece jsme měli víc naděje
v přirovnání k těm, kteří
jeli na východ. Bylí jsme asi
uprostřed pouště,, počítání mí
lí jsme se už dávno vzdali. Nemohli

jsme se rozhodnout, máte-li otce se synem po
hnout, aby se ó námi vrátili na východ nebo
máme-li se rozdělit a táhnout na razné strany
Protože výhled na obé strany byť stejné zlý,
rozhodli jsme se, nechat je jít na východ,ja
ko šli dosud. Muž doufal, že se setkají se ty
stejnou karavanou jako je naše a od ni dosta
ne trochu vody, aby se živl dostali na konec
pouště. My měli u sebe už jen láhev s octem
a tu jsme pak večer vypili.
S přáním, "At vás Buh chrání"jsme se rozlou
čili. Jestli se oba dostali k cíli, to jsme
se nikdy nedovědění. Aóž se dobrý BŮh nad ni
mi smiloval a padli do písku, kde usnuli a
tak byli osvobozeni od pozemského utrpení.

Hnali, jsme koně až do posledních sil, nebol
jen konec pouště nás mohl zachránit.
Když se začalo stmívat, vypili jsme poslední
kapku octa. Krásný, velký pes, který nás věr
ně celou cestu doprovázet a hlídal, zahynul
žízní, la stálého vytí začal v písku hrabat,
jako kdyby chtěl najít vodu. Konečně zůstal
pozadu a jiná společnost, která Šla několik
dní za námi, ho našla mrtvého.
Už se poíádně setmělo a potřebovali jsme si
odpočinout. Celou minulou noc jsme spěchali a
pak celý den - nechtěli jsme už jít, ani jsme
nemohli, protože nám záleželo i na tom, aby
chom i zvířata udrželi pří životě. \Je vřelém
písku jsme si asi hodinu odpočinuli, pak jsme
se zase zvedli a na bolavých nohou jsme se
potáceli dál. Jestli vydržíme tuto noc a dru
hý den do oběda, pak bychom bylí na konci,
pouště.
Tu se před námc objevilo, as i padesát krokuv temnotě strašidlo. Nejdřív jsme se leklí,
už 36 hodin jsme nikoho neviděli, jen azurové
nebe a šedivý písek. Přišli jsme bliž a uká
zalo se, že je to tříramenný, asi osm metru
vysoký kaktus.
Neřekl nám někdo, že tato rostlina je někdy
záchranou pro žíznivé? Nemaže se nařinout
kaktus nebo jeho výhonek či co to vlastně je,
a trochu se osvěžit jeho vnitřní vlhkostí?
Rychle jsme se připotáceli ke kaktusu. Nesta
rali jsme se o pul tuctu chřestýšů, kteří mě
li u paty rostliny hnízdo. Když pozorovali,
že se blížíme, začali chřestit, laútočili
jsme na ně našimi koženými holinkami rozšla
pali je na omáčku. Pak jsme sekerou udělali
díry do asi stopu tlustého kmenu, takže jsme
se dostali dovnitř, kde byla měkká a vlhká
dužnina a tu jsme nožem vydlabali. Sekerou
jsme odstranili bodliny a znovu vytesali dal
ší otvory, takže dužnina se dostala ven
a ta nám poskytla dost pití.
Když jsme se osvěžili, kaktus
jsme doslova rozsekali a
nechali koně, aby to ohry
zali, osvěžili se a nepad
li vyčerpáním.
Pak jsme celé míle už žád
ný kaktus neviděli.

PÉČE O NEJMENŠÍ
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•Sv.Otec uspořádal 15. 6.obed před aulou Pavla VI.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PÉČE 0 MALÉ DĚTI.
pro 200 hladových a bezdomovou. Něco podobného
1. Nedejte své dítě v prvních třech letech
\se konalo v únoru a v březnu blůzko bazilik sv.
bez nalévavé nutnosti do cizích rukou.Otec liana v Lateráně, sv.Pavla před hradbami a P.Maprarodiče, starší sourozenci nebo jiné v "•rie Větší, Chudé jedli se sv. Otcem, přisluhovali"
domácnosti trvale žijící osoby mohou pře ’ bohoslovci, jídlo bylo od St.Egidio a Casa. | Q
chodně převzít péči o malé dítě, ale ne za Li.6.se zúčastnilo na 40.'OOO osob výročních slavcenu, že se v období kojení náhle přeruší. hostí v Římě-byli to emigranti a lidé na cestách
Pozdější správné sociální chování potřebu Konaly se na nám.sv.Petra a zástupci uprchlíků
je zpočátku nepřerušenou vazbu jen na jed předali sv.Otci výroční chartu práv uprchlíků.
nu osobu. Od přírody je k tanu vyhlédnuta •Od l.do 4. 6. se konalo v Římě setkáni novinářů,
matka. Jednoroční přerušení zaměstnání mi ‘k.teřl se intenzivně zabývali posláním zaměstnánmo dům je proto důležitým krokem pro větší \ců medii. St.Otec promluvil o tom, ze se žurna
duševní zdraví. Kolektivní péče v jeslích listé mají držet pravdy a svobody.-Mezi. Jeri
chem a Jeruzalémem se našly zbytky 1200 r.staré
se stálou změnou pečovatelů je naprosto
ho komplexu budov s kostelem ,s křtitelnicí a vodnevhodná.
2. Při přijetí do nemocnice nedejte své dítě hím systémem pro lidi a zvířata, zřejmě se tam
nikdy bez doprovodu jemu známé osoby. S ba konaly poutě.-Rakouský učitel zahájil v chudé
toletem se nechte přijmout společně s ním. •škole v Guatemale-City vyučováni děti Mayů a
3. Nedejte své dítě do mateřské školky dříve, různé sociální projekty. Střední Amerikou otřá
sají války a přírodní pohromy.-US institut pro
dokud to nedovede pochopit a přijmout.
4. Musí-li pro těžkou nemoc matka do nemocni ^Lékařství zjistil, že nečitelnost písma lékařů
ce, má malé dítě zůstat v opatrování jemu ha receptech zaviní ročně až 100.000 smrtí.Kli
známé osoby a nejlépe v dcmácíim prostředí. nika v Los Angeles zahájila kurzy pro lékaře k
5. Na nevyhnutelné cesty berte dítě s sebou, •zlepšení jejich písma.-Z Nepálu bylo vykázáno
•10 křesťanských misionářů pod záminkou, že mají
ale pamatujte, že hlavně v prvních třech
letech nutně potřebuje nějaký čas nerušený problémy s vízy.-Štrasburský parlament povolil
klid a ochranu před zvýšeným hlukem/např. ye městě stavbu dvou mešit a uhradí 10% výdajů
pa stavbu. Občanská strana proti mešitám protes
před stále hrajícím televizorem/.
6. Vynechejte až do třetího roku nepřirozené /tovala, mohou nastat nesnáze s muslimskými fun
výchovné metody. Výchova k čistotě se po damentalisty. Také muslimové nejsou se stavbou
daří bez drezúry, když je vyviň mozku tak jednotní.-Biskup A.Grab vysvětil v Churu dva
'kněze a dva jáhny. Napomenul kněze, aby slouži
daleko, že dítě pochody může pochopit.
7. Výchovu k poslušnosti cmezte v té době na li denně mši sv. a byli vždy ochotni vyslech
opatření, která jsou nutná k ochraně živo nout zpověd věřících.-Na základě zkoumání 600
ta dítěte - nůž, vidlička, nůžky, světloap mladistvých v Britské Kolumbii-Kanada varoval
badatel Brent Staffort na univerzitě před suro
8. Přizpůsobte příjem potravy chuti dítěte,
vými hrami. Zjistil, že tyto surovosti v televi
ne naopak.
zi a jinde vyvolávají pak surovost u dětí,Až do čtvrtého roku dítěte neberte žádné za ’Dnes je na světě 27 válek,v Liberii/150.000/
městnání, které byste nemohla vykonávat doma mrtvých, v Angole/půl miliónu/v Turecku/37.000/
pokud nemáte k dizpozici nějakou velice blíz v Sri Laňce/ 60.000/ .Tak od II. svět .války zahynukou příbuznou. Nejste-li finančně zajištěná, ’■lo 20 mil.osob-hl.civilistů.-Australský časopis
požádejte' raději o sociální podporu. Odlučte uveřejnil zprávu, že v zemi osleplo 20% osob ná
se od dítěte a jděte pracovat, až když dítě sledkem kouření .—Polovina malých děti v Africe
snáší kolektivní výchovu.
i je nakažena virem AIDS. V Japonsku vzrostl o
Optimální je, může-li dítě vyrůstat v
) 20% počet týraných dětí. Příčina jsou většiochraně rodiny se sou
t ( nou přetížené matky, které musej í někdy vychorozenci a s
/vávat děti samy. Také hodně dětí zahyne v by
rodiči, na
tě či od auta, (řad chce zesílit svůj nátlak a
vzájem se
péči o tyto děti a volat rodiče k odpovědnosti.
milujícími,
Záp. Indii operovali nemocnou krávu a našli ji
také v poza
v žaludku 45 kg plastikových tašek, kusy
dí stojícími
q látek, kokosových slupek, drátů a šroubů.
ochotnými
Krávy tam žiji většinou na ulict, živl se
prarodiči.
odpadem a sežerou všechno. — Francouzská teLdevize, přenášela nedělní mši sv.od Pražské
CH.MEVES:
ho Jezulátka. Sloužil ji arcib.VLk.- Hospo
Palčivé
„ (
dářský vývoj v USA se stále zvyšuje, i když ceotázky dneška
ny výrobků stoupají také.

VIDĚLA JSEM ĎÁBLA!
Karin Millerová vyrostla v šťastné rodině.
V Portlandu v Oregonu/USA/. Je hezká,oblí
bená, nadaná žákyně a sportovkyně.R. 1980
se na vyšší škole specializovala na poli
tickou vědu-je to první stupeň ke studiu
práv, /kle pak...
Ještě v koleji se zamilovala do bohatého
muže, o 20 let staršího s dvěma dětmi. Po
svatbě jí nabídl kokain. Karin přijala,
chtěla se dostat do vyšších kruhů. Sotva
vdechla stéblem prášek, dostavily se první
účinky. Byla plná sebevědomí a síly.
Když jej vdechla, uvolnila se vlhká nosní
kůže. Skrze ni vklouzly kokainové molekuly
a zaplavily oběh krve. V mozku narazily na
překážku, která nepropouští škodliviny, to
tiž kokain, kofein a nikotin. Její vzruše
ni trvalo 20 min., kokain se však usadil v
její psýché. Ochotně přijala od Tobyho dal
šl dávku. Pak šňupala kokain každý večer.
Její sexuální zážitek překonával hranice.
Hluboko v mozku je"zvlřecl"oblast, kromě
citových vzruchů šiří i instinkty, důleži
té k přežitl-jldlo, vyhýbáni se nebezpečí
ap. Tento systém je spojen s oblasti moz
ku, vyvolávající pocit blaženosti. Ale ko
kain se drží krátce, i když působí okamži
tě. Laboratorní zvířata si nevšímají pak
žrádla a pářeni, chtějí jen drogu. Konečně
začnou mozkové okruhy bláznit a nastane
smrt. To ovšem Karin nevěděla.
Po řadě měsíců už nešňupala kokain pro le
graci, potřebovala jej. Brala jej ráno a
mohla celý den pracovat. Večer se uvolnila
Namlouvala si, že droze nepropadla a že
může kdykoliv přestat. Náruživci si pícha
jí drogu na ulicích, ale ne ona.
Karinin mozek drží při životě na 10 mi
liard buněk tzv.neuronů; řidl myšlenky a
city. Když neuron přijme vjem od některé
ho z pěti smyslů, "zapálí" to a maličké
elektrické znamení pomoci rozvětvené sítě
posílá přijatý neuron na další. Mezi neuro
ny je nepatrná mezera, tzv. synapsen, elekt
rické znamení nemůže tuto mezeru přeskočit.
Uvolni však chemikálie, které poselství
přinesou. Jedním z mnoha set zprostředkova
telů neuronu v mozku je dopamin. Poruchy
v hospodařeni s dopaminem se vyskytuji u
duševně chorých/schisofrenie/nebo poruchy
pohybu/Parkinsonova choroba/. Jsou to ná
sledky nízkého dopaminového obrazu. V nor
málním mozku vede molekulárnl"pumpa"přebytečný dopamin k pozdější potřebě zpět do
vysílajícího neuronu. Odbornici se domnívá
ji, že kokain tuto "pumpu"zacpe a dopamin
nemůže proudit zpět.

Pak má mozek víc dopaminu, než spotrebu je.Neuro
nové chemikálie zůstávají v synapsyapovzbuzu.il
zase neurony. To dávalo Karin pocit blaženosti*^
Za rok čichala Karin denně gram kokainu za 140 d.
Měla pocit nepřemožitelnosti. Střídala se nesmír
ná aktivita a těžké poruchy spánku. Často se pře
la s Tobym, podezřívala ho, že si tajně ubírá ko
kain z její části. Pracovala jako model, koupila
si noční klub. Když výdělek nestačil, vzala siz
peněz na studium. Nikdo-ani Karin-netušili, jak
je závislá na jedu. Při studiu dostávala dobré
známky, pečovala o Tobyho děti a o domácnost. Na
mlouvala si, že nikdy nebyl její život krásnější
ale její osobnost upadala pcmalu do zmatku. Zdá
lo se jí, že slyší sirénu, schovávala se do skří
ně a čekala na policii. Začátkem druhého roku za
čala hubnout a ráno byly na podušce rudé skvrnykrev z nosu.
Krevní cévy se scvrkly a bránily oběhu krve. Kůže
v nose pro nedostatek potravy se scvŕkala také.
Odumřelá tkáň odpadala, na podušce zůstaly skvr
ny. U mnoha koksařů odumře tolik tkáně, že v nos
ní přepážce vzniknou díry. V kostech se mohou
tvořit vředy, nemocný nic necítí, protože droga
působí i silné místní umrtveni. Kokain působí i
ztrátu chutě k jídlu.
Proti krvácení z nosu dostala prostředek k pro
čištění. Toby dokázal při použití prchavého pro
středku kokain profiltrovat, takže vznikl skoro
stoprocentní kokain. Ten se kouří a Karinin nos
si odpočinul. Toby jí dal kokain v dýmce, tvrdý
jako kámen, zadýmala a mozek byl zase"hight". V
noci nemohla dýchat, jakoby jí seděl na prsou
slon. Toby ji ujistil, že to brzo pcmine.
Čistý kokain přivedl sice Karin"hight", ale
srdeční svaly začaly pracovat nepravidelně. Zú
žily se cévy, chyběl ji kyslík. Srdce nedostat
kem kyslíku nemohlo rychle krev pumpovat, navr
šila se v plicích. Dýchalo se ji těžce, bolesně,
nemocný se pomalu udusí a je tu nebezpečí infakttu. Karin měla štěstí, cítila jen bolest na prsou.
S námahou dokončila studium, ale ke studiu práv
se nepřihlásila-důležitější byl kokain, za nějž
vydala všechny peníze na studium. Toby a Karin
se hádali. Dvakrát utekla Karin do útulku pro
ženy, ale kokain ji přilákal zpět. Soused se ob
rátil na policii, která poslala děti k jejích
rodné matce. Karin ztratila rodinu i přátele.
Otec zemřel na infarkt-rád pil-matka a sestra
ztratily naději. Hovořily o jejím pohřbu.Karin
už brala tři a půl gr. čistého kokainu denně-za
500 dol. To její náruživosti nestačilo. Vstoupi
la do antikvariátu svého dodavatele, pod zámin
kou, kterou obchod zastíral prodávání kokainu a
praní peněz. Ročně vydělala 50.000 dol.,za pení
ze si koupila kokain. Pak se opíjela, alkohol ji
vzpružil. Brala i silné uklidňující prostředky
a zase víc kokainu. Byl to pekelný kruh.

Když přestal kokain působit, kleslo v je ’.začala silně kašlat. Na bradě a v krku jí širnrajím mozku zrcadlo dopaminu, nastala hlubo Jlo. Síla drogy ji často přinutila na kolena. 12
ká deprese. Běžné doplní mozek dopamin z
\Svědění bylo vedlejším účinkem menší mrtvičky,časbílkoviny v potravě, ale u kokainistů se
\té u kokainistů. Jed poničil důležité části tela,
rychle dopamin vyčerpá, jednak spatnou vý [neurony vyvolávaly bouře v mozku. Plice, plné te
živou, jednak zamezuje kokain mechanismu, kutiny, špatné fungovaly, těžce dýchala, kašlala,
který prostřednictvím ústředního nervového )aby si uvolnila průdušky.
systému vede k zpětné potřebě. Alkohol a ’Nejhorší byly přeludy. Opatřila si zlého psa a resilné uklidňující prostředky potlačuji čin ’volver. šest let byla závislá na jedu. Ztratila
nost ústředního nervového systému, takže ’všechno, Toby spáchal sebevraždu, úřad pro mládež
následky nedostatku dopaminu mohou zmírnit Jdal dítě kadopci. Čtyřikrát ji zadrželi pro opilale jen dočasně. Alkohol a tabletky zvyšu ’ství u volantu, dvakrát v souvislosti s drogami.
ji touhu po kokainu.
’16. srpna 1988 jí bylo 27 let. Její spolubydlící
Začala jí svědit pleť. I 12 x denně se
>zorganizovala v restauraci párty. Karin řekla, že
sprchovala. Dostala halucinace, nad hlavou Ípříjde později, šla do koupelny, zavřela dveře a
se jí vznášela žena bez těla, s rudými via ’postavila před ně židli-bála se démonů, cítila,že
sy a temnými očními důlky; pak se ukázalo ’přicházejí podlahou i vanou. Vtáhla silně kokain.
údolí stínů, tak nesnesitelné, že se Karin ’Srdce se rozbušilo, vše kolem ní se točilo a
dvakrát pokusila o sebevraždu. Jednou vypi- ’upadla přes okraj vany. Omdlela. Vzpamatovala se,
la litr whisky a vzala plnou hrst tabletek jdovlekla se k posteli, vytočila číslo přítelkyně,
proti bolestem a uklidnění. Jindy polkla ’vykřikla o pomoc a zase omdlela.
několik prostředků proti bolestem, musela \její teplota stoupla na 40 . Mozkové vlny hrály
být šest dní na dialysovém přístroji, až \jako bláznivé, vzplanuly v nich milióny buněk,údy
se ledviny vzpamatovaly. Kokain už nevyvo >s sebou cukaly, jedna céva v mozku, zúžená kokailával nadšení, ale přechodné vzrušení. Je >nem, se uvolnila a sraženina v ní zavinila, že nejí touha po kokainu přerostla zájem o jíd \dostal mozek krev. Mrtvička! Neurony, které měly
lo, sex, rodiny, povolání. Chvěla se, trha- [kontrolovat svaly, ve vteřině odumřely, Karinina
la s sebou, vrhla. Když požívání omezila, [brada klesla, levá ruka a noha už neposlouchaly.
tělo volalo po víc.
řestala dýchat. Vyčerpané srdce tlouklo tak ne
Její přeludy vyvolávala kokainová psychóza.1- pravidelně, že nemohlo pumpovat krev do těla. Ne
Období, kdy při omámeni kokainem vzala při-1 věděla o tom. Klinicky byla mrtvá.- V sanitce za
liš mnoho dopaminu, plul její mozek v sy- účali sanitáři s umělým dýcháním, pomocí defibrátonapsy a hnal ji k šílenství. Drogou podní )ru se roztepalo srdce a objevily se známky života.
cené nervové vlny~ hlásily. mozku falešné ’Probudila se v nemocnici s dýchací trubičkou v
vjemy. A svěděnl-hrozné svěděni. Kdykoliv ’krku. Lékař na záchraně stanici jí řekl, jaký je
vliv kokainu ustane, klesne obraz dopaminu. ’div, že mrtvičku-zaviněnou kokainem-přežila. Byla
mozkové buňky nemohou dopamin nahradit. Ko Jochrnulá. V pojízdném křesle ji pustili domů. Kanečně měla tak málo neuronů, že ani kokain ’rin se odhodlala, nestrávit zbytek života jako
nemohl vyvolat pocit blaženosti. Nastala ’invalida. Sestra ji vozila na rehabilitační stanihluboká deprese.
>ci, o vánocích už chodila o berlích. Ještě jednou
Nadlidskou vůlí se pokusila o smíření s To- ’podlehla lákání jedu. Jeden host na párty jí nabym-chtěla dítě. Ale ve čtvrtém měsíci tě ’bídl kokainovou dýmku."Snad to mohu jednou zkusit'.
hotenství zjistila, že úplně propadla náru ’Zhluboka nadechla-dostala závrať, kterou dobře
živosti a měla o dítě strach. Nastěhovala ’znala. Vtáhla ještě jednou__ Sedm dní zůstala v
se k přítelkyni, pila a brala kokain. Při [pokoji, ostatní odešli. 0 tamto týdnu nic nevědě
porodních bolestech jí napadlo, že dítě
la. Nejedla, nemyla se a při pohledu do zrcadla
může být poškozené. "Bože, prosím, ať je [se zděsila. Uvědomila si, že je konec s kokainem,
normální. Přísahám, že už kokain brát nebu Is alkoholem, uklidňujícími prostředky a jiným chedu'.' - Včas se narodil zdravý chlapec, do- [ ickým krámem. Ztratila šest let života, rodinu,
stal jméno Jošua. Na slib Bohu zapomněla, | 1200.000 dol.,dosáhla vrcholku zkázy. - Za tři dny
už v porodnici začala šňupat kokain. Řvala! ’se dostala do styku s anonymní skupinou. Přihlási
na dítě, když plakalo, zapomínala na něj, ! la se do nemocnice, aby ji zbavili jedu. Za 14dní
když bylo tiše. V práci měla přeludy. Po- i [se vrátila, vytrvale pokračovala v léčení a za 9
dezřívala spolupracovníka,že zaviní poli- 1 lěsíců mohla zvednout ochrnulou rukou šálek k
cejní razii. Konečně se práce vzdala. Jen jústům. Po 16ti měsících šla pár kroků bez berže pro svou neřest potřebovala peníze. Ku- ,lí. S tělem se uzdravila duše. Stýkala se s jinýplíř, také postižený-jí pomohl. Stala se
i uzdravenými-odolala lákání kokainu.
prostitutkou-oficielně"společnicí,,' která >Dnes vede kancelář ve finančním středisku, působí
doprovázela boháče na párty. Kokain dávno ’normálně, ale kokain jí vtiskl nesmazatelou pečeť.
utlumil její radost ze sexu-dělala to jen ’Levá noha je slabší, poškozený mozek vyvolává tu
pro peníze, při poslední dýmce
[a tam záchvaty, v paměti se rozevírají mezery.

Týdny, ba měsíce, si na nic nevzpomene. A touží po dítěti.
Dnes je tři roky"čistá". Ví, že stačí chvilička nepozornosti, a netvor se vrátí. Je smutná,
ale má naději a novou víru. Provdala se za Štěpána, také uzdraveného kokainistů, a když se
jí zmocní tíseň, muž jí přinese růže. Ve skupině si vzájemně pomáhají, má naději.
Její historie není jedinečná. Ale má odvahu a je připravená, sdělit své zkušenosti jiným'
"Kokain je velká lež", říká,"slibuje ráj, pak všechno zničí. Viděla jsem ďábla, přišel ke
mně v malé trubičce.
per
Emily D 'Aulairová. Zkráceno.

LÁSKA NEBO M ILKOVÁNÍ ???????
Dívky obvykle nehledají u chlapců sex,ale zdů
razňují citovou stránku, (iělyby rády někoho,
s kým by mohly o všem mluvit, u něhož by se c‘í
tily bezpečné. U chlapců hraje menší roli pří
chylnost, na prvním místě stojí sexualita a do
postele jdou s dívkou i bez lásky,bez citu.
Časopis REPORT uveřejňuje statistiku.70% chlap
ců chce hlavně sex, 16% udalo zvědavost nebo
cit jako předmět prvního sexuálního styku.
U děvčat vede i prvnímu sexuálnímu styku cit.
Sexuální pud u chlapců vzniká v dospívání, u
dívek není sexualita tak dôležitá.Výjimky po
tvrzují pravidlo. Neznamená to, že muži jsou
horší než ženy. Pud je v mužích vrozený. Rozhc
dující pro charakter je však vědami odpověd
nosti a ovládání se.
Xfétšina dívek podvědomě cítí, že sexuálita má
smysl jen když je výrazem lásky a ne oddání se
pudu. Tělesná oddanost splývá u nich s duševní
oddaností. Žena nedává jen část sebe, ale mílu
je celým srdcem, celou bytostí. Sexuální spo
jení znamená pro ženu:Chci navždy patřit tobě.
Proto má tělesné oddání pro ně zároveň obklo
pené milujícím vztahem, které cítí žena jako
věrnost. Jediné lidské spojení je proto u ní
ospravedlněné jen v manželství.
Ani si často dívka neuvědomuje, že blízké přá
telství vede к manželství, v podvědomí uvažu
je, jestli by mohl být tento přítel"mužem je
jího života"a víc než o sex se zajímá o man
želství.
Znáte snad příslostí, v němž se tato touha
skrývá: v prvním polibku už plete oděv pro
děťátko. •
Tedy se to dá vyjádžit: dívka se oddává, pro
tože miluje, chlapec, protože je smyslný.
ТОША PO VĚRNOSTI A MANŽELSTVÍ.
Ženská lékařka Dr.A.Hušsleinová píše v knize
Láska, manželství, rodičovství:"Pro duchovně
zdravé, přirozeně cítící ženy se nedá sexuali
ta a láska oddělit, proto se může sexualita
vbudovat jen do manželství."
Vzdor volnosti dnešní společnosti zůstává v
podstatě u normální dívky přání po trvalém
spojení, po domově, rodině a dítěti. Má vroze
ný cit pro to, že jen v manželští může být
jistá důvěra, společenská úcta a odpovědnost.

Lékařka se ptala mladých mužů a v závěru zjis
tila, že skoro 80% jich souhlasí bez sexem
ne z lásky. U dívek je to úplně opačné. "Je
pravda, že většina dívek nenachází uspokojení a
štěstí jen ve vtahu, který usiloje jen o sexuál
ní spojení dvou lidí."
V jiném časopise 84% žen chtějí s mužem, kte
rého milují, žít celý život. 96% chce trvale
milovat jen jednoho. Píše to liberální časopis
tedy ne odborný, laický nebo náboženský - u
těch jsou čísla ještě větší.
K POZNÁNÍ DVOU MLADÝH NEVEDE ŽÁDNÁ CESTA,
než v jednom celoživotní manželství s jedním
partnerem. Je to jen láska a věrnost. K tomu
tíhne i muž,ale když už jsou mladá leta za ním
I potom méně intenzivně než žena.
Z nesčetných dopisů, které docházejí do našeno časopisu na téma láska, vyjímáme dva, které
vyjadřují mínění většiny čtenářek.
"Jsem přesvědčená o tom, že se mu oddám teprve
vlně, když vím, že toto oddání bude trvat ce
lý život a druhý bude stále říkat slovo ANO! "
"Pro mne je tělesné spojení největší důkaz
lásky, který se nedá srovnat s žádným jiným da
rem světa. Nemohu konečně dát sama víc, než
sebe, s tělem a duší. Proto chci čekat s tě
lesnou láskou až v manželství. "
KCMMMIT, časopis pro katolickou mládež.
Pro děti vyrobila firma Dr.Libor Boteka,Za
hřbitovem 124.,CZ-725 28 Ostrava-Hošňálkovice
skládací stavebnici římských bazilik.Je pro
děti nad 3 r. historie a popis v různých jazy
cích. Vyžádejte si nabídku.-Arcib.z Kinshasy,
kard.Etsou-Nzobi Bamungwabi vyzval Evropu, aby
zastavila dodávku zbrani do Afriky. Např. v
Ruandě nebo JJgandě neni zbrojni průmysl, boju
je se zahranicnimi zbraněmi.-ýíezi. r.1990-1 999
bylo v Saudské Arábii popraveno na 767 osob.
Často odsouzenci nevědí, zač jsou odsouzeni,
protože na základě svého přiznání, psaného v
-arabštině, které odsouzenec nerozumí, mohou
-vlastnoručně podepsat rozsudek smrti.-Novinář' štvi je v jistém smyslu "posvátná služba"proto
se nemá ji autoři divat jen na zisk,ale museji
\si uvědomit, že máji v ruce mocný prostředek
\k dobru společnosti a neuchylovat se ke lžim.
\To řekl sv.Otec na sjezdu novinářů.

zaťatých mohamedánů,tím mocněji jej pudila
touha po mučednictví, na které se připra
voval mnoha úkony, aby na veřejném shro
V 18.st.přicházeli do Číny jezuitští .
máždění svých nepřátel obhájil správnost
misionáři. Setkávali se s četnými obtísvého odpadu nejen pádnými důvody, nýbrž
mi, ale vytrvali. P.Josef Koláček, T.J.
i svou krví. Svátečně oděn vstoupil smě
shromáždil listy, které tehdy psali čeští
le do Ly-pai-fu, neboli do mohamedánské meši
misionáři různým osobnostem do Evropy, ta
ty a zcela klidně vyslechl příkré pokárání
ké dobrodincům čínských misií, hl.šlechtě.
kněze, který ho obvinil z těžké urážky Boha,
Dovolujeme si uveřejnit část dlouhého listu
P. Floriana BAHRA,Marii Terezii Fuggerové, hra !když pohrdl zákonem velkého proroka, a velmi
Jhorlivě ho napomínal k brzké nápravě jeho haneb
běnce z Wellenburgu, z 19.listopadu 1743.
[né chyby. Nakonec začal vážným hlásám mluvit:
". . .Jako v Evropě_, tak také v této čínské ří t Nemohu popírat to, že jsem urážel Boží Velebnost
ši je to něco mimořádného, když se obrátí na » těžkými hříchy, kterých jsem se dopouštěl ve 1A
křesťanskou víru mohamedán, kterých je tu mno » svém předchozím bludu ze zaslepenosti. Nyní,
ho./V Pekingu/.Bezuzná svoboda, s jakou se ta>když pozvolna poznávám světlo pravé víry, toho
to nečistá sekta oddává veškeré chlípnosti,je * tím upřímněji lituji, čím opravdověji jsem rozčástečně zdržuje před přijetím tak umírněné [ hodnut začít nový a lepší život.- Víra, kterou
počestnosti našeho křesťanství a na druhé stra \jsem přijal nikým nenucen, pohnut svých svědoně je odrazuje neobyčejná nenávist přívrženců }mím, má pro mě větší cenu než všechno ostatní,
Mohameda, s jakou neúprosně pronásledují ty, »a spíše opustím tento život než křesťanství.
kteří se odkloní od bludného učení falešného \Dobře vím, že jsem kvůli tomu na sebe přivolal
proroka. Vůči nám, křesťanům,ji tak neprojevu ► všechnu vaši nenávist a nevoli a snad i odsouze
jí, žijí s námi mnohem pokojněji než
ní na smrt, avšak vězte také vy,
v jiných částech světa. Odpad je u
pro mne není nic víc žádoucí, než
nich považován za nesmírnou mrzkost,
abych mohl víru v Krista podepsat svou
která zasluhuje smrt a žádným jiným
krví. Budu zavázán vděčností tomu, kdo
způsobem nemůže být dostatečně potres
mě násilnou časnou smrtí pošle do věč
tána. Těm, kteří pohrdli jejich ví
ného života." Nato se třikrát uklonil
rou, nastražují tisíce pastí, aby je
až k zemi před knězem a stejně i před
dostali do své moci a v naprosté ti
shromážděním a očekával, kdo na něho
chosti je odstranili.
první vloží zásilnickou ruku.
NAVZDORY TCMU JE TO JEDEN MOHAMEDÁN
JENCMŽE TATO VELKODUŠNÁ STATEČNOST
SKY MLÁDENEC, kterého nemohla déle zavšechny tak odzbrojila, že odložili
držet ani žádostivost hanebných neřestí,
[klacky, kterými ho chtěli ubít k smrti,a propusani strach z nadcházejícího pronásledování,
[tili ho nezraněného ze svého shromáždění. Žádný
takže podal ruku mocným podnětům Boží milosti [z nich nechtěl mít podíl na jeho smrti a říkali
a veřejně se přiznal ke křesťanské víře. Po
!"Jako bychom mu otevřeli vstup do ráje tím, že
přijetí křtu se připravoval na smrt, kterou \by vytrpěl smrt kvůli své víře, tak bychom si
chtěl snést pro přijatou víru od svých býva \my otevřeli brány do pekla."
lých souvěrců, kteří se ho všude snažili lsti 'pro dvě pohanská děvčata byl příčinou
vě zbavit života.
;k jejich obrácení pekelný duch.
Myslel si, že už má v rukou kýženou mučednic [Dívky bydlely v jednom domě neda
kou palmu, když mu krátce po jeho obrácení by leko vesnice Pao-tiam, který zlý
lo sděleno, že se mufti neboli nejvyšší moha- [duch naplnil děsivými šalbami a na- medánský kněz a další mohamedáni, kteří se
háněl obyvatelům, zvláště ženám, ne
měli shromáždit v mešitě ke oslavě nadcházejí smírný strach. Jedna z těch dívek
čího svátku, shodli na tem, že je nutno odpad šla k sousedům, kteří byli křesťa
líka jakýmkoliv způsobem popravit, aby jeho
ny, jak by se mohla zbavit toho
f ... __
nepomstěný příklad nedodal mnoha jiným odvahu tíživého neklidu a trýznivého
k odpadnutí.
strachu-Dostala odpověď: protože pekelný duch
Kvůli tanu někteří moha nemá nad křesťany žádou moc, může být osvoboze
medáni museli předstírat na od jeho hrozeb a mámemí, když vyzná křesťan
že nemají ani zdání o je skou víru. Když jí pak na její prosbu byla vylo
ho přestupu na křesťans žena křesťanská nauka, souhlasila jak ona, tak
kou víru, a pozvali mla také ta druhá dívka,že se nestanou sice křesťan
díka na oslavu zmíněného kami,ale že si opatří prostředky, útěchu a radu
svátku. Čím více ho křes proti denním a nočním nástrahám pekelného ducha
ťané přemlouvali, aby se Byla přivedena do kostela, kde po vykonané mod
nevystavoval zuřivosti
litbě katechista vysvětlovat základy křesťanst
ví -iakc nrnzi cca \rít~v i IatÍ nřítelkvni .

JEZUITÉ V ČÍNĚ

Slova, či lépe řečeno milost Božího světla
pronikla tak hluboko do jejího srdce, že se
ihned rozhodla následovat příkladu své přítel
kyně a toužila po tem být zcela poučena o víře.
TOTO ROZHODNUTÍ TAK ROZHOŘČILO PEKELNÉHO
tyrana, že uchopil nevinné děvče, mrštil s ním
vší silou a za doprovodu tisíce hnusných a rou
havých slov k zemi a hezkou chvíli je trápil.
Avšak modlitba, kterou přítemní křesťané, po
hnuti soucitem i děsem pronášeli k Bohu za ne
šťastné děvče, zlcmila moc pekla. Přišla opět
k sobě, jako by se probrala z hlubokého spánku
a s radostnou tváří si přála být pokřtěna. Katechista jí pak po řádném vyučení křest udělil.
Zároveň také byla jak ona, tak i její nově po
křtěná přítelkyně zbavena všech nástrach ducha
temnoty.
PŘÍKLAD TĚCHTO DVOU PŘITÁHL MNOHO DALŠÍCH.
Dvacet z jejich dcmácích a pětadvacet ze sou
sedstva bylo úžadnou mocí svaté křestní vody
tak dojato, že učinili totéž rozhodnutí a
vstoupili do Kristovy Církve.
VE VESNICI GIEM-THIA-TUN se událo něco podobné
ho. Po smrti otce jednoho pohanského domu, kde
ctitelé modly FO konávali svá obvyklá shromáž
dění, bylo slyšet jak ve dne, tak v noci děs
ný lomoz, vytí a praskot zuřícího ohně, až
bratr, dědic zemřelého, ze strachu upadl do ja
kési nebezpečné nemoci a tak se cítil donucet
přestěhovat se kvůli bezpečnosti a nemoci do
nedalekého domu svého švagra, který byl před
staveným malé křesťanské obce toho místa. Man
želka nemocného, křesťanka, říkala už dlouho
svému muži, aby přijal svátý křest, že je to
bezpečný prostředek jak proti nemocem těla,
tak proti nástrahám pekla; avšak jak se zdá,
ještě nenadešel čas jeho záchrany. Jeho obráce
ní bylo vyhrazeno našemu misionáři, který pří-šel právě v té době do onoho křesťanského domu
KDYŽ KNĚZ NEMOCNÉHO A SUŽCVANÉHO POUČIL 0 PÁNU
nebe a o Jeho svátém zákonu, nabídl mu, že mu
nejen vrátí předešlé zdraví, nýbrž že ho osvo
bodí i od děsných útoků řádícího pekelného du
cha, jestliže prokleje svou modlu FO a bude se
klanět jedině pravému Bohu, kterého vyznávají
křesťané. Čím byla větší jeho touha po zdraví,
tím bylo snazší rozhodnutí přistoupit na misio
nářovy podmínky. Požádal o křest a také ho hned
přijal. Nato se pak vymanil z područí petelnýď
strašidel, která se stále vznášela před jeho
očima. Pekelný duch sice ještě nějakou dobu
zneklidňoval zmíněné pohanské obydlí, jakmile
však misionář po svém příchodu vstoupil do oné
nejisté a neklidné místnosti, kde se předtím
konaly pohanské obřady, a když tam sloužil meš
ní obět a pokřtil ještě dva pohanské vnuky ny
ní už křesťanského domácího pána, zmizeli du
chové temnoty beze stop a vyklidili toto haneb
né sídlo modly FO, aby se stalo posvátným chrá
mem pravého Boha křesťanů...

OBRÁCENÍ BONZ0 A ONOHO DRUHU JEJICH UČEDNÍkQ
které zde nazývají "poutníky" nebo kajícníky,
patří v těchto končinách mezi velmi obtížné,
ba rovná se to zázraku.
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BONZOVÉ,kteří jsou reholníky této země a kněžími model, si svou licoměrnou osmělostí a po
kryteckým ctnostným vystupováním získávají
u pohanů nejbyčejnou vážnost a bohaté almužny,
takže žijí v nadbytku, a tím více se vyhýbají
křesťanské prostotě, neboť se domnívají, že
ztrácí svou vážnost, majetek a smyslové požit
ky: naopak kajícníci-protože se zavázali slav
nostní přísahou v chrámech svých model, že se
budou přísně odříkat všeho, co lze počítat me
zi masité, rybí a mléčné pokrmy-narážejí na
nepřekonatelnou obtíž, že by totiž přijetím
křesťanské víry narušili svou přísahu anebo
měli jednat proti ní.
Z OBOU SKUPIN VŠAK LETOS OTEC SVĚTLA PŘECE
jen některé osvítil a přivedl do své Církve
dokonce JEDNOHO BONZA jako kajícníka. Tento
bonz, který vstoupil do pohanského řádu z tou
hy po ctnostném životě, odtud utekl, když ča
sem prohlédl licoměrné záměry tohoto povolání
a skryté neřesti svých druhů. Obrátil se ke
křesťanskému náboženství, kde nyní slouží Bo
hu v duchu pravdy, a nádhernými příklady
ctností je zářivým světlem pro naše nové křes
ťany. Jeho obrácení vyvolalo také obrácení je
ho staršího bratra, který když se dověděl o
přechodu BONZA z jednoho/u pohanů tak vážené
ho a ctihodného/ stavu k našemu křesťanství
a náramně nad tím žasnul, prosil pak se slza
mi našeho misionáře, že i on by se chtěl podí
let na štěstí svého bratra.
Kajícník, vážený úředník, který po tři léta
odporoval jak horlivým domluvám misionáře,
tak učeného křesťana, letos konečně otevřel
oči, když mu bylo vysvětleno, že se vůči otci
lží nemá dodržovat žádná věrnost a tím, co se
mu zlého třeba i pod přísahou slíbilo není
člověk vázán ani vinen, nýbrž že ho nesmí ani
dodržovat, ani plnit bez úhony na svém svědo
mí. .."
Str.302, stojí 189 Kč, velmi dobre se čte a
povzbudí naži víru , když se dočteme, jak
obětavě a přitom moudře hlásali tito jezuité
víru - hlavne příkladem života, pak i slovy.
Je to asi nejlepsí kniha, kterou dosud autor
napsal. Můžeme Vám ji s čistým srdcem doporu
čit.
000000000000000000000000000000000000000000000

Asi 6000 členů a příznivců Bratrství sv.PiaX.
prošlo sv.Branou, mezi nimi asi stovka kněží.
\bdl je biskup z Wallisu Bernard Efellay, kte
rého vysvětil arcib.Lefebvre bez papežského
povolení.-Sv.Stolec chce na podzim uveřejnit
nové vydání římského misálu,obsahuje několik
rozdílů proti minulému misálu, uveřejněnému
za papeže Pavla VI.

"A z čeho budete žít?"zeptal se nejmladší.
"Budu po večerech umývat v našem hotelu
«O
Když se paní Rybková vracela s nákupen, slyšela; nádobí! "statečně prohlásil Karel.
"A
já
půjdu
uklízet,
"přidala
se
Jarmilka.
z pokoje smích a hudbu.
"Tak si bude vylévat zlost na nás,"hořeko
"Děti si pozvaly kamarády. Co bych těm hladovým
vali
dva nejmladší smutně.
krkům nabídla?" Pohostinná paní milovala děti,
muže i svou práci-maminky, manželky a hospodyně
Když bylo paní Rybkové padesát a půl, do
Ale v pokoji byly jen její čtyři děti a muž.
stala pozvání na setkání maturantů.
Tajemně se usmívali.
Zamyšleně otáčela v prstech pozvánku. Půj
"Co oslavujete?" Rychle přeběhla pamětí kalen
de? Nepůjde? Jak tam bude vypadat. Stařen
dář, nikdo z nich neměl narozeniny či svátek.
ka! Prohlížela se v srdcadle. Nu-štíhnou
Nejstarší-Karel^vystoupil s obrovskou kyticí v
postavu si zachovala, dík dietě a práci. To
ruce a řekl:"Drahá maminko, k tvým padesátinám
Šimková bude tlustá, tíhla k tanu... Borman
ti přejeme zdraví, Boží požehnání a vše dobré!"
také...A kdo ví kdo ještě?!
Objal strnulou matku a hned se přihrnuli ostatn:
K večeru si oblékla nejlepší šaty, trochu
s dárky, úsměvy a blahopřáními.
se přimalovala, rozhněvala se na své vrásky
Paní Rybkovou to projelo jako blesk. Ne oslava,
ačkoliv
jich nebylo mnoho. Kolem úst a očí.
ale skutečnost, že je jí padesát let. Už ně
To je od toho věčného zlobení s dětmi__
jakou dobu pozorovala, že nemá tolik síly, aby
za jediný den uklidila-včetně oken-celý byt.
Vstoupila do mírně zakouřené místnosti a
Hryzalo ji to. úkradkem pohlédla na rozbrázdě
všimla si, že lahve s lihovinami a půllitry
nou, milou tvář svého muže a děti, které snáše
piva jsou poloprázdné. Do veselé vřavy hla
ly na stůl slavnostní jídla a pití.
sů hrála hudba jejich mladých let. Žádný
rock,
nic moderního...
Od té chvíle zmizel ze rtů paní Rybkové věčný
"Rybková! Konečně! Už jsme se báli, že jsi
úsměv. Zvážněla-ba i koutky úst se stáhly dolů,
na prkně, "vykřikl netaktně Samorost a zvedl
oči jí příliš často hněvině jiskřily a po době
skleničku s rumem.
zarputilého mlčení začala ostře kritizovat svou
"Naše třídní krasavice všechny pohřbí!"
rodinu.
ohradil se bas primuse Kornela. "Pojď se
"Proč si pořádně nezavážeš vázanku,"mračila se
posadit ke mně, ať vypadám mladě..."
na Karla.
Rybková se maně usmála. V zrcadle naproti
"Řekla jsem, abys koupila dvě kila jablek, ne
viděla
svůj usmívající se obličej. "Nevy
půl druhého kila,"zlobila se na Jarmilku.
padán na padesát,"pomyslila si spokojeně.
"Víc neměli."
Jako kdyby četl její myšlenky, řekl Kornel:
"Proč jsi nešla jinam?"
"Když vidím tvůj úsměv, srdce se mi zahře
"Řekla jsi, že mám chodit jen k Johnovům. že
je.
Kdo by řekl, že jsem tvůj spolužák?"
jí nejlepší a nejlevnější jablka,"rozplakalo
Úsměv jí zůstal na tváři po celou dobu, kdy
děvče. Paní se zarazila.
L vzpomínali na lotrovinky,kteréNic jí nebylo vhod. Na všem našla
:• profesorům prováděli, na jejich
chybu. Každému něco vytkla.
trefné přezdívky, na maléry i
Děti byly zmatené. Co to do maminky
radosti a pilo se, pilo a pilo!
vjelo? Kde je její pohlazení před
"Když jsi vstoupila," breptal
usnutím? Kde jsou její zpěvy při
Samorost, který to dotáhl až na
profesora medicíny,"tak jsem si
práci? Její milý úsměv__ ?
Jen manžel měl odvahu, se zeptat
řekl-taková zamračená bába__ A
proč stále někomu něco vyčítá,
když ses usmála - ach - ’kde je
proč se zlobí nad maličkostmi...
za tebou má žena."
"Je jako děvčátko-skoro?"zašep
Neodpověděla, vyběhla z pokoje a
v ložnici se rozplakala:"Už je mi
tal šiška, vždy ohleduplný k
padesát! Stará bába! Proč se muž
ostatním ženám."Úsměv ti sluší!"
tak hloupě ptá? Dřív nic neříkal.
Když sedala, mírně cmámená, do auta, začala
Nebo snad..'.'zarazila se a zamrazila ji vzpanín- ■ se maně usmívat. A usmívala se i druhé ráno
ka, že minulý týden prohlásil:"Budu déle v prá- ; Děti měly poradu: "Náše máma je přece jen
ci, máme tu nějakou kvaltovku." Kvaltovku? Kdy ; krasavice. Miloučká krasavice!"shodly se.
ji měl naposled? Asi si našel nějakou... Sama ; Rybková to slyšela pootevřenými dveřmi.
se lekla tohoto podezření.
; "Od té doby, co měli maturitní schůzku, se
"S maminkou to není k vydržení,"prohlásil Karel.; změnila... Je zase jako dřív..."
"Udělán to jako Jirka od sousedů. Odstěhuji se." "Bohu díky,"prohlásil otec, který seděl v
"Já také,"řekla plačtivě Jarmila,"dělají to hol- koutku s novinami v ruce.
"Ano, Bohu díky!"vzdechla si paní Rybková.
ky v mán věku skoro všechny."

PftOČ SE MAMINKA NEUSMÍVÁ?

práva, podporuje tu filosofii, kterou autorka
spojuje s tzv."psychologickou revolucí." ť7
V posledních desetiletích se ukázaly studie a
Dvojčíslo časopisu MEZI ŘÁDKY uveřejňuje člá hospodářský růst, který umožňuje mnohá hnutí
nek o nebezpečí rozvodu pro děti i pro rodinu. za svobodu-občanskou až feministickou a sexuál
V posledních letech se stal rozvod typickou
ní. Vytvářejí se pak nové stupnice hodnot a v
částí kultury LEA/a leckde jinde také/.Od r.
nich se velmi věnuje pozornost jednotlivci.Hos
1970 do začátku devatesátých let se pcměr stár
podářská prosperita vede k hledání nového"já",
ších 18 r.-rozvedených-zvýšil od 16 na 23%.
Pro ty, kterým je dnes 20 r.je rozvod nevyhnu které je autentičtější a méně podřízené konven
telnou součástí jejich dětství. Ročně přibývá cím. Je to zlatý věk terapie, sebeúcty a spo
přes milión dětí, trpících rozdělením rodiny. kojenosti se sebou samým.
také vznikají-jako následek-nespokojenosti
0 nich píše Barbara Dafoe Whiteheová v r.1997 vPak
manželství. Autorka odvážně tvrdí, že psycho
knihu, která našla odezvu hl.mezi mladými.
logické zaujetí má zvlášt ničivý dopad na ženy,
Objevila hodnoty rodiny,které jsou rozdílných které víc tíhnou k citovosti a nedostatek ci
i náboženských názorů a přispěla novým a osob tu se jich více dotýká.
ním způsobem hl.k pocitu sounáležitosti a ote NOVÉ MĚŘÍTKO.
vřela rozhovor o rozvodu. Autorka píše o ro
Američané vidí, že manželství se stává nevyčer
dinných a sociálních otázkách do významných
patelným zdrojem problámů-pokud se manželé za
US časopisů, např.AtlanticMonthly. Kritizuje
měřují
jen na sebe samé. Pak vzniká nová defi
hl.přijímání rozvodu jako osobního východiska nice manželství
i rozvodu. Rozvod není jen věci
z nespokojenosti,ale nebere ohled na následky zákona, společnosti či rodiny, ale osobní zále
pro druhé, hlavně pro děti. Nevyčerpává se
žitostí, které jsou podřízené jiné zájmy. Pak
statistikami ,ale píše o celku kulturnich "svěd se rodina snižuje na to, co je normální pro
ků", od románů k etice či knihám na téma "po
tržní vztahy, totiž boj za vlastní zájmy. Zru
moz si sám,"k filmům,televizi i blahopřání.
šení manželství není už poslední řešení, ale
odpověď na nespokojenost-která se považuje za
BEZ DISKUZÍ
zdravou. Opouští se myšlenka na děti, nahrazu
Chce ukázat, že rozvod si vytvořil vlastní
kult-kulturu-která ovládá naši představu o ro je se myšlenkou na prospěch dospělých, založený
dině, manželství a společnosti-jak se to pro na osobním hodnocení-ta je měřítkem rodiny.
jevuje v posledních třech desetiletích. Dovo Rozvod vytváří novou etiku i jazyk, nahlodávající manželství. Rozvod je"zkušenost","osvobo
lávat se pevnosti manželství se automaticky
vysvětluje jako obvinění rozvádějících se,ob zení", možná"boj". Odborníci-advokáti , manžel
ští poradci, psychologivé, psychiatři a litera
hajoba podřízenosti ženy či náboženské víry.
tura je založena na dcmnělých i skutečných udá
Také ukazuje, že tímto spikleneckým mlčením
se rozvíjel kult rozvodu, živený různými pro lostech a míří své úsilí, aby tato událost by
středími. Cd rozvodu, jako řešení nesnesitel la jednodušejší, aniž by se snažili manželům
né situace, se došlo k rozvodu, jako způsobu
panoci, ať v manželství setrvají.
sebevyjádření, jako právu každého člověka. V ROZVEDLI SE A BYLI ŠŤASTNItom smyslu nemůže nic namítat ani partner,ani Jednou z nejlepších částí knihy jsou kapitoly
věnované dětem rozvedených rodičů. Autorka ro
děti, ani stát, ani společnost, nemohou se
proti němu stavět zákony, ani mravní zákony . zebírá, jak se ku podivu"prospěch dětí"stal dů
Pak vznikl kvetoucí průmysl, tvořený advokáty, vodem rozvodu, místo aby byl brzdou rozpadu.
psychoterapeuty a manželskými poradnami, na
"Dětem je lépe s rozvedenými rodiči než s rodi
cházejícími podporu ve filmech, televizi, kni či nešťastnými". K tanuto tvrzení míří dospělíhách pro děti, literatuře atd. Člověk se může s výjimkou krutosti a mimořádných případů-že
rozvést, je mnoho manželství, která se rozvá zaměňují zájmy dětí za zájmy vlastní a vytvoři
dějí a cílen je panoci lidem v obtížné situa li rovnici"když jsem nešťastný já, nemůžeš být
ci, protože moderní manželství je založeno na šťastný ty"či"nejlepší způsob, abys byl šťast
ný je ten, že budu teprve šťastný já". Když se
svobodné vůli manželů, proč by se v něm mělo
tedy mluví o "právech dětí", p>o rozpadu manžel
pokračovat proti jejich vůli?
ství postrádají dětí jak ochranu zákona, tak
MANŽELSTVÍ "PO AMERICKÚ".
mravní zastání.
V LSA-na rozdíl od Evropy, se považovalo man Zatímco se podceňuje vliv rozvodu na děti, při
želství vždy na vztah, uzavřený ze svobodné
družuje se rozvod k otázkám rasovým, sociálním
vůle a nezávislý na jiných. Pro první Ameri
nebo hospodářským, tedy s tím, s čím se děti
čany byl rozvod záležitostí občanskou, tedy
také setkávají. Ale vůbec se nemluví o tam,
nebyl to požadavek na církve,a demokratickou, aby rodiče, odpovědni za děti, se snažili vyře
pro všechny lidi, až do šedesátých let byl ve šit své spory ne rozvodem. 0 rozvodu se mluví
stínu manželství. Ted, v třetině r.1999,je
jako o slitování, pochopení, podpoře dospělých,
rozvod čím dál silnější, pohlcuje rodinná
ale o dětech se vůbec nemluví.

ŘEZEM' PRÓB l E mŮ-ROZVOD ?

Na jakýkoliv odkaz na odpovědnost za dětí se Povzbuduje manžele, aby bojovali za svá manžodpovídá příslovím: "Když se kácí les, lítají želství, říká jim, že se dají překonat obtíže
třísky." Chápe se jako útok na práva dospě
a že to stojí za to. I když americká mentalita
lých. V posledních 20 ti letech se snažili
se liší od naší, může pomoci tato úvaha i nám,
Američane "vysvětlit"v pohádkách, ve filmech, kde máme už dvě generace dětí z rozvedených
v televizních seriálech, proč se rodiče rozvá manželství.
mq
dějí, ale spíš než o vysvětlení se snažili,
ODSTRANIT KULT ROZVODU.
aby se děti smířily s rozvodem jako se dříve
Úspěch knihy se nedá vysvětlit ostrým rozborem
přijímala nevyhnutelnost smrti.
ale přišla ve chvíli, kdy jsou lidé chotnit na
Často literatura pro děti zvrátila stará pra slouchat. Je tu jistá snaha, posílit manželst
vidla. Rodiče už nedávají zásady, ale porušu ví proti pohromě nesčetných rozvodů, často zby
jí je. Od nich se nedá očekávat řešení, Špíš tečných.
se od nich očekávají problémy. Nedávají se za Ovšem stále silnější jsou sociální následky
vzor a podporu, ale někdo, koho musí "dítě po rozvodů, zvlášt chudoba tolika rozbitých rodin
chopit a pomáhat mu."
a problémy dětí, vychovávaných jen jedním z
Výzva, aby se děti chovaly jako dospělí,jim ne rodičů. To se jmenuje "feminizace chudoby"a je
pomáhá dozrát. "Xýchovná" literatura pro děti následkem toho, že rodina žije bez manžela-tak
vyzývá děti, aby užívaly prostředků, jež jim žije v ISA pod hranicí chudoby 38 proč.domác
nejsou vlastní a tak vytváří prázdnotu. Ta pů ností s rozvedenými ženami bez péče o děti.
sobí na nejisté-labilní povahy a sobce.
U těchto dětí je větší nebezpečí problémů v do
Jistě mají spisovatelé, scénáristé a poradci spívání, které mohou ovlivnit jejich budoucnost
dobrou vůli a myslí si,že jejich důkazy jsou dob. Předčasná sexualita, neúspěchy ve škole, alko
ré, spíš mají uklidnit a ospravedlnit dospělé. hol a drogy, citové problémy, mateřství v ne
dospelosti a větší riziko rozvodu.
CO JE SKUTEČNÁ LÁSKA?
Po tolika desetiletích, kdy se zdůrazňovala ne
Děti se vychovávají od malička k názoru, že
láska přichází a odchází. A bohužel smiřují se závislost jednotlivce a uskutečňování osobností
s tím, že už nejsou středem rodiny, jak si mys se nyní hledá rovnováha a pocit odpovědnosti.
Je to zřejmé i v zákonodárství. Od r.1970 se
lely .
Navíc láska dostává nový význam. Přednost má zákonitě zjednodušil proces rozvodu, nyní se
citovost-ve všem. Nové názory na rodiny pod stále začínají některé státy unie ISA zabývat
podněty, vedoucími k posile manželství. Na ELotrhují city, ty se považují za výrazové a
ridě
se mluví o zákonu, kdy by byl odmítnut
správné projevy lásky-ne za konkrétní činy.
rozvod
tehdy-i bez udání důvodů-jsou-li tu dětí
Proto se podceňuje láska otce a tou se výše
V státu Michigan zase chce přimět mladé, aby
zmíněným projevy neuznává a zpychybňuje.
Autorka píše, že už se nepovažuje za"pravou" prošli předmanželskými kurzy. V 9 státech se
zkoumají opatření, začínající daňovými úleva
lásku ta, která se projevuje v placení účtů,
mi
těch, kdo přijdou na kurzy a povinného 60 tí
v práci od devíti do šesti a žádá toleranci.
denního
období "na rozmyšlenou "pro příští manže
Takový pohled na rodinu vychází z bojovného
le.
Toho
už užívají různá náboženství, např.
feministického pojetí, které jako lásku při
katolická
Církev. Nyní i necírkevní organiza
jímá jen ty její formy a rysy, které jsou že
nám nejbližší. Taková úvaha dokazuje, že peč ce, např.Koalice pro manželství, rodinu a vý
chovu dvojic, kterou založila Dianne Solleová
livé spojení pokrevním svazem a rodiny-jak se
rozvedená
žena, která bojuje proti"zničujícím
dřív definovala rodina, se nahradilo předsta
účinkům
rozvodu"
. Ve Washingtonu o tom uspořá
vou, že je schopna se přesytit. Rodina může
být jakékoliv místo, kam pověsím svůj klobouk. dala kongres s křestany, feministkami, rodinný
Ibpokojení citů a povinností, hledání sexuál mi psychology, sociální pracovníky a advokáty.
Asi 1000 osob podepsalo výzvu, aby bylo ro
ního a citového zázemí s potřebami dětí, se
zumné manželství a proti snadnému rozvodu.
narušují. Rodina přijímá tržní etiku.
Různé zanedbané kurzy se oživily-nejen na zá
TÝKÁ SE TO NÁS VŠECH.
Kniha autorky nutí čtenáře k přemýšlení. I ob chranu manželství, ale i zlepšení vztahů v ro
hájce manželské pevnosti si uvědomuje, že kult dině. Některé kurzy řeší konfliktní jednání
rozvodu se dotkl nějak i jeho. Kult rozvodu před sňatkem, jiné se snaží předcházet sporům,
je v tom, co očekáváme od předmanželského svaz a jak překonávat třecí plochy denního života.
Dále poradny pro snoubence, služby pro rodinu,
ku od manželství, od dětí. Jak reagujeme na
vlastní city v tamto prostředí .Ale pak si uvě-- romantické výlety pro obnovení manželství, pří
domu jeme, že důkazy o "nerozlučitelnosti man- ručky, jak udržet rodinu pohromadě aj ..bojující
želství"je myšlenka, která při problémech má za záchranu manželství.
Také se mluví o zkušenostech s rozvedenými a o
lo pomáhá.
nebezpečí pro děti. Autorka v podstatě prohla
Tato kniha by mohla probudit mnohé, nejen
šuje :Rozvodová válka, holokaust amerických do
Američany. Objevila se řada podnětů v ob
mácností existuje a jejich oběti to dokazují.
lasti zákonů i na poli společenském.
Zkráceno. Aurora Pimentelová. MEZI ŘÁDKY

PŘÍŠTÍ DALAJ LÁMA
Indická vláda se snaží o zlepšeni vztahů s
komunistickou Čínou. Toto úsilí ohrozil ti
betský chlapec Ugyen Trimley Dorje/14/ z
kláštera nedaleko Lhasy. Velká část budhistů ho považuje za"saimácté vtělení"bývalé
vrchní autority tibetských budhistů Karrmapa Lama a po smrti Dalaj Lamy, dnešní nejvyšší autority tibetských budhistů, by se
mohl stát jeho nástupcem. Dalaj Lama dnes
žije v exilu v Indii spolu s desetitisíci
tibetskými budhisty .
Chlaper Dorje uprchl pěšky přes zasněžené
Himaláje do Indie, doprovázen čtyřmi budhis
tickými mnichy a jednou řeholní sestrou,aby
unikl v Číně náboženské represi a porušová
ní lidských práv komunisty.
Čínská vláda hned varovala indickou vládu,
že prý Dorje, kterého chce jmenovat vrchním
Lamou po smrti Dalaj Lany, neuprchl do In
die; prý se tam odebral, aby obdržel černý
klobouk Karmapa Lamy, symbol jeho budoucí
vrchní autority tibetských mnichů, Indie
mu prý musí umožnit návrat zpět.
Dor je nyní žije v klášteře u Dharmsala s
Dalaj Lamou, který jej také považuje za
svého budoucího nástupce. V případě, že by
Indie Číně nevyhověla a udělila chlapci prá
vo azylu, vztahy Indie s Čínou by tím mohly
utrpět. Také by utrpěl sám Dalaj Lama,kte
rý navrhl čínské vládě uznání Tibetu za
součást Číny, výměnou za to, aby Čína udě
lila občanům Tibetu větší náboženskou svo
bodu.
Podle zprávy z 12.ledna už chlapec oznámil,
že chce zůstat v Indii v budhistickém kláš
teře u Dharmsala.
Čínské autority pak ihned jmenovaly"žijícírr
Budhou"neboli příštím Lamou dvouletého
chlapce z Tibetu Soinam Punooga, aby byl pc
važován za sedmé vtělení Reringa Lamy.
Vztahy Indie s Čínou se tím nijak nezhorši
ly. Dalaj Lama a tibetská vláda v exilu v
Indii však toto čínské jmenování Soinama
žijícím Budhou neschválili.
Hlas národa 5.února 2000.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ w
Holandští biskupové zjistili, že 80% pastorál
ních asistentů a část kněží nevěří v přeměňová
ní chleba a vína v Tělo a Krev Páně. 94% nevěří
v božství Ježíše Krista a jejich nařízení skoro
nikdo ze zaměstnanců Církve neplní .-Belgičtí ro
diče protestují proti tomu, aby se dětem už mě
síc před vánocemi ukazoval místo sv.Mikuláše
"děda Mráz"a místo utrpení a vzkříšení Páně před
velikonocemi ukazovalo jen vejce.-Při svatořeče
ní s.Fhustiny sv.Otecnařídil, aby se neděle po
velikonocích ročně slavila jako"neděle milosr
denství".-'/ 20 tém stol.zemřelo mučednickou
smrtí dvakrát tolik, co v století IP.-Brazilští
biskupové odvolali doporučení kondomů v boji
proti Aids-na nátlak Vatikánu. Pak je sexualita
jen zboží a kondom stejně dokonale nezabrání
Aids.- S raáost-f přijet sv.Otec zprávu, že bis
kup A.Misago v Gikorondo-fíuanda byl soudem pro
ti lživým obviněním osvobozen. Měl se zúčastnit
masakru v občanské válce.-V bojích křestanů a
muslimů na Molukkách zahynulo přes 110 osob,70
bylo těžce zraněno, 300 damů-včetně kostelů-spáleno.-Kněz Jiang Sunian v Číně dostal 6 let vě
zení, protože tisknul Písmo sv.-Xěřící mladí li
dé v Irsku berou méně drog než jiní nedospělí.
28% nevěřících mladých pod 16 let už bere drogy,
věřící mladí jen 7%.-Bagdadský předseda parla
mentu Saadoun Hammadi hovořil s kard.sekretářem
Vatikánu Angelo Sodanem o negativním působení'
sankcí zahraničí na civilní obyvatele Iráku.
Arcib.v Kolíně chce vyvolat veřejnou diskuzi o
celodenním církevním rozhlase, který věřící rá
di poslouchají.-/ Římě byla zahájena biskupská
synoda uniatské chaldejské církve pod vedením
patriarchy R.Bidawido. V Iráku žije asi 200 tis.
členů-uniatů.-Hřbitovní úřad v Basileji uvolnil
zatím muslimům místa, kde by mohli podle svých
obřadů pohřbívat muslimy-30 míst.-/ Řecku vy
pukl boj proti tomu, že v osobních průkazech
bude škrtnuta zpráva o náboženství majitele. /
Soluni-Saloniee-byly demonstrace.-Katolická Cír
kev v Chorvatsku kritizuje plány vlály, povolit
práci a otevření obchodů v neděli a ve svátky.
Práce má být povolena jen tam, kde je to nutné.
/ USA znovu vypukla diskuze o trestu smrti, hl.
proto, že u řady odsouzených se zjistilo, že
jde o omyl a rozsudek se musí revidovat.-Loreta
v Římově u Č.Budějovic oslavila 350 let od za
ložení .-Kongregace Leaionáři Kristovi, zal.r.
1910 P.M.Macielem V Mexiku před 90 ti roky, má
přes 400 kněží a 2000 seminaristů. Jsou věrni
Kristu, papeži a prapověrní. Nyní otevřeli v Ří
mě seminář pro 1000 bohoslovců.První kněží byli
vysvěceni r. 1952.V Mexiko City vedou universitu,
zakládají vzdělávací střediska i v Evropě a v
Již.Americe. Na vysvěcení se připravují 12 let.
Sv.Otec je podporuje.

DVE MŔTVE

Po několikahodinovém vyšetřování potřásl ko
misař Hartmann hlavou:"Nevypadá to pro vás
příznivě, pane Salzmann. Vaši paní někdo
surově uškrtil. Byl jste s ní v domě sám?'
"Nezapomeňte na vraha,"namítl Robert. gQ
"Nezapomínám,"řekl laskavě komisař,"tak
docela tiše to nešlo. Musel «jste něco slyšet.
A je tu spousta otisku prstu, jen vaši paní
a vašich. Ani jediný někoho jiného."
Robert se cynicky usmál: "Konečně, jedná se o
naši ložnici, a vrah měl jistě rukavice^"
Ve vzduchu ležela těžká Mariannina vůně.
Už ho nerušila, ale uvědomil si, že jediným
podezřelým je on sám.
Hartmann vstal a udeřil Roberta silně do zad:
"Nicve zlém, pane Salzmann. Konám jen svou
povinnost." A zasmál se na ztrnulého Roberta.

Robert zapomněl schválne na jejich sva
tební den-jeho pani ne-darovala mu zla
té knoflíčky do manžet a šek na 2.000.
"Robert nepoděkoval: "Svolení k rozvo
du by mi bylo milejší."
"Můžeš je pak prodat a zaplatit advokáta,
pohrdavě na něho pohlédla.
"Nestojím o peníze-chci se tě zbavit!!!"
"To bys mě musel zabít, drahoušku, už jsi
jistě o tom uvažoval,"odsekla Marianne."Pojá
se napít, je výročí naši svatby."
Když Robert zaváhal, dodala ostře: "Neboj se
Travičství je pod mou důstojnost."
Robert s sebou trhnul a v^šel z pokoje.
Vedle limusiny stál malý vuz, který používa
Komisaři Hartmannovi se nepodařilo vraždu roz
la jeho žena skoro denně na výlety nebo na
řešit. Hosté na slavnosti měli dobrá alibi. Majnákupy. K vraždě chyběla Robertovi odvaha
rianne, jak se ukázalo po otevření poslední vů
Drzost jeho bohaté ženy mu šla na nervy.
le, odkázala celé jmění svému otci. Před sňatkem
Před sedmi lety si ho vybrala mezi studenty
jí to doporučil otec, když slyšel, že si vybrala
malířství a zavedla ho do svého přepychové
za manžela chudého malíře. Robert tedy neměl
ho domu. Za čtyři neděle se vzali. Byla to
důvod, svou pani zabíjet. Konečně, měl už sám
hezká žena, s hustými hnědými vlasy a brva slušné konto. Všichni přátele prohla'sili, že se
mi, s klasickou tváří a zářícíma očima. Ale
k ženě mile choval, a jinak byl líný zbabělec,
byla o deset let starší’ a ne právě štíhlá, i
který by nebyl schopen někoho zabít.
když dělala neustále odtučňovací kury.
To všechno dokazovalo jeho nevinu. Robert u
K nesmírnému majetku jí chyběl jen hezký
hrobu smutek nepředstíral, lhostejně poslouchal
muž-za kterého by mohla myslet a jednat
lži o skvělosti zesnulé. O jeho tajné jnilence
Robert věkový rozdíl trpělivě snášel, dokud
nikdo nevěděl.
nedostal neočekávané tučné dědictví. Už ne
Teprve za pár měsíců se Silvia nastěhovala do
byl na ženě finančně závislý. Jeho plány,
nádherného domu, který přepsala ještě za života
zbavit se ženy, překřížila chytře Marianne.
Marianne na Roberta. Tomu se podařilo konečně
Když se nyní trochu umazaný vrátil z gará
vyvětrat místnosti od pronikavé Marianniny vů
že, bezstarostně mu řekla: "Dnes máme hosty
Robbi. Na posteli leží tvůj slavnostní oblek." ně a všechny její oděvy daroval Charitě. Nic
Zavřela dveře;zustala po ní jen pronikavá, na mu nesmělo nenáviděnou ženu připomínat.
Silvia dlouho čekala na tento vytoužený den
sládlá vůně.
a blahopřála si, že se nastěhuje do pohodlného
Drzá a hloupá, pomyslil si Robert. Její vkus
domu a že se konečně s Robertem vezmou.
ji opustil, když si vybírala voňavku. Sel do
Dobře, že se nevzdala za ta léta naděje.
salonu mezi ostatní-ale ti mu neseděli, pro
jeho vkus byli příliš upjatí-a jí se nelíbily
Robert svolal k zásnubám telefonicky všechny
jeho přátelé, považovala je za "obyčejné".
své přátele. Měli s ním oslavit také jeho těžce
Když se už Robert nesnesitelně nudil, vy
nabytou svobodu.
mluvil se na bolení hlavy, a rozloučil se
"Ale sklep a lednička jsou prázdné!" namítla
Nikdo mu nevěřil. Vstoupil do ateliéru,který
Silvia,"zajedu do samoobsluhy něco nakoupit."
mu zařídila Marianne, ale s paletou v ruce
"Výborně," Dal jí peníze a šťastně se opřel o
usnul.
židli. Silvia mu pokynula svazkem klíčů, řekla
Ráno se probudil celý ztrnulý. v domě bylo
Na shledanou a zmizela. O ona byla šťastná.
ticho. Opiiý spánkem se vplížil do jejich spo Teprve za dvacet minut vyskočil zděšeně ze Žid
lečné ložnice. Zapomněl, co bylo den předtím. le. Úplně zapomněl na tože od Marianniny smrti
Jeho žena ležela na pokrývce postele v pů
s malým vozem nejel. Vzala si jej nyní Silvia.
vabném nočním oděvu. Jazyk jí visel z
"Silvie, to jsem nechtěl!" vy
znetvořených úst. Pod očima slzami
křikl a zabořil tvář do dlaní.
rozmazané líčidlo,na krku známky
Jeho milenka se už nevrátila.
škrcení.
Zato se objevil komisař Hartmann.
"Bud ráda, Marianno, že se nevi
"Pane Salzmanne, teči už vám nic a
díš," lekl se chladného tónu hlasu.
nikdo nepomůže. Na hadicích k
Cítil jen ulehčení. Jeho mozek,
brzdám jsou vaše otisky prstu.
vzdor otroctví sedmi let, ještě
Hadicemi jste uškrtil svou panídobře pracoval Vzal do ruky te
ale nedal jste auto včas do správ
lefonní sluchátko a zavolal policii.
"Až
zavrou
kftám,
varné- kárný. Vaše milenka nemohla z
Dával pozor, aby se ničeho ne
rÚ4 ho za norkový."
brzdit a je v nemocnici.Vás mus
dotknul, ovšem zbytečně.
zatknout." C .KíLemann

MASE KRIMI

Exercicie začínají v pátek 20. října večeří v 18.15 hod.
__________ končít v neděli 22. října odpoledne.
Sude promlouvat otec Tomeček Vladimír, SJ - jesuita z Brna.
Téma: Igpaciánská tématika .zaměřená na každého.

Denní plná penze

jednolůžkový pokoj: 99,- sFr.
dvoulůžkový:
89,- sFr,

na osobu
na osobu

Přihlaste se u P.J.Šimčíka co nejdříve!

—c0 NOVÉHO VE SVÉTÉ

Mluvčí CIA v LEA tvrdí, že Rusko a Čína vyvíjej zbra
ně pro, vybudování hospodářské sítě. Podle mluvčího
zatím nemají možnost celou síť vybudovat, ani šanci,
zaútočit vojensky proti ISA. Počítají s okažikem ano
nymity a překvapení.-US Rada církví se chce rozpustit
a vytvořit novou organizaci pro všechny církve-nedávno o tom rozhodla na zasedání ve Washingtone. Hlavně
chtějí získat katolickou Církev, ale katolíci členst
ZURICH-každou neděli v 19 hodin v
ví odmítají, protože jsou jedinou Církví, kterou za
kryptě kostela Božského Srdce Páně
ložil Kristus a trvá nepřetržitě od dob Kristových.
Aemtlerstr.49.
50 let pracoval arcib.R.G .Weakland/7 3/ vMilwaukeeWINTERTHUR-každou sobotu v 18,
u
ISA na doktorské práci-dokončení mu bránily práce v
sv.Ulricha, Seuzacherstr.1.
diecézi. Práce jedná o ambroziánských chorálech a za
RiiTI-TANN-každou I.neděl i v měsíci
ni dostal od Columbijské university v New Yorku dok
v 9,15 hod.v kapli vedle katolické
torát. Před 6 měsíci byl uvolněn z diecézni práce,aby
ho kostela
mohl práci pro doktorát dokončit.-77a 400"kouzelníků"
BERN-každou 2 neděli v měsíci v 9 hod
hl.ze sev.Ugandy odpřísáhlo své praktiky a rozhodlo
v kryptě u kostela br.Klause,
se žít křesťansky. Na bohoslužby přišli v kožešinách
Seganti ni str.26
z leopardů a divokých koček a před věřícími odpřísáhAARAU-každou 3.neděl i v měsíci v
li svou lítost nad dosavadní činností. Za ni dostáva
10 hod.v sále pod kostelem sv.Pet
li peníze nebo krávy. Hl. zásluhu na obrácení kouzel
ra a Pavla
níků má Ross Russo, který prohlásil jejich kouzelnic
LUCERN - každou 4.neděl i v měsíci v
kou činnost za"nečestnou a pochybnou". Kouzelníky vy
10 hod. v kapli kostela sv. Karla
hledávali i vzdělaní, ale zoufalí lidé.-’Podle zpráv
Boromejského
z ISA se epidemie AIDS stále víc rozšiřuje. Od vypuk
nutí zemřelo na AIDS asi 18,8 mil.osob, z toho 3,8
KAZDY ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
v 19,45 mše sv., ruženec - v kosmil.dětí. Končen r.1999 bylo v záp.Evropě nakaženo
tele sv.Jana Boská,Feldstr.109
AIDS přes půl mil.osob, nejvíc ve Itancii/kde uhasia
víra/13D.OOO dále ve Španělsku 120.000, ve vých»Evro
I.PATEK V MĚSÍCI, mše sv.v kapli
pě hl.na lkrajině-110.000 r.1997, r.1999 už čtvrt mi
kostela Božského srdce Páně,19,30
liónu. Nejvyšší číslo nakažených je v africké BotsAemtlestr.49.- Obojí Curych.
vaně.-Státní zastupitelství ve Fuldě dostalo 4 žalo
ADRESA CESKEHO MISIONÁŘE:
by proti arcib.Dybovi, protože kritizoval v magazinu
P. Josef S I M C I K -8004 Zurich
iDer Spiegel plány rudo-zelených, kteří žádají uzákoBrauerstr.99.,t.01-241 50 25
'nění manželství homosexuálů. Chce, aby se ústavou za
Na svého misionáře se obratte v zá
vedl nárok pro společenství matek, dále ochranu před
ležitosti křtu, sňatku, pohřbu, sv.
tzv."dovezenými chlapci pro rozkoš" a ochranu manžel
zpovědi - příležitost je obvykle
ství v ústavě. Brzo nato zemřel tento nejlepší biskup
přede mší sv.,návratu do Církve,vy
v Německu-J.Dyba/70/na mrtvičku. Pohřbu se zúčastni
učování náboženství, návštěvy ne
li i jeho nepřátelé.-Katol.Církev ve \fel.Britanii je
mocných, posila nemocných svátgstí,
proti tzv.anti-baby pilulkám pro muže. Stejně odsou
data duchovních cvičení, táborgpro
dila tyto pilulky pro ženy a každé nepřirozené ukon
mládež a děti, poutních zájezdu ap.
čení těhotenství. Prohlásil to mluvčí bisk.konferen
Obvykle podniky uveřejníme v KLUBu
ce mons.Kieran Conry. Nizozemská firma Organon totiž
Debo_y_HLASU_MISIE^............... ................
chce tyto pilulky vyrábět a vyzkoušela je ve Skotsku,
Važme šl dobrých kněžl-zde I ve v£ozv
Kapském městě a Šanghaji. Prohlásila, že pilulky
íč. Podporujme je z>vou čáókou, modlit
mají
stoprocentní úspěch a mají přijít na trh v příš
bou, pomáhejte jim-aby poznačí, že ma
jí oporu jak v Kristu,tak ve Váó,kterým tích pěti letech.-7 Moskvě si vystavěli budhisté
templ. V Rusku žije asi milión budhistů.hl.na Sibiři
jeho čášku, pravdu a život předávají.

NAŠE BOHOSLUŽBY

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

VLáda provincií v Kanadě přebírá-bez odškodnění-katolické nemocnice řeholnic,
protože nechtějí dělat potraty ap.Řeholnice zal.první nemocnici r.1639 a pak
k------------ 22
další, jediné v zemi.,-Na světě je ještě', Dvě batolata se baví: "A odkud víš, že jsi chlapec
mnoho dětských otroků, hl.v již.Americe. a ne děvče?""Až sestra poodejde, tak ti to ukážu."
V zemědělství pracují i 14 h.denně. Ne Chůva jde na zmrzlinu a chapeček. poodhalí dečku:
dostávají zákonnou mzdu 5 dol.za hodinu "Podívej se, mám obě ponoža mají nakažlivé choroby .-Hindové házejí
do řeky na jeden svátek obrazy bůžků.Dří ky modré!"________________
Před obecenstvem vykládá
ve se dělaly z rostlinných barev, nyní jsou řečník: "Kdo byl statečněj- .
v barvách těžké kovy, vyvolávají rakovinu ší, než princ Evžen, kdo
oblasti obrazy ničí, řada výrobců obrazů noudřejší, než Sokrates,
zase užívá rostlinných barev.-Od 15.5.do do pravdumilující než Lin
17. 6.putovalo 7 duchovních z vlasti pěš coln, kdo čestnější než
ky do Říma, Na svátek Božího Těla byli
Washington, kdo duchaplněj
na mši sv. Letadlem se vrátili do vlasti. ší než Goethe a kdo krásněj
Další sympozium Rady evropských bisk.kon
než Apollo.."
Vrchol šetrnosti:"Buferencí má mít heslo:"Žít víru v rodině, ší
Z pozadí se ozve hlas: 'První de-1 i dál vát příznimanželství, děti, svět práce, svět nemoc
nuž mé manželky!"_________ vý vítr, za půl hodinných a starých lidí."-Sv. Otec přijal pre Mapjatě pozoruje chlapec
k^ je káva hotová!"
sidenta Chorvatské republiky Stipe Mesiče
mladíka, který, celý rozechvělý, se právě chystá
s manželkou a doprovodem.Po 15 ti min.
říci u oltáře chlapcově sestře své ANO."Nebojte se
rozhovoru předal sv.Otci smaltovou sochu můj tatínek řekl už ANO k mnohom větším hloupostem."
Pána Ježíše a knihu o I. chorvatském krá
li, president dostal zlaté, stříbrné a
"Prosťh tě, proč má Honza obvázanou hlavu?""Ale žebronzové medajle.-Hlavní myšlenkou pro
•za
po něm hodila kamenem! ""Opravdu? To nechápu."
hlášení sv.Otce v proslovu k členům rad "Ale hádali se s Honzou a ten jí řekl: "Kdo z nás
"Jana Pavla II.pro Sabel"proti rozšiřová ■je bez viny, ať hodí první kamenem!"_____________
ní pouští v Africe a Populorum progreZpůsobně sedí v zahradní restauraci dívka s tetičsio o podpoře národů již .Ameriky, by-*- . <ou. Mladému muži se dívka zalíbí a začne s ní
lo: "Církev nesmí být jen agenturou lidské flirtovat tak nápadně, že si toho i teta všimne:
humanitní pomoci, chce spíš vydávat svě "Ted jdu k němu!"prohlásí enerqicky,"a zeptám se
dectví o Kristově lásce, která osvobozu to, co to má znamenat!""To nemusíš,tetičko,"zašep 
je lidi od zla."-"Volný trh je neodmysli tá děvče,"já už to dávno vím!"___________________
telný rys naší doby, ale jsou i nezada ■.Mařenka je nezpůsobná - zlobí. Vrhne se na zem, kotelné lidské prostory mimo tento rámec
\pe nožkama a řve. Tatínek se rozčílí:"Jestli nepřešglobalizace , který nesmí pohltit hlavní \taneš, zavřu tě do kurníku! ""Ale já vám tam určitě
lidské hodnoty", byla myšlenka projevu
vejce snášet nebudu, "vzdoruje Mařenka.___________
biskupa Martina z vatikánské delegace na
Slavné operní zpěvačky se ptali., jestli ;je ráda,
shromáždění OSN.-V kostele sv.Františka když lidé hodně tleskají: "Jak by ne! Aspoň se rozv Bolseně-Itálie-předvedla skupina bra víří vzduch a mohu zase dýchat čerstvější!"______
zilských chlapců od 5 do 16 r.divadlo
■přednášející tvrdil, že láska, k bližnímu zvyšuje
Kouzlo Bahie.-3.7.zasedala na Velehradě '■kulturní úroveň člověka. Přihlásil se posluchač:
po 38 'té Česká bisk.konference za před \"Ne vždycky. Lidožrouti mají rádi své bližní a při
sednictví arcib.J.Graubnera z Olomouce.
tom nejsou ani trochu
Byl tam i polský primas kard. Józef Glemp
kulturní. "__________
trnavský svět.biskup Vl.Filo, německý
Marcela Prousta se ptal
svět.biskup z Magdeburgu G.Feige,později
ijiný autor, jaký je
i arcibiskup ze Salzburgu E.Eder a ukra
rozdíl mezi geniem a
jinský biskup S.Mudry. Hovořilo se o růz
.talentem!"Jednoduchý.
ných časových otázkách a projektech.____
-Chce.li kdo vydělat pe1.7.byla cikánská pouť v Předlicích u
níze, musí mít talent.
fetí n.L. Přede mší sv.bylo tříhodinové
"Zase jsi vypil celou
pásmo zpěvů, tanců a svědectví věřících.
láhev rumu, "zlobí se že
Biskup J.Koukl z Litoměřic sloužil mši
na. "Promiň, už jsem pokoliká
sv.,část mše se zpívala v cikánštiněté zapomněl, nalít si do něj
romštině. 0 ty pečuje duchovně P.P.Pročaj, "odpovídá muž.___________
cházka, mívá pro ně i mši sv.__________

HUMOR

CO
NOVÉHO VE SVĚTĚ
Na shromáždění Kongregace pro nauku
víry řekl sv.Otec: je omyl tvrdit, že
Církev jako oesta spásy je na stejné
úrovni, jako jiná náboženství. Musí se
vyloučit indiferentnost/lhostejnost/
vedoucí k náboženskému relativismu
/že všechny názory jsou správné/.
Tvrdit, že zjevení Kristova jsou ne
úplná a doplní je něco z ostatních
náboženství, je omyl.-Per^ze na dírkevní daň/0,7 proč./se srážejí v Ně
mecku automaticky a rozdělují je biskupové/na rozdíl od Švýcarska,kde s nir
mi disponují většinou necírkevní úřady).
R. 1999 dostala katolická Církev
8,4 miliardy marek, protestantské
církve 7,8 miliard marek.-Španělská
bisk.konference vyzvala katolíky,aby
se nedívali na protináboženské progra
my v televizi-k tonu by měly vyzvat
všechny BK. Vedení teleyize kontrolu
je, kolik osob které vysílání sledu
je, podle toho pak dělá program. Zavřou-li katolíci televizi při špatném
programu, má to vliv na vysílání. Ve
španělské televizi vysílají-jako zdečasto programy, urážející papeže, ne
pravdivě a sprostě.-Na konferenci na
Floridě "Lékařství v miléniu"se mluvi
lo i o tom, že v křesťanských zemích
je málo porodů-takže křesťanské země
vymírají-v muslimských potrat neexistu
je. Roste pak počet neproduktivních
starých. R.1900 žilo v zemi GCproc.
osob na venkově, nyní jen 25 proč.
Ubývá i velmi důležitých -zvířat. V Brazílii žije na 1 čtverečném metru
52 osob, ale obrovské plochy-pralesy,
močály-jsou neobsazené, města jsou
přelidněná. R.l 965 bylo 5,6 dětí na
rodinu, nyní 2,3. I když je tam hodně
pracovitých, roste korupce, podpláce
ní ap.Z 172 mil.obyvatel je přes sto
mil.katolíků, ovšem bojuje se proti :
víře různými prostředky. Také"teolo
gie osvobození"nadělala velké škody. '
Mnoho katolíků je"matrikových'jyěřící ;
mají kromě svátých obrazů i bůžky. ;
Sv.Don Bosko předpověděl, že v Brazi-;
lii bude hl.město-Brazilia, vystavěný
za 4 r.V kanceláři II.vicepresidenta ;
S. Calvacattiho visí na zdi kříž,dru-i
hý je na stole. Biskup Pestana v Ana-í
poliš se hodně věnuje akcím pro život;
a prohlubování katol.víry..-V Peru na
vštěvují denně rodiny aktivisté a vy-\
zývají hl. Indiánky ke sterilizaci.-_ ;
Česká rep.dostala r.1999 od Církve v ;
nouzi 1,286.944 marek.
;

NAŠE KŘÍŽOVKA

Cesta v tomto
labyrintu začíná
vlevo dole a
končí vpravo
nahoře. Není
to lehké, ale
při trošce
trpělivosti
se určitě k cí
li dostanete.

labyrint

»STRETOLREN:
JľHOL ISCHE TSCHHľHEN-1 ISION
pRAlERSTR.99.,CH-8OO4 ZtRICH

STE OBVYKLE VÍTANÝM HOSTEM?______________

J5.Domníváte se, že existuje silnější pohlaví?

16.Poděkujete po večlnku písemně čl telefonem?
11.Jsou vám šachy nebo konty milejší než tanec,
společenské hny nebo nezávazná konvenzace?
IX.Jste obvykle večen ve společnosti jedné osoby?
19. Zdá se vám,že velká společnost je nudná?
.Jste-11 pozváni, 4nažite se přijít předně? 20. Raději sl vyslechnete míněni dnuhých než abys
te nekli své vlastní míněni?
.Je vám milejší znát tam, kam jste pozvánu
všechny hosty?
Vybrané modelové odpovědi jsou:1.ano,2 ne,3.ne.
.Máte ve zvyká, najit sl jako host útulné 4.ne,5,ano,6. ne, 7. někdy,8. někdy ,9. ne, 10. ne,
místečko, z kteného se nehnete, leda
11.ne,12.někdy, 13.ne,14.ne,15.ne,16.ano,17.ne,
když jdete pno jídlo či pno plti?
18.někdy,19.ne, 20.ano. Shoduje-li se vaše od.Raději posloucháte anekdoty, než abyste
pověd s modelovou, zde uvedenou, započtěte si
je sami vypnávěll?
1 bod.
.Je snadné vás nozesmát?
VYHODNOCEN T
.Doufáte, že na večlnku bude většina hos 16-20 bodu:
tu opačného pohlaví?
Q
Není divu, že jste oblíbeni. Umíte se vždy při
.Patříte k pnvnlm,kdo odcházej! domu?
způsobit situaci. Je-li třeba, převezmete vedeni,
i. Za každou cenu chcete pomáhat hostitelce? ale nenápadně, abyste nezahanbili hostitele a da
) .Pokládáte za pnavdlvé úsloví:"Všechny
li každému příležitost uplatnit se.Oblíbený host!
vydařené večlnky konči vždy v kuchyni"?
11-15 bodů:
10. Tnvá vám vlc než hodinu přlpnavlt se
Jste dobrým hostem a zřejmě si nemusíte stěžovat
na panty?
na nedostatek pozváni. Doufáme, že vám na úspě
11. Máte hnuzu před společenskými hnaml?
chu nezálež! přehnaně, pak byste neměli tu pra
12. Nabízíte se přispět k zábavě večena?
vou radost z úspěchu hostitele.
'3.Domníváte se, že podávané poknmy^by mě 6-10 bodů:
ly přihlížet k vkusu a chuti hostu?
party obejde. Ale moc si z toho
14.Je vám milejší, když někdo hovoří delší1
, Bez vás se každá hostem
je sice chválihodné,ale
dobu k un čitému tématu, než když se jen ; nedělejte-dobrým
ne důležité.Víc poslouchejte než mluvte.
planě diskutuje?
j
‘est je sestaven z odpovědi osob, které
statni pokládají za oblíbené a často dostáajl pozvánky k návštěvě.
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